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FORORD 

Den 13. juni 1987 kan Danske Studenters Roklub fejre 
sin 120 års fødselsdag. 

For at fejre dette har vi nedsat os som redaktører af 
denne årbog. 

Vi; Pernille Larsen, L1sbeth Steen, Niels Engell og 
John Jacobsen vil tegne et øjebliksbillede af DSR i
dag, med spredte tilbageblik på de seneste år. 

Gennem bogens indhold håber vi, at vi kan skabe en 
kontinuitet i vores fælles historie, gennem beskri
velser af oplevelser, der alle tager udgangspunkt i 
vores fællesskab som roere, og som medlemmer af netop 
Danske Studenters Roklub. 

Vi siger tak for alle de spændende indlæg og bille
der, vi har modtaget. 

Endvidere vil vi gerne takke Aktieselskabet Kjøben
havns Ha nde lsbank, grosserer Bjørn Andersen og Glar
mes terfirmaet Robert Larsen & SØn ApS for indrykning 
af annoncer , hvorved de økonomisk har bidraget til 
udgivelsen af bogen. 

Den 4. apri l 1987. 

Pernille Larsen 

~ ;1:"1/// 
Niel~· tn;~ll 

L~LæJlJ-L 
Lisbeth Steen 
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'1 ' ,. II( 1\ I It 111111 , /til )<I/lII, Il port 
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1\111 I ( J) h Id. I ,h 110 I J In robassinet. 

111 w ni (I IItlll1uncl oh ok v. Rasmus Nielsen 

v. S ig Rasmu n: 

I ', Univ rsit n 

Vi ndere af studentermatchen 1985 

1'/ Studentermatchen 

I H Kvikmatch 

I I) Medaljevindere 

:.W D nmarksmesterskaber 1942-86 

:J.:J. OSR, AR og PR's mest fremtrædende kaproere 

l og med 1986. 

v. M n s Haut: 

2 K on ng i DSR i årene 1978-86 

45 Langdi t no k p oning & DSR v. Bibi Morbech 

47 Medlemsaktivi n v. Mich l Hansen 

50 Kanindåb v. Flemming Pless og "Kaninudvalget" 

55 Bådparken pr. 31. december 1986 motionsroere 

v. Jørgen Foss 

56 Rostatistik 1986 motionsroere v. Erik Rasmussen 
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58 Samsøbilleder fotos v. Erik Rasmussen 

60 Motions- og langtursroning v. Pernille Larsen 

64 Indlandsroning i Sydfrankring v. Henning Amelung 

81 "Sidste etape" fotos v. Mogens Haut 

85 Svantes skærgaardstur 1984-86 

85 Med Svante i Finland sommeren 1985 

v. Carsten, Else-Marie og Hanne 

88 Svante i Sverige august 1985 

v. A Holm, J Kaae-SØrensen og Pernille Larsen 

90 I de gamle roeres fodspor (rejsebrev) 

v. Steen B. Andersen, Niels Engell og 

Pernille Larsen 

93 HVA' SIR' DU' ??? Juli-roning eller jule-roning?? 

v. Katja Kvaale 

96 OrienteringSløb er motion for hjerne og hjerte. 

Orienteringssektionen 1977-86 

v. Ronald Clausen 

100 Portræt af et ær~smedlem v. Pernille Larsen 

102 Nivåhuset v. Mikkel 

105 Nivå 50 år v. Gudmund Schack 

108 Gåsehuset v. Mikk 1 

111 DSR's restaurant v. Ib Jørgensen 

113 Kildestudier v. Stig Rasmussen 
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113 DSR's histori 
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122 DSR's æresmedlemmer 

122 DSR's ærestegn 
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Tre generationer, 

to kØn, en sport 

- Festerne i DSR havde i gamle dage ry for altid at være ret så 

våde, og der manglede aldrig piger at svinge for de mandlige roere. 

Det siger en af klubbens veteraner, den 71-årige kemiingeniør Her

bert Marcus. Han har været medlem af klubben siden 1940 og ror 

fortsat som "junior" på Gudmund Schacks faste hold. 

Marcus havde et klart standpunkt, da klubben deltes på spørgsmålet 

om, hvorvidt piger skulle optages: 

- N j, sagde jeg, det k rævede også særlige faciliteter. Siden har 

j g nu Id ig fo trudt , at pigerne kom ind. Piger kan også trække 

i årerne 

I dag møder han på redaktionens opfordring to af klubbens unge, 

kvindelige roere, nemlig Birgitte Pedersen, der har roet i tre år, 

og som forøvrigt også vil være kemiingeniør, samt Rikke Bach, der 

er nydøbt roer og som far\ aceut også er noget ved kemien. 

Hvor mødes og hvor skilles\ tre generationer af roere? 

- Vi roere er et specielt, socialt folkefærd. Sporten er lige dele 

oning og samvær, siger Birgi' te. 

Fo R kk var roni ng i Rander s redning for anden "åndsforladt 
spo til: 

- J eg flyttede til København, me n kommer gennem DSR alligevel ud i 

naturen. Først h avde jeg ellers hørt om Gefion, der annoncerede med 

roning for piger mellem 9 og 85 år - men Gefion er vist mest for 

dem på 85, mener hun . 
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M \I ' \I I' . r sig o g s å v e d naturoplevelsen: 

- Roning er en af de s portsgrene, hvor du får rørt fl est muskler -

og så i d e n f riske luft. Der er en fornuftig ho l ddisciplin, men 

lligeve l er r o e r e sociale; vi kan li' at snakke og møde kammera

ter. 

Ro e re nyder e n særlig velvilje fra omverdenen, mener Birgitte: 

- Da v i roede i Lillebælt, fik vi en helt utrolig velkomst - vi 

kunne s l å l j på fo lks grund osv. Måske er det, fordi roere er me-

re social o bn , a t f olk e r så venligt stemt. 

- Ron i ng er n livss il, opsummerer Ri kke. 

Ind i klubbon 

Hver ro 

ben. M n Dl 

ne: 

- D t sv 

v ise initi 

g u lvet . 

in histori , sin s kæbnefortælling om Kong Neptun og då

me ner , at v i i DSR er for s løve over for kaniner-

t komme ned i klubben uden at kende nogen. Vi må 

iv ov rfor interesserede, ellers taber vi en masse p å 

Marcu s ser mo dsat p 

- Der er altid n o gle, d lder fra. Vi kan ikke tag folk under 

arme n e . Man må s e lv v ise ini iativ o g komme herned til søndagsro

ninge n o g klubbens andre arr ng menter. 

Klubben fØr 

Herb ert Marcu s har - som beskrevet i Paul Hamme richs biografi om 

lysmageren PH - et særligt forhOld til rosporten. I 1943 flygtede 

han så at sige a d r ovejen til Sverige sammen med bl.a. Poul Hen

n i ngsen. 

Under krige n var der et aktivt modstandsarbejde i DSR, og tyskerne 
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undlod ikke at kvittere med at skyde på klubhuset i tolvte time un

der hjemsejlingen den 5. maj 1945. Marcus mindes tidligere årtier i 

klubben og siger bl.a.: 

- Før havde vi masser af morgenroere, og mange kom hver eneste dag 

for at ro en kort tur. I dag er mønsteret anderledes - man kommer 

på faste roaftener og ror så længere. I dag er der meget hårdere 

krav til folk, dengang havde studenterne f.eks. ikke erhvervsar

bejde. I stedet levede mange næsten hernede. DSR var et hjem ved 

siden af. 

- Måske er roerne blevet mere dovne. Før måtte vi bære bådene ned. 

Så kom der tOhjuls-vogne, og nu har I så jeres fire hjul under 

Klubben i dag 

Ef t er nogle s løj e re år vurderer Marcus, at DSR nu igen er i en op

g a ngsperiode . 

- FØ v vi 11 00 , d t var der f aci l i t eter t i l dengang. Men i dag 

kun n vi godt v 200 me dle mmer me re. 

- I så fald må vi havde nogle flere både, mener Rikke, - for båd

vedligeholdelsen er ikke god nok. Enten flere både eller alle både 

må være i orden. Jeg synes, det er flot, at klubben har så mange 

aktiviteter, der er telefonli~~er og månedsmøder, og klubhuset bli

ver gået igennem af nogle af os\ med henblik på vedligeholdelse. 

Ma rcus betragter 1987 som et s ærligt år for rosporten på grund af 

100 å rs jubilæet i Dansk Forening for Rosport, og det forestående 

VM på Ba gsværd Sø. Dagbladet POlitiken skrev netop i forbindelse 

m d jubi læet, at "rosporten er ~raditionelt set en højborgerlig 

sportsgren" - stemmer det? 

- J e g syn es i kke, at roere er bedsteborger l i g e , siger Marcus og 

h e nv i ser til klublivet i provinsklubberne . 

- Roning er træning i samarbejde, du må kende mandskabet psykisk og 

f y s isk på forhånd, og a lle må trække. Roning er meget lidt borger

ligt - sporten er s o c ial, me ner han. 
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JlII<k 

- R j Al' L nd - Forener Eder. 

- l) 

Ikk 

Klubb n f 

mul igt, at f.eks. DSR har nogle traditioner, men det er 

, man falder over. 

D( CJ{ Il ( I Il I c " r enige om, at Danske Studenters 

Jl o klul> ( I 11\(1. «( od U V kl i ng, som med tilgangen af unge, fri-

k ( k I {l f t , r I H III I lc 11 0 1 " :I rene fremover. Men Herbert Mar-

( \I I d I I Cl( cl, 1'!lJl ). ', f I/> Pedersen og Rikke Bach blev 

tidligere tiders omgangstone f øell , kun'lI qoclt 1//111 I I I I J n 

t I li l ItII : 

Il, Il q, 11 11 1 <ll l p IlØ f I le h d ikk udpræg t længere, som den kun-

'H Vill I c. 1': 11 II "Ii H I : ø dog noget, hvis du opdager, at noget materi-

I I I kkl I I III I l d n, og vær me d til at holde klubhuset i god 

II 111(1 . 

HI I<le. t II fØll', IL vi s kal vende os til, at det ikke er nok at be-

I I. leo .ll I "'1 ni! t , m n man også må være med til at holde b ådene 

I \I <I •• \ • 

1) '; 1 III 

M I/ • \I 

II ' I( ," 

1/. 

", '1111 I v 

Ikk mi særpræg som den akademiske roklub, mener 

III. v 

n mission at være et sted, hvor akademikere 

studieretninger. Der er sådan set kun en 

d t . N mlig at vi så ikke har alle de håndværkere, 

pI vLns klubberne udfører en masse arbejde på klubhus 

'"11 v I nSR må betale os fra. Men også i denne henseende 

" I" II \I il I l I II V,," ud i en god udvikling siger Marcus og næv-

II I I ~ 11111\1.111"' 11111 tic 111 1 l. 

III. III l, I l I I " 'I J" II I. tll.\ \le ItI! 1111 k r diton så stor betydning: 

a 

- Lovene giver jo også adgang for folk uden studentereksamen, som 

hun siger. 

Det har været en af de gode, hyggelige aftenstunder i klubhuset. 

Måske ikke mindst for Herbert Marcus, der førhen var imod pigernes 

optagelse i klubben, men denne dag så kunne møde to af slagsen, 

hvormed han har kemien og roningen til fælles. Og er enig med den 

nye generation om, at der er et ord, der hører sammen med vor 

sport: Ansvar. 

- Uden ansvar ingen roer, siger Marcus. 

- Du må lære det med ansvaret fra starten, siger Rikke. 

- Du opdager først faren, når du er kommet i hårdt vejr, siger 

Birgitte 

- Der er et kollektivt mandskab i en robåd, men der er en, der har 

ansvaret, slutter Marcus af. 

Rasmus Ni l s n 

• 

~~~---------
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II IC' 11\ II 11" m nd, 88-årige G u d m u n d S c h a c k 

sin lid til de nye, aktive medlemmer. 

III II\<lt Cl yng m dl mmer er det s pørgsmålet, hvornår i oktober det 

hl Iv r kOld, at der lægges op til fordel for gymnastikken; Gud-

k kk først i nd nhus , når der ligefrem kommer is på 

v H)(I L. 

N • v • \tI t Il I I v k 1 d , 

I • v I • f Il I 1.11 t r « 1.1 n 

IH I .\ I kkl Il iii l 

d r kommer is på vandet, 

n, siger han. Vetera

i sandkassen. 

(lUlll11lll\l l :11 h I k 

I 1111111 I . M III III 

. b koden, grosserer og 88 år 

nd h a lvde len af klubbens l20-årige 

m nd i nitten år fra 1939 til 57. Nok er der ,. VI t Itl , k Illhh •• \ 

11 •• ltl1 I ",1" I.H t 111 vLn ren, men det er en del af sporten, mener 

h III I 

- 'I' n l< , 'H, IIHl v d r nogle unge medlemmer, der ville 

I I vII. . 0111 I k In i\ op ovenpå i varmen. Hvor magelig kan 

111, står det til mig. 

l. r". II tI IlJ 111 

mindre tilfreds tilbage på klubbens nærme

isk på den kommende tid: 

Ih I t I 

I I I f 1111 

l" 110111,,'" II. I 1 I I 

kommet adskillige nye medlemmer 

ng i arbejdet igen. F.eks . Pernille er 

system i tingene, 

I, . IlI,d'lI'lIlIl ,111\,)(, om med sit kendskab til eksemplet viser, at 

• "I'P" t Roklubben - udover selve roningen med 

III •• I . I' 1 af dem er på alder med SChack, 

'" II 
lild. "" II. 1""'111 I I I '/0' n 
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Grosserer Gudmund Schack 

1925 

1986 
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_ v b temmer selv rytmen, og den når ikke noget i retning 

k proning. Men vi bliver ved , så længe vi har førlighe

d n i b hold, 

Gudmund Schack - og nyder at førligheden til rosport alt

k n bevares. Men hvorfor begyndte han på roningen? 

i min fødeby, Fredericia, spillede jeg både 

hook y, kricket og tennis. Men så i 1917 begyndte 

Jeg tror, det er kammeratskabet blandt 

g hold fast ved roningen. Det er væl-

,d r m sammenhold i roningen end 

I ,I I (h1( IIII\ .. \(1 kl d så fornemme, frivillige 

Køb nh vns Idrætspark, Dansk 

KOOl1t . 

1 III ti liv IV 1m 1()lm1lHI k b 

I (Ir III li hIllI" 

Hil Ih" 111(1 

I I I 101 

g nnem 42 år sig pensionere. Schack selv 

villaen i Hellerup. Han har dog nu overdra-hil 

"I II I I 1111\ t I I n øn og dennes kompagnon. 

1111111 l (I I , 

(II k M( 

m nge dejlige ture, hvad enten det var 

11 r blot motionstur. Vi fik klØ i Nor-

923, og engang i Middelhavet var Mistra

h le forbi. 

(lll!llllllllt! I' II c k o d dagligt med Kronprinsen (den afdøde Kong Fre-

Ilt I 11\ , I 11 

et II I , \ I 

,. En b s keden mand taler ikke meget derom, m n siger 

n god kammerat som alle andre, der var igen for-

II I" . 

I 1\ flVI I II 11\ h vde vi Europas bedste rohold, siger han og 

rI" I I I 'II I ndring lettere nostalgisk. 

lili ' III V Ilt I I I (P 

I I ri I , I I ti ( 

III II III III I ,"d, , II, 

11 DSR som den førende klub, vi var. 

II gik ned ad bakke. Det er synd, 

1)/ Il. t d g tænker folk på penge i 
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stedet for på den frivillige sport. Det er fuldstændig 

latterligt, at man får en til to millioner for at vinde 

Wimbledon. Der er kommet alt for store præmier ind i spor

ten. 

- Se at få sammenhold 

siger Gudmund Schack og knipser - hans karakteristiske, hørbare må

de at sætte udråbstegn på. 

- Værn om materiellet, som var du hjemme privat. 

Gudmund Schack vil ikke skrive sine erindringer, og andre skal hel

ler ikke finde på det. Så lyder det bare som pral, som han siger. 

Hellere vil han tale om civilingeniør H. Ree, som "vi må være vold

somt taknemmelige" . Ikke blot betalte han efter en indsamling 

blandt medlemmer på 10.000 kr. de resterende 320.000 til nyt klub

hus efter branden i 1936. Ree testamenterede tilmed hele sin formue 

til Danske Studenters Roklub, hvad vi også fremover vil nyde godt 

af. 

Således slutter vort møde denne gang med Gudmund Schack med tale om 

et andet æresmedlem - tror han . 

For andre kilder end ham selv fortæller mere beredvilligt, at 

Schack som den første i 1934 fik tildelt DSR's Sejrsmast for årets 

største indsats for kaproningen. Han har fået vort ærestegn, for 

slet ikke at tale om papirkniven af SØlv, smykket med klubbens 

stander og forsynet med inskri,ptionen " F o r t j e n t ", som han 

gjorde sig allerede i 1926. 

For resten prydes klubhusets foyer af professor Harald Hansens 

po t af Gudmund SChack, der blev afslØret for netop tredive år 

id n. 

- Hold d god fysi k O ol. D b tyder alt, 

knipser Gudmund Schack. Selvet godt, 

Rasmus Nielsen 
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KAPRONING 

"11. I I' /IH (I , at man konstaterer, at man er nået til 

ol. It t I tit " hv m n bliver bedt om at dØbe både." 

I I I ti N . 11 . . Båddåben ved standerhejsningen 1986 

\ " 

UNIVERSITETSMATCHEN 

Med dannelsen af Arhus Studenterroklub skabtes muligheden og 

interessen for at afvikle en dansk pendant til Oxford-Cambridge 

matchen og med dagbladet "Politiken"s økonomiske hjælp bl.a. ved 

udsættelse af pokalen "Sølvfaklen" og årlige, individuelle præmier 

i 1950 skabtes også den økonomiske mulighed herfor. 

Da "Politiken" i 1975, hvor de to universiteter stod lige med hver 

12 sejre, så sit snit til at trække sig ud af arrangementet, 

f talte de to klubber, at videreføre matchen som et rent klubopgør 

- modsat en match mellem universiteterne - idet der dog ikke måtte 

b nyttes eliteroere. 

o A bo g Roklub i 1985 viste interesse for at deltage, blev det 

m l m d jmp1ic r de klubber aftalt, at matchen kunne udvides til 

l nd univ rsiteter/universitetscentre. Hidtil 

Il II cl I kIm Alb n d O gamle deltagere, stillet hold. 

M v kl s i outrigget otter for mænd og vinderne siden 1966 

har været: 

1967 Arhus 1977 KØbenhavn 

1968 Arhus 1978 Arhus 

1969 Arhus 1979 Arhus 

1970 Arhus 1980 København 

1971 Arhus 1981 Arhus 

1972 Arhus 1982 København 

1973 København 1983 København 

1974 KØbenhavn 1984 København 

1975 Arhus 1985 København 

1976 København 1986 Alborg 

Forsøg på at supplere matchen med et lØb for damehold - i lighed 

med Oxford-Cambridge - har hidtil ikke båret frugt. 

stig Rasmussen 
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VINDERNE AF STUDENTERMATCHEN 1985 

NÆVNT FHA VEN 'I' IUI: 

Cox 
L 
2. 
3. 
4. 
5. 
6 . 
7. 
8. 

Mike J ø rgensen 
Hans Birk Jensen 
Kurt Jørgensen 
Ole Rasmussen 
Ole Conradsen 
Hans Christian Blomb rg 
Jens Kaae-Sørensen 
Arvid Jacobsen 
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STUDENTERMATCHEN 

Studentermatchen kan føre sin historie tilbage til "Den Akademiske 

Match", som blev roet i 1889 og 1890 som et udfordringsløb mellem 

do dengang f l ere akademiske roklubber: polyteknikerne , medicinerne, 

S udenterforeningen og Studenter samfundet. 

Id n blev taget op i gen i 1920 og da som en match mellem Univer-

i t t og Danmarks t ekniske Højskole. Studentermatchen, som den da 

b v døbt, blev slået stor t op og blev roet hvert år indtil lige 

krigen, hvorefter man afv i klede matchen stort set hvert andet 

hvor ungdomsoprøret t i lsyneladende gav arrangemen-

nn art dødsstødet. Ganske v ist blev matchen ved en kraft

kaproningsudvalgets side g e noplivet nogle få gange 

(q (I II g Ise af andre rok lubbers polyt eknikere og aka-

(lllIIlk( r' ( 11\ n 111 d lØb 97 var d t (uigenkal delig t?? ) slut . 

I III til III" I Il' cl , I Ølvpok l "P raplystativ e t" , som blev 

1111 "II, 

vin jd 

1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

cif 1\ I l r IHl høj kol 

n 19 6: 

Universitete t 
Universitetet 
Ikke roet 
Ikke roet 
Uni vers i tetet 

f orh l. 

1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

Universitetet 
Ikke roet 
Universitetet 
Universitetet 
Ikke roet 

Il nyttede baner: 

II I yL 

1889 - 1890 
1920 - 1959 
1961 - 1966 
1967 
1968 & 1975 
1971 & 1974 
1972 

d bådtyper: 
1889 - 1890 

?? 
Langebr o - Lyst bådehavnen 
Nokken - Knippe lsbro 
Kongeløbet - Lystb å d e havnen 
Gladsaxe Rostadion 
Lyngby Sø 
Peblingesøen 

1941, 1942 & 1967 
Ellers 

Inrigger 
Gig 
Outrigger 

firer 
otter 
o t ter 

S lig Rasmussen 
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? 
3100 meter 
3200 meter 
1800 meter 
2000 meter 
1000 meter 
3 X 500 meter 



KVIKMATCH 

Kvikmatchen består af tre lØb, som alle afvikles i fire-årers in

rigger. 

Bolcheglasset blev indstiftet i 1895 som en dyst mellem kaniner fra 

Ak d mi k Roklub og Kvik. Det antages at være den ældste romatch om 

p ind li pok l. 

Il II, t h I v Ind 190 7 som en dyst mellem ungdomsroere fra 

!'olyl knl k Il k ub og Kvik. Da PR på et senere tidspunkt ikke havde 

blev reglerne lavet om, således at det nu er en match 

m llem roere, som er indmeldt samme år og som ikke har roet kapro

ning før sommerferien. 

Damepokalen blev indstiftet i 1975 på initiativ af DSR og har som 

deltagere kvindelige ikke-kaproere. 

Vindere siden 1966: 

Ar Bolchegl sset Spejlet Damepokalen 

DSR Kvik 
DSR DSR 
DSR DSR 
DSR DSR 
DSR Kvik 
DSR DSR 
DSR DSR 
DSR DSR 
Kvi k DSR Kvi k 
DSR DSR Kvi k 
17 Kvik Kvik 
DSR DSR DSR 
Kvik Kvik Kvik 
DSR Kvik Kvik 
Kvik DSR ?? 
Kvik DSR DSR 
Kvik DSR DSR 
D R Kvik DSR 
Kvik Kvik Kvik 
Kvik DSR DSR 

It I "'" 
1\ 
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MEDALJEVINDERE 

OL/VM/EM MEDALJETAGERE 1942-1986. 

1970 2x nr. 1 N. H. Secher 
1983 LIx nr. 1 B. Eltang 
1984 LIx nr. 1 B. Eltang 

D4x nr. 3 B. Hane1 
H. Eriksen 
B. Rasmussen 

1986 LIx nr. 2 B. Eltang 
L8 nr. 3 B. Fransson 

J. Jørgensen 

V NDERE AF ANDRE STØRRE, BETYDENDE REGATTAER 1942-1986. 

AM8RTKANSK' MEST'RSKABER 

19 7 Ix N. H. Secher 

KONINKLIJKE EN HOLLAND BEKER ROEIVEDSTRI JEN 

967 
1 7 0 

Ix 
Ix 

N. H. Secher (DE HOLLANDBEKER) 
N. H. Secher (DE HOLLANDBEKER) 

AONE TYSKE MESTERSKABER 

1969 4- N. H. Secher 
J. Secher 
B. serup 

HENLEY ROYAL REGATTA 

198 5 2x B. Eltang (the double sculls challange cup) 
198 6 Ix B. Eltang (The diamond Challange Sculls) 

NORDISKE MEST~RSKABER 1942-1986. 

1 946 4- K. Trauel sen 1981 4+ B. Andersen 
L. Nielsen D4x B. Hanel 
O. Christens n 1983 LIx B. Eltang 
E. Kiersgaard D4x B. Hanel 

1 3 2x 1. Kruuse 1985 8 J . Jørgensen 
H. Frederi k s n LIx B. Eltang 

7 2x N. H. Sech r L4 - B. Fransson 
J. Secher D4X B. Hanel 

Ix N. H. Secher H. Eriksen 
1 971 Ix N. H. Secher D2x H. Eriksen 
1 975 D2x H. Petersen 

Dlx H. Petersen 
1977 D4x B. Hanel 
1979 D4x B. Hanel 
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DSR, AR & PR' S MEST FREMTRÆDENDE 
KAPROERE TIL OG MED 1986 

NAVN PERIODE OL/VM/EM 
NR 1 NR 2 

B. Eltang +1983 - 2 1 
N. H. Secher 1964 - 74 1 
B. Hanel 1977 
K. Trauelsen 1938 - 46 
O. Secher 1938 - 46 
O. Teglers 1938 - 41 
H. Erik sen +19 83 - 85 
lo Staunsholt Nielsen 1938 - 39 
P. G. Hendriksen 1931 - 37 
B. Fransson +1985 -
J. Jørgensen +1985 -
H. Grumme 1938 - 45 
K. Kolmann 1938 - 39 
M. Hee 1933 - 37 
B. Rasmussen +1984 -
M. Simonsen +1912 - 16 
H. Petersen +1974 - 75 
E. Kiersgaard 1939 - 46 
lo Kruuse 1961 - 64 
H. Frederiksen +1961 - 64 
J. Secher 1967 - 69 
A. S. Mathiesen 1914 16 
w. Matiesen 1914 - 16 
L. Nielsen 1946 
o. Christensen 1946 
T. Carstesen 1914 - 16 
E. V. Bar dram 1927 
B. Andersen 1981 - 84 
G. Pedersen 1914 

+. Har des uden sejre for andre klubber 
(anførte årstal vedrører DSR, AR og PR). 

Stig Rasmussen 
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NR 3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

NM 
NR 1 

2 
3 
5 
4 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 

4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

DM 
NR 1 

4 
8 
8 

15 
1 6 

6 
4 
2 
7 

12 
3 
3 

5 
4 
6 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

KAPRONING I DSR I ÅRENE 1978 - 86 

Kl ubben har i de sidste 9 år i lighed med tidligere år kunne frem

v s e mange og bemærkelsesværdige resultater på såvel de hjemlige 

om på de store internationale kaproningsbaner. 

h n væsentlig faktor er Ree's legat, hvis midler giver DSR mulighed 

( o at financiere kaproningsaktiviteter i ' en målestok, som er u

I( ndt i d fleste andre klubber. Ganske vist er der nu for et par 

siden vedtaget en lov om eliteidræt, som skulle gøre det muligt 

mange flere at dyrke idræt på hØjt plan , men problemet for man

k n være, hvordan de kan overbevise omverdenen om, at de er på 

II høje plan. Desuden er der i hvert fald for en kaproer en lang 

VI " ør han eller hun er kvalificeret til støtte fra Team Danmark, 

ministrerer midlerne. 

K ip oning kan og bliver dyrket på mange niveauer, og det kan være 

v t nøjagtigt at definere, hvornår man er rigtig kaproer. De fle

er dog enige om, at man skal have ambitioner om at ro hurtigere 

lid de andre, og at man er villig til at lægge en meget stor træ-

11111 si n dsats for dagen for at opnå dette mål. Der skal en god por

I I n kampmoral til, og det er nødvendigt med diciplin for at ro på 

I hold med andre. 

'I' II I tgere årbøger indeholder e n detaljeret beretning for året, der 
, li ti med statistik over hver oer samt bådenes benyttelse. Det 

li I I vt , Ikke tilfældet her, dels meget svært at rekonstruere , 

'" I ti, vi le det fylde det bog n og ganske sprænge bud-

'I' II, l , III n f ter bedste evn kk de vigtigste begiven-

III tit , I, III k onologisk rækk Øl 

I '1111 I I v et år med 2 danm r ks m t rskaber, begge til damerne. På 

I , tllI In Sø ved Aarhus vandt Lena Baden mesterskabet i singlescul

I , gitte Hanel var med t il at sikre et mesterskab i dobbelt-

I I " , Ol d styrmand på et kombineret hold med blandt andet Bagsværd 
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og Svendborg. At Lena vandt DM, var lidt af en sensation og over

raskede vel især hendes konkurrenter, men teknik og taktik er også 

vigtige faktorer i roning. 

På herresiden stillede Jan Cederkvist op i dobbeltsculler i kombi

nation med Ole Bloch og blev nr. 2 efter blandt andet klubbens nu

værende træner Reiner Modest. I samme felt deltog et rent DSR-hold, 

nemlig Niels Secher og Henrik Teglers. Endelig deltog Arnold SØren

sen og Bent Andersen i kombination med Bagsværd i firer uden styr

mand og besatte en 2 . plads. 

Som d t fremgår ov nfor, var det tilladt med kombinerede hold til 

DM i mods tning til nu, hvor kun rene klubhold kan stille op. 

Klubb ns træner i 78 og i de følgende år var Asbjørn Torp, hvis 

kyndige instruktion og inspiration mange roere har nydt godt af. 

I 1979 huskes specielt inden for kaproningen Jan Cederkvist, der 

som scullerroer havde en fin sæson. Jan startede sæsonen efter i

hæ dig vintertræning under ledelse af Niels Holmquist fra KR med at 

o dobbeltscull r med sin makker Ole Bloch fra 78, men fandt hur

igt ud af at satse på single efter en god indsats på 6 km i Oden

, hvor han tabte knebent til Morten Espersen ( sølvvinder ved EM 

i l tvægt IX ). 

d " C d rkvist 

1, \1 :1: , n 1980 
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Dernæst gik turen til Ratzeburg, hvor han kom i virkeligt skrapt 

selskab med bl.a. finnen Karppinen, vesttyskeren KOlbe og nordman

den Frank Hansen, navne som kaproere er stØdt på ved utallige lej

ligheder. I de indledende heat slog han både Karppinen og Kolbe, 

men i finalen holdt Jan ikke distancen og blev hægtet af ved 1500 

m. 

Ved Brabrandregattaen blev Jan udtaget til de nordiske mesterska

ber, hvor han igen mødte Karppinen og Svensson fra Sverige. Det var 

en stor mundfuld og blev en 3. plads. Den samme placering opnåedes 

ved revancen dagen efter, men alligevel meget nærmere de to første 

i målet. 

Så fulgte en sejr ved den internationale Københavnregatta på Bag

s værd og et DM plus udtagelse til bruttolandsholdet til VM. Det 

s idste resulterede i start i singlesculler i Bled i Jugoslavien, 

hvor der ialt stillede 21 singlescullere. Det blev til en 3. plads 

i opsamlingsheat efter et stærkt lØb, men det rakte ikke til en 

p lads i stor eller lille finale. 

Birgitte s om nr. 2 ved VM i Bled 1979. 
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Det var dog ikke kun Jan, der gjorde sig bemærket. Birgitte Hanel 

var fremme i forreste række, idet hun sad på en dobbeltfirer, der 

to år før var blevet nordiske mestre. Også i 79 lykkedes det at 

erobre NM, og det samme var tilfældet med DM plus udtagelse til VM, 
hvor det blev til en ll. plads. 

I 1980 kom der lidt mere bredde i DSR's kaproningsafdeling. Efter 

reelt kun en 4 - 5 roere, der har roet på højt plan, i de foregå

ende år, lykkedes det nu at få et større antal til at komme jævn

ligt og ro på Bagsværd sø. Asbjørn Torp trænede fast et par gange 

om u n d , O i hv f td 15 o r del tog i denne træ
Illnq. 

11 " l t , ) II o gik det mest i de store bådtyper som otter 

. Dette havde som et første resultat, at klubben i 

U brand vandt universitetsmtchen efter, at Aarhus i en årrække 
havde vundet den. 

Ved Mariboregattaen var DSR talrigt repræsenteret med begynderroe

re. lotter var der ingen modstandere, så vi vandt både pokal og 

medaljer. I firer stillede vi me d to hold som bidrag til underhold

ningen, og i dobbeltsculler letvægt kæmpede Jesper Hartmann og Har

ry Pearson både i Brabrand og Maribo og viste, at der var gode mu
ligheder i holdet. 

Ved efterå ak p oningen stil lede klubben med tre dobbeltscull ere 

med ny folk, og for første gang i flere år kunne vi stille med en 

klubot L Hold t bestod af en skøn blanding af nye folk, rutinere

v ter aner nemlig Jan Cederkvist, Bent Andersen, Stig 

Ra s mu ini Hildebrand, Bjørn Quisttorf, Peter Wi nter, Palle 

plo 

Christian Schlichtkrull. Det blev ikke til medaljer, 

ds af fem b å de. Holdet var dog ikke s kuffede over 

de givne omstændigheder. 

19 O VII og Birgitte Hanelog Jan Cederkvist stilede 

mod cl I It begge indstillet til udtagelse, men blev så 

a lig V\ I vr HIf I . l e roe de på DFfR's bruttolandsholds-dob-

b l f I " ( " orr l , l , v I I I 1'1d nd t nr. 5 i Luzern. Det var den stør-

ste II ( H JI 1\ Il nd var afholdt, og blev regnet for et 
uofficl vt 'dt 1\ IlI t l i ' It b. 
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Jan deltog også her i singlesculler, hvor der var tilmeldt ikke 

mindre end 35 deltagere. Det blev en tiendeplads på førstedagen 

(nr. 4 i den lille finale ) og en sjetteplads på andendagen ( sidst 

i den store finale ) - et af Jans allerbedste resultater som roer. 

Lena Baden havde været på studier i Sovjet, men midt i sæsonen lag

de hun hårdt ud i singlesculler og startede efter en uges træning i 

Hj elmsj6 i Sverige. Hun klarede de første 750 m i spidsen, men 

faldt så tilbage i slutningen af feltet. Senere hentede hun en sejr 

i Haderslev for at slutte ved efterårskaproningen med en sejr i to

e r uden styrmand, hvor hun roede sammen med Hanne Eriksen fra KR. 

Bent Andersen udviklede sig til en habil soullerroer og prøvede 

l y kken både i single og sammen med Jan i dobbeltsculler. Dobbelt

s culleren opnåede flere gode resultater, nr. l i Hjelmsj6 og nr. 3 

i Arungen nær Oslo i et meget stærkt internationalt felt. 

De danske mesterskaber på Sorø sø var en kold, våd og blæsende af

ære. Birgitte var den eneste DSR-roer, der fik et DM, nemlig i 

do bbe ltfirer. Hun roede også dobbeltsculler med Lise Justesen fra 

Odense og blev nr.2. Lena blev nr.4 i single. 

U n t og Jan havde sat næsen op efter et DM i dobbelt, men blandt 

nde t en influenza hindrede dette. Heller ikke i single lykkedes 

(I t f or Jan ved denne lejlighed. 

I 1981 stillede DSR endnu engang med garvede folk. Birgitte Hanel 

lortsatte stærkt i dobbeltfirer- sammen med Lise Justesen, Christine 

'1'110 s en fra Lyngby og Bodil Rasmussen fra Fredericia. Holdet var 

fØ nde i Vesteuropa og opnåede at komme blandt giganterne ved VM 

ItU cl n 6 . plads. 

l, " I I I I l h n fortsatte makkerskabet med Hann Er iksen fra KR og ydede 

p r æstationer ved blandt nd 

I II H I h lda roerne ved fler k p on n 

at slå adskillige af 

I I ,d An r sen udvi k ig normt i den sæson både fysisk og tek-

III II. Il n blev "opdaget" a n fra guldotteren John Faulkner 

"l i li i i r til d Nordiske Mesterskaber i Oslo. Resul-
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tatet blev en meget overbevisende sejr over nordmændene, der ellers 

førte med 2-3 længder ved 1000 m. 

Også Jan Cederkvist havde en stor sæson , men en ondartet influenza 

ødelagde sidste del af sæsonen, så det ikke var muligt at genopbyg

ge formen til VM. Inden da deltog han i mange af de store udenland

ske regattaer med 20 - 30 deltagere hver gang. Det blev til en 6. 

plads i Ratzeburg, S.plads i Amsterdam og 10 . plads i Luzern, hvor 

alle de store ronationer var med. 

Klubbe n s h a lvtidsroere fra året før udviklede sig rivende i d e små 

b å d typer. P l Rørsgaard, II ry P son, Christian Schlichtkrull 

og J p" on d l o i n nd nd tur til Bratislava i CSSR, 

hvo d ud n ty m nd. J sper o g Chri stian var 

d i Luz n v d Rotsee og s nused e til den 

d 

A bo 

ld. 

r , når s up r magterne s tiller op med 

ore år for k a proningen i klubben. DSR's træner 

år Asbjørn Tor p gjorde forsøg på at flytte til 

alligevel s om københavner, men holdt imidlertid 

som Palle Rørsg a ard forsøgte at samle nogle roere under 

på Bagsværd , me n de n store tilgang blev det ikke. 

Og J n Cederkvist t rappede ned rent romæssigt. Det blev ti l e n 

nk l start o g finaleplads i Nottingham, hvorefter famil i livet 

bl v prioriteret op. 

n nt Andersen for t sa tte i kombination med roere fr a and klubber 

und John Faulkners træning. Det resulterede i e n p lads på l ands

o t ren, der blev n r .8 v e d årets VM. 

III r (I t Il nel var o gs å me d igen til VM p å e n kombineret dobbel t-

f I ( r kom hjem med en S.plads. 

I "'1l1 1 " 1 \ ditioner blev det året , hvor DSR i kke hj e mbragte 

Itll I' t cl I lt II ' I r Ic lilli 

1 111111 t 'l1l II t Illf t I t 1I:l III (V ) 83 et år med store resu ltater . Dels fik 

I 1 1111111 II '" , ,,1111' ilY' llil ti , 111m ,d r allerede var garvede k aproere , 

2B 

og d e ls tilbØd Reiner Modest sig som træner med det klare sigte at 

opn å virkelige topresultater på internationalt plan. 

Klubbens bedste kort i den sæson og i de efterfølgende sæsoner var 

- og er - Bjarne Eltang. Hans mål under vintertræningen var som 

le tvægter at slå de øvrige letvægtere i singlesculler og dermed 

kvalificere sig til de nordiske mesterskaber, derfra videre som 

nordisk mester at blive udtaget til VM i håb om at opnå en finale

plads i Duisburg. 

Bj arne udviste en enorm træningsflid og sejrsvilje med det resul

tat, at hans mål alle blev opfyldt , og endte med titlen "champion 

du monde" og fik overrakt GULDMEDALJEN efter bare at have roet 5300 

km på den sæson. 

Me n DSR var også repræsenteret i andre lØb ved dette VM. Birgitte 

Hanelog Hanne Eriksen udgjorde den ene halvdel af roerne på damer

nes dobbeltfirer med styrmand. Det lykkedes ikke at komme med i fi

na len, men i trøst finalen roede de et flot lØb og vandt i tiden 

3 .13,7, og det blev ialt til en syvendeplads for holdet. 

1983, Hanne og Birgitte som n r l x 2 i 4x + til VM i Duisburg. 

29 



Bent Andersen roede med på Danmarksotteren, tungvægt. Et verdens

mesterskab i den bådtype er nok det mest eftertragtede for de store 

ronationer, og konkurrencen er fantastisk hård. Danmarksotteren 

klarede ikke en finaleplads, men besatte fjerdepladsen i den lille 

finale og dermed en tiendeplads i det samlede resultat. 

Inden VM blev afviklet mange andre og spændende dyster på nationale 

og internationale baner. Finn Jørgensen og Torben Knudsen, bedre 

kendt som "Gustav", roede dobbeltsculler og vandt senere et DM i 

denne bådtype. Ved samme lejlighed vandt Birgitte Hanelog Hanne 

Eriksen et mesterskab også i dobbeltsculler, og Bjarne et i letvægt 

singlesculler. Birgitte og Hanne var med til at sikre et nordisk 

mesterskab i dobbeltfirer. 

Mange andre forsøgt sig m d kaproning det år. Henrik Bang udviste 

stor flid i letvægt singlesculler, men det er hårdt selskab mod 

garvede kæmper som Bjarne, Morten Espersen med flere. 

1984 var et år med store forventninger og chancen for at deltage i 

Olympiaden i Los Angeles. Damernes dobbeltfirer startede forbere

delserne tidligt med en vintertræningslejr 14 dage i Schweiz i 

i Rappeswil ved Zurichsee. Bruttoholdet bestod af Birgitte Hanel, 

Hanne Eriksen og Bodil Rasmussen alle fra DSR, samt Christine og 

Irene fra LDR og cox'en Jette fra Odense. Det endelige hold senere 

på sæsonen så dog anderledes ud, idet Lotte Kofoed fra Bagsværd kom 

på sammen med de tre fra DSR. Senere fulgte en træningslejr i Sil

k borg og så kaproning i Manheim. Derefter fulgte slagene ved KØ

b nhavnregattaen og Grunau i DDR, atter træningslejr på Bags værd 

O så udtagelses lØb i Luzern - GYS - . Det lykkedes i Luzern med en 

4.pl ds ud af 15 deltagende hold at kvalificere holdet til OL. 

nmeldt 7 nationer i damedobbeltfirer med styrmand: Rumæ

Ill( n, US A , Vesttyskland, Frankrig, Canada, Italien og Danmark. Fa-

v l' I t I I uldet var Rumænien, mens favoritterne til de øvrige me-

c! ,I II' V" USA, V sttyskland og Danmark. I det indledende heat var 

Ir: A 1/ 100 ,k. hu igere end vort hold, så det betød, at næste lØb 

v " 'III 111111 IlIq h, \ t , hvo der blev lej lighed til at føle vesttysker-

," 1111'"11" II D t blev en sejr til vore piger, idet de 

III I t v I I "" 1111 , I I I /2 men det var dog ikke ensbetydende 

1111 ri ri t V I III "" I hh, II"''''' V(I m i den kommende finale. 
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Birgitte beretter om finalen 

"Kl. 9.10 den 4/8, amerikansk tid, ville startkommandoen til D4X+ 

lyde. Koncentrationen de foregående 5 timer var en kombination af 

individuel tankevirksomhed og fælles udveksling af velbefindende, 

s ål edes at vi alle 5 befandt os på det mest gunstige spændingsni

veau. 

Tankerne er mange og vedrører ofte markante situationer. Nogle an

g år lØbsopbygningen i det foregående race. Andre stammer fra øje

blikke længere tid tilbage. Øjeblikssituationer, som har haft afgø

r e nde betydning for den øjeblikkelige situation. 

Attention - Starteren har sikret sig alle hOldenes accept på, at 

de er klar. Jette havde givet sidste kommando for at rette båden 

ind til den præcise retning. Alle åreblade var sat i startstilling 

og koncentrationen var på sit maximale: Flaget blev hævet, start

kommandoen lØd og i næste øjeblik ændrede den nervepirrende stilhed 

sig til en acceleration, hvor hvert tag blev sparket og satset, som 

var det kun det tag der gjaldt. 

Den først acceleration var overstået og Jette's ordrer, som vi var 

bekendt m d s kulle komme , ville få os til at tænke ens ned ad ba

ne n og re age fuldstændig samtidig. Fra tidligere lØb kendte vi 

r esultatet af t på nøjagtigt samme tag. Med denne fornemmel-

melse i baghoved t, v i dste vi, at vores maximale præstation vil-

le g ive bonus, bl . vi adlød vores styrmands kommandoer, 

- - Så nemt 

Vi havde ligget længe p 

overraskende havde taget 

n <I.plads i et felt, hvor vesttyskerne 

ø,Jn n suverænt foran Rumænien. Enhver 

me d kendskab til vesttysk 

meren" ville være skånselsløs av 
v h n også og efter 700 m IH 

or 

d 

dog vide, at "manden med ham

sådan en lØbsdisponering. Det 

tage hatten af og hilse på 

h m. Medens de gjorde d d n d på en 3. plads. Jette's 

kommando 150 m før mål r sul i fælles koncentration og vilje 

til at nå det måL, vi havde besluttet inde på land før lØbet: En 

medalje af så hØj karat som muligt. 

Der gik et par minutter efter, at vi havde passeret målstregen, 
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inden vi blev klar over, at Bronzemedaljen tilhørte os. Det var en 

overvældende fornemmelse at se Dannebrog gå til tops sammen med det 

amerikanske og det rumænske flag, medens Rumæniens nationalhymne 

blev spillet og vi stod med en Olympis k medalje om halsen og kønne 

blomster i hænderne: Jublende glade!" 

v 

OL - bronzevinderne 1984 

Hanne, Birg i tte, Lotte, Bodil og Jette 

års træning o g s l i d er gået forud for dette OL. Hver sæson har 

l pl nlagt me d det må l, ell e r delmål, at få dannet den stærkest 

mulig dob b eltfirer t i l VM. Mange erfaringer gøre s underv js. Træ

n n får k endsk a b til r oerne og deres reaktioner på 1; ningspro

q 11\111 ,og vi roere v ænner os gradvist til en t ræningsm ngde ( 10 

12 ng pr. uge ), der blive r en livsrytme, som ft e rhånden fo-

I I k01l\1l\ l ' g nske natu r lig! 

M II I" I Il n s tår hel e vejen igennem klar. Drivkraften - , til at 

I" 11111 III f !/lI I ( IC nn for udenforstående måske vanvi ttige træningsplan, 

I I 11111< ly tI" 111 bl.. a. at prøve sig selv af , fysisk og p syk isk i 

I 1111111111101 III" 1111 d dll\ ighed, der s kal til for a t opfyld e de amb i-

d. I IIdv 11111 

IIIIldllllll1' II II l. I dl 1\ Vi 

r v js. Da v i alle er amatører, vil grund

pr get af frivil lighe d , dog me d e n mo -

I I I I , II I pi IIf I Ilfl I IIVI I f I I holdkammeraterne !" 
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Ar ets øvrige begivenheder kan let føles lidt blege i forhold til 

pigernes indsats, og har vel heller ikke fået den samme opmærksom

h d i presse og tv, men der skete ellers store ting. I Montreal i 

C nada afholdtes VM i letvægtsroning, og DSR var repræsenteret med 

') r oere. Bjarne Eltang gentog succesen fra året før og vandt guld, 

11\ ns Bent Andersen, der havde smidt en masse overflødige kilo, roe

r! l etvægtsfirer uden styrmand sammen med Bent Fransson, hvor de 

Ilpnåede en 4.plads. 

Ind n d a havde Bjarne blandt andet været til Henley Royal Regatta i 

ul ler , hvor han nåede frem til finalen, men måtte se sig slået. 

11 s pecielle ved den regatta er, at der kun er to både med i hvert 

It t, og enten vinder man si t heat og går videre, eller man taber 

II • Men at komme med i finalen her er der kun to singlesculle-

, der opnår, og der er mange, der forsøger. 

Il t v ar ikke kun pigerne, der havde ambitioner om OL. Gustav og 

~ nn, d e r havde roet dobbeltsculler året før, plus Erik Nielsen 

cl nn d hol d s ammen med Ian Baden fra Hellerup og roede dobbel tfi

~ I ti n tyrma nd . Det er en meget teknisk krævende bådtype, når 

cl v i k l g kal gå stærkt. Selvom holdet var det absolut bedste 

Il de hj e mlig b ner, v ar det ikke stabilt nok til at blive udtaget 

111 0 L. 

1/11 ove r efterårskap o n i ngen på Bagsværd sluttede sæsonen med DM på 

IHØ s ø . Bjarne sikre de et mesterskab i letvægtsingle, Hanne og Bo

dil i damernes dobbelt og Gustav, Finn, Erik og Bent Andersen i fi

l e r med styrmand. Ligesom å r e t før startede DSR også i otter til 

DM, men uden succes. Det er ikke nok at have otte gode roere, hvis 

cl i kke har trænet sammen i båden og er sammenroede. 
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DM 1984, Sorø 

Guomund Schack hilser på mestrene i 4 + 

1'11111 lIo ell} og Hanne efter DM i 2x beundres af Lena 

\ld folk var der mange andre, d e r fik smag 

11 Hl f V d s ø. Jens Andersen og Lars Nie l sen r oe -
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de både dobbelt- og singlesculler, og Henrik Ohlsen - bedre kendt 

om Rico - roede letvægtsingle ligesom Henrik Bang. 

Og så mange nye piger viste sig, men uden at det blev til det helt 

store . Mest ihærdige var Dorte Baundal og Ellinor Jelsdorf, der 

a e de en del dobbeltsculler sammen. Det resulterede i en del star

r p å de hjemlige baner og i Hjelmsj6, og enkelte hold var også 

ude a t prøve kræfter i Tyskland og Holland. 

hf ter 84 var det jo spændende, om vi kunne holde standarden i DSR i 

det næste år 1985. Det viste sig, at næsten alle roerne fortsatte, 

o a t nogle nye kom til. Bodil fra dobbeltfireren slog sig ned som 

ge i Holstebro, og Bent Andersen ville prøve andre sider indenfor 

ports livets fristelser. Af nye ansigter mødte vi Lars Nielsen, der 

gså h avde vundet bronze til OL i LA - nemlig i firer uden, og Jørn 

Jørgen sen, der var en erfaren letvægtsroer fra letvægtsotteren med 

/u1 d i Montreal. 

Vo r t s t ørs t e håb dette år var herrenes dobbeltfirer fra året før, 

r nu h å be de på d e t endelige gennembrud på de internationale ba 

n Hol d v ar g e n nemgående meget fint roende, og ingen hjemlige 

ho l d kunn l Il d m. På de t internationale plan var det straks svæ

.ere . Få sekund k i l t e v indere fra nr. 2, 3 og 4 i disse lØb for 

lX- , hvor østtys k n igennem årene har gjort sig meget stærkt gæl

d nde . Ved d e No di k M sterskaber på Brabrand sø blev det til en 

J plads efter h ård k mp mod nor dmændene, der har haft en lang række 

I fremr agende s c u1l n lang periode. 

-Il n e n delige prøve s ku l l 

et besatte 11.pladsen . 

v d VM i Haz ewinkel i Belgien, hvor 

Ujar ne Eltang roede dett e år d b b 

Kr us e f ra Kolding. Holdet v a m 

h at og til sidst vandt fi n al n . ~ 

sikkert, og særligt når der tag s i b 

tscul l er , letvægt, med Leif 

Henley, hvor de klarede alle 

d t va r et f lot resultat er 

n i ng, at det her ikke er 

f or letvægtere. HOldet v ar også me d til VM, hvor vi jo tidligere 

h a vde se t så flotte res u ltater fra Bj a r nes side. Det blev en fina

lep lads som nr. 4, men altså ingen medalje . Ved de Nordiske mester

s kaber s tartede Bjarne i letvægt single og hentede et mesterskab 

h jem t il Danmark, og ved DM i Haderslev hentede han et mesterskab i 
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den tunge vægtklasse IX. 

Som noget nyt blev der i 85 mul i ghed for de lette damer at ro let

vægt. Vægtgrænsen blev efter en del diskussion fastsat til max. 59 

kg for singlescullerroere og til 57 kg i gennemsnit for holdroere. 

Desuden blev distancen sat op til 2000 m fra de tidligere 1000 m. 

Det åbnede helt nye muligheder på internationalt plan for mange a f 

vore damer , der havde svært ved at leve op til mange af spe cielt 

østlandenes amazoner . Birgitte Hane l satsed e så l e des s om noge t nyt 

på le t vægts i ngl e og roed e mange gode lØb. Det v ar i kke uden for

ventninger om e n me dalje, at h un b lev sendt til VM. Der var dog 

mange ukendte fa k torer i d e nne n y e klass e. I sit indledende heat 

blev hun n r . 2, 10 sek. ef t e r vinderen , og i opsamlingsheatet 

kval i fi cere d e hun sig t i l semifinalerne. Her måtte hun se sig 

henv i st til 4.pl a d s en og dermed den lille finale, hvor hun blev 

n r . 2 og samme nlagt nr . 8. 

Le na Baden gjor de et come-back og roede fl e re gode lØb, dels i let

vægtdobbelt sammen med Birgitte og dels i letvægtsingle. Få uger 

før VM blev der dannet en letvægtsfirer uden for damer, og Lena , 

der vel nærmest må karakteriseres som fluevægter, kom med på hol 

det . HOldet havde kun kort tid til at lære den nye bådtype at ke n

de, og Lena havde problemer med pludselig at skulle ro me d e n åre 

istedet for to. Der var kun anmeldt 8 både, men alligeve l lykkedes 

det ikke at komme i finalen. En 3. plads i indledende var ensbe ty

d e nde med et opsamlingsheat, hvor Kina snuppede 4 .pladsen f o r an 

Da nmark. I den lille finale vandt holdet så ude n problemer over 

Irland. 

Hanne Eriksen fandt sammen med Lise Juste s en fr Od nse i dobbelt

sculler , og de blevet meget homogent hold i d n tunge dameklasse. 

D r var måsk e lidt problemer med at samarb jd med t rænerne, men 

d v r nu heller ikke det primære må l f or p ig ne. De roede mange 

god 

dj 

d 

1 1 

T 

lØb og var suveræne på de hjemlige baner . Det blev til et Nor 

s k b, men v e d VM gik det ikke, s om man havde h åbet. Un

opholdet i t r æningslejren før VM var Lise s yg. Al-

1u d de dog at s t i lle op, og i deres indlede nde heat 

li l 11 .1 

( l l Ill Ie li 

d og kvalificerede sig t il semifinal erne. Her 

kk at gøre sig gælde nde. De t b lev til en 
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4.plads og en plads i den lille finale. Efter en lægekonsultation 

valgte de i stedet at afmelde. Det var lidt ærgerligt, under norma

l e f orhold ville de have haft en god chance for at placere sig mel 

l em de 5 bedste hold. 

Lars Nielsen startede som DSR-roer med forhåbning om at gøre sig 

gældende i den tunge singlesculler, men det var ikke ganske overbe

vise nde, selvom han vandt flere lØb på de hjemlige baner. Han blev 

udtaget til VM, hvor han startede i indledende mod Canada, Korea, 

Bulgarien og England. Kun vinderen ville gå videre til semifinaler

n , r esten skulle gennem opsamlingsløb. Det blev til en fjerdeplads 

I det indledende, mens han ikke kunne gøre sig gældende i opsam

l1ngsløbet og kvalificere sig til semifinalerne. 

l herrernes letvægtsgruppe havde vi Bent Fransson og Jørn Jørgensen 

11\ d på landsholdet til både NM og VM. Ved NM sad Bent på letvægt 

4 - , som vandt et mesterskab, og Jørn sad på otteren, der også vandt 

t NM - vel at mærke i den tunge klasse. 

V d VM v ar forhåbningerne meget store til letvægterne efter resul

t rn i 84 , me n roerne kunne ikke leve op hertil. Bedst klarede 

4- sig med n 4. plads, mens letvægtsotteren måtte nøjes med en 7. 

plads , vinder af den lil l e finale. 

Il danske me s t ersk a ber blev i 85 afviklet på Haderslev Dam. Damerne 

!Jorde sig - ikke uventet - positivt bemærket. Hanne Eri ksen og 

l, na Ba den blev dobbeltmestre, i de t de sammen med Birgitte Hanelog 

l, ne J ørgensen vandt d a me do bbe lt firer, og alene vandt dobbel t-
ø 

BCul l er foran Lyngby. Bj arne Eltang stillede op i d e n t ung e klasse 

og vandt suverænt. Så var de t også slut med førs tepladserne , klub

b n s tunge herrer Gustav, Finn , Erik og Lars p r øvede k ræfter i fi -

er med styrmand, men måtte se s i g s l ået af Lyngby, og i otter gik 

8 j ren ligeledes til Lyngby. 

19 86 blev endnu et år med flotte resultater, men kredsen af roere, 

der satsede mod de helt s t o re resultat r, skrumpede noget ind . 

He rrenes dobbeltfirer stoppe d e , i d et Fi nn s toppede træningen, og 

Erik trappede meget ned. på dameside n t rappe de Hanne ned, og Lena 

g ik ind i lederarbejde i t a lentcentret for juniorer og senior - B -
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roere. 

Birgitte dannede par med Tine Aabye fra Kvik i letvægtdobbeltscul

ler med det mål at placere sig til VM, Bjarne satsede igen i let

vægtssingle , mens Bent Fransson, Jørn Jørgensen og Tom Rasmussen 

var med i letvægtsgruppen i Danmarks Rocenter. Gustav og Lars roe

de Dobbeltsculler, men satsede ikke hårdt nok til at blive udtaget 

til VM. Roerne dannede dog mange andre kombinationer i sæsonens 

forløb med flotte resultater. 

Ved den internationale Københavnsregatta prøvede Bjarne kræfter med 

VM-vinderen i den tunge sculler Perrti Karppinen: - Det var for 

stor en mundfuld, men Bjarne fulgte godt med og kom ind som nr. 2. 

Ved samme regatta roede Birgitte letvægtsingle og viste klart, at 

hun var urørlig på hjemmebane. Dagen efter startede hun i tung dob

belt, hvor holdet blandt andet mødte et stærkt svensk hold fra 

Kungalv/Mølndal. Svenskerne var for stærke for de lette damer, men 

udtagelsen til VM blev sikret. Herrernes dobbeltsculler med Gustav 

og Lars blev lidt skuffende slået af både Norge og Finland, men da

gen efter sad de i båd sammen med Waldemar Chabior f .ra Bagsværd og 

Peter Andersen fra Lyngby for at kæmpe om Carlsberg Cup i firer 

ude n , et af de helt store lØb ved den Internationale. Svenskerne 

stil lede med en stærk kombination fra Øresj5/Mølndal og Danmarks 

Ro center stillede med 3 letvægtshold. Efter en hård kamp med sven

s k erne lykkedes det holdet på de sidste 500 m at trække sig fri og 

vind e det eftertragtede trofæ. Dette lØb oplevede Jytte Nilson på 

fjernsynet og blev rørt til tårer. 

K pro n i ngsmæssigt blev Bjarnes deltagelse i He n ley nok årets 

højdepunkt. Her beretter Bjarne ; 

" r ttad a g e ne er byen Henley-On-Thames stoppet med mennesker, 

fl og utrolig. Denne tilstrømning og ti l s kuernes på-

r præcis Storbritanien i en nøddeskal. Under fredagens 

11/1 11 III f 1' \Cl sig c a. 1 / 4 millo mennesker på d e totale 4 kvadrat-

kl 1'00' I. , 10d · n, på floden og i byen, som normal t huser 1 2 .000 

III' "'" 1\" ningen e r habit for herrerne og kjole med hat for 

Ir v I t III, , ,It , I ~ 1 I I t I \Ikk S ma n simpelthen ikke ind! Popu lært kan man 

,I" /II", .11 1"1 fhængig af det øvrige show, som foregår -

l I l' 1111 d, I '"llil • Ilt. ., 11 fældet . 
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HENLEY: Guldpokal og diamant vandrepokal 

"DIAMOND CHALLENGE SCULLS" 

l ve l ø bene foregår efter cup-systemet: To både på banen, hvor kun 

vinderen g år videre til næste lØb. 

Alt imens l ø b ene står på sejler lystyachte, andre robåde og 

hju ldampere o p og ned ad floden, så dønninger vælter ind over de 

kæmpende idræt sfolk. 

På hj u l damperne , som virksomheder lejer for et par timer ad gangen, 

r der hyret et orkester på enten 6 mand eller 13 mand. 6-mands ne

r orkestret spiller jazz, det andet orkester spiller Glenn Miller. 

N r dampernemødes på floden foregår musikkonkurrencen ( hvem spil

højest? ), alt imedens os roere knokler ned over den 2200m lan-

, svælleindrammede bane. Koncentrationen kan for en førstegangs

d l tager l et svigte pga. springende champagnepropper, musikken, 

dønningerne, de fulde tilskuere, baneindhegningen, tårnene langs 

b nen visende stillingen undervejs og andre faktorer. 

l,øbene er kun forbeholdt mænd. Alle lØb foregår i den tunge vægt-
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klasse. Vi var 43 startende i single, Diamond Challenge Cup. Jeg 

var seeded, hvilket betød at første løbsdag ville være torsdag. 

Waldemar fra Bagsværd besejrede om onsdagen en newzealænder, og 

lodtrækningen faldt så uheldigt, at vi skulle mødes. 

Bl. a. mit store kendskab til banen erhvervet over mere end 1200 km 

roning derovre betød, at det var relativt let for mig at slå ham 

med forskellen "easily"og dermed gå i 1/4 finalen. Her mødte jeg en 

ung og ukendt englænder, som jeg besejrede med 2 længder, trods en 

teknisk dårlig arbejdsindsats. 1 /2 finalens modstander blev Marban, 

Vesttyskland. Jeg kom forbi ham lige før den legendariske Fawley, 

som er midtvejs. Derefter troede Fawley ikke mere på sine chancer. 

Finalen skulle nu stå mellem S.G. Redgrave fra Marlow på den bane 

som hedder Berkshire og B. Eltang fra DSR, Denmark på Buckingham

shire-banen. FØrstnævnte var klar favorit; han er OL-guldvinder fra 

1984 og i år et varmt bud på en VM-guldmedalje i toer ml. 

I håbet om at kunne knække 

mig, hvilket var en taktisk 

brØlert, lagde 102 kg bØf

ferne ud i tempo 38 og før

te efter 600 m med 3 1/2 

længde. Jeg roede fuld

stændigt mit eget lØb, 

kiggede kun en gang i star

ten og ræsonnerede, at det 

ville være en ugunstig dis

position at gentage denne 

nakkevridning. Kort efter 

Fawley brændte steve ud, 

og da jeg passerede ham 

ko før tilskuerpladserne, 

han sin roning. 

O vid h vd besejret Goliath!" 

li l II Ilt i 

III " II V I IHI). 
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Arets VM fandt sted i Nottingham i England og DSR var repræsenteret 

med Birgitte i letvægt 2x, Bjarne i letvægt Ix, Fransson og Jørn i 

letvægt 8+, mens Tom var med som reserve. 

I damernes lØb kvalificerede den danske båd sig til finalen, hvor 

de fik en 5. plads efter USA, GBR, NDL og Vesttyskland. 

I otteren lå i finalen 4 både på linie på de første 500 meter, så 

l agde Italien og Vesttyskland sig i spidsen, og på de sidste 300 

meter trak Italien sig foran, men den danske båd fulgte godt med og 

vandt bronzemedaljerne. 

Det mest spændende lØb overhovedet ved dette VM var i letvægt Ix 

me d Bjarne. Peter Antonie fra Australien lagde hårdt ud og førte 

v ed 1000 meter med næsten 2 længder foran det øvrige felt. Så 

begyndte Bjarne at trække op, trak forbi belgieren van Bellghem og 

a merikaneren Florio og kom op på siden af Antonie. Det blev en 

f antastisk slutspurt , hvor de to både lå praktisk talt på linie, 

me n i det afgørende tag var Antonie foran og vandt med 2/100 sek 

g uldet foran Bjarne. Det var så tæt på som muligt, når det ikke 

s kulle være. 

Brabrand Sø var rammen om årets danske mesterskaber . Atter en gang 

forsøgte DSR sig i otteren, men måtte erkende at seriøs forberedel

se er nødvendig for at vinde dette lØb. Det blev ikke den store 

høst i 1986, og damerne fik ikke noget hjem. Bjarne startede i let

vægt og føjede endnu et mesterskab til rækken. Bjarne startede også 

i letvægt firer uden sammen med Tom, Jørn og Fransson, men de måtte 
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nøjes med en 2.plads. Bedre gik det i den tunge klasse, hvor Gu

stav, Lars, Erik og Ian Baden, der nu er DSR-roer, startede i firer 

uden og vandt. 

Dette var de væsentlige resultater i dette og de tidligere år. Re

krutteringen af begynderroere både på junior og seniorplan har væ

ret meget beskeden. For at råde bod på det har klubben forsøgt at 

starte en ungdomsafdeling op. I 1985 ledede Klaus Fristrup en grup

pe i aldersklassen 15-18 år på ca 15 nye medlemmer, og flere af 

disse viste interesse for kaproning. Det resulterede dog ikke i 

deltagelse ved nogen kaproninger. I 1986 beslaglagde arbejde og ta

lentcenter Klaus, og aktiviteten i ungdomsafdelingen dalede kraf

tigt. Der arbejdes dog videre med at opbygge afdelingen, men nu med 

et bredere sigte, idet det er erkendt, at det ikke er muligt straks 

at få medlemmer til at dyrke denne specielle form for roning, der 

må opfattes som en speciel livsstil. Derfor skal ungdomsafdelingen 

tilbyde alle former for roning, og de, der så bliver grebet af den 

store interesse, får chancen for den hårde træning. 

Universitetsmatchen 

Traditionen tro har der hvert år været indbudt til denne match, der 

første gang blev roet i 1950 m llem Aarhus og Københavns universi

teter. Universitetern og dagbladet POlitiken var arrangører af 

matchen, der på skift bl v afholdt i Aarhus og Københavns Havn og 

var en stor begivenh d med masser af tilskuere og presseomtale. I 

de senere år har matchen udviklet sig til snarere at være en ven

skabsmatch mellem ASR og DSR og er flyttet til Bagsværd og Bra

brand. Som noget nyt har Aalborg i 1985 udvist initiativ for, at 

matchen skal omfatte samtlige universitetscentre i D nm rk. Det 

lykkedes nu ikke i 1985, men i 1986 i Brabrand still d A lborg med 

en otter, som iøvrigt vandt, mens Odense stillede n fir r i mangel 

af en otter. Den var imidlertid så godt roenede, d n slog DSR's 

otter. Resultaterne gennem årene er således: I 1978, 79 og 83 vandt 

ASR. I 1980, 81, 82, 84 og 85 vand DSR, og i 1986 vandt Aalborg. 

Det er tanken yderligere at udvide matchen til og å at omfatte et 

lØb i dobbeltfirer eller otter for damer, men d t er endnu ikke 

lykkedes at samle hold til en dyst. Forberedelserne dertil i DSR 

resulterede imidlertid i, at klubben i 1985 kunne s ille med en da

meotter til efterårskaproningen, der klarede en 2.pl ds f ter Sorø . 

Veteranroning. 

"an gang roer, altid roer" gælder ikke generelt, men en kreds af 

kaproere, der er kommet ud over de helt grønne år, kan ikke slippe 

denne form for roning, hvor koncentration, styrke og teknik går op 

i en højere enhed. Hvert år samles de i Kerteminde til Vikingere

gatta mere eller mindre velforberedte og trimmede. 

I 1980 var det den helt store begivenhed, nemlig 7. FISA VETERANS 

MEETING. For de uindviede betyder FISA "Federation internationale 

des societes d'aviron", og disse veterans meetings er de meget 

uofficielle veteranverdensmesterskaber. Mange kendte navne fra 

klubben var med ved denne lejlighed, Hanne Petersen sikrede 2 

1.pladser, og Niels Secher sikrede ligeledes 2 1.pladser. Endelig 

besatte DSR 3 fjerdepladser i otter, 2x og 4-. 

I 1983 deltog en lille skare fra DSR i 10. FISA VETERAN MEETING i 

Prag kombineret med Fredensborg. Hanne Petersen vandt overlegent i 

2x sammen med Merete Boldt fra Fredensborg, mens de øvrige delta

gere vandt en masse erfaring. Asbjørn Torp således i sit livs bed

ste lØb i 4x-, medens undertegnede kæmpede bravt i lx mod en masse 

tidligere mestre. 

Pinochio i Gent 1987 
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Næste år mødte en meget større skare i Gent/Belgien og vi var i 

stand til at stille op i otter. Også ved denne lejlighed vandt 

Hanne sammen med Merete. 

i 1985 var mesterskaberne henlagt til Toronto. Det var lidt svært 

at samle roere til, og i stedet arrangerede veteranerne en tur til 

"De Hoop" Ansterdam , hvor vi midt i byen deltog i alle tiders for 

nøjelige kaproning. Det var så vellykket, at vi gentog turen i 

1986, men her med den udvidelse, at vi startede i langdistanceotter 

over 4000m. 

Som det fremgår af foranstående sker der en masse i en klub som 

DSR: Til daglig kan det være svært at informere om alle aktivite

terne. Selvom lysten til at skrive i medlemsbladet er til stede, 

bliver det desværrre tit forsømt, og størsteparten af klubbens med

lemmer ved for eksamepel meget lidt om, hvad der sker på konkurren

ceplan. Roning er ikke den store publikumssport s om fodbold, og 

pressen er ikke alt for god til at berette om kapr oni ngen. TV er et 

fortræffeligt medie til at vise kaproni ng, me n de t er få begivenhe

der, der kommer frem på skærmen. 

Det er mit håb, at det er lykke des her a t vise en meget aktiv side 

af klubben frem for læsern e. Det er min drøm, at mange flere får 

lejlighed til at prøve de nne f o r m for roning. Det er krævende , men 

også givende at udvi kle s i n k rop og psyke inden for denne sport. 

Mogens Haut 
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Langdistancekaproning & DSR 

Jeg blev opfordret til at skrive et indlæg i nærværende bog om 

langdistancekaproning, hvormed der sikkert specielt sigtes til en 

beskrivelse af den rolle DSR har spillet i denne sammenhæng. 

Ganske vist har jeg selv deltaget i disse arrangementer og har der

f or et ikke ringe kendskab til DSRs placeringer de sidste sæsoner; 

men derudover har jeg intet kendskab til, hvilken rolle DSR (hvis 

overhovedet) har spillet ved kaproningerne i begyndelsen af de ti 

å r bogen her omhandler. Ejheller har jeg fundet det umagen værd at 

s tøve disse oplysninger op, for hvem vil finde det interessant lin

je efter linje at læse om placeringerne for de implicerede mandska

ber ved de forskellige kaproninger? 

Ist e det h ar j eg valgt at fortælle lidt om, hvad begrebet "Langdi

stancek apronin g " dækker over, tildels i håb om, at "Langdistance

t anken" fænger hos nye r oere , så DSR også i de næste ti år vil være 

r epræsenteret ved disse DFfR arrangementer. 

Som antydet for gå kaproningerne i DFfR-regi, og de seks dyster, 

der er i hve r sæson, fholdes i rok l u bbe r jævnt fordelt over hele 

l a ndet. Det s tørst O idste løb er For bundsmesters kaberne, som 

a fholdes i Københavns Roklub. 

Selve løbet afviger en d 

ger. Dels kæmpes der i in 

d raditione l le o utrigger-kapronin

og dels over langt større af stan-

d e. Herrenes distance er 25 km., d øvrige klassers. dvs junior 

drenge & piger, old gi r l s & b Y O d mer, er på 10 . km. 

Denne form for kaproning, d forener det e lle r s uforeneli

ge, nemlig motions- o g langtursroning med kaproning, kan ved første 

tanke v irke lidt underlig. Deltagerskaren er da også ganske broget. 

For eksempel kan man både finde tid ligere kaproere og gamle garvede 

langtursroere. 
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( eller mangel på samme ). I perioden fra 1970 til 1980 førtes der 

en yderst passiv politik, med et stort antal udmeldelser til resul

tat. Aktivitetsudvidelserne såsom velorganiseret langtursroning, 

instruktionsdage reserveret til kaniner, jazzballet ( kun 2 år ) 

samt et udvidet gymnastiktilbud, er med til at sikre DSR's fremti

dige eksistens. 

Roinstruktion 

Indtil jeg for 4 år siden tiltrådte som instruktionsrochef, havde 

instruktionen primært fundet sted tirsdage og torsdage, altså på de 

normale roaftener med mangel på både som resultat. Palle Rørsgård 

foreslog mig at flytte instruktionen til mandage/onsdage - og det 

gjorde jeg så. Det fungerer bedre, men stadig ikke tilfredsstillen

de. En sommeraften i maj 1985 hvor vejret var usædvaneligt godt 

mødte 90 kaniner op til instruktion. Det klarede vi ved at låne 4 

både i naboklubberne og lade Ormen tage sig af 2 x 8 kaniner . Den 

generelle bådmangel bedres forhåbentlig i 1987 med de to nye både. 

Det vigtigste i instruktionspolitikken, mener jeg, er at sørge for, 

at alle' kaniner, der møder mandage/onsdage kl. 17, kommer på van

det. Det går ud over kvaliteten at sende kaniner ud med ikke-in

struktører, men det er trods alt bedre enkelte aftener at modtage 

mindre professionel instruktion end slet ingen. Med det stadigt 

stigende antal instruktører håber jeg, at instruktionen kommer til 

at forløbe endnu bedre end hidtil . 

Roret, - hvad så? 

D fleste kaniner oplever, når de har fået roret, at stå i den 

m kværdige situation at skulle klare sig selv. Når man har fået 

kaI man komme tirsdage og/eller torsdage og selv sørge for 

t. k mm på n båd. Det kan være en svær overgang, hvorfor vi i be

n d te år vedtog at splitte motions & langtursrochefpo-

II II fandt vi ingen, der ønskede at være motionsro-

I III , . Ih I dre kaninernes chancer for at falde til i DSR, 

liv I II< I VI II I II { I I re til at hjælpe dem med at blive integre-

1IIIIIIIIIvII. 
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Fremtiden 

Hvis vi skal få DSR til at fungere bedre, kræver det at både med

lemmer og bestyrelse arbejder aktivt på at højne kvaliteten af de 

fo rskellige tilbud. Medlemmerne skal ikke være bange for at henven

de sig til bestyrelsen og forlange aktivitetsudvidelser. Det ville 

være ønskeligt for både Nynne og os andre om gymnastikholdene var 

mindre, det kunne gøres ved at tilbyde mere end 6 timers professio

ne l gymnastik ugentligt. 

Michael Hansen 

'- --:--=:=---==.:.....-

\ 
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DABSBEVIS 

______________ FØDT DEN 

HAR VED GOD OG TRO OPFØRSEL 
KLARET FØRSTE SÆSON I D. S. R. , 
OG ER PÅ BEHØRIG MANER BLE
VET DØBT DEN 

30.8.1986 

DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

KANINDAB 

Vi var altså x antal kaniner, der med fine Ører og bange anelser drog 

afsted nordpå, til møde med den almægtige kong Neptun. 

Forud for dette var der skjulte forberedelser til vores ære, og i den 

f orbindelse havde vi hørt alskens grusomme fortællinger om kanindåben. 

Nå - nu tilbage til begyndelsen: Alle kaniner stod ud fra DSR med mul

ti dekorerede Ører - det var et bevægende syn da flotillen samledes på 

åbent vand. Et stort opbud af vor tids "noveau riche", dvs. sejlfolkene 
~ 

i Svanemøllehavnen og de uundgåelige weekend-spadserende synes formo-

dentlig at få deres fordomme bekræftet: Roere er et specielt fOlkefærd. 

Men enhver er enfoldig i sin egen tro . 
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Altså vi, kaninarmadaen, stævnede imod Charlottenlund Fort, hvor vi 

blev modtaget af et dybt betagende syn, - Kong Neptun og hans hof, der 

havde taget opstilling på scullerpontonen. Men endnu var tiden ikke 

inde, for først skulle vi samles på stranden, hvor vi med frosne tæer 

og ben hev bådene op. Okay, vandet var rædselsfuldt koldt, men man er 

vel hård. 

Ordren lØd at sætte sig på stranden, og enhver opsætsighed blev straf

fet med smæk af ildelugtende fisk bibragt af Neptuns furier - adskil

lige mente her at genkende Mie og Pernille; Efter en kort tale af for

manden, blev de første forskræmte kaniner jaget ud i de iskolde bølger, 

for at bevæge sig den lange vej ud til Neptuns kongeskib. 

Det var så koldt, at adskillige var på nippet til at give op, men ingen 

flugt var mulig , idet ingen kom i land uden at det var med klippede 

ører. Altså, halvdød ankom man til pontonen, hvor man kæmpede sig op 

for her at modtage et modbydeligt flu i dum af uke ndt beskaffenhed, og 

de n føromtalte obligatoris ke klipni ng . Mange ble v dØbt og man fandt vej 

tilbage til s t r anden. KOlde v ar i s ær d e m, der i kådhed kæntrede ponto

nen, så Neptun og ho f måtte s mage dere s egen medicin, hvilket forhalede 

forbrydernes d å b noget. 
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Om dette var ans poring

gen til d e senere til

dragel ser vide s ikke, 

men hvor om a lting er, 

så s k ete der dette, at 

v iss eleme nter for-

trinsvis kåde kaniner, 

fi k den ide at forman

d n og Bjørn Ande rsen 

(Duller blandt venne r) 

burde d ø bes til stor 

moro f or d e n alm e ne 

hob, d er h av d e taget 

ops ti l ling p å stranden. 

Ad s k il l i ge forsvandt 

dog da b e g i v enhederne 

tog f art . 

Da emnerne for fjantethed randt ud og det blev forbandet koldt, blev 

det ligesom indlysende, at stemningen gik i retning af at sætte næsen 

hjemad. Vi kom forkomne hjem til det stærkt tiltrængte bad. 

Vi skulle jo alle til fest ..... men det er en helt anden historie. 

Facit 

Flemming Pless 

I ngen aner, hvorlænge der ikke har været kanindåb i DSR, men der huse

re r historier om, at den blev opgivet for ca 15 - 20 år siden. Nogen 

s iger pga. sundhedsfaren ved at hoppe i Svanemøllehavnen - andre hævder 

at årsagen var ugidelighed. 

I de senere år har klubben fået en mængde nye initiativrige medlemmer, 

der har undret sig over den manglende kanindåb. 

Pg a. af den store tilgang til klubben, er der samtidig opstået et behov 

f or en kanindåb og flere fester, der kan bringe folk sammen i festlig 

l ag og give klubben ånd og sammenhold. 

De r for mandede et af de nye aktive medlemmer - nærmere betegnet 

Per nille - sig op og udpegede sig et kanindåbsudvalg. 

Vi - de hårdt prøvede kræfter (undertegnede) måtte så endnu engang yde 

en i ndsats for at vende en dødsejler til succes. 

Den meget strukturerede plan vi endte op med var som følger: 

l) Kaninerne møder op i klubben. De dekoreres med knurhår, ører og 

halsbånd af gulerødder. 

2) Herefter sendes de ud på Øresund i retning af Charlotte nlund Fort . 

) Kaptajnen samler kaninerne i en klynge og hOlder e n fo r manende tale 

for dem - alt medens 2 spankingklædte damer holder s tyr på flokken 

ved hjælp af døde rødspætter og afskårne f iske hove d e r. 

I) Lidt efter lidt drives flokken ud i vande t og s vømme r ud til en 

tømmerflåde, hvor kong Neptun , dr onni ng og føl g e venter. 

I) På f låden tvinges en øsefuld bl å væske (hvidvi n med blå og grøn 

bOls ) i halsen på de bævende kanine r. De r e fter kappes ørerne. 

h) Dåbsbeviserne over r ækkes a f f o r ma nden p å stranden. 

III Conradse n, Birgitte Pedersen , Anne Marie Bitsch, Pernille Larsen 
l , Il Nielsen 
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DØBTE KANINER 1986 
11.02.56 OLE MORTEN NYGÅRD 26.04.52 UFFE LUNDSGAARD 

BÅDPARKEN PR. 31.DECEMBER 1986 
20.09.72 VIBEKE FLORIN 13.11.58 LENE OLESEN 

MOTIONSROERE 
04.08.64 PETER CHRISTENSEN 22.06.53 LISBETH STEEN 

26.05.63 BENTE G. NIELSEN 02.05.59 HANNE NIELSEN TYPE NAVN ANSKAFFET LEVERET AF 

23.12.72 NINA MESSERSCHMIDT 02.10.64 LONE NIELSEN Ott er Ormen 1937 DSR 

14.03.57 HENRIK SVENDSEN 12.01. 61 PIET SEIDEN Db . Sc1.m.St 
1 / 2 outrigget . Jocunde 1947 DSR nr. 1 20 

01.02.50 LEONARDO DE CHIFFRE 29.01. 57 FLEMMING PLESS 
Dan 1937 DSR 

30 . 06.57 THOMAS TVENSTRUP 10.03. 66 HANNE NIELSEN Fire - årers Viking 1956 DSR nr. 248 
Thor 1967 DSR nr. 3 0 7 

20.10.60 RIKKE BACH 24.09.59 LENE RØNKJÆR Inr i gger Balder 1967 Løgstør 
Bjarke 1974 V. Jense n 

19.11.60 TORBEN HELLØV 19.06 . 60 LARS TOFT 

18.04.67 PIA PETERSEN 12.06.59 JESPER ANDERSEN Frederik d . IX 1950 DSR nr. 189 
E1ektra 1957 DSR - 27 9 

07.10.60 RASMUS NIELSEN 19.10.61 POUL PLETTINX Hroar 1959 DSR - 286 
Helge 1959 DSR - 290 

28.03.64 KATJA KVAALE 21.05.58 MORTEN HVIID To - årers AR 1966 Odense og 
Viinst ed 

MADS JOHNS EN 23.03.67 KASPER NIELSEN Inrigger PR 1966 do . 
Fafner 1967 DSR nr . 30 9 

10.10.56 KNUD CHRISTENSEN 25.07.66 PETER KRAG Loke 1967 DSR - 310 
Tjalfe 1967 V. Jensen 

31. 07.61 BIRGITTE BJERREGAARD DORTE BRUN Hjalte 1968 Løgstør 
Absalon 1970 V. Jensen 

15.11.58 KIRSTEN DAMBORG 15.12.61 TINNE GULDAGER Svante 1973/74 Odens e og 
DSR 

21.11. 54 BJARNE SØNDERGAARD Freja 1981/82 V. Jensen 
uden navn 1986 V. Jensen 

Svava DSR n r . 181 
Ny 1950 DSR - 1 91 

Single- Alf 1957 DSR - 272 
Ran 1959 DSR - 2 94 

sculler Daphne - 1960 DSR - 298 
Tuto 1962 DSR - 3 00 

Klinkbygget Gamma 1 963 DSR - 301 
Epsilon 1964 DSR - 3 04 
Tau 1967 DSR - 3 08 

Db . 3'er m. St. 
Gi gbåd(glasfiber)Heimda1 1 982 

Jør gen Foss 
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ROSTATISTIK 1986 
4-ÅRERS 

MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER TOTAL GENNEMSNIT 
BAD 

KM KM KM KM KM KM KM 

BALDER 133.5 238.0 188.0 12 . 0 571 .5 114.4 

BJARKE 135.5 248.0 273.0 177.5 185 . 0 1019. O 203.8 

DAN 52.0 63.0 69.5 17.5 14.5 216.5 43.3 

ODIN 16.5 16.5 3.3 
en 
Ol THOR 6.0 18.0 129.5 100.0 253.5 50.7 

VIKING 162.5 240.0 146.5 158.0 84.5 791.5 158.3 

(ORMEN) 65.5 51. O 39.0 155.5 31.1 

(H EIMDALl 96.5 41. O 80.5 45 .0 31.5 306.5 61.1 

TOTAL 579.5 901.5 838.5 595.0 415.5 3330.5 665.9 

KAJAK & SCULER 1986 
DAPHNE 40.0 KM 
SVAVA 99.0 KM 
TUTO 38.0 KM 
IVONA 3.0 KM 
TAU 28.5 KM 
ION 2.0 KM 

KAJAK 474.0 KM 

ROSTATISTIK 1986 
2-ÅRERS 

MAJ JUNI JULI AUGUST SEPTEMBER OKTOBER TOTAL 

BAD 
KM TURE KM TURE KM TURE KM TURE KM TURE KM TURE KM TURE 

ABSALON 242.0 23 252.0 18 119.0 9 382.0 13 134. O 8 59.0 4 1188.0 75 

AR 9.0 11.5 20.5 4 

ELEKTRA DEFEKT. REVNET BORD 

FAFNER 10. O 104.5 5 115. O 6 

FREDERIK 9. DEFEKT. REVNET BORD 

en 
-.J FREJA 218.0 22 346.5 28 187.5 15 226.0 19 191. O 16 78 . 0 10 1287.0 110 

HELGE 101. 5 11 230.5 21 73.5 5 139.5 8 41.5 14.5 559.5 49 

HJALTE 155.5 21 215.5 20 96.5 7 130.5 12 89.5 6 687.5 66 

HROAR 11.5 11.5 

LOKE 25.0 3 97.5 7 51.5 4 151.5 7 65.0 390.5 23 

PR 27.5 31.5 77.5 3 83.0 4 19.5 239.0 13 

SVANTE LANGTUR 

TJALFE 143. O 14 373.5 22 286.0 13 365.0 19 135.5 7 23.5 3 1326.5 78 

TOTAL 885.0 2437.0 857.0 1493.5 844.0 194.5 5825.0 425 

ERIK RASMUSSEN 
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MOTIONS- OG LANGTURS RONING 

Ser man tilbage ~å de forløbne lo år, er noget af det væsentligste, 

der er sket på motionsområdet nok, at vores daglige roområde er 

blevet væsentligt indskrænket efter pålæg fra DFfR. 

på langtursområdet har føljetonturene udviklet sig til en fast in

stitution. 

SÆSON 86. 

Det forløbne år har været utroligt spændende og lærerigt. Min mål

sætning for at tiltræde posten som motions- og langtursrochef var 

dels, at skabe et bredt tilbud af aktiviteter fordelt over hele å 

ret, og dels at få lagt proceduren ved disse arrangementers afhol 

delse såvel som den daglige roning i faste rammer. Denne målsætning 

førte til tider ret så irriterende ting med s i g - særligt når noget 

ikke lykkedes, men førte også til mange overraskende og positive 

oplevelser. 

Ved standerhejsningen d. 12. april forelå en aktivitetskalender for 

rosæsonen, som gennemførtes med kun ubetydelige ændringer og enkel

te udvidelser. 

Michael Hansen og jeg var enige om at satse meget på kaninerne, s å 

vi indfØrte et introduktionsmøde for samme - og mon ikke d e er me

get taknemmelige for at være blevet dØbt på ægte roer ma ner? 

på motionsområdet bØd kalenderen på Kr. Himmelfartsroning. En våd 

fornøjelse, hvor kun et enkelt tappert bådhold fi k kæmpet sig vej 

til Struckmannsparken. 

På Rosportens dag deltog 3 bådhold i kredsens havneorienteringsløb 

med madkurv og hvad der nu ellers hørte sig til. Mere end 50 % a f 

besætningerne var kaniner. 

Set. Hansaften kom alt disponibelt materiel på vandet - dvs. ca. 45 
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roere, og vejrguderne velsignede os med en utrolig smuk aften. 

Sidst på året dukkede der pludselig en tanke op om juleroning, men 

derom andetsteds . En mere organiseret søndagsroning faldt til jor

den , folk kan sørme godt li' selv - helt anarkistisk - på egen 

hånd at lave aftaler, og på flere roaftener blev der arrangeret 

spontane "skovture" med madkurv. 

på langtursområdet blev sæsonen 

præget af de nye roere. Kalende

ren bØd på pinsetur dels i det 

Sydfynske Øhav og dels på Silke

borgsøerne, 2 nivåture, tur til 

vikingespillene i Frederikssund, 

Amager rundt foruden føljeton 

ved Norge. Også Sjælland rundt 

som føljeton blev forsøgt, men 

projektet led forlis ved Sjæl

landsodde, hvor AR havarerede. 

De udenbys ture gav ingen problemer, men ved langturene, der udgik 

fra klubben glimrede stort set samtlige langtursstyrmænd med deres 

fravær. Det er utroligt dårligt kammeratskab. Enhver langtursstyr

mand ved, at for at få langtursstyrmandsret kræves der langturser

faring. Denne erfaring er de selv blevet givet af ældre 
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medlemmer, og kan der så 

herske nogen tvivl om, at 

man som langtursstyrmand 

har pligt til at videre

give sin erfaring? - el

ler som god kammerat at 

hjælpe interesserede på 

wee k -endtur? En enkelt 

lan g tursstyrmand havde 

lige præcis så meget 

ansvarsfølelse, at han 

officielt påpegede de 

derved opståede mangler 

ved de bådhold, der drog 



Indlandsroning i Sydfrankrig 

(Denne artikel har været trykt i "Roning" 1984.) 

Det var tydeligt, at vi nærmede os byen. Den indbyrdes afstand mel

lem lystfiskerne på bredden blev stadig kortere . Med få meters mel

lemrum sad de der på klapstole eller på tæpper i græsset. Med bilen 

i ryggen og fiskestængerne foran sig. Ofte to eller tre stænger pr. 

mand. 

De så slØvt frem for sig. Nogle var tilsyneladende faldet i sØvn 

oven på anstrengelserne med at få linen kastet ud og s tange n s at 

fast i passende vinkel. Sløvheden smittede . Vi t a lte dæmpe t og lod 

båden gå i store buer uden om hver enke lt af disse l andkrabber for 

ikke at forstyrre. 

Vi - Stig 6 5 år, He nning 67, og Bent 73, ialt 20 5 år, b e fandt os i 

en langtur s b å d på Sydkanalen, den 240 km lange , mere end 3 00 år 

gamle Canal du Mi d i , "de t o have s (Atlanterhave t og Midde lhave t ) 

kanal", det 17. århundredes s t a d i g l e v e nde franske mesterværk. 
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Midi betyder - som på dansk - halv-dag, middag. Ved middag er solen 

i syd. Midi er derfor på fransk kommet til at betyde ikke alene kl. 

12, men også syd, d.v.s. Sydfrankrig. 

100 km bag os ligger Toulouse. Få km foran os Carcassonne. Under os 

det stille vand fra Det Sorte Bjerg. 

I Toulouse, hvor båden havde overvintret i den stedlige universi

tetsroklub, havde venlige folk hjulpet os med at få den i vandet 

nær ved jernbanestationen. Kanalen løber tværs gennem byen og giver 

bl.a. banegårdspladsen sin naturlige begrænsning. 

Hvorfor Frankrig? 

Hvordan går det til at sådanne tre aldrende sidder her og ror 2.000 

km fra klubhuset i Svanemøllebugten? Jo, for et par år siden fik et 

a f klubbens medlemmer, de'n franskfødte Frederic, den ide at ar

r angere en vandvejenes "Tour de France". To 2-årers inriggere blev 

med trailer efter personvogn sendt til Reims og søsat i Aisne

Marne kanalen, og i løbet af 1982 og 1983 blev bådene af skiftende 

6-mands hold, med supplerende deltagelse fra Greve og Arhus, roet 

a d Marne til Paris (med mulighed for at opleve storbyen nede fra), 

v idere ad Seine og Yonne til Bourgogne-kanalen og ned ad Sa6ne og 

RhSne over Lyon og Avignon til Middelhavet, hvorfra der fortsattes 

a d Sydkanalen til Toulouse. 

Nu skulle bådene hjem, så hvorfor ikke fragte den ene af dem et 

stykke af vejen. Det skulle vi da nok kunne klare. Alt hvad behø

ves, siger Mark Twain, er uvidenhed og selvtillid, så er succes'en 

sikker. Og når nu vikingerne kunne .... 

Indtil det 19. århundrede, før jernbanernes tid, og med elendige 

veje over hele ' Frankrig, var vandvejene eneste mulighed for befor

dring af tungt gods over store afstande. De store floder var civi

lisationens hovedveje. Men da floder har de t med kun at løbe den 

ene vej, kunne det, hvor strømme n er kra ftig , være umuligt at få en 

båd tilbage til udgangspunktet efter losningen. på marinemuseet i 

ChSteauneuf-sur-Loire, en snes km øst for Orleans, kan man se gam

le både, der blev bygget netop med henblik på at skulle sælges el

l er prisgives efter turen ned ad Loire til Nantes. 
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Opfindelsen i det 16. århundrede af sluser betød et gennembrud for 

indlandssejladsen. Nu kunne man bygge både til genbrug. Floderne 

blev "kanaliserede" dvs. man fjernede større sten fra flodbunden og 

opførte med passende mellemrum dæmninger tværs over flodlejet; en 

del af vandet blev ledt gennem et sluseanlæg ved den ene bred, og 

resten af vandet fik så lov at løbe over dæmningen som et mindre 

vandfald. Hvor strømmen alligevel var for rivende, byggede man si

deløbende kanaler, som floden så forsynede med vand. Det var forre

sten altmuligmanden Leonardo da Vinci, der byggede den første. 

Samtidig sørgede man for ved hjælp af et net af selvstændige kana

ler med heste-trækstier langs bredden at forbinde det ene flodsy

stem med det andet, således at Frankrig i vore dage fremtræder som 

et kæmpemæssigt Venedig gennemkrydset af mere end 8.000 km sejlbare 

vandveje. 

De franske kanaler har ældgamle aner. 700 år før vor tidsregning 

forbandt kongerne af Babylon Eufrat og Tigris, og senere gravede 

ægypterne sig frem fra Nilen til Det røde Hav. I Gallien byggede 

romerne kanal mellem ArIes og bugten ved Fos for at lette forsynin

gen af Marius' legioner. Man alle disse kanaler blev anlagt på ste

der hvor vandvejene lå i samme niveau. Og det gør de ikke altid i 

et bjergland som Frankrig. 

Slusen løste problemet. I sin enkle konstruktion er den nærmest ge

nial: To dobbeltporte i passende afstand fra hinanden danner et 

slusekammer. Sluseportens to døre anbringes mod hinanden i en spids 

vinkel med vinkelspidsen mod strømmen, så vandet selv presser døre

ne mod hinanden og hOlder porten lukket. I bunden af hver slusedØr 

to luger eller ventiler til at lukke vand ind i elI r ud af sluse

kammeret. 

Hvis en båd skal sluses opad, løftes til et hØj r niveau, er Øver

ste sluseport og dens luger lukkede. Båden går ind i slusekammeret 

og nederste sluseport og dens luger lukkes. Nu åbnes lugerne i bun

den af øverste sluseport, og vandet strømmer ind i bunden af bassi

net. Vandet stiger langsomt til samme niveau som vandstanden oven 

for slusen. Hermed er trykket mod øverste sluseport fjernet, og det 

er let med et håndsving at åbne porten, så båden kan sejle ud. Om

vendt hvis man skal nedad. 
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Nær Montgiscard tangerer vor kanal den store motorvej mellem Nar

bonne og Bordeaux, "de to haves motorvej". Det 17. århundrede møder 

det 20., den våde vej den tørre. Over brinken ser vi taget af det 

e ne lastvognstog efter det andet, ser røgen fra udstødningsrørene 

og hører larmen fra motor og hjul. Kontrasten er lammende, men hel

d igvis drejer kanalen snart efter mod syd. Vi passerer langt nede 

under den gamle hovedlandevej N 113, og styrer ind i en af de fre

delige sydfranske landsbyer. Frokost. 

Slangen 

Efter et sublimt måltid havde vi hvilet ud i græsset nær båden og 

belavede os nu på at tage videre. Pludselig lØd der et skrig fra 

Be nt: "Pas på, der er en slange i båden"! 

Vi andre tog det roligt og halede lommecomputerne frem: Om morgenen 

havde han beklaget sig over urolig sØvn i den franske hotelseng med 

de n s krateragtige fordybning midt i madrassen. Han havde også ved 

si n idelige talen om frikadeller og hakkebøffer røbet tegn på en 

fremadskridende tendens til hjemve. Og så var der sluserne, der 
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havde ligget så uheldigt for ham, at han hver gang var blevet snydt 

for den fulde andel af tiden på det afslappende styrmandssæde. Alt 

dette skulle tilsammen kunne give en forrykkelse af sindsligevægten 

og betinge en nedsættelse af åndsevnerne på mellem 40 og 50%. Men 

han ville snart være klar igen, og i mellemtiden kunne han få lov 

at sidde på styrmands sædet , mens vi andre klarede navigeringen med 

årerne. 

-Ja,ja. du skal nok få din slange. Vil du have den ristet over en 

sagte ild af platantræ? Men lad os nu komme videre. Vi gjorde båden 

klar af fortøjningerne. 

-Jeg går altså ikke i båden, før slangen er væk. 

I det samme kom en uhyggelig stor, brun s andhugorm , en Vipere, med 

siksakstribe ned ad ryggen, tilsyne mellem bundbrædderne. 

Smilene stivnede. Hvordan var det nu, vi havde læst om hugorme: 

"Den farligste gruppe af giftslanger udgøres af hugorme i videste 

forstand. Giftapparatet er udviklet til fuldkommenhed. Kraftige 

muskler drejer ved hugget overkæben med gifttænderne på højkant, så 

tænderne bores dybt ned i byttet." Og så hernede sydpå, hvor alting 

er voldsommere end hjemme. 

Det var først efter at skrækken nogenlunde havde lagt sig, at jag

ten kunne begynde. Strategien var først at få udyret n e d under 

styrmandssædet med ryggen mod agterskottet og afskære de n t ilbage

toget. Dette lykkedes ved hjælp af aviser, bundbrædder og kaste

skyts. Da den så var neutraliseret på et begrænset område , var det 

tid at gå i gang med den egentlige indfangning. 

Ingen af os havde før denne dag deltaget i s l angejagter. Men vi 

havde undervejs, ved at skære en 1.5 liters mi neralvandsflaske af 

p l astik over neden for halsen, konstrueret e n øsef laske til brug 

v ed lænsning af båden efter regnskyl. Denne øse satte Bent forsig

tigt hen for næsen af giftslangen, der flere gange kvitterede ved 

at kikke interesseret indenfor. Men hver gang trak den sig hurtigt 

tilbage igen. 

Så fandt Bent på at komme vand i øseflasken. Det hjalp. Slangen 
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snoede sig nu længere ind for at drikke, eller hvad det nu var den 

ville, og herefter var det en smal sag for Bent i een arbejdsgang 

at manØvrere størsteparten af hugormen ind i Øsen, i et snuptag 

løfte flasken op over rælingen og hælde indholdet ud i vandet. Det 

hele gik så hurtigt, at ingen så hvor den ubudne gæst blev af. Må

ske kan sydfranske hugorme ikke svØmme, så den er gået til bunds 

med det samme. 

Vi udstødte jubelskrig og gav Bent absolution for adskilligt. Ja, 

for der var adskilligt. Ikke mindst at han, ligesom vi andre, havde 

en ulyksalig trang til domineren og rethaveri. 

Stig, turens Benjamin, havde sin kæphest agterude. "Var roret", 

kunne han råbe i det uendelige og irritere os andre til vanvid, 

fordi han altid råbte, netop som vi var fuldt optaget af at tage 

vare på roret. Det blev ved, lige til vi udarbejdede en liste til 

ham over 19 andre måder, på hvilke han kunne pleje sin selvhæv

delse. 

Der er ingen idrætsgren, hvor man er så afhængig af hinanden som 

roning. Og ser vi bort fra polarforskere i overvintringslejr på 

indlandsisen, er der - foruden arvesager - intet område, hvor den 

menneskelige natur kommer ud for så hårde prøvelser, som når flere 

skal rejse sammen. Ovenikøbet i en 8 meter lang og 1 meter bred 

langtursbåd, hvor man er tvunget til at ro i samme retning på samme 

tid. Når der så tilmed er tale om tre fra en klub, der er berygtet 

for sin udisciplinerede, individualistiske medlemkreds. 

Videre gik det mod Gardouch, e n af de mange byer der strækker sig 

helt ned til kanalen. Efter ophidselsen med slangen gik det i et 

roligt og adstadigt tempo. Aretagenes monotone rytme og lyden af 

vandets skvulpen op og ned ad bådens sider virkede nerveberoligen

de. Vi begyndte at interessere os for plantevæksten og fuglelivet 

omkring os. Ud over kanalbredden stak enorme rødder frem. Det var 

resterne af århundredgamle, men nu fældede, plataner, der havde 

modstået naturens nedbrydende proc esser. Endnu findes der plataner, 

der stammer helt tilbage fra kanalens tilblivelse i 1600-tallet og 

som blev plantet som værn mod den brændende sol. 

Vi mødte både store og små svømmefugle, svaner, ænder og arter vi 
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ikke kendte. De lod sig ikke i nævneværdig grad forstyrre af, at vi 

passerede forbi, og selve deres tilstedeværelse viste, at kanalen 

trods sit tvivlsomt udseende, absint farvede vand, ikke var helt 

dØd. Vi var midt i september og efteråret nærmede sig . Enkelte vis

ne blade gled langsomt forbi os på deres vej ned ad den næppe mærk

bare strøm. 

Det var på forhånd blevet aftalt, at den til enhver tid siddende 

styrmand skulle have fortrinsret til at vinke til pigerne på bred

den. Der var blot ingen piger, og at vinke til de forpustede, træ

ningsbuksede kondiløbere oppe på trækstien er jo ikke det samme . 

Heller ikke deres energi var imponerede. Der er et stort spring fra 

dengang hestene svedte vand og blod under det slidsomme arbej de med 

at trække de tonstunge flodbåde fremad. 

Kanalroning er Frankrig set indefra. Over brinken kunne vi fra vor 

langsomme fremfærd gennem denne våde slotsalle følge de skiftende 

scenerier og landskabsbilleder. Den beherskede fart gør, at man kan 

registrere såvel helhed som detaljer. Skove, byer, marker, og små 

landsbyer, hvor man kan gå i land, gøre indkøb og gå på opdagelse. 

Til vor undren så vi næsten ingen vinmarker. Kun majs og solsikke i 

endeløse rækker op mod Pyrenæernes bjergsider langt borte. Man for-
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talte os, at de store vindistrikter først begynder efter 

Carcassonne. 

Ved Avignonet har foretagsomme turistfolk fået gravet en stor kun

stig sø og et kæmpemæssigt lystbådeanlæg, Port-Lauragais, indviet i 

1983, med friserede græsplæner og en lille ø i midten. Den er et 

orgie i rødlig beton med restauranter, butikker, udstillingslokaler 

og terrasser til friluftsforestillinger for de voksne, og en mini a

turekanal med små nuttede jernsluser for børn og barnlige sjæle . 

Alle spurgte om vi havde været der. Jo, det har vi, og vi roede ha

stigt videre. 

Slusen! 

Der er 34 sluser mellem Toulouse og Carcassonne, og da kanalen un

dervejs passerer vandskellet mellem Atlanterhavet og Middelhavet, 

går det først opad med 12 sluser, og derefter nedad med 22. Alt ef

ter temperament kan man opfatte dem som irriterende afbrydelser af 

bådens rytme, eller som behagelige hvilepauser. Det kommer selv

f Ølgelig lidt an på, hvor langt der er imellem dem. På vor tur va

ri erede afstanden fra 7,5 km til 200 meter. Der, hvor der kun var 

200 meter, fandt vi det ikke umagen værd at gå i båden, men trak 

den med fanglinen langs bredden. Med andre ord, vi benyttede den 

gamle træksti i overensstemmelse med dens oprindelige formål. 

Vi nåede vandskellet en solskinsdag hen under aften. Det ligger 189 

meter over havoverfladen. En metalplade fortæller, at her udmunder 

Riquet's forsyningskanal. Riquet! Ja, Pierre-Paul Riquet. Han le

vede fra 1604 til 1680, og han· var kanalens skaber. Det var ham, 

der fandt på, tegnede, udstak, igangsatte og gennemførte dette im

ponerende projekt, der ved sin indvielse i 1681 blev betragtet som 

Europas ingeniørvidunder. En obelisk på en bakketop nær vandskellet 

minder nutiden derom. 

Dengang var skibsfarten mellem Bordeaux og MarseiIIe et voveligt 

f oretagende. Turen rundt om Spaniens og Portugals kyster var kost

bar p.g.a. store havneafgifter, og overordentlig risikabel som fØl

g e af de nordafrikanske sørØvere i Gibraltarstrædet. Man kunne al

dr ig vide, om et skib der havde påbegyndt den lange rejse, nåede 

velbeholdent frem. 
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Riquet fik den ide at forbinde de to have med en fredelig indlands

kanal. I parken til sin ejendom nord for Toulouse lavede han en 

fuldstændig model til denne kanal og fik Ludwig den 14. og dennes 

finansminister Colbert gjort så interesserede i planen, at pengene 

blev bevilget. Solkongens edikt herom af 1666 er stadig bevaret. De 

senere overskridelser af budgettet skal vi her forbigå i tavshed. 

Det var naturligvis dengang, i før-traktor-tiden, et kæmpearbejde. 

Men det mest imponerende er næsten, at Riquet forsynede kanalen med 

vand. Languedoc er et af Frankrigs tørreste områder, hvor floder 

tørrer ind i den varme tid. Derfor byggede han oppe ved det sorte 

bjerg, La Montagne Noire, 65 km nord for Castelnaudary, et kæmpe

mæssigt vandreservoir, hvorfra vandtilførselen til Canal du Midi 

stadig reguleres. I modsætning til flere kanaler i Nordfrankrig er 

der altid vand her. 

Riquet lever stadig videre. Som statue i Toulouse, Carcassonne, 

Agde, Sete og Beziers, og som gadenavn i hundredevis af byer i 

Sydfrankrig. Han lægger navn til flere af etablissementerne i den 

nye Port-Lauragais, og i Paris er en gade og en Metrostation i den 

nordøstlige del af byen opkaldt efter ham. 

Kort efter vandskellet og en lille bugtning af kanalen, førte denne 

os til et sted, som ingen vil kunne stå for, en landsby, Segala, 

med små huse ned til vandet, en lille bro, og så iøvrigt hele denne 

fortættede stemning af sydeuropæisk permanet siesta, som de fleste 

nordboer drømmer om. Umiddelbart foran vor fortøjningsplads en kØb

mandsforretning, og ved siden af denne en landsbycafe med 3 - 4 

primitive borde og en bardisk. 

Vi spiste i cafeen, selvom det i Frankrig er regle n, at kun re

stauranter sælger varm mad. Men her foregik d e t p å de n måde, at vi 

forsynede os fra hylderne i købmandsforretningen me d det, vi kunne 

tænke os, og leverede varene ud i køkkenet til tilbe redning. Natur

ligvis skulle vi først og fremmest have cassoulet, der fandtes fær

diglavet på dåse. Det er egnens specialitet, hvilket der ikke læg

ges skjul på. Overalt er der opfordringer til at prøve cassou

let'en. Kommer man til Castelnaudary ad landevejen, fortæller 

skilte, at man har været så heldig at komme til cassoulet'ens ho-
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vedstad. 

Cassoulet er en ragout, en sammenkogt ret af bønner, gås og/eller 

andet kØd, urter og meget andet. Den laves på mange måder og findes 

da også i mange varianter. Hvert madtempel vogter over sin hemme

lighed og hævder, at dets cassoulet .er den eneste rigtige. Skal det 

være helt fint, tager tilberedningen 2-3 dage, Hvordan det smager? 

Jo, vor generelle holdning: et rungende nå. 

Så indtraf katastrofen. Vi var nået frem til Ecluse de la Mediter

ranAe, "Middelhavsslusen", da en kvindelig slusevagt for første 

gang på turen stillede os over for Ønsket om at se vor "autorisa

tion". Vi så på hinanden. Nu skal man aldrig sige nej, især ikke 

til kvinder, så vi fandt på råd. I agterskottet havde vi en pla

stikmappe med forskellige nyttige optegnelser, og så lå der tillige 

et brev fra Dansk Forening for Rosport om en kommende regatta på 

Bagsværd sø. På dansk. Det brev måtte vi kunne stikke hende i næ
sen. Værs'go, se selv! 

I fin stil - eller måske var det alligevel knapt så elegant - tråd

te jeg ned på styrmandspladsen, men gled i resterne fra slangejag

ten. Båden vippede og tog en del vand ind. Men den sædvanlige afba

lancering af båden udeblev, så nu fik jeg for alvor overbalance og 

faldt massivt ned på rælingen, hvorved båden lagde sig med bunden i 
vejret. 
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Kanalvandet var som lunken sagovælling uden kanel, så vi kom hur

tigt op på bredden. Med bistand af den egentlig skyldige, sluse

mutter, fik vi i en fart båden vendt på ret kØl igen. Der blev al

drig mere talt om autorisation. Men alt - A L T - var vådt. Heldig

vis forsvandt kun et par småting, der havde ligget løst i båden, 

ned i kanalens mudrede vand og formentlig videre gennem hele kana

lens slusesystem ud mod Middelhavet. Resten gravede vi frem fra 

skotterne, smed det op i græsset og gik i gang med at øse. 

Nogle minutter senere kom reaktionen. stig måtte give op. Han lagde 

sig i sit våde tøj i græsset, tog sig på maven og lo på en ret så 

ubehersket måde. Vi, tre garvede langtursroere, der i vore særdeles 

sØdygtige både har trodset elementernes rasen ved Kattegats og Oslo 

fjordens kyster - ja, selv Nivåbugten kan med sine krappe søer være 

ondartet - vi, der har klaret alle skær uden en eneste kæntring, vi 

skulle nu som smultvandssØmænd kuldsejle ved bredden af en stille 

sydfransk kanal. Det var så flovt, at det kun kunne være komisk. 

Hjælpen viste sig at være nøjagtig 100 meter borte. Som rejst på 

stedet i et 1001 nats eventyr lå der pludselig et flere etagers 

hØjt pottemagerværksted, hvis 1. sal var varm som en sauna. På lan

ge tøjsnore hængt ud over den store ovn blev alt vort tøj så tørt 

som aldrig før, mens vi selv lå i gode, varme senge på hotellet i 

Labastide-d'Anjou. 

Hotel, ja. Ikke noget med primitivt spejderliv for os. Når man ar

bejder hårdt om dagen, har man fortjent at ligge bekvemt om natten. 

Kun en nat fandtes der ikke hotel indenfor rimelig afstand af 

kanalen. Det var den aften, vi under truende skyer var havnet ved 

Ecluse de Negra. Trætte som gamle karruseldrejere efter en mar

kedsdag. Men slusemester Blanc fandt på råd. 

Vis - a-vis hans bolig, på den anden side af slusekammeret, ligger et 

kapel for flodskippere. Tomt og med 4 små bænkerækker. Der fik vi 

lov at overnatte, mens regnen silede ned. 

Denne form for natlogi har paralleller langt tilbage i tiden. Uden 

sammenligning naturligvis. Kirkerne på denne egn var i sin tid den 

foretrukne ramme om dominikanerordenens stifter's nattesøvn, når 

han lagde sig til hvile efter en lang dags missionsvandring 
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(B. Jarret: The life of st. Dominic, London 1955, pag 22). Om mor

genen tændte vi pligtskyldigt et vokslys til Madonna som tak for 

husly (ta ' selvbetjening, 3 francs i kirkebøssen). 

I Castelnaudray lagde vi til i bunden af byens kanalhavnebassin, 

Mens vi riggede båden til for natten, opdagede vi at stedet var 

lige ud for den lokale politistation. Fortræffeligt, for vi fandt 

snar t på at gå ind og pænt spørge, om båden måtte ligge der. Med 

den bagtanke, at når de vidste, hvis båd det var, kunne pOlitiet 

pass ende kikke lidt efter den ~å vore vegne. Det gjorde de i to 

dage . For næste dag vågnede vi op til et voldsomt regnvejr og blev 

tvunget til at blive endnu en nat i byen. 

He ldigvis har den to biografer, så på andendagen kunne vi undersøge 

om den film, de viste i biograf nr. 2, var lige så rædselsfuld som 

den, vi havde set aftenen før i nr. 1. 

Ca stelnaudary var i romertiden en af Galliens vigtigste byer, og 

strategisk betydningsfuld under albigenserkrigene. Den er nu en grå 

og temmelig uinteressant lilleby, hovedstad i den del af Languedoc 

de r kaldes Lauragais, men der er en smuk udsigt over sletten nord-
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på mod det sorte bjerg fra den nyrestaurerede vindmølle oppe i den 

gamle bydel. 

Livligst er der i sæsonen ved havnebassinet, der er hovedkvarter 

for udlejning af turistbåde. Hovedsagelig til udlændinge. Kanal

sejlads går for langsomt til fransk temperament. Af hensyn til bØl

geslaget mod de sarte skråninger må farten nemlig hØjst være 6 km i 

timen, en fartgrænse som vi havde let ved at overholde. Den fartbe

grænsning kom os iøvrigt godt tilpas. For med de komplet ukyndige 

nye "sømænd", vi mødte på vejen, udgør mange turistbåde en fare for 

deres omgivelser. I en sluse overværede vi, hvordan en amerikansk 

bemandet båd lagde sig på tværs i slusekammeret, mens "styrmanden" 

ivrigt hev op og ned i sit rat. 

For disse luksusturister må sluserne være lykken. Her må de ud af 

båden og op på kajen med fanglinen og hjælpe til med at dreje hånd

svingene til sluseportene. Det må da være en redning fra triviali

tetens og/ eller alkoholismens svøbe. For hvad skulle de ellers tage 

sig til dagen lang, mens båden går i sneglefart langs endeløse, 

grønklædte bredder. 

Der er fire trin ned, når man forlader Castelnaudary. Ecluse du 
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Roe, der fra havnebassinet fører videre ad Canal du Midi, er en 

trappe. Fra det ene slusekammer går man direkte ind i det næste, 

indtil man er faldet næsten 20 meter. I modsætning til kanalens 

andre sluser, der betjenes ved håndkraft, styres denne ved hjælp af 

elektricitet fra toppen af et kontroltårn på sydbredden. 

Slusevagten, der klatrede op for at trykke på knapperne på de rig

tige tidspunkter, var en fredelig fåmælt person, der med naturlig 

værdighed modtog den obligate dåseøl, som vi efter råd fra vennerne 

i Toulouse diskret lod glide ned i hånden på hver enkelt af slusens 

vogtere. 

Vi havde vanskeligt ved at genkende ham fra Jean Rolin's beskrivel

se (i bogen "Chemins d'eau", Vandveje, Paris 1980, pag. 87): 

"I enhver henseende er der over denne mand noget kejserligt, hvil

ket uden tvivl skyldes en tilfældig lighed med Badinguet p.g.a. en 

koket samling af tredelte moustacher og et tilspidset fipskæg og, 

især, et vidsyn, en autoritet, på en gang ubønhørlig og storsin

det, begge dele beundringsværdigt bistået af en barytonstemme, der 

ville kunne udløse leveråbene på Capitol's scene." 

Badinguet er Napoleons lll's øgenavn fra dengang han i mureren 

Badinguet's tøj undveg fra fæstnings fængslet i Ham 1846. 

Jean ROlin blev, som man vil forstå, uvenner med manden, da han som 

ukyndig enemand forsøgte at manØvrere sin netop lejede båd ned ad 

du Roe-trappen. Vort indtryk af slusefolkene var nuanceret. Som re

gel fik vi os en hyggelig snak med disse kanalens ledvogtere. Men 

de var indbyrdes meget forskellige. Der var alle varianter fra mut

t e, nærmest sure, til overmåde venlige, der uopfordret telefonerede 

til næste sluse og anmeldte vor ankomst. 

Ofte var de af hunkøn. Mandhaftige kvinder med kraftige armmuskler, 

s tålsatte fra utallige omdrejninger med håndsvinget. De passede 

s lusen, mens manden var på arbejde. Det beror måske på en tilfæl

d ighed, men i de tilfælde da de fortalte om deres mands arbejde, 

var dette murerarbejde. Et var fælles for samtlige slusevagter: De 

v i lle ikke forstyrres me llem kl. 12 og kl. 13. på denne tid spiser 

hele Frankrig, og så vil man have madro. De lukkede sig inde i slu

seh uset, der overalt tjener som tjenestebolig for slusefamilien. 
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Skodderne trukket for, døren låst. 

Videre går det mod Bram, en stationsby på str ækningen 

Caste l naudar y - Carca sso nne. Vi er nu i centrum af middelalderens 

historie. Dette er kætterIandet, katharernes højborg. Ordet er 

græsk og b e tyder "de rene". Kathar-bevægelsen var i den tidlige 

midde l alder fra Nærøsten kommet til Sydeuropa og havde især vundet 

indpas b land t befolkningen i Languedoc. Katharerne eller albigen

serne som d e også kaldtes efter byen Albi, tog afstand fra alt kø

deligt , h e r under ægteskab og dyrisk føde . Og så forkastede de pa

vens a u toritet. Den gik naturligvis ikke i det katolske Frankrig. 

En spa nsk f ød t munk, Dominikus, var under en rejse til Danmark for 

på de n s pans k e kronprins' vegne at fri til en dansk prinsesse, ble

vet forfærdet over a l t dette kætteri, og havde påbegyndt en omfat

tende mis s i o nsvirksomhe d , der senere førte til hans stiftelse af 

dominikaner ordenen i klosteret Prouille, 7 km fra Bram. 

Den sen e re udvi kling med det paveinspirerede nordfranske "korstog" 

mod Langue doc , resu l terende i grufulde myrderier i bl.a. Beziers, 

Carcas sonn e o g Bram, ska l vi ikke komme ind på her. Kun nævne at 

det v a r h e r inkvisitionen med dens tortur udfoldede sig værre end 

andre stede r. I ntet sted flammede kætterbål ene som her. 

Fra Bram e r der 20 km til Carcassonne. Vi nærmer os turens afslut

ning me n f ørs t n u møder vi ved en mosgroet sluse turens første pe

niche, en af de g amle, b redmavede flodpramme. 

Da det f ran ske vandvejssystem blev skabt, fandtes hver ke n gods vogne 

på skin ner e ller lastvogne på veje. Men både jernbane r o g ve j trans

porter skulle vise sig at blive en trussel mod flods k i pperne, der 

må t te f øle sig som småkøbmænd i forhold til super mar keder. De blev 

dog a ldrig s l ået helt ud. Mange steder kan de t sta d ig betale sig at 

fragte tungt go ds som ol i e, sand el l er cement a d vandve jen, selvom 

det går langsomt . Med sine 300 tons lasteevne tager en peniche 

lige så mege t som et halvthundrede lastbiler. p å Canal de Midi er 

der stadi g 3-4 penicher tilbage, og de går i fast rutefart mellem 

de s tore lastepl adser ved kanalen. 

Peni c h e r og sluser er i deres klassiske form som hånd og hands ke 

skabt til h i nanden. De gamle slusekamre, og dem er der stadig mange 
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af, er 39 meter lange. Penicherne tilsv arende 38,5 mete r. Derved 

skal mindst muligt vand skifte h ø jde. på vor kanal er de fleste 

slusekamre dog ovale , vistnok for at de bedre skal kunne modstå 

presset fra siderne . Det får dem til at ligne forvoksede badekar . 

Vi følte os som David over for GOliath , da vi mødte den gamle pe

niche. Et familieforetagende . Manden stod ved rattet, konen smed 

malerpenslen og sprang i l and f or at hjælpe s lusevagten me d at dre

je håndsving. BØrnene så t i l fenderne. 

Båden er deres hjem. Agter ude de res stue med tæpper på gulve t , gar

diner for vinduerne, pæne møbler, potteplanter, kanari efugle . på 

dækket hang vasketøj til t ørring, og TV- antenne n kunne sl å s ned ved 

passage af lave broer. Penichefolket er nomade r , der ustandselig 

er på farten fra sted til sted. De spiser, sover , ser fjernsyn og 

får børn, mens båden bevæger sig langsomt genne m landet. De er på 

en gang ude på rejse og hjemme hos sig selv . 

Vi nærmer os Carcassonne. Glider frem s om i en grøn tunne l . Væggene 

er platantræernes og cypres sernes r anke stammer, l o ft e t d e krakele

rede plataners skyggefulde blade . De roppefr a hører v i hver aften 

cikadernes "sang", som de vistnok fr e mkalde r ved at gni de sig på 

lårene. 

En korkprop fra en vinflaske danser rundt og hOlder balanceøvelser 

i bådens kølvand. Hvert åretag efterlader små strømhvirvler, smile

huller i det absint-farv ede vand. I det ori e ntal s ke billedsprog 

arbejder robådens årer i samme skift som harens ben; der sætte s af 

i hastige takter. Her er r y tmen - dog den langsomme , f o r langtursro

ning typisk afslappede, afstressende. Fremkørsel på rullesædet med 

vandret åreblad, vending af dette til lodret sti ll i ng o g s å det 

kraftige træk gennem vandet. 

Der er nu kun omkring 1 km til Carcassonnes bycentrum, plads en for

an jernbanestationen, hvor byens sluse a fsl utter det lille havne

bassin. Kanalen graver s ig l ængere og længere ned , skrænterne langs 

dens sider bliver stadi g højere. Væl dige broer f ør e r en s t adig vok

sende trafik over vore hoveder hØjt oppe. Vi øg e r farte n som biler 

på vej mod trafiklys . 
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Endelig er vi fremme i den lille havn. Havnekontoret giver os lov 

til at lægge båden op i græsset bag kontorets gitterlåger. 

Afslutningen finder sted over en kop kaffe i stationsbuffet'en. Ta

len falder på Patricia, den unge franske pige, vi delte liggevogn 

med mellem København og Paris, og med hvem vi drak morgenkaffe på 

en cafe uden for Gare du Nord. 

" - VOUS ETES FOUS, havde hun sagt, da hun hørte om vore planer. 

Ja, Patricia, vi er tossede. 

Henning Arnelung. 
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SIDSTE ETAPE 

på kortet var afmærket en kanal tværs gennem Carnarque ... 

.•• Petit Rhone var der derimod ingen tvivl om! 
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ost, pate 

flutes og rødvin ..•• 

En l.il.l.e stund 

i det sidste 

dagslys • 

••• og bådene inden-

for rækkevidde. Lejrl.iv på 

stranden nær 

st. Marie de 

l.a Mer. 

2 ungdommel.ige 
Ved indgangen til. 

Camarq~e vil.d-
Camarque - det var 

heste fotograferet 
dog hverken til.ladt 

fra båden uden 
eller tilrådeligt 

tel.el.inse. 
at ro i sel.ve reser-

vatet. 
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Sidste anløb i Auiges Mortes. 

AR og PR blev ikke hentet 

hjem i 1984. 

I juli 1985 drog endnu to 

. hold afsted, som roede bå

dene hjem fra Carcasonne via 

Middelhavet til Auiges 

Mortes. 

Herfra udgik Tour-de-France's 

absolut sidste 2 bådhold i 

oktober 1985 og efter en 

rundtur omkring Beaucaire, 

Arles, ad Petit Rhone til St. 

Marie de la Mer, ad Middelha

vet tilbage til Auiges Mortes 

læssedes bådene på traileren 

og vendte hjem til et større 

reparationsarbejde. 

Fotos v. Mogens Haut 

Volvoen med de læssede både. 
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SVANTESskærgaardstur 
1984-1986 

Med SVANTE 
i Finland sonuneren 1985 

I sommeren 1985 lagde Svante ud fra sit vinterhi i Helsinki mod Abo 

bemandet med Carsten Iversen, Bjarne Engell og Anne Mette Christen-

sen. 

I Abo lørdag den 6/7 mødte Else Marie Bjørnsen og Hanne F. Morten

sen styrmanden Carsten. 

Vores mål var Mariehamn på Alandsøerne, hvorfra vi skulle sørge for 

at få Svante med færgen til stockholm, hvor næste hold ventede i 

"Stockholm Policens Roodsektion". 

Det blev en rotur på 225 km. - Abo - Maissari - Houtsala - Appelo 

- Lappo - Segl in - Lumperland - Mariehamn - Stockholm på 7 dage. 

Turen var præget af godt vejr, men vi havde da også blæst, regn og 

t ordenvejr. 
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Turen var desuden præget af en god stemning, selvom styrmanden ef

terlyste lidt mere autoritetstro fra de menige medlemmer! Men ikke 

mere om det, da vi nu vil løfte sløret for et par af de autentiske 

dagbogs blade - skrevet under turen: 

Mandag den 8 / 7-85: 

Søndag aften havde vi lagt til i en smul bugt og fået lov til at 

slå telt op ved siden af en privat grund. Ved forsØg på badning ud

for den private grund var vi venligt men bestemt blevet henvist til 

at bade på den anden side af Privat- skiltet - der var vandet lette

re plumret! 

Om natten blæste det kraftigt op - alle var vågne flere gange, og 

styrmanden var oppe at se til båden. 

Efter almindelig opvågning og tilrigning tog vi af sted i solskin og 

De få fastboende stimlede straks sammen - 3 stk - om dette besyn

derlige fartøj. Hilste kun på styrmanden !! 

Slog os ned på klippen, hvor vi dækkede fint bord med flag og blom

ster - stearinlysene blæste ud - og fik en lille aperitif. Vi spi

ste i den flotteste solnedgang kl 23 - utrolig mange myg. 

Tirsdag den 9 / 7-85: 

Vi vågnede op friske som havørne, og snakkede med de indfødte, som 

gav os deres adresse, hvis vi skulle komme igen - så kunne vi leje 

deres sommerstuga. 

Så startede den verdensberømte langtursstyrmand med at afstikke 

dagens kurs. Vi lagde ud fra Appl~, og blev beundret af de indfød

te, der bad os om at være forsigtige på det store hav. 

medsø med kurs mod Houtskar. Vi overskred grænsen til Alandsøerne i fint vejr og ved godt mod. I 

god vind gik turen videre mod Lappo, hvor vi mødte 2 danskere, der 

s kulle deltage i et træf med veteranbåde. 

Dagens overraskelse var Carstens stilfærdige oplysing om, at han i 

dag fyldte år - 30 år. 

Vi ankom til Houtskar i lummervarme og lagde til ved en privat bå

debro, hvorefter vi gik på indkøb og til posthus. 

P l udselig satte det ind med torden og lynild - og regn i lårtykke 

stråler , men vi var så heldige , at der lå et beskedent værtshus i 

nærheden , hvor Carsten måtte give en omgang Øl - lys! 

Da regnen holdt op, drog vi videre mod færgeovergangen Kivimo -

Ro s l a x , hvor vi skulle lette ben, men samtidig blev vi overrasket 

af regn/to r den og blæst . I et lille hyggeligt venteskur, hvor nogen 

h avde efterladt dyner , slog vi os ned - fik frokost og en middags

l ur. 

Blev vækk t af færgemanden, som kunne oplyse at postbåden lagde til 

om få minutter. Afsted i g e n - i regn. Efter skiftende vejr ankom vi 

til Appl~ - ød b liggende - kl 21:30. 
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I Lappo fik vi et tiltrængt midtvejsbad med rigtig finsk sauna. 

Bagefter gik vi ind og så skærgårdsmuseet med gamle fiskerbåde. Det 

var begyndt at regne da vi kom ud fra museet, så vi satte os op un

der et halvtag og spiste frokost. 

I den blandede landhandel faldt vi over en røget havørred, som vi 

s kønnede ville være velegnet til vores aftensmad. 

Turen gik videre mod Kunmlinge og derfra videre til Segl in, på det

t e tidspunkt opstod der mytteri blandt mandskabet, som ikke fandt 

det rimeligt at ro længere den dag. 

Styrmanden blev tvunget til at lægge båden ind i gæstehavnen, og 

d e refter blev teltet slået op midt på parke ringspladsen - og her 

s i dder vi nu. 

St y rmand Carsten - Else Marie og Hanne. 
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Gennem roning 

kan man blive 

et med naturen. 

SVANTE I SVERIGE 
august 1985 

Efter at Svante havde 
holdt et par ugers hvil 
i Kunga1v Roklub begav 
den sig i midten af au
gust 1985 afsted med An
ders Holm, Jens Kaae Sø
rensen og Pernille Lar
sen som besætning. Turen 
startede i silende regn 
som varede ved i ca. 4 
dage. Meget praktisk var 
det opholdsvejr og lige
frem en lille smule sol 
hver morgen, så dagene 
blev altid startet op i 
tørt tøj. Efter 4. dagen 
ophørte regnen men tu
rens sidste 3 dage blev 
så til gengæld tilbragt 
indeblæst på en lille ø 
nær Ljungskile . 
Naturen var øde og stor
slået, mens morilden gav 
nætterne et vist indhold 
af trylleri. 

Situation 1: Den perfekte lejrplads. 
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Der er mange 

måder at hOlde 

varmen på. 

T ø r r e -

P l a d s 

Situation 2: 

En trang lejrplads 

Anders Holm, Jens Kaae-SØrensen og Pernille Larsen 
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I 

Kære redaktion 

DE GAMLE ROERES 
( Rejsebrev 

FODSPOR 
) 

HerØen d. 19. juli 

- Onsdag begav vi os fra Grimstad. Natten havde vi tilbragt på en 

lækker lille ø ca. 1 km fra byen. Der var en fin sandstrand, en be

skyttet grillplads og det obligatoriske toiletskur. Helt nede ved 

vandet fandtes et lille plant græsareal lige på størrelse med et 

telt. Hen på aftenen fortalte en kystvagt os, at camping tættere 

end 30 meter fra vandet var ulovligt, men det var dog så sent, at 

han valgte at lukke øjnene for vores brøde; i stedet forærede han 

os et kort over omegnen. Inden han forlod os fortalte han, at vejr

meldingen for den kommende dag lØd på stiv kuling. 

Om morgenen var vi roet i blikvande til Grimstad, hvor vi ville 

prøve at skaffe en ny forsyning gas. Grundigt belært af gårdsdagens 

erfaringer lavede vi ingen "midlertidig tillægning" ved Røde kors' 

redningsbåds plads. steen krøb sammen i båden, da vi roede forbi og 

håbede, at mandskabet ikke kunne genkende den tåbelige dansker, der 

dagen før havde ligget i vejen, så redningsbåden måtte tage en eks-
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tra runde. 

Det blæste op, mens vi var i Grimstad. I et par timer gik vi rundt 

i den tro, at vi var blæst inde, men da vi havde provianteret så 

både maver og båd var ganske fyldt, blev vi alligevel enige om at 

ro ud. Vi ville liste langs kysten til vi fandt en velegnet lejr

plads at blæse inde på. 

Det kniber med lejrpladser her i Sørlandet - der er klemt sommer

huse ind alle vegne, selv på de mindste skær, hvilket indimellem 

giver anledning til nogle meget spøjse indretninger! 

c----____ _ 

Det gik forbløffende nemt at ro i bølgerne, så vi passerede i fin 

stil den ene lægivende ø efter den anden. Til sidst var der kun en 

ø tilbage inden et længere åbent stykke, og da klokken var omkring 

16, var det faktisk sidste chance for frokost den dag. 

Øen var meget praktisk indrettet med en bugt med op til flere rart 

udseende stykker sandstrand. Vi roede helt ind i bunden af bugten, 

men blev dog enige om, at stedet så for privat ud med hvidmalede 

Drachmann-havemøbler og håndsyede puder. Vi vendte båden og begav 

os atter udad. Til den ene side· lå en gammel gård og ud af den for 

pludseligt et kvindemenneske, fægtede med armene og råbte; .. I må 

ikke ro ... , I må ikke ro .. . ... Næh - vi var jo også på vej væk, så 

hun behøvede da ikke at tage sådan på vej. Så gik det op for os, at 

det var væk vi ikke måtte ro. Hun havde set vores danske flag, og 

da hun selv stammede fra Danmark, ville hun da lige slå en sludder 

af med os. Vi fik lov at holde frokost ved havemøblementet, og så 

fik hun pludselig øje på skriften på Niels ' klubtræningsdragt. 

- Om vi var fra DSR ? - Det var da pudsigt!! 
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stedet havde haft besøg af 6 DSR-roere i juli 1946, så det var lige 

på 40 års jubilæet, vi ankom. Dengang havde Kai Rich kvitteret for 

gæstfriheden med en frihåndsskitse af bugten og bygningerne. Teg

ningen fandtes endnu i huset, da familien her overtog det. 

Efter overtagelsen af huset havde familien ønsket at opføre et skur 

i tilknytning dertil, men det satte fredningsmyndighederne sig 

imod. Imidlertid dokumenterede Kai Rich's tegning, at et sådant 

skur havde fandtes, hvorfor familien alligevel fik byggetilladel

sen. Nu hang tegningen smukt indrammet på en hædersplads i huset. 

For os betød hele denne historie, at vi blev mØdt med en utrolig 

gæstfrihed, at vi fik set en meget spændende 140 år gammel skipper

gård indenfra, og iøvrigt at vi fik mange spændende ting at vide om 

Sørlandet og den norske befolkning. 

For dette kvitterede vi med en akvarel, malet fra samme sted som 

Kai Rich's skitse fra 1946. 

Mange hilsner 

steen B. Andersen, Niels Engell og Pernille Larsen. 
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HVA' SIR' DU m 
Juli-roning eller jule-roning m 

Udfra et iørefaldende men ikke videre logisk princip om at "har man 

juli-roning, så må man også have jule-roning", var to af DSR's to åres 

ude at dyppe kølen lørdag den 20. december 1986. For ikke at lade is

blokkene i de indre farvande ridse lakken på bådene mere en hØjst nød

vendigt, var vi blevet enige om, at lade ØK's roklub på Langelinie 

være udgangspunktet for den arktiske ekspedition. Som sagt så gjort: 

havde man været på pletten, havde man over to omgange kunnet se en 

hvid Volvo stationscar årgang yngre jernalder med dansende trailer og 

båd orme sig gennem ambassade-kvarteret under kyndig assistance af 

nisseklædte roere. Udenpå rotøj, redningsveste, diverse termolag, 

sweatre, vind- og vandtæt havde vi 

nemlig, af hensyn til førstkommende 

hØjtid, ladet det purpurrøde look 

med fikse huer på sned dominere. Vi 

havde således alle seks en vis lig

hed med amerikanske rugby-spillere 

eller en rødmalet Michelin-mand. 

Vi lod Freja og Tjalfe løbe af sta

ben (de gled ganske af sig selv), 

stuvede dem med provianten og stuve

de os selv, med begrænset elegance, 

ned på sæderne. Ganske underligt at 

ro igen, især under disse forhold. 

Fra ghettoblasteren i agterrummet 

fortolkede Gustav Winklers vibrato 

vore juleklassikere mens isnende 

luft fyldte lungerne, svømmende is

bjørne snappede efter årene, drivi

sen skurede mod siderne og et vagtsomt udkig efter kælvende isbjerge 

var absolut påkrævet. 

Styrmanden meldte omri dset af en træskonnert af norsk type i den flim

rende iståge ved Den lille Havfrue, og ved kranen Herkules overhalede 
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vi den. Det viste sig at være det gode skib Fram, hundene glammede i 

lasten og Roald Amundsen selv stod på broen, og blinkede anerkendende 

tilos med højre ø

je. Måske har det 

været en hallucina

tion, men det gør i 

hvert fald historien 

bedre. 

Vi blev enige om, at 

tage kanalerne den 

forkerte vej rundt, 

det vil sige Frede

riksholms først, da 

vi havde en aftale 

med gløgg-tørstige 

sjæle på Gl. Strand 

kl. 13. Da vi nåede 

frem, markerede et 

flag, at F. Nansen 

Ivar kommet først 

(endnu en hallucination?) men Pernille gik ufortørnet igang med at 

varme den velsignede drik på et medbragt gasdrevet køkken, og snart 

kunne vi skåle med vores gæster, deriblandt to tørstige tyske navere. 

Bjørns forkrøblede men velsmagende æbleskiver måtte vi til gengæld op

give at lune, da en kraftig vind , som jeg med sikkerhed ved ikke var 

Monsunen, bestandig blæste gasflammen ud. Før vi drog videre, var der 

heldigvis tid til et besøg i det underjordiske latrinære paradis. på 

Amager Torv. Her varmede vi tæerne og sludrede med d e n kvindelige 

"driftsleder", mens vinylnisserne kravlede på fliserne. Julestjernerne 

bloms trede og radion spillede "God res t ye merry gentlemen". 

så g ik d e t e llers videre i regulær zik-zak mod ensretningen og Storm

broens ven s t r esv ing, som vi på forunderlig vi s klarede uden kOllision. 

"Frostve j r , sa l t vand og alkohol" kunne have været titlen på en 

ufuldend t roman a f Hemingway, men det var blot hovedbestanddelene af 

styrmandens hjerne denne l ø rdag eftermiddag. 

Vi kryds d h vn n, og tog også Christianshavns Kanal venstreom. De 

s må sejl s k i b o g puttede sig op a d hina nden som for at holde var-

9 4 

men, træerne langs kanalen var hvide af rim og et par jule (eller 

helårs??)-branderter balancerede på bolværket og brølede venligt til 

os. 

Vi (Pernille, Florin og jeg) blev nu overhalet af den anden båd (Piet, 

Henrik og Bjørn), hvor sidstnævnte animerede sine roere til at anlægge 

Nyhavn, før det gik galt. Som de fleste vil vide, ligger der i bunden 

af denne et andet underjordisk latrinært paradis. Også her herskede en 

intens julestemning, som vi lunede os ved før det gik mod ØK's ponton 

igen. Hen langs Holmens afspærringer strøg vi med fabelagtigt mange 

knob, thi nu udgjorde nissedragten kun et sØlle værn mod det alt andet 

end tropiske klima. 

Den korte, men dog så dejlige dag gik på hæld, da vi drejede skarpt 

til venstre ind i Langelinies lille havn. Det bør bemærkes, at de ro

ende var hvide og stive på ryggen af is fra den fordampede sved. Da vi 

senere hjemme i klubben skyllede bådene, erstattedes saltvandet (der 

som bekendt fryser ved lavere temperatur en fersk) prompte af et is

lag. Saunaen blev tændt, men vi var for trætte til at indtage den. 

Jeg kan varmt anbefale (undskyld udtrykket) at gå i Nansens og Amunds

ens fodspor, og lade jUle-roningen blive en tradition. 

Katja Kvaale 
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orienteringslØb er motion for 
hj erne og hj erte 

Orienteringssektionen 1977-1986 

Da jeg skulle starte på at berette om de forløbne 10 år, hvor der 

ikke er udkommet årbog, søgte jeg tilbage i mine gamle årbøger. 

Hvad skrev de? Til min overraskelse fandt jeg, at i de sidste 5 år

bøger var "de" faktisk mig. på en måde chokerende, men også et vid

nesbyrd om stabilitet omkring sektionen. 

Sektionen blev stiftet i november 1939, så det er sektionens sæson 

nr. 37 til 46~ der er tale om. I alle 10 år har aktiviteterne været 

samlet mest om lØb fra Gåsehuset, åbne lØb og Stifinderløbet. Der

til kommer, at sektionen hvert andet år arrangerer Roernes Motions-

lØb. 
Løbene fra Gåsehuset 

I alle årene har der været arrangeret lØb fra Gåsehuset ca. hver 

14. dag i perioden fra 1. oktober till. april. 

Deltagelsen har været svingende, men det normale er ca. 15 deltage

re. Banelægning har været søgt lagt af så mange forskellige perso

ner som muligt. 

Desværre er skoven ved Gåsehuset blevet noget amputeret. Først skar 

Hillerød motorvejen det meste af lille Ravnsholt bort. Dernæst skar 

den ny amtsvej "Nymøllevej" sig gennem næsten hele østsiden af sko

ven. Dette har naturligvis ikke gjort banelægning lettere, men 

Ravnsholt er stadig en morsom skov at løbe i . 

Der er sket mange ting ved Gåsehuset, som er beskrevet andetsteds i 

bogen. Alt er lavet under Mikkels kyndige ledelse. Mikkel har i 

alle årene plejet huset, som han gjorde det i de foregående år. 

Derfor har Mikkel også siden 1975 været æresmedlem af sektionen. 

De åbne lØb 

Vi har gennem alle årene deltaget i mange lØb arrangeret af andre 

klubber. Vore resultater har været på det jævne, idet vi træner for 
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lidt og samtidig stiller op i klasser, der er for svære, for "man 

skal jo have en tur ud af det". I starten af perioden havde vi 

"Røde" til at lave nogle gode resultater i diverse old boys klas

ser. Han forlod os desværre, idet vi ikke havde andre på hans al

der, så vi kunne lave stafethold. Vi har deltaget i det afsindige 

Wild West lØb og i det store svenske etapeløb "5-dagers" samt det 

tilsvarende jyske "3-dages". 

Arrangement af åbne orienteringsløb i Danmark er blevet vanskeligt. 

Der er blevet lagt mange restriktioner på anvendelsen af skovene. I 

de private skove skader det jagten, siger skovejerne, og i stats

skovene forstyrrer det vildtet, siger skovridderne. Problemerne med 

statsskovene er blevet så store, at det nu ikke mere er klubberne, 

der søger om lØb i et skovdistrikt. Nu er det orienteringsforbun

det, der søger samlet om alle lØb direkte hos SkovstyreIsen. 

stifinderløbet 

Stifinderløbet er det åbne lØb, som vi selv arrangerer, og det er 

blevet arrangeret hver år. I 1986 var det således det 43. Sti fin

derløb. 

Oversigt over 14 års Stifinderløb: 

1973: 

1974: 

1975: 

1976: 

1977: 

1978: 

1979: 

1980: 

1981: 

1982: 

1983: 

1984: 

1985: 

1986: 

Hvalsøskovene 

Hallandsåsen, Margrethetorp 

Hallandsåsen, F6rslevholm 

Gribskov, Sydvest 

Gribskov, Nord 

Hallandsåsen, Vastersj6karten 

Jægerspris Nordskov 

Hallandsåsen, Hanasj6 

Gribskov, Mårum 

Alsjunga 

Tisvilde Hegn 

Danstrup-Krogenberg Hegn 

Orkeljunga 

Gribskov, Mårum 
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Ved de lØb, der er afholdt i Danmark, har deltagerantallet været 

700-800, og ved løbene i Sverige har det ligget omkring 300. Det er 

et stort projekt at afvikle et sådant lØb, men ved de sidste 10 lØb 

har vi kunnet få tilstrækkeligt med hjælpere, til at det har været 

virkelig gode lØb, vi har lavet. 

Det eneste løb, hvor vi har været nødt til at annullere klasser på 

grund af fejl, var i 1979, hvor vi havde lavet en dum fejl ved 

trykningen af to af banerne. Vi har et problem med at få involveret 

flere folk i det forberedende arbejde med arrangement og planlæg

ning. Det er en af de opgaver, der må arbejdes med. 

Roernes Motionsløb 

I 1971 startede en gruppe i DSR Roernes Motionsløb. Det hed sig i 

det fØrste lØb, at det var kapronings afdelingen og orienteringssek

tionen, der indbød tilløbet. Løbet er blevet en fast tradition og 

arrangeres på skift af DSR og Lyngby Roklub. 

I mange år var det klubbens "super-motionister" (Erik Sommer, Ole 

Schou, Willem Håkanson m.fl.), der var de drivende kræfter fra DSR, 

og sektionen bidrog med "arrangementsekspertise" ved løbet. 

I de sidste år har sektionen påtaget sig at arrangere lØbet for ro

klubben. Løbet starter og slutter ved Bagsværd Rostadion, og der 

løbes på en 5 km rundstrækning. Når DSR har arrangeret, har der væ

ret nogle gode fester bagefter. 

Cup-løbet 

Der er blevet arrangeret en klubkonkurrence i orienteringsløb. I de 

sidste 2 år har sektionen deltaget i denne. Det har ikke givet 

flotte placeringer, idet vi mangler både top og bredde, men det har 

været meget fornøjeligt. Vi har som del af denne cup-match arran

geret et lØb for andre klubber i de år, vi har deltaget, og i 1986 

endda 2, nemlig både en semifinale og selv finalen. 
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Trænings lØb 

Det sidste, jeg vil omtale, er sommertræningsløb. Der arrangeres 

træningsløb hele sommeren, den såkaldte "sommerkarrusel". Også her 

har vi de fleste år arrangeret et lØb. Til gengæld er det sjældent, 
vi har deltaget. 

styre 

I alle årene har sektionen været ledet at et styre. Nogle af de 

navne, der i de sidste 10 år har været i styret: Poul Nissen, Kjeld 

Lauritzen, Svend Andreasen, Vibeke Jansen, Torben MØller, Johan 

Frydendahl og Ronald Clausen. De sidste 4 udgjorde styret i 1986 og 

er genvalgt for 1987. 

Dette var mange ord om de 10 år, der er gået. Nu også et par ord 

om det, der skal ske i 1987 . Vi fortsætter vore aktiviteter omkring 

Gåsehuset og håber at se mange deroppe. Den 12. april skal vi igen 

arrangere Stifinderløbet og denne gang i Sverige. Den l. søndag i 

december skal vi arrangere Roernes Motionsløb. Dertil kommer som

mertræningsløb og cup-lØb. Jeg håber, vi kan få mange med ud til 

løbene, så det kan blive et år med masser af aktivitet. 

Orienteringssektionens formålsparagraf er: 

"At arbejde for fremme af orienteringsidræt og dermed be

slægtede idrætsgrene og tilsluttede forhold for derigennem 

af skabe et sammenhold blandt DSR's medlemmer, når der ikke 
roes. II 

Hjælp os med at opfylde paragraffen. og husk 

o r i e n t e r i n g s l ø b e r m o t i o n f o r 

h j e r n e o g h j e r t e 

Ronald Clausen 
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PORTRÆT AF ET ÆRESMEDLEM 

Klubbens yngst udnævnte æres
medlem er: 

cand . polyt Knud Mikkelsen 

fØdt : 7. november 1924 

Medlem siden 1942. 

Udnævnt til æresmedlem i 1984. 

Enhver, d e r har sin gang i DSR kender Mikkel . Kommer man i klubben 

vil ma n næs t e n på en hvilken som helst dag og på et hvilket som 

he l st ti d s punkt - efter frokost vel at mærke - træffe p å e n ældre 

herre i s nus ket a r bejdstøj, der tusser rundt med en p i be i den ene 

hånd og værktøj i den anden. Det er Mikkel - man v e d hvem han er, 

måske kende r ma n ham fr a et s tyrmandskursus, men Mikkel oplever man 

først når man drager p å langtur. 

"Der skal være orden i sagerne", er en af Mikke l s livsholdninger, 

og til opfyldelse a f d e tte, har Mikkel konstrueret en række syste

mer, som specielt kend es af O-løberne fra Gåsehuset og af roerne 

fra l ngLursgrejet. Mikke l s bestikkasse fx. er genial, den indehol

der d L h l og går op i en hø jere enhed med opvaskebaljen. Men da 

Mikk l P s n r d sit sammenklappe lige spisebord i 24 d e l e , op-

stod misL ok n om, s yst matikken h avde tage ove rhå nd. 

100 

Mikkel er en jævnbyrdig rok ammer at for alle generationer i DSR, men 

selvom man ikke tænker over det, har han alligevel en del år på 

bagen. Dette giver sig udslag i en stor erfaring, som der rundhån

det deles ud af til den, der giver sig tid til at lytte, samt i , at 

Mikkel anvender forstørrelsesglas ved kortaflæsning. Han bruger det 

nu ganske charmant, ihvertfald faldt en hel fransk delikatessefor

retning pladask for ham, da han fremdrog forstørrelsesglasset for 

at se nærmere på et bette stykke ost. 

Måske er det også Mikkels store livserfaring, der har givet ham 

hans uforstyrrede måde at modtage livets tildragelser på. Selv ikke 

det at kuldsejle et skær bringer Mikkel mere ud af fatning end at 

han med stor besindighed tager piben ud af munden og konstaterer 

til sit bestyrtede mandskab: "Hov. Det må I sgu' undskylde" . 

Mikkel kan være tunghør - Krydret med en sund portion stædighed 

kommer det ham ofte tilgode. Men der er også situationer, hvor det 

kommer hele bådholdet til gode. Dette er specielt når diverse myn

d igheder bliver for besværlige med forbud og påbud. 

Ti l dem, der ikke har prøvet det endnu: Glæd jer til de lange af

tenstunder i en teltlejr, hvor Mikkel kan vende og dreje en facet 

at klubbens historie og belyse den fra mange vinkler, alt imens der 

bakkes løs på piben og brygges l. - 2. - 3. og 4 . gangs kaffe. 

Pernille 

Mikke l i en karakteristisk stilling , der kan gøre gymnaster grønne 

misundelse, selv efter års træning. 
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NIVÅHUSET 

Den 5. - 7. september 1986 drog 25 mennesker i bil, på cykel, i robåd 
og kajak til Nivåhuset, for at fejre 60-års jubilæet. 

---000000000---

Dette er historien om huset, der ikke ville dØ. 

studenter har altid været seperatister. Da vi i 1926 fik stillet et 

areal til rådighed for en hytte et par hundrede meter ude i Øresund, på 

en gammel teglværkstange, var det lige sager for os, og huset har været 

flittigt benyttet lige siden. 

Gennem halvfjerdserne blev vort privilegium alvorligt truet. Storbyen 

bredte s i g helt til Nivå, man ville bygge marina i den gamle teg1-

værksgrav, og teglværket var nedlagt. 

Ved 50 - årsdage n i 1976 følte vi, at en æra var slut. 
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Det var den også, men huset er der endnu. Godt nok gynger gulvet visse 

steder, og ikke alle stolper har jordforbindelse. Men som i eventyret: 

det ved nok ikke, til hvilken side det skal falde. 

Havnen udvidede sig, dog i langsomt tempo. Med de foreliggende frem

tidsudsigter var det småt med vedligeholdelsen, og til sidst blev det 

tilholdssted for narkomaner og andet godtfolk. Kommunen truede med 

bulldozer, hvis vi ikke gjorde noget ved huset. 

Nogle medlemmer syntes, at huset stadigvæk havde en mission, selvom 

det var kommet til at ligge på en offentlig badestrand. Det blev be

fæstet med solide træplader, bolte og vinkeljern, og et nyt klientel af 

ubudne gæster prøvede deres kræfter på vores fæstning og fandt de svage 

steder, så vi kunne sikre dem. 

De lokale borgere viser stor interesse for vor tilstedeværelse. Enten 

er det nostalgi eller også er det fordi, de skal bruge stedet til en

demål for luftning af hunde. Endelig pynter huset på det ellers lidt 

kedelige havneareal. Da nogle ungdommelige elementer syntes, at huset 

egnede sig bedst til Set. Hansbål, opstod der slagsmål, og vi slap med 

a t få brændt nogle af møblerne af. 

Huset har nu fået en renæssance blandt medlemmerne. Vi har haft flere 

f ællesture derop med op mod 25 deltagere, og vi har mødt stor gæstfri

h ed og hjælpsomhed hos Karlebo Roklub. Måske er vi ikke så seperati

s tiske mere, men der er nok endnu en forklaring på populariteten. Jeg 

v ed ikke om arkitekterne tænkte så langt, da de i sin tid tegnede 

h uset: Selvom der nu er badestrand og bilvej ganske tæt ved, er 

udsigten næsten den samme som fo~ 60 år siden. Huset har nemlig ingen 

vinduer mod vest. 

De seneste forlydender går ud på, at i stedet for at vi skal fjerne os 

f l ytter de lokale klubber ud tilos på det nyligt opfyldte areal nord 

f o r huset. 

Vi kan vist godt regne med endnu nogle år i Nivå. 

Fak t a om Nivåhuset: Godt 40 kvadratmeter stort, 10 køjepladser, stue 

11\ d pejs, lille køkken med flaskegas og alt køkkenudstyr (hvis ellers 

Ikke det er stjålet). Vand hentes i dunke fra en nærliggende vandhane. 
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Rotid fra SvanernØllen; 3-4 timer. 

Huset lå oprindeligt på en medtaget tange, bygget af kasserede mursten 

fra SØlyst teglværk. Grunden blev stillet til rådighed for en årlig le

je af l kr. af Faxe Kalkbrud, som ejede teglværket. Da det blev ned

lagt, overtog Karlebo Kommune området. 

Mikkel 
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NIVÅ 50 ÅR 

Denne artikel, skrevet af Gudmund Schack, er tidligere trykt i 

klubbladet nr. 7 1976 i anledning af Nivåhusets 50 års jubilæum. 

Da redaktionen ringede og spurgte mig, om jeg ville skrive et par 

linier vedrørende Nivåhuset, som nu har stået i 50 år, følger jeg 

hermed opfordringen; 

Lørdag d. 13. juni fandt den årlige kaninfest sted, og overlæge 

Køster, studenterroernes trofaste støtte gennem mange år, holdt 

talen for kaninerne, idet han med fængende begejstring fortalte, 

hvad roningen havde betydet for ham, og hvilken kilde til sundhed 

og livsglæde den kunne blive for kaninerne. En række andre talere 

havde ordet ved det påfølgende punchesold, bl.a. klubbens æresmed

lem, direktør Harald Simonsen. Han gaven kærkommen meddelelse om, 

at han havde stillet en strandgrund ved Nivå til rådighed for klub

ben til opførelse af et hus, hvortil roere kunne tage på deres 

weekend- og ferieture. 

Herefter gik vi igang med planerne til bygningen af klubbens nye 

hus. 

To af vore medlemmer, arkitekterne Gerstrøm-Nielsen og Ove Mandrup

Poulsen tegnede huset, som kom til at indeholde en stor stue med å

ben kamin og omkring denne stue grupperet 3 soverum med ialt 10 kØ

jer 6g køkken. Det skulle stå færdigt i maj 1926, og allerede i hu

sets første sæson var der optaget hvereneste weekend. 

Huset kom til at koste kr. 3.907,75 , og da klubben også dengang 

var fattig, måtte vi låne os frem og skaffe penge ved gaver. 

D.S.R. 's Venner gav et tilskud på kr. 1167,- , alt hvad der var 

kommet ind i årets lØb. Da jeg ved et bestyrelsesmøde spurgte for

manden - daværende sekretær i Udenrigsministeriet, senere ambassa-
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dør F. Hvass - om hvorledes han havde tænkt sig at vi skulle skaffe 

restbeløbet, svarede han, at det måtte jeg selv finde ud af, da det 

var mig, der var kasserer. Jeg gik i banken og lånte pengene og 

måtte som sikkerhed pantsætte mit indbo i en 3 værelses lejlighed, 

- nå, det lykkedes efterhånden at få beløbet betalt, men det var 

svært. 

Ja, det var i korte træk, hvorledes Nivåhuset blev til, og en af de 

ivrigste Nivåroere, Ejnar Krenchel skrev i årbogen for 1926 følgen

de lille artikel : 

"HERRERNE TIL NIVA" Vi er blevet godsejere allesammen! 

Ingen herregaard i hele landet ligger saa stolt og fjernt fra alle 

mennesker som studenternes tømmerhus derude på næsset i Nivaabug

ten. 

En sommeraften sidder du ved roret og styrer mod det inderste af 

bugten. 

Du skimter de slanke skorstene fra Nivaa Teglværk, de mørke skove 

og et enligt lys midt i alt det sorte. 

Dine roere lægger kræfterne i; for nu er de snart hjemme. Og huset 

dukker frem - ensomt, men straalende af fest. 

De har tændt baal i kaminen deroppe. - 3 store glasdøre sender ly

set ud over det mørke vand. 

Og kammeraterne venter; 2 baadehold er kommet i land. - Theen er 

sikkert lavet. Dannebrog er plantet over kaminen og guitaren er 

stemt. - Snart vil vi samles i en kreds om pejsens gløder og drømme 

- hver om sit - naar sangeren klimprer paa sine strenge. 

Kom al verd ens godsejere. Læg jer på knæ derude i strandkanten i 

det køl i g e maane ski n. Fold hænderne over jeres sorger, jeres maver 

og j eres po d a g r a. 

Stir derind , til baalet er s lukket og bølgeslaget har dysset roerne 

i søvn. 
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Stir jer mætte gamle mænd. - For I når aldrig derind! 

Hvad er det for en skrattende lyd? - Saa stands dog den fandens 

grammofon? - Hvor er jeg? - Ha, Nivaa! 

Har du set, hvor solen skinner? 

Væk med soveposerne. - Slaa dørene op og lad os komme i vandet, saa 
skal vi nok blive vaagne igen. 

Og saa hejser vi baade Standeren og Dannebrog. Det skal ses langt 

omkring, at her bor "Danske Studenters Roklub". 

Jeg vil give dig et godt raad. Vil du se noget morsomt, saa skynd 

dig i forvejen ind ad den lange tange forbi de andre roeres telte 

og gem dig i grøften derinde ved landevejen. Om lidt kommer de 

marcherende, naar de skal paa morgen indkøb hos købmanden og hos ba

geren. - Du tager ikke fejl. Kommer der en flok fine unge mennesker 

i nystrøget landgangstøj med lige striber i de hvide bukser og 

skinnende sweaters, saa kan du være evigt forvisset om, at det har 

aldrig i sine dage været studenter. 

Men ser du en samling grinebidere med snavsede, krøllede, forstop

pede graa, blaa og sorte vagabond-bukser eller slet ingen bukser 

paa, ubarberede ungersvende uden skilning og sweaters og trøjer i 

de mærkværdigste faconer og st~rrelser - en vandrende fantastisk _ 

uforskammet protest mod alle de simpleste begreber om, hvordan man 

ser ud på landevejen, - møder du en saadan karavane - ja, saa kan 

du roligt gaa ud fra, at det er "Herrerne til Nivaa", der er paa 
morgenindkøb.---
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GÅSEHUSET 
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Gennem alle årene har Gåsehuset været regelmæssigt benyttet hveran

den søndag vinteren igennem. En skiftende, men talrig medlemskreds 

har benyttet sig af O-sektionens tilbud om en løbetur i skoven, 

selv når det har været regn og snesjap. 

Sektionens stabile ledelse har bevirket, at man altid kan regne med 

disse vintersøndage, og den årlige julekispus er blevet en fast in

stitution med spøgefulde indfald og mange deltagere. på de store 

dage er huset fuldt - vi var 24 til middag på o-sektione n s 40-års 

fødselsdag. 

Herimod er der ikke så mange, der yder de de jlige omgi velser fuld 

retfærdighed ved at benytte huset som wee end- e ller fer i 'ehytte. Man 

har s å travlt nuomstunder. 

I å rene 1 9 7 5- 77 blev storstuen udvidet til det dobbelte, og der 

blev l avet i ndgang g e nnem køkkenet, som også blev gjort større. Der 

bl ev installeret varmt vand og bad inde i huset. De gamle dages ro

ma ntik med k olde afvaskninger i går den er forbi - ingen har prote-

s teret. 
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Gode venner har forsynet huset med en effektiv kakkelovn, så varme 

er ikke noget problem, i al fald ikke for dem, som forstår at fyre 

med koks. En anden velynder har fundet det passende, at vi spiser 

af kongeligt porcelæn deroppe. Heldigvis har vi blandt gæsterne og

så kokke, som kan leve op til stilen . 

Det ville være for prætentiøst at kalde alt dette en modernisering. 

Til beroligelse for de gamle kan jeg fortælle, at pejsen ryger, når 

der fyres op, de vigtigste lyskilder er stadig petroleumslamper og 

stearinlys, selvom der er kommet el i form af en akkumulator. Der 

er ingen kørevej til huset, og vandledningerne skal somme tider 

tøes op, når der er hård frost. 

Vedligeholdelsen kræver stadigvæk en stor indsats. For nogle år si

den fik vi en forskrækkelse, da noget af loftet kom ned - i våde 

klatter . De gamle spær fra gæssenes dage måtte forstærkes og sup

pleres, og der er lagt nyt tagpap på efter professionelle retnings

linier. Det var nu ejendommeligt at nyde udsigten over området ved 

at stikke hovedet op gennem taget. 

Hvad vi længe havde være bekymret for skete i disse år: Storbyen 

nåede Allerød. En ny bilvej blev anlagt i den vestlige del af sko

ven, et par hundrede meter fra huset. Vi har efterhånden vænnet os 

t il den. Nok støjer den mere end den gamle slyngede vej, men det 

hjælper, når det nye bælte af grantræer vokser op. 

Et nyt villakvarter har bredt sJ g i vort område, hvor der før var 

marker, og det virkede en overgang truende. Men en fornuftig by

planarkitekt fandt, at vor ejendom sammen med de to naboejendomme 

passede så godt ind i miljøet, at de ikke burde røres. Med andre 

ord: Vi befinder os i et slags indianerreservat i Allerød, og der 

befinder vi os ganske godt. Nota bene : Der er plads til mange flere 

indianer e. 

Fakt a om Gåsehuset : c a. 56 kvadratmeter med ca 4500 kvadratmeter 

naturgrund, bel i gge nde op til Ravnsholt Hegn , syd for Allerød. 
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Huset kan benyttes af alle DSRs medlemmer. Der er 6 faste køjeplad-

fem overnattende i stuen, rindende vand, træk og ser og plads til 

slip samt bad. 

Grunden blev stillet 

Henning Koch. Huset er 

til rådighed af klubbens tidligere formand 

bygget umiddelbart efter krigen, da der end

nu var strenge materielrestriktioner, 

skur, hvor Koch holdt gæs. Deraf navnet. 

som en forbedring af det 

SR både Kochs beboelseshus og Gåsehuset som testaI 1951 modtog D 

mentarisk gave. 

Mikkel 

o 
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DSR ' S RESTAURANT 

I DSR's love angives, at vi skal drive restaurantionsvirksomhed for 

medlemmerne. Driften har været opretholdt under mange former i det 

forløbne ti-år. Til tider har der været balance, men oftest har 

driften givet underskud. I perioder har køkkenet været stabilt un

der lønnet arbejdskraft. Vi er vel en del der stadig kan huske Git

tes lange gode periode, og mon ikke også Kling-Klang og Skrubben 

huskes med varme? 

Køkkenet har jo altid været et slags centrum i DSR, det sted hvor 

man har haft bedst føling med husets og klubbens aktiviteter. Der 

er ikke meget godt at sige om de perioder, hvor driften ikke har 

fungeret. Køkkenet lægger grunden for de sociale aktiviteter, der 

er ligeså væsentlige som selve roningen. 

I 1984 havde køkkenet en lang periode baseret på medlemmernes fri

villige initiativ. Friskt gjort af de medlemmer der deltog - men de 

var for få, og køkkenet led meget materielt set. I foråret 1985 an

satte den daværende bestyrelse Jytte Nilsson. 

Jytte er, som de fleste vel har bemærket ikke sådan at slå ud. Der 

kom snart skik på tingene, køkkenet blev atter det sted hvor DSRs 

aktiviteter i det daglige koordineredes. 

Der blev lagt hårdt ud med køkkenet åbent 4 aftener om ugen. Ved 

slutningen af 1985 stod det klart at køkkendriften fungerede strå

lende. Men det stod også klart at der ikke var kundebasis for denne 

stordrift. Noget måtte gøres. Et køkkenudvalg blev dannet til ana

lyse af økonomien, samt ledelse i samarbejde med Jytte. Opgaven var 

ret håbløs, men vi blev reddet: Jytte ku' li' huset og dets benyt

tere, de snurrige sangere ikke at forglemme. Jytte overtog fra ja

nuar 1986 selv salget af mad, en forretning uden avance. LØnnen 

blev erstattet af provision af bar-driften (Øl m.m.), således at 
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DSR og Jytte delte den iøvrigt begrænsede fortjeneste. 

Fra september 1986 har Jytte givet helt afkald på provision, såle

des at bar-overskuddet helt tilfalder DSR, idet Jytte mente at vi 

bedre kan udnytte pengene fremfor skattevæsenet. Af praktiske år

sager har Jytte dog spiritussalget. DSRs restaurationsdrift hviler 

derfor for første gang i lange tider i sig selv. 

Overskuddet på medlemsaftener er minimalt, men festudlejninger af 

salen har givet råd til en række anskaffelser til køkkendriften. 

Ekspeditioner i baren på klubaftener foretages af frivillige med

lemmer. Alle opfordres til at melde sig til dette en gang eller 

flere. 

Det er også os - medlemmerne, der skal bære ølkasser, så bare kom 

igang! ! 

Ib Jørgensen(køkkenudvalget) 
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DSR' S HISTORIE 

DSR's historie er tidligere beskrevet i "Dansk Studenterroning gen

nem 75 Aar", redigeret af professor Knud Secher. Arene 1867 - 1941 

er udtømmende dækket i dette værk fra 1942. 

Arene 1942 - 1966 er i rimeligt omfang dækket af årbogen for 1966 

med undertitlen: "Dansk Studenterroning gennem 100 år". 
:' 

Perioden 1967 - 1977 er ikke behandlet samlet, men sammendrag find

des i årbøgerne for de enkelte år, hvoraf den sidste dækker 1975 -

1977. 

Tiden efter 1977 er ikke behandlet overhovedet, hvorfor man må gå 

den tunge vej gennem klubblade og arkivalier. 

Den seriøse behandling, som DSR's historie i perioden efter 1966 

kræver, fordrer altså grundige kildestudier, som tiden desværre 

ikke tillader. Jeg må derfor i denne omgang indskrænke mig til at 

beskrive udviklingen indenfor de enkelte områder, som enten er be

skrevet i umiddelbart tilgængelige kilder eller hvorom jeg selv ved 

besked. Disse bidrag findes rundt om i årbogen under selvstændige 

overskrifter, men man vil bemærke, at jeg har måttet afstå fra at 

behandle så vigtige emn r s om: Klubbens daglige liv sommer og vin

ter, medlems- og aktivitetsstatis~ik, økonomi, køkkendrift, materi

ellet, bådeværftet, kajakroning, bygningsvedligeholdelse, forhold 

omkring beboerne, pokalsamlinge n, Nor diske Akademiske Mesterskaber, 

DSR's Venner, O-sektionen, Gås huset, nekrologer og sikkert meget 

andet. 

Jeg skal dog opfordre - især ældre - me dlemmer til at udarbejde og 

fremsende indlæg, som kan benyttes ved en eventuel senere, samlet 

beretning for perioden 1967 - 1992. 

Endelig skal jeg udtale min påskønnelse af at en kreds af ganske 

unge medlemmer har taget initiativet til udgivelsen af nærværende 

(skæve) l20-års jubilæumsårbog. 
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Medicinernes Roforening ( MR ) 
Okt.1867 - Rundsendelse til medicinske kandidater og stude

rende i København om anskaffelse af en el . flere 
robåde. 

25.Apr.1868 - Første generalforsamling. 
1891 - Indgået i SSR. 

Roforeningen SVIP = Juristernes Roforening ( JR ) 
1868 - Stiftet. 
1871 - Nedlagt. 

Studentersamfundets Roklub ( SSR 
1885 - Stiftet. 
1894 - Medstifter af AR 

Studenterforeningens Roklub ( SFR ) 
lO.Sep.1886 - Stiftet. 

1891 - Optager MR. 
1894 - Medstifter af AR. 

pOlyteknisk Roklub ( PR ) 
l6.Apr.1887 - Stiftet. 

Akademisk Roklub ( AR ) 
30.Maj 1894 - Dannet af SSR og SFR. 

Danske Studenters Roklub ( DSR ) 
28 . Mar . 19l7 - Dannet af PR og AR. 

Aarhus Studenters Roklub ( ASR 
3.Dec.1942 - Stiftet. 

Hvis nogen på grundlag heraf kan gøre rede for, hvorledes vi er 
nået frem til den 13. juni som vor "fødselsdag", bedes de give s ig 
til kende. 

Stig Rasmussen 
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STUDENTERSANGERNE 

studenter Sangforeningen har siden vinteren 1969/1970 lejet sig ind 

i DSR's lokaler, idet de disponerer over eget bestyrelseslokale og 

arkiv . Herudover har de i vintersæsonen adgang til salen og veran

daen p å alle mandagsaftner og i et vist omfang tillige på onsdags

aftner. Foreningen præsenterede sig selv i årbogen for 1969. 

Traditionelt har sangerne medvirket ved standerhejsningen, ligesom 

man i de første år holdt en fælles, årlig forårsfest. De to seneste 

af disse ligger dog tilbage i 1977 og 1980. 

SYDHAVNSHUSET 

I 1942 tog DSR et nyt træningshus for kaproere i brug. Det ligger 

endnu i Gasværkshavnen, men tilhører ikke længere DSR. 

Efter at kaproerne i stadig højere grad samlede deres akt iviteter 

på Bagsværd Sø, blev huset ikke længere benyttet af DSR , men blev 

d e seneste år udlejet til andre formål. Uanset kontraktens ordlyd 

o m a t DSR ved ophør af roakti viteten fra huset skulle fjerne dette 

og p lanere grunden, så kommunen gennem fingre med udlejningen og 

accepterede i 1979 at lejemålet blev overført t i l Ka lk- og Mørtel

værkerne - med andre ord, at DSR solgte huset - samt at DSR her for 

fik 80 . 000 kr., hvilket svarede til 10 - 15 års lejeindtægt. 

Salget blev besluttet efter en længere debat i klubben om, hvorvi dt 

huset burde afhændes eller påny inddrages i klubbens aktiviteter. 

Det i ndkomne beløb blev for størstedelens vedkommende brugt til 

istandsættelse af klubhuset i Svanemøllen, bl.a. ved en f ornyelse 

af tagbelægningen. 
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LIDT OM ALT KORT FORTALT! 

Af særlige begivenheder, som jeg. ved mine kildestudier er falde t 

over, vil jeg kort nævne; 

1968 på den ekstraordinære generalforsamling den 23.april 

opnåede kvinder endelig adgang til at blive medlemmer 

af DSR . 

1970 Motionsrummet etableredes - i første omgang kun med ca. 

2/3 af den størrelse, det har idag. 

1972 

1976 

1978 

1980 

1981 

1981 

Nordisk Akademisk Mesterskab roes for sidste gang. 

Bådvask gen- ? l indføres. 

Halvtaget over cykelstativerne renoveres . 

Der anskaffes bådevogne til inriggerne. 

Man forsøger sig med lørdags- og søndagsroning . 

Slyngelstuen istandsættes. 

1982 Den første Tour de France. 

1986 Kanindåb for fØrste gang i yngre mænds minde. 

Supplerende aktiviteter har været dyrket også udenfor klubhusets 
ammer : 

- Badminton har været spillet i Svanemøllehallen siden den 

blev omdannet til idrætshal. 

- Basketball og Tennis har v~et spillet sammesteds om 

vinteren henholdsvis 75/76, 76/77, 77/78 og 78/79. 

- Svømning har været dyrket i Otto Mønstedhallen indtil 76 / 77 

og derefter i Emdrupbadet indtil vinteren 85/86 . 

- Hå ndbold blev spillet samme steds i ndt i l 83/84 ( ? l. 

- Old Boys gymnast i k ble v dyrket i Metropolitanannekset indtil 

82/83, hvor e fter de n f l yttede t i l vore egne lokaler. 

Stig Rasmussen 
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SEJRSMASTEN 

DSR skænkede på generalforsamlingeq i 1934 "Sejrsmasten" til Civil

ingeniør H. Ree til erindring om klubbens indtil da største kapro

ningssæson, der havde resulteret i 36 sejre. 

Ingeniør H. Ree udsatte samme år "Sejrsmasten" 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 sær

ligt fortjenstfuldt arbejde for kaproningen i DSR. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er tildelt de på

gældende: 

1934 Gudmund Schack 1960 Niels Jørgensen 
1935 Mogens Hee 1961 Drengefirer 
1936 Max SØrensen 1962 Hans Frederiksen og 

Ib Kruse 
1937 Frode Christiansen 1963 Chr. Rasmussen 
1938 K. K01man 1964 Jens Rønne Hansen 
1939 Hugo Grumme 1965 Begynder-otteren 
1940 Aage Jørgensen 1966 Kaproningsafdelingen 
1941 Kaj Traulsen 1967 Palle Blinkenberg 
1942 Ole Secher 1968 Niels Secher 
1943 Paul Sivertsen 1969 Bent Serup Pedersen 
1944 ikke uddelt 1970 Ikke uddelt 
1945 K. H. Rasmussen 1971 Ikke uddelt 
1946 Erik Kiersgaard 1972 Ikke uddelt 
1947 ikke uddelt 1973 Susanne Rørsgaard og 

Annette Worsøe 
1948 ikke uddelt 1974 Hanne Petersen 
1949 Axel F. Mathiesen 1975 Claus Rasmussen 
1950 Junior-otteren 1976 Poul Hedebo 
1951 Jørgen Krause 1977 Birgitte Hanel 
1952 ikke uddelt 1978 Lena Baden 
1953 Poul E. Jakobsen 1979 Jan Cederkvist 
1954 Begynder-otteren 1980 Palle Rørsgaard 
1955 ikke uddelt 1981 Bent Andersen 
1956 Mogens Haut/Kurt Nielsen 1982 Ikke uddelt 
1957 ikke uddelt 1983 Bjarne Eltang 
1958 Toer m. styrmand 1984 Reiner Modest 
1959 Peter Wilcken 1985 Hanne Eriksen 

1986 Bent Fransson og 
Jørn Jørgensen 
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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 daværen

de protektor. 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Desuden indehaves "Papirkniven" af følgende: 

1925 
1926 
1926 
1927 
1928 
1928 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1 942 
1 943 
1 944 
1 945 
1 946 
1946 
1948 
1949 

Ove Petersen 
J. Norman-Hansen 
Gudmund Schack 
H. B. Fogh 
O. Hallin 
Axel Hertz 
H. Høeg Rasmussen 
Axel Lundquist 
H. Ree 
Knud Secher 
Ove Mandrup-Poulsen 
H. K. Rasmussen 
K. R. Me1gaard 
Aage Jørgensen 
Mogens Hee 
O. Bondo Svane 
Sten Ryum 
Ejvind Sieverts 
Jørgen Stærfe1dt 
Chr. Ostenfe1dt 
Ulf Kaarsberg 
Gunnar Wande1 
Kr. Nør1yng 
Dan Frørup 
Ejnar F. Voigt 
Gunnar Nyhegn 
Frode Christiansen 
Erik Kiersgaard 

1950 
1951 
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 

Erik Becker 
B. M5hring-Andersen 
Axel Mathiesen 
Bjørn Møller 
Carl Sj elle 
Mogens B1ach 
Aage Bang 
Wriborg Jønson 
Knud O. Møller 
N. O. H. Strige1 
Rud Møller-Jørgensen 
Erik Haamann 
Aage Hendrup 
Carlo Larsen 
Knud Mikkelsen 
Leif S. Rode 
Peter Wi1cken 
D.F.D.S. 
otto Bjerrum 
A. H. Bøttger 
Morten Andersen 
Ib Christoffersen 
J. L. Mansa 
Dan Nielsen 
H. Schaumburg 
Stig G. Rasmussen 
Niels W. Fredsted 
Steen Storland 
Stig Rydberg 
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DSR ' S ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen 
Professor J. J. Jannover 
Overlæge H. S. Køster 
Direktør Henning Koch 
Civilingeniør H. Ree 
Professor, dr. med. Knud Secher 
Direktør Harald Simonsen 
Overretssagfører H. Steinthai 
Grosserer Gudmund Schack 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane 
Pianofabrikant Bjørn Møller 
Cand.jur. Aage Bang 
Afdelingsleder Georg Galster 
Cand.polyt Knud Mikkelsen 

DSR ' S ÆRES TEGN 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 
Kaptajn H. H. Bondo 
Grosserer Carl Thorup 
Direktør Henry Skov 
Direktør Harald Simonsen 
H/R-advokat H. Rømcke, N.S.R. 
H/R-advokat E. W. Nansen, N.S.R. 
Aktuar N. Solberg N.S.R. 
Professor, dr.med. Knud Secher 
Civilingeniør H. Ree 
Generallæge Em. Saugman 
Ambassadør Frantz Hvass 
H/R-advokat Leif Rode, N.S.R. 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist 
Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Højesteretssagfører O. Bonde-Svane 
Pianofabrikant Bjørn MØller 
Sagfører Erik Becker 
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Ski tser fra Norge 

tegnet af Kai Rich. 
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GLARMESTERFIRMAET 

ROBERT LARSEN & SØN ApS 

Engelsborgvej 9 

2800 Lyngby 

Blyindfattede ruder 

Billedindramning 

Salg af glas 

Levering og isætning 

af THERMORUDER 

Reparationer 

02 87 46 74 

LAD LøNNEN KøllE 
, HøJESTE GEAIl 

lI,r eHer den blå linIe. 
Sa løber De s'.'dent far for 
kontanter. 

De får checks. Dankon og mulighed for al låne. Kon sagt 
koneste vej til kontanterne med en ServiceKonto i 
Handelsbankcn. 

Kom og tank op med ct okonomicficrsyn. Vi har 
nere kontante mu ligheder. der gi'rclaslik i hverdagen. 

Når vi kender Deres behov, lavet vore dygtige bank
folk lige den IOlallosning, der er gearet til Dem. 
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