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FORORD 

U nder udarbejdelsen af dette års årbog har redaktionen haft 

adgang til den allernyeste teknik, hvilket har givet mulighed for 
en let ændret grafisk tilrettelæggelse, som læserne forhåbentlig 
vil synes om. 

Årbogen indeholder bl.a. et indlæg af civilingeniør Her
bert Marcus om forholdene i klubben under Danmarks besættel
se og om Marcus' flugt fra besættelsesmagten over Øresund - i 
en robåd - i september 1943. 

Desuden er det lykkedes redaktionen i år at fonnå en af 
deltagerne i den store langtur på Nilen i 1992 til at skrive en 
beretning om denne tur, som blev arrangeret i anJedning af 
DSRs jubilæum. 

DSR har i tiden siden sidste årbogs udgivelse mistet en 
række markante personligheder i kredsen omkring klubben, og i 
årbogen bringes mindeord om DSRs æresmedlem, højesterets
sagfører, dr.jur. Bernt Hjejle, om professor, dr .med. Ole Secher 
og om laboratorie forstander, civilingeniør Einar F. Voigt . 

At skriftet igen i år udkommer alt for sent, skyldes i øvrigt 
for en gangs skyld ikke redaktionens forhold, men derimod at 
flere af de væsentlige bidragydere har været meget længe om at 
bringe tanken på papiret. 

Nicolai Lindgreen 
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FORMANDENS BERETNING 

KJubben mistede i sæsonen 1993 tre af sine trofaste gamJe 

medlemmer; Gunnar Nyhegn, der døde i foråret, Kai Traulsen, 
der døde i juni måned og Ole Secher, der døde i oktober. 

Gunnar Nyhegn var et af de meget trofaste gamle med
lemmer. Hans medlemskab går helt tilbage til begyndelsen af 
l 930-erne, og han har været aktiv lige siden. Det er ikke så 
mange år siden, at man stadig kunne møde ham i huset, de 
seneste år dog mest for at benytte robassinet. En af de andre 
aktiviteter, Gunnar gik i spidsen for, var klubbens håndbold
hold, ja sådan et havde vi faktisk engang, hvor han virkede 
som holdkaptajn i mange år. 

Kai Traulsen, bedre kendt blandt de lidt ældre medlem
mer som "Tru lJe" , blev ligeledes medlem af DSR i 1930-erne, 
hvor han var et af de store navne i dansk kaproning. Faktisk 
var Trulle helt op til 70-erne den mest vindende kaproer målt 
i antallet af sejre, klubben har haft. Mange af os mindes Trulie 
som en flittig gæst i klubben gennem mange år, i mindre grad 
som aktivt roende, men nok så meget som en del af klubbens 
sociale liv. De af os, der fik Trulle ud at ro, mindes ham sta
dig som en teknisk dygtig roer, som det var en fornøjelse at 
have med som stroke på bl.a. Ormen ved en rask kanaltur. I 
de seneste år afholdt sygdom ham desværre fra at komme i 
DSR. 

Ole Secher blev også meldt ind i DSR i 1930-erne og 
hørte til samme kreds af kaproere som Tru Ile. De, der har kig
get lidt i klubbens arkiver vil se de to på utallige billeder, fra 
tidens kaproninger i ind- og udland. Sechers virke som 
anæstesi professor og verdenskendt kapacitet inden for sit om
råde gav desværre ikke så megen tid til at dyrke roning, som 
han sikkert kunne have ønsket. Men han bevarede sin tilknyt
ning til DSR gennem årene, dels gennem sit arbejde som 
bestyrelsesmedlem i Ree's Legat og dels som en hyppig og 
aktiv deltager i klubbens officielle liv. Klubben er blevet en 
god ven, der ofte med sit skarpe vid satte liv på klubbens 
generalforsamlinger og sammenkomster i vore støtteforening, 
DRS 's Venner, fattigere. 

3 

Sæsonen 1993 har ellers på mange måder været en sæ
son uden de store dramatiske begivenheder, hvilket er udmær
ket; det er faktisk den slags sæsoner jeg helst ser, vi har flest 
af - ikke blot fordi beretningen så kan blive relativt kort, men 
også fordi det er den slags sæsoner, der giver os tid til at dyr
ke roningen uden alt for mange afbrydelser - og det er vel 
dybest set det, de fleste af os kommer her for. 

Vi var lige ved at vænne os til vejrmæssige rekorder 
gennem de sidste år. Tilstrømningen af nye medlemmer i for
sommeren tydede da også på, at andre troede, det bare var 
sådan i Danmark. Vi så noget andet - Sankt Hansaften var 
sommeren stort set overstået - tilbage til det normale. 

Vi skal ikke klage over mangel på interesse for roning. 
Ca. 500 nye dukkede op på instruktionsaftenerne, og ca. 330 
meldte sig ind. Desværre betyder det ikke, at klubbens med
lemstal voksede. Afgangen er næsten lige så stor, hvilket jo 
godt kan give stof til eftertanke. 

Tallene ser ud som følger pr. 30. september: 
antal aktive medlemmer 946 (937) 
antal passive 50 (50) 

Det skal her bemærkes, at dette er noget nær det maksi
male medlemstal for sæsonen, da vi jo traditionelt modtager 
relativt mange udmeldelser pr. den l. oktober. 

Den forrige sæson stod i 125 års-jubilæets tegn. Også i 
1993 havde vi et jubilæum at fejre, nemlig 25-året for opta
gelsen af kvinder i DSR. Festlighederne blev ikke så store som 
året før, men et par jubilæumsmiddage blev det dog til. 

Da pigerne kom ind i klubben i 1968, var der mange, 
der satte et spørgsmålstegn ved, om der i det hele taget var 
interesse for roning blandt kvinder. Tiden har vist, at det er 
der. I dag er over halvdelen af en ny årgang piger - så set i 
bakspej let, var det så absolut en begivenhed, der var værd at 
fejre. 

Året startede desværre med nogen uro omkring en ube
tydelig hændelse i det Sydfynske. Debatten kom meget ud af 
proportioner, og et af de mere synlige resultater blev, at mo
tionsrochefen og Jangtursrochefen forlod bestyrelsen. Heldigvis 
lykkedes det at få Karen Madsen og Bente Kjøller til at over
tage de to poster, således at de to områder stadig blev vareta-
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get - i øvrigt på fortræffelig vis . 
Der har været lidt kritik i krogene af, at bestyrelsen ikke 

indkaldte til en ekstraordinær generalforsamling for at fa de to 
"nye" indvalgt i bestyrelsen. Beslutningen om ikke at gøre 
dette var min - om den var rigtig eller ej kan diskuteres. Jeg er 
nok selv kommet lidt i tvivl. Kommer vi i en tilsvarende situa
tion med udskiftning af bestyrelsesmedlemmer midt i en funk
tionsperiode igen, har jeg i alt fald besluttet at dette bør gøres 
"rigtigt" med en ekstraordinær generalforsamling. - Men nu 
udgør jeg jo ikke hele bestyrelsen . 

Bortset fra denne hændelse, der egentlig hørte forri ge 
sæson til , har sæsonen som nævnt ikke budt på den store dra
matik. Aktiviteten har været høj og er så vidt jeg kan skønne 
blevet afviklet rimeligt. 

Instruktionen har igen måttet tage et fantastisk slid. 500 
er mange - måske for mange. Instruktørerne har arbejdet hårdt 
for at fa dem aJle på vandet. Det kan naturligvis ikke undgås, 
at der bliver ventetider og også af og til løsninger, der ikke er 
helt efter bogen. Jeg tror nok, at der er almindelig enighed 
om, at grænsen for hvad vi kan magte af indtag, er nået. Der
for er der også alvorlige overvejelser såvel i instruktionsud'lal 
get som i bestyrelsen om, hvorledes vi kan styre indtaget bed
re i den følgende sæson. 

MOlions- og langtursroningen har ikke budt på de store 
fornyel ser, men til gengæld har der været pæn opbakning om
kring arrangementerne. Bl.a. var der god deltagelse i Pin
seturen, der på grund af vejret kun nåede til Helsingør, og i 
fællesturen til det Sydfynske Øhav. Et andet arrangement, der 
kan tiltrække folk, er "sommerlejren" ved Hjelmsjo i Sverige. 
Det er nu anden gang, Mogens Haut arrangerer denne tur, og 
mon ikke han er ved at fa bygget lidt af en tradition op om
kring dette? Det er jo en fremragende chance for normale in
riggerroere til at stifte bekendtskab med det lidt hurtigere og 
skrøbeligere materiel. 

Kajakroningen er en aktivitet, der har vakt debat gen
nem årene . Man har prøvet at begrænse denne aktivitet ved 
mange vedtagelser om bl.a. det maksimale antal af kajakker, 
DSR måtte have. Jeg tror dog, at det nu må stå klart for de 
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fleste medlemmer, at kajakroningen er en aktivitet i DSR der 
er ~ommet f~r at blive. Der har været udøvet et stort arbejde 
fra InstruktørsIde for at fa oplært nye kajakroere - og minsand
ten om det ikke er lykkedes. 

Kajakparken er også blevet udvidet i år, ikke nok, vil 
nogle mene, men mere var der ikke råd til. Jeg er overbevist 
om, at udvidelsen vil fortsætte i de følgende år, i takt med 
indkøbet af andet materiel til klubben. 

DSR 's kaproningsafdeling har ikke fået tilført ret meget 
nyt blod i år. Til gengæld har de, der var aktive, opnået gan
ske pæne resultater. Ved DM var DSR igen den mest vindende 
klub. Også internationalt gjorde de det pænt med mange gode 
placeringer, en del nordiske mesterskaber, en aktie i otterens 
sølvmedalje ved VM og en bronzemedalje i let singlesculler 
for damer. Jeg vil ikke her gennemgå de enkelte resultater, 
men henvise til årbogens særlige afsnit herom. 

Sidste år var der lidt problemer - set fra vores side -
med den måde Danmarks Rocenter blev drevet på. Ved 
DFfR's hovedgeneralforsamling i marts skete der et skift i 
ledelsen, idet Reiner Modest blev kaproningschef for DFfR. 
Det har selvfølgelig givet nogle problemer - mest ar
bejdsmæssigt, og mest for Reiner - men der er håb om, at cen
tret i fremtiden vil blive ledet mere i overensstemmelse med 
DSR's ideer. Eller i alt fald i overensstemmelse med den nu 
siddende bestyrelses ideer. 

Svanemøllemalchen er også blevet afviklet i år med 
DSR som arrangør. De tre løb, der her er mest opmærksomhed 
omkring, er løbene om Bolcheglasset, Spejlet og Damepo
kalen. Det lykkedes heller ikke i år så godt for os. Bolcheglas
set fik vi - men de andre måtte vi overlade til KVIK. Men 
hvad, der kommer jo en ny årgang kaniner næste år - og må
ske er der nogle blandt dem, der kan ro stærkt. 

Medlemmerne af DSR kommer i klubben, tror jeg, af 
flere årsager. En er naturligvis for at ro. En anden, ikke min
dre væsentlig, er for at deltage i klublivet. Huset, som danner 
rammen om en stor del af dette, har undergået en del 
ombygninger i de forløbne år. Siden sidste generalforsamling 
er ler sket et par store istandsættelsesarbejder, et synligt og et 
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mindre synligt. 
Det har længe været et ønske at få salen sat i stand, og 

det var derfor også med stor glæde, at vi modtog et tilsagn fra 
Krista og Viggo Petersens Fond om at dække omkostningerne 
ved projektet. Jeg vil gerne på klubbens vegne sige tak dels 
for salen men også for den støtte vi til stadighed har modtaget 
fra fonden. 

Festsalen efter istandsættelsen 

Den mindre synlige ændring er, at alle terrasserne er ved 
et vokse en snes centimeter. Grunden er, at Mogens Haut for
søger sig med at foretage en udvendig isolering, således at 
rurrunene under terrasserne skulle blive varmere og mere tørre 
- og vi skulle spare på varmeregningen. Vi er nu i gang med 
anden omgang ude på sydterrasserne. Resultatet fra nordterras
sen er, at loftet i damernes omklædningsrum er blevet tørt, 
således at det nu giver mening at foretage andre istand
sættelsesarbejder, når tid og midler gives. Også her står en 
fond bag istandsættelsen, nemlig Rees Legat, som under man
ge af de ombygningsarbejder, vi har kastet os ud i, har været 
os en uvurderlig støtte. Vi nærmer os nu færdiggørelsen af 
førstesalen, og vi bør til at se på stueetagen, der så absolut 
også trænger til en kærlig hånd. Som med førstesalen bliver 
det ikke et projekt, der bliver afsluttet i morgen, men nok et, 
som vi kommer til at leve med i de næste, måske mange, år. 
Også her vil den grundlæggende ide være: ingen lapperier -
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tingene skal gøres ordentligt, således at vi kan have glæde af 
resultatet i mange år. 

På bygningsfronten sker der to væsentlige ting i 1994. 
Der har længe været meget trangt i bådehallen. Nu flytter Kim 
Knudsen ind i DSR's gamle bådeværfts bygning, hvorved vi 
får en bådegang ledig. Men hav lidt tålmodighed; ting tager 
tid. 

I begyndelsen af 1994 bliver vi også færdige med et nyt 
kajakskur, hvortil alle kajakker skal flyttes. Også dette vil give 
plads i bådehallen - og forhåbentlig bedre forhold for vore 
kajakroere. 

Men en ting er de bygningsmæssige faciliteter til at 
rumme et klubliv. En anden er at have noget at fylde i disse. 
Om dette sker, afhænger i høj grad af, om der er personer, der 
positivt bidrager til at opretholde en god stemning og nok så 
meget prøver at få de mange nye til at tage del i klublivet. Vi 
har i mange år haft en tradition for at hylde et medlem, der i 
særlig grad gjorde noget for klubliv og kammeratskab i DSR. 
Prisen hedder Alligatoren, indstiftet i de glade tressere af Niels 
Strigel. Heldigvis er det altid et af de emner, der giver anled
ning til en positiv debat på det sidste bestyrelsesmøde i året. 
Valget er i år faldet på Steen Nielsen. 

En af de aktiviteter, der har taget et stort omfang i de 
seneste år, er gymnastikken. Der gøres nu gymnastik stort set 
hver eneste aften på flere hold samt også et par morgener om 
ugen. Vi har forsøgt at holde gymnastikken igang om som
meren også, hvilket har været en pæn succes, uden at det er 
gået ud over roaktiviteten. 

Et af de meget synlige resultater af de foregående års 
istandsættelser, er indretningen af vort nye køkken. Brugen af 
dette er støt accellereret gennem de seneste år. Sidste år tog vi 
beslutningen om at servere middag to gange om ugen tilberedt 
af professionel medhjælp. Ordningen kan vist kun betegnes 
som en succes. Så stor, at jeg vist roligt kan sige, at der ikke 
har været tale om nogen ekstraudgift, men derimod om en 
øget indtægt for køkkenet, selvom vi ikke driver køkkenet for 
at tjene penge, men for at styrke klublivet. Dette sidste mener 
jeg så absolut også, at vi har opnået. 

Henning Rasmussen 
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BERNT HJEJLE 
25. september 1901 - 25. marts 1994 

D en 25. marts 1994 døde højesteretssagfører, dr.jur. Bernt 

Hjejle, DSRs æresmedlem og et af klubbens ældste og mest tro
faste medlemmer, 9212 år gammel. 

Bernt Hjejle var livet igennem en nær ven af to af DSRs 
andre, nu afdøde æresmedlemmer, nemlig højesteretssagfører 
Oskar Bondo Svane og grosserer Gudmund Schack, og det var 
også Svane, som allerede i begyndelsen af I 920'erne åbnede den 
unge jurastuderendes øjne for rosportens værdier, som supple
ment til den allerede fattede interesse for bl.a. tennis, fodbold, 
kricket, skiløb og fjeldklatring. 

Vort æresmedlem hævdede altid selv at være dårligt ud-
styret til sportsudøvelse fra naturens hånd: "For nu at begynde 
ved det jordnære, så er mine fødder skruet forkert på mine stil
keben og er aldeles uegnede til sprint, som jo er en betingelse for 
de fleste boldspil. Så er jeg 'flat-back' uden svaj i ryggen. Videre 
har jeg noget nær darunarksrekord i tynde lår." Alligevel klarede 
Bernt Hjejle de fleste slags sport med stor fornøjelse. 
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Som aktiv roer i DSR værdsatte han ikke mindst livet som 
langtursroer, i danske farvande såvel som i Sveriges og Norges 
skærgårde, og en mindeværdig tur til Oslo i 1948 med Svane og 
højesteretssagfører Gunnar Gersted er med Hjejles særlige lune 
og let drillende pen skildret i et venne-festskrift til Svane i 1982 
og gentaget i bogen "Otte Enere" (1987). 

Det var Gudmund Schack og Bernt Hjejle, som i 1950'er
ne startede det faste "tirsdagshold" af mere modne roere, og de 
to venner mødtes indtil kort før Schacks død i 1988 hver eneste 
tirsdag igen om aftenen og satte Gerda Schacks højt priste bog
hvedegrød til livs, ligesom de ofte sås som tilskuere ved de stør
re fodboldkampe. 

Men disse - og en række andre, særlig kunstneriske og 
historiske, - fritidsinteresser var blot en side af Bernt Hjejles 
aktive og engagerede liv. Som jurist og advokat markerede han 
sig stærkt og var i et halvt århundrede blandt standens fornemste 
og mest respekterede udøvere. 

I 1937 optoges den daværende landsretssagfører som 
kompagnon i det hæderkronede, men på det tidspunkt hensyg
nende "Shaw'ske" advokatfirma på Amagertorv og formåede ved 
sin energi og dygtighed påny at bringe kontoret frem i første 
række. Et væsentligt bidrag dertil var også, at han i 1941 erhver
vede den sjældne juridiske doktorgrad på en afhandling om 
voldgiftsinstituttet, og i 1942 opnåede han desuden beskikkelse 
som højesteretssagfører. 

Udover sit arbejde som rådgiver, bestyrelsesmedlem og 
formand for en række af landets betydeligste erhvervsvirksom
heder og fonde, ydede Bernt Hjejle et vigtigt bidrag ved sin ind
sats, dels som mangeårig formand for Advokatrådet, dels som 
formand for den danske afdeling af De Nordiske Juristmøder og 
senere som den første europæer, der valgtes til Præsident for 
IBA, advokaternes internationale sammenslutning. 

I mere end en menneskealder var Bernt Hjejle desuden 
personlig juridisk rådgiver for Kong Frederik IX og Dronning 
Ingrid, senere for Dronning Margrethe, og han varetog som exe
cutor testamenti den vanskelige opgave at forvalte Kong Fre
deriks dødsbo efter Kongens død i 1972. 

For sin fremragende indsats på disse mangeartede områ
der modtog Bernt Hjejle en række danske og udenlandske hæ
dersbevisninger, først og fremmest udnævnelsen i 1977 til Stor
korsridder af Dannebrog, en hæder der ikke er blevet nogen an-
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den nulevende dansk advokat til del. 

I DSR har Bernt Hjejle navnlig sat sig spor gennem sin 
indsats for, ved anvendelse af sin omfattende kontaktflade, at 
bistå klubben ved tilvejebringelse af økonomiske midler, senest 
i forbindelse med ombygningerne på klubhusets førstesal. 

Men for adskillige af DSRs medlemmer vil mindet om 
Bernt Hjejle først og fremmest være forbundet med erindringen 
om en deltagende og trofast ven, der altid lyste op ved sin hjælp
somhed, humor og elegance. I bogen om "Otte Enere" definere
de han selv enere som "mennesker med en særlig udstråling, der 
får dem til at stå levende for en, gør dem 'maleriskl~ ' III' v:t'lIl ,II 

fortælle om" . En sådan ener var nemt III ',srI , -;l'i v 11111 11 ,111 ' 1' 1, 

følte beskedenhed sikkell villi- 1111 \'1' 1I 111 u oll ' I' Id 11111 ' 1' '' "1'11 
ment,'r 

Nicolai Lindgreen 

11 

OLE SECHER 
1918 - 1993 

Ole er ikke mere. Han døde i efteråret 1993,75 år gammel. 

Han var født i 1918. Hans ungdomsår falder midt i 1930'erne da 
han roede i DSR, den klub, som hans fader, professor Knud 'Se
cher og vor mæcen Herman Ree i 1917 havde skabt ved sam
menslutningen af Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub. 

Det var lykkelige år med gode kammerater. Blandt disse 
var Erik og Henry Kiersgaard . Dem nævner jeg særskilt, fordi 
Ole blev gift med deres søster Lili . 

Lykken blev brat afbrudt af krigen . Ole gik straks ind i 
modstandsbevægelsen. Hans holdning er udtrykt i titlen på hans 
bog om kammeraterne, der døde i krigen: "Hvis et folk vil leve". 

Ole Secher kom igennem krigens år, og så måtte han tage 
fat på sit medicinske studium, og senere hellige sig sin løbebane 
som mediciner. Det blev inden for anæstesi-området. Ole blev 
overlæge og så professor. Men ved siden af varetog han utallige 
hverv og opgaver. Utroligt, hvad han nåede - også færden med 
lutlandia til Korea . 

Roning blev der ikke megen tid til, men Ole kom til gen
eralforsamlingerne i klubben . Når generalforsamlingens dagsor
den var udtømt, plejede Ole at bede om ordet, og så gnistrede 
vid og satire. Der var bid og hug i, hvad han førte frem. 

Vi kender ham også fra generalforsamlingerne i DSRs 
Venner. Ole var en stridsmand, men også en god og trofast kam
merat. 

Ved Oles båre i kapellet på Mariebjerg Kirkegård talte en 
af kammeraterne fra frihedskampen , overlæge Jørgen Røjel. 
Forbavsende, at han kunne huske alle enkelthederne (i store 
træk) af Oles løbebane som mediciner, men endnu mere forbav
sende, at Ole havde nået alt det, Jørgen fortalte om. 

Den norske digter NordahJ Grieg har skrevet et digt om 
"livets nestbeste menn" - dem, der overlever, medens de bedste 
dør i frihedskampen . Nordahl Griegs ord passer ikke på Ole Se
cher. Ole Seeher overlevede krigen, men han hørte til de bedste 
mænd. 

Ved båren udtalte Jørgen Røjel : Æret være Oles minde. 
Vi i DSR vil ikke gJemme Ole. 

Hellmut Møhring-Andersen, en ven 
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EINAR F. VOlGT 
20. decemher J 903 - J J. april /994 

D en I J. april 1994 døde Einar Voigt i en alder af 90 år. 

Den 20. december 1993 fejrede vi Voigts 90 års fødsels
dag med morgenmad i roklubben, og-han var frisk . Det var han 
også til Vennernes generalforsamling i marts . Det var dCr/Clf 
med overraskelse, vi modtog meddelelsen om hans dod , SOIlI 

kom uden forudgående sygdom. 

Mit kendskab til Einnr Voi", "I i\.. I ,' 1,1111 ' 1 '1,11 11 1,11' I I li ,( 
I forhold til de 90 fir, SOIIl Vil li " 1, '\ '.] ' ,d. I l' ,. l ili ' It , 1I v 'Il:! 
medlem afklllhh,'1I ," .], " 1'11" . I". Id. " , '" I. il 11 11 1]1. Voigts 

1111 " 

" ,I 
I 

I "f. ," lh """11'1 " 11111 sædvanlig 
II VOI gt utilfreds 

\I Jill svarligt eller ej , 
,II en årli !:,rt tilbageven-

I I II' ,II bCJdede i mange år som la
II thbrikker . Dette var et job, som 

/I \I .ll dcren. Da han blev pensionist, be
jI.'llsk på Universitetet. På derme og andre 

l, III ,I' et aktivt otium . 
. om orienteringsløber, jeg kom til at kende 

II III tIf med til at starte DSRs orienteringssektion i 1940, 
It III var lo nnand for sektionen fra 1941 til 1946. Ved dct før
dU lIll1arksmesterskab i orienteringsløb i 1942 var han med til 

.It vmde holdmesterskabet til DSR. Da Dansk Orienteringsfor-
bund blev selvstændigt, tog han også en tørn som næstformand 
fo r dette . Han var en af de rigtige skovgangsmænd, for hvem 
oplevelsen i skoven var det vigtigste. Han ønskede en rigtig tur i 
skoven . De 4 kilometer, som man mente, at folk i Voigts alder 
skulle løbe, kunne ikke tilfredsstille ham. Han skulle have noget 
længere, men bentøjet bar ham ikke så hurtigt frem , som det 
havde gjort . Dette var en kendt sag blandt arrangørerne, så han 
skulle altid starte tidligt. Så kom man ikke til at vente på ham l 

Få kunne som Voigt berette om, hvordan han havde valgt den 
vej, som gav ham de bedste oplevelser. Dette var ikke nødven
digvis den hurtigste, men det var oplevelsen, der var det vigtig
ste. 

~--------------------------------------------------- - ---- --
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Omkring 1975 var vi til løb i Sverige. Vi talte naturligvis 
meget om løbet, men også om alt andet. Jeg husker, at Voigt 
talte om, at han følte, det var svært at få benene med. Men han 
glædede sig over alt det han kunne, og som han nu havde tid til. 
Han sagde, at det han frygtede mest var, at han skulle blive senil 
eller på anden måde blve ude af stand til at tage vare på sig selv. 
Voigt fik næsten 20 år mere, hvor han kunne leve livet på bedste 
vis. Det generede ham,at synet blev svagt og at han derfor måtte 
opgive at komme i skoven med kort og kompas, men han fandt 
andre af livets kvaliteter. Og så sluttede det den ll . april 1994, 
uden at Voigt kom ud i den tilstand, som han frygtede . 

Orienteringssektionen har mistet en af sine stiftere og et af 
sine æresmedlemmer. Vi har mistet en ro-kanunerat og en o-ven. 

Æret være Einar Voigts minde. 

Ronald Clausen 
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KAPRONING 1993 

Regn, regn og atter regnl 

Det var det første, jeg tænkte på, da jeg skulle begynde på 
at skrive om DSRs kaproningsafdeling i 1993. Hvad gik der galt, 
siden "ham deroppe" ikke kunne giv0 os bare lidt solskin og 
roligt vand, når vi var ude til regattaer? De eneste tidspunkter, 
jeg mindes som varme, var under Ratzeburg Regattaen, hvor 
nålen sneg sig op på 23 graders lumrende hede, og i hele den 
uge i august, hvor alle kaproerne var forvist fra Bagsværd Sø, 
fordi der skulle være kano- og kajak- VM, 

Hvorfor kan de forlænsroere altid score så mange VM
guldmedaljer og samtidig fa årets flotteste vejr i en hel uge, når 
vi andre ikke kan? Jeg bliver læseren svar skyldIg; måske bliver 
1994 et langt bedre år, både med hensyn til vejret og medaljer
Ile .. 

At konune med en større beretning um hver enkelt af 
I IS Rs kaproere, vil føre for vidt, så jeg bringer i stedet nogle 
I Iflk fra oplevelserne i forbindelse med Nordiske Mesterskaber 

Bngsværd Sø, Verdensmesterskaberne i Prag og Danmarks
I Iskaberne på Sorø Sø. 

Indledningsvis skal det dog nævnes, at DSRs mange ka
I l' lorde det rigtig godt, og særlig glædeligt var det, at vi i 

\I I præsenteret i samtlige klasser, lige fra juniorer over 
III . 1 'ranroerne. Vore begynderdamer, Charlotte Marcus

,1/ 11111 Nielsen fik roet en hel del gode løb i deres anden 
il 'l ItI lan ' l mere styr på roteknikken end l 1992. Det gav 

II " IllIII ' resultater ved de hjemlige regattaer. Henrik 
( " f "1' /-I'hen Bjørn Jacobsen satsede i år på en dobbelt

III I 1" '11111'11 ' 1'1 Ined Skive og Holte. De fire roere gjorte det 
li l lI) 1 ,,,11 " I' " 1'": cdc oven i købet at vinde ved en stor hol-
1'111 .1 I l' 1' ,111 I Iloklct prøvede også lykken i Luzem, hvor det 
III ,' II ,d, II ' \ I 1I!1 tkn absolutte elite . Desværre kom man ikke 
1:l:II /'.~ I \' ' Ild III 'II !:ickundær placering, men at være deltager på 
Rotscc 'I II i ',' t 'II CII præstation i sig selv. 

Andc!'.\' /Jrems satsede på at konune til Nations Cup i Græ
kenland. Det blev til flere drabelige fighter med Karsten Nielsen 
fra Korsør, og roerne stod indbyrdes nøjagtig lige, resultatmæs
sigt, da det hele skulle afgøres i Luzem. Her var Karsten Nielsen 
den, der nåede længst , og Anders måtte desværre se i øjnene, at 
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der ikke blev nogen billet til Nations Cup i 1993 . 
Birgitte Hanel prøvede for første gang at være med ved 

veteranroernes såkaldte FISA Meeting, hvor de tidligere kapro
ere møder frem i hundredevis for at dyste og for at mindes gam
le dage, Det blev oven i købet til fornenune resultater til den 
tidligere landsholdsroer. Sanunen med Regitze Siggaard og Dor
the Lindholm forsøgte Birgitte Hanel også langdistancekapro
ning, hvor man satsede på Danmarksmesterskabet. Desværre var 
Tissø Roklub en brøkdel af tid hurtigere, men i 1994 tages der 
revanche . 

Hanne Petersen, tidligere toproer og nu DSRs gymnasti
klærer, var også med til FISA Veteran Meeting i Wien, hvor hun 
gjorde det ganske glimrende i flere bådtyper. 

Nordiske Mesterskaber på Bagsværd Sø 

Nordiske mestre i dobbeltfirer: Søren Aasmul, Teis Hansen, 
Jesper Engelbrecht og Henning Juul 

Et vittigt hovede foreslog at omdanne DFfR til en para
plyorganisation, for sikke det regnede ved de Nordiske Mester
skaber. Det silede ned non-stop under alle finalerne. - Og hvilke 
finaler' De danske roere satte sig totalt på mesterskabsstævnet, 
hvor DSRs kaproere var med helt frenune i fon'este position . 
Følgende blev nordiske mestre: 

Jens Chr, Pørneki i firer uden styrmand 
Mette Bloch j single-sculler, letvægt 
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Vibeke østergaard i dobbelt-sculler, tung 
Lene Skov Andersson i dobbelt-sculler, letvægt 
Henning Juul i dobbelt-firer 
Jesper Engelbrecht i dobbelt-firer 
Teis Hansen i dobbelt-firer 
Søren Aasmul i dobbelt-firer 
'lhomas Poulsen i otter. 

Verdensmesterskaherne i Prag 

Derefter gjaldt det for hovedpartens vedkorrunende forberedel
serne frem til Verdensmesterskaberne i Tjekkiet den 4-5. sep
tember 1993 . Vi havde følgende til start ved VM: 

Lene Andersson med Gerd Andersen Middelfart i let
vægts dobbelt-sculler, kvalificerede si ' lil flI'Ialen hvor ~n om
start desværre betød, at holdet slel ikke kunne få det til at køre i 
anden omgang. 

Thomas l'ou/seJl skulle t()rsoge at forsvare sin guldmedal
je i letvægts-otteren. ' hancenIe var store, for otteren havde vun
det alt , hvad der var værd al vinde inden VM. Holdet kvalifi
cerede sig direkte lil fin alen, hvor mandskabet kom lidt lang
somt ud af slartområdet. Canada viste sig rigtig godt roende og 
vandt guldet, mens danskerne fik roet sig op til en sølvmedalje. 

.lens Chr. Porneki i herrernes tunge firer uden styrmand, 
kombineret med Silkeborg, Odense og Holstebro, lagde ud med 
en tredjeplads i indledende løb. Derefter vandt danskcrne op
samlingen i bedste tid , men i semifinalen blev det til en fem
teplads og en tur i B-finalen. Her blev resultatet en andenplads -
VM nummer 8. 

Henning JuuL, Jesper Engelbrecht, Teis Hansen og Søren 
Aasmul i en tung dobbelt-firer, viste fornem roning i indledende, 
hvor danskerne vandt i en temmelig hurtig tid , men i semifinalen 
måtte holdet nøjes med den noget ligegyldige fj erdeplads , hvil
ket betød adgangsbillet til B-finalen Her viste holdet ikke de 
samme fine takter som vanligt, og resultalet blev en tredjeplads -
en samlet VM-niendeplads. 

Morten Tibian stillede op i en tung dobbelt-sculler med 
Peter Andersen, Bagsværd. 

Melie Bloch i letvægts single-sculler skulle prøve at for
svare sit verdensmesterskab fra 1992. Men som letvægtsotteren 
kom DSR-roeren utrolig langsomt fra start i finalen og lå længe 
blandt de sidste i løbet. Det lignede slet ikke den fornemme 
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BJoch-roning, som vi plejer at se. En canadisk pige tog hurtigt 
teten og førte indtil mål, medens Mette, efter at have ligget på 
femtepladsen, sandelig fik presset sig op til at vinde bronzen. Til 
næste år må guldmedaljen gå til Mette, for gennem de seneste 
fire år har hun vundet guld, bronze, guld bronze ... ! 

Juniorverdensmesterskaber i Norge 

Camilla Rohde kom i sin sidste sæson som junior til Ju
niorverdensmesterskaberne, der afvikledes på Arungen ved 
Oslo. Gennem det meste af sæsonen roede Camilla dobbelt-firer 
hvor flere pæne nationale resultater blev hentet hjem. I Norg~ 
kvalificerede holdet sig til B-finalen, hvor det blev nummer otte . 

Danmarksmesterskaber på Sorø Sø 

DSRs roere mødte talstærkt frem til årets Darunarksme
sterskaber, der blev afviklet den ll. september 1993 på Sorø Sø. 
Hovedparten af vore kaproere var korrunet hjem fra VM få dage 
forinden og var selvfølgelig i topfonn, men rart var det at se, at 
vi også valgte at deltage i inriggerløbene. Vi var repræsenterede 
af 36 roere, og det var spændende, om vi atter kunne blive mest 
vindende ved DM, som i 1992. 

Det kan vel ikke komme bag på nogen, at det regnede? 
Vejret var ligeså fugtigt som i Luzern, ved NM og VM. Byens 
sko forhandlere kunne hurtigt melde alt udsoldt i gummistøvler. 
Men roerne kunne i hvert fald ikke klage over uens baneforhold, 
for på grund af den silende regn var der blikvand - hvilket føltes 
tungt -, så der blev ikke ligefrem sat banerekorder. Nogle få, 
men modige provinsroere sov i telt på græsplænen i Sorø, men 
københavnerne valgte fornuftigt nok at tage dertil i en bus, der 
afgik fra Strandvænget tidligt lørdag morgen. 

Kultunninister Jytte Hilden åbnede stævnet og overrakte i 
samme forbindelse erkendtligheder til vore dygtige VM-roere . 
Ministeren holdt stand i regnen i nogle timer, hvorefter hun måt
te videre til noget så lækkert som åbning af et varmtvandsbassin. 

DSRs roere klarede tingene således: 
Mette Bloch og Lene Andersson roede dobbelt-sculler 

(tung) og vandt overlegent med 712 sekund. 
Henning Juul og Jesper Engelbrecht var storfavoritter i 

herrernes dobbelt-sculler, og de skuffede bestemt heller ikke. 
Sejr som i 1992 - i år med godt fem sekunder over to andre hold . 
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Henning, Jesper, Teis og Søren fik sig en VUK.-medalje 
med hjem (Vinder Uden Kamp). Bare et enkelt hold var meldt til 
mod DSRs dobbelt-firer. Det andet hold bestod i øvrigt af DSRs 
daværende kaproningschef, Reiner Modest, med hans tre 
veteran-romakkere Desværre måtte de gamle melde af på grund 
af influenza, så vort mandskab fik et temmelig overkommeligt 
DM i dobbeltfireren 

Danmarksmestre i toer uden styrmand: 
Thomas Poulsen og Jens Christian Pørneki 

Teis Hansen og Morten Tibian mødte til start i hver sin 
single-sculler. Efter indledende kom Morten Tibian i finalen, 
hver det blev til en sjetteplads. 

Birgitte Han el og Regitze Siggaard med cox. Dorthe 
Lindholm var tilmeldt i to-åres inrigger. Det samme var sidste 
års mestre, Britta Jensen og Mette Bacher med Karina Nielsen 
som cox. Sidstnævnte mandskab meldte dog af for at hellige sig 
fireren senere, og tilbage blev Assens med kendte Inger Pors 
som stroke over for vore. Hanelog Siggaard lagde ud i et for en 
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inrigger forrygende tempo og førte gennem det meste af løbet 
med en halv længde. Kort før målet salte Assens-roerne dog ind 
med en gevaldig spurt og overrumplede helt DSRs damer der 
måtle nøjes med andenpladsen. ' 
. Vibeke østergaard og Camilla Riff var begge tilmeldt i 

smgle-sculler og skulle møde VM-bronzevinder Trine Hansen 
der var på hjemmebane. Vibeke fik nok noget overraskende ha~ 
på VM-roeren Gerd Andersen fra Middelfart, som også deltog i 
løbet. DSR-roeren tog sig derfor af andenpladsen. Camilla Riff 
sluttede feltet et pænt stykke efter. 
. Thomas Poulsen og Jens Chr. Pørneki skulle forsøge sig 
I toer uden styrmand . Pørneki vandt mesterskabet i delUle bådty
pe sidste år, dengang for Bagsværd. Da DSR ikke er i besiddelse 
af en god toer uden, måtte man på lånemarkedet, og det viste sig 
at være en rigtig god løsning. Thomas og Jens Christian vandt 
nemlig ganske overbevisende med 10~ sekund ned til nummer 
to, og så vidt det er blevet oplyst, er det 47 år siden, at DSR sidst 
vandt DM i toer uden styrmand. 

Vi havde sandelig også to hold til start i fire-åres inrigger 
for herrer. Efter indledende kvalificerede Jens Kovsted, Kasper 
Mortensen, Michael Stenholm, Kasper Haagensen og cox. Tro
els Fleckenstein sig til finalen, der altid er en benhård forestil
ling med nogle rigtig garvede mandskaber, der ror meget stærkt. 
DSRs mandskab blev nummer fem, men var temmelig tæt på 
den fjerdeplads, som Struer tog sig af 

Anders Brems og Esben Bjørn Jacobsen forsøgte sig i år i 
letvægts dobbelt-sculler. Bare et enkelt andet mandskab mødte 
til start. Sidste års DM-vinder fra Middelfart er altid godt roen
de, men fynboerne fik kam til deres hår, for sandelig om ikke 
Anders og Esben fulgte Middelfart-roerne til dørs. Forskellen på 
de to hold i mål var så lille, at vore to DM-roere mente, at de 
havde vundet mesterskabet. 

I 199 l og 1992 vandt DSR mesterskabet i fire-åres inrig
ger hos kvinderne . I år havde mestrene fordelt sig ud på to både, 
men man var langt fra sidste års storform. Selvom begge mand
skaber kvalificerede sig til fmalen gelUlem formiddagens indle
dende heats, fik man ikke et ben til jorden over for Vejles godt 
roende damer. I fjor bekendtgjorde Vejles mandskab nemlig, at 
man i 1993 ville vinde mesterskabet, hvorefter jyderne begyndte 
at træne særdeles målbevidst frem mod målet i år. DSRs to 

. mand.skaber var slet ikke sammenroede nok til at kunne gå ud og 
genvinde mesterskabet. Camilla Rohde, Melie Bacher, Berit 
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Johnsen og Brilla Jensen med cox. Karina Nielsen lII il llc III1Jl. ~ 

med fjerdepladsen , medens Susanne Agersnap, Call1illo Ni//, 
Dorthe Lindholm . Anne Rasmussen og coxen blev nummer 1\:111 . 

Melie Rlach. Rie Sørensen, Vibeke østergaard og Lene 
Skov Andersson gav opvisning i kvindernes dobbelt-firer. Hele 
tolv sekunders forspring var der ned til Lyngby Dameroklubs to 
hold, medens et juniorhold fra Nykøbing Falster sluttede løbet et 
halvt minut efter. Det var Rie Sørensens første DM og Lene An
derssons andet - den dag. 

Sidste år vandt DSR otter-løbet i et tæt opløb foran KR. r 
, r blev vi en suveræn vinder i lEO - vort gule flagskib. De to 
" I ige mandskaber, fra KR og Lyngby, fik intet at skulle have 

1/' 1 ovcr for DSRs rugbrødsmotorer. Mandskabet var Thomas 
'/"'// • ./1'/1.1' Chr. Pørneki. Søren Aasmul. Morten Tihian. Hen-

I II 

/ "/11 

1,1/1 /, ./C,I,/I ' /' /-,,·ngelhrecht. Henning Bay og Henrik Hebs
IIII ti /,'q:it::e Si~gaard som cox. Derved vandt også Hen

I 1\ " ~ II 1(lI"sl C Danmarksmesterskab efter flere år med 
l, d, "I' l il' li ' intcrnationale resultater bag sig. 

II II ~ III \' .I\' rskabcr til DSR i 1993, og dermed 
Ild, I IlIh v ,cl DM . Henning Juul og Jesper 

I II !I ,l allrilllllf ved et DM; tre mestcr
III , I ' ) ')) illlponcrende. Hos kvinder

'/I /"d, '/" I'c'/I brillerc med hver to 

/ .' /, /, " 
,d lId ii' (0\11 :1 1:lv I{IIdd 'II , 

I "I I I , , "I IllIhlll.ld , O)',s:. , 
SC//, ,\'1/11 //1 /1"1, /" I 

Charlol/ell/III'I/ \\ 'III I I' /." l, 111,/,/" /' li lli 

styrmand. l ~\I h:I\',h' 1111111 ' 111 ' III 1101 II 1 lil i, l il i ,I , 1,111111 

ere, og det var lige 111 11'.\' 1 111 /" 11 "11111 , llh I 11111111 l ilI, 1' 1 II I 

tatmæssigt blev det til ell ILlI '''"I'I 'ld 111,1," 1111111 111111',(1 1I ,Id 

medens DSRs rene klubhold tOI'. ~I" II 111"11 'II 

Det er efterhånden blevet fas l 11 ,11 1111 11 11 111 / " 1" "I' 1111 ti 1'11 

fredag aften og overnatte. Morgencn ell l: l (..01111 111 I 11 11 1 d. II 'I " I 

ne op på bådepladsen i Kungalv, hvorelicl ,il'1 111\ .1 11111111' 1 

2 1 

som muligt de 20 kilometer ind til Goteborgs havn. 
Det bliver spændende at se, om denne tur også på et tids

punkt falder i DSRs herreroeres smag, for konkurrencen blandt 
alle de deltagende hold er rigtig god, og flere mandskaber har 
mange VM-deltagere på otterne. I hvert fald er det et must for 
DSRs darneroere, der er begyndt at konkurrere om, hvem der har 
flest gennemroede elv-ture bag sig. 

Melie Bacher 



22 

DENGANG
UNDER KRlGEN ... 

U nder den tyske besættelse fra 9. april 1940 til 4. maj 1945, 

hvor det ikke var muligt at rejse udenJands, havde roklubberne i 
de fire somre meget stor søgning. Medlemstallet i DSR kulmi
nerede i 1943 med over 1200 aktive, der blev indtil udgangen af 
august roet 39 langture, og i perioder var scullerturene begræn
set til en times varighed . Fra foråret 1941 skulle hver enkelt roer 
på hver eneste tur medføre et legitimationskort med foto, udstedt 
af politiet, og senere var landgang på strækningen København
Hundested kun tilladt i havnene, hvor roerne skulle melde sig til 
Kystpolitiet både ved ankomst og afgang. 

Jeg blev instrueret af inspektør Sjelle i april 194 l, mens 
der stadig efter den strenge isvinter tlød istlager mndt i Svane
møllebugten, og jeg gik snart i gang med kaproningstræningen. 
Inden klubbens træningshus i Sydhavnen blev taget i bmg i 
1942, trænede vi i Christianshavns Kanal, hvor klubben havde 
lånt plads og en hal af A/S Burmeister & Wain. En aften, da vi 
med en firer med styrmand fra Trangraven var kommet ud i 
havneløbet, skød en tysk soldat, der gik vagt på estakaderne, et 
par varselsskud hen over hovederne på os. Han har tilsyneladen
de ment, at vi var for nær på det militære område, og vi lagde 
,;( raks kursen 180 grader om. Der var ingen benzin til motorbå
d,'n "Togo", så vor træner, Aage Jørgensen, cyklede på havneka-
1" 11 og råbte sine ordrer tilos. 

At vi trods mørkelægning og rationeringer kunne fejre 
I I, ; Rs 75 års jubilæum ved en meget smuk fest i Odd Fellow
I ',II: 'ct den 13. juni 1942 med 800 deltagere, var kun et af mange 
Iwvlscr på sammenholdet i klubben også i den tunge tid. Midda-
1" ' 11 vcd festen var i overensstemmelse med tidens krav så enkel 
lilli 'vinekam og is til dessert, hvortil der blev drukket hen

holdsvis øl og et glas vin. 
Lørdag eftermiddag den 28. august 1943 sad jeg sammen 

med Børge Hartz og Eyvind Bech Sørensen i en toer ved ponto
nen, for at starte på en weekend-tur til vort dejlige Nivåhus, da 
højesteretssagfører o. Bondo Svane kom løbende ned tilos og 
frarådede os tage af sted, da alvorlige begivenheder kunne for
udses, Vi lagde dog fra som aftalt, viste vore legitimationskort 
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til Kystpolitiet ved Svanemøllehavnens molehovedc, roede til 
Nivåhuset, hvor vi lossede bagagen, og roede efter politiets be
stemmelser båden videre til Sletten havn, hvor der allerede lå en 
af vore firere. Ved tilbagekomsten til Nivåhuset hørte vi om 
regeringens afslag på tyskernes krav. Mine 10-12 kammerater og 
jeg forstod , at jeg som jøde nu måtte frygte for min skæbne, og 4 
kammerater tilbød at ro mig over til Råå på den svenske kyst, 
når det blev mørkt, og returnere uden stynnand. Da det blevet 
frygteligt stormvejr med høj sø sent på aftenen, afslog jeg af 
sikkerhedsmæssige grunde mine kammeraters velmente tilbud. 

Tidlig søndag morgen den 29 . august 1943 "lånte" jeg en 
cykel ved teglværket og kørte til Humlebæk havn for at fa skibs
lejlighed over Sundet. Men det var allerede for sent, for en tysk 
marinekutter bemandet med bevæbnede soldater stod ind i hav
nen. Jeg cyklede tilbage til Nivåhuset, hvor vi erfarede, at ty
skerne havde forbudt al sejlads på Øresund, som de patruljerede 
fra luften med det gamle Fokker-fly, der gik under øgenaV11et 
"Anders And". Vi roere måtte senere på dagen tage tilbage til 
København med toget. 

I de følgende uger i september 1943 passede jeg mit arbej
de som ingeniør på Kabelfabrikerne på Frederiksberg, hvor mine 
ingeniørkolleger og jeg fra besættelsens begyndelse abonnerede 
på Stockholmstidningen for at have modvæh>1: mod de tyskcen
surerede danske aviser. 

Midt i september henvendte jeg mig til DSRs formand, 
Gudmund Schack, som allerede da var stærkt IJ1volveret i mod
standsbevægelsen Jeg bad ham hjælpe mig til at komme til 
Sverige for derfra at søge til England for at melde mig til allieret 
tjeneste . Han gav mig dagen efter besked om at møde en kon
taktperson på Lyngby station tidligt om morgenen den 30. sep
tember. 

Onsdag den 29. september blev jeg på fabrikken telefo
nisk alarmeret af venner, der advarede mig om tyskernes forestå
ende razzia på jøderne. Jeg overnattede den nat i roklubben og 
tog næste morgen med det første S-tog til Lyngby og mødte min 
kontaktmand. Sammen gik vi til Nybrovej 375 ved Bagsværd 
Sø, hvor en robåd med to tofter tilhørende overlæge Skat Kemp 
blev afhentet af Falcks Redningskorps og på et lille rednings
køretøj overdækket med en presenning ad Skodsborgvej og 
Strandvejen kørt til Øresundskysten mellem Skodsborg og Ved
bæk. Tyskerne havde nogle dage forinden forbudt både nærmere 
end fire kilometer fra kysten. Min kontaktmand og jeg fulgte 
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efter i en Falck personbil, og vi passerede glat de tyske vagtpo
ster uden for det senere Esprit de Valdemars hvide hus på 
Skodsborg Strandvej. På stranden blev båden med årerne dækket 
af presenningen, og jeg fik besked på at møde klokken 19 hos 
fru Emmy Valentin i Høje Skodsborg. Falck kørte mig tilbage til 
København, hvor jeg om eftermiddagen så til min svoger og 
hans 5-årige søn på Diakonissestiftelsen, hvor de var indlagt 
som "patienter", ventende på deres redning . 

Hos fru Valentin så jeg mine medflygtninge, arkitekterne 
Poul Henningsen med fru Inger og Arne Jacobsen med dennes 
forlovede, Jonna Møller. og vi fik os et styrkende måltid, før vi 
i mørket, hvor udgangsforbuddet var trådt i kraft, sammen med 
vor modstandsmand sneg os 112 kilometer nordover ad Strand
vejen og ned til båden . Ved 2l-tiden startede vi, med mig ved 
årerne. Jeg havde to sæt tøj på under cottoncoaten, og i min 
mappe lå mit pas, der var udløbet, mit legitimationskort til Sik
kerhedsområdet i Jylland udstedt af Folkeregisteret i København 
den l . juli 1943, min soldaterbog - jeg havde aftjent min vær
nepligt i 1938 - og et kompas. Udover håndtasker og mapper var 
der ikke plads til bagage. Vi var heldige, vejret var klart, og vi 
kunne under hele overfarten se lysene i Landskrona, som vi sty
rede efter. Midt ude i sejlrenden mærkede VI for alvor sønden
vindens bølger; de fleste gange fik vi drejet båden af, men et par 
gange blev vi overraskede og tog lidt sø indenbords. De to da
mer var meget tapre; de sad forude og blev våde, og de øste og 
holdt udkig og serverede æbler og chokolade for mændene. Der 
blev ikke snakket meget i båden, som jeg roede, til vi var sydøst 
for Hven og nu tydeligt kunne se lysene på kranerne på skibs
værftet i Landskrona. Da vi nu var i svensk farvand, bad jeg 
arkitekterne tage hver sin åre, og jeg satte mig på agtertoften, 
hvor jeg godt træt faldt i søvn i en halv times tid. Jeg vågnede, 
da vi stødte på grund nær land. PH smøgede resolut bukserne 
op, hoppede ud og t.rak os fri. Endelig fandt vi havneindsejlin
gen , og klokken O l klatrede vi lykkelige op på kajen ved et gla
sværk , hvor arbejderne trykkede os i hånden med et "Valkomna 
til Sverige". Vi lykønskede hinanden med den vel overståede 
overfart med en slurk af en medbragt lille flaske cognac. Vi blev 
afhentet af en politibil og kørt til politistationen, hvor de vagtha
vende ønskede, at vi skulle overnatte i detentionen for at komme 
i forhør den følgende morgen. Men en menig betjent inviterede 
os til at overnatte hjemme hos sig. Klokken 2 om natten telefo
nerede han til sin kone og halwoksne søn, og da vi kom til hu-
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set, var der tændt op i kaminen, dækket kaffebord og redt op til 
os. Vi fik tørret vort tøj , og mens vi drak morgenkaffe, strøg 
husets frue vore ting. Til politiet forklarede vi, at vi retmæssig 
var kommet i besiddelse af båden, som for øvrigt efter krigen 
kom tilbage til Bagsværd Sø, hvor den stadig - 50 år efter - er i 
brug. Fra politiet gik vi til en forretning og købte en krystalskål 
som fortjent gave til vore gæstfri værter, hvorefter vore veje 
skiltes. 

Hverken Arne Jacobsen, en af vore mest fremragende 
arkitekter, eller Poul Henningsen, "lysrnageren" og den betydeli
ge kulturskribent, var roere, men PH var arkitekten på DSRs 
første klubhus i Kalkbrænderihavnen, som blev indviet den 13. 
juni 1920. 

Hele oktober måned var jeg i Malmb beskæftiget med 
modtagelsen og registreringen af flygtninge, og jeg var glad, da 
jeg kunne se, at også min familie var kommet i sikkerhed. I de 
følgende 6 måneder arbejdede jeg som ingeniør på Sieverts Ka
belverk i Sundbyberg ved Stockholm. Til firmaets julefest i 
1943 ønskede man, at jeg i juleheftet skrev om min flugt over 
Sundet og insisterede meget mod min vilje på, at min artikel 
skulle have overskriften "Dengang jeg drog afsted" 

På det engelske gesandtskab i Stockholm meddelte mili
tærattacheen mig, at der for mig som almindelig ingeniørsolclat 
ikke var transportrnulighed til England. Den 1. maj 1944 meldt l: 
jeg mig til Den Danske Brigades pionerkommando i J liitlllla
holm ved Stockholm, ogjeg kom hjem med Brigadell (kil 5 111:1) 

1945. Jeg blev i tjenesten ved kontrollen med de tyske soldakl s 
minerydning, hovedsagelig på Jyllands vestkyst, til alSllltlllll) ', 'II 
den l. oktober 1945. 

I 1944-vinterens løb deltog jeg i Stoekhollll I IIlall)'.(' :11'

rangementer for de danske flygtninge . .Jeg hllsk 'r isa:1 'II alielI 
sammen med norske flygtninge , hvor dell lIllIsk!." :; ku 'spilll:f 
Hans Jakob Nielsen reciterede "Ja, vi elsker ddt ' la Ild 1'I " , s;·\ alle 
var stærkt bevægede. 

På mine lørdag-søndagsorlnvcr ti a III W: II kil havde jeg i 
sæsonen 1944 mange fine rotllre i StoekhohllsOll1l :idet fra Aka
demiska Roddfbreningen. Den I. okloh\"1 111.1.1 alholdt· Dagens 
Nyheters og Roddframjanclets "Stl dllllllllllld" i StOl;kholm fra 
Stadshuset til Djurgårdsbnlllllsvlk ~' 1I lIIl'd () dl:lta 'ende roere 
og 60.000 tilskuere langs kal l:IIIl' O) ' ]1:1 lilli ' III' , Vi var så mange 
DSR-roere, deriblandt VOI 1 ) :111111,11 k '. lIIn.kl f:'rik Kiersgaard, 
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som også gjorde tjeneste i Brigaden, at vi kunne bemande en 
otter, som roede mod et svensk studenterhold. Svenskerne vandt 
det 3900 meter lange løb på 13.07 mod vor tid 13.08. Og i kraft 
af mit medlemskab i DSRs Ski- og Orienteringssektion blev jeg 
deltager i et fremragende kursus for orienteringsinstruktører, 
som jeg havde stor nytte af i Brigaden. 

Vi danske fl ygtninge er Sverige taknemmelige for støtte i 
alle henseender under vort godt 112 år lange flygtningeophold. 
Det nazistiske Tysklands jødeforfølgelser i Danmark deportere
de 481 personer til KZ-lejren Theresienstadt nær Prag, der lyk
keligvis overlevede med levnedsmiddeJpakkerne fra Dansk Rø
de Kors Den danske befolknings storslåede redningsaktion, der 
i oktober 1943 bragte 7000 jødiske medborgere i sikkerhed I 

Sverige, har i hele verden kastet glans over Danmarks navn. 

Herbert Marcus 
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MOTIONSOMRÅDET 1993 

J eg overtog i marts måned 1993 posten som motionsrochef 

med ansvar for motionsarrangementer, kanindåb, Gåsehuset , 
rovagtsordning og rostatistik. 

Mine primære mål med at gå ind i dette arbejde var at 
fremme det daglige klubliv, at engagere nye medlemmer i klub
livet og at varetage kaniners og nye roeres interesser i bestyre 1-
sen. 

Det sociale liv i klubben skulle fremmes ved arrangemen
ter, dels mindre ture og weekend-ture til fx Gåsehuset, dels de 
store traditionelle arrangementer som turen til Struckrnannspar
ken og Sankt Hansaftensturen. En forbedring af informationen 
om de daglige aktiviteter, arrangementer og emner af almen 
interesse for roere - i bladet og ved opslag i klubben - skulle 
være med til at stimulere til deltagelse i aktiviteter og øge med
lemmernes engagement. 

Endvidere var det et mål at styrke samarbejdet mellem 
rocheferne, at sikre alsidige aktivitetstilbud til medlemmerne og 
at sikre en velfungerende rovagtsordning, så der er nogle ram
mer om de fleste rodage. 

I bestyrelsen var min målsætning at arbejde for en formu
I 'rin r af klubbens fremtidsvisioner og at arbejde for en bedre 
I 1I111111l1l1ikation fra bestyrelsen til medlemmerne. 

I )cr blev etableret et udvalg bestående af unge og nyere 
1'" l. Till Erecius, Nina Westphall, Thomas Kjøller Krumholt 
I 'II l', 1, '1 Mnller Jørgensen. Den første opgave var etableringen 
il I II ' 11\ " I' I ~ (H'dn1l1g. Tidligere rochef Kurt Jørgensen og Jørgen 
I" I 11 .1 11'1' III -d erfaringer og materiale fra tidligere fungerende 
111.1111111" I l' ", lIllatet blev en rovagtsordning, som havde hoved-

' II l" " I I'll'dllllktionen" , d.v.s . fortrinsvis at hjælpe de helt 
II 1"1 II Id Il ll , ' p:\ de store roaftener tirsdag og torsdag. Når 
d, II • II I • il . " "'1 11 :11 i':k t tildelt styrrnandsret, har hun eJler han 
Ih l l l1hh II I " II lili b .. d, mandskab etc. og er ansvarlig direkte 
11 \\'1 tl U III I \ l' I ,,' II I) 'r hurde altså ikke være behov for en 
"llIl ~-'(' II'oIll1l " \ , .J 1'11111'11. 

1',1,11 11\,1, '1 lIlLId 'den 15 . april 1993 blev udkastet til en 
rovagtslll dlllll" \ l'dl.ll' 't. Il(: fremmødte, tidligere rovagter og 
andre inlel ' ~', ' 1\' .1 1' I ,Ilt >() deltagere, blev præsenteret for sæso
nens rovagtspl:IIl , "I'. d ' liu'ste to måneder blev hurtigt besat med 
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rovagter. Rovagtsordningen fungerede perfekt fra primo april til 
primo september, hvor den indstilledes, da roaktiviteten herefter 
var minimal. 

Der blev i løbet af sæsonen holdt en række rovagtsmøder, 
hvor der blev orienteret om nyt fra bestyrelsen og diskuteret. 
Dette resulterede bl.a. i en anvisning i "fornuftig opførsel i både
hallen" og en begyndelse til en klassiftkation af DSRs både med 
henblik på type og stabilitet under roning, tænkt som en vejled
ning til nye roere og rovagter. 

Alt i alt har rovagtsordningen fungeret godt. Det var mit 
håb at kunne etablere en rovagt i weekenden . Mon ikke der er 
mulighed for dette i 1994? 

Vor anden hovedaktivitet, arrangementerne, er generelt 
meget ressourcekrævende - fandt vi ud af. Der ligger et stort 
arbejde bag at fa aftaler i stand med at låne både, informere, 
forberede mad og meget andet. Kort sagt må vi konkludere, at 
der ikke kan være for mange til at skabe fællesaktiviteter i DSR! 
I løbet af sæsonen stod motionsudvalget for en lang række akti
viteter. Jeg vil her beskrive et udpluk : 

Den traditionelle introfest den 15 . maj 1993 - dette år kal
det Roger Rabbiljest - blev indledt med en kanaltur for alle ka
ninerne. Her deltog 35 roere, hvoraf mange fik deres første tur i 
Københavns Havn. l klubhuset var der gang i salathakkere og i 
brødovnen, og der blev sat fut i grillen ved aftenstid. Siden blev 
der spist , snakket og danset til den lyse morgen. Aftenens abso
lutte højdepunkt var kåringen af "årets instruktør" - Gorm Knud
sen, med flest stemmer (ikke et ord om bestikkelse?). Mon ikke 
der blev lagt op til en god tradition? 

Af mindre arrangementer kan nævnes Furesøen, Raspar
tens Dag samt Holmen. Disse arrangementer tiltrak sig fra fem 
til 30 deltagere. Turen til Holmen var en nyskabelse, der forhå
bentlig kan gentages i 1994. Cirka 25 roere fik den 14 . maj på 
tre timer en interessant gennemgang af Flådens og Holmens be
givenhedsrige historie med tilhørende rundvisning på området, 
bl.a . besøg i mastekranen, hvorfra man har en dejlig udsigt over 
det centrale København. Efter rundvisningen spistes frokost på 
batteriet Sixtus under Rigets Flag - en oplevelse, der sandelig 
ikke er enhver forundt, da der ikke er offentlig adgang til stedet. 

Det er mit indtryk, at mange er glade for disse ture. Der er 
imidlertid hårdt brug for en skare af de "gamle" medlemmer, der 
vil være med til at stable disse arrangementer på benene: Gør 
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noget for din klub - meld dig som ;111 ;1111 '1111 

Holmens-turen . Frokost ved Batteriet Sixtus 

De helt store arrangementer blev Struckmannsparken og 
Sankt Hansaften . Struckmannsparken var et orgie i godt vejr og 
lIvsglæde. Klubben stillede med med 70 deltagere, som flot 
forsvarede klubbens ære til dette roernes træf. Der blev udkæm
pet ædle dyster i mange discipliner, og DSRs damer vandt et 
flag i tovtrækning. Sankt Hansaften var knapt så velsignet vejr
mæssigt. Guderne var ikke med os først på aftenen, hvor regnen 
stod ned i tove. Mange fik dog senere mulighed for en tur på 
Sundet. Vi skulle have været til Strandmøllen, men blev hjem
me. Det lykkedes - med manges hjælp - at servere grillmad og 
nye sommerjordbær i klubben for mere end 125 medlemmer. En 
kritisk opgave, men når bare man løfter i flok ... 

Et af de tilbagevendende arrangementer i sæsonen var 

. .. 
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måneskinsturene, som var en stor succes. På den fredag , der 
ligger nærmest fuldmåne, samles en trofast skare i bådehallen 
hen på aftenen og gør klar til at ro i kanalerne. Der pakkes kaffe 
og kage og rigges lygter til. På dette arrangement har vi været 
oppe på 40 deltagere - mange gengangere og stadig flere og flere 
nysgerrige. Det er aldrig kedeligt med disse ture. Flere gange har 
vi spist sammen bagefter i klubben, inden vi trætte og øre er gået 
hjem. Arets absolut sidste måneskinstur fandt sted den l. okto
ber med assistance fra en forbløffet materielforvalter i Køben
havns Roklub . Vi samledes IO roere i DSR, selvom vejret var 
for dårligt til at ro uden om opfyldningen. Den evigt initiativrige 
Jørgen Foss kom med det fantastiske forslag at kontakte KR 
klokken 19 en fredag aften . Men der var gevinst, og en time se
nere var vi i KR og i gang med at sætte både i vandet. Efter en 
rotur i kanalerne tog vi tilbage i DSR, hvor vi spiste rygende 
varm suppe i selskab med nogle vilde, mexikanske indianere . 
Det var en sæsonafslutning med maneri 

Udvalget og jeg har lagt stor vægt på at informere med
lemmerne om de forskellige aktiviteter og aktuelle temaer. Der 
har været skrevet om meget forskelligt - ikke mindst om Rødov
re Roklub. Da kanindåben officielt lå under motionsrochefens 
ressort, agiterede vi for en mere hygiejnisk kanindåb . Dette viste 
sig faktisk at være muligt, uden at der gik skår af nogen. Det har 
været lidt problematisk at anvende vort kære klubblad til tider. 
Da man aldrig kan være helt sikker på udgivelsesdatoen , er der 
et par arrangementer, der er blevet annonceret for sent. Men mon 
ikke der bliver rettet op på dette i det nye år? Klubbens boule
vardpresse - opslagstavler og døre - viste sig gode som nyheds
formidiere og meget effektive til at bringe et budskab videre. 

I bestyrelsesarbejdet har der været et godt samarbejde 
rocheferne imellem. Desværre fik vi ikke koordineret vores pla
ner for kaninerncs integration i klubben. 

Det har til tider været svært at få ting behandlet i bestyrel
sen . Dette skyldes ikke mindst, at der er et stort arbejdspres på 
det enkeltc bestyrel eSllledlem. Man burde engagere en bredere 
kreds af medlemmer til at løfte de mange opgaver, der ligger i 
det daglige . På den m:'ldc kunne bestyrelsen fa tid til at bcsb :fii 
ge sig med DSRs fremtid - et forsømt, men samtidi ' vigtil,.t ('III 
ne: Hvad vil vi m ,d ! :,m - tcnnisklub eller spejdertrop'! 
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Til sidst vil jeg takke alle, der har givet en hånd med i 
årets løb - motionsudvalget, rovagterne og alle medlemmer, der 
har været med til at få tingene til at fungere. Uden jer var det 
ikke gået. 

På gensyn i 1994 til mange gode rotimer på Øresund 

Karen Merete Holme Madsen 

, \ 
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LANGTURE 1993 

P å generalforsamlingen i november 1992 valgtes Lasse Wred

strøm til langtursrochef I foråret 1993 valgte Lasse bl.a på 
grund af en længere rejse at træde tilbage fra posten, som jeg 
herefter overtog, da bestyrelsen valgte at supplere sig. Jeg vil 
gerne her benytte lejligheden til at takke Lasse for den entusias
me, han tildelte området, og som bl.a . medførte, at klubben i dag 
kan udstyre selv store langture med tilstrækkeligt og godt udstyr, 
inklusive telte . 

Sæsonen 1993 blev desværre præget af vejrgudernes gen
erelt dårlige lune Flere planlagte weekend-ture måtte aflyses på 
gnmd af dårligt vejr og deraffølgende manglende interesse. 

Arets pinsetur var planlagt at skulle gå til Hven. Turen 
samlede mange deltagere; i alt deltog fire fireåres og seks toåres 
både . Kraftig vind betød imidlertid, at det var umuligt at ro over 
til Hven, så turen kom kun til at gå til Helsingør Mange nye 
medlemmer deltog og fik et indblik i langtursroningens glæder 
og sorger 

Tilbuddet om en ferielangtur i det Sydfynske Øhav blev 
brugt af fem toåres hold. Også derme tur havde stor deltagelse af 
nyere medlemmer, og jeg er blevet fortalt , at de trods det dårlige 
vejr havde en fin tur. 

For at give medlemmerne mulighed for at ro i skærgården 
i Norge og Sverige sendtes en båd til Oslo - den blev roet derop 
af et hold roere fra Karlebo Roklub. Inden starten havde seks 
hold tegnet sig for ture. Det blev imidlertid kun til tre hold, som 
hver roede i en uge; beretning fra en af turene findes andetsteds 
i årbogen . Båden måtte på grund af dårligt vejr lægges op i Sve-
nge. 

Foruden de nævnte ture har der været en del ture arrange
ret af enkeltmedJemmer. 

Klubben arrangerede et langtursstyrmandskursus fordelt 
over 4 aftener. 12 medlemmer fik tildelt langtursstyrmandsret i 
1993 . 

Et tilbageblik på sæsonen 1993 fortæller mig, at det til
bud, DSR har om langture, måske ikke har en sådan karakter, at 
det virker tiltrækkende på nyere medlemmer. Det er nødvendigt 
med nytænkning inden for dette område. Der ligger ingen van
skelighed i at få ældre, garvede langtursroere til at tage på tur. 
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De gør det bare, når lysten er til det. Skal det derimod lykkes at 
få nyere medlemmer til at betragte langture som et realistisk 
alternativ til charterrejserne, cykel ferien eller andet, tror jeg det 
bliver nødvendigt at tilbyde færdigarrangerede ture, hvor turens 
indhold er en kombination af roning og andre oplevelser. Det 
betyder, at klubben, hvis den vælger at give sådanne tilbud, i 
højere grad skal fungere som en form for rejsearrangør. Hvor
vidt dette er ønskeligt, må bero på en diskussion dels internt i 
bestyrelsen, dels bestyrelsen og medlemmerne imellem. 

Min personlige opfattelse er, at vi gavner roningen som 
sådan, hvis vi fonnår at give sådamle kombinerede tilbud. Ikke 
mindst giver det os mulighed for at sikre medlemmernes interes
se for roning, også når interessen for at ro de daglige roture på 
Øresund svmder. 

Bente Kjøller 
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KLUBHUSET 1993 

Klubhuset har klaret endnu en sæson og er ved årsskiftet i en 

bedre kondition end for et år siden, selvom sol, regn, vind og 
store temperatursvingninger gør forsøg på at nedbryde det. 
Medlemmerne slider også kraftigt på huset. Alt i alt voldsomme 
påvirkninger, som jæV11ligt må holdes i ave, og som koster 
mange penge. 

Heldigvis har klubben fået økonomisk støtte til gennem
førelse af to store istandsættelser, hvoraf specielt den ene i lang 
tid har stået på klubbens ønskeseddel Det drejer sig om/estsa
len , som igennem årene var blevet mere og mere forfalden. Lof
tet var ved at falde ned, og belysningen var mangelfuld , alting 
over almindelig nåhøjde var snavset, og malingen var slidt ned. 
Altsammen medvirkende til et nusset og lidet festligt syn . 

Bestyrelsen for Krista og Viggo Petersens "(md, som tid
I igere har været gavmi Id med hensyn til indgangspartiet og foy
eren, fandt, at salen fortjente at blive istandsat og stillede økono
miske midler til rådighed, så opgaven kunne realiseres. Det lyk
kedes , således at medlemmerne til generalforsamlingen kunne 
indvie en renoveret saL 

Renoveringen omfatter et nyt akustikloft, som har forbed
ret akustikken væsentligt, således at forståeligheden af general
forsamlingens talere var meget større end ved tidligere lejlighe
der. Dernæst som vel det mest væsentlige ny belysning med lys
regulering og endelig maling af hele lokalet, vægge, loft og træ
værk , samt afvaskning af maleriet 

Det er ved en sådan opgave umulibrt at farvesætte og væl
ge belysning, så alle synes, der er ramt plet, og særlig farverne 
gav undcrvcjs anledning til megen diskussion . Det færdige re
sult at s ' II s do" at være tæt på 100 % tilfredshed, og der har lydt 
og lyd ')" ~ t : ldi l' mcgcn rosende omtale om både lys og farver. 

I ) CII :md 'II f; torc forbedring, som ikke er helt tilendebragt , 
er IIcbk i 11 111111' at' 1/ hl(' /lrlig' døre og vinduer fra Slyngelstuen, 
Kongcv: 'H'b l' t, II d 1:11 dluUlIl1cl og Bestyrelsesværelset ud til 
tagtcrraSSl'lIlI ' ;,:11111 !"'I',h!:/\'()/r'ringen a/ tagterrasserne. Dette er 
blevcl 11111111',1 III "I' IIII< ' lldlll l' IIlcd støtte fra Ree 's Legat. Døre og 
vinducr 1'1 IId ,,1 dll ' l . "I' 1' ,I,klill på den sydlige terrasse over 
hcrrc fll '~ 111111,11",11111 1" .1 11111 \" 0l 'så udført. Inden den ny rosæ
son SI:III1.'I . vd 1 " ' . " ,Io II Id cl ' II nordlige terrasse være isoleret 
og vær' hd,I,'1 III. il Iii I' II, III"ld ten. 

I 

I 
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For de bygningsinteresserede kan oplyses, at isoleringen 
er udført som et omvendt tag, hvor isoleringen ligger oven på 
tagbelægningen og altså er udsat for vejrliget med undtagelse af 
sollys, medens tagbelægningen ligger beskyttet for temperatur
svingninger, frost og sol. For at isoleringen ikke skal blæse af, 
og for at den skal kunne tåle færdsel, er den dækket med fliser 
og nøddesten. Isoleringen med fliser har nødvendiggjort, at dør
trinene på de nye døre måtte hæves i forhold til tidligere, så 
fremover er det nødvendigt at løfte fødderne mere end tidligere 
for at komme ud på terrasserne. 

Mogens Haut 
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HJELMSJO 1993 

D et er ved at blive en tradition, at jeg arrangerer en tur til 

Hjelmsjben, Skånes Roddfbrbunds rostadion ved Orkelljunga, 
50 kilometer fra Helsingborg i retning mod Stockholm. Det er 
nu tredje år, og deltagerantallet har været stadigt stigende og var 
i år 40 personer fordelt over 14 dage med nogen sol, lidt regn, 
lidt torden , men meget lidt blæst. 

Formålet med turen er primært at lære at ro sculler enten 
helt fra bunden, eller at dygtiggøre sig i dette. Desuden er der 
mulighed for at ro i større outriggere, som normalt ikke er til 
rådighed i Svanemøllen. Vi havde således, ud over singlescul
lere, medbragt tre dobbeltscullere, en treersculler og to firerscul
lere, samt en otter og fire kajakker (en firersculler kaldes nor
malt på dansk en dobbeltfirer, men det er ulogisk; vi kunne også 
kalde det en quadrosculler eller, som svenskerne, en scullerfi
rer) . 

Kvaliteterne ved Hjelmsjb er mange. Romæssigt byder 
søen på roligt vand uden gener af dønninger, stående bølger, 
vandski løbere og alt det vi kender, som ofte gør scullerroning 
umulig eller lidet tillokkende fra klubhuset. Dertil er faciliteterne 
og naturen ideel. Der er et stort hus med 20 køjepladser, op
holdsstue med køkken, og tv, bademm og sauna (fjernsynet blev 
dog heldigvis ikke tændt mere end en enkelt gang). En del fore
trak dog at ligge i telt udenfor og oplevede således mere af nat
tens regnvejr end resten, men soveposer med mere blev hurtigt 
tørre i saunaen. 

l begyndelsen måtte vi dele søen med nogle svenske ju
niorroere, der skulle til Jumorverdensmesterskab, og senere med 
del Sv IIske I,mdshold, der skulle til Nordisk Mesterskab på Bag
sv; 'rd Sp, Dct var nok så inspirerende at se svenskerne; specielt 
Ir: 'lIl:d' d ,(' 's j Ulliordobbeltfirer meget energisk og var godt 
ro 'Ild" 1' ,Il'I ti ' f 's opvarmning med roning på fast sæde gjorde 
Cl 1111.1 ', 11'11 ' 111'1 IIldll k llied deres koncentration. Anders Føyn 
takl 11111 Ih 'l " Ild 1111 "" vil gerne have det indført som fast ritual i 
klllhh"II ', 1 ,11111111 1 ,11111111111 , ror slet Ikke at tale om motion+. 

1' 11 d. I .d I I': ' ' 111(' 1 ' havde ikke i forvejen prøvet at ro 
sCIIII 'I , III' II ' 11111 11, 1 1111 ",Ivd\.: prøvet få gange. Andre havde 
ikk ' W' II' I 1101 1 I. II _, 1111 1 I, ·.id 'II de sidst var i Hjelmsjb, men 
alle hk v 01 \,'1 11 " l ' (1111 Id I -cl '$ deres scullerret efter tilfreds
still '11111' 1111 1111 1' "I' I 1 111 11 111" 1' l1lringsprøve uden dog at være 
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helt udlærte, mens andre nåede knapt så langt, men de var ]ige
ved. 

De, der havde prøvet før , opnåede nye færdigheder, men 
erkendte også enkelte mangler. Anders Grøns største gevinst er, 
at han kan ro lige på banen, medens Anders Føyn havde visse 
problemer med syre eller spændinger i underannen . Han mente 
nok , det var fordi han roede så stærkt, men var dog ikke helt 
sikker. 

Gonn, der er en stor ropædagog og trofast Hjelmsjo-delta
ger, ville delagtiggøre andre i sine erfaringer og vise, hvor ele
gant man kan komme i land fra en sculler. Det elegante mislyk
kedes nu lidt, for pludselig lå han i vandet, og sculleren lå med 
bundet i vejret Thomas lavede også en ufrivillig kæntring, da 
hall efter netop erhvervet scullerret skulle vise, hvor langt han 
"linn ' komme frem på sædet Thomas gjorde sig ellers godt be-
11111' 11, , ' 1 v 'd ;il 1 ilhrillge 50 % af tiden i vandet , der efter min 
111 , ' 111111 ' ' .1('1 d, k,' v al v :IIIIII lIok til den slags udskejelser. 

I ' \ ' h ' l I 111 1' 1' ,1l" Nill\' hidlil skjult e evner I kajak; det var 
,, "I II 11.111 I'H II " I' "I' tlk ',\' 1 I ':11 kajak . llans stø rste cirkus-

111111111 1\ ' 1 " II d"I' "I ,VI ,lilli /, I :11 ' ,1 :11':1 hoved ' l i li sculler. 
1' 111 \· 11 , ' I ,1/ .d,\' 1I11I 1:1 1, ' 1 III.. lov al pmvc ell svensk piges 

.1111( ' 11 .1/,11, . ~,( '"I 111111 III 'sil 'd . Ild 'Il mindsle slinger. Men det 
hl ' v 11111,1' li Jlltavs 'Ilde korle lure: eftcr mindre end en meter fra 
pIllII olI 'II val 'Ic alle de dumdristige at svømme I stedet for at ro 
kajakken . 

Det sværeste for nye i sculler er at lære at slappe af. De 
fleste holder krampagtigt fast på årerne og er derfor ikke i stand 
til at dreje dem let under fremstrækket, med det resultat, at årer
ne kommer skævt i vandet, graver og giver ubalance. I afslutnin
gen af taget skal årerne, når de skives, nænnest trille frem i hån
den ud i fingerspidserne, medens man retter knoerne ud, medens 
håndleddet ikke bøjes ret meget bagud . Når denne teknik erken
des og indarbejdes, bliver det hele meget lettere, og det sanune 
gælder i øvrigt også, når man ror med en åre. 

Det var selvfølgelig ikke roning altsammen - det var også 
indkøb, madlavning, rengøring, aftenhygge, minigolf, gå- og 
løbeture. Selv var jeg ude på nogle friske cykelture sammen med 
min datter Kristine. Der er nogle seje bakker i Sverige, men de 
går også nedad , og 21 gear på cyklen er slet ikke for meget. 

En enkelt aften snusede vi til Tai Chi Chuan og Chi Gong, 
og det vil undre mig, om ikke der er interesse for disse øster
landske discipliner til vinter som endnu et tilbud, udover gym-
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nastik og aerobics . 
Vi havde også en smagsprøve på Chinese school for at 

lære et citat af kaptajn Jespersen , der i radioens barndom var 
kendt i hele landet for sin morgengymnastik: 

"Modstandsløs given efter for primitive tilbøjeligheder kan/øre 
til/or/ald, legemligt såvel som åndeligt." 

Pinocchio/Mogens Haut 
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MED DSR pA NIL-EKSPEDITION 

Den følgende beretning om en af DSRs mest ambitiøse 
langture nogensinde - Nil-turen i Januar ogfebruar måned J 992 
- kom desværre ikke med i årbogen for J 992. 

Måske er europæere og andre udlændinge i det hele taget så 

underlige, at intet kan forbavse en mand som Ramadan, der 
dagligt arbejder med turister. "As you Iike'" var hans eneste 
kommentar, da vi fortalte , at vi behøvede to felukaer som 
følgebåde til Svante, en to-åres inrigger med styrmand, som med 
sved og tårer var fragtet til det sydlige Ægypten - for nu frivilligt 
og for egen kraft at blive roet tilbage. Ægyptisk tradition tro 
kunne Ramadan opfylde alle vores behov; sågar behov, vi ikke 
troede vi havde, mod lidt kontant aflønning. 

Anledningen til Svantes lange rejse var, at Danske Stu
denters Roklub fyldte 125 år. Seksten roere fra DSR mente, at 
dette burde fejres på behørig vis: nemlig ved at sende en robåd 
til Ægypten og ro den efter stafet-princippet fra Aswan i syd til 
Cairo i nord. 

Medfølgebåd fra Aswan 

Felukaerne lå klar; bemandet med Ramadan, tre andre 
nubiere samt de roere, der på skiftende tidspunkter ikke roede 
Svante. Farvel til Aswan, vores sydlige udgangspunkt for den 
næste måneds ro-rejse ad Nilen til Cairo. En ubeskrivelig følelse 
strømmer igennem os, idet det første rohold sætter årerne i van
det; at se Svante flyde på Nilen efter flere måneders for
beredelse' 

Nordgående fe luk aer må krydse, for, som den ene båds 
kaptajn, Kamal, sagde, "wind comes from Europe" . Det gik altså 
kun langsomt fremad . Svante, bemandet med de tre til en hver 
tid mindst dovne danske studenterroere, havde således ingen 
problemer med at følge med. Tværtimod; der var faktisk tale om, 
at Svante måtte vente på felukaerne , da man ved blot en halv 
times almindelig roning havde disse så langt agter, at de var 
svære at skimte. Med tiden lærte vi at beregne fart og vinkler på 
de krydsende både så godt, at Svante kunne lægge til i fart og 
skifte mandskab uden at nogen behøvede at gå på land 
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Et nubisk møde 

Ramadan, Kamal og de to andre nubiere kom fra et stort 
landsbykompleks anlagt af Ægyptens regering på vestlige nil
bred lidt nord for Aswan. Nubierne er 0vreægyptens og det 
nordlige Sudans sorte befolkning. Konstruktionen af den kolos
sale Aswan-dæmning, hvis hensigt var at regulere Nilen og der
med at sikre brødfødningen af Ægyptens eksplosivt voksende 
befolkning, vilJe, med dannelsen af den kunstige Nasser-sø syd 
for dæmningen , oversvømme det frugtbare Nubien. 120.000 
nubiere blev derfor tvangsforflyttet nordpå af den ægyptiske 
regering og som erstatning presset sammen på ufrugtbare jord
lodder langt fra deres oversvømmede hjemland . De er meget 
bitre over at have mistet deres land i "det nationale fremskridts 
navn". 

Denne landsby, hvor vi lagde ind, hed Kobany Hadjan, 
"næsten som jeres" sagde Kamal smilende med reference til Kø
benhavn . Det var tydeligt, at jorden på dette sted var meget 
ufrugtbar. Sahara krøb helt op ad landsbymurene , og varmen 
steg betragteligt, bare man bevægede sig op ad nilskrænten . På 
en af murene fremgik af malerier, at her boede en familie , der 
havde været i Mekka. 

Hvis nogen troede, at vi var de første hvide mennesker 
her, tog de meget fejl. Vi gættede på, at samtlige turister, der 
sejler med disse unge nubiske mænd bliver slæbt op til landsby
en som en slags "felukaturens unikke etnografiske indslag" . Som 
sådan er der intet i vejen med det. Vi mødte en nubisk familie i 
en nubisk landsby, og de møder de turister, der sikkert udgør en 
altafgørende indtægt i supplement til de sparsomme afgrøder, 
det lykkes at fravriste ørkenen. 

Oh, en nat ved Nilen; en januarnat med millioner af stjer
ner og en isfugl, der bryder vandspejlet med sit fiskeri . Ved mør
kets frembrud lagde bådene typisk ind på en bred eller en sand
banke som vore søfolk kendte . Dagens sidste rohold roede op 
på sid~n af den yderste båd og fortøj rede Svante forsvarligt . Ra
madan gik omkring på båden og klappede i hænderne og sang 
nubiske sange. Til hans enorme overraskelse begyndte vi plud
selig at synge med på en af dem; nemlig sangen om Mustafa, 
som raserede hitlisterne i 70erne. Hvordan denne nubiske sang, 
der dog synges på arabisk i hitudgaven, nogensinde er kommet 
ind i Mylius' og andre lytteres liv, kunne vi kun gætte om. 
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h'l oversel lempe! 

Næste morgen satte tre af os afsted i Svante. Vi lagde hur
tigt felukaeme bag os og nød usigeligt at ro i den stigende og nu 
varmende sol. Vandet rislede på ydersiden af båden, sæderne 
kørte I skinnerne, ritsj , ratsj , ritsj , ratsJ , og årerne vendte i 
svirvelerne, dum, dudum, dum, dudum. 

Vi var et pænt stykke foran felukaerne, da styrmanden 
meldte om et lille tempel til bagbord. Vi besluttede at indtage 
det 

N ilbredden her var ret stejl og helt bevokset med krat og 
buskads, men i vandkanten var der sand Vi roede til, og Svante 
gled op på stranden med stævnen . I Buster Keaton-agtig stil ma
vede vi os ud over stævnen og hoppede i land for at undgå kon
takt med det stillestående vand i vandkanten, hvor den frygtede 
snylter Bdharzia lever og kun venter på sin chance til at bore sig 
ind I et hvidt dansk roer-ben. Med noget besvær fik vi forceret 
den tætte bevoksning på skråningen og stod foran det lille tem
pel. Var vi ikke de første hvide mennesker på dette sted siden 
faraonernes tid , så kom der da i hvert fald ikke mange her. Hi
eroglyfferne og ornamenteringerne var meget klare og præcise, 
og der var rester af farver nogle steder. Det var en meget mærke
lig fornemmelse at stå tre mennesker alene her ved et monument 
over en ægypter død for flere tusinde år siden, uden opsyn eller 
turistvirksomhed af nogen art. 

Fra templets tag, ikke mere end 10-15 meter over Nilen, 
kunne man godt danne sig et indtryk at Ægyptens ejendommeli
ge geografi og faktisk næsten se landkortet for sig. Bag os var 
der ørken, så langt øjet rakte . Foran slangede Nilens blå bånd sig 
igennem landet fra næsten stik syd til stik nord, og på hver side 
af Nilen et lille grønt bånd af frugtbar jord - sine steder ikke 
mere end fa meter bredt. 

Tilbage på felukaen sad kaptajn Kamal nu eftertænksomt 
med en fod på roret og holdt øje med sejlene. Han fumlede I den 
lille skuffe i skroget bag sig og fandt et postkort frem, som han 
havde fået af os tidligere . Det var fra Nyhavn med alle de gamle 
sejlskibe langs bolværket, og Kamals øjne gled fra felukaens rig 
til masterne på postkortet og tilbage igen . Kortet blev omhygge
ligt lagt ned i skuffen, og roret lagt over endnu en gang. Kamal 
havde også fået andre postkort, men Den Lille Havfrue blev 
afleveret prompte med beskeden: "Thi s woman is no good'" Det 
havde ikke strejfet os, at hendes lille bronzebann kunne virke 
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løsagtig på en muslim. 

Koranen over ryggen 

Aftenen faldt på . Vi kunne se lysskær på østre bred og 
lagde ind ved siden af de andre både. Her havde en familie lavet 
bål og stod og snakkede med vore rokammerater, der var kom
met først . 

Det havde været en lang dag, og de fleste gik til køjs efter 
aftensmaden . Da vi var et par stykker tilbage ved bålet, invitere
de drengene os op I deres hus. l et kvadratisk rum med kalkede 
vægge i mintgrøn, stod fire store tremmesenge; en op ad hver 
væg. Vi blev anbragt på en af sengene. r en anden sad en mægtig 
mand i skrædderstilling, og vi blev præsenteret for drengenes 
far. Vi fik hver en kop hvinende sød the, og drengenes interesse 
for Danmark kendte ingen grænser. På flere spørgsmål, serveret 
på et maskingeværagtigt, men udmærket engelsk, blev vi svar 
skyldige; såsom "hvor meget yder en dansk malkeko" og "hvad 
er bruttonationalproduktet pr. indbygger" . 

En dansk studenterroer sad nu og gned sig på lænden efter 
dagens roning. Hun blev straks kommanderet over ved siden af 
manden i huset. Han rørte den ømme ryg mens han rokkende 
frem og tilbage med lukkede øjne messede et eller andet. "Min 
fader læser den hellige Koran over din ryg" deklarerede den ene 
søn i huset, og familien fulgte processen med spænding. Faderen 
begyndte nu at puste kraftigt og angiveligt trække noget væk fra 
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sit underansigt med den ene hånd; den anden hvilende på ro
erens ryg . "Min fader tager Det Onde øje væk fra din ryg" , for
klarede SØlmen. Det var overstået, og hele familien kiggede for
ventningsfuldt på patienten. Tro det eller lad være: smerten var 
væk. 

Fra ldfu til faraonern es hellige by - Luxor 

Da vi sagde farvel til felukaerne i Idfu, forlod vi den be
kvemme løsning, at vi alle fulgtes ad . Fra nu af skulle et hold ad 
gangen ro en længere strækning, mens resten rejste i forvejen på 
land og fandt hotel etc. Det første af disse hold havde roet fra 
ldfu til lsna, hvor de nu, dagen efter, skulle afløses . 

Afløserne var på pletten ved det aftalte sted og i rette tid , 
men vi opdagede til vor rædsel, at det, der på kortet lignede en 
stor bro, i virkeligheden var en sluse. Da Svante omsider kom til 
syne syd for slusen, var dens tre trætte roere af den overbevis
ning, at vi ikke kunne nå Luxor på en dag. Ved sædvanlig hjælp 
af tilstrømmende ægyptere slæbte vi båden over slusen. 

Klokken var nu halv elleve, og om præcis syv timer ville 
solen gå lodret ned , Vi havde, efter kortet at dømme, mellem tres 
og halvfjerds kilometers roning foran os, ganske vist medstrøms, 
men mod vinden. Det blev flere gange nævnt, at det, der nu lå 
foran os - hvis vi altså skulle nå Luxor idag - ikke var for tøse
drenge; det var såkaldt "herreroning" . Svantes kvindelige besæt
ningsmedlem rettede sig uvilkårligt op på rosædet. Vi var tidligt 
klar over, at der ikke var tid til ekstravagancer såsom frokost og 
lignende i land . Den, der sad stynnand, spiste frokost og strakte 
muskler samtidigt, og hvis der virkelig opstod et presserende 
behov for vandladning, blev øsen diskret fundet frem og benyttet 
med elegant blufærdighed. Således var Svante på vandet hele 
dagen, og vi trak temmelig meget i årerne hele tiden . 

At navigere på Nilen 

Tænk, her flød vi på verdens længste flod , med Afrikas sol 
næsten i Zenith, Saharas støv i næseborene og den kølige euro
pæiske vind i håret' Dette vanvittige projekt var lykkedes - og 
det var pragtfuldt' 

Styrmanden skrællede endnu en appelsin, og hver ang 
roerne rullede frem på sæderne fik de et stykke proppet i mun
den . Men hvordan navigerer man i så ukendt et farvaJ\d som en 
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flod i en hel anden verdensdel må siges at være? Vi var ikke i 
besiddelse af egentlige "flodkort" over Nilen, hvilket nok heller 
ikke findes , da floden vil ændre karakter, bredde og dybde og 
foretage nye aflejringer på bunden efter hver regntid sydpå i 
tropisk Afrika . Vi gjorde det meget enkle at følge flodens eget 
løb, og iøvrigt de danske søfartsregler såsom at passere sejlskibe 
på læside og gå styrbord om modgående fartøjer, med mindre 
det betyder drastisk kursændring . Derudover holdt styrmanden 
øje med bunden, da sandaflejringer mange steder gjorde floden 
meget grund. Mere end en gang mærkede vi sand under kølen, 
men vi gik aldrig rigtig på grund. Hvor floden svingede kraftigt, 
passerede vi, trods fristelsen, i ydersvinget, da vor langtursstyr
mand, der er fysiker, bekendtgjorde, at vandets hastighed ville 
være størst der og aflejringen derfor mindst. Hvor der var øer, 
lod vi de andre både på floden afgøre, hvilken vej vi skulle gå 
om. 

Imidlertid er danske søfartsregler en ukendt ting i Ægyp
ten; ja, man undres, om de overhovedet har deres egne. De, der 
har oplevet trafikken i Cai ros centrum, kan have en nogenlunde 
ide om skik og brug, også til søs . Kun er der den for små robåde 
lykkelige omstændighed, at der er betydelig færre både på Nilen, 
end der er biler i Cairo. Udfra devisen "an inch is as good as a 
mile" kan en rystende kollisionskurs som regel i sidste øjeblik 
ændres til et venskabeligt møde mellem to bådførere, der måske 
endda kan nå at klaske hinanden kanmleratligt i håndfladerne, 
inden bådene med et sug drøner forbi hinanden , Når en lille 
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syvbords robåd er den ene partner i et sådant møde, kan det 
imidlertid godt forårsage dårlige nerver i de danske rækker. Ab
solut mest frygtindgydende er de enonne Nil-luxusdampere a la 
Agatha Christie, der jævnligt og med enonn støj sender deres 
kølvand ind over vor ræling. På ottende dæk står en flok khaki
klædte europæere og vinker begejstret, mens man sammenbidt 
forsøger at undgå en kæntring. 

Ægyptisk målestok 

Ellers blev der skelet til uret, til solen og til Ægyptenskor
tet, hvis målestok desværre kun var l :700 .000; finere kort havde 
vi ikke kunnet finde . Hvor langt var vi egentlig kommet? Lå den 
by, hvis minareter kom til syne efter svinget her, seks eller syv 
centimeter fra Luxor? Medstrømmen føltes lille her, men det 
gjorde modvinden også. Svært at bedømme afstande, når man er 
vant til saltvand, østenvind og Flakfortet til styrbord ved nordgå
ende kurs. På de steder ved Nilen, såsom Luxor og Quena, hvor 
ørkenen pludselig skyder ryg og danner fjeldfonnationer på 
land, hvis konturer kan følges fra floden og omsættes til kortets 
topografi , var det ikke vanskeligt at vide, omtrent hvor man var, 
men lange strækninger ad gangen var ørkenen flad og anonym, 
og landsbyerne langs bredden svære at differentiere. 

Vi roede op på siden af en lille ramponeret fiskejolle, med 
afskallende koboltblå maling og et lysegrønt plasticnet på for
dækket. Nilfiskeren kiggede på os med en blanding af nysgerrig
hed og undren; han havde trukket sin galabia op om hofterne og 
mellem hans bare tæer lå ca. 50 små fisk med takkede fmner. 
Svantes ansvarlige langtursstynnand, der pr. definition var pes
simist hvad angik bedømmelse af vores mulighed for at nå Lux
or, åbnede kommunikationen ved at pege ind på bebyggelsen på 
bredden og sige navnet på den by, der ifølge kortet kun lå to 
centimeter fra slusen. Fiskeren nikkede nølende, men be
kræftende, og stynnanden manede folk til årerne: der var lang 
vej igen! Et mytterisk besætningsmedlem ville dog krydstjekke 
denne tværkulturelle kommunikation og nævnte navnet på den 
by, der lå fire centimeter nord for slusen. Denne gang nikkede 
fiskeren også, men noget ivrigere og gentog navnet. 

Store smil bredte sig på vore solbrændte ansigter, da vi nu 
var klar over, at vi nok kunne nå Luxor idag. Vi havde trukket 
konstant i årerne i 5 timer, men vi havde også flyttet os betragte
ligt ned ad floden ; i Nilens tilfælde nordpå. Vi begyndte at ærgre 
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os over, at vi havde afvist at drikke te med en venligt råbende 
kaptajn på en sydgående feluka . I tilfælde af, at der skulle være 
endnu en sluse, vi ikke havde kalkuleret med, holdt vi for en 
sikkerheds skyld samme kadence som før, men følte nu, at livet 
langs Nilen lod sig udfolde hovedsagelig for vor skyld, mens vi 
gled forbi .· Kvinder på hug, der vaskede aluminiumsfade og smi
lede genert, hele børnerækker i spraglet tøj , der hujede ad os og 
en ung mand på et æsel eller en hel flok mænd i en bananplanta
ge, der råbte os ind til bredden og viftede os til sig ved at bøje 
fingrene op i håndfladen på en udstrakt hånd, der, modsat nor
deuropæisk gestus, vender håndryggen opad . 

Herligti Dette mærkværdige fartøj med Dannebrogssplit
flag agter og tre fremmede med ukendt forehavende mødte ude
lukkende venlig nysgerrighed og invitationer på sin vej . Hvert 
sted ventede, eller, hvor vi sagde nej tak , ville have ventet en 
kop meget sød te samt en hel mængde af ivrige mørke ansigter 
forløst i smil og latter, hver gang det lykkedes at overskride 
sprogbarrierer og via et lidt stivbenet engelsk samt en del tegn 
og mimik at få noget at vide om hinandens kulturer 
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Ankomst Luxor 

. Solen var nu klart for nedadgående, og vi havde i et styk
ke tid haft de fjeldformationer til bagbord, som er vartegnet for 
dødebyen Theben og Kongernes Dal. Det var hårrejsende smukt 
at nærme sig faraonernes hellige by på denne måde. Det muslim
ske Ægypten føjede sig nu ind i aftenstemningen, da en, to og så 
tre mmareter med skrattende højttalere kaldte til aftenbøn fra 
landsbyer li ge syd for Luxor. Nu tillod vi os selv at drive lidt 
mens vi strakte de varme møre muskler og klædte os på til de~ 
snarlige solnedgang. 

I mellemtiden ventede vore rokarnmerater inde på land for 
det tilfælde, at vi alligevel, mod alle odds, skulle nå Luxor den 
dag. 

Og ud af den glødende solnedgang, der havde antændt den 
trægt drivende Nils smule vand såvel som Theben-bjergenes 
profil i henholdsvis orangerødt og gyldent, gled Svante i samme 
øjeblik som en anden gudebark. Og - i al beskedenJled, naturlig
VIS - som guder følte vi os' Efter sådan en dag på Nilen og sådan 
en ankomst til Luxor; hvilken utrolig oplevelse og hvilken følel
se i krop og sjæl kunne ellers beherske os? 

Vi var kun lige færdige med at trække båden op, vaske 
den og fjerne løsøre og begive os på stive ben, men i højt humør, 
hjem til hotellet, da det totale mørke endelig sænkede sig over 
os . En lignende solnedgang har drengefaraoen Tut Ank Amon 
nok oplevet, men han har med ret stor sikkerhed aldrig roet en 
danskbygget imigger fra 1slla iii ThebenlLuxor. 

Katja K vaale 
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LANGTUR MOSS-STRØMSTAD 
31. juli - 8. august 1993 

L ørdag den 31. juli . Pers bil læsses med tre roere, tasker, so

veposer, mad, spillekort, bøger etc. etc. og kører med bagenden 
nærmest slæbende på vejen til Tuborg Havn, hvor færgen tilde
ler bilen det første hvil. De næste hvil tager bilen selv, men iv
rigt skubbende bagpå lykkes det os trods alt hver gang at få den 
overtalt til at snuppe et stykke mere. KI. 21.30 når vi Moss Ro
klub på Jeløya, hvor en mindre festmiddag med rødvin indtages, 
før vi kaster os i Morfei arme. 

Søndag den 1. august: Solen stråler, og vandet er blankt. 
Altså ingen forudseelige problemer. Det første problem tårner 
sig dog op for os, da vi første gang fatter båden for at sætte den 
I vandet. Kors , hvor er den båd tung' Nå, som alle både gør den 
sig bedst i vandet, og efter at gasterne har haft øjne så store som 
tekopper ved at opleve trylle nummeret med at stuve et halvt ton 
bagage ned i en to-åres, smyger vi os i magsvejr ud gennem 
Moss-sund . Tilråb som "Heia Danmark" og "Skal dere ro helt til 
Danmark?", fortæller os , at vi er velkomne i Norge. Nogle fi
skcrc udllykker dog umiskendelig misundelse over, at Per har to 
pi 'er til at ro for sig. 

Uden for havnens læ opdager vi , at vi er blevet narret. 
Oolgerne har pyntet sig med hvide kraver, men endnu er der 
in ' Cll /:,rnmd til bekymring. Da Lone kommer til roret, lærer hun, 
at styrmandens plads ikke kun er en hvileplads . Der skal styres 
op mod bølgerne, øses og vægtkorrigeres, så bådens luvside 
h' 'vcr sig, hver gang en bølge truer med at skylle ind over rælin
(\ 'II. Vi styrer mod nælmeste havn, men strøm og bølger fører os 
i ' t not kryds ind til en stenet sandstrand. Hurtig landgang, men 
ikke 1ll1l1ig nok . Bølgerne brækker, og båden tager villigt imod 
alt valldet. Pia redder årerne, Lone puster bådrullen op, og Per 
t'.l.lI' 11 0 'et klogt med bestikkassen. Lidt dramatisk, men hjælper
Il' strommer til fra nær og fjern og trækker båden det sidste 
st kk' på land . Vi modtager taknemmeligt nogle små drenges 
adv; lI ~ 'l om, at med så meget vand i båden, kan man risikere, at 
d 'II vil s nke ' Den vandtætte madkasse er guld værd. Den flyder 
ar .. .,. selv i land og leverer senere "flydende kost". 

Il vcrken alvorlige, bedende eller truende blikke synes at 
pavII" ' dc norske bølger; de bliver ved at opføre sig, som de 
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plejer, når de bliver udsat for ti sekundmeter vind. Vores beslut
ning bliver derfor, at vi først vil ro videre dagen efter - med tid
lig start, før det blæser op. 

Mandag den 2. august, klokken meget tidligt, vinder Pers 
forsigtige lokken over alle ihærdige forsøg på at lade soveposen 
skærme mod uvedkommende lyde. Klokken otte er vi på vandet 
i perfekt vejr. Ingen vind og kun lange dønninger efter gårsda
gens bølger. Efter kort tid får vi den første smagsprøve på, hvor
dan det er at ro i skærgård . Vi glider roligt afsted mellem en 
række små øer. 

Ved middagstid er morgenens svage vind afløst af den 
lovede kuling, og vi indstiller os på en lang frokostpause . En 
lille øde strandbred mellem hytter og private bådbroer byder os 
velkommen . Efter Pias flere timers middagslur, Lones griflen i 
logbogen og Pers rekognosceringstur, beslutter vi os for ikke at 
prøve kræfter med vind og bølger mere den dag. 

Tirsdag den 3. august er vi endnu tidligere oppe end da
gen før. Vi troede det faktisk ikke muligt. Vindstille og sol -
perfekt. Pia lærer noget om, at man godt kan stole på søkortet -
bare man ved, hvor man er. Vi bevæger os ganske hurtigt, især 
når pigerne er ved årerne' 

Uden for Hankø ved handelsstedet Vi kane prøver vi en tur 
i land . Hovsa, det er en privat baghave uden indbygget gæstfri
hed. Videre helt ind til Vikane, hvor der er en gæstebrygge og -
oh, herlige verden! - bad og toilet. Vorherre må også have syn
tes, at vi trængte til et bad, så han giver os lige en skylle inden 
frokosten . 

På vandet igen kan vi roligt studere den norske konges 
somrnerresidens og monumentet over Kong Olav V, som efter 
sigende kun følte sig rigtig hjemme på Hankø. Vi er nu nået til 
den helt rigtige skærgård . Vores kurs og fart er den samme som 
en motorgående sejlbåds, hvilket senere viser sig at være betryg
gende, for da vi nænner os Strømtangen, bryder et rigtigt uvejr 
løs. Torden, bulder, brag, lynild - og regn i tove . Ingen 
landgangsmuligheder, så vi sætter vores lid til, at sejlbådens 
mast fungerer som lynafleder. 

Det blæser nu op igen, og vi tvinges til at studere kortet 
meget nøje for at se, om vi kan undgå at skulle uden om Strøm
tangen. Det lykkes . En passage, netop lavet til en robåd med 
årer, bringer os ind i mere smule vande. Vi beslutter os til at gå 
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op i Vestelven ved Fredriksstad og finde ly for natten . Vi har nu 
ryb'Vind og modstrøm. Lidt senere er det omvendt, for vi må 
tilbage for at finde lejrplads. For tredje gang i træk lykkes det 
Vorherre at bestemme, hvor vi skal sove; vi bliver "blæst i land" 
i en lille perfekt nødhavn , hvor vi også får lov at blive for natten . 

Onsdag den 4. august. Slapperdag' Ikke af lyst, men af 
nød . Det pivstormer. Vi bnJger passende lang tid om morgenen 
på at undersøge det indvendige af soveposerne. Dagens motion 
bliver en gåtur ind til Fredriksstad . Pia og Lone gør kål på diver
se udsalgsabstinenser, medens Per tager bussen til Moss for at 
hente bilen lidt nærmere . 

Tilbage ved båden gøres en ihærdig indsats for at fjerne 
Moss Roklubs "turbo-årefedt", som snart er overalt på årer og i 
båden. Resten af turen bliver årerne smurt med Ves Ultra, og vi 
venter stadig spændt på at se, hvornår denne anvendelsesmulig
hed bliver nævnt i tv-reklamerne. 

Aftensmaden er norsk rømmegrød (hm, hm, hm), med 
pandekager til dessert. Pandekager er godt; trangiasæt er gode; 
pandekager på trangiasæt er ... en oplevelse' Aftenkaffen åben
barer et nyt problem: vi er næsten løbet tør for ferskvand. 

torsdag den 5. august starter med roligt vand , sol og næ
; 1 ' II in ~cn vind' De mange roser, som Pia far tildelt på grund af 
s in Ic ':lIlte vending, da vi lægger ud, forstummer noget, da vi 
mr nærkontakt af første grad med en af de andre både i havnen . 

V i har strømmen med os ind til Fredriksstad, hvor Per 
lægger lil med en elegant modstrømstillægning. Vi bliver dagens 
begivenhed i byen. Fredriksstad Blad har sendt en journalist og 
en fotograf, som vil vide, hvorfor tre danskere finder på at ro i 
"kajak" helt fra Danmark . De får hele historien, som hele Norge 
bagefter kan læse (hvis de holder Frederiksstad Blad). 

Resten af dagen byder på udramatisk roning, vekselende 
med" Ah nej , ikke flere bølger" , "er kursen rigtig?" etc . etc. Det 
viser sig, at vi er udsat for det fænomen , at der i midten af elven 
er slore skumklædte bølger, medens der i siderne er roligt vand . 

Vi når ned i et område med en masse små øer og godt læ, 
og ved aftenstid finder vi vores egen lille skærgårdsø. Eneste 
beboere: måger og myg. Solen går ned i flotte røde nuancer, 
fuldmånen lyser, vi skåler i hvidvin og Gammel Dansk. Perfekt' 

Fredag den 6. august viser sig med rimelig vind og grå 
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skyer, som inden vi kommer fra land begrynder at græde. Vi 
styrer efter en kombination af søkortet, intuitionen og kabel over
førsier. Heldigvis er der dybt vand mellem skærene - som regel 
da. Undtagelsen fra reglen koster Per en "bundskraberbajer" 
senere på dagen . 

Pia får æren af at styre det sidste stykke ud af Kongeriget 
Norge, og vi frokoster næsten lige på grænsen til Sverige. Efter 
frokost skyder Pia en genvej mellem nogle småøer til Strømstad, 
hvor vi efter et besøg ved en "pontongæstebro" får at vide, at 
roklubben ligger "lige derovre". Det viser sig at være ud af hav
nen , gennem en kanal, under tre broer og om til en nærliggende 
sø. Havnen er ikke noget problem. Kanalen heller ikke - sålænge 
den er en kanal med plads til en to-åres, der roes med kvart åre. 
Men da kanalen bliver til et elvløb med lavt vand og masser af 
sten, må vi til at tænke. Vi rar tænkt og rekognosceret os frem 
til , at man ikke kan ro til roklubben. Altså - tilbage. Vi finder en 
ponton, far båd og bagage op og slutter vores rotur med at trille 
vor kære båd på to hjul gennem Strømstads gader ud til roklub
ben. 

Lørdag den 7. og søndag den 8. augusl: Nu skal vi bare 
hjem . Vi har lagt båden op i klubben, hvor den ligger klar til at 
blive overtaget af næste rohold fra DSR. 

Vi stuver bilen og begiver os hjemad med krydsede fing
re: Vil bilen mon køre hele vejen hjem? Den indgår et kompro
mis med os; den kører venligt op ad Hallandsåsen, bryder sam
men på toppen og triller uden motorkraft ned på den anden side. 
Der bliver den stående, stående, stående. En kranvogn hjælper 
os til Varberg, hvor vi skubber bilen ombord på færgen til Gre
nå, hvor vi skubber bilen ombord på færgen til Hundested. Og så 
er vi jo næsten hjemme. I det hele taget en uforglemmelig lang
tUf. 

Lone Husled Sørensen Pia østergaard Per Erup 
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DET SYDFYNSKE 0HA V 

/'anglur den 10.- 18. juli 1993; rapporljra bagbords åre i en 
loer med slyrmand. 

V l ankom 15 mennesker (en blanding af kaniner og mere gar

vede roere) til Svendborg lørdag eftermiddag og gik straks i 
bådene , hvorefter vi i løbet af den næste uge gennempløjede det 
sydfynske øhav. Svendborg Roklub stillede sin hytte på Skarø til 
disposition for første overnatning, men de glade roere valgte 
allerede her at starte på lejrlivets glæder og gik i teltene i stedet. 

Næste dag gik turen til Marstal, Ærø, hvor vi blæste inde 
og måtte betale dyre penge til den rigtige campingplads, hvor vi 
tilbragte de næste tre dage som turister i det eksotiske Marstal 
samt museumsbyen Ærøskøbing. 

Endelig på søen igen onsdag satte vi kursen mod Lange
land, og efter en times roning var vandet pludselig ikke dybere, 
end at vi måtte trække og skubbe bådene over en længere distan
ce i rum sø En virkelig besynderlig oplevelse. Der gik vi så på 
vandet som en anden en gjorde et andet sted i det mellemste 
østen . 

På Drejø, hvor man måtte dukke sig for ikke at blive ramt 
af Amors amoriner, overnattede vi på en primitiv teltplads belig
gende tæt ved færgelejet, og næste dag et tilsvarende sted på 
Lyø, den mest kuperede og måske den smukkeste af de mange 
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øer i området. 
På vej retur mod Svendborg slog vi lejr ved Kidholm på 

det fynske fastland, hvor vi nød den sidste nat under lejrmæssige 
forhold. Turens sidste aften/nat tilbragte vi med at se på Svend
borg by nighl. 

Turen lededes på fortræffelig vis af vore fem fremragende 
stynnænd, Ole "Magi c Boss" Karnrnersgaard, Susanne "Skip
per" Agersnap, Lars "Admiral" Bundesen, Thomas "Et-er-et
skib-at-føre-et-andet-er-et-søkort-at-læse" Kjøller, og ikke 
mindst Inge Stenholt i PR (som betyder pæn robåd) . 

Det er et sociologisk eksperiment at tage på tur med 14 
mennesker, man ikke kender, navnlig efter 25-30 kilometers ro
ning, når bådene skal losses og bæres op på land, når bagagen 
derefter skal bæres frem og teltene skal slås op, og der til sidst 
skal laves mad over det berømmelige Trangia-køkken. Det er 
altid interessant at se, hvor flinke, folk er, når vi er trætte og 
sultne. Yommi, yommi l 

Vi var enormt heldige med vejret; bortset fra de dage, hvor vi 
var blæst inde i Marstal, havde vi godt vejr, øjensynligt samtidig 
med, at det øsede ned overalt i resten af landet. Jeg var så sol
brændt, da jeg kom hjem, at vennerne havde svært ved at tro , at 
det ikke var det græske øhav, jeg havde besøgt. 

Materialforvalter Egon udmærkede sig ved lynsnar re
paration af et sæde under frokost opholdet på Strynø, samt ved at 
udskifte tredje bord i PR under sejlads. Til trods for, at vi sejlede 
under fYnske hinunelstrøg, blev han ved med at fabulere om 
noget med Sjælland. Han fik tilsagn om, at vi er mange, der godt 
vil være med til at gøre et rekordforsøg på Flæskholm rundt tre 
gange. 

At ro langt er hårdt, men når man nu skal sove i telt, er det 
dejligt at være så træt, som man er efter 25-30 kilometers roning . 

Langtursroning er en dejlig form for ferie, så langt fra 
byens stress ogjag, at der på turen blev joket en del over, "hvor
dan det mon gik ude i samfundet" . 

Hvis man har lyst til noget andet end en tur til Skovsho
ved eller rundt i Havnen, kan en langtur anbefales - også til kani-
ner. 

Turens slogan: "Såjtk vi det overstået ". 

Thorkil Smil/ 

Type 

Fire-åres 
inrigger 

To- åres 
inrigger 

Gig-otter 

ROSTATISTIK 

Båd- Båd-
Navn lure km. 

BALDER 75 663 
BJA RKE 91 699 
DAN 14 95 
GUDMUND 91 880 
HUGIN 141 1403 
MUNIN 107 11 27 
THOR 72 583 
VIKING 109 579 
YDUN 110 1044 
I alt 810 7.070 

AR 5 50 
ABSALON 21 180 
BRAGE 36 596 
ELEKTRA III 1385 
FAFNER 83 740 
FREDERJ K IX 15 98 
FREJA 97 1249 
FRIGG 123 1424 
HELGE IO 125 
HJALTE 5 32 
HROAR 60 614 
LOKE 23 204 
PR 4 95 
SIF 44 561 
TJALFE 24 199 

I all 661 7.552 

ORMEN 48 394 
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1993 
Medlems- Medl ems-
lu re km. 

375 33 15 
455 3.495 
70 475 

455 4.400 
705 7.0 15 
535 5.635 
360 29 15 
545 2.895 
550 5.220 

4.050 35.350 

15 150 
63 540 
108 1.788 
333 4. 155 
249 2.220 
45 294 

29 1 3.747 
369 4.272 
30 375 
15 96 

180 1.842 
69 612 
12 285 

132 1.683 
72 597 

1.983 22.656 

432 3.546 
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Gig-firer ODIN 61 633 305 3.165 
OLSEN 59 546 295 2.730 GRUMME O O O O 

HERMES O O O O 

I alt 120 1.179 600 5.895 ION 8 45 8 45 
KSI 12 56 12 56 
SIGMA 69 657 69 657 

Gig-Db·firer PSI 32 179 32 179 

m.s/m. MJØLNER 27 159 135 795 SVIP L3 57 13 57 
TAU O O O O 
TUTO 7 31 7 31 

Gig-Db./reer HEIMDAL 29 248 116 992 VIPS 6 41 6 41 

m. s/m. 
I alt 175 1.177 175 1.177 

Gig-Db. JOCUNDE O O O O 
sculler SVANE 60 705 180 2.115 Ener- BÆVER 46 325 46 325 

m.s/m. kajak DELFIN 38 235 38 235 

I alt 60 705 180 2.115 GRlND 21 94 21 94 
HAJ 41 635 41 635 
HAVKAT 40 449 40 449 

Gig-Single NY 16 70 16 70 HVAL 40 306 40 306 

sculler RAN 29 288 29 288 HVALROS 79 786 79 786 

SVAVA 85 528 85 528 MAKREL 75 779 75 779 
MARSVIN 38 251 38 25J 

I alt 130 886 130 886 ODDER 55 381 55 381 
PERAYA 31 485 31 485 
SÆL 21 137 21 137 

2X AURORA IO 75 20 150 SØHEST 27 202 27 202 

MINERVA 4 11 8 22 SØLØVE 92 854 92 854 
ØRESVIN 161 1435 JOO 1.435 

I alt 14 86 28 172 729 23 184 23 184 
ABC 50 788 50 788 
NY BÅD 18 92 18 92 

IX ALF O O O O 
ATOM 6 23 6 23 I alt 896 8.418 896 8.414 

CARL l 5 I 5 
DAPHNE 3 24 3 24 
EPSILON 4 32 4 32 Toer-kajak ELEFANTEN 63 998 126 196 

GAMMA IO IO IO IO 
GLIDER Il 4 17 4 17 

To/al 3.033 28.872 8.851 82.194 
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DSRs ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. J. Hannover t 
Overlæge H. J. Køster t 
Direktør Henning Koch t 
Civilingeniør Hermann Ree t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Direktør Harald Simonsen t 
Overretssagfører H. Steinthal t 
Grosserer Gudmund Schack t 

Civilingeniør J. Norman-Hansen t 
Hrs. O. Bondo Svane t 
Pianofabrikant Bjørn Møller t 
Cand. jur. Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster t 
Civilingeniør Knud Mikkelsen 
Hrs. , dr. jur. Bernt Hjejle t 
Hrs. H. Møhring-Andersen 

DSRs ÆRES TEGN 

Hans Majestæt Kong Frederik IX t 
Kaptajn H. H. Bondo t 
Grosserer Carl Thorup t 
Direktør Henry Skov t 
Direktør Harald Simonsen t 
H/R-advokat H. Rømcke, NSR t 
H/R-advokat E. W. Nansen, NSR t 
Aktuar N. Solberg, NSR t 
Professor, dr. med. Knud Secher t 
Civilingeniør Hermann Ree t 

Generallæge Em. Saugman t 
Ambassadør Frantz Hvass t 
HIR-advokat Leif Rode, NSR t 
Grosserer Gudmund Schack t 
Direktør Axel Lundqvist t 
Civ.ing. J. Norman-Hansen t 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane t 
Pianofabrikant Bjørn Møller t 
Sagfører Erik Becker t 
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PAPIRKNIVEN 

Hædersgave for fortjenstfuld indsats til gavn for DSR, en 

papirkniv af sølv, smykket med klubbens stander og forsynet 
med inskriptionen "Fortjent", blev i 1935 som bryllupsgave 
overrakt klubbens daværende protektor: 

HANS MAJESTÆT KONG FREDERIK IX 

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende: 

Ove Petersen 
J. Norman-I-lansen 
Gudmund Sehack 
H. B. Fogh 
O. HaJlin 
Axel llertz 
II. lll~eg Rasmussen 
Ax '1 LlIndqllist 
Il . I{ ~' 
"-111Id S" h T 
(), Mil IIlI 1'11 p- l'tllI Is ' Il 
Il. K. H:I ~allll~s~' 1I 
K. IC M ' 1['11:11'(1 
A:lg . J"rg(: n~ '11 

Mogens Ik' 
O. lJondo Svane 
Sten Ryum 
Ejvind Sieverts 
Jørgen Stærfeldt 
Chr. Ostenfeld 
Ulf Kaarsberg 
Gunnar Wandel 
Kr. Nørlyng 
Dan Frørup 
Ejnar F. Voigt 
runnar Nyhegn 

Frode Christiansen 
Erik Kiersgaard 
I \I'ik Llecker 
Il. Møhring-Andersen 

1925 
1926 
1926 
1927 
1928 
1928 
1929 
19)0 
l')) I 
19 2 
19 
1934 
19 5 
1936 
19 7 
IC) 7 
II) 8 
I ():l9 
1')40 
1941 
1942 
1(4) 
1944 
1945 
1946 
1946 
1948 
1949 
1950 
1951 

Axel Mathiesen 
Bjørn Møller 
Carl Sjelle 
Mogens Blach 
Aali-e Bang 
Wnborg Jønson 
Knud O. Møller 
N. O. H. Strigel 
R. Møller-Jørgensen 
Erik Haamann 
Aage Hendrup 
Carlo Larsen 
Knud Mikkelsen 
Leif S. Rode 
Peter Wilcken 
D.F.D.S. 
Otto Bjerrum 
A. H. Bøttger 
Morten Andersen 
Ib Christoffersen 
1. L. Mansa 
Dan Nielsen 
N. Schaumburg 
Stig G. Rasmussen 
Niels W. Fredsted 
Steen Storland 
Stig Rydberg 
Palle Rørsgaard 
Johan Frydendahl 
Herbert Marcus 

1952 
1952 
1952 
1955 
1957 
1958 
1959 
1960 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1965 
1965 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1971 
1972 
1976 
1977 
1980 
1982 
1983 
1988 
1991 
1992 
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SEJRSMASTEN 

DSR skænkede på generalforsamlingen i 1934 "Sejrsma

sten" til Civilingeniør H. Ree til erindring om klubbens indtil 
da største kaproningssæson, der havde resulteret i 36 sejre. 

Ingeniør H. Ree udsatte samme år "Sej rsmasten" som 
evigt vandrende præmie i DSR. 

"Sejrsmasten" gives af klubbens bestyrelse for et år ad 
gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne sæson 
har udført særlig fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i DSR. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er til
deJt pågældende: 

Gudmund Schack 1934 Begynder-otteren 1965 
Mogens Hee 1935 Kaproningsafdelingen 1966 
Max Sørensen 1936 Palle Blinkenbe(g 1967 
Frode Christiansen 1937 Niels Secher 1968 
K. Kolman 1938 Bent Serup Pedersen 1969 
Hugo Grumme 1939 Susanne Rørsgaard og 
Aage Jørgensen 1940 Annette Worsøe 1973 
Kaj Traulsen 1941 Hanne Petersen 1974 
Ole Secher 1942 Claus Rasmussen 1975 
Paul Si vertsen 1943 Poul Hedebo 1976 
H. K. Rasmussen 1945 Birgitte Hanel 1977 
Erik Kiersgaard 1946 Lena Baden 1978 
Axel F. Mathiesen 1949 Jan Cederkvist 1979 
Junior-otteren 1950 Pa lle Rørsgaard 1980 
Jørgen Krause 195 1 Bent Andersen 1981 
Poul E. Jakobsen 1953 Bjarne Eltang 1983 
Begynder-otteren 1954 Reiner Modest 1984 
Mogens Haut og Hanne Eriksen 1985 
Kurt Nielsen 1956 Bent Fransson og 
Toer m. styrmand 1958 Jørn Jørgensen 1986 
Peter Wilcken 1959 Mette Bloch og 
Niels Jø rgensen 1960 Mette K. Hansen 1987 
Drenge-fireren 1961 Bo Vestergaard 1988 
Hans Frederiksen og Regitze Siggaard 1989 
Ib Kruse 1962 Mette Bloch 1990 
Chr. Rasmussen 1963 Teis Palle Hansen 1991 
Jens Rønne Hansen 1964 Thomas Poulsen 1992 

Henrik Hebsgaard 1993 
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ALLIGATOREN 

Alligatoren uddeles hvert år til et medlem, der har gjort et 

påskønnelsesværdigt arbejde for kammeratskabet og klublivet 

i DSR. 
Fra 1960 til 1972 og siden 1985 er soklen til denne 

særprægede vandrepokal hvert år blevet forsynet me? 
modtagerens navn og årstallet indgraveret. l årene 1973. tIl 
1984 er dette imidlertid forsømt, og vi kan derfor kun gengive 
følgende liste over modtagere: 

Jørgen Raaschou Hansen 1960 Gitte Pallesgaard 1978 

Chf. Rasmussen 1961 Keld Christensen og 

Sv . Aa. Harlev 1962 Per Christensen 1979 

E. Sommer Jensen 1963 F rederic Bort 1982 

Børge Hartz 1964 Kell Lauritsen 1983 

Ole Pedersen 1965 Jørgen Foss 1985 

Willem Håkansson 1966 Bjørn Andersen 1986 

Ronald Clausen 1967 Ole Hansen 1987 

Jens Krumholt 1968 Mads Pallesen 1988 

Kaj Traulsen 1969 Susanne Agersnap 1989 

Finn Wibling 1970 Birger Jønsson 1990 

Martin Lyager 1971 Bjarne Engell 199 1 

Jean-Pie rre Zafiryadis 1972 Gitte Axelsen 1992 
Birger Jensen 1975 Steen Nielsen 1993 
Peter Kristensen 1977 
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