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BERETNING OM D.S.R. I 1951 

Sæsonen 1951 hører til de sæsoner i D. S. R.'s historie, som vil glide 

slille ind i rækken af sæsoner, der ikke i nævneværdig grad adskil 

ler sig fra hinanden. Vi var ikke begunstigede af videre god I vejr, 

Iværtimod, men det er et spørgsmål, om vejret spiller den rolle for den 

d a g I i g e roning, som man på forhånd skulle venle sig . Ikke hvis 

man skal dømme efter statistiken . 

Derimod belyder vejret meget for søndagslurene og de længere ture 

til Nivaa og andre steder. Der har der/or i 1951 været en betydelig 

nedgang i ture p å 30 km og mere, der ind. ferieture kun udgjorde 30 

mod 42 i 1950 og 60 i 1949. I 1947 var der 80 ture over 30 km og i 

1945 88. Det er dog givet, al denne stadige nedgang gennem adskillige 

år for de længere ture ikke udelukkende kan skyldes vejret, men at 

andre årsager må gøre sig gældende. 

løvrigt var vi nu heldige nok med vejrel ved de lejligheder i sæ

sonens løb, hvor vi i særlig grad havde brug for det, således Kr. Him

melfartsdag d . 3. maj, universilelsmalchen d . 23 . september og ved 

klubkaproningen d. 7. oklober for al nævne nogle eksempler. 
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Ellers kan man som helhed om statistiken for 1951 sige, at der vel er 

en lille fremgang i antallet af bådture og medlemsture, men at turenes 

længde til gengæld er gået ned (6,4 km i gennemsnit mod 7,2 km 

1950). 

Bemærkelsesværdig er den kraftige tilbagegang for 4-årers inrigger. 

Tager vi blot tallene fra de sidste 3 år, ses det tydeligt. I 1949 var der 

721 ture på ialt 5905 km. I 1950 var der 516 ture på 4573 km, og i 1951 

var der kun 407 ture på iall 2906 km. - Derimod synes scullerroningen 

at være stabil og er stadig dominerende, således som den har været 

det i mange år i D. S. R. 

De ego::ntlige ferieture er ligeledes i de senere år gået stærkt tilbage. 

Der blev således kun roet ialt 9 langture i sæsonens løb på tilsammen 

2142 km. Det er foreløbig det mindste antal ture af den art, der har 

været siden 1929, og den gang var der kun 461 aktive medlemmer, 

medens vi nu har ca. 1000. Så det kunne se ud til, at langtursroningen i 

D. S. R. for alvor trænger til en »saltvandsindsprøjtning«. De 9 ture er 

som vanlig i de senere år fortrinsvis roet i Norge og Sverige, og en 

enkelt tur har været roet ~ed en af D. F. I. R.'s både. - Et opmuntrende 

moment er det, at medlemstallet, der var dalet betænkeligt i 1950, 

påny i 1951 har vist en opadgående tendens, og vi må håbe, at denne 

fremgang fortsætter. 

Den ordinære generalforsamling, der i 1951 var særdeles velbesøgt 

(studinefor~laget), fandt sted d. 26. februar i klubhuset. Carlo Larsen 

var dirigent, og formanden, Gudmund Schack, allagde beretning, hvor

efter han uddelte klubbem »trofæer« til sæsonens udkårne. Således 

fik hele junior-olleren tilkendt sejrsmasten. Det var første gang, at et 

helt hold fik denne udmærkelse, men de havde fortjent den. Holdet 

bestod af Poul E. Jacobsen, Ib Sørensen, Bent Osborg, Frandsen, Bin

field Rasmussen, Ib Thorup, Kjeld Hjordsvar og Palle Nørgaard, der 

sammen med coxen Frode Christiansen in pleno modtog sejrsmasten. 

Papirkniven blev overrakt Møhring Andersen som en anerkendelse 

for hans værdifulde hjælp i forbindelse med Ree's legat, og sculler

pokalen blev givet til Robert Christiansen som tak for hans indsats som 

scullerroe;. - Derefter fremkom Svend Nielsen med et langt indlæg, 

der formede sig som en kraflig, men velment kritik af bestyrelsens 

virke eller rettere mangel på virke, og M. Brun-Pedersen støttede ham 

i denne kritik . Adskillige, deriblandt Mandrup-Poulsen, havde ordet 

under den langvarige og livlige debat, inden man kunne godkende be

retning og regnskab. 

Bestyrelsen for 1951 blev. valgt som foreslået. Formand: Gudmund 

Schack, bestyrelsesmedlemmer: Bjørn Møller, Norman-Hansen, Ejvind 

Sieverts, J. C. Madsen, Povl Marstal, M. Drost Larsen og Aage Bang. 
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De to sidste var nyvalg. Kaproningsudvalget : Axel Mathiesen (formand), 

Palle Bruun og H. Luders Nielsen. Udvalget supplerede sig senere med 

Jørgen Krause · og Poul E. Jacobsen. Genvalgt blev revisorerne Ove 

Petersen og Erik Haamann, og til sidst valgtes 23 repræsentanter til 

O. F. I. R.'s generalforsamling. 

Myrup Carlsen forelagde dernæst sit og Jesper Hven's forslag til 

ændring i vedtægt for Danske Studenters Roklub § 4, hvorefter også 

studiner skulle have adgang til aktivt medlemsskab. Det blev en meget 

munter toreteelse for de veloplagte tilhørere, idet emnet kun var altlor 

oplagt til, at de skulle forpasse lejligheden til at øve deres vid. Trods 

adskillige lilhængere (også bland I de munlre) faldt forslaget dog ved 

afstemningen (73 ja- mod 94 nej-stemmer). Et forslag fra Alf Rasmussen 

om optagelse af studerende ved de andre læreanstalter blev ligeledes 

forkastet. 

Vi havde standerhejsning 1. april under traditionel medvirken af stu

dentersangerne. Klubben er laknemlig for, at de altid beredvilligt kom

mer, når vi har brug for dem ved de festlige og højtidetige lejligheder. 

Atter i 1951 gjorde rocheterne et godt arbejde for al sætte de nye 

medlemmer i gang. I så henseende kan man ikke på den kommende 

generalforsamling bebrejde dem noget. Der blev arrangerel adskillige 

gode ture. O·er startedes med en tur til Holmen d. 29. april. Takket 

være elskværdig imødekommenhed fra flådestationen havde vi fåe l til

ladelse til at bese Holmen, som jo ellers er et lukket område, og trods 

det dårlige vejr deltog 30 mand i denne interessante udflugt fordelt på 

6 fireårers både. 
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Kr. Himmelfartsdag d . 3. maj var vejret godt, og vi havde som sæd

vanlig mange bådhold med i fællesturen til Skodsborg. Kanalturen, der 

nu er ved at blive tradition, fandt sted d. 27. maj, og her deltog 25 

mand. - I løbet af sæsonen arrangerede rocheferne fire af de såkaldte 

»omeletten', !ure, kortere eller længere, der ligesom de ov.enlor om

lalte ture utvivlsomt har deres betydning, og som bidrager til at knytte 

de nye medlemmer fastere til klubben. Men det ville, som også vore 

rochefer hævder, blive endnu bedre, hvis flere af de gamle erfarne folk 

ville deltage i nogle af disse ture og lade de nye medlemmer nyde 

godt al deres erfaring og gode råd (for ikke at tale om deres gode 

historier l). 

D. 13. juni fejredes klubbens fødselsdagsfest, som sædvanlig indledet 

med præsentationsroning af årets kaniner. Der var ialt 10 hold, der kon

kurrerede om de udsatte præmier. Holdpræmien blev vundet af C. J. 

Severin, Ole Bierring, Knut Mittun og Helge Laundrup, instruktør H. M. 

Møller. Enkeltmandspræmier vandtes af Kenneth Messeter, Einar Møller, 

Erik Hierwagen og Jens Hedegård, Dommere var professor K. Secher 

og læge Knud Melgård. Ved den efterfølgende fest blev præmierne 

uddelt af pral. Secher, og prol. dr. jur. Stephan Hurwitz holdt en stor

artet kanintale. 

Og så springer vi helt Irem til d . 23. september, til romalchen mellem 

Aarhus og Københavns universiteler, arrangeret al Aarhus Studenter Ro

klub, D. S. R. og dagbladet »Politiken« i forening, og ved samme lejlig

hed blev også den gamle studentermalch mellem studenterne og poly

teknikerne afviklet. Der var såvel fra klubbernes som fra »Politiken«s 

side sat meget ind på, at det skulle blive en af sæsonens store sports

begivenheder, og takket være det fine efterårsvejr og et strålende ar

rangement, der klappede til de mindste enkeltheder, blev stævnet en 

stor sukces med titusinder af tilskuere og en stor dag for D. S. R. -

Forinden de to løb startede, var der arrangeret en opvisning på vandski, 

hvor publikum havde lejlighed til at beundre den dygtighed og be

hændighed, der blev udvist af udøverne af denne sport. 

Løbene blev transmitteret af Statsradiofonien, og det var lykkedes at 

få redaktør Gunnar Nu-Hansen til at speake. KI. 15 slar/ede otter/øbet 

mellem de to universiteter over en distance på 2000 m. Del blev efter 

en spændende dyst vundet al Københavns Universitet's hold, der brugte 

6,53, mens Aarhus Universitet's hold havde tiden 7,02,1. Dommere var 

de to rektorer, pral. dr. jur. Knud IlIum og pral. H. M. Hansen, og 

banedommere var prol. dr. jur. Max Sørensen og prol. Aage Bentzen. 

For Aarhus Universitet roede: C. A. Nørgaard, O . Rubner-Petersen, Jør

gen Christensen, Borge V. Blond, K. Kappel Jensen, Jørgen Selst, Frantz 

Dahl, Erik Hjøllund, cox: H. P. Myrup. For Københavns Universitet roede: 
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Tønnesen, Chr. Gram Hansen, C. C. Rasmussen, Bjørn Andersen, P. E. 

Hønger, Erik Kjær, Ernst A. Petersen, Poul R. Husum, cox: Claes Troedsson . 

KI. 15,07 startede løbet mellem Danmarks tekniske Højskole og Køben

havns Universitet. Her er banen 3100 m. At det blev en overmåde spæn

dende kamp mellem de to hold fremgår af den kendsgerning, at uni

versitetet kun vandt med ca. Yo bådlængde. Tiderne blev 11,07 og 

11,10. Dommere var her rektorerne prof. Anker Engelund og prof. H. 

M. Hansen, og banedommere var prof. dr. tech. J. L. Mansa og kurator 

E. Koch. Starter i begge løb var værkfører Kruse fra K. R. 

Polyteknikerholdet bestod af Kjeld Hjordsvar, O. Christtreu, Svend Len

skjold, Ebbe Rasmuss,en, Thue Hansen, Svend Nielsen, Bjørn Lyng, Per 

Knutzen, cox: Kurt Ni'elsen . - For universitetet roede : Palle Tillisch, 

Binfield Rasmussen, Tage Møller, Erik Otte, Ib Thorup, N. Thiele, B. 

Osborg, Poul E. Jacobsen, cox: Frode Christiansen, 

KI. 18 var roerne og en række gæster inviteret til middag på univer

sitetet. I den ærværdige gobelinsal med de smukt pyntede borde med 

mange levende lys blev der under middagen holdt en række gode, in

spirerede taler al rektorerne for de to universiteter, prof. Illum og prof. 

H. M. Hansen, endvidere al rektor, prof. Engelund, chefredaktør Niels 

Hasager, revisor Bjerrum, Aarhus Studenterroklub, lormanden lor D. F.f. R. 

direktør Vagn Jensen samt læge Axel Mathiesen. Og her blev også 

præmierne, den smukke sølvlakkel og "paraplystativet«, overrakt Kø

benhavns Universitet. - Efter middagen på universitetet var klubben 

vært ved en lille fest med dans og illumination al lorpladsen . Det var 

oprindelig meningen, at vi skulle ledsage vore kammerater Ira Aarhus 

til båden kl. , 23, men i stedet blev det ordnet således, at de blev her 

til om mandagen. Det er jo altid trist at skulle bryde op Ira en fest , 

når den er godt i gang, og man morer sig. 

Ved Kvikmalchen i september tabte vi i begge løb. Vore hold havde 

desværre ikke haft tilstrækkelig tid til at komme i ordentlig træning. 

Der blevalholdt klubkaproning den 7. oktober. Det er glædeligt, at 

denne gode, gamle tradition påny har kunnet genoptages, efter at vi i 

flere år har måttet opgive den, lordi der ikke har været tilstrækkelig 

tilslutning. Løbene blevalviklet i det smukkeste sensommervejr, og 

deltager,antallet var langt større, end man havde ventet. 

Den 28. oktober strøg vi standeren. Det var Axel F. Mathiesen, der 

sluttede al, og som iøvrigt efter Gudmund Schacks lærdselsuheld med 

pålølgende hospitalsophold og rek~nvalescens i den sidste del al sæ

sonen har repræsenteret denne. 

t oktober begyndte Som vanlig vore indendørs idræller, gymnastik 

og håndbold, ligesom badstuen har været åben nogle timer hver lørdag 

eftermiddag. 
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BÅDENES BENYTTELSE I 1951 

type 

otter 

firer m. st. 

firer u. st. 

toer m. st. 

toer u. st . 

dobbelt-sculler 

crave lbygget 
sing le- scu lle r 

klinkbygget 
si ngle-sculler 

halvoulrigget 
firer m. st. 

halvoutrIgget 
dobbelt-sculler m. sI. 

fjreårers inrigger 

10 

bid km 

• Blue boy" . 336 
"C::a-ira" . 941 
"Ormen/{ (h~l'Ioutr.) 316 

1593 

.Moa" 132 

.Odd" -
"Streg" 1050 
• Vips" 201 
.n" 450 

1833 

.(ox" . 1010 

.Jarl" . 101 

1111 

I . The Twins " . .. I 88 

Udøbt. eng .. -
"Sans" 111 

111 

"Duo l
( • 116 

.. Minerva " -

11 6 

"a" . 408 
.(3" . 237 

645 

I.,SViP" .. .. . I 392 

"Olsen" . 
nAvanti" . 
.Odin" 

n Jucunde II 

.Bjarke" 

.Blå" . 
"Dani{ . 
"Dreng!l 

"Eos" . 

·1 

124 
424 
940 

1488 

75 

292 
534 

38 
518 
816 

ture 
pr. lur 30 km og m. 

I ental km I anlal lure 

I 
56 

I 
6.0 

I 
111 8.5 

59 5.3 

I 226 I 7.0 I 
22 6.0 
- -

150 7.0 
30 6.7 
53 8.5 

255 I 7.2 I 
211 

I 

4.8 

I 16 6.3 

227 I 4.9 I 
11 8.0 

-
I 

-
I 13 8.5 

13 
I 

8.5 I I 

13 

I 
9.0 

I - -

13 I 9.0 I 
51 

I 
8.0 

I 28 8.5 

79 I 8.2 I 
112 3 .5 

18 

I 
6.9 

I 
83 5.1 

112 8.4 

213 I 7.0 I 
12 6.2 

50 5.8 
78 6.9 

7 5.4 
65 8.0 

108 7.5 

type bid 

.Hjalte" 

.,Jyden" 

fireårers inrigger ' Saga" 
, Thor" 
• Viking" 

.A.R " 
"Cimbria" 
.D.S.R." . 
"Elektra " . 
" Freja" 
. Hejmdal" 
.Helge" 
"Hugin" 
,leif" . 

toårers inrigger 
"Norge " . 
,P.R." . 
"Roar" 
.Rolf' . 
"Rune" 
"Svea" 
• Tjalle " 
" Frederik IX' 
"Haakon VII" . 

ferieture undtaget. 

"Atom" 
"Cito'" . 
• Daphne" 

LI" 
"y" . 
.Ion " 

klinkbygget " Nympha" 

single-sculler "Ny" 
"(2" 
"Ran" . 
"Svava /ol 

"Svante 101 • 

• Tuto" . 
Privat 

lait for samtlige både 

+ ferielangture m. D.F.f.R.'s både og andre 

Samlet resu lta t. 

I 001.1 km I Mlel lure 
k 

km lure 
pr. lur 30 .m og m. 

62 11 5.6 
87 7 12.4 

236 35 6.7 1 
196 31 6.3 
127 15 8.5 

2906 
1 

407 
1 7.1 1 

2 

1262 188 6.7 1 
1275 208 6.1 2 

744 85 8.8 2 
66 12 5.5 -

365 8 45.6 4 
213 10 21.3 2 
513 70 7.3 -
- - --
603 91 6.6 1 
186 17 11.0 1 
763 97 7.9 2 
- - - -

1316 213 6.2 -

2213 308 7.2 4 
493 57 8.6 1 

1174 11 106.7 5 
229 1 229.0 1 
350 1 350.0 1 

11765 

I 
1377 

I 
8.5 

I 
27 

9863 1369 7.2 19 

758 147 5.2 -
1213 282 4.3 -

728 155 4.7 -
491 102 4.8 -

236 44 5.4 -
972 177 5.5 -

2393 439 5.5 -

1666 329 5.1 -
2129 '401 5.3 -
1202 246 4.9 -

132 32 4.1 -
492 105 4.7 -
877 178 5.0 -

7 2 3.0 -

13296 
1 

2639 
1 

5. 0 
1 

O 

135419 5584 6.3 29 

240 

135659 1 
5585 6.4 30 
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D.S.R.s VIRKSOMHED 1947-51 
OG I ARENE 1932, 1937 OG 1942 

å, medl.') medl.-lure lure bådlure bad-km 
pr. med I 

1932 550 19201 34,9 7440 58791 

1937 710 17533 24,7 6653 45874 

1942 1029 22173 21,5 8361 58802 

1947 1203 18429 15,3 6881 49610 
1948 970 14517 15 5993 43141 
1949 1018 17848 17,5 6892 47660 
1950 926 12536 13,5 5304 38090 
1951 1000 14402 14,4 5585 35659 

') Antal medlemmer, som betaler »aktivl« kontingent. 

km pr. 
egentlige langture andre 

" medl.km lure aver 
medlem 

bedlure b,dkm km pr. 30 km 
bedlur 

1932 167640 305 22 10235 465 96 
- - - - - - -

1937 135638 191 13 5700 438 51 
- - - - - - -

1942 171257 166 32 7139 223 81 
- - - - - - -

1947 145307 121 16 4650 290 64 
1948 116737 120 16 4790 300 50 
1949 135423 133 10 2935 293 50 
1950 102593 111 10 2932 293 32 
1951 101207 101 9 2142 238 21 
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km pr. 
b~dluT 

7,9 

6,9 

7,0 

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

sæsonen 

i uger 

30 
-

28 
-

29 
-

27 
30 

. 29 
31 
30 

BRDR. RAAEN HAUGE 
leverer 

GI. Kongevej 39 

Telefon Vester tl~4x 

ORIENTERINGS KOMPAS 

DANSK SILVA 'Is 

It 
NU'IWrøa jTH,HALGREEN '., fOR10lT eJses. 'OT~!~!~~~E;S't . \. r, rmge GROL.IUO 
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CODAN GUMMISKO 

KLUBBEN S 

ro- og gymnastiktøj . 
køber vi hos 

POUL DOLM 
SPORTSMAGASIN 

Silkegade 11 . K øbenhavn K . Central 3082 
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AKADEMIKERE 

CEVITAllEO 

C·vitaminpræparat i tableHorm, fremstillet af C-vitaminholdige frugter. 

LØVENS KEMISKE FABRIK 
BRØNSHØJVEJ 19· TELEFON BELLA 888 

o 

rftll 

lor ved roning - og al a nd en sporl -

må uhre l kunne holde til lidt al hve rt. 

FLEXO beskyft e r De res uhr, lor FLEXO 

kan ikke knuses. FLEXO slufte r støvtæt 

og e r a lt id kla rt. 

FLEXD 
UHRGLAS 

Hu,k a lt id . t 10,lango FLEXO-ga,antibovi,ot I 

FLEXO (ds hos 
bo mærke- uh rmagerne, 

som har de lle mærke 

po ruden. 
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D. S. R. gå, sti lrent over måll inien på Brabrand 

KAPRONINGEN 1951 

Bassine"t og det tinske bad blev benyttet lIittigt i o janua.r-t~bruar ~ 951: 
og sa snart mr. Barry var kommet og havde taet skik pil os, gik VI 

på vandet. Det var senior-tireren med Poul Erik (Røde) Jacobsen, Kjeld 

Hjordsvar, Bintield (Lasse) Rasmussen, Roberi Christiansen og Frode 

Chrisliansen som cox, samt begynder-otteren med Per Knulzen, Bjørn 

Lyng, Erik Kjær, Ernst A. Pelersen, Ebbe Rasmussen, Svend Lenskjold, 

Erik Otte og Tage Møller med Kurt Nielsen som cox - og der var 

tornøjelig og regelmæssig Iræning seks dage om ugen. 

Begge holdene »gik" godt, og mr. Barry bemærkede med et meget 

sigende smil: "T h a t 's abeginner eight!" - Roningen blev også 

torbavsende hurtigt noget i retning af, hvad den gamle mesler ønskede, 

legende let og effektiv. 

Lørdag den 9. juni gik Københavnsmesterskaberne på Bagsværd. Se

niorholdet mødte Skjold og Bagsværd og blev nr. 3 efter omstart i 

firer-uden, og det var ikke sidste gang, dette hold tabte 1 % længde i 

starten for derefter at arbejde sig op og have kontakt ved 1500 meter, 

så de kun blev stået efter kamp. Hvis starten lykkedes, vandt de faktisk! 

Begynder-otteren var ret dramatisk: Ved 500 meter førte K. R. og 

Odense, ved 1000 meler er K. R. og D. S. R. en længde før Lyngby, der 

igen er en længde foran Odense, mens Malmø ligger på sidste plads; 

i mål fører D. S. R. med 1 % længde foran K. R. 

Søndag den 10. juni : Senior-firer-med, K. M . Ved 500 meter har Skjold 

en klar længde på Bagsværd, der trænges af D. S. R. og K. R.; ved 

1000 meter: Skjold % længde foran Bagsværd, så D. S. R., så K. R. 
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Skjold vinder knebent, så går Bagsværd over linien i 7.02.9, D. S. R. 

noterer 7.03.7, K. R. nr. 4, Aatborg 5. - Junior-otter : Ved 500 meter er 

D. S. R. et dæk foran Odense, K. R., Lyngby og Kvik; fra 100 meter 

begynder D. S. R. at lægge sig en længde foran Odense og vinder i 

6.30.2 foran Odense i 6.35.8; Kvik bliver nr. 3 i 6.37.5, K. R. noterer 

6.42.7 og Lyngby 6.52.2. Det var et meget fiol løb, og vor roning blev 

af eksperter betegne I som dagens smukkesle. 

Den 12. juni kørte vi i bus lil Maribo og startede i seniorkredsmester

skabet i store bølger med vore lave rigge; vi blev nummer to efter 

Maribo. Otteren vandt over Nakskov Skibsværft og Maribo. Turen var 

morsom, og især Tage Møller og hornet vi l vi mindes længe. »Det 

klang, og vi sang ." 

Så fulgte den 1. juli med busturen til Sorø. Senior-firer-uden gik lil 

Bagsværd (6.52.3), vi fik 6.55.3 og K. R. 7.18.7. Senior-firer-med blev 

vor i 7.03.9. Kungalv 7.05., K. R. 7.09.4, Bagsværd 7.13.9 og Fredericia 

7.19.9. - Junior-otter: D. S. R. 6.39.5, K. R. 6.48 jævnt. Og efter en for

nøjelig middag sang vi os hjem, stadig med hornet som hyggespreder. 

Brabrand-regattaen beskrives nogel mere indgående og mindre tørt 

af Krause, som eksempel på en af kaproningssektionens mange ture i 

med- og modgang og - i humør og kamp : 

Fredag den 6. ved middagstid afrejste Barry, Kurt og 4 fra begynder

olIer med dagbåden lil Aarhus · i fini vejr. Nær midnat tog resten af 

holdel afsled med Aarhusbåden - efter i fire timer at have ventet på 

lastbilen, der skulle bringe bådene til skibet. Nå! de kom omsider 

ombord efter et hurtigt og rutineret lastearbejde, der synligt impone

rede havneDrbejderne og de mange passagerer. Ved hjælp af en klub

jakkes imposanle og ti llidvækkende ydre lykkedes det .gennem styr

manden at sikre firkløverel de Io sidste køjepladser, og alle sov derfor 

sødeligt til halvotte. Vi gik stri!iks på dækket og hilste Aarhus by, hvor 

den storartede indkvarteringsche f, grosserer Jeppesen - »Jeppe« kal

det - modtog os. Herovre var lastbilen lil bådene præcis på pletten . 

Vi spiste morgenmad i en fart og udfoldede den velkendie D. S. R.

charme overfor forvalteren, så losningsarbe jdel blev indstillel et par 

minutter, mens vi rakte bådene i land. Vi lagde dem straks på bilen 

og drog samlet mod Brabrand. Her fik vi en højrøstet modtagelse af 

Kurt, der havde dekoreret tavlen i soverummet med en flot tegning 

af begynder-otteren. Hver roer kunne ufejlbarligt kende sig selv - de 

mest fremtrædende skavanker var klart gengivet. Det viste sig senere, 

at det var Barry, der havde »begået" mesterværket. - Hvad den mand 

ikke kan er ikke værd å ku' ku'! »Jeppe" redegjorde med synlig og 

berettiget stolthed for det aldeles udmærkede arrangement. Hvad der 
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her i Brabrand er opnåel m. h. t. indkvartering, koslarrangemenl og IiI

skuerforhold er virkelig imponerende; alt er gennemlænkl, ordenlligl 

og hensiglsmæssigt. Senere fik vi lejlighed lil al konstatere, al selvom 

vejrguderne på enhver lænkelig måde søgle at få lørdagens løb lil al 

»slrande«, så klarede arrangørerne dog programmel, omend med næ

sien Io limers forsinkelse . 

Efter al bådene var rigge I, hvilede roerne sig på skolen, medens 

nonkomballanterne søg le al finde ud af, hvordan Barry helsl ville have 

del m. h. t. spisning, roning m. v. Enden blev, al både olleren og fireren 

ved ll-liden sendles ud på en lille, lel rolur for al lære banen al 

kende og " prøve vandel«, der efterhånden i den liltagende blæsl var 

blevel lemmelig uroligt. Man var nu ved al udlægge en 500 meler 

lang kæde af lelefonpæle i banens sydlige side fra 1500 meler-mærkel 

og lil mål. Disse pæle virkede som bølgebrydere, så de mesl udsalle 

baner - nemlig banerne 5 og 6 - faklisk blev de Io beds le. Vinden 

blev nemlig efterhånden så slærk, al pælelæel ikke dækkede banerne 

1 og 2. På de sidsle 7-800 meler målle der kæmpes med en hård 

side-modvind og en lemmelig kraftig sø. Vi var glade for, al olleren 

havde Irukket bane 5, medens vi var mindre henrykle for, al fireren i 

sil løb skulle ligge på bane 2. De formodentlig værste konkurrenter, 

Aarhus, havde fåe l bane 4, og Kungalv skulle have bane 5. 

Ved 12-liden spisle vi alle middagsmad - hakkebøf plus rødgrød -

rigeligt. Barry var megel slriks - ikke for mange kartolIer! - Endelig 

faldl der ro over lejren . - Den lillagende blæsl bekymrede dog Barry 

mere og mere; vi besluttede lilsidsl al sælle skvæ lbord på fireren i 

vindsiden (bagbord). KI. 17,30 spisle roerne halvdelen af den smurle 

aftensmad - res len blev pakkel ind lil senere. KI. 18,30 skulle kap

roningen begynde - men ak, da vi kom ned lil pladsen kl. 18,30, fik 

vi al vide, at førsle løb endnu ikke var slartet. Del var 2.-junior-firer i 

oulrigger - og slarteren kunne ikke få bådene af sled. Der sagdes ' al 

være megel dårlig I vand ved slarten. Vi lænkle med medfølelse på de 

slakkels roere, der havde baksel med si arten i mere end ~ lime i den 

krappe sø og den efterhånden megel kraftige vind (ca. 7-8 sekund

meler). Nå, endelig kl. 19 kom bådene fra start, og efter meg el nær 

ved 9 (ni) mi nullers forløb gik Horsens Roklub (på bane 5) over mål -

mange, mange længder foran konkurrenlerne, som lå og kæmpede 

mod vind og sø; den enesle spænding var, om de kunne nå over 

mållinien, inden de sank . Sønderborg klarede 2.-pladsen og holdl sig 

flydende næslen helt tilbage lil bådpladsen, men såvel Haderslev (på 

4-banen) som Holslebro (på 3-banen) nåede kun lige over mållinien, før 

de sank. Del var jo en nogel nedslående indledning . 

De næsle løb gik nogenlunde. Del var inriggere, og slyrmændene 
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klarede bedre at manøvrere ved slart. Men efterhånden var slarterne 

dog ca. 1 lime forsinket. Vor firer skulle være slarlel kl. 20,00, men 

førsl lidi i 21 kunne vi sende dem af sled med de bedsle ønsker og 

beslemle p ålæg om al holde vandel ude af båden før slart . Umiddel

bart efter afgik også otteren lil slart . Del skulle blive dagens sidsle løb . 

El mellemliggende dameløb, som siarieren ikke kunne få afviklel, be

virkede yderligere forsinkelse, indlil arrangørerne resolul greb ind og 

udskød dameløbel lil efter junior-oller-Iøbet. Firerne fik endelig slartet. 

På grund IIf vinden kunne man ikke forslå et ord af, hvad der blev 

sag I i højttaleren, men del lykkedes dog al finde ud af, al Aarhus og 

vore egne guller havde lagel føringen, medens de Io andre både var 

faldel nogel lil bage (del var Horsens og Kungalv). Man kunne kun 

dårligt se bådene i mørket; først da de dukkede op omkring ved 1200 

meler-mærkel blev vi klar over, al det må Ile blive el mægtigt race 

mellem Aarhus og D. S. R., der lå næsten på linie, - Aarhus med en 

ca. y, længdes føring på bane 4. Nu kom det roligere vand bag telefon

pælene. Vore fire mand arbejdede fini, i god rytme og med kraftige, 

lange tag, lilsyneladende ikke besværel af vind eller sø. Fra bådeplad

sen ved ca. 1700 meler så del ud, som om de trak op lil Aarhus, og 

spændingen var slor ; i mål holdl begge både næslen samlidig op al 

ro. Resultalel slod hen i del uvisse - indlil højttaleren meddelte, al 

Aarhus havde vundel med 1 sek. Vi blev lidi skulfede, men var alligevel 

glade over holdels indsals - del havde haft alle forhold imod sig og 
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havde alligevel skabt altenens første virkelige »race", - var kun blevet 

slået med en halv lultkasse. Roningen havde der intet været at udsætte 

p å - og så havde vi jo stadig otteren. 

Jo tak! Otterløbet var startet. Vi fandt elterhånden ud af, at D. S. R. 

lå som nr. 2 elter Silkeborg, og at det øvrige felt var ikke så lidt efter 

disse to førende både . Sitkeborg havde bane l, lå altså langt fra vore 

og i d årligere vand. Højttaleren meldte, at studenterne halede ind p å 

Silkeborg, men vi kunne stadig intet se selv. 

Så fik vi øje på bådene. Jo, ganske rigtigt, Silkeborg havde ca. 

y,; længde foran vore. Silkeborg roede pænt og effektivt, b åden lå højt 

på vandet, og de var tilsyneladende sluppet fri lor at lå vand i båden . 

Vore arbejdede også nydeligt - så vidt vi i det tiltagende mørke 

. kunne se. Men nu måtte der ellers gerne ske noget, .ellers kunne vore 

ikke nå at trække sig op før mål - . Jo, nu kommer de! 'men nej _ 

Pludselig siger Barry : " it i s a junior-race - isn't iH " , og idet xi begge 

slår det fast i bevidstheden, at det e r et juniorløb, ser vi· i halvmørket 

de to både glide over mål - , uden at vi ved, hvem der er gået af 

med sejren. - Kort efter meddeler højttaleren, at Silkeborg har vundet 

i tiden 7.33 .5, medens D. S. R. blev nr . 2 i 7.35. De øvrige hold var i kke 

så lidt bagefter. Det var klarl, at der målte have været et eller andet 

unormalt i vor båd, idet den slet ikke havde vist sin sædvanlige slut

spurt. Da bådene et øjeblik efter lagde ind ved broen, fik vi en del af 

forklaringen - Kurl havde hovedsmerler og havde ikke været sig selv 

de sidsle 700 m. Han havde intet kunnet sige og havde kun med nød 

og næppe klaret at holde kursen. På grund af mørket kunne roerne 

ikke se konkurrenten på bane 1 ordentligt, og ingen vidste, hvorledes 

placeringen i lorhold til Silkeborg var, eller hvor man belandt sig på 

banen - derfor kunne man ikke finde sammen i en spurt. Kurl blev 

straks båret i land, - en læge blev hentet, og heldigvis viste det sig, 

at sygdommen ikke var alvorlig; lægen mente nok, at han ville være 

kvik igen næste dag. 

Vi vandrede i mørket op tit skoten og spiste den »sparede« aftens

mad med lidt kalle eller the, og snart krøb alle i læpperne, fast be

stuttet p å, al søndagens to løb s k u I I e blive vore . 

Søndagen oprandt med sol og blæs I, dog ikke nær så kraftigt som 

aftenen lør, så humøret blev snart helt fint. Begge vore hold havde i 

dag trukket bane 4, og vejret var efterhånden ideelt, med en ikke for 

hård side-modvind Ira sydvest. Vi skulle starte i tøb 3 (otteren) og 

løb 4, henholdsvis kJ. 14,20 og 14,30. Vi spiste derlor sen, men kraftig, 

morgenmad kJ. 10,15 og bestilte først middagsmad til kJ. 15,00 - efter 

løbene. Fireren prøvede båden og banen på en lille tur mellem kJ. 11 

og 12, og så blev alle sendt til hvile på skolen . Imedens »puslede« 
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Barry om bådene. Otterens ror blev repareret, og fireren blev plastret 

både her og der. Alt var således i skønneste orden, da holdene med 

ti minutters mellemrum blev sendt al sted kort efter kJ. 14. 

Og så var der for os i land kun at vente. V i var begge meget ner

vøse og udvekslede kun korle intetsigende bemærkninger, og kun om 

alt andet end de forestående løb. Nu lå otterne klar ved starlen -, 

starlen gik, og alt tegnede fint. Vore havde sammen med Randers taget 

føringen. Men i kikkerl kunne jeg se, at Randers styrede skævt - ind 

mod vor bane 4, - og nu meddelte speakeren, at de to b åde var ved 

at kollidere . Skulle en sikker sejr nu tages fra os ved et kedeligt uheld? 

Nej - nu så del ud tit, at bådene gled fra hinanden, - speakeren 

meldte, at årerne havde været krydset et par gange, og uheldet var 

afværget. Bådene fortsatte, tilsyneladende uden at noget var blevet 

ødelagt. Dog havde Randers lået et mindre forspring lor D. S. R. Ran

ders spurlede kraftigt lor at komme yderligere loran. Speakeren er

kl ærede, at deres spurl tilsyneladende ikke rigt ig gav noget, og })s tu

denterne, der ror i en lin rytme, med lange, kraftige tag «, holder stadig 

stillingen et par meter elter Randers. De andre både er allerede en halv 

længde efter. - Næste melding kommer fra 500 meter og siger, at stu

denterne glider frem i spidsen med ca . y, længde og fortsætter i fin, 

rolig rytme, med kraftige tag, mens Randers er ved at bl ive halet ind 

af Aarhus og Horsens. Og derefter er der ingen tvivl om resultatet. 

Vore begyndere øger stadig deres forspring og går over mål i tiden 

7.12.6 - så overbevi sende, at en gammel aalborg roer på tribunen 

kaldte det »opvisningsstil« . Randers blev - elter kamp - nr. 2 i 7.20.7 

foran A arhus i 7.25. Under de sidste 1000 meters roning var vort holds 

præstation g enstand fo r almindelig beundring, og vor klub, Barry og 

holdet fik mange komp limenter. Vi p !\ tri b unen strålede af glæde -

blandt andet o gsil o ver, a t roe rn ikk horl Il e di sse lovord; d et ville 

de slet ikke kunn e t I - d or ~ k nm hoj nok i hatten foruden . 

Og næppe var pr mieudde ling og hyld over tåe t, fø l' v i måtte 

rette opmærksomheden mod bonon ig n. N sI lob vor lorIel, båd ene 

slyrede lint, Aarhus førle med D. S. R. i h I n og med d e andre en 

længde efter. Vi kunne se båd ene i kikk ri, og < tter v ar d el umis

kendeligl, at Barrys karakleristisk e åre forin g o d I rytmi sko arbejde i 

b åden - der også er en af hans »hemmeli g heder« - kl ort skilte vorl 

hold ud Ira de andre. Ved ca. 1100 meter var vo re p. lini med Aarhus, 

og speakeren meldte, al de med en })b esnærende o g effekliv stil" til 

syneladende var ved at gå forbi Aarhus. Ja, rigligt! vi kunne se, ilt })de 

blå drenge« med lange, beherskede lag. i fuld b alance og legende 

rytm e gled sladig længere foran . Det var i sandhed nydeligt! Ved 

1500 m lørle de med 1 længde - Aarhus kom lidt op -, men ved 
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ca. 1800 meter gik rytmen hos .,de blå« en tand i vejret - og vi to 

»bumlere« råbte som gale, assisleret af et mindre kor på tribunen, der 

søgte at overdøve de mange Aarhus-tilråb - iøvrigt med ikke ringe 

held. Og i fin, glidende stil, med fuld beherskelse gled D. S. R. over 

må l med ca. 2 % længde i behold. En dejlig dag! 

Nye lovtaler over Barrys fine arbejde og ny præmieuddeling; så lil

bage til bådepladsen . Ved den »sene middag« var stemningen høj. Vi 

ringede hjem til København om de gode resultater og gik ned på til

skuerpladsen for at se de sidste løb. 

I senior-olter vandt Aarhus over Aalborg efter et spændende og smukt 

løb. For os studenterroere var det evident, at »Carl Johan« i Aarhus har 

læ rt ikke så tidt af gamle Barry . Aarhus ror i en stil, der bærer tydeligt 

præg af Barrys karakteristiske flydende og kraltfulde rylme. 

Senior-otter blev vundet på en tid, der var ca. 14 sekunder bedre 

end vore begynderes, men vinden havde da næsten lagt sig, og Aarhus 

var presset af Aalborg helt op til de 1600 meter. 

Efter kaproningen pakkede vi både og tøj, og ved sekstiden spiste 

vi det sidste måltid på Brabrand kro - dejligt smørrebrød. Så blev 

både og bagage læsset på en lastbil. Med fa nfarer fra Tage Møllers 

signalhorn - blæst af mere eller mindre dygtige musikanter - drog 

vi ind til Aarhus, til havnen og »Hans Broge«. Så snart passagererne 

var i land, skulle bådene ombord. Del gik godt, - efter at »Røde« 

havde haft en mindre kontrovers med styrmanden, der var m e g e t 

klog og havde sine b e s t e m t e ideer om, hvorledes bådene skulle 

placeres på skibel. Olteren blev med nogen møje slæbt helt op på 

siden af skorstenen, mens de andre både fik lov at ligge ovenpå agter

dækshusets tag - heldigvis i m e II e m redningsflåderne. - Tilbage 

med bilen ved Aarhus Roklub blev stilladset afmonteret, vi tog et bad 

og nettede os, og senere lykkedes det al slippe ind til roerfesten på 

hotellet med gratis baltegn (atter den D. S. R. charme -l. Til midnat 

morede vi os sammen med roere fra andre klubber - især vore egne 

»Iogerende« fra Gefion . Orkestret var godt - pigerne søde. Korl sagt, 

succesl Heldigvis var del en ikke-aktiv, der vandt del amerikanske 

lolleri - præ mien var nemlig smørrebrød og 2 øl. KI. 0,15 var alle om

bord - og takket være tidligere omtalte klubjakke fik vi alle køje

pladser, - alt var idyl. 

København modtog os med regnvejr - på kajen stod Mathis - og 

el par søde piger med en egekrans. Det var en værdig afslutning på 

en dejlig tur . Brabrand vil - ligesom Horten - være en af de kap

roningsbaner, som roerne fra D. S. R. meget gerne besøger. Vi føler, at 

vi er velkomne, og vi kan kun sige om hele arrangementet : det er 

s e c o n d t o n o n e . 
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Den internationale regalta på Bagsværd sø gik den 14. og 15. juli. 

Senior-firer-uden: Aarhus 6.50, Bagsværd 6.51.2, N. S. R. 6.54.B. D. S. R. 

7.00.1. Skjofd og Lady Margaret udgik i mellem heatene . t finale-starten 

røg vi en længde bagefter førerfeltet. - Junior-olter vandt Silkeborg i 

6.30 loran D. S. R. og Set. Bartholomew. Søndag i senior-lirer-med gik 

første heat til Aarhus, D. S. R. og Nakskov i nævnte orden . 2. heat Lady 

Margaret, Skjold, Horsens. Finalens forløb var som vanligt : D. S. R. bag

efter i starten, ved 500 meter' Lady Margaret, Skjold og Aarhus på linie. 

Ved 1000 meter Lady Margaret, Aarhus og D. S. R. på linie, 1500 meter 

stillingen uforandret, ved mål Lady Margaret 7 .00.9, D. S. R. 7.06.9, Aar

hus 7.15.1, Skjold 7.16.3 og Nakskov 7.26.9. Kampen gav os udtagelse 

til Nordiske Mesterskaber i firer-med . - Begynder-olier : Randers 6.44.1, 

Horsens 6.47.3, D. S. R. 6.54 .1 og set . Bartholomew 7.06 .5. Fireren gik 

til Nordisk i Stockholm, mens otteren måtte blive hjemme . 

Ved kongressen i Stockholm blev de nye regler for Nordisk Studenter

match stadfæstet. Om konkurrencerne fortæller Robert : 

Det var med megen optimisme, vi startede Slockholmsturen Iredag 

allen den 27 . juli. Vore nærmesle konkurrenter lil Nordisk Mesterskab 

var Kungalv, som vi har slået hver gang, vi har mødt dem . Rejsen gik 

godl, vi sov del mesle al vejen og kom lil Stockholm friske og ud

hvilede. 
Først tog vi vort logi i øjesyn. Det var ikke rart : madrasserne var 

sække proppet med ha lm, runde som pølser, der skulle stampes godt, 

tør man kunne sove p å dem. 
Kaproningsbanen lå i den anden ende al byen; vi måtte køre i taxa 

i 20-25 min . lor at nå derud. Dertil kom, at vi selv - eller rettere 

vore ledere - målte linde et sted, hvor vi kunne spise. Der var ingen, 

der gav os gode råd, så vi landt den allerdyreste restaurant i byen (Iik 

vi senere at vide). Man må ellers sige, at der fra D. F. I. R.'s side ikke 

blev sparet tor, at vi skulle være i bedste kondition. 

Om selve kaproningen er der ikke meget at sige. Man bør ikke 

undskylde nederlag . Yi må indrømme, vi var ikke gode nok til de 

hårde løb. Trods de uheld, vi havde, burde vi have v'undet både N. M. 

og senior-lirer om søndagen. 
I N. M. lik vi en dårlig start og var ca. en længde efter teltet, da 

starten var overstået. Yi arbejdede os hurtigt op og fik føling med 

Norge og Finland, som lå på banerne ved siden al. Ved ca . BOO m gik 

en motorbåd i stå og drev ind loran feltet. I stedet for nu at afblæse 

løbet gik en af lølgebådene lor luld drøn lorbi os og halede båden 

ud al banen . Denne manøvre gav os, Finland og Norge en kraftig sø, 

medens Sverige, der lå noget foran og ude i den anden side af banen, 

slap forholdsvis let igennem. Herefter blev der liv i feltel. Yi spurtede 
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kraftigt og gik Ira finnerne; nordmændene fulgte med et stykke, men 

måtte slippe, og ved t500 m nåede vi Sverige og havde nu sejren 

indenlor rækkevidde . Men en misforståelse af en kommando gjorde, at 

en al vore roere holdl op at ro 200 m lør mål - og inden vi kom 

gang igen, var svenskerne gået lorbi og havde vundet med l,S sek . 

l: Sverige. 2: D. S. R. 3: Norge. 4: Finland. 

I Nordisk Studentermalch målte vi tage begynder-otterens stroke p å 

i stedet lor Kjeld. Det gik fint i starten . Yi lørte en overgang med to 

længder. Men denne gang lorregnede vi os. Yi tænkte ikke på, at det 

var en begynder, der strokede båden, men tog det roligt og holdt øje 

med nordmændene. Alt imens puklede stroken og blev efterhånden 

fuldstændig udmattet. Ved 1500 m begyndte N. S. R. at rykke nærmere , 

og vi begyndte at trække, men da var slroken udkørl, og vi roede 

resten af banen med 3 Y, mand . Under disse omstændigheder var vi 

helt godt tilfreds med 2. pladsen l ,S sek . efter Norge . 

t : Norge. 2 : D. S. R. 3: Finland. 

Den internationale regatta om eftermiddagen burde bringe os re

vanche. Kungalv startede ikke, så det skulle blive et let løb . Yi gik ud 

lil start 2 timer efter studentermaichen, åbenbart endnu med dette løb 

siddende i kroppen, for noget lilsvarende til de første 700 meler skal 

man lede længe eller. Ganske vist var vandet meget dårligl med krap 

sidesø, men del undskylder ikke, al vi fiskede os igennem som en be

gynder-firer. Ved 700 m var vi 3 længder efter, og det tjener til Frodes 

ros, al han lik samling på holdet, så vi fandt rylmen og fik ro i båden. 

Den var dog sladig nogel energi forladt, og vi var endnu Io længder 

efter ved 1500 m. Da kom der pludselig gang i båden, og den åd sig 

ind på konkurrenlerne, således al der kun var 1,2 sek. op lil vinder

båden, da vi kom i mål. Denne spurt var lurens enesle Iyspunkl for os, 

når vi ser bort fra smorgåsbordel på Pagod og luren til Skansen og 

Tivoli bagefter. 

l: Halden, Norge . 2 : Bærum, Norge . 3 : D. S. R. 4 : Finsk hold . -

Endelig kom den 12. augusl på Bagsværd, ved Danmarksmeslerska

berne, der også var udlagelsesløb lil Europameslerskaberne i Macon . 

Vor egen gamle kaproer, landsretssagfører Aage Petersen, var dommer . 

Robert beretter: 

Efter skuffelsern e i Slockholm så vi Danmarksmeslerskaberne i møde 

med nogen pessimisme. Båden gik dårligl trods ihærdig Iræning, hu

møret var på nulpunktel, og først torsdag lør D. M. var der ligesom lidt 

rylme i båden . Fredag og lørdag var vejret blæsende og med regn, så 

vi besluttede ikke at ro de dage. 

Søndag lormiddag roede vi indledende heat mod Bagsværd og Nak

skov. Nr. log 2 gik direkte lil finalen, så vi holdlos lige foran Nak-
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skov for at spare på kræfterne. Bagsværd vandt og gik derefter direkte 

op og meldte fra til om eftermiddagen for at spare sig lil ollerløbel. 

Finalen i firer-med så vi ikke meget til, vi lå langt efter de første 

1000 m. Vandet var meget dårligt med sidesø, og det duer vi ikke i. 

Vi var 3 længder efter ved 1000 m, blev der sagl. Det vidste vi nu ikke. 

Frode fortalte, vi lå lige efter feltet og let kunne nå op. Fra 1000 m 

og ind var vandet godt, og her fandt vi vor gode, gamle stil og rytme 

og arbejdede os op og passerede de øvrige både efterhånden. Roskilde 

nåede vi lå meter før mål. Det må have været et flot opløb at se. 

Endelig var det lykkedes for os! 

1: D. S. R. 2: Roskilde. 3: Aarhus. 

I olIerløbet lavede vi en olier af de stærkeste begyndere og fireren . 

Vi havde trænet to gange, så det var ikke så galt at blive nr. 2 efter 

Bagsværd, men foran K. R. og Aalborg . Desværre manglede Aarhus, da 

to mand var blevet overanstrengt i de foregående løb. Vi kunne ellers 

have fået et flot løb, hvis de havde været med. Der var ingen tvivl 

om, at Bagsværd var værdige mestre; at man ikke bifalder deres politik 

med al melde fra i fireren er en anden sag . Det kan roerne ikke gøre for. 

Vi startede desuden i begynder-firer med den lelte del af begynder

olteren, men de var ikke gode nok og blev tabt ' i det dårlige vand på 

første del af banen, og det lykkedes dem ikke at nå op igen i det 

gode vand. -

Der ser man altså! Stædighed betaler sig . Tiderne i delle Danmarks

mesterskab blev: D. S. R. 7.08.8, Roskilde 7.09.8, Aarhus 7.13.8, Nakskov 

Skibsværft 7.21.8 og Aalborg 7.39.8. Vi blev Danmarksmestre i firer

med, og vi skulle altså til Macon. 

Det blev en dejlig tur - kun må man forstå, at et Europamesterskab 

kræver ikke alene dygtighed, men også en stor portion held. Turen 

derned blev for anstrengende med det sene tog fra Paris (bumletog) 

og næsten uden mad - en meget sen diner i Macon. Men vort hold 

præsterede tre gode løb og nogle værdige slag, - når lige bortses fra 

den ugle, toeren fangede i den famøse start til finalen . Den og mod

bølgerne fyldte alt for meget vand i båden. Vi skaffede os en fjerde 

plads efter Italien, Schweiz og Spanien og medvirkede derved til, at 

bedste-nation-pokalen gik til Danmark . (Resultat : Italien 7.05, Schweiz 

7.08.6, Spanien 7.09.2, D. S. R. 7.12.7). Hjemrejsen - med Paris og æres

modtagelse på rådhuset og fest i K. R. glemmer vi deltagere heller ikke 

så lel. lad os kæmpe os til flere af den slags ture. 

Vi var lil kaproning i Helsingør, tabte et løb og vandt et andet med 

vore begyndere. Efterårskaproningen den 9. september gav nye emner 

til vor slagkraft. Verner Pelersen, Carl Chr. Rasmussen, Peter Bording 

Petersen, Poul Erik Hanger, Bjørn Andersen, Husum, Chr. Gram Hansen 
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Senior-fi reren har vund e l D M pi. Bagsværd 

og Allan Blomqvisl vandt gig-olteren i 7.20.8 over K. R. 7.25 .6. Vi blev 

nr. 3 i toer-uden og vandt junior-firer-uden (Per Knutzen, Bjørn Lyng, 

Erik Olle og Tage Møller) i 7.04, K. R. 7.09.7, lyngby 7.23.1. - D. S. R. 

blev nr. 3 i toer-med , nr. 3 i sculler, nr. 2 i begynder-olter efter Kvik og 

foran K. R. og vandt junior-olter i 6.31.1, Bagsværd 6.34.2, Nakskov 

Skibsværft 6.34 og lyngby IH. sidst. Spejlet og Bolsjeglasset gik i år 

til Kvik; vi sidder jo sjældent i en inrigger. 

Til den andetsteds omtalte match mod Aarhus Universitet og mellem 

Danmarks tekniske Højskole og Københavns Universitet lavede vi tre 

slagkraftige og efter eksperters udsagn kønt-roende oliere. Træningen 

lededes for polyteknikerne af Frode Christiansen, for universitets-senio

rerne ·af Jørgen Krause og for universitets-begynderne af Mathis. -

Sektionens styrelse og mr. Barry er i sæsonens løb blevet glædeligt 
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overrasket over det begyndende initiativ til sporadisk, selvslændig lænk

ning hos roerne. Der har værelovervældende fl id med Iræningen, par

rel med fornøjeligt og kammeratlig I sammenhold og kampglæde. 

Kaproningssektionen ser jo nu virkelig ud lil al begynde at forstå, at 

konkurrencer er lil gavn, - at forstå, al træningen skal passes uanset 

dagens travlhed, ja, nelop passes jo mere stress, jo mere extra-examens

job og besværligheder livel byder os. Des mere gavn og fornøjelse 

får vi ud af arbejdet. Vi lærer at indse, al »maskinen« sagtens kan holde 

lil alt det, der kræves, når blol den daglig bliver rørt, så der kommer 

frisk luft i vort dovne hylsIer . Selv sludenIer, der ernærer sig selv ved 

siden af læsningen, har vi med respekl set i krævende examensperioder 

passe den daglige Iræning og føle sig glade derved. Mr. Barry kan sil 

job, og han leder arbejdel på en mønstergyldig og opbyggende måde. 

Han kommer igen i 1952! 

I november og december 1951 har vi roel lirsdag og lørdag . Vi ligger 

ikke stille. Det er vort håb, at de 12 mand, der slog de mange slag i 

1951, som oftest i dansk ronings fineste løb, og som vandt blandt andel 

et dansk mesterskab, en andenplads i Nordisk og Nordisk S. M. og en 

fjerdeplads i E. M., - at disse energiske studenterroere vil få værdige 

nye kammerater i sektionen, så ledes at Danske Studenters Roklub roligt 

kan se hen til Olympiaden i 1952 og Europamesterskaberne på Bag

sværd i 1953. Vi må forberede os i tide - vi er allerede begynd!!! 

Kaproerne har i årets løb haft mange venner og hjælpere, som de 

er stor tak skyldig. Der er K. B. Andersen og Frandsen , Sjelle og Bech

mann Christensen. Og der er Frode Christiansen, som (selvom han 

tæver og håner os) er så erfaren og dygtig, at han må kaldes landets 

bedste styrmand. Der er Kurt Nielsen, som - når han er ved stemme

har styret slorartet (men desværre vokser all for meget) og Claes 

Troedsson, der styrede et vanskeligt løb godt, og som lover for frem

tiden . - Fru Fjeldbo har nærmest været en mellemting mellem be

styretsesmedlem, hverver og mor, med sine »se jrs-Iagkager«. - Stad

felt Thiele har aften efter aften ført motorbåden og forbedret den og 

selv taget en åre med, når det kneb. Ja, ikke mindsl de gamle kap

roere med formanden j spidsen (klubjakker etc.) skylder vi lak for hjælp 

og dåd . . Mr. Barry kan vanskeligI' berømmes højt nok, og Krause har 

slidl i del aften efler aften og endda nåel at sikre stamherren, den nye 

generation, for klubbens farver . 

Interessen vokser og hele kaproer-skaren med den . Det er faktisk 

helt morsomt at være med. Vel mødl i 1952! A. F. M. 

Kaproningssektionen er i 1951 blevet ledel af : Palle Bruun, Poul Erik 

Jacobsen, Jørgen Krause og Axel F. Mathiesen . 
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KAPRONINGSSTATISTIK 1951 

Anl,,1 Ani",! Slude nter- & Universite ts-
Antel Ante l 

stader sejre sla t ter sejre 

------ match , Efterå rskaproning en ---r----
Christiansen, Robert') . 15 4 Anderse n, Bjørn. 3 2 
Hjordsvar, Kjeld') . 16 4 Blomquist, Allan. 2 l 

Jacobsen, Po ul Erik ') 16 5 ChrisHreu. l O 
Kiær, Erik . 12 8 Hansen , Chl. Gram. 3 2 
Knutzen. Per 16 9 Hansen, Thue, l O 
Lenskjold, Sv. 13 7 Husum, Poul. l l 

Lyng, Bjørn 16 9 Hønger, Poul Erik . 3 2 
Møller, Toge 16 IO Nielsen, Svend l O 
Otto, Erik . 16 IO O sbo rg, Bent . l 1 

Petersen, Ernst A. 13 8 Petersen, V erner 2 l 

Rasmussen, Ebbe 13 7 Petersen, Pe ter Bording . 2 l 

Rasmussen, K. Binfield·). 16 5 Rasmussen, C. C. . 3 2 
Thiele, N. l l 

Styrmænd: Ti ll isch, Palle l l 

Christiansen, Frode') 13 6 T ønnesen . 3 2 
Nielsen, Kurt 12 5 

I 
Styrmand: 

T roedson, Claes . 2 l 

0) Donmorbmcsterskob ; firer-med. Donmllrks repræsen tant I N. M. og E. M. 

Begynd r Junior Senior 1.lt 

Single s 
Dobbelt 
Toer ud 
Toer m 
Firer ud 
Firer m 
Otter . 

culler . 
sculler . 

en styrmand . 
ed -
en -
ed -

. ) Donmarksme.sterskeb . 

I 
lait .. I 

Slod ri Sejre Slerl erl Sej re 

1 O 

1 1 

l O 
6 4 6 5 

Stortorl Soire Ste rle rl So jre 

1 O 2 O 
O O 

1 O 1 O 
1 O l O 
4 1 5 2 
7 ')3 8 3 

5 4 17 13 

I 34 1 '8 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER 

Brygger Carl Jacobsen t 
Professor H. J. Hannover t 
Overlæge H. S. Køster t 
Direktør Henning Koch t 

Civilingeniør H. Ree "i-

Professor, dr. med. Knud Secher 

Direktør Harald Simonsen I" 
Overretssagfører H. Steinthal 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Kaptajn H. H. Bondo -j-

Grosserer Carl Thorup 

Direktør Henry Skov 

Direktør Harald Simonsen t 
O/ R-sakf. H. Rømcke, N. S. R. 

H/ R-advokat E. W . Nansen, N. S. R. t 

Aktuar N. Sol berg, N. S. R. 

Professor, dr. med. Knud Secher 

Civilingeniør H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman 

Generalmajor, minister Frants Hvass 

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

Grosserer Gudmund Schack 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

V
ennerne« - en ktub i klubben - stiftedes i 1918 al brygger H. 

» Jacobsen, direktør Henning Koch og lorfatteren Josias Bille. For-

målet er at skabe en stærkere kontakt i roklubbens inderkreds og efter 

evne hjælpe klubben i spørgsmål, den selv har lidt vanskeligt ved at 

klare. 

Vi konslaterer med glæde, al vennekred sen øges år lor år - og 

lølgelig bliver konl ingenl-indgangen større - således at vi kan hjælpe 

her og der. 

I sommeren 1951 har vi udsal 2 pokaler til minde om P. G. Hendrik

sen og Henry Kiersgaard, som københavnskredsen modtog med glæde. 

Sålremt store resultater skulle vise sig i sommeren 1952, er der mulig

heder lor, at vennerne tager spe nderebukserne p;j. 

Skisektionen har fået et mindre tilskud. 

Som sædvanlig har vi været samlet til gule æ rter, flæsk og æble

skiver, og når ~i kalder igen, håber vi p å, at alle giver møde, så både 

sandlærdige, overdrevne og usandlærdige historier og oplevelser kan 

krydre samværet. 

Bestyrelsen - der regerer uden love - er : Becker, Schack, Hee, 

Johannessen, og revisor er: Bruun. 

I 1951 er indmeldt følgende nye venner : 

Civilingeniør K. Hunderup, direktør Finn Lorentzen, tandlæge B. Røn

now, grosserer Poul K. Nielsen, læge Axel F. Mathiesen, statsiluI. revisor 

Poul D. Laursen, tandlæge Jeff Hammelev, inspektør Vigan Majlund, 

civilingeniør Arne Byskov. 
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HENNING KOCH 

Henning Koch er død. Der er sikkert i dag ikke mange af D. S. R.'s 

medlemmer udenfor orienterernes kreds, hvem denne meddelelse 

siger noget særligt. Og de lå, der i de senere år har kendt den en

somme mand på "Skovrand«, ved lormodentlig ikke ret meget andet 

om ham end, at han engang havde været lormand lor D. S. R., al han 

nu var æresmedlem al klubben, og at det var ham, der skænkede os 

»Gåsehuset«, hvor orientererne har lundet deres laste punkt i tilværelsen. 

Og dog er det ikke for meget sagt, at Henning Kochs navn er så 

uløseligt knyttet til den hidtil betydningsfuldeste epoke i dansk stu

denterronings historie, at det i D. S. R. altid vil blive nævnt i sammen

hæng med ingeniør Rees, professor Sechers og Gudmund Schacks. 

Det var den unge, iderige, på samme tid praktiske og artistisk be

gavede kontorchel på Københavns rådhus, Henning Koch, der eller 

sammenslutningen af Akademisk og Polyteknisk Roklub i 1917 blev den 

lørste formand for Danske Studenters Roklub. 

Ideer, initiativ, arbejdskrall og - vilje prægede Henning Koch og 

hans medarbejdere, af hvilke først og fremmest ingeniør Thorkil Eberth 

må nævnes. De ville noget, og de kunne noget. Alle sejl blev sat til; 

det nye bådehus i Kalkbrænderihavnen, præget af Poul Henningsens 

særegne arkitekllalent, blev rejst (1920), det hus, der blev generationer 

al sludenterroeres hjem, det hus, i hvilket D. S. R. - inden det brændte 

i 1936 - voksede op til både kvantitativt og kvalitativt at høre hjemme 

toppen al dansk roning . 

Uden gnidninger gik denne voldsomme udvikling imidlertid ikke af; 

de lørste år dog ikke indenlor klubben, men udadtil. Koch og Eberlh 

begyndte sammen med skjolderne Henry Schou og Carl Thorup at in-
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teressere sig også lor arbejdet indenlor Københavns-kredsen og Dansk 

Forening lor Rosport - og de kom hurtigt til at danne en opposition , 

der kom i et skarpt modsætningsforhold til de ledende mænd Ira mange 

al de andre klubber. 

Striden blev hård; Koch var ikke den mand, der gik al vejen for den; 

han var en strålende deballør, villig, slaglærdig, men skånselsløs _ 

hans modstandere sagde flabel. Megen billerhed herskede og kom til 

orde indenfor rosporten i disse år. Koch og hans meningsfæller så 

utvivlsomt rigtigt på mange punkter, og deres opposition fik algjort 

betydning p å lorskellig måde lor den udvikling, dansk rasport siden 

har haft. Men deres styrke var samtidig deres svaghed; de led samme 

skæbne som så mange relormatorer; tiden var endnu ikke moden. 

Når man nu år eller vil spørge: hvad betød da denne kamp, hvad 

blev resultatet? Ja, så må man sige, at den betød et brud med lortiden. 

Den bidrog til at åbne Europa for danske roere, den viste nødvendig

heden al at dyrke outriggeren, at optage nye bådtyper, specielt lirer

uden m. m. Dansk roning hviler i dag for en stor del på synspunkter, 

som dengang salle sindene i bevægelse . 

Og så gik det da, som man nu bagefter kan se at det målte gå, når 

en herskernatur som Kochs enevældigt styrer en studenterklub; også 

indenfor klubben stødte han på ikke just en opposition - vi var 

såmænd alle villige til at lølge ham på de allerfl.este punkter - men 

på lofk, der ville snakke med, lolk, der ville have besked om det ene 

og det andel. Studenter er jo et lolkelærd lor sig - ikke mindst når 

det gælder loreningsliv. 

Da blev Koch bitter, og på generalforsamlingen i 1925 meddelte han, 

at han ikke ville lortsætte - ja, at han ikke mere kendte D. S. R. At 

overtale ham, lå ham til at lorandre denne beslutning var umuligt; Koch 

VM ikke " n mand, der kendte mellemstandpunkter. 

Bruddet syntes uigenkaldeligt - sikkert til sorg lor begge parler -

og det blev da også langvarigl. Der skulle gå omtrent tyve år, tyve år, 

i hvilke D. S. R. voksede og voksede, og i hvilke Henning Koch mødte 

vel nok den største skultelse i sit liv: i sin tjenestegerning at blive 

svigtet al sin mest betroede medarbejder, hvilket lørte til hans tilbage

træden fra sin stilling som torvedirektør i Københavns kommune. 

Det var en ensom og vanskeligt stillet mand, der endelig i 1942 ved 

D. S. R.'s 25-års jubilæum tog den udstrakte hånd, som hans gamle 

venner Ira D. S. R. rakte ham, og lod sig udnævne til æresmedlem al 

klubben. Idrætten havde på ny vist sin evne til at lastholde og lorbinde. 

Sine sidste år levede Koch på sin ejendom .. Skovrand" i Lillerød. 

Det var ikke olle, vi så ham i klubben, men han havde livlig lorbindelse 

med orienlererne, for hvem et besøg al Koch og hans hunde hørte lil, 
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lor at en søndag i .. Gåsehuset« kunne være helt vellykket . For nogle 

år siden skænkede Koch .. Skovrand" til klubben, men belingede sig 

bolig der, så længe han levede. Hverken han eller klubben kunne da 

lorudse, at tiderne ville blive sådan, at de planer, vi lagde ved mod

tagelsen al .. Skovrand", ikke kan løres ud i livet, således at vi nu har 

måttet sælge ejendommen. Gaven var dog et bevis - det sidste - på 

hans interesse lor klubben . 

Og nu er en skæbne altså alsluttet; vi skal ikke mere mødes med 

Henning Koch ved et parti kroket på hans store plæne eller til en 

gammeldags l'hombre i hans hyggelige stue, omgivet al hans dyr og 

lyttende til ha ~ s lunelyldte beretninger. 

Men vi vil bevare ham i erindringen som en særpræget personlighed, 

som et menneske, vi holdt al, og som en studenterroer med alle dennes 

studentikose egenskaber - og ejendommeligheder. 

POUL G. HENDRIKSEN 

Da m~rge~holdet tr~dilion~n '.'0 mødl~s lil s t~nderhejsni~gen, var del 

el sa stralende vejr, al VI matte ud; Igen k"blede det I os, og igen 

glædede VI os, som de mange år lør, lil al mødes her morgen efter 

morgen til roturen og vandgangen . 

Den 1. maj begyndte vi lor alvor. Eller roturen sprang Hendrik som 

den lørste i vandet; nu havde han ventel længe nok på sit Iri ske 

morgenbad. 

Lidet anede vi, da vi tog alsked, at det var den sidste. Dagen eller 

blev han syg, og Iredag den 4. maj mistede vi tagåren . -

Poul Hendriksen blev 1926 studenl fra SI. Jørgens gymnasium og 

meldte sig straks ind i Danske Studenters Roklub. Med liv og sjæl gik 

han op i roningen og tilbragte hele sin Iritid i klubben . De lørste år 

interesserede han sig kun lor motionsroningen, og med sit særegne, 

hyggelige væsen laldt han til i ethvert bådelag. Allerede i 1927 deltog 

han i en langtur gennem Gotakanalen og de store søer Ira Goteborg 

til Stockholm - en strækning på 750 km - på det tidspunkt noget 

ganske enestående. Da han lik scullerret, kom inleressen lor denne lorm 
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for roning, og på lange ture for fuldt træk udviktede han sine medfødte 

evner og anlæg for sculleren. 

I 1930 gik han med til at forsøge sig på kaproningsbanen. Ved lor

årskaproningen roede han sit første løb i begynder-firer-inrigger, og 

D. S. R. vandt da sin sejr nr . 100. Ved efterårskaproningen samme år 

startede han for første gang i kreds begynder-sculler og vandt. I 1931 

kom hans store gennembrud . Ved forårskaproningen vandt han Køben

havnsmesterskabet i sculler og begynder-sculler, og så gik det slag 

i slag. 

Ved regallaen i Llibeck i juni samme år slog han Llibeckernes slore 

scullerhåb med 9 sek., og dagen efter vandt han yngste-junior-sculler 

med 24 sek. med det resultat, at han af roklubberne i Hamburg blev 

inviteret til at deltage i deres regalla 4 uger senere. Her vandt han 

2 sejre, hvoraf den ene blev noteret som banerekord i Hamburg. 

Herhjemme vandt han i Sorø junior-sculler med l min . 40 sek.s for

spring; næste dag opgav hans modstander . Og så startede han l. august 

i Odense i danmarksmesterskabel, hvor han slog den tidligere dan

marksmester med 14 sek . Ved europamesterskaberne i Paris blev han 

nr. 4, kun 0,07 min . eller nr. 1 i en hård dyst. 

Hans karriere var på delle tidspunkt aldeles enestående. I løbet af 

et år var han fra at være en ganske ukendt begynder plud~elig blevet 

kendt som Danmarks fineste scullerroer - og det i en alder uf kun 22 år. 
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I 1932 vandt han nordisk mesterskab, medens såvel kreds- som dan 

marksmesterskabe t tilfaldt ham uden kamp. Ingen havde lyst til at 

prøve kræfte r med ham. 

Det år deltog han i løb i Grlinau, Llibeck, Magdeburg, Hamburg og 

Goteborg, såvel i single- som i dobbelt-sculler; af 15 starter vandt han 

de 10 og havde sin store andel i klubbens hidtil største sejrsrekord. 

I 1933 vandt han igen danmarksmesterskabet i single-sculler og sam

men med Mogens Hee danmarksmesterskabet i dobbeltsculter. Igen blev 

han af Dansk Forening for Rosport udtaget til at repræsentere Danmark 

ved europamesterskaberne, denne gang i Budapest, hvor han i finalen 

blev nr. 2, efter at han i en kollision havde fået sin båd beskadiget, så 

han i omstarlen målte opgive at fuldføre. 

Fra Budapest gik turen til Como i Ilalien, hvor studenter-verdens

mesterskaberne blev afholdt. I singlesculler blev han i en lånt båd nr. 2 

og vandt sammen med Hee studenter-verdensmesterskabet i dobbelt

sculler. 

I 1934 dominerede han igen i singlesculler og sammen med Hee i 

dobbeltsculler. I sidstnævnte bådtype blev han og Hee nr. 3 ved eu

ropamesterskaberne. 

I 1935 havde han kun 3 starler og 3 sejre, og dermed sagde han 

kaproningen farvel - eller ialt at have deltaget i 62 kaproninger og 

opnået 43 se jre. Han helligede sig igen motionsroningen, hovedsagelig 

sculler. -

Omkring 1940 begyndte hans anden tilværelse i klubben . Vi fik dan

net vort morgenhold, og fra den dag mødtes vi hver eneste hverdag 

morgen præcis kl. 7 og havde gennem årene de dejligste timer i båden . 

Hendrik var enestående i sin kærlighed til roningen, og hans hygge

lige sludren gjorde hver enes le tur til en fest. Selv eller at han havde 

fået bygget hus på sin grund i Sorgenfri, svigtede han ikke. 

Og dog vidste han, at han ikke ville blive gammel. Lægerne havde 

for år tilbage forbudt ham at anstrenge sig, men han foretrak at leve 

sit liv på sin egen måde og så tage følgerne deraf. Et naturfænomen 

som Hendrik kunne ganske simpelt ikke lægge op. 

Et par måneder før sin død fik han en alvorlig påmindelse om sin til

stand, men han tog det rofigt; han havde gjort op med sig selv. 

Alligevel kom budskabet som et frygteligt slag for os, så ufalleligt 

som det var. Vi var ladt ensomme tilbage, en plads i båden stod tom. 

Danske Studenters Roklub har med ham mistet en af sine bedste 

roere og vi andre en sjælden ven. 

I ærbødighed vil vi bevare mindet om Hendrik. 

G. N Y h e g n. 
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»PAPIRKNIVEN« 

D. S. R.'s hædersgave til særlig fortjente med

lemmer, en papirkniv af sølv, smykket med klub

bens stander og torsynet med inskriptionen »For

tjent«, blev 1935 som bryllupsgave overrakt 

ktubbens protektor: 

Hans Majestæt Kong Frederik IX. 

Desuden indehaves »papirkniven« af følgende 

medlemmer : 

O"e Petersen . 
J. Norman~H an sen 
Gudmund Schack 
H. B. Fogh 
O. Hallin . 
Axel Herh 
H. Høeg Rasmussen . 
Axel Lundqvist 
H. Ree 
Knud Sechor 
Ove Mandrup-Poulsen 
H . K. Rasmussen . 
K. R. Melg •• rd . 
A age Jørgensen . 
Mog ens H ee . 
O . Bondo Svane . 
Sten Ryum 
Ejvind Sieverts . . 
Jørgen Stærleldl. . 
Chr. OstenIeid . 
Ulf K • • rsberg . 
Gunnar Wandal 
Kr . Nørlyng 
D an Frørup . 
Ejn or F. Vo ig t . 
Gunnar Nyhegn 
Frode Christia nsen 
Erik K iersgtl ard 
Erik Becker . 
H. Mohring-Andersen . 

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

H. Mohring-Ande rsen 

»SEJRSMASTEN« 

D. S. R. skænkede på generalforsamlingen 1934 

»Sejrsmasten« til civilingeniør H. Ree til erindring om 

klubbens indtil da største kaproningssæson, der havde 

resulteret i 36 sejre . 

tngeniør Ree udsalte samme år Sejrsmasten som evigt 

vandrende præmie i D. S. R. 

Sejrsmasten gives af klubbens bestyrelse for et år ad 

gangen til et eller flere medlemmer, som i den forløbne 

sæson har udført særligt fortjenstfuldt arbejde for kap

roningen i D. S. R. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år trofæet er 

tildelt de pågældende: 

1934 . . 
1935 . 
1936 . 
1937 . 
1938 . 
1939 . 
1940 . . 
1941 . 
1942 . 
1943 . 
1944 . 
1945 . 
1946 . 
1947 . 
1948 
1949 .. . 

1950 .. 

:~".' .. 

-, . . 

• 
"'- . . / ,. 
~ 

H. Ree. 

Gudmund Schack 
Mog ens Hee 
M ax Sørensen 
Frode Christiansen 
K. Kolman 
Hugo G ru mme 
A age Jørgensen 
Kaj T raulsen 
Ole Secher 
PclU l Siverfsen 
ikke udd el t 
H. K. Rasmussen 

~r~: ~~d~naard 
ikke uddelt 
Ax e l F. Mathiesen 

Junior-oHerens mandskab: 

Poul E. Jacobsen, Ib Sørensen, Bent 
Osborg, V. Aasted-Frandsen, Bin
fi e ld Rasmussen, Ib Thorup, Kjeld 
H jordsva r, Palle Nørgailrd, cox 
Frode Christiansen. 
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HARDANGER 

VIDDA 

LANGTUR HARDANGERFJORD 

22. juli til 5 . august 1951 . 

Deltagere i al korth.ed: Bjørn. Mogens og Einar. 

H ardangerljord - hin sagnomspundne, fjordenes fjord. Naturligvis 

målte . en langtur i delte larvand kunne blive »alle tiders«. 

- Som alle langture, der skal foregå i farvande, man ikke før har 

»beroel«, fordrede også denne et stort, morsomt og spændende for

arbejde : Hvorledes få båden og sig selv frem og tilbage? og hvor dyrt? 

Hvordan er mulighederne for at komme Irem i tilfælde af hårdere vejr? 

Er der i det hele taget sol mellem disse fjeldvægge? Er der lejrpladser 

at finde? Hvilken rute er den smukkeste og mest alvekslende? Findes 

ordentligt kortmateriale? o. s. v. i en uendelighed. 

Megen skepsis mødte os under planlægningen, men også megen 

interesse : Skulle det vise sig, at Hardangerljord kunne blive alløseren 

lor Kristiansand-Oslo? - en rute, som mange af os kender bedre end 

nogen Nordmand, og som vi i og for sig ikke bliver trælte af at ro 

gang efter gang. (Efterhånden har vi gamle langtursrolter (Dich 6. co .) 

vistnok roet den op mod 15 gange). 

Førsl derfor nogle bemærkninger til disse mange spørgsmål. Vi fandt 

efterhånden ud af, at turen burde starte i Stavanger og slutte enten der 

eller i Bergen, - i hvert fald sålænge kun e e n tur er på tale. 

D. F. D. S. har fragtrutebåd til Stavanger og Bergen ca. hver 14. dag i 

begge retninger, og det er ikke umuligt selv at få lov til at gøre turen 

med, hvitket gør rejsen særdeles billig. Det tager 2-3 dage i hver 

retning, og bådfragten er ca. 75 kr. Vi lIøj dog for at spare tid: 270 kr. 

tur-retur med Braathens maskine. Søndag d . 22/ 7 kt. 12,15 startede vi 

fra Kastrup - - kl. 20,30 samme dag lå vi i teftet 20 km fra Stavanger 

på en herlig ø i skærgården. Med alle andre former for befordring 

tager turen mindst 1 ~ døgn, og de rene transportudgifter (3. kt. uden 

sovevogn, køje og forplejning) er kun ca . 25 k r. billigere!! Stavanger 

Roklub havde taget mod båden, som lå klar tilos i klubhuset, og hjem

sendelsen sørgede de senere for på det bedste. Det var i det hele 

taget yderst elskværdige og hjælpsomme folk. Vi skylder S. R. vor bed

ste tak lor aft delte og relter takken tillormanden, Karl Olsen og sekre

tær Birkeland. 

Rutens hovedretning er syd-nord, hvilket solmæssigt betyder en 

væsentlig fordel fremfor f. eks . Sogneljord, der går øst-vest. Desuden 
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er kun ganske korte strækninger så smalII'!, at Ijeldvæggene, der sine 

steder er ca. 1400 m høje, lormår at kaste generende skygge. 

Gode lejrpladser landtes alle vegne, hvor vi kom Irem, ollest tilmed 

særdeles let tilgængelige og lettere at linde frem til end på Sørlandet. 

Erfaringen lærer een hurtigt, at hvor der på kortet er et selv nok så 

lille elv- eller bækudløb, findes der altid en lejrpladsmulighed. Kortet 

vil i denne forbindelse sige de fortrinlige norske gradteigskart, som det 

eller en del skriveri til Oslo og Stavanger lykkedes at fremskaffe for 

hele ruten. Disse kort udmærker sig, navnlig fre mfor de tilsvarende 

svenske, .ved at medlage alle havdybder, alle fyr og sømærker saml 

selv meg el små skær, såvel synlige som blinde. De er eller vor mening 

ikke alene fuldl lilslrækkelige lil vorl brug, men endog langl al lore

trække for søko ri, som er slore og uhå ndlerlige og ikke giver nogel

somhelsl indtryk al I a n d e I, man bevæger sig lorbi. 

Selve den ende lige rute blev, først ved hjælp al oversiglskort, dernæsl 

Iylkeskart (1 : 200.000) og endelig oven nævn le gradleigskart (1 : 100.000) 

saml flere kilo brochurer, D. N. T. årbøger og anden lilgængelig leklure 

over emnerne Rogaland og Hordaland, nøje lasllagl i forsommerens løb . 

De daglige, omlre nlligl nødvendige, dislancer blev opmål! (en korl 

måler er en snild og bekvem ling såvel før som under og eller en 

langlur), og rulens seværdigheder blev nolerel. Vi budgellerede lid 

Iii over-Iand-Iransporler og lil fjeldlure på de bedsl egnede sleder. 

Gennemsnits-dagsmarchen var 31 km. Bortset fra en busudflugl lil Vø

ringfoss gennemførtes luren eller planen, Irods meget dårligi vejr i ad

skillige af de 14 dage . 

Hvorledes var så denne tur i forhold lil den af alle os »gamle« (fin

des der iøvrigl unge langlursroere i D. S. R.l) med rette så højlog 

olle besungne lur Kristiansand-Oslo? Svarel må blive: Delvis mage lil, 

delvis nogel ganske andel. Nærmesl Stavanger (indlil el par dagsmar

chers afstand) e r der udprægel skærgårdsnatur omireni som ved Sør

landskyslen, me n med Rogalands høje, blånende fj e lde som slorslået 

staffage i nord og øsl. Reslen af luren er nærme st som en slags høj

fjeldslur i robåd, eller om man vil: en fjeldlur rundt om Folgefonn (af 

mandskabel så »morsoml« under hele færden kalde I »Fotkefronten «). 

Denne vældige (næslen 1700 m høje, 40 km lange og ca. 15 km brede) 

iskage er en storslåel baggrund for de mange slørre og mindre bygder, 

der tigger langs fjorden. Del næslen paradoksale er, al disse bygder 

hører til Norges frodigsle; herfra kommer bl. a . hovedparten af frugl

høslen. Sidefjordene derimod er smalle, kransel af barske, olle næsten 

lodrette fjeldvægge, og rigeligl forsynel med fosser, der slyrter sig 

direkte i fjorden . Maurangerfjord betegner i denne henseende kulmina-

lionen, den er en slor oplevelse . 
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KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992 

Vejrel var hverken værre eller bedre end alle andre sleder i den 

sløje sommer 1951. Del blæsle en del og regnede ikke så lidi, navnlig 

når vi lige havde taget teltet ned og var ved al sluve båden - og 

desuden med usvigelig sikkerhed under samllige vore 3 over-Iand

transporler . 4 dage var dog heil strålende: sol og medvind. - Apropos 

vind : vi gjorde den erfaring, al sidevind i disse fjorde er et næsten 

ukendt begreb, forudsat naturligvis at vinden 'er af nogenlunde an

tagelig styrke. Vi drøltede fænomenel med en lods, som hævdede, at 

de høje fjelde drejer vinden af i fjordens retning . Vi havde fornøjelsen 

at en sådan vind i næsen, da vi roede vesterud gennem Mauranger

fjord. Det var ikke muligt al finde læ, hverken langs nord- eller syd

siden. Ved fjordens munding kom belønningen for vort slid: vinden 

var sydsydvest, og vi skulle nordpå!! 

Trafikken på fjorden er forbavsende ringe i betragtning at, al mange 

bygder overhovedet ingen vejlorbindelse har, og turister så vi kun 

ganske enkelte steder, som Norheimsund og Ullensvang. 

Det vil sikkert undre mange, at vi arrangerede ikke mindre end 3 trans

porter over land. Hvis 2 hold gør turen i hver sin retning, kan disse 

transporter selvfølgelig helt undgås eller - hvad vi mener er langl at 

foretrække - nedskæres til een : Sandeid-0len eller omvendt. Denne 

strækning er 9 km lang på god og tilpas bred vej; det er let al få 

laslvogn begge sleder, og hele fornøjelsen koster 18 kr. Alternativet 

er at ro Ira Stavanger udenom Haugalandet, en tur med ca. 15 km i 

selve det skinbarlige, ubeskyltede Allanterhav, for al komme ind i Har

dangerfjords sydligste del. Det kan gøres, men man kan også blive 

hængende mange dage i f. eks. Haugesund i el vejr, der med lethed 

tillader roning Stavanger-Sandeid. Endelig er strækningen 0len-øsl om 

Halsnøy-Sunde-Hardangerfjord megel smuk. »Atlanterhavsturen« e r 

lorøvrigt gjort - al Dich nalurligvis, men vi kan jo ikke alle være 
lige heldige. 

Tænkes en båd benyflel af 2 hold, bliver Odda i bunden al Sørljord 

det naturlige skiltesled. Derfra går lin, hurtig og tilmed meget smuk 

busforbindelse gennem Setesdal til Kristiansand. 

På den anden side lår man en kæmpeinleressant tur ud af transporten 

Odda-Nesllaten. Den bragte os og - hvad der var nok så spæn

dende - båden Ira nul lil 1300 meter over havel med evig sne i vej

siden. Mon nogen ærlig toer nogensinde har været så højt lil vejrs, 

endsige gennem en så vild og skøn dal som den berømte Bratlandsdal 

til del ikke mindre berømte 25 km lange Suldalsvann? Transporten og 

bådens lilsynekomst på søen vakte nogen opsigt. D e n tur vil sent 

blive gleml - - også al os. 

Og her så et korflaffel udtræk al dagbogens 15 blade: 
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Søndag den 22/ 7: 

Behagelig og smuk flyvetur Kastrup-Stavanger og afgang fra Sta

vanger roklub kl. 18, - så halvtredie times lun altenroning til lejren i 

Gardsvåg på Talgøy, kun ca. 8 timer fra Kastrup. Virkelig en char

merende måde at starte en langtur på. Rodistance : 22 km. 

Mandag den 23/7: 

KI. 7,30 morgenbad og -mad og -tur til øens ca. 800 år gamle kirke. 

Det viste sig senere, at samllige kirker, vi kom i nærheden al, var ca. 

800 år gamle; kirkebyggeri-initiativet må have været lidt sløjt siden da. 

På vejen »hjem« mødte vi for første gang det spørgsmål," som stilles 

enhver Norges-roer utallige gange: »Har Dere roft fra Danmark?« - Vi 

tager det som en kompliment. Med glæde noterer vi også den sagkyn

dige beundring for »skivet«, som møder een alle vegne. - Afgang 

11,30 forbi Finnøy gennem det idylliske Helgøysund. Picnic. Så over 

den lidt ilde berygtede, brede Nedstrandsfjord, som viste små-tænder 

(bølger, søer eller hvad man nu foretrækker at kalde fænomenet. Bjørn 

f. eks. sværmer for de gode, gamle betegnelser som bølger, højre, ven

stre, evt. debet og kredit, mens Ejnar ynder at give det hde et mere 

maritimt præg ved anvendelse af fremmedartede og vanskelige udtryk 

som søer, styrbord og bagbord. Udtryk, som i en given, vanskelig 

situation kan gøre det hele mere dramalisk, grundet mandskabets vidt 

forskellige reaktioner overfor terminologien. Lejr i Helleviki i Vinda

fjord. Distance : 35 km. 

Tirsdag den 24 / 7: 

Ret ubehageligt vejr med nordlig kuling, småregn og lidt halvdumme 

søer op gennem fjorden. I efterhånden opklarende vejr forbi den smukt 

beliggende bygd Vikedal til Sandeid. Herfra lastvogn til Øl en . - I 

blikstille vejr og aftensol gennem Ølsfjord til vidunderlig lejrplads i en 

nordvendt vig på den lille ø Romsa. For første gang kunne vi her se 

sneklædte fjelde på nærmere hold. Båden svajede på lang line natten 

over. Disse lange liner, der på en skærgårdstur er næsten lige så uund

værlige som årerne! Distance: 35 km. 

Onsdag den 25/ 7: 

Et vældigt spektakel om morgenen viste sig at stamme fra en stor 

fiskehejrekoloni på den ellers øde ø. Spejlblankt vand og sirålende sol 

fulgte os vest og nord om Halsnøy til Sunde, hvor vi provianterede. 

Drejede omsider nordpå ind i Hardangerfjord, som her er ca . 5 km bred. 

Efterhånden friskede det op fra NNV. Et par timers lidt hard roning i 

læ østen om Skorpen førte til en fin lejrplads hos storbonden Lang-
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balle (som læste Blicher, Pontoppidan og - - Kelvin Lindemann) og 

bød os: »Dere må gå frill over det hele.« 

Souper: Sm6rgåssild med håndskænket, kølhalet Alborg-aquavit. Bacon 

& eggs. Hjemmelavet leverpostej med tynde, sprøde baconskiver. Puffet 

hvete med fløte og sukker. Mocca med håndvarm ost - på fod !!*) 

Distance: 45 km. 

Torsdag den 26/7: 

Bjørn gribes i at ryge inden morgenmaden. Ved standret konfiskeres 

hans cigaretter. For første gang fin udsigt til Folkefonn, og dejligt vejr 

lige til Rosendal, hvor vi dels forsøgte at blive barberet hos en dame

frisør, dels besøgte det meget smukke baroni, der nu tilhører Oslo 

universitet. Derfra kl. 14, 10, således som forudset af Ejnar for to uger 

siden i Middelfartsgade. Nordpå mod Maurangerfjord i fin medvind 

over lange, fartgivende dønninger. Undervejs picnic i lille havn ved et 

ensomt lille landbrug på Arsnes. Ejeren diskuterede ivrigt Korea og -

Dybvad Brockmanns planøkonomi. Til Sunndal i bunden af Mauranger

fjord, der er vild og pragtfuld med høje, sneklædte fjelde og den væl

dige Furebergsfoss som særlig allraktion. Lejrplads på en fille »hylde« 

på fjeldet ca. 10 m. o. h. et par hundrede meter før bygden. Distance: 

40 km. 

Fredag den 2717: 

Vågnede 7,30 i øsende regnvejr. Havde planlagt tur fra morgenstun

den til Bondhuusbreen, en udløber fra Folgefonn. Kosede os i stedet i 

teltet med små meddelelser til de kære, der blev derhjemme, - på 

små idiotisk, grimme, trykte kort (fy, Bjørn !!). Først kl. 15 kom vi afsted 

sammen med en ung Bergenser og fik trods næsten uafbrudt regn og 

dis en strålende tur til bræens uforskammet blå grotter. Hjemme igen 

efter 6 timer. Et par »ost på fod« gjorde godt! Vejret fugtede en smule 

gennem tellel, som er af engelsk oprindelse og bærer den stolle på

skrift: "Braves the storms, de fies the elements!" Distance: O km. 

Lørdag den 2817: 

Vækkeuret var i dag som i går: Trommende regn - udenpå og altså 

også delvis igennem teltvæggen. Henad formiddagen sol og blæst, der 

hurtigl tørrede tøj og telt . Afgang 13,10. Vi roede knapt 2 timer og 

slog ny lejr 8 km fremme ved Furebergsfossen. Bjørn lånte Ejnars fine 

kasteslang for at bevise, at det »ikke er stangen, der er noget i vejen 

med«. I første kast var der hug (det første, eneste og sidste på turen). 

Bjørn blev så befippet, at Ejnar målle springe til for al hale »dyret« 

ind. Bjørn mente, »det« var for lille og hev det ud igen, - inden vi 

fik det foreviget. Påny regn og torden . »Værvarslet«, som er uhyggelig 

0) En ~f de meget stærke 09 meget fl yde nde osle. (Red.s anmærkning) 
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pålideligt i Norge, siger: Regn, vest mod nordvest drejende vind. -

Dislance : 8 km. 

Søndag den 29/7: 

Styrtende regn. Bjørn efter mælk og smør. 1 Yo time senere gik Einar 

for al hente ham; der var 5 minutters gang til gården. Fandt ham i færd 

med at kærne smør til akkompagnement af den danske gudstjeneste. 

Senere bugserede Mortheim Furuberg os ud af fjorden med motorbåd. 

Ankomsl til Norheimsund 's.!. 20 - i øsende regnvejr: Roede ca. l meter 

»op ad bakke« til søen bag byen. Dislance : 37 km. 

Mandag den 30/7: 

Udllugt i fint vejr i bil til Tokagjelet (fantastisk vejanlæg) og Stein

dalsfoss, som udmærker sig ved, at man kan gå u n d e r den. Rostart 

kl. 13. Dramatisk lur ned over det i går nævnte »stryk«, med hjertet i 

halsen og den samlede befolkning måbende på broen. Resten af dagen 

herlig roning i næs len vindstille forbi 0ystese, Fyksesundbroen og 

Alvik med springende delfiner omkring båden, videre til Utne og så 

sydpå, stadig med vinden fra agter, ind i den af Henrik Wergeland 

m. fl. højt besungne Sørljord. Fin lejrplads ved Hauso vis a vis Kinsar

vik. En dejlig dag med feslsouper: Aperitif (- i dag valgte man cog

nac). Suppe jardiniere a la americaine, Svinetunge a la maison ml 
bjørnekærnet Furebergsmør. California-fersken (vi har en »amerikansk« 

søster). Mocca - - osl på fod. Havanna - Cigaretter. 

Dislance: 40 km. 

Tirsdag den 3117 : 

Start kl. 10 i blikstille vejr og svagt disel, varmt solskin . Kort besøg 

den berømle bygd Ullensvang, hvor Grieg boede og skrev mange af 

sine kompositioner. Reslen af dagen herlig magsroning til byen ved 

fjordens bund, Odda. Her havde vi i forvejen bestilt en lastvogn lil 

den 65 km lange transport til Nesflaten ved Suldalsvann. Oppe i højden 

måtte vi naturligvis smide tøjet og ud i sneen. Chaufføren grinede - -

og Bjørn havde - viste det sig bagefter - indstillet leicaen forkert! 

Som han selv hævdede, står der i hans · karakterbog fra skoletiden: 

»Hans gode evner hæmmes af hans barnlige munlerhed«. Ankomsl ca. 

21 i silende regn lil Nesllalen, hvor »Tjalfe« blev hevel af vognen 

umiddelbart foran holellet. Man lænke sig lil følgerne heraf. - Di

stance: 40 km. 

Onsdag den 1/8 : 

Efter en tor os god og rolig, men varm nat, med storm og styrtende 

regn uden døre, slartede vi kl. 11,30 i stor stil med nøgen overkrop. 
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Da havde bygden allerede stirret på båden siden solopgang. Et kvarter 

sen e re gjorde et vældigt tordenskyl os dyngvåde - og så påny sol. 

Inleressant roning gennem den imponerende Suldalsport til Suldalsosen, 

hvor søen går over i en brølende fos . Vi søgte land i tide, men heller 

ikke et øjeblik før, og fik båden på fin lastvogn til den store bygd, 

Sand, hvor vi overnattede. (Sådan hedder det vist, når det i k k e 

foregår i teltet). Distance: 25 km. 

Torsdag den 2/8: 

Start midt i et særlig kraftigt regnskyl kl. 11. Modvind, men efter

hånden fint vejr . 6 skift bragte os til den lille ø Knalløy i Fisterfjord 

med en god lejrplads p å øens østside. Distance : 45 km . 

Fredag den 3/8 : 

Bjørn som sædvanlig efter mælk kl. 7. Det er sammen med opvask 

hans faste job. Så kom den traditionelle formiddagsregn. Start kl. 12,30. 

I dagens løb arbejdede vi os mod en sydøstlig, fr isk brise og i fini vejr 

frem gennem stadig mere udpræget skærgårdsnatur til den barske ø 

Heng, - lil den sidsle lejrplads på denne lur. Dislance : 30 km. 

Lørdag den 4/8: 

Morgenbad kl. 7 i sirålende sol og virkelig varme. KI. 11 afsled på 

turens sidste etape. 2 lange skift i ret hård modvind bragte os kl. 15 

frem til Stavanger roklub, der lå fuldkommen uddød hen. Ret snart duk

kede formanden Karl Olsen dog op og gav os en hjælpende hånd, -

lovede at ekspedere båden hjem, sørgede lor lorsikringer under trans

porten (der var ganske rigtigt hul i skivet, da vi alhentede det på 

Islands Plads 14 dage senere); anviste os badstuen o . s. v. Vi glæder os 

til at trælle ham og andre S. R.'ere igen. 

Og så g j o r d e vi Stavanger! Vi fik en god middag på en nydelig 

restaurant - - og med æblemost til. Det er del vildeste, der kan til

lades i Stavanger på en lørdag eftermiddag. Domkirken er overordentlig 

smuk og i høj grad et besøg værd. Distance: 20 km. 

Søndag den 5/8: 

Op kl. 6,25 og alsted til Sol a flyveplads. Hjemme i Kastrup kl. 15 . 

Hvis det på nogen måde er muligt, vil vi være at linde i Hardanger

fjord igim i den kommende sommer. Som en al vore efterhånden mange 

venner fra turene langs Sørlandskysten engang så rigtigt bemærkede: 

»Kommer I først til Hardanger, vil det nok vare mange år, 

igen på Sørlandel." 
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før vi ser jer 

M. & E. 

Suldalsvann. - Ziqz<lgvejen ned gennem 

Bri!!lllandsdal. - FureberqsfossclI 



ALVA JØRGENSEN 
TØMRERMESTER - ENTREPRENØR 

DB . ABILDGAARDS ALLE 9 

TLF. N OB A 668.5 JCOBENHAVN V. 

Blikkenslager 

Gas- og vand-installatør 

sanitet og centralvarme 

c. E. PEDERSEN 
Højdevangs Alle 5 . Tlf. Amg. 8864 

I 
Alt IagMbeide 

udføres. 

Gas,- vand,

sanitet- og 

centralvarme

anlæg. 

Hurtigt, solidt 

Forlang tilbud! 

Albert Philipson' s 
SELER 

, 

BÆLTER . SOI'iKEHOLDERE 

SoAd. 

Transportmidler: 

Cyk lrr 
:Motorcyklrr 
[u kkede parwogllf: 

[ asflJ09/1( 

ålm , ,ll . ovrrdækkede 

ANVENDe 

BY-EXPRESSEN til transport 
Pilestræde 48 - C. 3626 • ·BY 1616 - Privat : R yvang 4578 

54 

STRØTANKER OMKRING EN ÅRBOG 

Gennem årene har vor årbog ligget i Sieverts' faste hænder. Ar 

efter år har man taget det som en selvfølge, at årbogen, - det 

var Sieverts ' værk. Og sikker som en overstatsbibliothekar har han år 

efter år tromlet siderne færdige, lidt oftere i tide til generalforsamlin

gen i februar end for sent. De få gange, han ikke har nået det, har det 

altid været et særligt, værdifuldt bidrag fra en sejgt arbejdende skri

bent (eller måske revisor, hvem ved ?), som har sinket værket de 

skæbnesvangre dage. Det er forståeligi, for hvordan skulle man kunne 

vente af disse velvillige personer, at de sk.ulle kunne præstere deres 

uvurderlige een-gang-årlige indsats til en bestemt frist, når de har et 

helt år til at komme ud af træning? Så meget des mere beundringsvær

digt er det, at Sieverts trods alt som oftest har nået at fuldende løbet 

j tide . 

Da nu hans misundelsesværdige job sidste år faldt i undertegnede 

medarbejders lod, og man også i år - i den 11. lime - er tyet til 

samme, falder del mig ind, at netop årbogens tilblivelse gennem tiden 

er undsluppet indholdsfortegnelsernes ellers så udtømmende oprems

ninger. Hvorfor ikke gribe lejligheden til at afsløre lidt om, hvorledes 

delle statelige værk bliver til? Det er dog også en del af klubbens 

virksomhed, som gennem tiderne en lang· række af vore mest velmeri

terede roere har haft mere eller mindre periferisk berøring med. Om 

ikke andet, så som statister for emsige fotografer, der har forstået at 

afsløre dem i al skens situationer, helst så fremmedartede for deres dag

lige dont som vel mulig!. Altså: 

Emnet »årbog« sover de 11 måneder af året - selv bestyrelsen øjner 

del kun i uklare glimt året igennem, som en mand, der tungt vender 

sig i søvne, og gennem et halvåbent øjenlåg fornemmer, at daggry nær

mer sig . Og så pludselig er del højlys dag, og man skal nå en masse 

på no time, for man har forpligtel sig til al have både delle cg hint fær

digt til bestemt tid. Og selvom man vidste, al forberedelserne burde 

begyndes i november, så bliver det januar, før man kommer i gang. 

Hvem har noget stof? Er slatistikkerne gennemarbejdet? Og hvad med 

billeder? Miraklet viser sig. Nogle har værel til Høm-møde og lait 

journalerne igennem, - de ved allerede, at langturene ikke er blevet 

flere end sidste år, og at klubben mere og mere bliver en scullerklub. 

Del vidste vi nu alle sammen, men de kloge kan sige på lal hvormeget. 

Og det kræver respekt. Måske står del i slati stisk årbog næsle år. Og 

en behjertet næstformand prøver at samle Irådene, - får faktisk lavinen 

til at rulle, giver dessiner til højre og venstre, så alle de, der derved 

nødtvungent pludselig får noget på hjerte, sæller sig - omend noget 
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langsomt .:..- så dog til skrivepulten og begynder at føde. Hver og en 

tror, at det er en anden end den egentlige (som endnu lever i uskyldig 

uvidenhed derom), der skal flette stoffet sammen, så værket engang 

med tiden kan præsenteres i nogenlunde sammenhængende form. 

Og så en dag brydes hemmeligheden, man får at vide, hvem der er 

redaktør. Jamen, siger man, han har jo allerede forlængst sagt, at han 

ikke havde tid denne gang. Fuldkommen rigtigt! Men det er netop for 

at sliddet ikke skal tage alt for meget af hans kostbare tid, at man 

først indkalder ham nu, da det forsvarlige tidspunkt faktisk er forpasse!. 

Derved sikrer man sig, at han forstyrres mindst mulig!. Til gengæld går 

man ud fra, at årbogen bliver bedre end nogensinde, kor! sagt: at den 

bliver klubben værdig. Logikken er indlysende og systemet praktisk, i 

hvert fald karakteristisk for D. S. R. 

Altså trækker redaktøren nu trådene sammen, finder hullerne i nettel 

og lægger hovedet i blød for at finde en mulighed for at fylde dem 

ud på bedste måde. Nogle uger går - og bogen nærmer sig fuld

endelsen. Der skal en stor portion held til, for al roerne kan have den 

ihænde før generalforsamlingen. 

Det har været mig en glæde i år al modtage så righoldige bidrag 

fra såvel gamle kendinge som nye. Sieverls har som gammel i game'el 

leveret en kendsgerning-mættet årsoversigt, Mathis har flækket kap

roningens meriter sammen, og Myrup Carlsen sammen med Mogens 

Hammeris har foreviget sine erfaringer på fjerne vover. Blue Boy 

mindes klubbens hedengangne store mand, og Gunnar Nyhegn knytter 

mindeord til P. G. ved hans bortgang. Amelung kaster et blik tilbage 

over orienlerernes utalte kilometre i danske og svenske skove. Det 

afsløres også, at de tørre - og dog så levende - tal for bådkilometre 

og antal roture er blevet til under bølgende røgskyer udviklet af 

Sieverts, H. M. M. og Jørgen Madsen. Rich er kommet med et par skit

ser, og Bjørn Møller med et ulal af gode fotos. Alt i alt netop de 

ingredienser, som er betingelsen for, at årbogen fra den gode, gamle 

klub bliver, som den skal være. 

Når så anrelningen er lagt i hænderne på vor bogtrykker gennem en 

menneskealder, hr. Høy hos fa. Richard Steenbeck, ja, så bliver resul

tatet altså - to wit - sådan, som bogen er i år. Og skulle læseren i 

kommende år høre til dem, som årbogens fangarme omklamrer, så ved 

han altså nu, hvordan han har at reagere, hvis han er en roer af den 

rigtige slags. Han skal så langt fra at være ked af det, tværtimod være 

glad - lige så glad Som 
r e d a k t ø r e n. 
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SKISEKTIONEN 1951 

Skisport og orientering står der på vort program, og hvor gerne ville 

vi ikke gøre lige meget ud al begge dele; men desværre sørger 

vejrguderne lor, at vi i det væsentlige må støtte os til orienteringen. 

Imens holder de, der har mulighed lor det, modet oppe og lorbedrer 

tekniken ved at søge til andre mere snerige himmelstrøg. Skiture blev 

der ikke tale om i 1951. I stedet havde vi et par gode lange traveture, 

der gav godt med frisk luft og humør på en ellers trist årstid. 

Som det efterhånden er blevet vane, kom der omsider lidt sne, da 

vi hellere ville have forår, ikke nok til at løbe med ski på, men nær 

nok til at kuldkaste planerne for orienteringssæsonen. Det første store 

arrangement var vort eget .,S t i f i n d e r I ø be<, der foregik ved Frosta

valIen i Skåne d. 8. april. Banelæggeren, Svend Nielsen, havde brugt 

flere week-ends og påsken til at gennemtrawle terrænet for at give 

løberne en bane, der både krævede omtanke og kondition, men på 

løbsdagen slilledes der endnu større krav til konditionen end tiltænkt. 

Det blev en hård bane, dels på grund af den sne, der endnu ikke var 

smeltet, dels fordi sne, der lige var smeltet, lagde meget al terrænet 

under vand. Kun ca. en trediedel af løberne nåede at fuldløre. 

Den 22. april var vi atler i Skåne lor at løbe i Palos løb på Soder

åsen . Svend Nielsen blev nr. 2, og vort hold blev også nr. 2 med Svend, 

Amelung og Erik Jørgensen. Senere deltog Svend på Københavns

kredsens syvmandshold i en stalet ved Blekinge mod 45 sydsvenske 

klubber, og del lykkedes holdet ved en energisk indsats at blive 

nr. 22 - endda på nippet lil el endnu linere resultat. Imidlertid må 

man ikke Iro, at lorårets løb var helliget Sverige, idet vi ind imellem 

havde flere løb på Sjælland, men disse lordunkles ganske al del herlige 

terræn, vi møder i Skåne - løb, som den rigtige orienterer ser Irem 

til med glæde og lorventning. Staletten gik d. 3. maj i Tisvilde Hegn. 

Svend Nielsen, Høeg Rasmussen og Erik Jørgensen blev nr. 3 eller at 

have pressel hårdt lige lil målstregen. Hven, IIlum og Ponsaing nr. 2 

i B-klassen. 

Ved 'eHerårets begynderløb havde sektionen flere nye løbere med. 

Jørgen Selsing gik fini igennem og blev nr. 3, og også Mogens Bar

dram, Erik Oppenheim og Kaj Lange Jørgensen klarede sig godt. Den 

16. september var der Pokalløb i Hæsede Skov med en hård og van

skelig bane - det var lige et løb for os. Svend Nielsen blev nr. 1 hele 

10 minutter foran den nærmeste konkurrent, og Robert Christiansen og 

Vagn Møller sikrede ved gode præstationer holdsejren; vi så derfor 

hen til sæsonens andre store løb med forventning . Men der er åben

bart kun een lioldsejr tilos om året. Danmarksmeslerskabet, der blev 
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afholdt i klitter og plantager ved Henne og Vejrs Strand, gav kun 

hæderlige placeringer tilos, og Københavns-mesterskabet, der afhold

tes i Skåne, blev ganske vist vundet af Svend Nielsen, men blev 2 uger 

efter annulleret på grund af en lidt ukorrekt poslanbringelse. Forhåbent

lig har Svend også heldet med sig, når løbet går om til foråret. 

El slorl Iyspunkl for os var vor sejr i "K o m p a s I ø b e t«. Det var 

sidste gang, der kæmpedes om det gamle skibskompas, og mange 

gamle kæmper var mødt frem for endnu en gang at vise, at det burde 

være vort for evigt. Mogens Hee slap alle opsparede kræfter løs og 

vandt i fin-fin tid, endda 18 minutter foran nr. 2, og desuden sørgede 

Høeg Rasmussen, Jesper Hven og Find Ponsaing for, at der blev sat et 

D. S. R.-punktum for denne specielle roer-orienteringsmalch. 

D. S. R.'s ski sektions styrelse i 1951: Erik Jørgensen, Vagn Møller, Ro-

berl Christiansen, Svend Nielsen og Jesper Hven. E. J. 

TAG MED SKOVEN -

Der må jo være noget ved det, når man måned efter måned kan 

blive ved med at skrive så kedeligt om det.« Med disse ord und-

skyldte en gammel D. S. R.'er for nogle år siden sin opdukken i sek-· 

tionen. 

Siden har han været med, måned efter måned. Med til at tage skoven 

på sengen tidlig søndag morgen, enten den smiler kælent tilos, varmet 

af dagens første solstrejf, eller den giver vådt fra sig, som kun en skov 

kan gøre det. Og med til at forfærde de søndagsklædte i kupeen 

hjemad med sine grannåle i håret, den friske luft i miner og ord og. 

løbetøjet svedigt dampende fra rygsækken. 

Tag med en dag, også du. I skoven er man altid "inde« med all,. 

hvad dette ord dækker over af hygge og velvære. Der er lunl i skoven, 

selvom blæslen flår i trækronerne, og regnen pisker i ansigtel på den, 

der må kæmpe sig fremad på den åbne landevej. Lunlirods kulde og 

regn, trods skovbundens dyngvåde ælte og buskenes drivende sjask .. 

Lunt, fordi her er smukt. Og her lugter af skovl 

Som ingen anden kommer orienlereren skoven ind pa livet. Han 

bliver dus med de ranke slammer og får som regel tid lil en lille snak 

med egernel, der sidder deroppe og pynler sig. Og skal del gå slærkt, 

hænder det, at han kan løbe omkap med el forvirret rådyr, der til

fældigvis skal samme vej. 

Vi glæder os ugen igennem. Til diskussionerne med bane læggeren 

om hans elendige bane med de forkerI anbragte posler og hele hans 

øvrige dødssyge arrangement, og lil diskussionerne med dem, der løb 
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anderledes end vi selv. Ingen er enige, undtagen om del, al skoven 

er dejlig. 

D e t kan vi samles om søndag efter søndag. Alle, lige fra dem, der 

nu modtager årbogen for førsle gang, og til dem, der er tilbage fra 

den tid, der sad en anden end Schack på formandspladsen. For man 

bliver aldrig for gammel til orientering. Eller reltere: Man bliver aldrig 

gammel, når man dyrker orientering. H e n n i n g A m e I u n g. 
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UDDRAG AF K AS S E-

kr. øre kr. øre 
INDTÆGTER 

Kontingent ; 

Aktive medlemmer 40.806 10 
Pi:lssive medlemmer . 2.922 00 43.728 10 

Tilskud og gaver 

Ingeniør Ree's Mindelegut . 16.444 17 
Ved O()nske Studenters Idrætsforbund . 8.420 00 
Universite te' . 3.180 00 
Adjunkt Kure . 500 00 28.544 17 

Udlejn;ng af lokale r . 529 00 
Salg af b~ d . 325 00 
Indtægt ved rest au ra tion 1.336 17 
....;.... udgifter ved fester 490 45 845 72 
Indtægt ved skabe og nøgler . . .... . .... . 1.229 25 
Salg .f tryksag e r . 402 25 
Indvundne renler .. 20 71 
Bøder . 125 00 
"Gchehuset"; Lejeindtægt 105 00 

....;.... afgifter ek. 7 47 97 53 

"Skovrtlnd"; Cl conto indbetaling ved salg 5.000 00 
-:- provision 650 50 4.349 50 

Bala nce 5.006 85 

85.203 I 08 

Klubbens pantegæld ; 

Klubhuset i Svanemølltlbugten 150.000,00 
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REGNSKABET FOR 1951 

Und e rskud (ra (orrige Dr . 
Klubhuset ; 

Le je af grunden 

U DGI f TE R 

....;- refundere ' af bådeværHet 

Skalter og ofgifter 
Assurance . 
Vand og w . c. (ofg;1I og vedligeholdeisel 
Vedligeholdelse og nyindretninger 
Telefon . 
Renholdelse . 

Bådene: 
NyunskaHelse r af både og årer 
Vedligeholdelse af b åde og . 'er . 

Dagl ig d,ift ; 
Inspektion . 
Opvarmning 
~ refund e ret af D. F. f. R . . 

Belysning . 
-7- refund e re t a f b~deværftef . 

Fremme af klublivet : 
Fællesture 
Gymnastik, h" ndbold, svømning 
Skisektionen I Tilskud 

Tilskud t;1 D. M .. 

Offk;elle Meddelelser 
Andre udgifter . 

Administration I 
Kontormedhjælp 
Kontorartikler, porio etc • . 
Andre udgifter (mød er, generalforsamling) . 

Repræsentation : 
Årbogen .... 
--:-- indgåe t for a nnoncer . 

Andre udgifter .. 

Kaproningsudgifte r : 

2.36t,46 
135,00 

1.923,56 
787,20 

. . 3.082,61 
200,00 

365,00 
200,00 

4.925,59 
1.490,00 

Driften af bådehuse t i Sydhavnen .............. . 
Vedligeholdelse af både .. 
Indskud, transport, rejser til kaproninger. 
--;- tilskud fra K. B. Andersen . 

Refunderet for finsk badstue. 

Gravering og opbevaring a f præmier. 
Motorbåd: Reparation og pladsleje etc .. 

Benzin og olie . 

7.412,74 
500,00 
110,00 610,00 

1.493,65 

Udgift til træner Barry : Lo" .......... . . 

818,84 

5.353,00 
1.678,80 Kost, logi, rejser etc. 

Universitets match: udgift . 
~ tilskud ; Politiken . 

Danske Stud . 
Jdraehforbund . . 

" N ivåhuset" ; ~i~t:i n~æV;t~'.i~~~~.'~~~~e . . ~t.c .. : . 
"S~ovrand": Ska fter oq vedligeholdelse etc. . . 

-7- lejei ndtæ gl . 

Kontingent t;1 D. f.1. R. 

3.053,38 
1.000,00 

1.000,00 2.000,00 

København, den 1. februar 1952 

BJØRN MØLLER, ERIK HAAMANN, 

kr. 
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