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BERETNING OM AARET 1944

I

sin Nytaarshilsen til Medlemmerne i Januar Numme_ ret af »OfficielIe Meddelelser « 1944 skrev Klubbens
Formand, Grosserer Schack, at Aaret 1943 vilde blive
husket længe om end ikke for det gode, og at faa Aar
h avde været vanskeligere for vort Land og for vor Idræt.
O g dog havde vi i 1943 kunnet gennemføre en Sæson,
d er' omfattede alle 3 Kategorier af vor Idræt: Kaproning,
r,angtursroning og almindelig Motionsroning endda med
e n Medlemstilslutning som aldrig tidligere. Vi kunde
endvidere 1'0 op langs Kysten og benytte vort week-end
l ilis i Nivaa, i hvert Fald indtil den 29, August.
Naar vi nu ser tilbage paa Aaret 1944, forekommer
del unægtelig, at Mindet om 1943 blegner i SammenliglIillg med det svundne Aar, som bød vor Idræt en væ"l'1I li ig tungere Lod end i 1943, først og fremmest fordi
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VI tvungne af OmstændighedcJ'nc ralld I del klogest
at opgive Kaproning og Kaproningsl J'H'lIi np;. mell dernæst ogsaa fordi vor »Aktionsradills « hlev slærkt begrænset, idet Omraadet for den tillacl!e nClIling kun omfattede J-Iavnefarvandet mellem Slusen vcd Kalvebod
Strand og Havnemolerne i Nord ved dcn nye Lystbaadehavn. Tilladelsen ti.l Roning inden fol' deUc begrænsede
Omraade kom forholdsvis sent (den 18. Apl'il), hvorefter
Legitimationskortene skulde fornyes, og først den 30.
April kom Roningen i Gang, 3 Ugel' efter Standel'llejsningen. - Men aH er relativt i denne Venten, og sjældent er vel de første Ture i Havnen og det første Bad
fra Sandøen })levet nydt mere intensivt, end Tilfældet
val' i Foraal'et 1944.
Men ogsaa foe Langtursl'oningen medførte den 'skærpede Krigssituation yderligere Indskrænkninger. Det
gjaldt saaledcs L' arvandene omkring S.rællands 0st- og
Nordkyst, jdet noning var fOl'budt øst fol' Storstrømsbroen, d. v. s. hele Sundct og Kailegal Nor'den om Sj ælland, saaledcs at klin St()l·cbn·11 og cn Del ar Slllaalnndshavet var tilbage. Under disse Omsln'ndighedcJ' val' det
naturligt, at de fleste Langture foregik i de fynske Farvande og i Roskilde og Isefjord. Men Lysten til at tnge
paa Langtur var trods alle Besværligheder med Rejser
og Proviantering lige levende hos de ivrigste blandt
Klubbens Langtursroere, unge som ældre (for ikke at
sige gamle l) , og selvom vi ikke naaede op i Nærheden
af 1943's Rekordtal paa Ferielangture, saa el' de 31 Ture,
der gennemførtes i Sommerens Løb, dog et gyldigt Bevis paa vore Langtursroeres Mod og Lyst til at trodse
alle Vanskeligheder, saaledes som de f. Eks. lInder Generalstrejkedagene mødte de Langtursroere, der netop i de
Dage sknlde stade paa Tur. Og Glæden over atter en
Gang at kunne komme bort fra det hele og opleve Eventyret sammen med gode Kammerater var' vel saa stærk
som nogen Sinde.
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Og' Sommeren "ar god, Vejret val' fortræffellgt istel'
i Juli og August.
Medens altsaa vore Langture gennemførtes i et Antal, del' laa paa Linie med Tallene fra 1941 og 1942, saa
paa"it'kedes Roningen som Helhed naturligvis meget
stærkt af, at Vejen nordpaa fra Klubben var lukket,
hvorved de længere Søndags ture og week-end Turene
til Sletten faldt bort. Endvidere paa"irkedes Tallene i
Klubbens Statistik af, at den effektive Rosæson iaH kun
var paa 23 Uger, idet Roningen som nævnt først begyndte den 30. April, var standset i Tiden fra den
28. Juni til den 9. Juli og definitivt afsluttet Jen
19. Oktober. - Som det fremgaat· af den statistiske
Oversigt andet Steds i Aarbogen, viser lIe summariske
Tal alle en større eller mindre Tilbagegang fra Resultaterne i 1943. Størst er som ventet Tilbagegangen for
T ure over 30 km, godt 80 pet.; mindst er den for Antallet af Sculledure. Medens det samlede Antal Baadture i 1943 var oppe paa 9493, er det tilsvarende Tal for
1944 6051, hvilket betyder en Nedgang pau ca. 36 pet.
Og hvad det samleJe Antal km angaar, el' der en Tilbagegang fra 73.262 km i 1943 til 39.304 km i 1944, d. v. s.
ca. 46 pet. - Tilbagegangen er, som det vil ses, endluI
mere udpræget for det tilsvarende Antal Medlemsture og
Medlemskilometer. Indrømmes maa det dog, at denne
Nedgang, der her er belyst ved Tal fra Statistikken,
virker særlig grel paa B·aggrund af de Rekordtal, vi var
naaet op paa i 1943, og der er i Betragtning; af de Vilkaar, hvorunder vor Idræt i det forløbne Aar har været
dyrket, ingen som hejst Anledning til at hefte sig nærmere "ed tIen.
Det el' nævnt, at vi ingen Kaproningssæson har haft
i 1944. Det er ogsaa i Hovedsagen rigtigt, men alligevel
skulde Sæsonen dog ikke gaa til Ende, uden at D. S. R.
viste sine Farver paa Kaproningsbanen. Det skete ved
Efteraarskaproningen den 3. September, hvor vi deltog
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i Toer uden StYl'lnand med Svend G. Kl'ause og Bent
Saugmann og i Begynder-Sculler med Flemming Langgaard. Det havde været Hensigten ogsaa at starte i Toer
med Styrmand, men Løbet udgik, fordi vi var de eneste,
der havde anmeldt. Resultatet af de to nævnte Løb blev,
at Krause og Satlgmann blev Nr. 2 efter Lyngby Roklub, der sejrede i Tiden 7.41 ,8, medens vore Folk brugte
7,55. Derimod vandt Flemming Langgaard Scullel'løbet
i Tiden 3.27,2.
De Tider, der ved Bagsværd Regattaen val' opnaaet
af det sejrende Hold i Dobbelt-Scullcr (D. F. D. S.) ,
ha vde gi vet H ee og 1'1'twlsen Blod paa Tanden, og de
gik i Træning med Danmarksmesterskabet for øje. Og
da de under Tneningen opnaaede bedre Tider end det
sejl'ende Hold ved Bagsværd Regattaen, gik Klubben
med til at lade dem starte ved Danmarksmesterskaberne
i Odense, men de formaaede dog ikke at gØl'e sig gæ ldende, da det sejr'ende Hold, D. F. D. S., her viste en
bedre Form end paa Bagsværd.
Efter at DirektHl' Jensen I'nt Pm'kl'eslauranten med
Udgangen af 1943 havde trukket sig tilbage fra Ledelsen af vort Kokken og Restauration, VaJ' denne' Del af
Klubvirksomheclcn af Bestyrelsen
blevet overdraget til Inspektør
Sjelle, som i den forløbne Sæson
hal' klaret denne Opgave paa
særdeles tilfredsstillende Maade,
saaledes at Regnskabetvisel' et
smukt Overskud. Med virkende til
det gode Resu Hat har det sikkert
i høj Grad vteret, at Damerne i
Køkkenet, iførst.e RækkeFr'uChri-

Flel11ming Ll:l1tggaa,.d.

Kortere Navn
Heerings Cherry Brandy vil i Fremtiden blive
solgt under det kortere og nemmere Navn
CHERRY HEERlNG - et Navn, som allerede længe har været anvendt i Udlandet.

Samme Kvalitet
CHERR Y HEERlNG er nøjagtig den samme
høje Kvalitet som Heerings Cherry Brandy
har været det siden I 8 18.

Sjælden Vare
Da Fremstillingen under de nuværende Forhold er begrænset, er det desværre for øjeblikket vanskeligt at købe Heerings Likører,
men man kan glæde sig over, at Kvaliteten
er den samme som før.

CHERRY
HEERING
-

DEN DANSKE LIKØR MED VERDENSRY
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stensen og' Fru Fjeldbo, IIWe! I> " , li f 111'.1 11111' I'ol'cstaaet
Indkøb og Madlavning, hvilkl'l "1' 111 1 lil i ' '1'1 11Il:I'e prisværdigt, som Vanskeligheder II I' 1111'.1111 l il li ., MIldvarer
i tilstrækkelig Mængde ofte hilr \ "1'1'1 1111 "' 1·1 Hlol'C.
Den ordinære Generalfol'sallll i III-!,' 11111.1 I ~ I 1'11 dcn 24.
Februar i Parkrestaul'anten. DCI' VIII' 11111.11 "I' illlOd et
Pal' Hundrede Medlemmer, som I'yldk .11'11 lilla- Sttl til
Trængsel. Landsretssagfører Carlo Li/I's!'1I \ 11'1 '/11;.:,' Dirigenthvervet. Formanden indledede sin Ikn'l II i II " II led at
n ævne, at han samme Dag havde vLe rcl jlllll Ålll lllicnborg og overrakt fIs. kgl. fIøjhed Kronprins Vn·r/er ik
Dclnske Studenters Roklubs /Erestegn, som l3esl y rd sen havde tildelt Kronprinsen i Anledning af, il j 1111 Il
den 16. December 1943 havde været Protektor fol' D.S.n.
i 25 Am'. Formanden overbragte en Hilsen fra Kronprilisen, der val' forhindret i at være til Stede, og oplæste
dern æst en Skrivelse af følgende Indhold: »Bestyrelsen
bedes modtage min inderligste og varmeste Tak ved den
Hæd.er, der er blevet vist mig ved Tildeleisen af D.S.R.'s
l Erestegn. Jeg takker for den Tid, deJ' el' gaaet, og haabel' endnu i mange AaI' at kunne staa i Klubben som
aktiv Roer. Fredf!rik«. Fra Generalforsamlingen afsendtes derefter følgende Hilsen: »D. S. R.'s Bestyrelse og
Medlemmer takker Deres kgl. Hø,jhed fol' den gennem
Formanden modtagne Hilsen, som vi gengæld.er paa det
h,jerteligste«. - Samtidig blev der afsendt en Hilsen til
Civilingeniør Ree, der paa det Tidspunkt laa syg af
Lungebetændelse.
I sin Beretning omtalte Formanden det Bombeattentat, der havde fundet Sted mod vort Klubhus den 25.
Januar, hvorved mange Baade og en Del af Bygningen
val' blevet stærkt beskadiget. Han meddelte, at man ved
Genopbygningen af Kontoret vilde gøre dette lielt mindre, men til Gengæld vilde der blive indrettet et særligt
Kontor for Rocheferne, saaledes at vor Kontordame,Frk.
Møller, derved vilde komme til at arbe,jde mere i Ro

AARBOG FOR 1944

9

Miss Hollyroood
alias
Frk. Lilian Møller .

end tidligere. Det ny e Omklædningsrum havde været
en Succes fra Starten, og alle Skabene var straks blevet
taget i Brug, fOl·di vi havde laant det brandlidte »Gefion«
vod nordre Omklædningsrum. Her kan indskydes den
Bemærkning, at vi ogsaa i 1944 afgav dette Omklædningsrum til Brug fol' en anden Klub, nemlig Hellerup
Roklub, der paa Grund af H.ofol'bllde t uden for Københavns Havn val' afskaal'et fra at ro fl'a egen Klub. Efter en OLllfale af de gode Kapl'oningsresultater m. v.
i Sæsonen, der havde været en af Klubbens største,
fuJgte Uddelingen af Se,jrsrnast, Papirkniv og Idrætsmærker. Læge Poul Siver/sen, Klubbens Kaproningsstyrmand gennem mange Aar, fik overrakt Sejrsmasten, og
Sølvkniven blev tildelt Civilingeniør Kr. N ørlyng fol'
hans fortjenstfulde Arbe,jde baade i og udenfor Bestyrelsen. Civilingeniørerne]. N01'1nan-Hansen og C. V.
Hansen fik overrakt Idrætsmærket i Guld, medens Ole
Skærbo fik Mærket med Skjoldet forsølvet , og endelig
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fik E. V. Øslerp,w/l'tl B1''''1 " 11111 1 I. I I dd. II . ' I\lltelig rettede Formanden en Til\.. Ir! ( 1 ilII ' llI lilli' /)/111 Frørup,
der efter adskillige All ,·s 11'1 -111111 /' 1 Ild I \ II I . .1111 Rochef
nu trak sig tilbage. Fl'Ul'lIp "I' 01 ,,/, 1111 h" \1. .II,-m a f Bestyrelsen fol' D . S. R.'s Po) y h-\.. 111\.."1 l. /' 11 1
Efter at Regnskabet var hin ,., I"1. ,111 , I .. ' 'ml kendt,
gik man over til de forskellig'c VIII" , 1'''1'111 11 11 01' '11 , Grosserer Gudmund Scha,ck blev med 1\\,,\,,1"11111111111 "'Jlvalg t,
og som Formand for Kaproningsudval~," "1'11\ II I 'h~s Befragter H. K. Rasmussen. Til Medlemllll'l' III' 1\.· IVl'l'isen
valgtes iøvrigt: Civilingeniør .J. NOrm.i/lI - 1I1111 8 .'1I (M II /erialforvalter), Pianofabrikant Bjørn iU øller (~II SS I'I" : I') ,
Assistent, cand. polit. E joind Sieoerls (Sekrcl ,1'1'). ( ' i v i 1ingeniør C. G. Warming og stud. polyt. jørgen Bech (nochefer), Kontorchef Axel LundCJoisl (uden særligt M .. 11dat). Til Medlemmer af Kaproningsuclvalget valgle~
Stiftsbogholder Aage jørgensen og Sekretær, cand. jur.
Hugo Grumme. Bortset fra Jørgen Bech var alle disse
Valg Genvalg. Og genvalgt blev endvidere Klubbens to
Revisorer: Bankbestyrer Stig Rønne og Overingeniør
Ooe Petersen. Endelig valgtes 27 Repræsentanter til
D. F. f. R.'s Generalforsamling i Overensstemmelse med
den af Bestyrelsen foreslaaede Liste.
Warming' traadte tidligt paa Sæsonen ud af Bestyrelsen, idet han fik Stilling i Provinsen, og Bestyrelsen
supplerede sig herefter med stud. aet. P. G. Aclrøe-J ensen
og stud. polyt. Ole Skærbo som Roehefer.
Forinden den kortva rige og fredelige Generalforsamling sluttede, tog Professor Secher Ordet og udtalte en
Paaskønnelse af Bestyrelsens Arbejde. Der var kun faa,
der havde Begreb om, hvilket Arbejde der blev udført i
Bestyrelsen. Med Stolthed kunde vi hævde, at D. S. R.
var den førende Klub ikke blot paa Kaproningens Omraade, men ogsaa paa mange andre Omraader. Men naar
dette var Tilfældet, skyldtes det ikke mindst det store
Arbejde, som Bestyrelsen og navnlig Schack havde ud-
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rettet, og' Professoren sluttede med at udtale, at Medlemmerne burde vise Taknemmelighed ovedor de Kammerater, der paatog sig dette Arbejde.
Standerhejsningen fandt Sted 2. Paaskedag den 10.
April Kl. 11. Selvom der paa det Tidspunkt endnu ikke
forelaa Tilladelse til Roning, havde Bestyrelsen alligevel
besluttet at aabne Sæsonen, men man havde foretrukket
en Standerhejsning under lidt mere stilfærdige Former
end sædvanlig. Dog fik Ungdommen Le,jlighed til et Par
Timers Dans i Eftermiddagstimerne. 1 sin Aabningstale
omtalte Formanden bl. a. den Katastrofe, del' havde
ramt »Skjold«, hvol"Ved praktisk ta lt hele denne Klubs
Baadbestand var blevet totalt ødelagt. Han bebudede at
vi vilde aabne vore Porte for »Skjold «s Medlemmer ~aa
samme Maade, som da vi i 1943 sammen med »K vik«
tog os af Medlemmerne fra den brandlidte Dameroklub
»Gefioll«. »K vib og D. S. R. vilde fordele de husvilde
og haardtramte Skjoldroere imellem sig. Det ordnedes
senere saaledes, at vi lod »Skjold«s Medlemmer 1'0 fra
vort Træningshus i Sydhavnen, idet Hellerup Roklub
som omtalt for fik det nordre Omklædningsrum i vort
Baadehus til Raadighed sammen med Medlemmer fra
D. F. D. S. Idrætsklub, der jo ligesom »Skjold« var blevet haardt !'amt ved Bombeattentatet paa Langelinie.
Efter at Flag og Stander var hejst, spiste vi Frokost
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paa den opvarmede Veranda. Det var et aldeles pragtfuldt Vejr; Sundet laa saa blaat og tillokkende for vore
0,jne blinkende i Foraarssolen, og derfor føltes det dobbelt haardt fol' de mange Medlemmer, del' gerne vilde
have været ud paa Aarets første Tul'. Et oplivende Moment var det under disse Omstændigheder, at }tV agner
Petersen efter Frokosten underholdt os med en R æ kke
Viser til eget Akkompagnement paa Guitar, en Overraskelse helt udenfor Programmet. Han gjorde stor Lykke og høstede meget Bifald.
Den 18. April kom saa Rotilladelsen, der indeholdt
følgende Betingelser, som vi gengiver her i Aarbogen
efter »Off. Medd. «, for at vore fremticlige Medlemmer
en Gang ad Aal'e kan se, hvorledes Vilkaarene var for
Roning fra vor Klub i det Herrens Aar 1944:

Kaninfest, som der plejer at Væl'e. Men der val' dog f()J'uden de helt unge ogsaa mødt en Del ældre Medlemmer
og Vennel'. Aftenen bøel iøvrig,t paa et meget interessant
Foredrag af Oberstløjtnant Gabel jørgensen, fol' hvilket han da ogsaa høstede kraftigt Bifald. Det samme
gjaldt: »Konge, Folk og Værn«, den kendte, smukke
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Stedlige Begræ nsning: Havneterritoriet mellem Slusen i Syd
og H avnemolcme i No rd.
Till: Fra I'). April lil I'>. Sl'plclllbn 1944 i TilkIl fra Kl. 8,00
til Kl. 20,UO.
At la:ggl' til IIdl'nfo)' Baa(khavl\l'lIl' l'r forblIdt. Skihe lIlaa
klin passeres i mindst 50 Hl Afstand.
Rohaade (Sportsbaade), der C l' kend e lige so m saadalllll" maa
kun benyttes af Roklubbernes Medlemmer. Gyldige Pas maa
med føres.
Klubberne er forpligtet til at føre KOlltrol med LI e i Fart
værende BacHIcs Besætninger, af hvilken til enhver Tid maa
fremgaa Turens Va righed for hver enkelt Baad.
Politicis Ord l'er eller Anvisning'cr maa til enhycr Tid ufortøvet e ft erkomm es, Tilladelsen kan tilbagekaldes. Ved Overtrædelse af de under Tallene 1- 6 stillede Betingelser maa
rcgnes med Ophævelse Cl r Tilladelsen. «

Præselltationsroningen fandt Sted den 12. Juni. Som.
Dommere fungerede Professor Secher, Civilingeniør Dan
Frørup og Formanden fol' Kaproningslldvalget, Befragter H. K. Rasmussen. Proomieuddelingen skete dog først
ved Kaninfesten den 13. Juni.
Der var maaske knap saa stor Tilslutning til vor

1.1

FamilieliD i K lubben Søndug Eftermiddi:lg.

Farvefilm, som i de senere Aar el' blevet forevist mange
Steder i Landet. Den derpaa følgende Pl'æmieuddeling
til de mest fr.em.ragende Kaniner blev i Aar foretag'et
af Kontorchef Axel Lundqvist, da P['()fessor Sedle[', som
ellers ple,jer a t fOl'etage denne Ceremoni, paa Grund af
Sygdom var forhindret i at være med, F ølo'ende Roe['e
fik tildelt Enkeltmandspræmiel': stud. art. .lolm Skjoldborg, stud. art. C. Reinwnn, stud. polyt. B jørn Larsen og
stnd. med. V. Ohr!. Holdpræmien til de 4 Roere paa det
bedst sammenroede Hold tildeltes: stud. art. .Jan Thor-
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sen, stud. polyt. H. Wandall Nielsen, s tud. art. O. Wandall og stud. art. U. B. Secher, som var instruerede af
stud jur. Otto Holm, der tik Instruktørpræmien. Efter
Præ mielIddelingen hyggede man sig paa Verandaen og i
Stuerne, hvor Kaffebordene stod d ækket. Salen blev d erefter r y ddet til Dans, og Festen sLuttede ved 23 Tiden.
I Lighed med hvad andre af de store københavnske
Klubbe,', saaledes f. Eks. K. R. , med Held og Fornøjelse
har praktiseret, arrangeredes der i Juni Maaned for første Gang i D. S. R. de saakaJdte Kammeratskabsm8tcher,
d. v. s. Løb i 4-Aarers Inrigger, hvor de fremmødte Medlemmer, der ønsker at deltage, trækker Lod om, med
hvem de skal ro, saaledes at Baadholdenes Sammensætning alene bestemmes af Lodtrækningens Udfald. Der
gives saa Points i Forhold til de opnaaede Resultater,
og den, der efter sidste Match har opnaae t flest Points,
vinder. I Løbet af Juni Maaned blev der afholdt 3 saadanne Aftenmatcher, i hvilke iaLt 39 Medlemmer deltog.
Det var Hensigten, at der skulde være fortsat i August
Maaned, men forskellige Forhold gjorde, at det ikke blev
til noget. Resultaterne af Kammeratskabsmatcherne . i
J uni blev, at følgende 4 Medlemmer placerede sig bedst,
nemlig Flemming Lllnggaard, Palle Lunøe, Lakjer og
Dan Frørup med henholdsvis 12, 10, 9 og 9 Points.
Der er ingen Tvivl om, at disse Matcher vil blive fortsat, idet de paa en fornøjelig Maade bidrager til Medlemslivet i Klubben, hvodil kommer Motionen , der virker ganske anderledes kraftig ved disse haarde Spurtløb
end ved de almindelige Ture med 10 eller 20 »stærke«
som Afslutning.
Kauinfesten blev, ligesom Tilfældet var i 1943, den
eneste festlige Sammenkomst, Klubben fandt Anledning
til a t holde i Sæsonen 1944. Der blev ganske vist arrangeret en Medlemssammenkomst med Dans den 3. September efter Efteraarskaproningen, ligesom der ogsaa
var arrangeret Dans Sct. Hans Aften , men Tilslutnin-
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gen af Medlemmer til disse Aftener var ikke overvældende, og det menes endda, at Gæsterne var i Flertal
ved Sammenkomsten d en 3. September.
Som n æ vnt andet Steds gjaldt Tilladelsen til Roning,
saale~les. som den var udformet i Meddelelsen af 18. April,
kun l TIden fra Kl. 8 til Kl. 20, hvilket selvfølgelig virkede meget utilfredsstillende paa en Aarstid, hvor Dagene er lange, og ikke mindst for vore 'Morgenroere var
det en stor Ulempe, at der først kunde startes Kl. 8. Der
blev da ogsaa gjort energiske Forsøg paa at faa disse
Tider ændret af Roforbundets Ledelse, og det resulterede heldigvis i, at vi midt i Juni fik Tilladelse til at ro
fra Kl. Morgen til Solnedgang, hvilket unægtelig lettede ROllIngen ganske betydeligt. Derimod lykkedes det
ikke at faa inddraget Skaktøen i det tilladte Omraade,
og Følgen blev, at Sandøen (hvor i Parantes bemærket
det eneste Sand, der er tilbage, er det, der findes i
Navnet), blev det eneste Sted, hvorfra der kunde bades.
Sandøen blev da ogsaa i Sommerens Løb stærkt benyttet, uagtet Badevandet der ofte er saa som saa.
. ~aa G~un~ af de usikre Forhold og for at bremse op
for fyvener ,Omklædningsrummene engagerede Klubben tidligt paa Sæsonen 2 Portvagter, der skiftevis har
gjort Tjeneste fra tidlig Morgen til sen Aften. Det blev
paabudt Medlemmerne at forevise Medlemskort for Portvagten, og selvom man natm'ligvis ikke kunde eliminere
Tyverifaren helt ved denne Foranstaltning, saa sikrede
man sig dog, at det kun var Medlemmer og disses Paarørende, der fik Adgang til Klubben.
.
Da T ræningen i det væsentlige laa brak, kunde vi i
1944 ikke afholde vor aarlige Studentermatch. Derimod
lykkedes det at faa Kvikmatchen, som ikke var blevet
afholdt i 1943, i Stand, og den fandt Sted den 13. September KJ. 19 paa den afkortede Bane fra Benzinøen
og et Stykke ind i Kalkbrænderihavnen. Som Dommere
fungerede Professor Secher og Direktør Alfred Kruse.

?
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. Tlf .. Idet i 1942, delte vi ogsaa denne Gang
Som- de.t var. 1 æ . l
llot med den Forskel, at det
broderlIgt SeJTens ~cl ~e~ :
Spejlet, medens vi tabte
nu blev os, der vaTlC t ø e om . . l Hold bestod af
l ,1< ' t Det seJTenc e
.
Løbet on~ B ol sne? asse .
lodens Ramlau-Hansen,
polvtekmkerne Nl.els ?oes.?/l, ]\j. t:>
• John Skjold. . '
G' t-o l o· Fmd Sandglen, cOX . .
.
Bn' t:>del' I eos
elG 0t:>
? 26 »K vlk«s
.
D · S R 219 6 » K'k
Vl « ~·
. -

borgl' Id'id~r~e ~!e~~bet ~1~1.· B~ls~l~eglasset, brugte Tiden
Hole , er vane . o.te 2.29,5. Vort Hold bestod her
2 19 medens D. S. R. blU b
• d B MoU.f Studenterne:
,
.
d
KlIke C [:CJLoenega ar
, .1
Slgur
cl1
,
•
.
a
l
J
Espen Hansen.
ved V. Aasted-Fl'anc sen, cox. . .
f' 11 Kaffe,
·b
h'Clvde »Kvik « arrangeret æ . es
Efter Lø -ene
B d cl s hvortl.' 1
v'o H-oId
r e , Donunerne . og
bord i cl eres aa e lU. ,
. • indbudt. Profesen Del af Bestyrelsen~ M:cll:~Ul~~:c~:\as til de vindenSOl' Secher overrakte SpeJdl ot:>f~ æstegAar kunde afhol11
meddelte. at er l n
f dt
d e l_ -J~_O(
Ob
" d l~ f te »Kvikmatch« _an
des Jubilæumsnu:tch, l et c en ørs
Sted Aaret 189:J.
ro

Cl'

,.""",.

C ROME S.C. O\.OSCHM IDT

" .. UIlI
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Selvom vi ikke ad Vandvejen kunde komme op til
vort week-end Hus i Nivaa, var der dog allig'evel en Del
Medlemmer, der benyttede Huset i Sæsonens Løb, idet
c1e tog den ca. 30 km lange Tur derop paa Cykel eller
med Tog. Som det vil være en Del af Medlemmerne bekendt, var Forholdene ved Huset - især paa varme,
solrige Dage - i de senere Aar blevet I'et utaalelige for
de Roere, der opholdt sig deroppe paa week-end Tur,
idet Folk ladende haant om vor Nærværelse og Privatlivets Fred havde for Vane at mase sig ind paa Grunden foran Huset og under megen Larm og Skraal dyrke
Badelivet.
Og de var i allerhøjeste Grad indignerede, hvis man
stilfærdigt gjorde dem opmærksom paa, at det var Roernes Hus og privat Omraade. I denne Sæson synes del'
heldigvis nu at være blevet sat en Stopper for dette Leben ved Huset, idet Ejeren af Grnnden, Sølyst Teglværk, har godkendt det Stakit, der er sat op tværs over
Tangen bag' Huset og et Skilt med følgende Paabud:
»Adgang forbudt, naar Flag eller Vimpel er hejst«, underteg'net: Sølyst Teglværk. - Nn maa vi bare haabe,
at Idyllen deroppe ved denne Foranstaltning i nogen
Grad kan g'enoprettes, og at vi snart igen kan faa Lov
til at komme derop paa den rigtige Maade: Ad den støvfri Vand vej i gode Kammeraters Lag.
Klubkaproningen, del' skulde Vfere afholdt den 8. Oktober, maatte aflyses paa Grund af Forholdene. Standerstrygningen var blevet fastsat til Søndag den 29. Oktober, idet Rotilladelsen, del' som nævnt oprindelig kun
gjaldt til den 15. September, val' blevet forlænget til
Udg'angen af Oktober Maaned. Saa længe fik vi dog
alligevel ikke Lov til at ro; i Begyndelsen af Oktober
blev Klubberne underrettet om, at al Roning skulde ophøre fra og med den 20. Oktober. Meddelelsen herom
kom først, efter at »Officielle Meddelelser« for Oktober
val' udsendt, og vi fastholdt derfor den publicerede Dag
2
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for Standerstrygningen. Denne foregik i al Stilfærdighed for en lille Kreds af Medlemmer, der havde trodset
det daarlige Vejr.
I 'M ellemtiden var Klubbens Vinteridræt, Gymnastik, Haamlbold (). s. v. som sædvanlig blevet startet i
Oktober Maaned. For Gymnastikkens vedkommende

Adgang til Dampbadet efter Gymnastiktimen paa særdeles favorable Betalingsvilkaar. Imidlertid blev det ikke
til noget med Timerne i Studenterforeningen nu i Efteraaret, da hele Bygningen som bekendt overgik til andre
Formaal. Da Hr. Christensen fortsat virker som Træner
for vore Haandboldspillere, er Forbindelsen mellem ham
og D. S. R. ikke helt afbrudt, og forhaabentlig kommer
den Tid, da han igen kan træde til som Leder af Gymnastiktimer hos os. Men indtil da vil vi her i Aarbogen
sige ham Tak for den fortræffelige Undervisning og
Ledelse, som vi er mange, Jer har nydt godt af gennem
de senere Aar.
Hermed afslutter vi Beretningen om Sæsonen 1944.
Trods alt fik vi gennemført en Sæson, og det var der
mange af os, der ikke havde troet muligt, saaledes som
Forholdene havde artet sig siden den 29. August 1943.
Ganske vist fik vi ingen Kaproningssæson og havde kun
Havneomraadet at ro i, men lidt er bedre end ingenting,
og' i hvert Fald kunde vi med Glæde og Udbytte dyrke
den daglige Motionsroning, som jo alligevel selv under
normale, fredelige Forhold ofte foregaar i Havnen. Vi
savnede Skaktøen, det er sandt, men den ligger der endnu og bliver forhaabentlig liggende, til vi forhaabentlig
snart igen kan komme ud til den. Og Turene nordpaa
til Fluepapiret og videre op langs Kysten venter ogsaa,
men saa læ nge der el' Krig, maa vi indstille os paa at
være nøjsomme, ogsaa naar det gælder vor Idræt.

18

Øvelse i Ringene.

skete der den Æ ndring, at Lederen af Aftentimerne om
Mandagen og Torsdagen, Adjunkt, cand. ma~. ~gil Christensen, Jer i adskillige Aar paa fortræffe~lg . Maade
havde ledet disse Timer, ikke længere saa SIg l Stand
til at fortsætte, hvorfor Bestyrelsen gennem Inspektør
Sjelle engagerede Gymnashklæ.rer ~. ~Andersen, som
overtoer Adjunkt Christensens Tuner l ~tatens Gymnastikim;titu't. Egil Christensen skulde saaledes kun be:
holde de Timer, han havde om Onsdagen Kl. 19-20 l
Studenterforeningen, og hvor vi om Foraaret havde faaet

19

E.S.
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FERIELANGTURENE 1944

E

Her Forholdene maa j 944 siges at have været et ret
godt Langtul'saar, nemlig med 31 gennemførte Langture (29 Ture j 2-Aal'ers Baacle og 2 Tnre i 4-Aarers
Baad).
Særegent for Sw!';onen CJ" at Slør-stcparten af Langturene laa omkring 1. eHer 15. Juh; delte medførte, at
vi ikke kunde udnytte de enkelte Baad~ i saa høj Grad,
Som f. Eks. Tilfældet var.i 1943, hvorfor Udgiften til
Transport af den enkelte Baad til og fra Fyn fordelt
paa de respektive Baadehold blev langt større, end hvis
man - i Lighed med sidste Aar - kunde have udnyttet den enkelte Baad til flere Langture.
Udstationeringen af Langtursbaadene hal' tilsyneladende ikke medført nævneværdigt Savn til den daglige Motionsr-oning.

22
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I Dagene omkring Generalstrejken sendte Klubben
- uden først at have truffet nogen fast Aftale med de
enkelte Hold - pr. Skib 4 Baade til Fyn i Haab om,
at Roerne paa en eller anden Maade maaHe komme i
Forbindelse med den Baad, som de forlængst havde reserveret; dette viste sig' ogsaa at slaa til, idet KLubben
pr. Telefon eller Telegram satte Roerne i Forbindelse
med hverandre, saaledes at Langturene bLev gennemført , om'end med nogen Forsinkelse, hvad der bl. a. ogsaa i nogen Grad er Am'sag tit, at Kilometedallet pr.
Tur ikke kommer paa Højde med, hvad man vil kalde
Gennemsnit.
Der har. været roet 15 Ture i de fynske Farvande og
16 Ture i RoskiJde- og Isef.jorden. Da Roning i de østsjællandske Farvande ikke maaHe finde Sted udenfor
Københavns Havn, blev alle Baade, der skulde bruges i
RoskilJe- . og Isefjorden, pr. Automobil sendt til Roskilde - der lige netop el' den Afstand, der maa tilbage-

Primusen er lagt paa
Hylden.
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Mor gentoi/ette.

lægges med Lastautomobil - for derfra at foretage
Langture i disse Farvande.
Det skal, i Forbindelse med Beretningen om Baadtransporten, nævnes her, at vi ved Velvil,je fra Direktør
Vagn Jensen, »Dominion Belting Co.«, fik vore Lang'tursbaacle 1ran, poderej til Roskildc uden Fragtudgifter
for Klubbcn. For denlle ~,dOL'C rmødekonunenhed og
H ,jælpsomhed hl'inger vi hcrved Direktør Vagn Jensen
Klubbens og Langtursroernes bedste Tak.
I Langturene har deltaget 97 Medlemmer, der tilsammen har roet en Distance paa 6.674 km. Fordelt paa de
31 Langture bliver det ca. 215 km pr. Tur.
I ovenstaaende Antal Langture er ogsaa medregnet
3 Ture, Jer er roet i Dansk Forening for Rospods udstationerede Langtursbaade. For Laanet af disse udmærkede og vel udstyrede Langtursbaade bringer Klubben
Dansk Forening for Rosport sin bedste Tak.

24
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Sommerferie paa en Langtur, bringer vi andet Steds en
Rapport over en 10 Dages Langtur i Roskilde- og Isefjord , hvor Deltagerne val':
Højesteretssagfører O. Bondo Svane, Civilingeniør
J. Norman-Hansen og cand. polit. E. Sieverts.
Sj.

FERIELANGTURE 1944

Uden Mad og Drikke ..

Fordelt .

Samtlige Langture forløb uden Uheld af nogen Art;
de smaa mat~rielle Skader, der opstod undervejs, blev
udbedret enten af Roerne selv eller ved velvillig Assistance af de Roklubber, SOHl vore Langtursbaade besøgte.
Det kan nævnes, at TeItmateriellet har tilfredsstillet
de Krav, der blev stillet vedrørende Udlaan.
For den store G æstfrihed og Hjælpsomhed, som vore
Langtursroere har nydt i Provinsens Roklubber, bringer
vi herved vor bedste Tak. En speciel Tak til Roskilde
Roklub, der velvilligst tog imod og husede de Langtursbaade, der skulde benyttes i Roskilde- og Isefjorden.
Til Orientering for Langtursroere i de Farvande og
til Oplysning for de Medlemmer, der endnu ikke har
oplevet, hvad det vil sige at tilbringe nogle Dage af en

Type

Baad

km

paa

Ture

I »A.~.« .... .... .... . . .

»Lelf« . . ..... .... . . . . .
»Munin« ....... . .. .. .
»Helge« .. . ... ....... .
»Rune« ..... .. . .... .. .
»Elektra« . . .. . .. .. . . . .
»Roar« . .... . . . . .. . .. .
»Cimbria« ... .. . .. ... .
»Loke« . ... . ... . . ... . .
»Rolf« . . .. ... . .. ... . .
»Freja« ..... .... .... .
»Eos« ........ .. ..... .
D. F. f. R.'s Baade . . .. .

590
680
310
560
300
655
640
635
500
403
173
513
715

3

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

6674

31

Toaarers-In rigger

Fireaarers-In rigger

Turenes gennemsnitlige Længde: 215 km.

2

3
1
3
1
3
3
3
4
2

1
2
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Rosportsfolk
~ Iw.»I1-

~-

FLExo poJl.

lor ved Roning - og al anden Sport maa Uhret kunne holde til lidt al hver!.
FLEXO beskytter Deres Uhr, lor FLEXO
kan ikke knuses. FLEXO slutter støvtæt
og er altid klarl.

FLEXO
UHRGLAS
Husk altid at 10,Iongo FLEXO-Ga,a nt ibovi,et I

FLEXO faas hos
Bomæ rke- Uhrmagerne,
som har deUe Mæ rke
paa Ruden.

•
Landgang [Jaa fl ad Strand.

l Land for al tørre Kludene.
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IDRÆTSMÆRKET

M

AKTIESELSKABET

Dansk Galoche- og Gummifabrik

KJ0BENHAVN

KJ0GE

an kan ikke med J'ette sige, at Idrætsmærkesagen
er i stadig Fremgang her i Klubben, Der melder
sig' hvert Aar ikke saa faa Medlemmer, der agtel' at
tag'e Idrætsmærket, men efterhaanden som det gaal' op for de anmeldte Deltagere, at det er nødvendigt at gøre et TJ'æningsarbejde, i
hvert Fald i enkelte Discipliner, tynder det ud i Rækkerne, og dette el'
uforstaaeligt, for Prøverne el' ikke
værre, end at langt de fleste med
nogen Træning kan gennemføre disse.
Idrætslnærkets Fon nacl.l er at vække Lysten hos den
danske Ungdom t il at øve Idræ t, som fører til en alsidig
Udvikling af Legemet og til at ved ligeholde de engang
vundne Færdigheder,
Klubben henstiller derfor ti l Medlemmerne ikke alene
at melde sig til Idrætsmæ rkeprøverne, men ogsaa søge
at gennemføre dislie,
Am'ets Jdrætsmæl'keprøver fandt Sted saaledes:

KLUBBENS

Ro- og Gymnastiktøj

l__

FaashosP'O UL HOLM
Silkegade 11 , Central 3082

Løb, Spring og Kast paa Østerbros Stadion.
2 km Roning paa en afstukket Bane i Havnell.
20 km Roning gik fra K lubhuset gennem Havnen til
Sluserne j Sydhavnen og tilbage ti l Klubhuset.
Gymnastikprøven blev afholdt paa begge Gynmastikhold paa Danmarks Højskole for Legemsøvelser
Nørre Alle.
N edenn ævllte har i 1944 erhvervet Idl:ætsmæl'ket:

2, Sløjfe til Idrætsmærket i Guld :
E. Jiaami:mn og

H. Hou.gaard.

30

MATERIELLET

1. Sløjfe til Idrætsmærket i Guld :
]. Norman-Hansen og
C. V. HlI.nsen.

Idrætsmærket i Guld:
]. Svenning La rsen,
P. Brøclmer-Larsen,
Miche li Jessen,
Knud Tersleo og
Hjøm Mølle r.

l dl'ætsmærket i SølO :
Flemming La.nggllard,
Stub Christensen,
./. Valeur-.1 ensen og
Ole Skærbo.

Idrætsllu:el'kel i nronze, 1., 2. eller J . Periode,
n l'l'hv('I'vl'1 af II ·Mrcll elllllll'l'.
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aadbestanden er i 1944 blevet forøget med en GigFirer, som vi har købt af Næstved Roklub. Baaden
er i sin Tid blevet bygget paa D. S. R.'s Baadeværft.
D. S . R.'s Baadernateriel i 1944:
2-Aa l'ers Inrigger ................ . .....
4- »
»
.. . ...... . . .. .. .. .. ...
Gig·Firer .. . ... .. . ... . .. . . .. . . . .. .....
Gig-Otter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toer med Styrmand .... . ..... . .. . .. . .
Toer uden Styrmand.. .. .. ... . .. ... .. .
Firer med Styrmand ... . ... . . . . .......
Firer uden Styrmand... . .. . ..... . . . ...
Otter. . ....... ...... ...... . . . .. . . .. ...
Cl'avelbygget Single Sculler . . . . . . . . . . .
»
»
. .. .. .. ....
Klinkbygget
Dobbeltsculler . . ...... . . ... . . . . . .. ... .

16

10
:;
1
l

2
5
2
2
2
13
2

Talt 59

Specialitet :

6Iatte
og mønstrede
Forlovelsesringe
Fabrik for Elektroakustisk Materiel
Finsensvej 39

.

København F • Central

Gammelt Guld og Sølv købe.
Grundlag' 1880
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D.S.R.'s POLYTEKNIKERLEGAT

I
»D.S.R.'s
BAADEVÆRFT«s
VIRKSOMHED
I 1944

B

aadeværftet har i 1944 leveret 18 Baacle. Af disse blev
de fleste (12 Stk.) bygget af Kalmarfyr, Resten af
Mahogni.
Produktionen har saaledes været noget mindre end
i de n ærmest foregaaende Aar, hvilket dels skyldes det
store Reparationsarbe,jde, som maaUe udføres paa
D. S. R.'s Baade efter Bombeskaden, dels de stadig voksende Vanskeligheder, der er forbundet med Fremskaffelsen af egnede Materialer.
Af nye Baadtyper er leveret 2 Gig-Firere, som tillige
kan benyttes som 4-dobbelte Scullere med Styrmand, til
Dameroklubben »Gefion« og til Lyngby Dameroklub.
Endvidere el' til D. S. R. leveret en Dobbeltsculler med
Styrmand, som skal anvendes bl. a. til Instruktion i
Scullerroning .
Beholdningen af Kalmarfyr er nu opbrugt, og i 1945
vil Baadene blive b yg'get af Lærketræ.

1944, som er den tredie Sæson, Legatet har virket, el'
der udbetalt Klubben 1.815,00 Kr. som helt eller deivist Kontingent for 43 Polyteknikere.
Af de 43 hal' 18 haft Legatet for tredie Aar, 11 for
andet Aar, og 14 nye er kommet til i 1944, heraf 4 fra
1. Januar og 10 i Løbet af Sæsonen.
26 hal' haft hel Friplads, 10 hal' selv betalt 1 Kl'. pl'.
Maaned, 5 har selv betalt 2 Kr. pl'. Maaned, og 2 hal'
selv betalt 3 Kr. pr. Maaned i Kontingent.
løvrigt stiller Regnskabet sig saaledes:
Oyerført fra 1943 .... . ... . Kr. 399,69
Renter .... . .......... . ... »
10,89
Indtægt ifølge Statutter ... » 2.000,00
Kr. 2.410,58
Udbetalte Legater .. . ..... . Kr. 1.815,00
Overført til 1945 .. . ...... . »
595,58
Kr. 2.410,58
Legatbesty relsen, hvis Formand el' Klubbens Forrl1and, bestaar desuden af 2 Medlemmer, valgt for 5 Aar,
fol' Tiden Rektor ved Danmarks tekniske Højskole
Anker Engelund og Civilingeniør Dan Frørup.
D.F.

]. _N.-H.
3
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D. S. R.s VIRKSOMHED 1940-1944

I

Antal
aktive
Medlemmer

Aar

1940
1941
1942
1943
1944

770
850
1029
1226
1209

Antal
Baadture

Antal
Medlemsture

6275
7531
8361
9493
6057

16651
19684
22173
26432
13235

I

Antal km
for samtlige
Medlemmer

143078
154330
171257
225881
100391

Sæsonens
Varighed
i Uger

29
28
29
31*
29**

Flag
Vimpler
y achlllng
Klubsland ere
Flogknapper
Flaglin er
Ha,'cpornsnll cr

•

J. S.V. Weilbach
Kgl. Hollcl'cra ndør

Nicis Juclsgade 6 . TII'. C. 1220 -7990

" ) Roningen dog standset i ca. 6 Uger, fra d. 29. August - 8. Oktober.
" ") Effektiv Rosæson ca. 23 Uger (30. April til 28. Juni og 9. Juli til 19. Oktober ind.).

HARALD O. RIST
Aar

1940
1941
1942
1943
1944

ASSURANCEFORRETNING

Antal Baadture
30 km og derover

Antal
km
ialt

Ant.al
Baadture

Antal
km pr.
Tur

laIt

48044
54166
58802
73262
39304

6275
7531
8361
9493
6057

7,7
7,2
7,0
7,7
6,5

98
86
113
169
32

Antal km
GennemsnitHg
roet og
styret p aa Længde af
tlerafegl. Feri e langt.
Ferietur
Ferieture

I

26
31
32
39
31

6880
9080
7139
9540
6674

265
293
223
245
215

G RU N DLAGT 1884

*
KONGENS NYTORV 16 . CENTRAL 992

OVERSIGT
OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1944

Det er bedst
at købe J2eiea hos

Antal
Ture for samtlige
Medlemmer

Gennemsnitligt
Antal Ture pr.
roende og styrende Medlem

Antal km
for samtlige
Medlemmer

13235

10,9

100391

Antal Personkm.
roet og styret
paa Langtur

21078
heraf egl. Ferieture

lI

I

Okholm
VESTERBFlOGADE 61 TLF. VE 6563

21048
3"
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BAADENES BENYTTELSE I 1944

Type

Baad

37

Antal km AntalTupr. Tur re 30 km
og nlere

km

Ture

·.

3504

498

-

Transport . . .
>'Saga« .. ' . . . .
»Eos« . .
·
»Dreng«.
·
»Blaa« .. · .
»Jyden« . . . . · .

2157
680
1249
248
1088
239

306
108
105
13
143
29

6,3
11,8
19,0
7,6
8,2

5661

704

1058
1206
1164
855
925
1567
1080
1063
1935
1260
712
831
602
1545
895
759
17457
12011

72
107
300
92
118
246
68
96
251
161
16
27
95
223
129
27
2028
2002

482
1772
791
718
1501
1190
1265
917
623
1032
2329
1239
20
103
142
14124

122
412
155
156
323
289
269
206
133
223
524
265
5
23
25
3130

4,0
4,3
5,1
4,6
4,6
4,1
4,7
4,4
4,7
4,6
4,4
4,7
4,0
4,5
5,7
4,5

6054
3
6057

6,4

/

Baad

Type

Otter

Firer m. St.

»Blue boy« .
»Ca-ira« .
»Ormen« ..
»Moa«
»Odd«.
»Streg«
»][« . . .

»Vips«

·.
·.
·.

· .. . · .
·.·.
·.·.
·.
·.·.
· ...
· ...

nCox«.

Firer u. St.

km

»Jarl« .

Ture

-

-

»The Twins«

Toer u. St.

»Sans«

Dobbelt-Sculler

·.

»Duo« . . .
»Minerva«

5

9,4

47

5

9,4

Single-Sculler
klinkbygget
Halvoutrigger
Firer m. St.

FireaarersInrigger

Udøbt.
»a« . • .

·.
·.

»Nympha« . . .
Udøbt, privat.

»Hjalte«. · . · .
»Viking«
·.
»Thor« · . · .
»Bjarke« · .
»Dan« . . . . . .
Transport.
Transport.

-

-

-

8

3,5

8

3,5

-

I

108

I

-

-

-

-

-

18

6,0

36

6,2

7
5

7,5
4,5

12

6,3

-

--

-

-

-

-

42
35

7,0
8,5

52,5
22,5

I

-

294
297
591

»Olsen« .
»Avanti«

-

-

28

75
Single-Sculler
cravelbygget

-

28

224

·.

-

-

47

-

I

77

I

7,7

-

-

274

36

7,6

274

36

7,6

201
586
836

37
86
113

5,4
6,8
7,4

-

-

-

70

7,6

306

-

-

534
2157
3504

I

Transport.

_.

-

-

Toer m. St.

Antal km AntalTu30 km
pr. Tur re
og mere

498

-

FireaarersInrigger

· .. .
· .. .

......

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

.

ToaarersInrigger

I
Ferieturene undt.

I

.

»Cito« . . . .
»Atom« . . . .
»Tuto« · ...
»Uno«. · .
»(]«o

I
I

Single-Sculler
klinkbygget

·.
·.

»Alf« . . . . . .
»Ran« . . . . . . .
»Svip" . . . . . . .
»Ion ••
.
»Daphne", . . . .
»Svava« . . . . . .
»Svante<• . . . . .
privat: »Vips«.

·

-

I

..

»jim« ..

udøbt ..

I
lait for samtlige Baade: / 38589
+ Ferielangture m. D.FJ.R.'s Baade:
715
Samler Resultat: 39304

I

-

I

I

2

8,0

2

14,7
11,3
3,9
9,3
7,8
6,4
15,9
11,0
7,7
7,8
44,5
30,8
6,3
6,9
6,9
28,0

3
3
1
1
3
4
2
1
3
3

2

8,6
6,0

/

6>5

26

1

I

1
29
3
32

UDDRAG AF KASSEØre

Kr.

Kr.

REGNSKABET FOR 1944
Øre

INDTÆGTER

Kontingent:
Aktive Medlemmer, inkl. IivS\' . Medl., 1.200,00
Passive Medlemmer .. .... .. ......... . .. . . . .
Til skud og GaDer:
Universitetet ............ ... .............. . . .
do.
. . ........ . ..... . ......... ... .. .
Polyteknisk Læreanstalt . .... . ............. . .
Ved Danske Studenters Idrætsraad:
Polyteknisk Læ reans talt ......... ' .' . . ... . . .
Legater . .. . . .. ... , . .. . , .................. .
Privat Tilskud . ..... . ... . ........ .. .. .. .... .
Andre Tilskud . ..... . ..... . ..... .. .... . .... .
D. S. R:s Venner ...... .. . .. ... . ... ... .. . ... .
Andre Indtægter:
Skabskort o~ Nøgler ..... . ........ .. ... . ... .
Udlejning at Lokaler, Nivaahuset etc ... 252,00
-7- Reparation ved Nivaahuset ........ 224,45
F ester ...................... fJldtægt 1.781,57
Udgift
300,45
Salg af Tryksager .. .. ......... . ..... .. .. .. .
Andre Indtægter .. .. ...... .. ... , .. .. ... . ... .
Underskud ..... ............. . ...... ... ... . .. . .

52.315
2.462

70
00

1.800
380
500

00
00
00

350
550
288
3.724
1.775

00
00
90
58
00

2.021

75

27

55

1,481
267
20

12
05
71

54.777

9.368

3.818
817

70

48

18
01

Kr.

UDGIFTER
Unde rskud , overført fra forrige Aar ..... .... .
Klubhuset:
Leje af Grunden .... .. . .. ..... .. ... , . ...... .
Skatter og Afg'ifter . ... ... . ...... . . . .. .. .... .
Brandassurance .......... . .... . ........... . .
Vand, W. C. (Afgift og' Vedligeholdelse) ..... .
Vedligeholdelse og Nyindretninger .. ... ... . ,
Telefon ... ... ........ . ..... . . . ............. .
Renholdelse ...... . .... ... ... . ......... . . ... .
Andre Udgifter .. . ............... . .. . ....... .
Baadene:
N ya nska ffelser af Bande og Anrer ....... ... .
Vedligeholdelse e tc. . .... , ................. .
Den da.glige Drift:
Inspektion e tc . ... . ... . .......... . .......... .
Opvarmning ............................... .
Belysning ........ .. .... .. .. . ............ . .. .
Fremme af Klublivet:
Fællesture .. . ..... .. ..... .. ............. . .. .
Gymnastik, Haandbold etc .... ... ...... . . . .. .
Skisektionen (Tilskud m. m.) ...... .. ... . ... .
Officielle Meddelelser .. . , ... .. ... .......... .
Andre Udgifter . ... . . . ........... .. .. .. ..... .
Administration:
Kontorme~lhj ælp
KontorIeje ........ , . . .. .
KontorartIkler, Porto etc......... . . .. .. .. .. .
Anc!re Udgifter (Møde r, Generalforsamling) ..
Repræsentation:
Aarbogen for 1943 ................ ... ...... .
Andre Udgifter ............... . ............ .
Kontingent til D. F. f. R. .... .. ......... . ... . . .
Kaproningsudgiffer:
Afdrag paa Laan i Baaclchuset i Sydhavnen . . ...... . .... . .. ..... .... . . 2.000,00
Modtaget Tilskud hertil . ........... 2.000,00
Driften af BaadelJUse t .............. 1.006,65
refunclel'et af .Skjold « ... . ........ 1.000,00
Nyanskaffelser af Aarer .. . ..... ..... ..... . .
Vedligeholdelse af Baade . . .. ............... .
Indskud, Transpo d , Rejser til Kaproning'e r ..
Gravering og Opbevar'ing af Præmier etc . . .. .
»Gaasehuset« ............ ... ........... .. . .. . .
Overførsel til liysvarige Medlemmers Fond . .. .

+

68.781 1 37

Klubbens Pantegæld :
Klubhuset i Sva nemøllebugten
150.000,T ræ ningshuset i Sydhavnen ...... . 15.000,-Det nye Omklæ dningsrum .. .. ... .
0,-

Øre

Kr.

Øre

752

86

13.831

04

2.175
279
1.044
350
6.967
680
2.124
210

00
47
04
22
77
47
07
00

6.760
6,470

11125

13.230

36

5.495
3,447
926

53
15
79

9.869

47

307
2.329
398
1.488
345

70
35
00
23
67

4.868

95

2.729
1.905
313

50
59
87

4.948

96

3.194
2.635

07
00

2.835
11,414
1.200

67
99
00

2.755 / 97
438 10

I
O

00

6
1.176
857
413
381

65
00
65
82
55

I

68.781 1 37

Bjørn Møller,
Kasserer.
,
Stig Rønne,
Ove Petersen,
Rev iso rer.
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SpoJtt.s~ ~

Pllilipson'S
SELER. BÆLTER
SOIHiEHOLDERE
SoikJ.

S. R.'s Hædersgave til særlig for• tjente Medlemmer, en Papirkniv
af Sølv, smykket med Klubbens Stander og forsynet med Inskriptionen
»Fortjent«, blev i 1935 som Bryllupsgave overrakt Klubbens Protektor:
Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik.
Desuden indehaves »Papirkniven«
af følgende Medlemmer af Klubben:
Overingeniør Ove Petersen ..... ..... .. ... ... .. . .. ... 1925
Civilingeniør j. Norman·Hansen ... . . . , .. ..... . .•. ... 1926
Grosserer G. Schack ... .. .. ........ . .. . .. .. . . . ... . ... 1926
Civilingeniør H. B. Fogh .• .... . ... . . .... ............. 1927
Civilingeniør O. Hallin . ....... .. ...... . . ..... . .... " 1928
Cand. pharm. Axel Hertz ...... .. .... .. .. . ........... 1928
Civilingeniør H. I-Iøeg Rasmussen ..... . .. ... . ..... " 1929
Kontorchef Axel Lundqvist. .............. . .. .. . ... .. 1930
Civilingeniør H. Ree ................... ... . . ..... . .. 1931
Prof., Overlæge, Dr. med. K. Secher .. .... . . .. . .. . . .. 1932
Arkitekt Ove Mandrup-Poulsen .. . . . . . . . . . ... . . . . . . .. 1933
Fuldmægtig H. K. Rasmussen ... . ........ . . . . . . . . . . .. 1934
Læge K. R. Melgaard . ........ .. .. . ............... ... 1935
Stiftsbogholder Aage jørgensen . ........ . .. . ... . .... 1936
Civilingeniør Mogens Hee . .. .. .. .......... ... ....... 1937
Højesteretssagfører O. Bondo Svane . .......... . .. .. 1937
Fuldmægtig, cand. jur. Sten Ryum ..... .... . .. .. .... 1938
AsSistent, cand. polit. Ejvind Sieverts ............... 1939
Civilingeniør jørgen Stærfeldt. .. . . .. . ... . .. .. . • . . ... 1940
Civiliugeniør, Dr. techn . Chr. Ostenfeld .... . ....... . 1941
Tandlæge Ulf Kaarsberg ....... ....... . ... ... . .... ' " 1942
Kunsthandler Gunnar Wandel. . . . . . ........ . . . .. . ' " 1943
Civilingeniør Kr. N ørlyng ....... . .... . .. . . ... . " .... 1944

(Buddingevejs Maskinsnedkeri)

BUD DI NGEVEJ 80
LYNGBY 1212
Civilingeniør
Kr. Nørlyng
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER
DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Professor H. J. Hannover
Overlæge H. S. Køster t
Direktør Henning Koch

t

Civilingeniør H. TUe
Overlæ ge, Professor, Dr. Ined. Kmtd Secher
Direktør Harald Simonsen
Overretssagfører H. Steinthal

D. S. R.'s ÆRESTEGN
lis. I,:~l. Højhed Krollprills Frederik

Kaplnjn II. l/. /Jon do t
Grosserer Garl Thoru.p
Direktør lIenry Skov
Direktør I-Jllrllld Simonsen
OIR-sclkf. H. Rømcke, N. S. R.
H/R-advokal E. W. Nllnsen, N. S. R.
Aktuar N. Solberg, N. S. R.
Professor, Dr. med. K. Sec1Ler
Civilingeniør I-l. Ree
Generallæge Em. Saugman
Afdelingschef i Udenrigsministeriet F. HVBss

UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

I

Aaret 1944 el' der indgaaet Kr. 1.775,00 i Kontingent.
Beløbet er anvendt til Hjælp ved Bygning af en
Hytte til Brug for de Medlemmer i D. S. R., der dyrker
Orientering og Skispor·t.
Klubben beder »Vennerne« modtage en hjertelig Tak
for den Trofasthed, de stadig udviser mod den gamle
Klub.

Hs. kgl. Højhed Kronprinsen
Skuespiller Henrik Bentzon
Ørelæge P. J. Bertelsen
Josias Bille
Prokurist Mogens Bredfe/dl
Landsretssagf. S. A. M. Bu,gel
Civilingeniør Th. Carstensen
Revisor K.]. Crusell
Kontorchef JØ/'gen S. Dich
Civilingeniør Th. Eber/h
Grosserer A. Filtenborg
Direktør Hans Fogh
Professor Jul. Hartmann
Direktør V. Hjort
Typograf John. /lonor e
Fru A. Hvnss
Afdelingschef i U denrigsrninisleriet Frants HvEtss
Repræsentant Jesper Hven
Direktør Helge Jacobsen
Læge]. Kongsdal Jensen
Civi.lingeniør Johs. P. Joha.n sen
Overretssagfører K. Kjær
Kontorchef Erik Kløcker
Civilingeniør K. V. Koch
Politiinspek'lør II. KlIdsk
Direktør B. Ludvigsen

Kontorchef Axel Lundqvi.st
Tandlæge K. Machold
Overretssagfører Hans Madsen
Direktør, Civilingeniør
A. Munkebo
Fabrikant Bjørn Møller
Direktør Preben Nellelllilnll
Overlæge Jens Nielsen
Civilingeniør]. Nonni:l1L-Hansen
Direktør GunneIr, Pedersen
Direktør N. [-Iøy-Pe/ersen
Overingeniør Ove Petersen
Befrugter H. K. Ri:lSmllSSen
Direktør G. l?iemann
lløjesteretsSi:l gfører Slig Rode
Direktør Per Rønberg
Bankbestyrer Stig RønT/e
Generallæge E. Saugman
Grosserer Gudmund Schack'
Fabrikant Holger Sebbe/ov
Professor K. Secller
Direktør Harald Simonsen
Overingeniør Rich. Stephensen
Professor E. Suenson
LltndsretsslIgf. Borup Svendsen
Læge Thorup-Petersen
Laboratorieforst. E. F. V oigt
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EN NY GENERATION RYKKER FREM

AARHUS STUDENTER ROKLUB
ANDEN SÆSON

S

æsouen begyndt.e tidligt og sluttede sent, alligevel
blev der noget afkortet og blafrende over hele Klubbens Virke i 1944; men vi fik en Sæson ud af det og
sandsynligvis en Sæson, der i de fleste Henseendel' var
bedre end for de indestæ ngte Klubber ved Øresund.
Forud for Standerhejsningen gik en mindre Reklame-Kampagne med det Formaal at skaffe Klubben
nye Medlemmer, saavel aktive som passive, bl. a. en
Annonce-Kampagne i de lokale Blade, som gav et udmærket Resultat. Palmesøndag den 2. April Kl. 10 var
et lille Hundrede Mennesker samlet i en sparsom AprilSols Straaler for at overvære Indledningen til Klubbens
anden Sæson samt Daaben af 2 Baade.
Formanden bød Velkommen med Tak til Klubbens
Venner og oplyste, at den Ærestavle, hvorpaa ~amtlige
Bidragydere til Klubben skulde opføres, ikke val' blevet
indsat i Husets Nordmur, fordi en saadan Foranstaltning vilde koste mere, end en Sculler koster, hvorfor Best.Yl'elsen havde besluttet at udsætte Tankens Realisation til Krigen var forbi og Bronzepriserne m. v. mere
antagelige.
Formanden udtalte videre bl. a.:
Vi indviede sidste Aar et ufærdigt Hus, men fik
dog en Sæson ud af det. Den blev ikke lang - der kom
saa meget i Vejen - her som andre Steder. Men det,
som er Mørtelen i den Bygning, der hedder Klubben, er
Kammeratskabet og Sammenholdet, som vel ikke nogen
Steder er bedre end i en Roklub. Det udvikledes, voksede og gav sig mange gode Udslag - og ikke mindst
husker vi med Glæde det Kammeratskab, vi mødte hos
andre Klubber, navnlig Arbejdernes Roklub, som el' VOl'
»-
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nære N abo. Vi kan ikke andet end sige Tak til dem on1 vi skulde laane et Par Søm eller en Baad - 0111. vi
mano'lede en Skrue trækker eller en Styrmand - vi
b
kunde altid faa det i A. R. A.
Jeg skal ikke tr ætte Dem· med Beretning fol' et Aar,
der el' O'aaet over i Klubbens Historie; men jeg fremhæver det som en af de smaa Ting, som kan bevise vor
Klubs Berettigelse - at ogsaa her blev den Sammenholdets Aand styrket, som skal b ære os fremover den
onde Tid , som var i Gaar og er i Dag.
Her kommer den studerende Ungdom og henter Kraft
og Humør - her gaar de glade ud og ind - l~er er deres
. Hus. deres Fristed. Jeg vilde ønske, at en af dem, som
hal' 'hjulpet os, vilde komme herned en af de ~olskins
fyldte Dage, hvor en doven Vind knap gider løfte ~tan
.derens Spids fra Stangen, hvor Aarhll sbllgten ligger
glitrende af Tusind Solperler under Midsorrun erhimlens
Blaa _ lokkende med Lofter Olll Sundhed og brune
Kroppe. De skil Ide :-;c dell Ilutudige Glæde og selvfølgelige Samhor·ighed. :-;Olll tnger' enhver'. der' :-;pæode,' sig fast
ved Sprcndholdt eL«
Om Sa~sonen 1944 havd e der, indtil et Øjeblik før
Standerhejsningen skulde begynde, hvilet det store
Usikkerhedsmoment om vi overhovedet fik Lov at sætte
Baadene i Aarbusbugten, men en Telefonsamtale mellem. Kontorcheferne Axel Lundqoist og Bach havde ·
bragt Meddelelsen om, at Rotilladelsen var tilstaaet <?s .
I denne m ærkelige Tid, h vor det forhen saa selvfølgelige bliver til sensationsornbølgede Begivenheder, vakte
Meddelelsen naturligvis Bifald.
Endvidere omtalte Formauden, at der nu var skabt
Plads iiI ca. 100 Medlemm.er. at en Sandkasse var
blevet illllrettet, og at Klublokalet ved Ven lighed fra
forskellig Side var blevet smukt møbleret og stod til
Raadighed for Medlemmerne. Endelig val' der med V ærten for Fi sker'nes Restauration lige overfor Klubhuset
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truffet den Ordning, at Roerne - i paaklædt Stand kunde købe Kaffe for 20 Øre, Middag for 1,50 Kr. o. s. v.,
samt at del' blev Adgang til et Lokale ovenpaa, hvor vi
havde det for os selv. Med Ønsket om, at Frosten snart
maatte gaa af Luften over DanmaL'k og en mildere Vind
blæse over det,. saa Skyerne spredtes og Solen fik Magt
over Mørket, gIk Flaget og Standeren til Tops for Sæ sonen 1944.
Bank~lirektør N iel~ Jensen, en af Klubbens gode
Venner fra den allel'første spæde Tanke om Klubben
fremkom, døbte derefter en 2-Aarers Inrigger, som fik
Navnet »Nord«, og en anden af Klubbens Vennel'
Bryggeridirektør Bernhard Kjær, døbte den Baud, so~
Bryggeriet »CeI'es « umiddelbart efter Klubbens Stiftelse
skæ nkede Klubben, men som først nu var blevet færdl'g
med Navnet »Svea «. Begge Fadderne ledsagede DaabeI~
med de bedste Ønsker for Klubbens Arbejde og med
gode og særdeles velkomne Gaver til Afstivning af
Klubbens Økonomi , hvorefter man i ManO'el af den
t.raditionel~e, men sjældne Portvin drak de, ,~ecl Velvilje
fra en af Fadderne, fremskaffede omtrent lige saa
sjældne Pilsnere.
Str~ks fra .Sæso~ens Beg'yndelse tog man fat paa InstruktIonen af Kanmerne, hvilket Arbejde i Aar - som
alt andet Arbejde iøvrigt - var kommet ind under
væsentlig fastere og bedre Former, og ca. 40-50 Ka-

~~=~YA(HTl4K
SIE~ LAK· OG FARVEFABRIKER
KØBENHAVN

s.
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ninel' blev i Løbet af de kommende 2 ~1aaneder uddannet og aflagde den fornødne Roprøve.
.
Forsæsonen skuffede ved køligt og regnfuldt Vejr,
men allio"evel blev der roet flittigt i Klubben, og Grundlovsdag kunde der holdes den første Klub-Kaproning i
Klubbens Historie, mellem et Jurist-Hold, et OeconHold, et Adjunkt-Hold og et Hold af Gymnasiaster,
hvoraf de sidste sejrede og dermed vandt den udsatte
Pris, en særdeles sjælden Flaske med endnu sjældnere
Indhold + Klubbens særlige Sejrs-Emblem.
Efter Kaproningen holdt vi en Sammenkomst i Klubhuset, hvor der blev serveret Smørrebrød med Tilbehør i
Omklædningsrummet og indrettet Bar i Klublokalet,
medens der dansedes paa Forpladsen til 2 larmende
Klaverer, som i hvert Fald bibI'agte Omegnens Beboere
et vist Indtryk af, at der fandtes noget særligt i Bindingsværkshuset paa Havnen.
Vor Invitation til D. S. R's Medlemmer til at benytte
Ferien til en Tur paa Aal'husbugten i vore Baade, blev
kun efterkommet af ganske faa Hold, der forhaabentlig er i Stand til at bringe deres Klubkammerater et
Indtryk af, at disse altid er velkomne hos os.
Store Bededag den 5. Maj holdt vor udmærkede
Nabo, Arbejdernes Roklub, Baade-Daab og indviede
samtidig et stærkt udvidet Baadehus. Indvielsen foretoges af Aarhus Studenter Roklllb's Formand som et
særligt Udtryk for den Samhørighedsfølelse, de 2 Klubber nærer for hinanden. Ved Indvielsen fremhævede
Bjerrum den gode Kammeratskabs- og Sportsaand, der
altid havde præget Samvirket mellem de to Klubber og
bragte en Hyldest til det Kammeratskab, som Studenterne i saa rigt Maal havde mødt i Arbejdernes Roklub.
Sæsonens hedste Maaned blev August, hvor det var
vanskeligt at faa fat i en Baad, fordi alt var ude Dagen
igennem. I denne Maaned begyndte ogsaa under Ledelse af Bach, Tøllbøll og Geerlsen Træningen af et Kap-
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roningshold i en 4-Aarel's Outrigger, som vi ved Velvilje
fra Aarhus Roklub havde afkøbt denne og ladet restaurere. En Outrigger er en Outrig'ger, selvom det er saa
som saa med visse bygningstekniske Detailler i Baaden.
Træningen sigtede mod den Kaproning for jydske
Klubber, som skulde indvie den store Brabrand-Bane
og vi deltog da ogsaa her i 4 Løb med udmærkede Hold:
der - mestendels formedelst Træning og Roning i fremmede Baade - ikke naaede at blive placeret. Et af vore
Bestyrelsesmedlemmer, Kontor- og Rochef Bach, havde
forøvrigt som Formand for Brabrand-Udvalget været
den stærkeste Drivkraft ved denne pragtfulde Banes
Indretning. Her glæder vi os til at møde D. S. R. med og
ad Aare.
~ørst i Januar 1945 el' en 4-Aarers Outrigger, bygget l 1 mm Aeroplanbirk, blevet færdig til os fra Aarhus. Inrig'ger-Vædt, og om ellers Sæsonen 1945 vil give
MulIghed herfor, venter vi os en Del af denne Baad.
Vi er i hvert Fa~d ikke i Tvivl om, at vi har det rigtige
Menneske-MaterIale, omend vi generes en Del af den
Omstændighed, at visse Studenter endnu ikke kan tage
anden Del af deres Eksamen her, men maa til København, saaledes at de af os uddannede og trænede Folk
kommer D. S. R. til Gode. Naar vort Universitet bliver
helt færdigt, regner vi nl.ed, at Strømmen kan komme
t~l at g'aa den anden Vej, og' saa faar vi vel Kompensahon for, hvad vi mister paa denne Konto i Øjeblikket.
Men det Maal, vi ser hen til, el' jo først og fremmest
snarest efter Krigen at kunne møde med et jævnbyrdigt
Hold mod Danske Studenters Roklub til en StudenterMatch, der gerne skulde blive en aarlig tilbagevendende Begivenhed indenfor Studenter-Spoden.
Langtursroning kan der ikke siges meget om, selv
om der blev foretaget nogle Ture ned langs Jyllands
Kyst. Vi har det bedste til Gode paa dette Omraade.
- Den 9. Oktober 1944 gled Standeren stilfærdigt
4
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ned fra Masten over Aarh us Studenter Roklub's Baadehus. Kun nogle faa Bestyrelsesmedlemmer overværede
det, og da En foreslog ikke at fire Flaglinen fra den
store Flagstang ned, fol' at vi kunde sætte Flaget til
Tops, naar Freden kom, blev Forslaget efterkommet
med den Optimjsme, som de mange Hændelser i den
forløbne Sæson ikke havde formaaet at kue.
Vi har endnu ikke mistet Troen paa, at vi ikke har
ladet den kostbare Flagline klapre forgæves mod Stangen Vinteren over.
B.
Paa Grund af Forbud mod Fotograferin g i Aarh us er der ikke
fremkomm et Billeder til Beretningen i Aar.
Red.

SI

HAANDBOLD
Kø~enh~vns Haandbold Forblln~ls Mesterskabsturnenng for 1943/44 deltog D. S. R. l C-Rækken med et
Hold, idet der paa Grund af manglende Haller kun
kund e deltage et Hold fra hver Klub i hver Række.

I

Resultaterne blev saaledes :
D. S. R. D. S. R. D. S. R. D . S. R. D.S.R. D. S. R. -

G lud & Marstrand . . ... .
Loke . ...... .. . . ... .. . .
Skjold ................. .
Posten . ... .. . . .. . ...... .
M. L. U ................ .
Føroyar .. . ............ .

9321055-

7
4
3
3
6
3

(5 - 3) (4(2- 1) (1 (1 - 1) (1(5- 2) (5(3- 2) (2(4- 0) (1 -

4)
3)
2)
1)
4)
3)

Vort Haab om at kunne rykke op i B-Rækken mislykk edes, idet vi gik hen og tabte 3 Kampe med 1 Maals
Underskud, hvor vi i hvert Fald burde have vundet de
2. Vi opnaaede en 3. Plads og maatte blive i C-Rækken.
Af Spillere deltog følgende :
Jens Nørager . ......... ..... ....
Bø rge Hansen .......... . .... . . .
P. Drachmann RasmusselI . ... . .
V. Studstrup ...... ...... ...... ..
E. Schrøder-Ch risfensen . .......
Hugo Raben .............. ... . . .
Fo lke Greisen . . ........ ...... ..
Henn ing Petersen ... .. . ..... . .. .
J Icn nin g Skjoldborg .. ... . . . .. ..
O le Skæ rbo .. ..... .......... ...

TØR·ELEMENT
VERDENS ÆLDSTE OG BEDSTE

6 Kampe
5
5
5
5

4
4
4

2
2

Da et Hold bestaar af ? SpilJere, kan det ses, hvor
vanskeligt det paa Grund af Ferie, Eksamen, Sygdom
(Difterivaccination) har været at stille et konstant Hold.
De Skn Helser, vi led, førte til, at N yhegn, der hidtil
havde ledet Træn ingen, blev enig med sig selvom, at
vi nu maaHe have en rig·tig Træner. Ganske vist havde
Yi været inde paa de Tanker før, men dels kunde vi
4"
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ikke finde en Træner, vi syntes om, og dels vilde vi
spare Klubben for denne Udgift, indtil Haandboldspillet rigtig havde groet sig fast som et Led i Klubbens
Tilværelse. Vi undersøgte nu forskellige Muligheder og
fik til vor store Forbavselse anbefalet Adjunkt Christensen - Klubbens Gymnastiklærer - som vi overhovedet
ikke ha vde tænkt os havde Forstand paa Haalldbold.
Christensen blev ringet op, gjort opmærksom paa, at vi
skulde bruge en Træner, der kunde og vilde lære os
noget, og dermed var Sagen i Orden. Adjunkt Christensen overtog Træningen i Februar og begyndte straks
med at gaa rationelt frem, idet vi startede Timen med
Specialtræning og derefter almindelig Kamptræning.
Imidlertid var vi kommet saa langt hen paa Sæsonen,
at Dansk Forening for Rosport indhød til sit aarlige
Mesterskabsstævne i Haandbold.
D. S. R. deltog med 2 Hold, et i A-Rækken og et i 2.
Holds Rækkell.
1. Hold opnaaede følgende Resultater:
D. S. R. - Øresund .......... .. . 6- 4 (2- 2) (4- 2)
D. S. R. - Helsingør Roklub ... 5- 8 (3- 1) (2-4) (0- 1) (0- 2)

Vi havde regnet med en forholdsvis let Kamp mod
Øresund, men blev slemt overrasket, idet vi maatte slide
haardt i det for at hale Sejren hjem. l 2. Kamp mødte
vi Helsingør Roklub, der havde været Oversidder og
saaledes mødte frisk op paa Banen. Ogsaa her mødte vi
et godt spillende Hold, mod hvilket vi maatte yde vort
bedste. Den ordinære Spilletid endte uafgjort 5-5, saaledes at der maaHe Omkamp til. I denne mærkedes de
40 Minutters foregaaende haarde Arbejde, det kneb for
os at holde Tempoet, og · vi tabte Omkampen med 3-0.
Dog skal det siges, at vi tabte m.ed Ære, og at Helsingør
iøvrigt vandt A-Rækken ved i Finalen at sia a Skjold.
2. Hold klarede sig bedre. Dets Resultater blev følgende:
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D. S. R. - Hellerup Roklub II ...... 11-4 (5-1) (6-3)
D. S. R. - Københavns Roklub II ... 4-1 (0-1) (4-0)
D. S. R. - Skjold II . ...... .. .. .. .... 6- 4 (2- 2) (4-2)

Den første Kamp vandt vi forholdsvis let. I den anden Kamp var vi paa h~ardere Arbejde. K. R. fik først
Maal i Begyndelsen af Kampen, men derefter passede
vi paa som Smede, og i 2. Halvleg tog vi Føringen. Det
var en meget spændende og morsom Kamp med en udmærket Opdækning fra vor Side. Den ~idste Kamp var
Finalekampen, som vi ogsaa vandt. Hver af Holdets Deltagere fik efter Kampen overrakt en BL'onzemedaille.
De Deltagende var:
1. Hold.

Schaumburg-Miiller,
Jens Nørager,
Børge Hansen,
Henning Skjoldborg,
V. Studstrup,
Ulrik Henriksen,
Hugo Raben.

2. Hold.

Ole Skæl'bo,
Chr. Mogensen,
G. Nyhegn,
Dl'achmann Rasmussen,
Jørgen Nielsen,
Henning Petersen,
E. Schrøder-Christensen
Bent Egelund.

Hermed sluttede Vintersæsonen, Bolden blev lagt
paa Hylden, men Forarbejdet til næste Sæson blev ikke
glemt. Vi var klare over, at vi maatte have endnu en
Træningstime, og ved Hjælp af Civilingeniør Børge
Hansen lykkedes det os at faa en ugentlig Træningstime hver Onsdag fra Kl. 18-19 i Otto Mønsted Hallen
foruden den sædvanlige Time i den bagved liggende
Idrætshal.
Sæsonen startede igen i September 1944, og da vi nu
havde 2 Timer i Træk, havde vi god Tid dels til vore
Specialøvelser og dels til selve Kamptræningen, foruden
at vi erhvervede os den fornødne Kondition. De usikre
Forhold bevirkede, at en Del af vore Kammerater rejste
bort, men til Gengæld kom der nye til, saaledes at vi
stod godt rustede til Københavns Haandhold Forbunds
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Pokalturnering i November Maaned. Vi deltog med følgende Hold i B-H ækken.

af Halvlegene med 1- 0, saaledes at d et samlede Resultat blev 4-2 t ilos. Vi havde dermed vundet Pokalturneringens B-Række og fik eHer Kampen overrakt en
Sølv-Vandrepokal. Ingen var gladere for dette opmuntrende Resu Hat end vi, da vi følte d et som Belønningen
for de foregnaende Aars Arbejde, og at vi nu val' nanet
saa vidt, at vi kunde h ævde Klubbens Navn indenfor
denne specielle Vintersport.
Vi star tede derfor i Haandbold Forbundets Mesterskabsturnering med den bedste Fortrøstning til, at det
endelig skulde ly kkes os at komm e op i B-Rækken. Foreløbig hal' vi spillet 2 Kampe, SOm vi begge har \7undet,
men endnu er del' en trang Vej tilbage, idet vi ikke
alene skal vinde vor egen Pulje, men ydermere vinde
over mindst een af de 2 andre Pulje'v indere, idet C-Rækken, del' bestaar af 20 Klubber, er inddelt i 3 Puljer.
Med Hensyn til vore Træningsbetingelser er vi vor
Klub taknemmelig for , at den byder sine haandboldspillellde Medl emmer de bedste Forhold baade h,~ad angaar
Spilletid, Spillested og Træner. Ingen anden Haalldboldklub er fol' Tiden i Stand til at yde noget tilsvarende,
og derfor vil vi gerne indbyde alle vore unge Medlemmer, der hal' Evner og Interesse for Spillet, til at benytte sig af disse enestaaende Vilkaar. At vi særlig el'
interesserede i de unge, skyldes udelukkende, at vi dyrk er vort Haandboldspil ikke alene for Motionens, men
for Sportens, for Kampens og Konkurrencens Skyld fol'
derved at hævde Danske Studenter s Roklub hlandt andre Sportsgrene.
G. N yh egn.
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D. S. R ."s /. 110Id. Vind er af Pokalturneringen s B-Næ kl.:e /944.
Hu go R uben

F ind S andgn'1I

J e n!! Norn ger

.J. lHlUl ck H a ll s('n

Hennillg Sl.joldborg

Ch,.

Mog. e n~f'fI

Fritz Sc1uwmbuf,g- Mii-llcr

Resultaterne blev:
D . S. R. :- Søborg J. F . . .. . .. . . . .. 8- 2 (3- t) (5- t)
D.S.R. - Gentofte A . T. K. . . . . . .. 17- 2 (7- 0) (tO- 2)

D. S. R. - Rødovre O. G.. .... . . . . Ll - 2 (7- 0) (4- 2)
D. S. R. - Øs terbro Ilaandboldklub 4- 2 (O- O) (2- 2) (t - O) (t - O)

Den s idste Kamp, del' var Finalekampen, blev meget sp ændende. I 2. Halvleg kom vi bagud med 2 Maal,
indtil der manglede 3 Minutter før time. Til Holdets Ro
maa siges, at del. intet Øjeblik lod sig gaa pa,a af Modgangen, men arbejdede energi sk, hvad der til sidst gav
Bonus, og Kampen endte uafgjort. I Omkampen sørgede
vi for en inonstergyldig Opdækning, og at vinde hver
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"DET VAR

Træ-, Finer- og Tømmerhandel

DENGANG"

NIELS EBBESENSVEJ 6 • KØBENHAVN V •• TLF. CENTRAL 3205

AKADEMIKERE

BRUG
Langtursroere
ved Polark redsen.

CEVITAllEO
C-Vitaminpræparat i TableIform, fremstillet af

C-vHamin~oldige

Frugter.

LØVENS KEMISKE FABRIK
BR8NSH8JVEJ 19 . TELEFON BELLA 888
(

Alt T.g.rbejde
Gas- og Vand-Installatør
Sanitet og Centralvarme
Blikkensl. ger

C. E. PEDERSEN
H øjdevan gs A lle 5 . T/{. A mg . 8864

udføre s.
G lIS,- Vand,Sanife'- og
Centra lvarmea nlæg.

Hurtigt. solidt
Forlang TIlbud I

Nivaa, 22. J u.ni 194 /.
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RUNDT OM NÆS OG IND I VIGE I
ROSKILDE- OG ISEFJORD
En ung Students Skibsjournal, udgivet af Højesteretssagfører
Oskar Bondo Svane

Deltagerne i Turen:

. Gamle e : Civilingeniør, Bedstefader og Materialforvalter.
. Corpus juris e : Forsikringsmand og Klubbens Herkules.
. Nikolaj e : Rus og Dagbogsforfatter.
.Frejae : En To-Aarer, som
tidligere har været paa Skærgaardstogt, men nu et Par Somre
har været udstationeret i Roskilde Roklub og Sommeren hmg
gaar i fast Rutefart mellem Havnene i Roskilde- og Isefjord.

1. Sta.rtda.gen. -

S

De hvide Sejl.

tartel' en Juli-Søndag fra Roskilde gæstfri Roklub.
Byen er klædt i Flag, som det saa smukt er Skik
paa Helligdage i Provinsen. I Havnen blafrer hvide Sejl
fra den forviste københavnske Lystsejlereskadre, Dæk
spules, og Grammofoner hulker. Hvilken Mindelse om
Fredens sorgløse Dage. Hvilken Modsætning til det i
Aar saa døde Sund.
Ror ind til Ringøen, Hovedgevinsten i Turistforeningens Lotteri , som en Sporvognsfunktionær blev lyksaliggjort med - hvad skulde han iøvrigt stille op med
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den? - og spiser Frokost her, med Ejerens Tilladelse
foruddiskonteret Øen er en stor cirkelrundSandrevle
- frodig tilgroet med Saltvandsplanter - om en mudret
Lagune, der er den ideelle Tumleplads for de mange
Terne- og Præstekraveung·er.
Følger Kysten langs Bogenæs, denne Halvø, der af
Form er flosset som en Haand, n1.ed Højskov bag brede
Strandenge og med K vier, del' i Vannen vader langt ud
i Stranden.
Sætter af Respekt fol' Lejrekongel'lles Minde Stævnen indenfor i Lejre Vig og krydser herefter over til
Bugten vel Selsø. Ser oppe fra høje Bakker Selsøen, en
gammel Havarm fuld af Rørholme, imellem disse i det
aabne Vand svømmer Svanefamilier. Søen er ornitologisk berømt, fordi den er blevet vort Tåkem, hvor de
villie Svaner er den dominerende Karakterfugl. Spadserer ad en Højderyg med mægtige Udsyn over det i
Halvøer, Tanger ·og Smaafjorde opløste Landskab hen
til Selsø Kirke fol' at se Resterne af den gamle ombyggede Rundkirke.
Dagens sidste Tur el' til Eskildsø, hvor vi slaar Telt
paa den yderste Nordspids. - Igen denne afsondrede
Ø-Fornemmelse, denne Væren helt for sig selv. - Igen
det dugvaade kølige Græs om bare Fødder. - Igen denne stolte, trygge Fornemmelse af at se det hvide Telt
fra en snæver Poses Genune folde sig ud til et helt Hus
- vort Hjem for smaa fjorten Dages Tid - sommerligt
festligt og hvidt som Sejlene, del' glider forbi udenfor
Øen i den snævre Rende mellem Afviserkostene.
2. Dag. -

Nudistholmen og a.ndre øer.
Turel~ rundt paa Eskildsø, der deles af det mest imponerende Stendige, .jeg endnu hal' set; mægtige Blokke
i fæstningsagtig Opstabling, tilgroet af skovagtigt Krat.
Gribes ved Kirkeru inens mossede Fraadsten over, at
sydfranske Munke for ca. 800 Aar siden hel' trods Is-
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vin tre og Øens Isolation længe har holdt ud som K u UU I'pionerer i det vi lde, mørke Nord.
Gør Landgang paa J yllinge Holme, de næste Øer i
Rækken. Halvvoksne, graa Maageunger render om Benene paa os som Kyllinger i en Hønsegaard. De hal' i
Græsset traadt smalle slimede Stier, ogsaa henover deres
selvdøde, halvt ned trampede Kammerater. To Tern eunger stikker til Søs og trykker sig tæt ind til Baadens
Side i Ly af dens Skygge, følgende Instinktet, som byder dem at søge Dækning.
Saa gøres Strandhugst paa Nudis/øen Hyldeholm.
Lad det være sagt straks: det var Graavejr og kold
Nordenvind, saa »Solsporterne« gik ti l vor aabenbare
Skuffelse rundt iført Loberdragt og Sweater'. løvrigt var
det hIat en lille Ø - kun en stor Tallerken som Fundam.ent for en mægtig Højspændingsmast - med en Flotil.je af Medlemmernes Kajakker - røde, grønne og
blaa - ved Bryggen. Det he le var uhyre spartansk,
saavel en stor Lægaard, med Mure bygget af uhøvlede
Brædder' fyldt ud med Tang, som et Gæsteskur, der var
en gammel Faarefold, hvor man sover i Hø. Efter en i
Begyndelsen noget forbeholden Modtagelse - det var
del' vel saadan set ikke noget at sige til -'- meddeler
Solspol'tsfolkene os Nudistlej rens fire VilkaaI' fol' Optagelse i deres Paradis (fra før Figenbladet), nemlig' negativt: at del' ikke maa ryges og ikke maa drikkes
Spirit us paa Øen , positivt: at Aspiranten forinden bestaar en Prøve gennem Samtale med Øens Leder om,
hvorvidt han hal' a lvorlig Forstaaelse af Sag'en, samt at
ingen Mand kommer til Øen uelen Ledsagelse af en ligesindet Kvinde.
Lægger til ved Frederikssund Roklub, hvor vi slæber
Baaden op for at lænse den for Vand, der el' gaaet over
Rælingen. »Corpus« har fat i Stævnen og træder agterud paa Broen, hvor der ikke er Rækværk. Hvor vi andre brast i Latter, da ha n p ludselig laa og svømmede
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rundt fuldt paaklædt. Ganske overraskende oplevede vi
det klassiske Klovnenummer, der altid med Succes indlægges af Svømmelærere ved Opvisninger og ved Vikingernes Nytaarsbadning', med en paaklædt Mand, som
pludselig styrter i Baljen. Men Morskaben fortog sig
brat fol' mit Vedkommende, da jeg opdagede, at det var
min Træningsdragt, min Sweater og min Kikkert, som
han havde laant!
Efter stor Tø.jtørring ror vi forbi Kignæs - berømt
fra Lundbyes Maleri af den danske Klint - og langs
de brede Strandenge, der indrammer Nordskoven, og
slaar Lejr ved en Fenne nær den nordlige Udkant af
Skoven.
Valfarter til Konge- og Storkeegen. Det er slet ikke
almindelige Ege, det maa bestemt være en Slags fortræede, fantastiske Skovtrolde.

ninger og har til sidst taget saa meget indenbords, at vi
maa i Land og tømme.
Vi liøcUander paa forbudt Omraade, midt i Skydebaneterrænet. Et oprindeligt Landskab af særegen Kraft,
uden et Hus, en bølgende Steppe af Græsser, baade i
Blomst og i Aks, friskgrønt i de fugtige Lavninger, lilla
paa Højderne, hvidligt paa SydskraaningeI'lle, so.m Skindet af en Hare fuldt af gule og brunlige Farvenuancer.
Laver The i Læ paa Bunden af et dybt Granathul, som
var vi Vestfrontsoldater. Render paa en fire, fem gennemhullede Skydeskiver, forestillende Soldater med
Melonhjelm, lænet op ad Stenene paa en Langdysse;
selv her i dette Oldtidsland mindes vi pludselig paa det
stærkeste om Tvekampen mellem Stormag·ter.
Søen løjer af, vi starter' igen; over] ægerspris Skovene fanger vi et Glimt af Slottets Tam·ne. Saa dukker op
to Sæler med bedrøvede ø,jne, komisk Overskæg og
hvid Strube; nysgerrige følger de vor dansende Baad.
Vi finder Lejrplads tæt ved Kyndby-Værket, med
Udsigt mod Sæl ø, en Stenstrøning i Havet. En hvid Edclerfuglehan lyser op alene paa en stOl' Blok, mens hele
seks Sæler paa Klipperevet soler sig, klør sig og slang'er
sig, indtil fire af dem med store Sprøjt hoppel' i Søen
umiddelbart efter hinanden.

J. Dag. -

Isefjord -

Sælerne.

Vækkes ved et Klokkespil af Lærker. Solen gennemlyser Teltets Vægge, Fluer og Myg danser' og summer
oppe under Tagryggen. ,Mod øst tegner sig Silhouetterne af Strandengens Flora, graa Skyggebilleder mod den
hvide Dug; jeg kommer til at tænke paa Kamma Rahbeks Pergament-Lampeskærme med paaklistrede, tørrede Blomster og morel' mig med, liggende i Soveposen, a t
bestemme Planterne efter deres Omrids.
Det rasler udenfor ved Køkkentøjet, aah - kun et
Pindsvin, der drikker Mælkeslatter.
Ror langs flade Marskenge til K ulhus. Egnen beherskes helt af Karlsmindebanken paa den modsatte Bred,
en lang, ste,jl Skrænt af stærk gul Farve fra friske
Skred. '
Runder Kulhus-Molen, del' skiller Roskilde Fjord, af
Svendborgsund-Typen, fra Isefjord - af Kattegat-Karakter. Glasgrønt Vand, som bryder over store MoræneSten. Baaden maa hele Tiden holdes op mod svære Døn-

65

4. Dag. - Kyndby - Bramsnæs.
Gryden, der blev , dekoreret.
Vækkes af en Flok Kvier, som vader rundt i Bardunerne og staar maabende i Kreds om Teltet, savlende,
som gumlede de paa Vandmænd.
Vi ligger og vugger i andægtig Beundring over Teknikkens Triumfer uden for Kyndby-V ær ket, som desværre af Hensyn til Sabotagefaren fol' Tiden ikke kan
beses. Tænk, at Maskinerne er saa kraftige, at Værket
- om galt skal være - kan levere Strøm til Sverige,
hvis selve Trollhattan skulde svigte!
s
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Skorstenen med en mægtig Røgpille er Isefjordens
Vartegn, et Sømærke, der syner fra hver Vig og Pynt.
I Lavvandet i Sundet ved Orø ligger 20 Ungsvaner
paa Rad, endnu med enkelte graa Fjer, og endnu uden
at Næbbets røde Farve er brudt helt frem. Gravhøj
efter Gravhøj for Bronzealderens Storbønder kroner
Hornsherreds kuplede Bakker - hvor de dog tager sig
storartet ud herude fra Søen!
Bratnsnæsvig er traditionel Postkortidyl, men trods
alt er her alligevel skønt (af sydfynsk Type). Den tjener
som improviseret Havn for de københavnske Lystsejlere. Vi runder Bramsnæsset og staar ind i Bratnsnæsbugt. Vi sejler rundt om Marsvinholmene, gamle Slagtebænke, hvor Marsvinejagten blodigt afsluttedes, efter at
Hvalerne var drevet sammen i Bugten som i en Ruse.
Modsat Mindelserne om disse sjællandske Grindedrab
hviler al Rokokkoens Poesi endnu over Eriksholm med
den velbevarede franske Have og med »Templet«, inspireret af Sværmeriet for Klassicism.en.
Men som eu grov Flæuge gennem et yudigt Maleri
spolerer den nye Autovejs Dæmning ganske Eg-nens
IdyL
Da vi roede .forbi den gamle Torpedoslaiion med
den udrangerede »Hekla « som Kaserneskib , var Tordenen allerede paa Anmarch, og midt mellem Orø og Hol-
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bækf.jord kom Hvirvelvinden. De store moderne Dampere, lagt op ud for Holbæk Havn og ganske dominerende Bybilledet, forsvandt bag et Regntæppe.
Søen bryder i smaa krappe Bølger ind over Rælingen. Pludselig mindes jeg et Homer-Citat fra Skoletiden, som jeg ellers aldrig har skænket en Tanke, men
SODl passer saa godt, om »Skummet, der fløj som Tidselfnug hen over Marken. «
Vandet stiger indenbords. Bundbrædderne svømmer
- en tom Dunk sejler rundt inde i Baaden SOm i en
lille Dam sammen med nogle Kiks, som er bulnet ud,
og som leder Tanken hen paa Tegninger j Fysiologien
af hvide Blodlegemer. »COI'PUS« har Tagaaren og slaas
som i Bersærkergang med brydende hvide Søer. Jeg er
Styrmand og øser Vand ud som en rasende med vor
Aluminiumsgryde, og det lykkes virkelig at holde Baaden flydende og komme i Land paa et skovklædt Næs.
Samme Aften misbrugte vi Gryden, vor Redningsmand, til noget saa prosaisk som Kogning af en Skude
Kartofler, men vi lovede den, at den skulde blive dekoreret for ædel Daad, idet Datoen for dens Bedrift skulde
blive indgraveret paa dens Side.

5. Dag. -

Tudsenæs -

Slagregn -

Udsmidningen.

Vi landede - eller rettere, strandede - i Aftes paa
Tudsenæs og slog Telt under et stort Fyrretræ, klods op
ad et andet Telt, der ogsaa var søgt ind under Træets
beskærmende Vinger.
Slagregn.
Gennem tynde Teltvægge hører vi alt, hvad der paa udtalt københavnsk - foregaar hos Naboen, som
iøvrigt viser sig at være Vinduespolerer og noget overraskende forklarer, at han trængte til frisk Luft. Han
holder med Kone og to Smaabørn billig Ferie stuvet
sammen under en diminutiv Dug.
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Stadig Slagregn.
Erfarer, at der er Bal i Forsamlingshuset for den lokale Gymnastikforening. Vi driver derhen, jeg er syg
efter at danse, lejer af en Forkarl en Jakke med Emblem og passerer ved Hjælp af den Konhollen. Jeg finder en lyseblaa Olleruppige, som jeg' svinger i et glohedt Lokale, sau hendes Kjole for hver Dans bliver ved
Armene mere og mere mørkeblaa. Og saa, saa standser
Musikken pludselig midt i en Vals, Landbetjenten gaar
tværs over Gulvet, tager mig fast linder Armen og fører
mig ud i Mørket og Regnen. Kammeraterne havde staaet
udenfor og i Misundelse presset Næsen flad mod Ruden.
De underholdt mig næste Dag alene med, at den lyseblaa straks havde fortsat selve den afbrudte Dans med
en Delingsfører fra Niels Bukh og holdt sig til ham hele
Aftenen. Jeg trøstede mig med, at naar han vedgik Arven og tog Pigen, saa havde han ogsaa maaHet vedgaa
Gælden fOL' de to Afholdsøl, som jeg jo lidt llblidt blev
forhindret i at betale.

har kunnet bevares. Kirkeklokken er i Følge sin Inskription omstøbt, efter at den ved »sin daglig Sørgeklang for Christian den Sjette - afvigte Aar i Stykker sprang. «
Fra Orø langs Tudsenæs ror vi ind i Lammet jorden.
Gu[spurvene høres inde fra Hegnene - stadig den samme jnderlige, lykkelige Sommers tro fe. Fjorden er øde,
bortset fra nogle Rejefiskere, og vi ror aldeles nøgne fo~
rigtig at blive eet med Julidagen.
Ved Bunden af Lammef.jorden lægges til ved Slusen,
hvor Slusemesteren forklarer os om Udtørringen, om de
75 km lange Afvandingskanaler og om de elektriske
Pumper med 7,5 m Løftehøjde. Havde vi Tid, saa skulde
vi have baar'et Baaden over ved Slusen og' være fortsat
gennem den største Kanal helt ud i Sejrøbugten.
Gør Landgang paa kla1ergaa.rden i Plejerup hos
Sigurd Smane. Et Hus, der er som et retrospektivt Musæum over hans lysglade Livsværk. En Have af tropisk
Frodighed, hvor Farverne bevidst og følsomt er sat sammen af en Kolorist. Og elskelige Værtsfolk, der byder
os Vildtfremmede til et Bord straalende af blanke Æ rter, Tomater og' Jordbær.
»Gamle« siger »Nej Tak«. Vi hal' ikke Tid, vi maa
naa egnet Lejrplads inden Aften.
Vi andre surmuler, men da vi igen sidder ved Aar'erne, minder »Gamle« os om, at vi højtidelig tilsvor hinanden paa denne Tur at 'være strengt selvforsynende,
selvom Foderet væsentlig kun blev Brød, Foska, Mælk
og Kartofler, og at forsage alt Nasseri, herunder Opstøvning af ukendte ottendedels-Fætre for at redde sig
en god Suppleringsmiddag.
Le.jrplads i Kongsøre-Skooen. Sover ind i en Lykkerus, fra Nøgenidræt i Solen, fra god, lys Kunst, fra en
Have som en broget Palet og fra et vennesælt Malerpar - - en dejlig Dag i ureflekteret Lykke .
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6. Dag. - Orø - Lanunefjorden - MaZe,.gaardel~.
Sol paany. Vi ror over til Orø, en af disse grønne,
skov løse Øer, hvor der overalt er Udsigt til Vandet i
mindst et Par Retninger, med en uberørt gammel Kirke
saa tilpas af Vejen, at fOdl'illlige katolske Træarbe,jder

HUSK AT TAGE

WIEDEMANNS PØLSER
MED I BAADEN
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7. Dag. -

KcmgsØl'e -

Kost Nr. 1 -

Skansehage.

Kongsøre er en velsignet Plet - med usædvanlig
rank Bøgeskov lige ud til Stranden, Hl.ed »Kong Øres
CraD «, en sjælden velbevaret Langdysse, og med den
danske Marines næsten færdigbyggede Minekassematter
gravet dybt ind i Skovbakkerue.
Vi ror forbi den skovklædte Klint med Træer, som
er ved at skride ud, og Træer, som allerede er styrtet
ned og dræbt af Saltvandet.
Ser oppe paa Klinten Tingstedet, en luægtig Langdysse, hvis Endevæg Havet har taget, en hedensk Pamllel til Hø,jrup Kirke, som Professor Bl.'øndsted saa træffende har sag't det.
Ror forbi et kraftigt Cementbrohoved, som midlertidigt el" taget i Besiddelse af Fiskerne, indtil det eftel"
Krigen kan blive fæl'dig'montel'et med Udskydningsapparater fOl' vor nye Torpedoshdion.
Ved Kost Nr. I udenfOl' Nykøbing ligger vi en Stund
stille, thi ved dette Sømær'ke blev den 29. Allgllst »Niels
Juel « sat paa Grunel. Her mistede den danske .Flaade i
1943 sit Admiralskib, kun kort fra det Sted ved Sjællands Odde, hvor »Prins Christian « for smaa halvandet
Hundrede Aar siden kæmpede sin sidste Kamp.
Prøver i Nykøbing forgæve~ at skaffe et Par Skiver
Flæsk eller iøvrigt en Smule Kod, men hellel' ikke her
er det muligt at fremskaffe andet end vegetal'iske Produkter fra de tonlIne Butikker.
Havnen beherskes helt af et Skoleskibs Master;paa
Grund af Minemelding'er fra Isefjord tør Kaptajnen
foreløbig ikke sejle, saa Drengenes Uddannelse bestaar
væsentlig kun i Teori og de p['aktiskc Færdigheder, der
kan læres ved en Ka.j.
Slaar Lejr ude paa den ydel'ste Spids af Sktmsehage
uden fol' Rør·vig.

8. Dag. -

Fon

(<)44

II

lsøreting - RørDigs Lyksaligheder Somm.erskæg.

Denne Le.jrplads er langt den bedste af de mange
gode Teltpladser, vi har haft paa Turen, og tilmed med
Opvartning som paa et bedl'e HoteL. Vi aftalte i Gaar'
Aftes med nogle store Drenge fra den Feriekoloni, som
er indrettet i den gamle Kolemstation, at de skulde
bringe os Mælk og Vand og hente et Par Brevkort. Og
de dukkede virkelig op til a ftalt Tid om Morgenen som
glade, tjenstivrige Piccoloer.
Ellers er vi dog ganske isolerede, læ ngst ude paa en
Sandtange ved et falmet Sømærke med mørkegrønt.
dybt Badevand et Par Favne udenfor Teltdøren, hvori
en enkelt Kæmpevandmand driver rundt som en rød
Tropefugl i Urskoven.
Og vi telter paa historisk Gruml. Her holdtes omkring 1100 de Jsøl'eting, Saxo saa levende beskriver,
hvor Stormændene valgte Konge. I denne ideelle Naturhavn blev Skibene fra I-lalland, fra Vendsyssel, fra Fyn,
fra alle det gamle Riges Herreder trukket op paa Stranden Siele om Side, her, hvor vor Baad nu er halet op,
og her har det svirret med alle de gammeldanske Dialekter, i del'es oprindelige Uforfalskethed.
I Dag rørel' vi ikke en Aal'e, men bevilliger os selv
Landlov og genser med Glæde de berømte Turistattraktionel': FIøjlyngen - Dybesø - Flyndersø og Korshage.
Vi har iøvrigt lagt os SOIl1merskæg til; sært er det
Dag for Dag i Spejlet selv at kunne se, hvor det gror,
ligesom Fjerdragten paa en Fugleunge. Første Døgn
saa vi blot lidt uvaskede lid, saa stubbede, og nu er
Skægget saa langt, at det er begyndt at blive blødt.
»Gamle« og »Cor'plls« afslører sort Overskæg og iøvrigt
Tilløb til et bølgende hvidgraat Profetskæg, jeg er sodskægget som en Rekrut fra 1848.
Vi tager med Fatning Tilraab fra cyklende Bade-
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piger: »Saadan et Par Skægaber er der da ingen, det·
vil kysse«, og til at begynde med ogsaa nærgaaende
KommentareL' fra elegante Bekendte, vi træffer paa Røl'vigs Strøg: »1 ser ud, som havde I saaet Karse i Underansigtet«. Saa beder »Gamle« sig undsky ldt, vi kan blot
gaa i FOl'vejen, og dukker op ca . 20 Minutter efter fra
en Barbersalon nled sin Hage skinnende i nypudret,
usolbnendt Nøgenhed. Han brød ud, han kunde ikke i
Længden holde ud at stikke af overfor andre Mandfolks
korrekte Ferieelegance.

Vi forklarede da, som sandt val', at nautisk Nødvendighed tvang os til denne Kurs, mens vi stiHiende bandede
Bestyrelsen for D. F. f. R., fordi vi ikke havde faaet
nøjagtig Information om, hvOl' Grænsen fol' det tilladte
Farvand gik. Efter en rum Tid kom en Vagtmester tilbage - Baaden val' frigivet, vi kunde sejle.
Stod ind i N æ rheden af Frederiksværk fol' at pakke
Teltet ud. - for at undgaa Jordslaaethed - og tørre det
helt fol' Nattens Dug. »Gamle« kæler for det som en
Oldfrue for sit Dækketøjsskab. Vi val' imidlertid landet
midt i en menneskelig Myretue, nemlig ved en Feriekoloni, og blev straks omringet af henved 200 nøgne
Drenge, der sloges om at faa Lov at røre ved og bære
vor Bagage om Bord; de svtcrmede om Baaden, saa vi
knap kunde faa Aarerne lagt ud, ganske som naar et
Skib paa en Sydhavsø modtages af hjæ lpsomme nysgerrige Vilde. Hilst til Afsked med et dundrende Hurra
fra hele Flokken af smaa brune Pygmæer stod vi ned
langs Kregmes Klinter, del' el' helt erobret af Sommerhuse. Røgsøjlen fra Staaloæl'ket syner agter ude, denne
sorte Kulstøvspille, der er Sømærke for Roskildefjord
ligesom Kyndhy-Væ rket for Isefjord.
Paa Grund af Tiden maatte vi ogsaa her opgive en
PIan om at ro op ad Kanalen ved Frederiksværk og
vise Standeren paa Al'l'esø.
G.jorde Landgang for at studere den hedede, berømte
Køkkenmødding ved »Bilidt« og de gamle Skræ nter, nu
langt tilbagetrukne paa tørt Land, fra Stenalderhavet,
men søgte, iøvrigt forgæves, Lejrplads paa de sumpede
Bredder, indtil vi l1aaede Kjølholm, en høj, stejl Banke
midt i Fjorden, kun bebod af et Par' forskr æmte Faar.
Ove t Bakkeknuden, hvorfra vi saa Solnedgang, slog
Bedeslagene sammen fra Landsbykirkerne paa l~ver sin
Side af Fjorden.
.
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9. Dng. -

Opbringelse -

Feriekolonien -

Kjølholm.

Søen var ham'd, Vinden nordøst, men vi skulde over
Strædet mellem Rørvig og Lynæs og holdt saa Baaden
de klassiske 45 ° op mod Bølgerne, hvorved vi kom til
at sætte Kurs mod Hundested HaD/L Ved Havnemolen
blev vi raabt an af en Vagt; vi tilkendegav med Tegn
og Fagter, at vi stod Syd paa, ikke - som forbudt
ud af, men ind i Isefjorden. Saa rev han G evæ ret af
Skulderen, gjorde Ladegreb og sigtede paa os, og vi
maaUe da parere Ordre og lægge til Kaj som en Slags
opbragt Prise. Havnekommandanten havde fulgt os i
Kikkert og havde ønsket Baad med Besætning indbragt,
fordi vi havde sejlet Nord fol' Linjen Røroig- Lynæs.
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10. og sidste Dag. - Elleore - »Landet, med skinnende
Brinker og bratte Skrænter og mægtige Næs. «

Det gør godt at have hængt i Aaren i disse Vande,
at være blevet Dus med disse Fjorde, hvorfra dansk Søfart har' sit Udspring.
Nikolelj.

Vi vækkes af en Gravemaskine, som skovler Skaller
op til Hønsefoder fra et af Stenalderens mægtige, for
længst uddøde 0stersrev.
Ror i Promenadetakt mod Roskilde: Agter beherskes
Udsigten af Kjølholmens grønne Kegle, foran af Domkirkens TvilLingespir og Leclreborgs lange Alle.
Gør Landgang pan Elle01'e for at bade for sidste
Gang paa denne Tur, og for at mindes Filmens Barndom, den Gang da Ole Olsen arrangerede Løvejagt i
Afrika ved at grave nogle Viftepalmer fra Klunketiden
ned paa Øen og slippe en sulten Menageriløve løs paa
en gammel Krikke. Og saa de sidste Tag til Slæbestedet
ved Roskilde Roklub - Flaget stryges, Baaden hives
op og spules. Kredsløbet er fuldført.

En Yachtmand sagde til mig, mens jeg efter den
pilne »Gamle«s Ordre stod og søgte at fjerne de sidste
Sandskorn fra Bunden af Skibet, at de to Fjorde jo kun
var som en snæver Legegaard, man var laaset inde i.
Jayist saa - og dog, - det er historiske Farvande,
her har dansk Søfart haft sit Udspring: Paa udhulede
Egestammer har Stenalderfiskeren, dengang Bredderne
om Roskilde Fjord var den tættest bebyggede DeJ af
Landet, krydset fra Boplads til Boplads. Bronzealderbonden har faret paa det Vand, der nu spejler Højen,
hvor han lig'ger begravet. Her kom Kong Skjold ensom
sejlende som Barn, og hans Lig blev paa samme Vis
ført bort. Her har Rolf Krake haft Kongsgaard og
Skibe. Her saa Bjovulf og hans Kæmpet Landet, som
de saa træfsikkert beskrev det i K '7adet, og saatInn som
det dukker frem den Dag i Dag: »Med skinnende Brinker og bratte Skrænter og mægtige J æs.«
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LIVREDNING MED KOMPLIKATIONER
(ET ØJENVIDNES BERETNING)

E

n straalende Augustsøndag for snart 10 Aar siden nøjagtig den 11. August 1935 - fandt der en lille
Begivenhed Sted, del' endnu lever blandt en Række
Medlemmer som en god Historie. Den har aldrig tidligere været fremm e mellem de officielle Beretninger,
men jeg skal hel', saa vidt det er muligt efter Hukommelsen, fortælle nøjagtigt, hvad der skete.
Det var saa bagende varmt, at flere Tusind Mennesker havde forladt det kvælende Nordsjælland og havde
søgt Tilflugt paa l-lven. Paa det nordre Molehoved i
Kyrkbacken sad nogle D. S. R.-Roere og ventede paa den
Motorbaad, der skulde følge dem tilbage til Vedbæk.
Tiden fordreves med at se paa Øresundsselskabets Baade, der udspyede den ene Last Københavnere efter den
anden ovre paa den søndre Mole.
En lille midaldrende Mand havde taget saa rigeligt
til sig ved Baren ombord, at Familien maatfe lade som
om, han ikke hørte til dem, og følgelig efterlod de ham
ved Havnen. I Pausen mellem to Baades Ankomst var
han næsten alene paa Kajen, og til Trods for, at han
søgte at klamre sig til alt opretstaaende, endte det alligevel med, at han faldt i Havnen.
Han flød et Øjeblik, men begyndte saa at synke. l
dette Øjeblik ser jeg den Roer, der sad yderst paa Molen, springe i Vandet, og før han naar det, følger de to
nærmeste med. Den første var Arne Ludvigsen, de to
andre o. Storm Pl:l11esen og Helge Pagh. Paa den anden
Mole kom en Sejlsportsmand løbende med en Redningsline, men Linen kom i Uorden, og da Tampen endelig
naaede til den druknende, var han ude af Stand til at
tage fat. En Redningskrans blev kastet ned til ham med
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samme Resultat, og en Mand med en Hage havde heller
ikke Held med sig.
Paa dette Tidspunkt befandt jeg mig sammen med
en af de øvrige Roere (H. Gundtofte-Bnmn) i 100 m Løb
ned mod en Motorsejler, til hvilken der var fortøjet en
Jolle. Der var ingen ombord i Sejleren, og Jollen var
laasct, men efter at have bakset en Evighed med Kæderne, kunde vi kaste los. En Landligger var sprunget
ned i Jollen ol!; var begyndt at ro. Der var efterhaanden
blevet sort af Mennesker paa Kajen. Folk var mere eller
mindre nervøse, og der faldt nogle drøje Tilraab til Redningsmandskabet, fordi det ikke gik stærkt nok.
Imens var de tre Svømmere naaet over til den druknende, som de fik anbragt i Redningskransen, men han
val' saa slatten, at han faldt ud igen. Det gentog sig et
Par Gange. Saa bandt de Redningslinen om ham, og
Publikum halede ham omsider op paa Molen. Først paa
dette Tidspunkt arriverede Jollen og tog Svømmerne
ombord. Vi entrecle Molen ved den nærmeste Lejder.
Folk var stimlet sammen om Offeret, men en myndig
Herrestemme raabte plndselig: »Lad Roerne komme
til! « Saa veg Folk til Side, og vi skred frem mod den
livløse.
Han viste sig heldigvis at være nogenlunde ved Bevidsthed, og da Folk opdagede, at der var Liv i Manden, slog Stemningen igen om til det glade, og det regnede med Vittigheder, da vi var nødt til at bære ham
gennem Toldeftersynet for at faa ham op i Land.
Han blev bragt ud til vores Telte for at blive lagt i
tørre T æpper og komme til Hægterne, og saa først opdagedes det, at Tilfældet havde været mere kompliceret,
end vi havde tænkt os.
De gæve Svømmere, del' med meget Mas og Besvær
havde holdt hans Mund og Næse over Vandet, kunde
jo ikke ane, at han trak Vejret gennem et Sølvrør, der
:stak frem lige over Flippen. Ikke saa underligt, at han
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var stærkt medtaget, naar man betænker, at han i mange Minutter maa have ligget og boblet med det.
Dette Mysterium, der her el' saa hurtigt forklaret,
voldte den Gang meget Hovedbrud, for under vores Tumlen med Patienten var Røret faldet ud, og det medførte,
at han ikke kunde tale forstaaeligt. Men Røret blev fundet, kogt rent og sat paa Plads.
Vi havde ing'en Medicinere med, og vi fik at vide,
at del' paa Hven fandtes 3 Præster, men ingen Læge, saa
vi bad Kaptajnen paa »Ki['sten Piil« om at tage ham
med. Kaptajnen kikkede lidt paa Patienten, som nu
kunde sidde op. Han slog ham paa Skulderen og spurgte:
»Naa, hvad laver du saa hel' paa Hven? «
Den anden, del' maatte holde Fingeren paa Sølvrøret, naar han skulde sige noget, klarede op i et stort
Smil, da han svarede: »Jeg er paa Lysttur. «
Dan Frørup.
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D.S.R.'s SKISEKTION 1944

Let us probe the silent places, let us seek what luck betide us,
Let us journey to a lonely land l know.
There's a whisper on the night-wind, there's il star agleam
to guide
And tlle wild is calling, calIing - - let us go!

tiS,

(From "Songs of a SOllrdough" by Robert W. Service)

»Der er lige saa mange Lyster, som der el' Mennesker «
- er der en gammel Sentens, der siger. En Sandhed med Modifikation. For nok er det saadan, at Nuancer giver Særpræg til den enkelte, og at to Mennesker
vel sjældent er hinanden hg, men alligevel findes vel
mange, hos hvem »Lysterne« er mere eller mindre ensartede. I hvert Fald kan vi træffe ligesindede indenfor
snævrereOmraadel'. En saadan Gruppe med samme Interesser danner alle de, hvis Hu staar til Ontdoor-life
i alle dets Afskyg·ninger.
Vi - gamle Venner i D. S. R. - har vel alle en
Grundtone af Fællesskab alene deri , at vi har følt os
tiltrukket af samme Idræt: af Roningen. Muligheden
for at finde Meningsfæller paa mere specielle Felter
af Friluftslivet skulde saaledes være stor hos os. Det
indebær med andre Ord en vis Garanti for Kvalitet i
en Mands Friluftsfærden, at han er Studenterroer. Det
er en Side af Klubbens Egeuskaber, som vi skal være
stolte af og hæge om.
Den Underafdeling af Roklubben, der har faaet
Navnet »DSR's Skisektion«, er Samlingsstedet for Kultiver.i ngen af den rette Frilufts-Aand. Sektionen har jo
paa sit Program alle Sportsgrene, som rummes i Begreberne: Camping, Lejrliv og Færden i den frie - helst
den øde og vildsomme - Natur. Vore Specialidrætsgrene er Skisport og Orientering - de kan benyttes til
Konkurrencer, men nok saa interessante og »karakterskabende« - om dette Ord kan tillades - er HyHeliv,
Fjeldture med Telt og Klatring om Sommeren, IglooFærder med Pulk om Vinteren. For den, som har sat
sig ind i disse Former for Friluftsliv, taarner der sig
ikke hushøje Vanskeligheder op ved Tanken om Deltagelse i saadanne Ture; nej, Kendskab til Problemerne
6"
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skæl'per kun Lysten til at give sig i Lag med Opgavel'ne, og selv fem lange Krigsaar bag lukkede Grænser
kan ikke dræbe Udlængslen og Initiativet. Saa snart
Dørene aabnes, er vi mange, som sætter Kursen ud til
friere Vidder. Lad da Sekti.onen her være Midlet, som
skaffer de rette Færdkammerater sammen, og lad i
Ventetiden Sektionen være med til at udbrede Kendskabet til hvordan, hvol'luU:lr og under hvilke Betingelser disse Drømme om Hejser til fjerne Fjelde kan gaa
i Opfyldelse.

lige Dybder af Fyrretoppe. Da vi paa Hjemvejen kom
forbi Grusgraven, lettede Mnsvaagen med uhørlige
o
Vino'esIn
b
b ' OD'
b forsvandt ind i Himmelhvalvet.
Det knitrer fra Ilden i Pejsen, Kedlen puh'er, og et
Krus styrkende Te venter os.
Der kommer Liv i Gemytterne, hurtigt og scenevant
sysler hver enkelt, dels med egne Sager, dels med de
Opgaver, som det fælles Liv i Hytten kræver. Udstyret
og Hyttevanen el' i Orden. H vel' enkelt har Grejerne
med i Rygsæk (selvfølgelig med Mejs) og hver enkelt
er »selvforsynende«. Uafhængighedsprincippet el' grundlæggende for al Friluftssport. (Har man besluttet sig til
at være flere om en bestemt Tur fra Stad til Hjemkomst,
kan man .jo altid i Forvejen enes om, hvilket Udstyr
man vil dele. Paa Hyttetur i Nordsjælland kommer dette
næppe til at foreligge). Fødevarerne er indskrænket til
det mindst mulige: Brød, Smøl': Pølse, Leverpostej, Ost,
Havregryn, Sukker, Te og eventuelt et Stykke Kød til
et enkelt varmt Maaltid. Æg og Mælk el' Sllpplementsvarer, som det kan være rart at have, naar Lejlighed
byder sig, men nogen Nødvendighed er det ikke. Fol'
Æ bler gælder det samme, og Grøntsager el' en udpræget
Sæsonvare. »Hjemmegjort Smørrebrødl « vil nogen maaske sige. Men ne,j! det egner sig kun til halv- eller trekvart-Dages 'l ure og bliver som oftest fladtrykt, kedeligt og hundekoldt. Langt bedre er det fra Starten at
vænne sig til at proviantere for den Turenhecl, som rumInes i en 'Weekend (- kortere Ture er forresten ikke
Ture, luen Udflugter, og k'ommer ikke dette Smør ved).
Til Ture af længere Varighed vinder man paa den
Maade gode Erfaringer; man forøger simpelthen Proviautmængdeu tilsvarende, og uudgaar derved at slæbe
unødig meget med. Dolk, Ske og Emaillekrus (1/2 l), evt.
Aluminiumstallerken, el' det nødvendige »Bestik«. Keddel, GrydeI' og Pande m. m. forefindes som oftest i Hytterne. Vintertid er Lommelygter (med Reserveelcmenter)

*
Disse Ord bliver til, som jeg sidder i en Hytte i Nordsjællands mest skandinaviske Omraade. Det er sent i
December, udenfor suser det i Gran og Fyr, og Bil·ken
staar graahvid med violette og' sode Kviste mod en
luende !'Ød Ildkugle i Horisonten i Sydvest. Over en
hvidblaa Himmel trækker Stormen Linealer af fjerlette
Skyer - det har været en de,jlig Dag. Tværs gennem
Sletterne i Lavlandet er vi gaaet, med Pile- og Ellekrat
svirpende om os, med aabne Passager over mosevaade
Pletter, hvor det tynde Frostlag brækker i Jordbunden
nnder Støvlernes Vægt. Tjelen er endnu ikke gaaet i
Jorden. Midt inde i Skoven risler det endnu ved den ensomme Kilde; fra Punkt 44 hal' vi skuet ud over uende-

En Dag
kommer de igen!
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og Stearinlys fast Bestanddel af Udstyret, og Thermoflasken gør Underværker, naar man vaagner i raakold
Luft og straks kan faa en"Slurk varm Te, lavet Aftenen
føl'. I Fællesskab sørger man fol' Brændet og holde L' Ilden vedlige. Men fyrer kun paa, naar det el' nødvendigt l Brænde el' en kostbar Vare i disse Tider.
Det el' mange Smaating, der udgør ens tro Følgesvende paa disse Weekend'er. Ikke underligt at der
sommetider kan blive noget rodet efter et grundigt Kalas
i Hytten. Men det el' slet ikke nødvendigt, at hver Sætning maa indledes med: »Har du set min - -? « eller:
»Hvem Fa'n har taget min - -? « - for Hovedreglen
hedder: hold alt i din Rygsæk, naar det ikke bruges der er Plads nok - og bestemt Plads, hvor alt kan findes med det samme. Lær at benytte dette Princip ; det
er til stor Nytte paa Ture, hvor Overnatningslokalet
ikke el' saa rummeligt - i Telte og Igloo'er f. Eks.
En enkelt Beklædningsregel kan hel' vel ogsaa blive
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Plads til at omtale. Den hedder: Inderst Uld, yderst
Vindtø.j, og er beregnet paa de Dage af Aaret, hvor almindelig By-Erfaring og do.-Tøj ikke slaar til. Ulden
. udgøres af Færøtrøje eller lig·n., som skaffer et isolerende Luftrum under det vindtætte, som el' en Anorak eller
Vindjakke. Kort Lumberjacket, del' ikke dækker Lænd
og Hofter, el' uegnet. Ærmelinningerne bør være tætsluttende, saa kold Blæst ikke suser ind. Paa Fødderne
bæres kraftige, helst sømbeslaaede Sko og et Pal' ekstra
Sokker (evt. Ragsokker) over Sportsstrømperne. Fol' na-:
turligvis hal' man Plusfours - i den korte engelske Model - de el' meget lunere end lange Benklæder og rives
ikke i Stykker af Brombærranker og Krankhjul. Reservestrømper og solide Luffer ligger i Bunden af Rygsækken og tjener del' til at tage Stødet af for Thermoflasken.
Til sidst i Udstyret kommer Soveposen. Den er ikke
altid nødvendig, men er oftest om Vinteren til stOl' Nytte.
Den bør være rigelig stor, med Lynlaas og lukkede
Skuldre - og helst med Hætte, saa man undgaar Træk
under Nakken. (Et strikket Rør trukket over Hovedet
gør samme Gavn). En Dunpose el' bedst, men jo desværre
vanskelig at skaffe. - Al Turovernatning kræver derimod en Lagenpose; den følger med overalt, vel sammenl'lll1et i Rygsækken. (Det letter Ordenen, om man søger

JENS H. LARSENS FABRIKER
PERGO-PERSIENNER
JEHLA-MØBLER

Holbergsgade 20, K.

Central *5714 - 3614
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derfor! Paa Turene udveksler vi Tanker om alt mellem
Himmel og' Jord, og ogsaa om Outdoor-life kan vi lære
hinanden en Del.
1944. MAANED FOR MAANED

.1 anual'

og F ebl'ual' indskrænkede vor Virksomhed

sig til Udsendelse af OM. Der stod heri bl. a. om vore
store Planer i Tilfælde af Skiføre - men Vejrguderne
lod det blive ved Planerne. Vinteren faldt paa en Fredag. Paa DSOF's Senior-A-Rangliste 1943 for Københavnskredsen omfattende 10 Navne var de 5 fra D. S. R.
(Hee, Hven, Høeg Rasmussen, Bramsnæs og Saugman) .

Før Sta.,.t til Stafetten i G,.ibskoD.

at give alle Genstande Cylinder form og saa pakker dem
i Rygsækken som li lasker lodret ved Siden af hinanden).
Udover det her omtalte kommer saa de tusind Smaating, som hver enkelt synes absolut hører med - som
forekommer uundværlige, om Turen skal blive Succes.
Før en virkelig Langtur vil jeg dog anbefale at mønstre
Bagagen paa den Maade, at alt tænkeligt Gods lægges
frem til Beskuelse ; hvol'efter de absolut unødvendige Ting
fjernes , dernæst de knap saa unødvendige, de lidt mere
nødvendige o. s. v. indtil det resterende udg·ør netop den
Mængde, som man tror - nej, ved - sig i Stand til at
føre med. Og saa hellere fol' lidt end for meget, llaar
blot det ikke el' gaaet ud over Reserve- og Sikkerhedsgrejerne.
Og 'saa er Udstyret i Orden, og vi kan give os i Lag
med vor egen lille Friluftsverden her i Nordsjælland.
Kom med! Saa ofte Tid og Lejlighed aabner Mulighed

Marts: fremviste til Gengæld stor Aktivitet. Vi afholdt Foredragsaften og Skovekskursion, for første Gang
i Danmark under Medvirken fra Skovens Side. Kgl.
Skovrider E. Buchwald var vor skattede Gæst. Skovridernes Medvirken i Orienteringsarbejdet er siden
. blevet en hyppigt tilbagevendende Begivenhed, som vi
har meget stor Fordel af. løvrigt gik Orienteringstræningen sin vante Gang.
April: blev Konkurrencernes Maaned med stadig stigende Deltagerantal: 157, 167 og 202. Krarup og Vagn
Møller blev A-Løbere. Om Resultaterne iøvrigt, se nedenfor.

ALVA JØ'RGENSEN
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR
DB. ABILDGAABDS ALLE 9

TLF. NORA 668:5

KØBENHAVN

v. ·
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i Senior-B-Klassen. I Stifinderløbets Omløb tog vi 6 af
de 8 Oprykningsplaceringer. I »Bjærgløbet« paa Fyn
- den første Landsdelskonkurrence deltog 1 Mand fra
D.S.R.
Tre Gange i Maj mød tes Orientererne for at »eftersnakke ,~ om Løbene. Det blev interessante og lærerige
Aftener.

September: havde endnu en lys Orienterer-Himmel. ,
Alt tegnede til, at Efteraaret vilde blive det helt store
Sus. Del' var enorm Grokraft i Orienteringen Landet
over, og vi selv gik ind for et stærkt Træningsprogram,
som vi haabede skulde give gode Resultater. Tilslutningen til vore Løb var langt over det sædvanlige. I Teglstrup Hegn vandt Axel Lundqvist Oldboysklassen.
Oktober: havde imidlertid allerede ophækkende
Skyer. Den foreløbig sidste aabne »Konkurrence« blev
vor Pointsorientering den 1. Oktober. De følgende Storløb: Pokalløbet, KM og DM (og Roernes Kompasløb) , afløstes af stilfærdige Træningsløb med ganske fua Deltagere.
Paa Generalforsamlingen nyvalgtes Vagn Møller i
Stedet for Holger Meyer, der ønskede at trække sig tilbage. løvrigt Genvalg.
Ogsaa Uheld prægede April. Kompasløbet og Stifillderløbet raUl tes af Arrangementsuheld og maatte annulleres respektive for enkelte Klassers VedkoIlllnende omløbes 14 Dage senere.
I Paasken gennemførtes en meget vellykket Ferietur
til Borød ved Sorø - begunstiget af det skønneste Foraarsvejr, som gjorde Orienteringsøvelserne til uforglemmelige Oplevelser.
Maj: afsluttede Konkurrencesæsonen med Københavnskredsens Stafetorientering i Gribskov. Vore 5 Hold
besatte 1. og 4. Pladsen i Senior-A, og 3. og 5. Pladsen

N ovetnber: Orienteringshimlen var blevet kulsort.
Alligevel mødtes vi til en Del Træningsløb, og Klubmesterskabet gennemførtes. Arbejdet fortsatte ogsaa
paa andre Felter: Hytteliv m. m.
December: val' Tristheden selv - hvad Arrangementer angaar. I Inderkredsen arbejdedes del' imidlertid
energisk med vor Idræts Fremticl. Paa DSOF's Hoved,'epræsentantskabsmøde valgtes Axel Lundqvist til Forbundsformand, og Jesper Hven trauclte ind i saavel
Oriellteringsgruppen som Kredsbestyrelsen.
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DSR's Skisektion bød i 1944 Medlemmerne paa 8
Medlemsaftener, 1 InstruktionsaHen, 19 Orienteringstræninger, 9 Orienteringskonkurrencer, 1 Ferietur, og
desuden flere Ugers Løhetræning. I Am'ets Løh er
»Gaasehuset « taget i Brug,

Vort sejrende Senior-R-Hold i Slifinderløbet 1944: Slwgm II n, Hven,
Hee og Høeg Rasmussen.

Orienterings.oesultater 1944:
KIF's R-Løb, den 2. A/Jril i Ganløse Ore.
Senior-B, iudi".: 4 (K I'ilrll p). 'J, IO og 20.
llolcl: J (Krarllp. agil Møller, Jllum) foran AS.
Senior-Beg.: 4 (Willt. Lilld) og 5.
Dame-Beg.: 1 Iugr.icl Krarup.

Pa.lo's Foraarsorienlering den 16. April, Gribskov (Ki/deporl).

Vor velmeriterede ent1ll1siasliske Old-boy-Orienterer - aktiv allerede fra Sektionens første Dage - Axel Lundqvist beklæder
siden Decem.ber 1944 den ansvars/ulde Posl som. Formand /'0)' Dansk
Ski- og Orienteringsforbund. Her ses han i gemytligt Lag forfriske
sig ved en sen Frokost efter en anstren~ende Konkllrrenee.

Senior-A , indi". : 3 (lhen), 4, 12 og 14.
Hold: 1 (I-Iven, Meyer:, Amelung), foran KS og AI.
Senior-B, indiv.: 4 (Albertus), 6, 7 og II.
Hold: Ikke afholdt.
Oldboys: 2 (Lundqvist).

Kompasløbei, den 23. April i Tok·keT.:øb: annulleret.
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Slifinderløbet, den JO. A pril i GribskoD (Bolands Hs.).
Senior- A, indi v. : 2 (Saugman), 3, ? og 10.
Hold: 1 (Saugman , H ven, Hee, Høeg Rasmussen)
foran KS og AI.
Dam e-Beg. : 5 (Anne li se G rege rsen).
Stifinderløbel, den 14. Maj i RudeskoD.
Senior-B, indiv. : J (Albertus), 2, 3 og 5.
Hold : t (Albertus, Krar up, Suppli , Schultz) ,
foran AI og KS.
Slateforientering, d en 1. M ~lj i GribskoD (Os/mp Gd.).
Sellior-A : 1 CHee, Hven, Saugman), 2. KS, 3. KIl",
4 (Høeg Ra smussen, Voigt, Amelung).
Senior-B : 1. KIl", 2. KS,
3. (Sehultz, l" renche n, Arnskov) , 4. Kvik,
5. (Illu1l1, Krarup, Kiersgaard) .
Bjæ rgløbel, den 14. Maj i Telleru.p/Haare og Lu.nge Bjæ rge paa Fyn.
Senior-A : '( (E ven) ,
Kredskonkurrencen : 1. Køb enhavn (Grenness, Rola ndsen
Agge rbeck) , 2. F y n, 3. Sjæ lland, 4. Sy djylland.
Helsingør l?oklubs aabne Løb, den 24. September i Teglstmp Hegn.
Oldboys: 1. (Axel Lundqvist).
KIlLbmesterskab, den 26. November i Tokkekøb.
1. Voigt, 2. Vagn Møller. Beg. : 1. Ib Thorup.
Ranglister for 1944 udarbejdes ikke.
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Som Besty relse for DSRs Skisekiion har i 1944 fungeret : Ejnar
F. Voigt (Formand) , Jesper Hven (Næ stformand) , Jeppe Schultz
(Kasserer) , Henning Amelu.ng og Holger Mey er. D enne sidste afløstes den t6. Oktober af Vagn Møller. Til Hyttemestre er valgt
Sven Illum (Besøgs-Spørgsmaal) og Jørgen Hjort (Hy tteIorvalter) .
Stifinder .
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