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Nørl rng fo ,. 

Beretning om året 1956 

OM sæsonen 1956 kan det i korthed siges, at den i romæs
sig henseende - og vi er jo da først og fremmest en roklub, 
eller er vi det? - var yderst beskeden. Selv når man tager det 
dårlige vejr, vi havde, i betragtning. For en dårlig sommer 
var det jo, men dog ikke så dårlig, at den helt kan forklare -
eller undskylde - den betydelige nedgang i roaktiviteten spe

cielt for motionsroningens vedkommende. 
I sin nytårshilsen til medlemmerne nævner formanden, at 

det højst kan kaldes et jævnt år, og mere kan der bestemt ikke 
siges om sæsonen, når det drejer sig om en klub af D.S.R.'s 

størrelse. 
Om kaproningen taler formanden af gode grunde ikke. Vi 

må se i øjnene, at det for tiden står skralt til , om end der er 
enkelte opmuntrende resultater, og med vor nye træner, Henry 
Larsen fra Køge, skulle der være gode muligheder for en ny 
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opgangsperiode. Her i beretningen skal der dog udtales en tak 
til den lille skare, der i sæsonens løb under D.S.R.'s vimpel 
har trænet og matchet på kaproningsbanerne ude og hjemme. 

Idet vi iøvrigt henviser til de statistiske tabeller fremme i 
årbogen, skal her blot nævnes nogle enkelte data til belysning 
af den udtalte tilbagegang, der har været. Medlemsturene faldt 
fra 11.993 i 1955 til 8.482 i 1956 og medlems-km. fra 90.036 
i 1955 til 63.534 i 1956, altså en tilbagegang på henholdsvis 
3.511 ture og 26.502 medlems-km. - At scullerroningen sta
dig spiller en dominerende rolle fremgår tydeligt af statistiken: 
Den er præcis dobbelt så hyppig som roningen i 4-årers og 
2-årers inriggere tilsammen, idet der har været 1.072 ture i 
sidstnævnte bådtyper og 2.148 ture i sculler. En væsentlig 
årsag hertil er sikkert den uafhængighed af andre, der gælder 
for scullerroningen, med andre ord, at man ),selv bestemmer 
farten«, d.v.s. tidspunkt - turens længde og tempoet. Det har 
betydning i en klub som vor med så mange ældre medlemmer, 
men også for studenterne, til hvem der i dag stilles store krav, 
og som ikke har altfor megen fritid til rådighed. Der går ofte 
unødig megen tid med at danne et hold, hvis man ikke har 
fast aftale med de andre. 

Et udtryk for den dårlige sommer er også tilbagegangen i 
ture over 30 km, hvori bl. a. Nivå-turene indgår. Her var der 
i 1955 ialt 47, medens der i 1956 kun har været iah 25. 

Hvad selve ferielangturene angår, da har der ialt været 7 
ture mod 8 i 1955. Det skal hertil bemærkes, at gennemsnittet 
af de sidste 4 års ferieture er 6,5 ture pr. år. Vi imødeser stadig 
en renæssance for ferielangturene trods alle Italiensrejser og 
motorkøretøjers velsignelse. Ar efter år bringer vi her i årbogen 
langtursberetninger og artikler med billeder, der virkelig skulle 
kunne lokke mangen en student til at gøre et forsøg, ligesom 
rocheferne arrangerer ture for at hverve nye langtursroere. Det 
er stadig en af de billigste former for ferie, man kan vælge; 
man oplever noget nyt hver dag og får samtidig en glimrende 
motion. 

Medlemstallet er desværre gået lidt tilbage - ca. 700 mod 
750 i 1955. Det synes, som om tilgangen af nye medlemmer 
har svigtet en del i den forløbne sæson. Muligvis fordi vort 
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propagandaapparat ikke har fungeret, som det skulle. Efter at 
Fl. Langgaard i fjor trak sig tilbage, har vi ikke haft nogen til 
at overtage hans job, og for os, der ikke har drenge- og ung
domsroere at rekrutere af som så mange andre klubber, er det 
bydende nødvendigt, at der gøres en indsats for at hverve nye 
medlemmer. Det er ikke nok med opslagstavler og deslige. 

Lykkeligvis ser det ud til, at vi igen kan få etableret et pro
pagandaudvalg med H. M. Møller som den drivende kraft. Vi 

kan ikke undvære det i disse tider. 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt den 28. fe

bruar. Kort forinden, den 19. februar, var klubbens trofaste 
ven og tidligere formand, professor, dr. med. Knud Secher 
afgået ved døden. Det var et smerteligt tab for klubben, og på 
generalforsamlingen udtalte formanden nogle smukke minde
ord om professor Secher. Man kan ikke blade i nogen af klub
bens mange årbøger uden at støde på professor Sechers navn. 
Han var fra sin ungdom og til det sidste meget virksom i klub
ben, hvis ve og vel lå ham stærkt på sinde. 

Haut og Kurt 
efter en af deres fire sejre. 

Ham fat. 
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På generalforsamlingen aflagde de forsk ,I I ig ' ud valgsfor
mænd deres beretninger efter formandens bel' cnillg, og efter 
diskussionen, der væsentligst drejede sig om klubb ns ø konomi, 
fandt valgene sted til den nye bestyrelse m<.:<.I. dive rse 1.ldvalg. 
Bestyrelsen fik følgende sammensætning: 

Formand: Gudmund Schack, næstform , nd: II. Møhring
Andersen, kasserer: Bjørn Møller, mat 'ri Iforv < It r: j. Nor
man-Hansen, sekretær: Frants Byrch; ø Vl'i t; b styrel scsmed
lemmer: Aage Bang, B. Boesen, j. Krause, II . Marcus, E. Sie
verts og E. F. Voigt . 

De enkelte udvalg fik følgende samm ns, 'cnin g: 
Økonomiudvalget: Bjørn Møller (form , Ild) , Fr. Byrch. 
Kaproningsudvalget: j. Krause (forma nd), PUlIl E. Jacob-

sen, Lars B. Petersen og E. Blønd. 
Motions- og langtursudvalget: Aage IJIII/ g (fo rmand), N . O. 

N. Strigel, j. Wielandt, Herbert Marc/!.I· ()~ IJei rRe Boesen. 
Materieludvalget: j. Norman-Hansel/ ( wnn , Ild), H. Høeg 

Rasmussen og Kr. Nørlyng. - Arkiv;u: J.J ind Sieverts, redak
tør (medlemsbladet): Aage Bang. 

Endvidere genvalgtes vore 2 reviso l' '1' : LI'i/~ lIåhmcrnn og 
Ove Petersen, og sluttelig valgtes 18 I' 'PI' :I." ~ ' II ( :1. ll t r til D.F.f.R. 

Motions- og langtursudvalget suppl ' l'~d ' 0 i ~ S l1e re med Ole 
Nors Hansen og materieludvalget 111 ' d I;ri/'· il l l'er/kilde . 

Som det vil ses, kom vi til at und V ,I." I' • ~L pr paganda- og 
feswdvalg. Som sådant har motions- () ~~ lilll r;t ursudv algct med 
held fungeret i årets løb med Aage 11111/!: SIllIl primus motor. 
Men det kan let blive lidt rigeligt rM 111' II 'mmerne af mo
tions- og langtursudvalget, der i forv 'il'll h ,l.I' 11 0k • t gøre. For
håbentlig lykkes det at få et nyt pr P : l)~,llld a. og f studvalg, 
der som ovenfor nævnt vanskeligt kan Hild v:\." · 's, 

Generalforsamlingens hovedpunkt V,11' ti ' II ar bc~tY l' e lsen 

foreslåede kontingentforhøjelse. Fonlag\: L ~ ik H I p. 9 kr. pr. 
md. for aktive og 7 kr. pr. md. efter ,\ 1' .ddiv l m ,dl 'msskab 
med de sædvanlige fritagelser i måned '1' lI l ' III IV ' 1I1!) ' I' og- decem
ber. Endvidere 20 kr. årligt for pass i v 'Ilr , ' I l' k Hl ntkoll ti nge nt 
på 10 kr. årligt for scullerroere, 1'-01'0 1."',\·l loI \'v Ol' 'l. gt af 
Voigt og blev ivrigt diskuteret, Forshgl'l \1111 t' l ·1 ~LJ' , kontin
gent for scullerroere mødte stærk mod ~ l.Il1d , i,kl ti 'L b,' v ledes, 
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Fra standerhejsningen. 

Haut fot. 

at det ville være betænkeligt at indføre af hensyn til de mange 

ældre scullerroere, der ikke ror så hyppigt, og som derfor sli

der mindst på materiellet. Det ville ikke være klogt at belaste 
dem yderligere med et ekstrakontingent. - Ved afstemningen 

vedtoges konringentforhøjelsen for aktive og passive, medens 

forslaget om ekstrakontingent for scullerroere bortfaldt. 
På den følgende ekstraordinære generalforsamling den 14. 

marts, hvor der var ca. 22 medlemmer incl . de fra bestyrelsen 

fremmødte (! ), blev forslaget om konringenrforhøjelsen påny 

forelagt og endeligt vedtaget. Forhøjelsen trådte i kraft den 

1. april 1956. 
Klubben havde standerhejsning den 8. april. Studentersan

gerne medvirkede og festliggjorde som sædvanlig øjeblikket, 
da flaget og standeren gled til topS under deres smukke sang. 

Formanden kom i sin tale ind på de urimelige materielbeskadi
gelser, der havde været i forrige sæson og bebudede en skrap

pere kurs overfor de medlemmer, der ved manglende omhu be
skadigede og ødelagde materiellet. Andre klubber tager hårdt 
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på den slags forseelser, og i flere af disse klubber betaler med
lemmerne endda 120 kr. i årligt kontingent. 

Bagefter var der frokost og auktion over brugt ro tøj med 
Bjørn Møller som en fortrinlig auktionarius. 

Klubbens fødselsdagsfest (kaninfesten) fandt sted lørdag den 
16. juni. Kl. 19 var der præsentationsroning af årets kaniner, 
hvor 7 bådehold præsenteredes. Kanintaler ved den efterføl
gende fest, der formede sig som en ild- og vandfest med bål 
på forpladsen og fyrværkeri i havnen, var professor ]. H. 
Mansa. Der var opstillet borde på den sydlige plæne, hvorfra 
der uddeltes pølser og øl, og senere blev der danset i salen. 
Der var god tilslutning til denne vellykkede fest. 

Vindere i præsentationsroningen blev følgende: Holdpræmie: 
Jørgen Koch, Johs. Andersen, Edv. Wiedbrecht, Torben Holm, 
instr.: Aage Bang. Enkeltmandspræmier: Torben Holm, instr.: 
Aage Bang, Lars Jørgensen, instr.: O. Nors Hansen, Leif Klo
ster, instr.: Strigel og Otto Friis, instr.: H. M. Møller . Præ
mierne blev uddelt af professor M ansa. 

Om de i forbindelse med onsdagsmatcherne arrangerede 
underholdninger (film, revy m. v.) kan man læse andetsteds i 
årbogen. Der findes også særskilt beretning fra motlons- og 
langtursudvalget om de arrangementer, der har været l sæ
sonens løb. 

Standerstrygningen fandt sted den 28. oktOber i et gyseligt 
vejr med regn og rusk, så det kan næppe undre, at det var en 
meget beskeden lille flok, formanden skuede ud over, da han 
afsluttede sæsonen, og den forblæste stander blev halet ned. 
Det var hovedsagelig den samme lille skare, der kort forinden 
under Bang og Bøtgers ledelse fik halet pontonerne på land, et 
trælst stykke arbejde i det Herrens vejr. 

Den 6. december afholdtes et medlemsmøde, men til trods 
for kraftig annoncering i medlemsbladet var det kun et ringe 
antal medlemmer, der mødte op til den almene drøftelse af 
klubbens forhold, som var tanken med mødet. Forud for dis
kussionen, der iøvrigt var livlig nok, da den først kom i gang, 
gav Ole Secher, der netop var vendt hjem fra grænsen til Un
garn som medarbejder ved det danske lazaret, en gribende 
skildring af sine oplevelser dernede. - Man diskuterede der-
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efter bestyrelsen og udvalgssystemet og det betimelige i ;:te f& 
de unge med i arbejdet, men man savnede netOp de unge i 
salen. 

Til slut retter vi en indtrængende appel til alle medlemmer 
om trofast at slutte op om klubben og virke for dens trivsel. 
Alt for få medlemmer kommer der regelmæssigt - være sig 
til en rask rotur eller til festlige arrangementer og andre sam
menkomster. Det må oprigtig håbes, at det liv, der herskede i 
klubben i trediverne og også under krigen og besættelsen, vil 
genopstå. E. S. 
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KONGENS NYTORV 16, K . CENTRAL 992 

BÅDENES BENYTTELSE I 1956 

type b~d [ure I <tnca l km I <1Tlt:d tu/'c 
30 k pC', tu r J1l Ogl ll. 

" Blue boy« ...... 184 23 8,0 
»s:a-ira « ........ 371 56 6,6 

otter »Ormen « (halvomr.) 258 34 7,6 

8 13 I 113 I 7,'2 I 
»Moa« · ........ - - -
" Odd " · .. ...... 224 27 8,3 

fire r m . st. " Srreg « ... ... , . 494 61 8,1 
" Vips« · . . . . . . . . 337 37 9, 1 

10.55 I 125 I 8,4 I 
halvo urngger I I 
firer m. st. "Odin « ........ . 

»Cox« ........ 148 16 9,B 

firer 
» Jarl « .. ........ - - -u. st. udøbr ny båd - -.. -

148 I 16 I 9,3 I 
toer m. st. I »The t \Vin s« ..... I 647 I 62 I 10,4 I 

, 

I 
»Sans « ........ 161 18 I 8,9 

I toer u. St. udøbt eng. . ..... 152 15 . 10, I 

313 I 3.3 I 9,5 I 
»Duo « ... . ..... 389 

I 
42 

I 
9,3 

I dobbelr-sculler »Minerva « ...... 86 9 9,6 

475 I 51 I 9,3 I 

cravelbygget 
»a« .... .•. •.•.. . -

I 
-

I 
-

I single-sculler 
» fJ « ... . ........ ,l8 7 5,4 

38 I 7 I 5,4 I 

kli nkbygget 
»Svip« .... .... . 159 I 26 

I 
6,1 I 

single-sculler 
udøbt . . . . . . . . . . 266 28 9,5 I 

425 I ;;4 I 7,9 I 
Træning~rure i sydhavnen m. v . ialt: 3936 I 465 I 8,5 I + roer i Kiel i lånt båd (arter): 36 Il 6,0 

Kaproning ialt: 3972 I 471 I 8,4 I 
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type 

hal vourrigget 
dobbelt-sculler 

halvolltrigget 
lirer m. sr. 

fireårers 
inrigger 

w~rers 
inri gge r 

klinkbygge t 
singl e-sculler 

bRd 

» J ucunde« 

»Olsen « ....... . 
»Avanti « ..... . 

»Bjarke« ... .. . 
»Blå « ..... .... . 
»Dan« . ...... • .. 
»Dreng« ....... . 
»Eos « ......... . 
»Hjalte« ....... . 
»Jyden « ....... . 
»Saga « .. .. . • . . 
»Thor « ..... . . . 
»Viking « ..... . 

»A. R. « ..... . .. / 
»Cimbria« .. . .. . 
»D.s.R.« . .. . . . 
»Freja « ..... . . . 
»Hejmdal« ..... . 
»Hu gin« ..... . . . 
»Munin« ....... . 
» Leif «~ ) .. .. . . . 
»Norgc« ..... . . . 
»P.R. « . . . . . .. . 
»Roa r « ....... . 
»Rolf « ..... . . . 
»Rune« 
»)SVC(l« ..... • .. 

»Tjalfe « ....... . 
»Fr. d . IX « ... . 
»H 3. kon d . VII « .. 

ferieture undtaget. 

»)A tOn1 « ....... . 
»Cito « ....... . 
»Daphne« ... .. . 
»LI « . . ......... . 

»Y« . • .......• • . 
»101\« ........ . . 

»Nym pha« ..... . 

~") St:ltioncrct i Godth~b, Grønland, SIden maj J954 . 

**) Heraf 1 ferielangtur. 
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krn 

337 

73 I 
25G 

329 

448 
327 

25 
385 
196 
184 
49 

129 
119 
150 

(ure 
I 

.1 11l:\ I km I amal ture 
p r. t ur JO km og m. 

56 

10 I 
40 

50 I 
49 
44 

5 
46 
34 
2(J 

3 
20 
23 
17 

(i,O 

7, 0 
(i , ,1 

(i .1i 

!l,O 
7,4 
:'.0 
1),'1. 
fI,7 
li,:] 

16,:; 
6,0 
5,2 
8,8 

2012 I 270 I 7,5 1 7 (u) 

424 
442 
190 
438 
325 
625 
60 4 

341 
442 
43(; 

1274 
1115 

515 
375 

7546 I 
5G08 

1284 
1114 

353 
] 815 
1454-

789 
627 

1178 

73 
64 
30 

2 
4 

21 
86 

49 
54 
74 

195 
148 

7 
2 

809 
802 

2(,3 
258 

73 
360 
241 
146 
137 
218 

5,8 
6,9 
6,3 

219,0 
8 1,2 
29,7 

7 ,0 

7,0 
tl,2 
5,!) 
6,5 
7,5 

73,6 
187,5 

9,3 
7,0 

4,9 
4,3 
4,8 
5,0 
6,0 
5,4-
4,6 
5,4 

1 
2 
3 
2 

1 
l 
l 
3 
2 
2 

18 
12 

type båd km ture I antal km I antttl ture 
pr. tur JO km og m. 

»Ny« .......... 676 142 4,8 
»()« .••. o .•... •. 766 14() 5 ') ,-
»Ran« .... ...... 381 ?Il 4,9 

klinkbygget »Svava« ..... . .. 92 21 4,4 
single-sculler ) Svante« ....... 62 12 5,1 

»Tu[Q« . . . . . . . . . 185 31 6,0 
»Plastic« ........ 108 16 6,7 
»Vips« (privat) .. 35 6 5,8 

10919 1 2148 1 5,0 1 
laIt for samtlige b~de i nordhavnen " . 121143 3333 6,3 25 

træning i sydhavnen m. v.o ••• . •.. . 

I 
3972 471 8,4 -+ ferielangwre m. D .FJ.R .'s både o. a. .. - - - -

Samlet resultat .. . . . /2511 5 I 3804 6,(5 25 

D.S.R.s VIRKSOMHED 1952-1956 
OG I ÅRENE 1937, 1942 OG 1947 

~r rnedl.*) medl.-ture t ure bådture båd-km km pr. 
pr. mcdl. b~dtur 

1937 710 17533 24,7 6653 45874 6,9 

1942 1029 22 173 21,5 8361 58802 7,0 

1947 1203 t) 18429 15,3 688 \ 49610 7,2 

1952 86\ 10748 12,5 43 51 30054 6,9 1953 891 11131 12,5 5187 33471 6,5 1954 750 9411 12.,5 4363 28992 6,G 1955 750 11993 16,0 5409 34825 6,4 
I~J56 ca. 700 8482 12,1 3804 2511 5 6,6 

o:") Anta l medlemmer, der betaler ·)aktivt« k ontingen t. 
"r) Heraf 48 norske studenter som gæster i klubben. 

km pr. ferielangwre andre 
sæsonen ar medl.-km 

m.ed lem ture over 
i uger bldture båd-km km pr. JO km 

båd tur 

193 7 135638 191,0 13 5700 438 51 28 - - - - - - - - -
1942 171257 166,4 32 7139 223 81 29 - - - - - . - - -
1947 145307 120,8 16 46 50 290 74 27 - - - - - - - -1952 82407 95,7 11 2000 182 27 29 1953 81663 91,7 6 1351 225 19 30 1954 73707 98,3 5 1205 241 21 30 1955 90036 120,0 8 161 2 202 ;]9 30 1956 63534 90,8 7 1938 277 18 29 
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ETERSEN DROST & RYE P 
INGENIØRE R 

HEIMDALSGADE 6 C. 7370 KØBENHAVN N 

r 

I 

p 

Kiele r Ruderklub lånte os deres bedste båd. 
Hjordsv :u [O[, 

Kaproningen 1956 

Indledning. 

DET kan være, at visse læsere, der har tålmodighed til at gen
nemlæse den efterfølgende beretning, vi l tænke ved sig selv, at 
det egentlig er ejendommeligt, at man skri ver en så lang og 
omfattende beretning om en sæson, hvor klubben ikke har 
vundet mere end fem sejre - plus en sejr, v undet uden kamp. 

Sådanne læsere skal allerede her, forinden de påbegynder 
arbejdet med at tilegne sig bere tningens tri ste fakta, have en 
forklaring. 

Det ha r nemlig været mig magtpåliggende at påpege, at 
selvom vore kaproningsresu ltater i året 1956 ikke på nogen 
måde kan siges at være fremragende - men vel snarere tvært
imod - så er det ikke ensbetydende med, at der ikke har væ
ret " liv« i kaproningen i klubben. 

Kaproningsudvalgets og dets formands indsats igennem sæ
sonen kan vel kritiseres - og v il si kkert også blive det - men 
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nlan vil af det følgende kunne se, at klubbens kaproere så 
sandelig ikke har ligget på den lade side. Desuden tror jeg, at 
alt for mange af klubbens medlemmer slet ikke har nogen ide 
om, hvad der egentlig foregår i træningsbasen i Sydhavnen og 
på Bagsværd sø. 

Jeg håber, at den tålmodige læser efter fuldendt bedrift vil 
give mig ret i, at de af klubbens medlemmer, der i 1956 har 
deltaget i kaproningstræningen, så sandelig har fået noget ud 
af deres medlemsskab i klubben og i meget høj grad har med
virket til at skabe det rospol'tslige grundlag, der i virkeligheden 
er klubbens egentlige eksistensberettigelse. 

Vel har de fleste af dem ikke vundet sejre på kapronings
banerne, men de har haft en dejlig sommer med daglig ihærdig 
træning sammen med gode kammerater. De har roet gennem
snitligt 10 km pr. træningsdag (seks gange ugentlig) og har 
derved skaffet sig sundhed og fysisk udvikling. De har haft 
rejseoplevelser, truffet danske og udenlandske rokammerater 
og også set ikke så lidt smuk roning. 

Kort sagt: Man vil - hvis man er interesseret - forhåbent
lig ved at gennemlæse beretningen om kaproningen i D.S.R. i 
1956 få et indtryk af, at trods svigtende sejrsresultater udgør 
kaproningstræningen .I klubben en meget betydelig og væsentlig 
del af det sportslige arbejde, der udføres i klubben. 

Til nye - og ik ke alt for gamle - medlemmer vil jeg gerne 
sige, at i den kommende sæson har klubben knyttet en dygtig 
og kendt roekspert til sig som træner. Denne mand, Henry 
Larsen, tidligere mesterroer (bronce i London i 1948), tidligere 
rådgiver og træner for Danmarks største scullerroer, afdøde 
Erik Larsen, ved en utrolig masse om roning. Han har stillet al 
sin viden og sin store erfaring til disposition for alle de stu
denterroere, der ønsker at gå ind i et kaproningsarbejde, først 
og fremmest til glæde for dem selv, men også til glæde for 
kl ubben og rosporten. 

Klubben har et storartet materiel, der af roerne under H en
rys opsyn nok skal blive holdt i fineste stand. Med Henrys 
vejledning og tilrettelæggel se af træningen har enhver, der er 
sund og rask og med energi vil gå ind i arbejdet, de bedste mu
ligheder for at få meget stor glæde deraf. 
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Dertil kommer, at der mellem kaproerne hersker et udmær
ket kammeratskab, og ved at deltage i kaproningstræningen 
bliver man hurtigere og lettere bekendt med andre medlem
mer - ligesom det ikke er helt forkert , når det siges, at man 
derigennem ligefrem kommer i bedre »kontakt« med klubben, 
kommer til at føle sig mere knyttet til den - og det er ikke 
det værste, der kan ske for jer. 

Kort sagt: Dette skal være en opfordring til vore medlem
mer i den rigtige aldersklasse (helst ikke ældre end 24-26 år, 
men der er selvfølgelig undtagelser) om endnu engang at tænke 
igennem, om det ikke netop var noget for dem at gå i træning 
hos Henry Larsen. 

Det siges, at man ikke har tid, og det er ofte meget rigtigt, 
at både studier og meget andet lægger større beslag på ung
dommen nu end for nogle år siden. 

Men endnu gælder vel det gamle ord om, at hvor der er en 
vilje, er der en vej. Altså! omgås du med planer om muligvis 
at bruge tid til at holde din legemlige sundhed ved lige - eller 
endog på at udvide dine fysisk e muligheder og forbedre din 
kondition - så findes der ikke bedre chance end at gå ind i 
en regelmæssig rotræning. Tal med Henry Larsen om det! Men 
gør det omgående! Kaproning er en hård Sport, der kræver en 
omhyggelig forudgående forberedelse og en god kondition. 

Hvad du går ind til, kan du bl. a. danne dig et skøn om ved 
at læse den følgende beretning. 

Det er derfor, at der .I år er skrevet så udførligt om kap
roningen i D.S.R. Det synes jeg blot skulle forklares, før læs
ningen af den egentlige beretning påbegyndes. 

Og dermed god fornøjelse til alle, der tør binde an med 
læseopgaven. 

Jørgen Kl'ause. 

VED sæsonens begyndelse stod de aktive kaproere i DS.R. 
overfor den usædvanlige situation, at klubben ikke havde væ
ret i stand til at få engageret en fast træner, hverken profes
sionel eller amatør. 

Gennem vinteren havde bestyrelsen ved formanden og kap
roningsudvalget søgt at knytte forskellige »emner« til klubben, 
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idet man på et ret tidligt tidspunkt var klar over, at vor tid
ligere træner, Traulsen, ikke ville kunne afse tid til fortsat at 
virke som leder af kaproningstræningen i 1956. 

Man var efter generalforsamlingen havnet i den »!øsning «, 
at man med et kaproningsudvalg på 4 medlemmer ville søge 
at gennemføre træningen, således at disse fire fordelte tilsynet 
med kaproernes træning imellem sig, samtidig med at man 
holdt et vågent øje med, om der skulle dukke eventuelle træ
ner-emner op i horisonten. 

På det tidspunkt, hvor vejret tillod roerne at gå i bådene, 
så situationen da heller ikke værst ud. Vinterens forberedende 
konditions- og instruktionsarbejde havde været godt besøgt, og 
roerne havde tilsyneladende gjort meget ud af arbejdet. Man 
ha vde til rådighed flere erfarne kaproere, nemlig Richard og 
H ans Ove Hansen, der allerede i 1955 havde vist sig at kunne 
få noget ud af det i toer m. styrmand, samt Mogens Haut 
og Kurt Nielsen, der havde store planer om at banke samt
lige danske dobbeltsculler-mandskaber efter noder. Endvidere 
havde »Røde« passet sin træning i den udstrækning, som eks
amenslæsning og andre bierhverv havde tillad t ham det, og 
også Kalle havde af og til vist sig ved træningen, selvom han 
havde sat læsningen i højsædet og meddelt, at han ikke kunne 
drive egentlig kaproningstræning før hen på sommeren. Ernst 
Petersen, en god, gammel junior-stroke og dygtig roer, som en 
svær sygdom havde holdt borte fra roningen i nogle år, var 
også kommet i gang igen og tilsyneladende godt på vej til at 
komme i form, og så havde vi jo fået samlet 8-10 energiske 
begyndere, hvoraf ganske vist de 6 var letvægtere, men som 
med hensyn til energi og evne til at tilegne sig roningens fines
ser tegnede udmærket. Det endelige resultat blev, at vor be
gynderstab kom til at bestå af følgende otte roere: 

Den "lette« halvdel, letvægtsfireren alias » ]ensen-Nielsen
fireren «, bestod af Søren Jen sen, brødrene Bent og Kurt Jensen 
samt Ebbe Nielsen. 

Den noget tungere halvdel, også kaldet »tandlægerne«, var 
sammensat af Karl Johan Jørgensen, Per German, Vilhelm 
Kahns og Jørgen Slivsgård. (De tre første er tandlægestu
derende). 
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U dvalget talte på det tidspunkt endnu fire medlemmer, og 
så længe træningen havde været dyrket i hus, var det sådan set 
gået udmærket med »tilsynet «, selvom det jo var lidt vanske
ligt for roerne med alle disse mange »instruktører«. 

I de første uger dyrkede vi som sædvanlig roningen fra 
Nordhavnen fortrinsvis i halvtoutriggede både, såvel toer som 
firer og otter, men udvalget var enig om, at træningen så hur
tigt som muligt for begynderne skulle lægges om til ou trigget 
firer, idet man først langt senere påtænkte at tage den outrig
gede otter i brug. 

På dette tidspunkt skete der det beklagelige, at klubbens 
dygtige styrmand i de seneste år, Blønd, efter meget pres fra 
forskellige sider, indvilgede i at påtage sig at styre for K viks 
berømte senior-otter, hvilket medførte, at han desværre for 
resten af sæsonen var tabt for D.s.R. både som styrmand og 
som medlem af kaproningsudvalget. Det var selvsagt et hårdt 
slag, idet de andre udvalgsmedlemmer og roerne havde regnet 
med ham som en væsentlig faktor i træningsarbejdet. I sær var 
det vel et hårdt slag for Richard og Hans Ove. 

Søren og Gad slapper af. 

Hjordsvar fOt, 
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Disse to havde nemlig lagt et kæmpearbejde i deres fortræ
ning, og efter at de havde fået muligheder for at boltre sig i 
bådene - de roede nemlig såvel toer-med som toer-uden og 
i den første tid endda fortrinsvis toer-uden - tegnede det til, 
at de stod overfor deres »store« sæson. Båden »gled« for dem, 
især havde de gennem roningen i toer-uden fundet en dejlig 
glidende og liv lig rytme, uden at deres tag derfor blev kortere, 
og denne roning kunne de også gennemføre i den tungere toer
med. Ingen af dem er jo svæklinge, og det skal derfor ingen
lunde være nogen hemmelighed, at udvalget meget snart så hen 
til disse to med særlig store forhåbninger. Blønd gjorde da også 
de to roere og klubben den tjeneste at fremskaffe en styrmand, 
eller rettere en -dreng, og for første gang i mange år var D.S.R. 
derfor i stand til at sætte en styrmand i båden, der måtte med
føre samtlige 10 kg dødvægt for at opnå de reglementerede 
50 kg's vægt. Ganske vist var Kimmy Gall ganske uerfaren 
m. h. t. roning og styring, men han virkede vågen og opvakt 
og var desuden en flink og tiltalende dreng, så alt så egentlig 
ganske godt ud. Men så, nogle få uger før forårskaproningen, 
kom den anden af sæsonens skuffelser: Hans Oves firma med
delte med næsten dags varsel, at han ville blive sendt til Grøn
land. Der var ingen vej udenom, og Richard stod pludselig 
uden makker efter et hårdt og energisk forarbejde. 

Udvalget søgte at få det bedste ud af det. Kalle, der i de 
sidste uger før Hans Oves afrejse var begyndt »for sig selv« 
med at dyrke langtræningsture i sculler, indvilgede i at for
søge at ro sig ind på toeren med Richard, og de gik til værket 
med lyst og energi. Kalle var dog selvsagt ikke nær i samme 
form som Richard, men det gik tilsyneladende ikke så dårligt. 
Vi blev enige om, at de skulle koncentrere sig om toer-med, 
idet vi ikke mente, at der var noget for dem at gøre i toer
uden. 

Endnu et styrmandsproblem blev løst derved, at en af de 
energiske begyndere - også en decideret letvægter, nemlig 
Torben Gad - lod sig overtale til at styre for den »tunge« 
del af begynderne, medens de fire letvægtere, den navnkundige 
Jensen-Nielsen-firer, selv skaffede sig en styrmand, der mærke
ligt nok også hed Jensen, med fornavnet Jørn. 
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Dobbeltsculleren havde også gjort noget ved det, og da vore 
to begynderfirer lod til at tage fornuftigt på sagerne, var stem
ningen endnu på dette tidspunkt meget optimistisk. Det teg
nede til, at vi trods vanskeligheder og den manglende træner 
ville klare os helt godt. 

Dog viste der sig allerede nu visse vanskeligheder med det 
noksom omtalte »tilsyn « med træningen. Udvalgsformanden 
måtte rejse bort på et kursus i en uges tid, og netop på dette 
tidspunkt var træningsforholdene meget dårlige, dels på grund 
af vejret - men især på grund af et væmmeligt oliesvineri i 
Sydhavnen. På en eller anden måde havde man fra 0rsteds
værket lukket en mængde spildolie ud i havnen, og denne 
modbydelige, tjæreagtige masse, der lagde sig som en mægtig 
hinde over vandfladen, var meget ubehagelig og gjorde i mange 
dage faktisk al træning umulig. 

Dertil kom, at vor flinke motorbådsmand, Flemming Søren
sen - der med stor interesse og omhyggelighed havde taget sig 
af » Togo « - på grund af sygdom i familien pludselig måtte 
frasige sin assistance. Han kom dog atter tilbage, så snart han 
havde mulighed derfor, og var i resten af sæsonen en påpasse
lig og flink hjælp for udvalget. Han har heldigvis givet tilsagn 
om atter i 1957 at stille sig til rådighed som motorbådspasser 
og -fører, og så ved vi, at dette job er i de bedste hænder. 

Nå, resultatet af forsommerens træning blev altså, at vi til 
forårskaproningen på Bagsværd sø anmeldte i både junior og 
senior dobbeltsculler, i senior toer m. styrm., og endvidere i be
gynder letvægtsfirer samt begynderfirer. Desuden havde vi 
som planlagt dannet en begynderotter, der selvsagt også, da 
den tilsyneladende gik endog udmærket godt, var anmeldt i 
JUJ1lor-otter. 

Men atter kom der noget i vejen. Det viste sig, at der i be
gynderfirer var over 10 anmeldelser og altså - hvad forøvrigt 
også var tilfældet i letvægts-begynderfirer - indledende heats. 
Da tre af vore roere på begynderfireren var tandlægestu
derende og skulle op til eksamen på selve kaproningsdagen, 
kunne de altså ikke nå at være fremme i Bagsværd til disse 
indledende heats, hvorfor vi måtte afmelde i dette løb. Resul
tatet var, at den lette firer skulle ro indledende heat - som de 
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vandt - og derefter senere selve slutheatet, medens den tunge 
firer slet ikke kom til at starte. Dette medførte igen, at de fire 
" tunge« folk i otteren var friske, medens de fire lette havde 
"været på den før «. Deltagelsen i så vel begynder- som junior
otter blev derfor en stor skuffelse, selvom det vel må siges, at 
vi ikke havde haft nogen muligheder for at vinde disse løb, 
selvom forholdene havde været normale. 

Letvægtsfireren roede derimod et s ~rålende løb og blev en 
fin nr. 2 i det stærke felt. 

Også dobbeltsculleren klarede sig finr. De vandt deres ju
niorløb og blev nr. 2 efter K.R. i Københavnsmesterskaber. 
Yderligere lykkedes det for Richard og Kalle at erobre Køben
havnsmesterskabet i toer m. styrm. - til stor henrykkelse for 
Kimmy, der således blev mester i si n første start - men dog 
kun på en tredie plads - idet de "gamle« berømtheder fra 
Frederiksv.ærk og Helsingør besatte de to første pladser. 

Resultatet af vore anstrengelser var altså 1 sejr i 6 starter. 
Desuden 2 fine anden pladser og 1 K.M. Kun de to otterløb 
var virkelige skuffel ser. 

Kielerturen. 

Tidligere på året var udvalget blevet enig om, a t vi ikke 
ville deltage i den tysk-nordiske studenterkaproning i Kiel, 
hvor vi havde været med i de to sidste år. Men da klubben fik 
oplyst, at der ville komme deltagelse fra de tre andre skandi
naviske lande, altså både fra Sverige, Norge og Finland, samt 
da man fra Københavns Universitet meget gerne så, at dansk 
studenterroning også blev repræsenteret, vedtog man at sende 
begynderotteren derned. Turen blev ledet af Kjeld Hjordsvar, 
der havde givet tilsagn om efter evne at hjælpe udvalget, samt 
af udvalgsformanden, der ugen forinden var blevet opereret i 
en finger, og som derfor på dramatisk vis bar højre arm i et 
mægtigt tørkæde og hele døgnet åd piller. Rent turistmæssigt 
var turen lige så vellykket som de to tidligere år. Sportsmæs
sigt var der ikke så meget at råbe hurra for. 

Den kaproning, som de fem akademiske otteres indbyrdes 
opgør skulle "pynte« på, va r en meget almindelig lille " jugend-
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Hjordsvar for. 

Hj ordsvaT, Bent og Kurt j ensen, Ebbe, Slivsgård, German, Kahns og 
Karl johan j ørgensen udenfor jugendherberge t , hvo r vi boede. 

regatta «, og banen i Kiels havn er absolut ikke velegnet til 
kaproning. Kiels Universitet stillede med et ottermandskab af 
absolut højeste klasse. De lagde ikke sk jul på, at de stilede 
efter at blive Tysklands repræsentanter i otter ved såvel Eu
ropamesterskabet som ved Olympiaden i Melbourne, og de var 
absolut mange klasser over de nordiske mandskaber. Disse 
roede alle i lånte både, hvoraf den, finnerne havde lånt, samt 
den, der blev stillet til rådighed for os (efter nogle forskellige 
sidespring) var udmærkede, medens de to andre både absolut 
ikke var første klasses. Forinden selve studenterkaproningen 
startede den svenske og den norske otter i et senior-otterløb 
mod tyskerne. Her roede svenskerne i den båd, finnerne senere 
skulle bruge, og det lykkedes dem at blive nr. 2, kun en anelse 
foran nordmændene, men mange længder efter den tyske otter. 

Vore begyndere var anmeldte i jungmann-achter og skulle 
møde et hold fra Akademisk Roforening i Kiel. Her skal det 
indskydes, at det »store« tyske otter hold ikke er fra nogen 
roklub. Det starter for et »s tudenterkorps «, kaldet »Ditmar
sk ia «, kny ttet til universitetet. Dette har nemlig ladet roning 
- og anden idræt - indgå som "fag«, og man har oprettet en 
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roafdeling, hvor samtlige studerende ved universitetet kan 
komme ud at ro, når de ønsker det. Man har endvidere ansat 
en rosagkyndig lærer, der selv styrer sine kaproningsmandska
ber. Disse finder han frem mellem de studerende ved universi
tetet, og det er altså en del af deres »s tudier «, når de deltager 
i kaproningstræningen. Han havde i år kun denne otter samt 
en scullerroer og fire kvindelige roere i træning, og han var 
meget stolt af sit ottermandskab. Det kan fortælles, at ·holdet 
senere blev sendt i træningslejr i en måned før de tyske me
sterskaber, og her blev de slået med ca. 1 længde af den be
rømte otter fra »Vorwarts « i Berlin, der altså kom til at repræ
sentere Tyskland ved Europamesterskaberne i Bled. Efter denne 
skuffelse blev ottermandskabet fra Kiel sendt til Sverige på en 
ferietur i endnu en måned, hvor de deltog i for skellige svenske 
regattaer og langdistanceroninger, som de vandt. 

Denne konkurrence fra universitetet har selvsagt ikke været 
behagelig for den gamle akademiske roklub i Kiel, der dog til
syneladende har »bidt tænderne sammen « og prøver at kæmpe 

for sin eksistens. Klubben havde i hvert fald i å r en firer, der 
vandt et jungmann-I(,h, o~ d tt m, nd sk :1b d :1. \1n de sammen 
med andre fire roen' "11 NllllIkl 1" It'nd e OllCl') d'l" Y. r stærk nok 

til at slå vor begy",I"I' >1\"1 . 
Vort mandskab 1,"1 ';1'. \ ;1,. 1lI' l.lIklld t· 'I! ;i Ild , f dårligt vand 

og de fremmede 1111 .. ,\'1 , I II '1\ l.tI.1 Ic.·d,· d ikke nær så 

godt og stærkt SOIlI 11I .. lc'l II ,' IIl1l f'.C' II , M I ' II d 'Sværre viste det 
sig, at det var en . 11 ..... 1. II", .! I', N, I d ~' ro de i løb, faldt 
roningen på et elk .. . 11111, ,\ 1,.I'1l1lld, II , hi nanden, således at 
det ikke mere var ,'1 ,,\1, '1111 ,11 .. 1 I .d, . 111 111 () lCe roere, der kæm

pede hver sin kam/, . 
I selve matchelI 1111111 ,I, lild, I ti ::tdemiske mandskaber 

gjorde de dog en \(111 1'.1 l.c,.II' 111\" 1 ' I' ~ l 'rne vandt selvsagt -
og i den gode tid .,0" ,1"1 ,, 1,";11 len p ubliceret i højttale
ren, at de ville fors"!,,1 ,II III I' I I (1, 10) - men de skandinavi

ske ledere havde d,'II ". 1\ I I ,,'" II Il' resultat. Det stemte ikke 
rigtigt med tidern<: I .. , ,I " I ' I' IIl, Ll1dskaber, der kom ind i 
rækkefølgen: Finlall,l , II , I dl l " II 'I . f N orge, hvorefter Sve
nge kom temmelig 1.111 1' 1 ,11 11 II 1 dl trængt af Danmark, der 
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roede sig voldsomt op på de sidste 400 m og nær havde sl~ 'c 

Sverige. Finland var dog næsten 18 sek. efter tyskerne. 
De norske og svenske ledere talte senere om, at der sådan set 

ikke var nogen rigtig sportslig mening i denne match, der efter 
deres synspunkt i nogen grad blev anvendt til sportsligt uved
kommende formål. Den er bl. a. placeret som en af de meget 

omtalte store begivenheder under Kielerugen, og den nyder 
Kielerregeringens og Kiels bystyres meget store bevågenhed . 

Vi roere fra de nordiske lande nød som sædvanlig en ud

strakt gæstfrihed og blev behandlet på den mest udmærkede 

måde med modtagelse på rådhuset o.s.v. 

Odense Kanal og Sorø m. v. 

Medens begynderne var i Kiel, startede D.S.R. i en dobbelt
sculler, en toer og en firer ved kaproningen på Odense kanal. 

Toeren var selvsagt Richard og Kalle, der her mødte nogle 
skrappe jydske hold fra Fredericia og Sønderborg, som slog 
dem. Endvidere havde vi foretaget et eksperiment og anmeldt 
de to nævnte sammen med »Røde« og Ernst A. Petersen (der 

havde ligget og trænet sammen i toer-uden på Bagsværd sø) i 
senior firer for at prøve, hvorledes det ville falde ud. De mødte 
en senior firer fra Herning, der dog ikke var særlig frem
ragende, men alligevel kunne vinde temmelig sikkert over vort 
»eksperimenthold «, der altså ikke var nogen succes. Dobbelt
sculleren reddede æren for os ved at vinde et juniorløb meget 

overlegent. 
Resultat: 3 starter og 1 sejr. 
Søndag den 1. juli deltog vi så i kaproningen på Sorø sø. 

Her overraskede vor dobbeltsculler hele den danske roverden 
ved at vinde senior-dobbeltsculler foran K.R., Køge m. v. En 
flot præstation, der førte med sig, at vi besluttede at anmelde 
dem til de norske mesterskaber i Bergen søndagen efter, idet 

vi havde fået tilbud om, at de kunne rejse derop sammen med 
roerne fra N.S.R. fra O slo. Desuden startede letvægtsfireren -
dog her i junior-klassen - men vejret passede dem ikke rigtigt; 

de placerede sig ikke. 

25 



26 

KONKURRENCE 
EllER LANGTUR 

HOLD BAoEN I FORM 

MED 

SKIBSFARVER 
OG LAKKER 

AMALrEGADE 6 - KØBENHAVN K MINER VA 364 Z 

Heller ikke for begynderfireren, der her fik sin første firer
start, blev der noget at hente. De var en del uenige om, hvor
ledes man skulle ro i dette vand. Ogs~ Richard og Kalle prø
vede, om det nu var blevet i orden, men vandet var slet ikke 
noget for dem, og de var tilsyneladende ikke s~ godt roende 
som p~ Bagsværd sø. 

Resultatet alts~ 4 starter og 1 sejr. 
Om dobbeltscullerens tur til Bergen fortælles vistnok andet 

steds i ~rbogen. Resultatet var en sejr i juniorløbet, medens de 
i det norske mesterskab m~tte se sig sl~et af Fane Roklubs 
stærke mandskab, der efter denne præstation straks blev efter
anmeldt til den internationale regatta p~ Bagsværd sø. 

Denne regatta har efterh~nden udviklet sig til en af Nor
dens største regattaer. I 1956 sattes rekorder s~vel med antal
let af deltagende mandskaber som m. h. t. resultaterne m. v . 

D.S.R. var selvsagt også med, men vi fik ikke noget med 
hjem. Forinden havde vi dog - som sædvanligt - haft nogle 
mandskaber i Århus for at deltage i Brabrand-regattaen den 
8. juli. (Samme dag som de norske mesterskaber i Bergen). 

Denne tur var ogs~ en succes som turisttur - men absolut 
ikke på anden måde. 

Det begyndte med, at vor letvægtsfirer i deres løb - junior
letvægtsfirer - efter en noget svag start kæmpede sig elegant 
frem til en førende position, hvor de blev liggende til omkring 
1600 meter, så kom Silkeborg Roklubs mandskab imidlertid 
med en kraftig spurt, der bragte dem op på siden af vore, og 
i den efterfølgende hidsige opløbskamp kunne vore ikke klare 
sig, men blev slået med ca. 1/ 4 længde. Det var virkelig synd 
for de fire Jensener og den ene Nielsen, for denne gang havde 
de faktisk sejren i hænde. Men de havde dog megen ære af 
kampen. 

Begynderfireren skulle i indledende heat, idet der var an
meldt 13 mandskaber. De n~ede ikke at placere sig til slutheat. 
Vi havde afmeldt holdet i juniorotter og startede derfor kun 
i begynderotter. 

Holdet roede her omtrent som i Kiel. De blev dog ikke sidst 
i løbet, der blev vundet sikkert af Silkeborg Roklub over 
Kvik's sejrsvante mandskab. Vi slog Randers. Det var i det 
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hele en uheldig kaproning for københavnerne. Kvik havde to 
ottere og et par andre mandskaber derovre og måtte rejse hjem 
uden een eneste sejr. (Danning tog dog skuffelserne som en 
mand). 

Efter de sidste erfaringer havde vi således ikke anmeldt 
hverken begynderfireren eller toeren til den store internatio
nale regatta på vor »hjemmebane «. Dobbeltsculleren var an
meldt i såvel junior- som seniorløbet. Desuden var letvægts
begynderfireren anmeldt i sin egen klasse. 

Det nordiske akademiske mesterskab. 

Det nordiske akademiske mesterskab i otter var henlagt til 
denne regatta, idet svenskerne, der egentlig skulle have været 
arrangører, ikke havde kunnet finde en passende kaproning 
i Sverige, hvortil den kunne knyttes. 

Til at repræsentere os havde vi forstærket begynderotteren 
med Richard og Kalle, der som anført ikke skulle starte i 
toer. (Det var meningen, at de skulle koncentrere sig om 
deres træning, indtil anmeldelserne til Danmarksmesterskaberne 
skulle indsendes. Vi stillede som betingelse for deres anmel
delse, at de nogle gange fik lejlighed til at vise, at de kunne 
ro en bane på en ordentlig tid (under 8,00).) 

Letvægtsfireren gjorde en udmærket figur. De roede et godt 
løb og klarede atter en andenplads i det store felt. For dob
beltsculleren blev det derimod til to skuffelser. I seniorløbet 
var der intet for dem at gøre. Også i juniorløbet, hvor de ellers 
hidtil havde været suveræne, måtte de se sig slået. Muligvis 
var det den lange rejse til Bergen, der havde en del af skylden. 

Efter regattaen drøftede vi en eventuel anmeldelse til D.M., 
men der var tilsyneladende ikke rigtig lyst at spore, og selv 
om vi foreslog dem at træne videre for - ligesom toeren -
at lade den endelige afgørelse være afhængig af kontrollerede 
tider umiddelbart før anmeldelsen, blev resultatet, at de »ind
til videre« lagde op, selvom de af og til fortsat tog sig en 
træningstur i båden. 

Der nordiske akademiske mesterskab blevet flot løb, skønt 
den finske otter ikke var kommet herned. De havde ellers i 
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l nvaliden K rause 
sender begynderotteren 

ud til start i Kiel. 

Hjordsv:lr foto 

Kiel erklæret sig meget interesserede, og svenskerne havde til
budt dem fællesrejse hertil fra Stockholm, ligesom vi havde 
lovet at sørge for båd og indkvartering. At de udeblev var 
årsag til, at man drøftede det ejendommelige i, at n:an ved 
kaproningen i Kiel havde kunnet opnå deltagelse f:a fire nor
diske lande, medens man her ved vort eget akademiske mester

skab måtte undvære finnerne. 
Vi var enige med såvel nordmændene som svenskerne i ?et 

synspunkt ,at den »rigtige« nordiske mesterskabskaprol1lng 
måtte være den for os mest betydningsfulde, og at det for os 
var vigtigere, ar man her kunne samle deltagere fra alle de 
nordiske lande, især da denne styrkeprøve mellem srudenter
roerne fra de nordiske lande efterhånden bygger på en særdeles 
gammel og betydningsfuld tradition og har den største b~tyd
ning for det nordiske samarbejde og for det gode forhold Imel
lem de forskellige akademiske roklubber. 

Det var os derfor en glæde, at vi her kunne afvikle mester
skabsløbet under så storartede betingelser og i forbindelse med 
en sådan velgennemført og velbesøgt international regatta. Ba-
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nen på Bagsværd sø er efterhånden i enhver henseende aldeles 
storartet udbygget. Arrangementet er i absolut topklasse, og 
selve løbet blev da også afviklet på bedste sportslige måde. 
Den svenske otter, der havde sat næsen op efter at revanchere 
sig overfor nordmændene, gik hårdt fra start og vandt da også 
en fortjent sejr, medens nordmændene, der havde brugt for 
mange kræfter på at forsøge at følge med svenskerne, til sidst 
måtte kæmpe hårdt for at holde sig foran vore gutter, der 
roede et fint løb og absolut ikke på nogen måde faldt igennem. 

På grund af dette ottermesterskab kunne Søndagens regatta 
byde på ikke mindre end fire otterløb - alle af fineste SpOrts
lige klasse. Da svenskerne, der var hernede i egen lastbil, skulle 
starte på hjemturen allerede samme aften, måtte vi nøjes med 
at uddele præmierne for det nordiske mesterskab ved en lille 
festlig sammenkomst i klubben tidligt på aftenen. Her holdt 
vor kasserer, Bjørn Møller, i formandens fravær en nydelig 
tale til vore nordiske rokammerater, og svenskerne fik foruden 
pokalen hver en pæn personlig erindring om deres sejr, som de 
var meget glade for. 

Nordmændene, der ligesom svenskerne havde boet i klub
ben, blev her i København i nogle dage, og vi havde som sæd
vanlig megen glæde af dem som morsomme og kammeratlige 
gæster. Vi kunne dog kun beklage, at vi ikke var i stand til at 
være nær så gode og betænksomme værter for dem, som de 
plejer at være for os, når vi gæster dem i deres hyggelige både
hus i Oslo. Dog skal det siges, at vor uforlignelige fru Fjeldbo 
stærkt medvirkede til, at uligheden ikke blev alt for stor. Hun 
er - fortjent - meget afholdt af vore norske rovenner, der 
faktisk erklærer, at hun er som en »mor,' for dem. 

Efter den internationale regatta flyttede vi atter hovedpar
ten af træningen tilbage til VOrt eget bådehus i Sydhavnen. 

Allerede nogen tid forinden havde vi haft den glædelige op
levelse, at fire af klubbens tidligere kaproere, der ikke mente 
at kunne undvære træningen, på eget initiativ havde dannet 
en firer, som førnævnte Torben Gad, der var blevet »arbejds
løs«, da begynder-tandlægefireren >>lagde op«, havde været så 
elskværdig at styre for. De mødte regelmæssigt - så godt som 
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hver dag - på Bagsværd rostadion og trænede energisk i klub

bens veltjente, gamle »Odd«, som de selv havde sat i brugbar 
stand. Dette initiativ var så meget mere rosværdigt, som for
holdene gjorde, at det kneb med at skaffe nogen til at »se efter 
dem «, hvorfor de som oftest måtte ligge og >,arbejde med sig 
selv «. På denne baggrund var det ganske forbløffende, hvad 
de nåede, og de havde, efter hvad de selv sagde, megen glæde 

af træningen. 
K rause rejste med sin »dårlige finger « til Fyn i et par uger, 

og Lars B. Petersen blev af sit firma sendt til England. 
H jordsvar havde ikke kunnet afse så megen tid, som han op
rindelig havde troet, og »Røde '( - alias Poul B. Jacobsen -
trak sig ud af det egentlige kaproningsarbejde. Til gengæld 
gik han med stor energi - sammen med »Kilde« (Ahren
kilde) - ind i et arbejde for at finde nogle nye kaproere til 
efterårets opgaver. Efter en lang serie telefonopringninger lyk
kedes det dem at få aktiviseret 8-9 »nybegyndere «, med hvem 
de påbegyndte et energisk instruktions- og træningsarbejde i 

Nordhavnen. 

H jordsvar for. 

SiestC! meLLem løbene . Vore gutter bLandt tyske ungdomsroere . 
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Richard og Kalle plus Kimmy arbejdede imedens tålmodigt 
på at forberede sig til D.M. - og det lykkedes dem at få E;n 
af klubbens gamle støtter, Age jørgensen, til at se efter sig ved 
træningen. 

Da tiden for anmeldelsen til D.M. kom, var han ude for at 
kontrollere deres tid, der blev taget to gange i havnen. Det 
viste sig, at de udmærket kunne ro de to kilometer på en fin 
tid, og efter det givne løfte blev de da anmeldt til D.M. i Vi
borg. Age jørgensen var atter elskværdig og indvilgede i at 
rejse med dem til Viborg som leder. 

Desværre viste det sig, at de, trods de gode træningstider , 
ikke var blevet stærke nok til at kunne gøre sig gældende. 

I mellemtiden var letvægtsfireren efter en kortere sommer
ferie atter gået i træning, idet vi havde anmeldt dem i tre firer
løb ved den private regatta i Helsingør den 12. august. Det 
viste sig, at de her var alene anmeldt i begynderfirer, ligesom 
der ikke var andre anmeldelser i et andet begynderløb, ud
skrevet for roere, der ikke tidligere havde vundet noget løb. 
Helsingør Roklub stillede dog i dette løb med deres letvægts
firer, og vi havde store forhåbninger om at vinde løbet. Men 
nej! Skønt vore tidligere havde besejret de fire helsingoranere, 
roede de i dette løb ganske »hovedløst «, og da jørn ikke syntes 
at kunne orientere sig på den meget »løst « afmærkede bane, 
tabte de, efter en lille udflugt over mod Sverige, løbet med 
en længde. Ganske vist revancherede de sig 11/2 time efter 
overfor deres modstandere, idet de slog dem sikkert i junior
letvægtsløbet, men desværre blev de ejheller i dette løb nr. 1, 
idet deres gamle modstandere fra Skjold, som allerede to gange 
havde henvist dem til andenpladsen, gentog denne bedrift. 

Vi fik altså bekræftet, at J ensen-Nielsen-fireren skulle være 
den »evige toer « i denne sæson. De måtte trøste sig med, at 
roerne fra Skjold havde hele tre sæsoners rutine. 

Efteråret. 

S.å stod vi altså overfor forberedelsen til efterårets kap
ronl11ger. Da Krause kom hjem fra sit kombinerede rekrea
tions- og ferieophold, flyttede de nye kaproere til Sydhavnen, 
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og træningen i otter kom efterhånden i gang med holdet i den 

endelige sammensætning. 
Vejret var dog ikke det bedste, og allerede efter to ugers 

forløb rejste Krause atter væk. Denne gang gjaldt det Europa
mesterskaberne i Bled, hvor han ville ned for at lære så meget 
som muligt om kaproning, og hvor han skulle fungere som 

banedommer. 
Ahrenkilde lovede imedens at tage sig af træningen i Syd

havnen, hvor der foruden begynderotteren blev trænet ivrigt 
af letvægtsfireren og af den førnævnte »privatinitiativrige« 
firer, der bestod af så gode, gamle navne som Ole Borre- jør
gensen, Thagesen, Poul Fogh og Hørbo. Det var meningen, at 
de sammen skulle forsøge lykken i juniorotter til efterårskap
roningen. Desuden påtænkte vi at lade letvægtsfireren - der 
jo stadig havde en sejr til gode - forsøge i junior-firer uden 

styrmand. 
Træningen gik da også så godt, som forholdene tillod det, 

og vi anmeldte derfor til kaproningen den 9. september på 
Bagsværd i tre otterløb, nemlig gig- og begynderotter samt ju
niorotter, og desuden i juniorfirer uden styrmand. 

Vi var ikke længere optimister, men havde dog alligevel 
håbet på en eller to sejre, men vi fik ikke noget sølvtøj med 

hjem. 
Gig-otteren tabte til Kvik (der iøvrigt ved denne regatta 

vandt samtlige otterløb - godt skuldret!). Letvægtsfireren 
kunne nok ro hurtigt, men kunne ikke ro helt lige uden styr
manden og blev også slået. Trods et forsøg på at forøge roer
nes effektivitet ved at lade vor gamle, berømmelige Frode 
C hristiansen styre for dem i ou trigger-løbet, blev begynderne 
også slået her, men de kæmpede bravt. 

Endelig viste det sig, at vort forsøg med den nysammen
tømrede juniorotter ikke gav bonus. De kunne ikke stille noget 
op imod deres konkurrenter, der jo var sammenroede igennem 

hele sæsonen. 
Hermed var den egentlige kaproningssæson til ende. Vi 

havde nu kun to »private« kaproninger tilbage. 
Allerede den 13. september afviklede vi de to »K vik

matcher «, nemlig kampene om »Spejlet« og »Bolsjeglasset«. 
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POUTIKEN's vnndt'epræmie i universitetsmatchen Aarhus-København 
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Det var vore otte begyndere, nemlig Per Bendixen, Jørgen 

Haahr, Aleksel Lembcke, Finn Olander, Simon Rune, Henning 

Sørensen, Sigurd Waaben og Peder Wilken, der skulle manøv
rere de to inriggere igennem Kalkbrænderihavnel1s svære døn

ninger - og det havde de altså ikke »taget « på. Man har vist

nok ikke tidligere kunnet tælle så mange »ugler « i eni.nrigger 

under kaproning, som tilfældet var den dag i D.S.R.'s både. 

Jøk. 

Å rhus-matchen. 

Sæsonens sidste kaproningsbegivenhed blev - udover klub

kaproningen - studentermatchen imellem Århu s og Køben
havns universiteter. 

Den skulle i år a fholdes i Århus, hvilket efter vore erfarin

ger betød en pragtfuld oplevelse for de ni mand plus ledere 
m. v., der blev udpegede til at repræsentere Københavns uni

versitet. 
Rejsen foregik som sædv anligt med D.F.D.S. 's dejlige rute

både, og som sædvanlig blev vi modtaget af repræsentanter fra 

Århus Studenterroklub, da vi lagde ind søndag morgen . Alle 
samledes på hotel »Royal " , også de flotte piger (og mænd) fra 
Dansk Vandskiforbund, der også i år skulle give opvisning i 
forbindelse med romatchen. Vi indtog en hyggelig kop morgen
kaffe. Derefter drog vi - roerne plus »KiLde « og ](rause -
til Århus Roklubs bådehus, hvor vi skulle se på den båd , som 
vi havde fået stillet til rådighed . 

Båden så temmelig medtaget ud, men vi fik den da gjort 
nogenlunde kl ar, og de otte udvalgte roere, nemlig Borre-Jør
gensen, Bendixen, Aleksel Lembcke, Ebbe Nielsen, Peder Wil
ken, Simon Rune, Finn Olander og Tagesen med Mathias som 
styrmand steg ombord og gled ud på Lystbådehavnens nogen

lunde stilfærdige vand. 
Få minutter efter kom de dog atter tilbage til pontonen, og 

det viste sig, at båden omtrent var løbet fuld af vand på den 

korte tid. 
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Vi bar den på land og konstaterede, at der var to store og 
et utal af mindre lække. Efter vor mening var båden ubruge
lig. Hvad nu? Århus Studenterroklubs repræsentanter var dog 
ikke rådvilde. I løbet af nogle kvarter blev en lastvogn frem
skaffet. Herpå anbragte vi transportstativet, der lå ved ro
klubben, og så gik det så hurtigt som muligt til kapronings
basen ved Brabrand sø. Her havde studenterklubben deres 
otter liggende. Den blev lynhurtigt delvis afrigget, anbragt på 
transportstativet og så hurtigt, som det var forsvarligt, kørt 
ind til Århus Roklub. 

Her riggede vi den atter til, og efter at for skellige små svag
heder var afhjulpne, gik holdet påny på vandet for at prøve 
båden, som de var udmærket tilfredse med. Derimod var de 
ikke særlig glade for vejret og vandet på banen. Det var nem
lig et temmelig kraftigt stormvejr. 

Roerne tog nu ud til fællesfrokost med deres konkurrenter 
fra Århus, medens de andre pr. scooter m. v. blev kørt ud til 
frokost sammen med »honoratiores«. 

Efter programmet blev romatchen derefter afviklet. Altså 
morsomt nok således, at Københavns universitet roede i Århus' 
båd, medens de selv roede i en båd, som de havde lånt af 
Århus Roklub. 

»Kilde « og Krause satte sig - tavse - ind i klublokalet, 
efter at de havde sendt holdene afsted. I radioen refererede 
»Gunnar Nu « en fodboldlandskamp - men de hørte intet. De 
»lukkede sig ind i sig selv « - de turde ikke håbe på et godt 
resultat. Sidste gang, vi havde været her i Århus til universi
tetsmatchen, havde vi jo fået læsterlige klø. 

Skulle det gå ligesådan i år? 

Så kom der et par unge roere fra Århus og fortalte, at Kø
benhavns universitet havde vundet løbet. Det var vel nok en 
lettelse. 

Længe efter kunne vi modtage de to hold, der havd~ måttet 
»liste « hjem, idet begge både var næsten helt fulde af vand. 
Jeg tror nok, at resultatet var en uventet skuffelse for vore 
rokammerater i Århus. 

Vore tidligere resultater i sæsonens løb havde vistnok fået 
dem til at sætte næsen op efter en sejr. Det siges iøvrigt, at 
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dersom banen havde været noget længere, havde de måske 
vundet løbet. Altså er det godt, at banen i Århus i et sådant 
vejr simpelthen ikke kan blive længere. 

Festen på universitetet om aftenen var mindst lige så smuk 
og stemningsfuld og samtidig morsom og kammeratlig som alle 
de forudgående år. Selve universitetsaulaen, friluftsarenaen, 
hvor fakkeltoget slynger sig nedover de amfiteatralske tilskuer
pladser for sluttelig at kaste faklerne i bål på selve arenaen, 
arrangementet med spisning i det smukke lokale med udsigt ud 
over universitetsparken - alt er jo tilsammen noget, vi mang
ler hvorfor vi her i København har svært ved at forbinde 
m:tchens afholdelse med den samme sublime blanding af for
nem festivitas og hyggelig og studentermæssigt »gildesamvær «. 

Jeg tror, at kun et fåtal af D .S.R.'s medlemmer var flittige 
deltagere i dansen. Langt de fleste af os kunne man meget 
snart finde nede i kantinen sammen med århusianske studen
tersangere, med hvem vi kappedes om at lade vore »vel
lydende « stemmer runge ud over salene. 

Som sædvanlig blev vi senere fulgt ned til københavnsbåden 
af så godt som samtlige andre gæster ved festen, og her ud
spandt sig de sædvanlige mere eller mindre rørende og hektiske 

af skedsscener . 
Krause blev ved den lejlighed »blidt« franarret sin ejen

dommelige kasket (største nummer i drengeskolehue, forsynet 
med klubbens emblem i stor størrelse fortil). Det var en år
husiansk studenterfrue, der mente, at den klædte hende bedre. 
Hun havde utvivlsomt ret. 

Han håber dog, at hun passer godt på den. Han holdt nu 
så meget af den og havde baft den med til Bled, hvorfor den 
allerede havde fået nogen affektionsværdi. 

Det kan glædeligvis meddeles, at der ikke manglede nogen 
ombord, da båden langt om længe lagde fra kajen. 

Mandag morgen gik vi umiddelbart efter landgangen hver 
til sit, bortset fra enkelte pligtopfyldende, der skulle sørge for 
årerne m. v . Til dem gav formanden flot morgenkaffe på 
hotel »Codan«. Han har nu den· rette forståelse af, at man 
skal være flot overfor dem, der er ansvarsbevidste og samvit
tighedsfulde. 
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Denne å rlige rod yst mellem de to danske universiteter, der 
jo er opståe t på dagbladet "Politiken«s initiativ, og som stadig 
nyder b ladets bevågenhed, har efterhånden udviklet sig til en 
virkelig begivenhed. 

Selvom det kun een gang i matchens 6-år ige hi stOrie (første 
gang den blev roet, var i 1950 i År hu s) er lykkedes for Århus 
at hjemføre sejren, giver dette ikke det rigtige indtryk af 
styrkeforholdet, idet der meget ofte har været tale om ganske 
jævnbyrdige opløb, hvor Københavns uni versitet kun har vun
det med een eller få meter. 

Det er at håbe, at der blandt D.s.R.'s medlemmer er stu
derende ved Københavns universitet, der er villige til at gå 
ind for at skaffe sig kvali f ikationer til at deltage på holdet, 
der i 1957 skal forsvare "Sølvfaklen«, når roerne fra Århus 
universitet til september kommer her til København for at 
erobre den fra de københavnske studenter. 

reff. 

HELLERUP K0LESERVICE 
STRANDVEJ 211. HELLERUP. TLF. HE 8637 

ATLAS KØLESKABE 

samt ser v ice for alle fabrikater 
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KAPRON IN G SSTATISTIK 1956 

A ntal Anta l Antal Ant:d 
Stilner sejre S[;lner sejre 

--- -- -----
Bendixen, Per . . ... . 4 1 Nielsen, Ebbe .. .. .. 15 2 

Borre Jørgensen, Ole 2 1 Nielsen , Kurr ..... 8 .j. 

Cal berg, Preben ... . ;; (I )KM Olander, F inn . . . .. 4 1 

Fog, Poul . . . . . . . . . 1 O Perersen, Ernsr A. . . l O 
German , Per ... .. 7 O Rune, Simon ....... 4 l 

Haahr, Jørn ... . ... 3 1 Slivsgård , Jørgen ... 8 O 
Han sen, Richard ;; (t) KM Sørensen, Henning .. 3 O 
Haur, Mogens ..... 8 4 Tha gese n, Bem . . ... 2 l 
Hørbo, John ..... .. 2 l Waaben, Sigurd 3 O 
Jacobsen, Poul Erik . l O Wilkell, Peder . . . . . 4 1 
Jen sen, Bem Trom-

borg ... . ...... .. 14 1 Styrmænd : 
Jensen, Kurt Trom-

borg . . . . . . . ..... 14 1 Chrisriansen, Frode. l O 
J ensen, Søren ...... 14 1 Gad, Torben . . . . . . 7 O 
Jø rgellsell,Ka rl Johan 8 O Gal!, Kimmy .. . . .. 6 (1) 

Kahns, Vilhe lm , ... 7 O Jensen, Jørn ...... . 10 l 

Lembcke, A leksel ' .. 4 1 Marhi as .. . , ... . ... 1 l 

Begynder Junior Sen ior Privat lalr 
Start. I Sejre Start. I Sejre Start. I Sejre Start. I Sejre Start. , Sejre 

Otter ... . . .. 6 O 2 O O O 3 l 11 1 

Firer med srynn. .... " l 3 O l O - - 9 1 

Firer ud en sryrm. . .. - - 1 O - - - - l O 

Toer med srynn. . . . - - - - 4 (1 ) - - 4 (1 ) 
Dobbelt-sculler ...... - - 4 ;3 4 l - - 8 4 
l nrigger firer . . . . . . . - _.- - -- - - 2 O 2 O 

l a it . . .. I 35 6 

St:lrtcr Sejre 

Forårskaproni ng, Bagsværd 9.-10. juni ..... .. .... . 
Kielerkaproni ngen m . Akademisk orrerløb 17. juni . . . . 
Odense, 1 7. juni ..... .. ......... ........ ........ . 
Sorø, 1. juli ................ . ........ .. . . . ..... . . 
Brabrand, 8. j uli ............. . ................. . 
Bergen, 8. juli (Norske mesrerskaber) .......... .. . . 
lnrernarion a l Bagsværdregarra m. N .S.M. i orter ... . 
Viborg, D.M. 5. augusr ..... . ................... . 
Helsin gø r, 12. augusr . .......................... . 
Efrerårskaproning, Bagsværd, 9. sep rembe r ......... . 
Kvikmarchen, 13. septembe r .......... .. .. .. ..... . 
Studenrermarchcn m. Arhus universirer , 16. seprember 

lait .... 

6 
2 
3 
4 
3 
2 
;; 
l 
2 
4 
2 
1 

*) (Københavnsmesrerskab i 2'er m. på en 3. plads) 

1 (lY 
O 
1 
l 
O 
l 
O 
O 

(1) (u. k.) 
O 
O 
1 

5 (1)" 
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-
Der er mange gode selskabs
rejser, 
her er statsbanernes 
selskabsrejser 1957 . 

Holstensk Schweiz - 5 dage .... 
Berlin - 4 dage . . .... . . 
Goslar-Harzen - 5 dage ....... . 
Harzen - 7 dage . . ......... . . . 
Holland - 6 dage ........ . ... . 
Rhinen - 7 dage '" 
Tyrol - 10 dage .......... " .. . 
Bayr. Alper - 10 dage .. 
Norge - 8 dage 
Salzkammergut - 10 dage ... .. . 
Tjekkoslovakiet - 9 dage .. .... . 
Østrig - 10 dage .. ... ........ . 
Paris og Versailles - 8 dage .... . 
Gardasøen - 10 dage . . ........ . 
Norditalien, Merano - 10 dage .. 
Italienske Riviera - 10 dage ... . 
Schweiz - lOdage .... .. . . .. .. . 
Roma - 10 dage ........ ... . 
Nice - 12 dage .. .. . ... ...... . 
Jugoslavien - 12 dage . ........ . 
Roma, Sorrento, Capri, Firenze 

-14dage ....... ... . ....... . 
Feriebyen St. Aygulf - 12 dage .. 

fra fra fra 
København Padborg Gedser 

kr. kr. kr. 

149 
187 167 
235 205 215 
295 265 275 
348 318 328 
385 355 365 
38~ 358 368 
388 358 368 
385 
453 423 433 
495 475 
485 455 465 
498 468 478 
495 465 475 
485 455 465 
512 482 492 
498 468 478 
555 525 535 
688 658 668 
675 645 655 

925 895 905 
566 536 546 

Ret til ændringer fOl·hcholdc> ..... 

I prisen er inkluderet billet, 

hotelophold m. v. 

Indtegning i et IIf s.lItblllu~I· •• es 

rejsebul'eauel' eHcl' C'" S.lItsb.luestation. 

Kurt og Haut i dobbeltsculler. 
Hjordsvnr fot. 

På eventyr med "DUO" -
en beretning om aktive roere i D. S. R. 

MÅ jeg først præsen tere »Duo«; båden, der i foråret efter flere 
års glemsel blev taget ned af hylden i Sydhavnen, snavset og 
skrammet, med ødelagt lak efter et fælt angreb af tagtjære, 
der var dryppet ned fra et utæt 10ft, båden, som senere bl. a. 
foretog den vel nok længste rejse, som nogen af klubbens både 

har været på i år. 
»Duo« er en fuldblods dobbeltsculler, ikke en bastard mel

lem en toer uden og en sculler, men en ægte sculler båd. Den er 
ikke uden temperament og skal behandles følsomt, dog absolut 
ikke blidt, men så kan der også komme musik i den, og den 
kan springe afsted , så det er en fryd, når ben og arme rigtig 
sættes på, efter at takten med tre korte tag er sat op i højeste 
kadance 200 m før »vel ro't«. 

På slutningen af forrige sæson fandt Kurt og jeg sammen i 
dobbeltsculler efter en nærmest mislykket forsæson, og vi træ-
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nede på livet løs med Malmo og efterårskaproningen for øje. 
Det gav resultat i Malmo, mens vi var alene anmeldt på Bag
sværd, hvorfor dette udgik; men lysten til at fortsætte og 
virkelig prøve at gøre en indsats i denne bådtype var til stede, 
og vinteren igennem trænede vi regelmæssigt i bassinet med 
d ette for øje. 

Så snart havnen var isfri, gik vi på vandet, og lige efter 
påske drog vi til Sydhavnen for at se til båden. Klubbens 
gamle båd »Minerva «, SOm vi hidtil havde roet i, lå der rigtig

nok, riggene var der også, årerne var der derimod ikke. Nå, 
så havde vi god tid til at pusle om båden, rigge den til og måle 
riggene efter, og dagen efter fik vi hentet årerne. 

Det er koldt i Sydhavnen i april; uden for havnen er der 
stadig drivis. Vi pakker os ind i uldne trøjer, lange bukser, 
halstørklæde og diverse strikhuer, - noget har vi lært af M a

thies, så udover fingerspidserne de første fem minutter fryser 
vi ikke. Først og fremmest skal vi dyrke teknikken, prøve at 
blive et virkeligt team, være fuldkommen samtidige i og af 
vandet og holde balancen under alle forhold. 

Som regel træner vi os selv; at prøve at samarbejde med 
»Togo « støder næs ten altid på vanskeligheder, enten rent for

dø jelsesmæssigt for »Togo « (den har sære spisevaner, som kun 

de færreste kan aflure den), ellers også fordi »dagens « træner 
først kommer, når vi er i færd med at bære båden op. 

Det går fremad, vi sporer fremgang næsten hver dag, indtil 
man pludselig spørger, hvorfor vi dog ikke ror i den bedste 
båd, og så kommer vi i vildrede. 

Naturligvis må vi prøve båden, og det går helt skidt, så 
prøver vi den gamle båd igen, og det går lige så skidt, hvor
efter vi til sidst drøfter, om det ikke er bedre at spille fodbold, 
for det her bliver vist aldrig til noget. 

Endelig beslutter vi at give vandet skylden: dårligt vand, 
forbandede motorbåde og slæbebåde, der kun er til for at ge
nere os, og altid blæsevejr, og så akcepterer vi ~)Duo « som 
værende en god båd, som vi bare ikke kan ro i, men forhåbent
lig kan vi lære det. 
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Kurt roede et og måtte holde udkig, om banen var fri, og 
han klarede opgaven til fuldkommenhed. Ikke et uheld havde 
vi med båden, og det var yderst sjældent, at der opstod nerve
pirrende situationer som den dag, da vi var lige ved ,H klippe 
roret af Kviks seniorotter på Bagsværd. Dog, vi havde en 
kollision, nede i hullet bag Djævleøen ved H. C. 0rstedsvær
ket, hvor der næsten altid er læ, og den var ret uhyggelig. 

Vi havde roet strækningen frem og tilbage et par gange, da 
det pludselig gav et ordentligt bump i båden; vi holdt straks 
vel roet og så os omkring, men kunne intet usædvanligt se, -
da, pludselig et par meter fra os dukkede hovedet og skuldrene 
op af en død mand. Først troede jeg, det var løgn, men måtte 
hurtigt give Kurt ret i, at det var et lig, der stak baghovedet 
op af vandskorpen, og som vi var roet lige på. 

Vi fik ikke trænet mere den dag; efter at have alarmeret 
politiet og vist dem manden roede vi hjem, lidt beklemte ved 
vort møde. Vi fik aldrig opklaret, hvem det var; måske var 
det en af havnens sprittere eller en fremmed sømand, der var 

forsvundet i havnens dyb. 

Vi er rykket ud på Bagsværd og nyder den dejlige natur 
omkring søen. Vi er efterhånden godt sammenroede og kon
centrerer os nu om at få båden til at gå hurtigt, at få det helt 
lange effektive tag, der er nødvendig i denne båd. Helt frem 
og fange vandet og trække helt igennem, så hænderne kommer 
helt ud ved siden af hofterne, - rive årerne gennem vandet, 

lynhurtigt ned og væk med hænderne og så roligt frem - hør, 
det risler, der er musik i "Duo «, og vi er pjaskvåde af sved. 

"Duo « har længe trængt til en ordentlig overhaling. Mindst 
6-7 lag gammel lak sidder der, og Sydhavnens tagtjære pyn
ter heller ikke. Hvad gør man så - ja, efter gængs D.S.R.
maner gør man ikke noget, men vi syntes, den fortjente bedre, 
så vi bevæbnede os efter et besøg hos Bøttger med sandpapir, 
ståluld og lak, og så gik vi i krig. Andre roere så på os og 
spurgte deltagende, om vi ikke var lidt sent på den, hvilket 
kun kunne bekræftes; men ellers skortede det ikke på gode råd 
fra alle sider. 
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Anstrengel serne gav nu ikke rigtig resultat, det gik egentlig 
mest ud over sandpapiret, og selv efter at have lånt en elek
trisk slibemaskine så vi, at det havde lange udsigter. 

Nogen havde sagt ziehklinge, »den skal skrabes helt i bund ,< , 
og trods Bøttger's advarsler var vi pludselig i gang med zieh
klinger, så lakken sprang om ørene på os. 

»Den kommer til at ligne en spættet løve, « betroede Dan
ning os, men vi troede ham ikke og fortsatte, indtil al lakken 
var væk. 

Efter ti timers arbejde var vi endelig færdig den søndag; 
»Duo« lå fin og skinnende inde i omklædningsrummet på 
1. sal efter at være hånd lakeret. To dage efter blev den vand
slebet og lakeret igen, og til sidst en let gang vandslibning og 
så ellers en gang polering med den fineste slibemasse. Nu kig
gede alle de andre både misundeligt på »Duo«, og det var en 
ekstra fornøjelse at vise sig i selskab med den. 

Dagen for forårskaproningen oprandt - var vi noget værd, 
kunne vi få båden til at gå, når det nu virkelig gjaldt, og hvor 
gode var de andre hold? Vi var absolut ikke favoritter, heldig
vis, for så kunne vi da ikke skuffe nogen. 

Starten er gået i senior-dobbeltsculler. »Alle både kom god t 
fra start «, også D.S.R., vi er efter et par hundrede meter endda 
lidt foran K.R. og Køge, der anses for at være de farligste. Vi 
holder så vidt muligt tempoet oppe for at komme over det 
døde punkt omkring 700 m, det gælder om at holde den gode 
position. 

Vejret er fim, og styringen volder intet besvær, »Duo « går 
som efter en snor; men nu trækker Knigge og Pop i K.R.'s båd 
op og kommer ind på os, de er oppe på siden af os, og vi prø
ver at gå med. De er for stærke, og ved 1000 m har de taget 
over en længde. Det kan vi ikke klare, nu bare Køge ikke 
kommer op, - de ror i en meget hø j takt, og tilsyneladende 
kan de ikke rigtig få glid i båden, - 1700 m og så den sidste 
spand kul, jo vi trækker fra dem, og med godt halvanden 
længde foran Køge går vi over mål som nr. 2, tilfredse med 
vor debut, men klar over, at der var over 4 længder op til K.R. 

Om søndagen gik så starten i junior-dobbeltsculler. Her gav 
vi den kniven, og denne gang behøvede vi ikke at være bange 
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Fra Bergensbanens højes te punkt, Fins e, hvor v i traf 

et par rig tig e norske jent er. 

Haut foto 

for K.R. Det blev til D.S.R.'s eneste sejr i forårskaproningen, 

og glade var vi. 

Jeg synes altid, der er dårligt vand i Sorø, og denne gang 
stod vinden i sydøst lige ind over banen på de første 1000 m. 
Bare vinden var lidt mere med, så det blev rigtig galopvand, 

så havde vi måske en chance; men det gik endda. 
Det havde ikke meget med roning at gøre, det vi præsterede, 

men frem kom vi da. Søerne vaskede ind over riggene, og alle 
holdene fiskede bravt, de andre øjensynligt mere end D.s.R., 
for ved 800 m, da vandet blev lidt bedre, lå vi 11/2 længde 
foran Køge og 3-4 længder foran K.R., men sejren var ikke 
hjemme endnu. Køge blev pludselig farlig og trak forbi os 
med en halv længde; nu var vinden alligevel med os, og van
det var roligt, og »Duo « gik med fuld musik. D.s.R. og Køge 
skiftedes til at føre, men på de sidste 200 m havde vi mest 
fart i båden og gik over mål godt 1 sekund før konkurrenterne. 

Dagen efter tog vi afsked med »Duo«. På taget af Krause's 
bil kom den ned på Larsens Plads for at blive taget ombord på 
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»Kronprins Olav«. To dage efter fulgte vi efter til Oslo, hvor 
N.S.R.'s formand, Sigurd Bang, tog imod os, da båden lagde 
til om morgenen. 

Alene var vi taget af sted for at prøve kræfter med nord
mændene ved deres mesterskaber i Bergen. Takket være Røde, 
der havde fået den ide, at her var chancen for en fin tur, 

lykkedes det os som eneste udenlandske hold at starte ved 
Norges-mesterskaberne. At det var en vellykket tur, behøves 
næsten ikke at siges, alene rejsen med Bergensbanen var en op
levelse, og samværet med roerne fra N.S.R. er næsten uund
værligt i en rigtig kaproningssæson. 

Regattaen blev afviklet på Nordåsvannet ca. 15 km fra Ber
gen inde i bunden af skærgården. Banen ligger i en storslået 
natur med fjelde på begge sider. Her er ingen fare for at gå 
på grund som på visse hjemlige robaner, visse steder er der 
over 60 m til bunden. Baneafmærkningen var følgelig noget 
mangelfuld, men vi fandt dog målet efter en nogenlunde ret
linet kurs. 

Lørdag skulle hovedløbet i senior afvikles. Der var ret kraf
tig modvind og -strøm, ikke JUSt til vor fordel, men vi var 
trods alt ved godt mod. Vi startede mod den lokale klub 
» Fana« og mod N.S.R., og det viste sig ret hurtigt, at Fana 
havde et hold af virkelig klasse. Efter en ret svag start gik de 
voldsomt frem og gik uden besvær forbi os og vandt nærmest 
efter behag. 

Senere fik vi at vide, at etten, Sverre Kråkenes, i sculler har 
været norsk mester de sidste 4-5 år, desuden har h"n været 
nordisk mester og startet ved E.M., så ham kunne vi godt være 
bekendt at tabe til. 

Dagen efter fik vi revanche over Fana, men ikke over 
Kråkenes, i juniorløbet, som vi vandt med Fana som nr. 2 og 
N.S.R. som nr. 3. 

Det blev vor sidste sejr i »Duo«. Modstanderne var blevet 
bedre, og den lange rejse, afbræk i træningen og de[, at vi 
måtte undvære båden temmelig længe, gavnede os ikke. Det 
gik ikke mere, vi klarede en andenplads i junior og slap lige 
gennem opsamlingsheatet i senior til den internationale, men 
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B!idene surres til hjemturen fra Bergen. 
I-but foto 

musikken manglede, og arme og ben føltes, som var de af bly, 
i det sidste løb. 

Efter dette følte vi ingen udpræget trang til at prøve lykken 
i Viborg til D.M., hvor vore chancer var minimale, og vor sæ
son sluttede derfor faktisk på dette tidspunkt. 

Oprindelig var tanken med denne beretning at fortælle om 
turen til Norge, men inspirationen gik en anden vej, for skønt 
det var en dejlig tur, tænker jeg lige så ofte med glæde på den 
daglige træning på Bagsværd og på de hjemlige kaproninger. 
Jeg ror kaproning, fordi jeg kan lide at ro, men også for at 
vinde, og spørgsmålet om en god eller dårlig sæson for mig er 
ikke afgjort med, hvor mange og fornøjelige ture der har været 
i sommerens løb, men mere hvilke resultater jeg har opnået 
rent konkurrencemæssigt. 

pinocchio. 
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RUDERS c!l3lomsier 
ØSTERBROGADE 115 RY 1695 

Carsten Petersen 

StrandbouJevard 160 ~ Ti! Ryvang 272 

Leverandor 'il Danske Stucknters Roklub 

titP 
HORNUNG & MØLLER 

KGL. HOF - PIANOFABRIK 

BREDGADE 54 NYGADE 4 

Fornemste danske (abrikat 

OKHOL~ 
V E S T E R B R o G A D E 61 . K ø B E N H AV N V. 

VE. 6363 

JULIUS JACOBSEN 
LEVERANDØR TIL D. S. R. 

LøGSrøRGADE 7 . ø . ØBro 4635 

~~ZCJtZ 

q~PtZt 

!-in"ltZuHt 

Begynderotteren. 
Hiordsvar foto 

Materiellet 

I 1956 modtoges som gave en fire-årers inrigger med drejelige 
åregafler. Båden fik navnet» Viking «. 

Den gamle 4-årers inrigger »Viking« blev foræret til Flens
borg Roklub. 

Fireren »7r« er blevet solgt. 
D.S.R. har derefter ialt 62 både, nemlig 15 to-årers inrig

gere, 10 fire-årers inriggere, 16 klinkbyggede singlescullere, 1 
klinkbygget dobbeltsculler m. stm., 3 gigfirere, 1 gigotter, 2 

cravelbyggede singlescullere, 2 cravelbyggede dobbeltscullere, 
2 toere u. stm., 1 toer m. stm., 3 firere u. stm., 4 firere m. 
stm. og 2 ottere. 

]. Norman-Hansen. 
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LEOSTESIN SALVE 5 % 

kan fås i håndkøb 

Tube med 30 g salve .... kr. 4.80 

Leostesinsalve 5 % bor haves i beredskab til langtur 

og kan anbefales »kaninerne « på de første ture. 

~ 
L E O 

LØVENS KEMISKE FABRIK . KØBENHAVN 

-----------------------------------------------

Rosportsfolk 
fLExo pit 

~La"~ o 

rrrft 

for ved roning - og al anden spor! -

må uhret kunne holde til lidt af hver!. 

FLEXO beskyller Deres uhr, for FLEXO 

kan ikke knuses. FLEXO sluller støvtæt 

og er altid klart. 

FLEXO 
UHRGLAS 

Husk altid a t forlange FLEXO-garantibeviset 

FLEX O (ds hos 

bomærke-uhrmagerne, 

som har delle mærke 
på ruden. 

\'(fag"er foto 

»-- og driver skeen germem vandet m ed forbavsend e kraft «. 

Hvad med en LANGTUR? 

EN smuk sommerdag stævner tre langtursroere ud ad Gote
borgfjorden, friske og glade, pæne og rene, alt tøjet rørt, ja, 
måske findes der endda skjult i lasten hvide, velpressede land

gangsbukser. Efter endt langtur ser man en dag det samme 
hold kæmpe sig tilbage imod en veloplagt storm ind ad samme 
fjord for at nå damperen. Nu er der ikke en tør trevl i båden, 

det pæne og velpressede er borte. Sultne og forkomne når de 
ind til den støvede kaj, hvor det lykkes dem at få tilsmudset 
deres sidste sæt nogenlunde rent tøj, som de skulle have pyntet 
sig med på hjemrejsen. 

Men hvorfor aBe disse kvaler? Hvad er det, der gør en lang

tur så tiltrækkende, at man ser eBers besindige mænd kaste sig 
ud i aBe mulige strabadser, lader kone og kæreste, børn og 
moderne bekvemmeligheder bag sig og med troværdig be
gejstring kaste sig ud på de 70.000 favne? 
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Motiverne er sikkert yderst forskellige, men at der findes 
en del akademikere, der kan lide at flakke om som zigøjnere 
er åbenbart. Der tales også en del om, at vi jo nedstammer fra 
vikingerne, og om dette vikingesind, der vågner i os ved for
årstid og kræver sin ret. Ikke et ondt ord om vikingerne, men 
nogle rå børster har de nu været, og intet ligger vor tids lang
tursroere fjernere end at øve strandhugst og dræbe de lokale 
ægtemænd for således at kunne overtage deres koner, ejendele, 
måske deres land. Vi har nok at gøre med at styre vort eget. 

Nej, tværtimod, vi ønsker i enhver henseende - og det gør 
vi klogt i - at stå os godt med den stedlige befolkning, som 
vi agter og respekterer. En stor del af charmen ved et kryds
togt op gennem den smukke og afvekslende svenske - el.ler 
norske - skærgård ligger jo netop i dette, at kystbefolkl11n
gen er os så venligsindet, gerne kontakter os, hjælper. os. med 
råd og dåd, når det behøves. Er man faret en smule vild Imel
lem disse klipper og skær, viser de stedkendte os vej. Er vand
tønden tom, løber drengene ved bryggen for en tiøre gerne 
efter vand. Er maden sluppet op, kan man få lækker frisk 
makrel billigt hos fiskerne. Møder man en fiskerskøjte i sejl
leden, hilser de venligt, og går man i land i et af de små 
fiskerlejer, bliver man vcl modtaget; fiskerne ved, at vi -
ligesom de - lever på havet og akcepterer os næsten som nogle 
af deres egne. Ja, selv ved de store turistcentrer, hvor de 
hyperelegante både langs kajen har både sejl og motor, bliver 
man hos dette let blaserede publikum trods alt mødt med en 
vis interesse: tænk, at der endnu findes folk, der tager sig 
frem på havet ved egen kraft. 

Rejser man med tog eller bil, damper eller fly, så ved man 
på forhånd, hvor man havner, og hvornår; og dette er i virke
ligheden ikke fri for at være lidt kedsommeligt i en ferie, hvor 
man er ude for at se noget nyt, opleve spændingen ved det 
uventede. På en langtur oplever man en rigdom af overraskel
ser. Vind og strøm og vejr spiller her en rolle, konditionen, hu
møret, antal måltider undervejs og meget andet. 

Sidste sommer opdagede vi således lige syd for Marstrand 
en ejendommelig formet klippeø, "Væggen «, hvis ene side var 
en høj fjeldvæg, der gik lodret ned i havet; vi blev straks enige 
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En del af . Væggen". 

\Xragncr for. 

om at gå i land på dette øde og smukke skær, spiste, baded.e i 
timevis i det klare, friske vand, fotograferede, løb omknng 
nærmest splitternøgne, besteg klippens top i begejstring, på en 
mærkværdig måde ligesom beruset af sol, af havluft, af bøl
gernes mægtige rytme, af landskabets format, eller var vi blot 
hypnotiseret af de sultne mågers evige skrig lige over vore 
hoveder? Vi blev der mange timer, og vort liv blev en skøn
hedsoplevelse rigere. Men naturligvis blev dagsplanen for den 

dag noget forsinket. . . 
Jeg udtrykker mig kun mangelfuldt, og det er va~skehgt I 

ord at beskrive charmen ved en sol bl ank dag at Sidde helt 
udenskærs og styre sin 2-årers inrigger, en stille dag, hvor 
ingen vind kruser overfladen, men hvor havet lever i lange, 
blanke dønninger, der gynger båden rytmisk som en hest 
roligt trav. 

Lukke madkassen op - den står lige foran styrmanden -
og lade en stribe røget flæsk forsvinde ledsaget af et stykke 
rugbrød og et krus sødmælk. Sjældent smager mad så lifligt. 
En sådan dag, hvor dønningerne knuses mod de sorte, blanke 
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skær, så det blændende hvide skum står mange meter i vejret. 
En sådan dag, da man ror og svømmer, bader og daser time 
efter time og ligesom slet ikke kan blive træt af at bruge krop
pen, denne gamle, stive krop, der pludselig bliver kåd og 
spændstig og minsandten ikke er til at kende igen for dens 
indehaver. 

Eller hvad mener du, unge og uerfarne roer, om en anden 
dag at se bølgerne rejse sig og vise tænder, mærke skumsprøj
tet ramme din krop, - dette lune, stimulerende saltvand, der 
driver ned ad lemmerne, friskere end det bedste styrtebad, -
mens du stemmer fødderne mod spændholtet og driver skeen 
gennem vandet med forbavsende kraft. Søge ly, ind bag skæ
rene, komme langt trods vind og storm, det er, som om alle 
disse hårde klipper og mødet med de barske vejrguder inspi

rerer dig til større bedrifter end nogensinde, så du overgår dig 
selv. Men indenskærs er landskabet ikke forrevet og bart, skær

gården har sin søde charme for den, der forstå r at se. Intet 
græs er så fint som det , der slår rod på den bare klippe, ingen 
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»Kystbe/olkningen er os sJ venligtsindet - kontakter os gerne «. 

blomster har så sarte farver som de, der søger ly her rundt 
og i klipperevnerne, - ingen teltplads er så charmerende som 
disse få kvadratmeter mos eller græs mellem gyldenfarvede 
klippevægge, og lige udenfor teltdøren det livsalige morgen
og aftenbad. Ingen søvn så styrkende som den, man får i den 
lune skærgårdsnat, hvor mågerne tier, og teltdøren vifter svagt 
i luftningen. 

Eigil Poul sen. 

Dæk Dem i 
DET G/ENSIDIGE fORSIKRINGSSEL SI(.AB 

DANMARK 

55 



KGL.HOFLEVERAND0R 

GUSTAV FOERSOM &€~ 
K U L K O K S 

FREDERIKSBERGGADE 2t 

Sol 
Saltvand 

Sejlsport 

BRÆNDSELSOLIE 

CENTRAL *9t6 

og MARI NAT 
YACHTLAK 

A/S O. F. ASP G R L. 1857 

KØBENHAVN S TE LF. C. 65 LOKAL 6 & 22 

56 

Norman .fisker" krabber på Engelsviks O. 
Nørlyng for. 

(Billederne her side 57-61 er fra Norman's, Harder's og Nørlyng's 
langtur Goteborg-Oslo i juli). 

Beretning fra udvalget for lidt af hvert 
eller 

D. SR. i hverdag og fest 

E FTER ved generalforsamlingen at have konstateret, at VI 

endnu et år hang på den, eller, smukkere udtrykt, at vi ved 
vore kammeraters tillid stadig bestred et hverv i klubbens le
delse, samledes motions- og langtursudvalget en aften i begyn
delsen af marts hos dettes formand og besluttede, som så ofte 
før, at gøre en kraftig og virksom indsats for klubbens trivsel 
og medlemmernes ve og vel. 

Allerede i slutningen af samme måned, nemlig den 20. marts, 
lagde vi ud med et stort anlagt langtursstyrmandskursus, der 
blev afholdt i D.I.F.'s lokaler, og som strakte sig over flere 
aftener. Da kursuslederen den første aften bød velkommen, 
kunne han med en vis tilfredshed konstatere, at de tilmeldte 
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og fremmødte deltagere talmæssigt oversteg det medvirkende 
lærerkollegium. 

Den 8. april hejstes standeren efter en del indledningsvan
skeligheder med udlægning af pontoner, der straks gik til 
bunds, blev hevet på land igen og atter anbragt i deres rette 
element. Nu begyndte de nye medlemmer at strømme til, og 
Strigel tog med vanlig energi fat på at fordele disse til instruk
tørerne, (der traditionen tro var samlede til drøftelse lige i 
starten af sæsonen). Vi har i år haft 92 ny- og genindmeldel
ser, og af disse har 64 gennemgået instruktionskursus og be
stået roprøve. 

Een ting lå os stærkt på sinde: at gøre en indsats for at 
divertere og adsprede medlemmerne eller - sagt med en ofte 
brugt vending - at få gang i det så sørgeligt stagnerende klub
liv. Dette havde nu i to sæsoner haft en renæssance gennem 
Langgårds virke på det fest- og propagandamæssige område. 
Langgård havde som bekendt nu skiftet fra klub- til familie
livet, og ingen havde meldt sig til at tage arven op. Derfor 
enedes vi om, at noget måtte der gøres, ikke mindst måtte man 
søge at bibeholde den udmærkede institution, der var skabt 
med onsdagsaftenerne. Vi planlagde derfor tre af disse og gik 
fint fra start onsdag den 25. april med et rejseforedrag af 
politikommissær Sven Gredsted. Fjorten dage senere kørte vi 
en SAS-film, og den 23. maj var vi ude i noget, der mildest 
talt må betegnes som et eksperiment. I sin fortvivlelse over 
manglende . emner havde arrangøren af denne aften prokla
meret amatørkonkurrence (hvor originalt), og da den fastsatte 
tegningsfrist var udløbet, havde - som ventet - ingen meldt 
sig. En del af udvalgets medlemmer, der nødig ville tabe an
sigt, begyndte herefter at demonstrere deres talent - eller 
mangel på samme - for hinanden, og resultatet blev, at een
akteren "Op i revuen « i ti billeder gik sin aparte gang over 
scenen. Man kan diskutere resultatet. Nogle fandt vist, at det 
ikke var videre akademisk. En del har sikkert ment, at fore
stillingen i betænkelig grad tangerede borgerlig straffelovs 
§ 234, stk. 1, nr. 3*). Nok er det: Salen var fyldt og bifaldet 

;~) Med bøde, hæfr e ell e r, und er skærpende omsrændighcdc r, med fængsel indtil 6 m~ll e -

der straffes den, de r foranst alter . .... foresti lling ...... af U[ugrigt indhold . (fo rf. anm.). 
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Middagshvil på Biorholmen. Norman dækker sig med alle midler jo)' solen. 

livligt. (Uden under nogen form at komme med hentydninger 
til medlemmernes smag kan man her ikke lade være med at 
tænke tilbage på en onsdagsaften i efteråret 1955, hvor en 
kammerkoncert af høj karat opnåede 15 tilhørere). 

Nu nærmede fødselsdags-og kaninfesten sig med stærke 
skridt, og også her blev der udfoldet en vis aktivitet. lllumina
tion af forpladsen, Set. Hansbål (lidt før tiden), friluftsbar 
(indeholdende en kærkommen gave fra Carl S. Berg), rødvins
bar på 1. sal m. m.; og de mange fremmødte yngre og ældre 
medlemmer fik en god aften ud af det med præsentationsroning, 

kanintale af professor Mansa samt præmieuddeling, selvom 
man naturligvis ej heller denne aften blev skånet for et udslag 
af visse udvalgsmedlemmers betændte fantasi form af et 
aparte sydhavs-bryllup på en »Kontiki«-flåde. 

Et forsøg på midt i sommeren at arrangere en selskabelig 
udflugt med båden til Landskrona blev gjort derved, at en 
del af udvalgets medlemmer foretog en prøvetur, men udvalgs
formanden afstod efter at have konstateret de forsøgendes til
stand ved hjemkomsten fra yderligere udbygning af tanken, 
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idet han ikke mente at kunne forsvare at udsætte medlem

mernes helbred og førlighed for sligt. 

Efter vel overstået sommerferie tog vi den 5. september påny 
fat på onsdagsaftenerne med Lundqvist's rejseskildring fra Rus

land. Denne aften samlede en meget stor tilhørerskare og må 
betegnes som yderst vellykket. Det var før Ungarns skæbne
time! Den 19. september havde vi besøg af studenterscenens 
kunstnere, der gaven strålende kabaretunderholdning, og den 

3. oktober mødte tegneren Aage Gram Vilandt med sin rejse
film »Marokko - Afrikas br<,"Cndpunkt«, et emne, der også 

havde kaldt en hel del medlemmer til klubhuset. Endelig havde 
vi den 17. oktober et par oliefilms, der måske nok var lovlig 
specielle til at virke alment underholdende. 

På det propagandamæssige område har vi udøvet en vis, 
omend begrænset, virksomhed, idet vi i samarbejde med de 

øvrige klubber inden for Danske Studenters Idrætsforbund 

afholdt en samlet rusmodtagelse i D.S.R. den 20. april. Hver 
idrætsgren havde her lejlighed til at præsentere sig, og der var 

opvisninger i boksning, fægtning, redskabs- og Bertramgymna
stik. Aftenen sluttede med underholdning af srudenterscenen, 

Smagen. 
Norlyng rot. 
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. . Nørlyng foto 
En af de fineste pladser, Abyhord øst for Malmaby. 

der også her havde stillet sig velvilligt til disposition. Ca. 75 
russer var mødt op. For og om D.S.R. talte Axel Lundqvist. 

* 
På det egentlig romæssige felt har vi vistnok for største delen 

travet ad de banede stier og afholdt de hævdvundne og ind
arbejdede fællesture og arrangementer. Kanaltur den 13. maj 
med højt vejr og grønne træer. Omelettur den 2. september. 
Denne årlige tur ud i det blå, som endnu engang var den syd
lige del af sundet, er vist efterhånden ved at overleve sig selv, 
idet det skal indrømmes, at arrangørernes opfindsomhed stadig 
bliver mere anstrengt, og arrangementet havde vist kun godt 
af at blive lagt på hylden i en årrække. Endelig lykkedes det 
os, hvad friluftsarrangementer angår, den 15. september at 
slutte af med en virkelig eklatant fiasko, klubkaproningen, 
der i år skulle være uortodoks, men som gik helt og aldeles i 
fisk, og som endte med, at alle blev vrede på hinanden og på 
arrangørerne. 

Langturene har i år ligget på, hvad der efterhånden er ble
vet det normale. Et par enkelte »gamle« hold drager nordpå 
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til skærgården, medens de yngre holder sig til danske farvande. 
Glædeligt er det at se, at der på holdene er mange unge lang
turs roere, som altså bringer ny t blod ind i denne noget stille
stående gren af klubbens virke. 

Når man nu, hvor januartågen ligger klam over byen, har 
siddet, lig sømanden hos Evert Taube " framfor brasen i et rum 
på Ostermalm .... « og fremdraget disse erindringer om som
mer, saltvand og godt kammeratskab, s~ bliver efterhånden 
den fremherskende følelse taknemmelighed. Først og fremmest 
over for medarbejderne i udvalget, de, der deltog i arbejdet på 
godt og ondt, og som altid var klar til at gå med på selv den 
skøreste ide, som blev opkastet af den enkelte. Desuden tak
temmelighed over for de mange, som mødte op og dannede 
rammen om arrangementer og fester, og sidst, men ikke mindst 
taknemmelighed mod den klub, i hvilken og for hvilken det 
hele er lavet. Klubben, som vi kan skælde ud på og finde for
kert på mange måder, men som for mange af os efterhånden 
betyder så meget, at stod vi pludselig uden den, ville hele til
værelsen virke akavet. 

.711"" "nn" 'gO-
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Start i frisk vejr. 
Kistrup Steffensen for. 

Bagagetransport i Rødvig. 
Swenn Poulsen foto 



H. M. Møller i kravledragt. 

»Sådan skal du 

gøre! « 

(Børge får et 

kursus i grundig 

opvask). 

Kisrrup Stcffcnscn for. 

Tage Jensen fot. 

Højt humør i båden. 
Kistrup 5ceff"ensen for. 

U ndertiden blev de »tralle«. 
Kisuup Sceffenscn foto 



Morgenstemning (nord for Spodsbj erg ). 

Landgang i Ærøskøbing. 

Kisrrup 
Stcftenscn fot. 

Tage Jensen for. 

»Samojede/e;r« ved Spodsbjerg. 

Strigcl for. 

1956 i 6ille'Jez ... 

Mo sede strand. 

Chefen i officersmessen. 

Strigel fo to 

Vi mødte enkelte »kanniba ler«. 



DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER 

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

Civilingeniør H. Ree t 
Professo r, dr. med. Knud Secher t 
Direktør H arald Simonsen t 
Overretssagfører H. S teinthal 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESTEGN 

Hans Majest,et Kong Frederik IX 

Kaptajn H. H. Bondo t 
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. Solberg, N.S.R . 

Professor, dr. med. Knud Secher t 
Civilingeniør H. Ree t 
Generallæge Em. Saugman 
Ambassadør Fran ts Hvass 
H /R-advoka t Leif Rode, N .S.R. 
Grosserer Gudmund Schack 
Direktør Axel Lundqvist 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

I 1956 havde Vennerne den glæde at modtage indmeldelse fra 
følgende nye medlemmer: 

Civilingeniør H. C. Andersen 

Overlæge Erik Jensen 
Kiropraktor Eiler Larsen 

Civilingeniør Jørgen C. Madsen 

Professo r J. L. Mansa 

Døde 1956: 

Civilin gen iør Ole Skærbo 
Skibsinspe ktør Kaj Tra,dsen 

Dommer Svend Va lkersen 

Læge Johm Wiela ndt 

Professor, dr. med. Knud Secher 
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I 1956 er der ialt i kontingenter og gaver indgået kr. 4175,00, 
hvilket beløb med renter andrager kr. 4658,93. 

Heraf er der brugt til indkøb af en plastic-sculler kr. 1600,00 
til D.S.R. og købt for kr. 400,00 lodsedler i D.I.F.'s landslot
teri. Resten af beløbet er endnu i behold, men da der er tale 
om, at D .S.R. skal have installeret fjernvarme, vil der blive 
brug for ret store beløb i 1957. 

Bestyrelsen for Vennerne bringer alle medlemmerne en h jerte
lig tak for deres trofasthed og interesse for klubbens ve og vel. 

FORTEGNELSE OVER D. S. R.s VENNER 

Hans Majestæt Kong Frederik IX 

Grossere r S. Albertus 
Cand. jur. H enning Amelung 

Højesteretssagfører Niels Andersen 
Cand. jur. Arne Juul Arnskov 

Sagførerfuldmægtig Aage Bang 
Overingeniør E. V. Bardram 

Sagfører, cand. jur. Erik Becker 
Skuespiller Henrik Bentzon 
K.ontorchef K. A. Bjørklund Bertelsen 

Grosserer Knud Biehl 
Fru A. M. Biehl 
Frk. Anne Mett e Biehl 
Frk. Liselotte Biehl 

Forfatteren Josias Bille 
Apoteker Sv. E. Bjørn 

Sa gføre rfuldmægtig B. Boesen 
Direktø r V. A. Bork 
Civilingeniør Frode Bramsnæs 

Prokurist M. Bredfeldt 
Overkirurg H arry Brocks 

Statsaut. revisor Svend Aage Bruun 

Fabrikant Pcr B"øchner-Larsen 
Direktø r F. Byrch 

Civilingeniør Arne Bysko'v 
Tandlæge E. Myrup 

Ekspedient Frode Christiansen 
Overlæge, dr. med. Jens C.Chriswffersen 
Regn skabsc hef Erik Cortsen 
Civilingeniør Th. Eberth 

Murermester F. G. Eisensøe 
Overlærer Aage Feldt 

Professor Sv. Chris tian Felumb 
Cand. jur. Aksel Fischer 
Gros serer A. Filt enborg 

Direktør Hans Fogh 
DirektØr Chr. Aasted Frandsen 

Direktør Valdemar Friedricks 
Civilingeniør Dan Frørup 
Museumsinspektør G. Galstel' 
Direktør K. Green-Andersen 

Læge Poul Gregersen 

Politifuldm., cand. jur. H ugo Grumme 
Civilingeniør Søren Gundesen 
Civilingeniør Svend Hagerup 
Civiling. Olaf Hal/in 

Tandl æge Jeff Hammelcv 
rrokurist F. Aa. Hansen 
CiviJing. C. O. Hanssing 

Civiling. , entreprenør P. j. j. Harder 

Korerspondent Børge Hart z 
Civilingeniør Mogens Hee 

LandsretsSagf. Jørgen Helweg-Larsen 
Forlagsboghandler N. J. H elweg-Larsen 
Redaktør C. N,esh Hendriksen 

Redaktør Walter N æsh Hendrik sen 
Højesteretssagfører Bernt Hjejle 

Landsretssagfører H. H. Holm 
Typograf Joh s. Hanar!: 
Civilingeniør K. H,md erup 
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Ambassadør Frant s H vass 

Afdelingschef J esper Hven 
Direktør N. Høy-P etersen 
Di relnør Gunnar Jensen 

Repræsentant Henning J ensen 
Hans Jørgen J ensen 

Korrespondent J . Sommer Jensen 
Civilingeniør Mich eli Jessen 
Læge Erik Johann esen 
Civilingeniør Wriborg J ønson 
Tandlæge Ulf Kaanberg 

Assurandør Erik f(iersgaard 
Civilingeniør Kjeld Klintøe 

Overretssagfører K . Kjær 
Læge Peter Krag 

Professor, dr. med. Niels B. Krarup 

Ci viloverbetjent Jørg en K ral/se 
Tandlæge Ove Lange 

Landsretssagføre.r Carlo Larsen 
Civilingeniør M. Drost Larsen 

Landsretssagfører j. Svenning Larsen 
Direktør Finn Lorentzen 
Civilingeniør G. Meng-Lund 

Direktør Axel L>mdqvist 
Tegner Palle Lunøe 

Tandlæge K. Machold 
Ingeniør Alfred Madsen 

Læge Axel Mathiesen 
Læge Knud Melgaard 
Direktør Kai Mogensen 

Landsretssagf. H. Møhring-Andenen 
Fabrikant Bjørn Møller 
Professor K. O. Møller 

Direktør Preben Nellemann 
Overlæge Jens Nielsen 
Arkitekt O. Mølgaard Nielsen 
Redaktør Kai Nissen 

Grosserer Poul K. Nielsen 
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Civilingeniør J. Norman-Hansen 
Civilingeniør G. Nyhegn 

Civilingeniør Kristian Nørlyng 
Direktør Poul Eivind Olsen 
Redaktør Ib Sv. Olsen 
Landsretssagfører Winsløw Olsen 

Civilingeniør, dr. tech. Chr. Osten/eid 
Fuldmægtig Helge Pagh 

Landsretssagfører Aage Petersen 
Overingeniør Ove Petersen 

Landsretssagfører Poul Pedersen 
Sekretær C. F. Thorup-Petersen 
Ingeniør B. PoUner 

Højesteretssagfø rer Stig Rode 
Læge Jørg en RøjeL 
Direktør Per Rønberg 
Tandlæge B. Rønnow 

Generallæge E. Saugman 
Grosserer Gudmund Schack 

Byretsfuldm., cand. jur. E. A. Schoug 
Overlæge, dl'. med. Ole Secher 

Overass., cand. polit. Ejvind Sieverts 
Kaptajn C. A . Sj eLLe 
Direktør Aage Skjoldby 
Arkitekt N. O. Strigel 

Civilingeniør P. Strårup 
Professor E. Suenson 

Civilingeniør Mogens Suppli 
Højesteretssag fører O. Bondo Svane 
Landsretssagfører N. Borup Svendsen 
Prokurist Poul Sørensen 

Bankfuldmægtig F. Teisner 
Læge Orla Teglers 
Reklamechef Knud Terslev 

Landsretssagfører A lex Troedsson 

Overlæge Mogens Vinten-Johansen 
Direktør Georg Witt enborg 

Laboratorieforstander E. F. Voigt 

Professor Knud Secher in memorzam 

I FEBR UAR 1956 afgik professor Knud Secher ved døden, 72 
år gammel. Endnu en af dansk studenterronings stOre, gamle 
mænd har forladt os. Vi vidste, at det kneb med hans helbred 
på det sidste, men alligevel kom meddelelsen om hans død bag 
på os. Man har jo altid så svært ved at indstille sig på, at 
noget skal være forbi. 

Og når jeg nu skal skrive disse linjer om ham i Danske Stu
denters Roldub 's å rbog, vælder erindringerne ind over mig, så 
jeg dårligt ved, hvor jeg skal begynde, og hvor jeg skal ende. 
For få mennesker har klubben og dens liv i den grad været 
en del af deres tilværelse, som den var det for Knud Secher. 

Han har selv mange gange fortalt, at han kom sent ind i 
rosporten; han var kandidat, før han første gang satte sig i en 
af Akademisk Roklub's både, men til gengæld forblev han nær 
knyttet til klubben - og til idrætten - i hele sit liv . 

Alle grene af rosporten havde hans interesse, og han nøjedes 
ikke med at betale sit kontingent og tage sine rOture eller gen-
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nemføre sin træning; nej, han gik også hurtigt ind i et leder
arbejde, der førte ham frem til posten som Akademisk Ro
klub's formand allerede i 1912. Akademisk Roklub havde netop 
da nogle svære år, men Secher førte den frem og op påny og 
forlod først formandsposten i 1916 for at lette forhandlingerne 
om den sammenslutning med Polyteknisk Roklub, hvoraf Dan
ske Studenters Roklub fremstod. Han udnævntes til æresmed
lem af Akademisk Roklub i 1917 og blev som følge heraf -
iøvrigt sammen med civilingeniør H. Ree fra Polyteknisk Ro
klub - æresmedlem af Danske Studenters Roklub fra første 
færd. 

Ti år senere, ti år, i hvilke han blandt andet virkede i Dan
ske Studenters Idrætsråd og indenfor Dansk Idræts-Forbund, 
kaldte klubben igen på ham - og han tøvede ikke med påny 
at træde ind i arbejdet for studenterroningen. Der var sket 
det, at Danske Studenters Roklub pludselig stod uden for
mand. Fr. Hvass, der havde beklædt posten siden 1925, blev 
af udenrigsministeriet beordret til tjeneste i udlandet, og Kmtd 
Se cher påtog sig uden tøven formandspostens forpligtelser. Og 
det blev en lang tørn, han denne gang tog, idet han først for
lod skuden igen i 1939. 

Trediverne var en guldaldertid for Danske Studenters Ro
klub, alle grene af roningen blomstrede, vore kaproere hjem
førte mesterskaber og internationale sejre i stort tal, og med
lemstallet voksede og voksede. Alt dette var selvfølgelig ikke 
Sechers fortjeneste alene; mange var med til at trække læsset; 
men et strålende samarbejde med klubbens andet store navn i 
disse år, civilingeniør H. Ree, og en række medlemmer, der i 
klubbens bestyrelse havde fundet hinanden i et stærkt kamme
ratskab og venskab, dirigeredes af ham som en primus inter 
pares på forbilledlig vis. 

I 1939 fandt Secher, at tiden var inde, hvor næste genera
tion måtte frem j ledelsen; men selvom han derfor forlod for
mandsposten, blev han dog ved at komme i klubben og følge 
dens liv i alle detailler. Og det morede ham som aktiv roer at 
mødes i båden med de yngste årgange af studenterroere, høre 
deres meninger og selv gennem samtaler under roningen sætte 
sit præg på deres opfattelse af tingene. Ved enhver begivenhed 
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Prof. Se cher sammen med 

rektor, prof. Em. Hansen og 
red . Skaaning ved 

universitel smatchen 
i Arhus 1954. 

af nogen betydning indenfor Danske Studenters Roklub kunne 
man være sikker på at møde »professoren«, der aldrig blev 

træt af at understrege den betydning, et fornuftigt idrætsliv 
har for studenterne i såvel psykisk som fysisk henseende. Gen
nem mange år havde han sin private single-sculler liggende i 
klubben, og fandt han ingen at komme ud med, tyede han til 

den. Hans egen glæde over rosporten var stor, og hans arbejde 
for klubben skaffede ham mange glæder; den største af dem 
alle var sil~,kert de strålende resultater, hans søn, Ole Secher, 
der gennem adskillige år var en af Danmarks bedste roere, op

nåede. 
Men en mand af professor Sechers format får ikke lov at 

»nøjes« med arbejde for en enkelt klub. Han måtte simpelthen 
spænde videre, ikke blot organisationsmæssigt, men også ved 
at inddrage idrætten under sine videnskabelige undersøgelser. 
Blandt de mange litterære arbejder fra hans hånd finder man 
derfor bøger som »Idrættens Hygiejne « (1919) og " Idrættens 
interne Medicin" (1923), bøger, der på dette tidspunkt var 
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banebrydende indenfor idrætsmedicinen. Fra 1916-1924 var 
han medredaktør af »Gymnastisk Tidsskrift,<. 

Secher var medstifter af Danske Studenters Idrætsråd (nu 
Danske Studenters Idrætsforbund) og var dets formand fra 
1917-1922, og han var medlem af Dansk Idræts-Forbunds 
hovedbestyrelse fra 1918-1951, og indenfor Dansk Forening 
for Rosport hørte han til den trofaste inderkreds, som rospor
tens ledelse altid trygt har kunnet støtte sig til. 

Det er ikke her stedet at komme ind på professor Sechers 
indsats på områder udenfor idrætten; den var stOr såvel viden
skabeligt som indenfor andre organisationer, der nød godt af 
hans aktive interesse. Den, der vil vide noget herom, vil i »Den 
blå Bog« kunne finde oplysninger herom. 

Jeg vil derimod forsøge at sige lidt om ham som en stærk, 
idealistisk og særpræget personlighed. 

Det var karakteristisk for Secher, at han altid var fremme 
i udviklingens forreste række, og at han ikke betjente sig af 
den form for politik, der defineres som »det muliges kunst «. 
Kompromiset tiltalte ham ikke, og han søgte det aldrig. Ofte 
stødte han på modstand, og mange opfattede ham - indtil de 
lærte ham nærmere at kende - som en stridens mand. Det var 
han imidlertid ikke, derimod var han stridsmand - hvilket er 
noget ganske andet - der kæmpede uforfærdet for sine syns
punkter. Og fordi han ofte var forud for sin tid, måtte han 
møde manglende forståelse og den modstand, der følger dermed. 

Hans arbejde for lægesagen indenfor Dansk Idræts-Forbund 
vil blive stående som en pionergerning, og heldigvis nåede han 
inden sin død at se mange års arbejde på dette felt kronet med 
et positivt resultat. 

Lægeværelserne landet over hviler på hans gennem mange 
år sejgt førte kamp. Og når dansk amatørboksning gang på 
gang har kunnet afvise angreb fra forskellig side, skyldes dette 
ikke mindst de undersøgelser, professor Secher gennemførte, 
og de resultater, han fremlagde. 

"Professoren« tog ofte ordet ved idrætsforbundets møder, og 
hver gang han rejste sig, blev der forventningsfuldt stille. Man 
vidste, at nu kom der noget, man måtte lytte til. Selv yndede 
han at kalde sig den loyale opposition, og sandt var det, at 
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han ofte æggede til modsigelse, ja, stundom måske til vrede -
i hvert fald forbigående. Men hans vid, satire og ofte over
raskende riposter fik alle til at lytte, når han talte. 

Størst betydning for idrætten i almindelighed havde han vel 
nok i de vanskelige år, hvor forståelsen af id rættens betydning 
for ungdommen havde svært ved at trænge igennem. Den om
stændighed, at en anset videnskabsmand blankt gik ind for 
idrættens sag, var en styrke for denne af stor betydning. 

Efterhånden som hårene blev hvide, blev også sindet blidere, 
men interessen for idrætten og ungdommen blev ikke mindre. 
Da Dansk Idræts-Forbund omorganiseredes for nogle år siden, 
trak professor Secher sig tilbage fra bestyrelsen for at give 
plads for yngre kræfter; men da han senere på grund af alder 
trak sig tilbage fra sin overlægestilling ved Bispebjerg Hospi
tal, var en af hans første handlinger at ringe til Dansk Idræts
Forbund og sige: 

»Nu har jeg tid til min rådighed; har I brug for mig, så 
sig til. « 

Og man havde brug for ham, både på kurslls for forenings
ledere og som foredragsholder for soldaterne. Kort før sin død 
havde han påtaget sig at holde foredrag på et kursus i Jylland, 
men måtte melde afbud på grund af den sygdom, som han til 
sidst bukkede under for. 

Man bliver fattigere, hver gang man må tage afsked med en 
ven og kammerat. Dansk Studenterroning er blevet fattigere 
ved Knud Sechers bortgang; men det, han har udrettet, vil 
den endnu længe drage nytte af. 

Personlig vil jeg stedse være taknemlig for den hjælp og det 
venskab, jeg mødte hos Secher gennem de ca. tredive år, vi 
stod hinanden nær. Jeg er sikker på, at alle, der indenfor D.S.R. 
kom i nærmere berøring med ham, føler på ganske samme 
måde. 

Gudmund Schack. 
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)} PAPIRK N IVE N « 

D.S.R.'s hædersgave til særlig fortjente 
medlemmer, en papirkniv af sølv, smyk
ket med klubbens stander og forsynet med 
inskriptionen »Fortjent«, blev i 1935 som 
bryllupsgave overrakt klubbens protektor: 

H ans Majestæt Kong Frederik I X. 

Desuden indehaves »papirkniven « af 
følgende medlemmer: 

Ove Petersen .........•..•..•..•.......... . ..•..•..... 

J. Norm an -H rtnsen ....... • ........ • .. • .. • ..•. . .. . ..... 
Gudmund Sch,ck ....... .... .. .. . ... .. . .. . .. . .. ... . 
H. B. Fogh ........ . ... . .................. . . ... ... . 
O. H allin 
Axel Hert z 
I-I. I-Iøcg Rasmu sse n ..... . ..... . .... . .....••. . ..•.... 

Axel Lundqvist ......... • ..... • ...... 
H. Roe 

Knud Secher ........ . 
Ove Mandnlp·Poulsen .. . .. . ....... . , .. . 

H. K. R;1StllUSSCn .•.. • .. • •.•..•. 

K. R. Melp Hd ......... .... . . . . . . . . . .. . .... . .. .. .. . 
Aa ge Jørgensen 
Moge ns H er 

O. Bondo Sva ne 

S[cn R yt.m ., . . ..... . . .. . . .. . .. . . . •. ... • .. • .. • .. • .... 
Ej vind Sie ve rts .. , • .... .. ..• .... • .. • .. • . . •. .. .. .. . . 
Jørgen Srrerfeldr ........ . .. . .. . ..•.....•. . •... 
Chr. OStenfeld '" , , ' •. , . ,. , , , , . . . , .. , ...... . 
Ulf Kelrsberg 
Gunnar '"Vandel 
l'er. Nørl}"n g .... . .... . ...•..•.... • .. . .. . .....•. . .. . ... 
Dan Frørup ...... .. ....... . .... . .. . .....•..•.. •... 

Ejnar F. Voige ",., . . . •. . . .. •. ,."., . . " . . " .. " , . . . 
Gunnar Nyhcgn ", .. .... . .. . , .... ..... , .. . . ...... .. .. . 
Frode C hri stta nse n .... . .. • . . •. .• . . •. . . . . .. • .. • .. • .. ... 
Erik Kiersg>ard .. ,., .. . .. . . , . ".,' . , .... •. . . . •... 
Erik Ilecker .. , ... 
H. Mohring-Andersen 

A xel Ma tlliesen .. 

Bjørn ·Møll c r .... ...... . ....• . ... ... . • .. • .•. . .. .. . . .... 

Carl Sjelle . .. "" . . "." • . , 
Mogen s Illach ., . . , .. , . . ,' . ' 

1925 

1926 

1926 

1927 

1928 

1928 
1929 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1936 

1937 

1937 

193 8 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

1946 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1952 

1952 

1955 

»SEJRSMASTEN« 

D.s.R. skænkede på generalforsamlingen i 1934 
"Sejrsmasten « til civilingeniør H. Ree til erin
dring om klubbens indtil da største kapronings
sæson, der havde resulteret i 36 sejre. 

Ingeniør Ree udsatte 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 for
tjenstfuldt arbejde for kaproningen i D.s.R. 

Nedenstående liste angiver, for hvilke år tro
fæet er tildelt de pågældende: 

1934.,. , Gudmund Schack 
1935 ... , Mogens Hee 
1936 .... Max Sørensen 
1937 ... ' Frode C hrist ian sen 
1938, ., K. Kolman 
1939. Hugo Grumme 
1940 .... Aage Jørge nsen 
J941. Kaj Traulsen 
1942", Ole Secher 
194.3... P,tu l Sivertsen 
1944, ikke uddele 
1945 .... H. K. Rasmussen 
1946. Erik Kiersgaard 
1947.", ikke "ddelr 
1948,." ikke uddele 
1949. Axel F. Mathiesen 
1950. Junior-oHeren 
1951 .... Jørgen Krause 
1952., .. ikke uddele 
1953. Poul E. Jakobsen 
1954. Begynde r- one ren 
1955. ikk e uddelr 

H. Ree. 
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Fæ\\eOye\ . 

Sjoarp, skolen for skogspraktikanter i Blekinge. 

Hvordan man lærer at orientere i D. S. R. 

(hvis man kan lære det der!) 

DENNE beretning burde egentlig begynde flere år tilbage, 
nemlig en søndag formiddag i foråret 1951, da en forholdsvis 
ung roer mødte op i Hillerød for at deltage i et orienterings
løb i St. Dyrehave. 

En af de få D.s.R.'er, der var mødt frem, var så venlig at 
give det nye emne en instruktion i, hvordan man løber orien
teringsløb; men 5 minutter efter instruktionens begyndelse stod 
emnet alene tilbage i skolen med kort og kompas, og det må 
siges, at han den dag fik set mere af den store skov end så 
mange andre. 

Årene gik, og »emnet« mødte stadig frem om søndagen, løb 
ud i skoven og kom senere hjem end de fleste andre. Resultat
tavlen måtte han næsten altid læse liggende (på grund af den 
dumme skik med at hænge dem, der havde været i skoven kor
test tid, helt foroven). Til tider undrede det måske »emnet<' 
noget, at det var så svært at komme igennem løbene, men han 
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dristede sig kun en enket gang til at spekulere på, om det mon 
skyldtes instruktionen. 

Dette er en beretning om mange »em ner « inden for D.S.R.'s 
orientering, som rent resultatmæssigt har fået meget lidt ud af 
orienteringen, men som alligevel har nydt de lange søndagsture 
i skovene. 

For nogle slutter historien her, mens den for andre fortsæt
ter, således som for Torben Gad, Kurt Nielsen og Preben Cal
berg, der i påsken 1956 (29/3-2/4) deltog i D.O.F.'s kursus 
på Kopparhatten på Soderåsen, og Mogens Haut og P. E. ja
kobsen (Røde), der var på Sjoarp. 

S joarp er en skole for skogspraktikanter beliggende melle~ 
Karlshamn og Ronneby i typisk Blekingterræn, hvilket er blok
mark uden særlig store højder. Vi, d.v.s. 22 danske deltagere, 
ankom til skolen skærtorsdag og blev straks budt velkommen 
af vor vært, Ove Gustavsson, kendt af mange danske orien
terere. Leo Gustavsson, Oves ikke mindre kendte bror, samt en 
del lokale orienterere udgjorde lærer- og medhjælperstab. 

Skolebygningen overtraf vore dristigste forventninger, idet 
de.n var hypermoderne og helt ny. Den rummede pejsestue, 
spisestue, flere undervisningslokaler, biograf samt et enOrmt 
baderum med finsk bad og sidst, men ikke mindst tørrescue 
til vor »uniform «. På 1. sal fandtes dejlige 2-mands kamre 
med senge med springmadras, og alt dette stod til vor rå
dighed. 

Programmet var imidlertid stort, så et par timer efter vor 
ankomst var v i allerede i skoven med Ove, og de næste par 
dage gik det slag i slag med så vel indendørs træning: signacur-

IJ 
ORIENTERINGS KOMPAS 

DANSK SilVA '"Is 
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Sjoarp. Kursusdeltagerne nyder solen inden starten i kartminne. 

Man genkender Røde i forgrunden og stående i baggrunden bl. a. starteren, 
Richard Nielsen, tidligere formand i D.O.F.'s københavnskreds . 

forklaring, ind prikningsøvelser , vejvalgsdiskussioner , kart minne 
O.S.v., som udendørs: kompasgange uden kort og efter kort

skitse, linie-orientering, åbne orienteringsløb og endelig kart

minne i terrænet. Det såkaldte kartminne var det, der var 

mest nyt for os, nemlig det at se på kortet og forsøge at løbe 

et delstræk efter hukommelsen. Denne øvelse fandt os helt 

uforberedte, idet vi er alt for bundne af kortet, som vi benyt

ter i tide og utide, specielt mod slutningen af et løb. Den psy

kologiske forklaring på dette var efter Oves mening, at det er 

så rart at få et lille hvil, når man begynder at blive træt, og 
så kan man dulme sin samvittighed med, a t det er for at se på 
kortet, at man stopper. 

løvrigt må det siges, at alle svenskerne var usædvanlig 

flinke og gjorde alt for at hjælpe og underholde os. Således 
mødte der et firemandsorkester op påskelørdagsaften for at 

underholde os. Man fristedes næsten til at sammenligne aftenen 
med en hyggelig aften i en norsk fjeldhytte med nordmænd. 
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Kursus sluttede søndag eftermiddag, da vi drog afsted til 
Hassieholm for om mandagen den 2/4 at deltage i et åbent 
svensk løb ved Tyringe. 

Løbet overbeviste os alle om, at vi selv efter kursus ikke var 
udlærte. Selvom vi næsten alle var A-løbere, var vi anmeldt 
i B-klassen (95 deltagere), hvor bedste dansker blev nr. 19, 
medens næstbedste var nr. 67. 

Meningen med denne beretning er ikke så meget at fortælle 
om, hvad jeg personlig har oplevet og lært på denne tur, for så 
skulle jeg først begynde nu. Nej, jeg håber blot, at vi. herigen
nem kan få nogle af vore »emner« interesserede i. at komme 
ind i. orienteringens hemmeligheder udover, hvad der åben
bares i de 5 minutters D.S.R.-teori.. Atter i år bliver der påske
kursus i Sverige, mon det ikke var noget for dig? 

jak. 
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• Over trægr,ensen«, øst for Danebu. 

Ski- og orienteringssektionen 1956 

ÅRET kan på mange måder siges a t have været godt, udadtil 
har sektionen vist pæne resultater, selvom de store resultater 
stadig lader vente på sig; indadtil må resultatet nærmest be
tegnes som en konsolidering af bestående forhold forstået på 
den måde, at sektionens medlemsliste er blevet gennemgået og 
revideret, og at man har fået tag på kontingentindkrævnin
gerne. Sektionen har i dag ca. 70 medlemmer, hvoraf vel godt 
en trediedel kan betegnes som aktive, idet de deltager i sek
tionens arrangementer under en eller anden form. Det var øn
skeligt, om mange flere viste sig; orientering er jo en sport, 

man kan dyrke i alle aldre. 
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Skisporten har i de sidste år ført en tilbagetrukken stilling i 
sektionen, og heller ikke i det forløbne år er der sket nogen 
afgørende bedring her; men vi havde dog en enkelt deltager, 
Erik Lund, med i K.M. i slalom på Maglebjærg den 26. fe
bruar. Lund er dog sikkert det eneste medlem, der med nogen 
rimelighed kan stille op i en sådan konkurrence, selvom han 
ved denne lejlighed fejlede en af de sidste porte og derfor ikke 
blev placeret. 

Enkelte forsøgte sig på ski i Norge, således deltog H ans 
Ove og Haut i Dansk Skiforbunds tur til Danebu, der var me
get vellykket. 

Orienteringen begyndte med træningsløb i begy ndelsen af 
marts, hvor der var pæn tilslutning fra sektionen. Årets første 

åbne løb i Hesede skov den 18. marts lovede godt for resten af 
sæsonen med Lund som nr. 1 og Ponsaing som nr. 3 i B-klas
sen. Samme dag havde sektionen et lille klubløb i Rude skov. 

Påsken var helt i orienteringens tegn med fem mand på kur
sus i Sverige. På Kopparhatten på Si::ideråsen deltog 3 mand i 
Sjællandskredsens kursus under ledelse af kredsens formand, og 
i forbundets kursus på Sji::iarp i Blekinge havde D .S.R. 2 del
tagere. På de hjemlige slagmarker var forberedelserne i fuld 
gang til årets stifinderløb, der løb af stabelen den 8. april. Mu
ligheden for et kvalificerende løb var glippet, og det forsøgtes 
da med Svend Nielsen, der midlertidigt boede i Helsingør, som 
banelægger at lave et løb i Nordsjælland med så små udgifter 
for deltagerne som muligt. 

Løbet afvikledes i Ravnsholt, Tokkekøb hegn og Store Dyre
have. Ialt var der 25 poster til de mange baner, der var nød

vendige i det givne tilfælde. Startstederne var Gåsehuset, Alle
rød stadion og Frederiksborg Byskole i Hillerød, hvor også 
målet var anbragt. Efter løbet var der en del diskussion om 
banerne, der på grund af deltagernes store kendskab til sko
vene blandt andet havde et par tvungne kompaskurser, hvor
ved løbet blev betydeligt sværere, end de fleste på forhånd 

havde regnet med. Følgende tal er ret talende for dagens løb: 
ialt var anmeldt 210 løbere fordelt på 11 forskellige klasser, 
heraf startede 195, og af disse gennemførte 118 inden for maxi-
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Røde, Hans Ove og Kurt efter stafett en i Humleore sko·v. 

maltiden. Det største frafald var i H.B., hvor kun 13 mand af 
51 startende kom igennem under maximaltid. Af disse 13 var 
de 4 fra D.S.R., der hermed sikrede sig sejren i holdkonkur
rencen ved Ponsaing nr. 3, Rindung nr. 4 og Robert Christian

sen nr. 6. 

Af forårets kvalificerende løb var de to henlagt til Sverige, 
begge med svenske banelæggere, og atter måtte vi sande, at 
mulighederne for gode løb er mange gange større der. 

Den 15. april havde K .I.F . løb nord for Perstorp mellem 
Klippan og Hassieholm. D.S.R. stillede med 10 mand, og det 
ly kkedes at få to hold igennem i H.B. som eneste klub; bedste 
mand blev Lund som nr. 6. 

Sæsonens bedste løb var Holtes »Bom«-løb den 22. april på 
Hallandsåsen. Vejret var helt ideelt med tilpas varme og lidt 
sol ind imellem, og banen var tiptop i et dejligt afvekslende 
terræn. D.S.R. stillede kun med 6 mand og overlod de gode 

placeringer til andre klubber. 
Sidste kvalificerende løb den 29. april ved Hvalsø formede 

sig som et rigtigt race for terrænløbere. Det lykkedes her at få 
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A-holdet ved H ans Ove nr. 6, Røde nr. 11 og H aut nr. J 8 igen
nem til en 3. plads, hvilket må betegnes som forårets højde
punkt. To dage før opnåede samme hold at blive nr. 7 af 16 
hold i K.M.-staffetten i Humleore skov ved Kværkeby, hvor 
forårets på mange måder morsomste løb blev afviklet på en 
lille bane, ca. 8 km lang. D.S.R. var repræsenteret ved endnu 
et hold, der imidlertid ikke kom igennem. 

Forårssæsonen sluttede lidt mat med Kompasløbet den 6. 
maj i Grib skov, hvor D.S.R. lå på 6. pladsen i holdkonkur
rencen. Deltagelsen var for ringe fra vor side med kun 6 mand 
til dette specielle roerløb. Et lyspunkt havde vi dog, idet Erik 
Lund vandt løbet sikkert ca. 7 minutter hurtigere end nr. 2. 

Efterårssæsonen begyndte som sædvanlig med behersket del
tagelse fra sektionens side ved de første træningsløb i august 
og september. Den 9. september mødte vi dog 9 mand til Palo's 
mindeløb for Henrik Lange i Grib skov. Løbet var efter kort 
1:100.000 og med definitioner og blev en stor succes især blandt 
de ældre deltagere, der i orienteringens barndom fortrinsvis 
løb efter disse betingelser. D.S.R. hævdede sig godt denne dag 
med Vagn Møller som nr. 1 i H.B. og Høeg Rasmussen som 
nr . 2 i ældre oldboys. De øvrige deltagere klarede sig knap 
så godt. 

Efterårets ubetinget bedste løb var Pokalløbet den 23. sep
tember ved FrostavalIen i Sverige med Staffan Borg som bane
lægger. Her var virkelig tale om orientering på de meget fine 
delstræk, der gav løberne rigeligt med opgaver undervejs. I 
H .B. sikrede D.S.R. sig holdsejren ved Robert, Haut og Lund. 

Efterårets øvrige løb udmærkede sig ikke særligt. Helsingør 
Roklubs løb den 30. september ved Ljungbyhed var noget for 
let og havde kun 4 deltagere med fra sektionen. Holbæks løb 
ved Hvalsø den 7. oktober gaven holdsejr i B-klassen ved 
Lund nr. 2, Ponsaing nr. 7 og Voigt nr. 10. 

Røde har deltaget i et par løb i Jylland, således i D jurs
landsløbet den 16. september, hvor han blev nr. 10 i H.A. af 
35 deltagere, og i Danmarksmesterskaberne sammen med V oigt 
i Oxby plantage ved Varde. 
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På vej mod »Sukkertoppen« ved Danebu. 

Nordisk Akademisk Mesterskab i orientering blev afholdt i 
Finland den 30. september, og her deltog Lund og Røde på 
det danske hold på iah 6 mand. Danskerne formåede desværre 
ikke at gøre sig stærkt gældende og besatte fortrinsvis de sidste 
pladser i det uvante og svære terræn. Lund blev nr. 35 og der
med næstbedste dansker, mens Røde måtte opgive at finde de 
sidste par poster. 

Ud over de åbne løb har sektionen selv arrangeret forskel
lige klubløb nærmest for at trække nye medlemmer til, hvilket 
til en vis grad er lykkedes. Således er der i efteråret afholdt 
tre løb fra Gåsehuset, et fra rostadion i Bagsværd og et i Rude 
skov, nemlig det snart traditionelle Kispus med Jesptr Hven 
som arrangør. 
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Hall[ fot. 



Sektionens stab af løbere er fortrinsvis repræsenteret i B
klassen, hvor vi også har gjort os bedst gældende. I forå ret 
havde vi tre A-løbere, men en rejste til Grønland, og en ryk
kede ned i H .B., hvorfor kun Røde har repræsenteret D .S.R . i 
H.A. i efteråret. 

Styret har i årets løb undergået visse ændringer, idet for
manden, H ans Ove Hansen, i maj rejste til Grønland, og sam
tidig fratrådte Erik Kjær som kasserer. I stedet overtog næst
formanden, Poul Erik Jakobsen, kendt som Røde, formands
posten og Torben Gad posten som kasserer. Ved den ordinære 
generalforsamling i oktober valgtes Erik Lund til næstformand, 
hvorefter styret ser således ud: Poul Erik Jakobsen, formand, 
Erik Lund, næstformand, Torben Gad, kasserer og Mo gens 
H aut, redaktør og sekretær. M.H. 
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Danske Studenters Roklub 
ka n dække en students hele fritid s-behov. K lu bbens virksomhed er så a lsid ig, a t det 
ud en ove rdrivelse kan siges, at den ka n fy ld e fritiden for den roer, som bl ot forsdlr 
at udn)' rr e den - og det !iret rundt . Betinge lsen er blot, at den p Kgæld ende be
kender kul ø r - at han erkender sig se lv SOm roer, med liv og sjæl. D et er denne 
ind stillin g hos klubbens inderkred s, der ge nnem ?!rene har gjOrt kl ubben til , hva d 
den er i dag. 

Her er en summarisk opregnin g af kl ubbens man ge virkefelter - hver for sig s?! 
omfa rren de, at en nærmere redegørelse kunn e f ylde sider. 

Sel ve roni ngen på søen varer fra a pril-oktbr. inkJ.~. den omfarrer motionsronin g, 
ka pronin g og la ngtursroning. Alt efter den enkeltes »Iynne« fald er man til bla ndt 
morgenroere , scullerroere, »to rsdagsroe re« e lle r lignende sm!igrupper med deres 
egen fæll esi nteresse; man gå r særli g ind for Ni våture eller blive r »lynbadere«, 
roe re, som på en halv time n ?! r tilstrækkelig lan gt ud i Sundet til en fri sk d uk kert 
uden besvæ rende trusse r. Langturen e ka n falde herhjemme eller med tid en g?! la ngs 
N orges eller Sveriges skærg!irdskyster. K aproning kan drives som klubmateher; 
e lle r m?! lbevidst stræb kan føre til forn emme løb i udlandet, m!iske til mes terskaber 
og lan ge rejse r. Hver form har sin beretti ge lse - formerne er s!i man ge, a t enhver 
kan find e en hylde, der passer ham (d er find es ogs?! »sandkasseroning« !). - O g 
gennem det hele går den røde tdd: sammenhold et og kammeratskabet. 

r land li gge r klubhuset med sine man ge muligheder. Der er bad stuen; der er sol
terra sse rne; der er slyngelstuen med den gode mi ddag til en billig p enge. D er er 
billard ern e og bordtennissen. Der er bass inet til in struktion og fortræning for kap
roern e (begyn der i januar). Der er kaproningsbasen i Sydhav nen , også med badstu e. 
Der er de store festlokaler i selve klubhuset , med fester , film og foredrag. O g der 
er end elig hele a rbejdet, som skal gøres for a t klubben kan trives. O gs3. dette er 
forn ø jelse - elle rs havde vi aldrig haft rochefer, ell ers udkom medlemsbl adet og 
årboge n ikke, og ell ers blev fe sterne ikke arra ngeret. Der er masser at ri ve i - om 
ma n vil. 

O g eft er rosæsonen begynder gymn astikken med h!indbold og svømnin g, a rra n
ge ret p?! M etrop olitanskolen og i N ørre A Il e, de fem dage om ugen, med tid er der 
passer enhver. Om søndagen lokker ski se ktionen til hjemlig orienteringssport gen
nem de da nske skove, med afstikkere til svensk, vidtstrakt terræn. O g n?!r lejlighed 
byd er sig, tage r ski sektionen på skirejse r og kl a treture i nordiske fjeld e elle r i Al
perne. Til dag li g står G?!sehuset ved Rav nsholt åbent for medlemmern e. 

Er det hermed kla rt , at om en mand er R O ER , ka n det præge ha m helt ? O g give 
ham alt , hvad han kan ø nske sig a f sin fr it idshobby. Vi har give t ikke sagt for 
meget . 

H er k omm er nogle fac ts af D .S.R. : 

Vi eje r Klubhuse t i Svanemøll ebug ten ; Træn in gshuset i Sydhavnen ; Nivåhu set i 
Ni vå og G åsehuse t i Allerød. Vi ha r ad ga ng t il Gj erneshytten i Norge. Vor fl åde 
tæll er 62 både af a.lle typer: 2- og 4-åre rs inrigge re, træningsscullere, motion sscul 
lere, ka proni ngsscullere. Halv- og heloutri ggede toere, firere og ottere. Motorbåd. 
Telte og and et lan gtursmateriel. - Medlemstallet i 1956 var cirka 700 akti ve. 

Kontin gentet er 9 kroner om m!ined en i 10 måneder (ved rettidig indbeta ling) ; 
efter 5 å rs ak tivt medlemsskab er kontingentet 7 kroner om måned en (også i 10 
mdr. ved rettidig indbetaling). Pass ive (som ka n deltage i alt undtagen roningen) 
betaler mindst 20 kr. om året. Omk lædnin gss ka b koster 3 kr. 

Som medlemmer optages enhver, der har stud entereksamen eller adgan gseksamen 
ti l Danma rks tekniske Højskole. 

r sæsonen fås indmeldelsesblanketter ved henvendel se i klubhuset i Sva nemølle
bugten e ll e r pr. telefon RY. 48. Postadressen er Strandvænget, Kbhvn. ø. 



KAS S ERE G N SKAB 

KOTJlingent: 

Aktive medlemmer 
Pa ssive medlemm er 

Til skud og gaver : 

INDTÆGTER 

r ngeniør Rcc's Minde legat ................... ...... .... ,.". 
Ved Danske Student e rs ldrær srorbund 
U ni versi letet 
Polytekniker Legatet 
Gaver ..... . , ......... .•.. . . . .. . .. . . . . .. . . . . ... .. . ..•. 

Sal g af båd .... . ......... . .. . ... . .. . . .. . .... . 
Indtægt ved salg af skab e, nøg ler og em blem er. 
Sa lg af tryk sag er .... ... .. . . . .. . .. . .. . .. .. . ...• . .• . .. 
"Skovrand «: Rent er. . . . .. . ... ..... . . . . .. . . 
lnd v undne renter: Bank o g giro . ..... . .. . ........... . 
Salg af rotøj ..... . .... . . . ....... .. • .. • . . •. . •. .• . . •. ... . .. . .. . 

Balance ... 

Klubben s pant egæld: 

kr . 

40.614 
4.762 

20.000 
6.440 
3.180 
2.000 
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Klubhuset i $van cmøllcbuglen 150.000,00 
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ø re kr. øre 

06 
00 45.376 06 

00 
00 
00 
00 
00 31.703 00 

1300 00 
775 SS 
394 35 
750 00 

88 93 
249 00 

1.1 85 05 

81.822 I 24 

FOR 1956 

U nderskud fra forri ge ~ r 

Klub husel: 

UDGIFTER 

Leje ai grunden.. 2.310,00 
-:-- refunderet af båd e værftet 190,00 

Leje af lokaler .. 2.081,50 2.271 ,~ 
S kattcr og afgifter . . . ..... . ....... . . .. . . 
Assurance . .. ........ . . . . . ....... . ........... . 
V.nd og w .c . (afgif< o g v edligeh old else) . . ... .... .. . .. . . . . . . 
Nyanskaifel ser og vedli geholdel se .... . . . . . . • . • ..•..•. 
Telefon . .. . ........... . .... . .... . 
Renholdel se 

Bådene: 
Ny a nskaffe lser af b~de og ~ re r .... .. . .. . .. ........ ....... .. 
Ved li geholde lse af b~ de og • re r ....... • .. • . .•.. . . 

Daglig drift: 
Inspektion . . . . . . .... . 
Brændsel ............. . . . .. .. . .. . .. . .. .... . . . . . . 6.202 ,06 
-;- refllnderet af D.F.f.R . .. ..... .. ... .. . ... ~,~ 

Belysning ........ . . .... . .......... .. . 
-7- refunderet af bådeværfTet ... . . . .. . . .. . . 

4.708,24 
785,72 

Automa [ i bad stu e .... 389,00 1.174 ,72 

Fr emme af kLub/ivet: 
Fæ ll esture ....................... . . . 
Gymn astik, håndbo ld, svømn in g . . . . . 
Tilskud til skisektioll en . . . ..... . .. .. . . . .. ... . . . . . . . .. . . . . . . 
Officiell e meddel else r .......... . . . . 
Udgifte r ved reSt aurati on og fe ster . . . .. . . . .. .......... . . . . 
Andre udgift er ... . . .. . . .. . ... . .... ... .. . .. . . . .. . .... . . ... . 

A dmin is trat ion: 
K onrormedh jælp . . .... .. .. . . . . . ... . .. . . 
Kontor::trtikler, POrt O etc. .. . . . ...... . .. . .. . . . . . . .. . . . .. . 
Andre udgifter.. . ... . . .... . .. . .......... . . 

ReprteS enlnt;on: 
Årbogcn . . . ........... . 
-7- indg~ct for annonce r 
Andro udgifter .......... . .......... .. . .. .. . .. . . . . 

}( a pronjngsudgif ler; 

Drihel\ af b3deh uscr i Syd ha vnen ..... . . . . . . 
Nyan skaffel ser af åre r . . ..... . 
Ved li geho ld else af b&d e og ~ rer ... 
Ind skud, transport, rej se r ril kaproninge r ... . 

r ilskud fra D.F . f.R . ........... ... .. . .... . 

J\'1otorbid: Rep:lrarioll, plf\d sleje et c. 
Benz.in . .. . ........ . 

Uni,rersirctsmatch: Tndrx.g t ... . . 
U d gift . .. . . 

G3schlls er: Vedli gehold el se 
-7- lejcindt ægt .. . . . . . . . . . . . 

N ivå hus cr: Ved ligehold els e . .. .. .. . . . . . . . . ...... . . . . . . 

6. 353 ,72 
1.250,00 

6.099,62 
125,00 

1.351,18 
819, 73 

1.254 ,00 
1.1 29,50 

-;- lejeindt æg t . .. . ... . . . . . ... . . . . .. . 
D.J.F .'s lodsed ler: K øb 

-;- salg 
K o nringe llt ti) D.F.f.R. 
Bidrag til Bagsværd an lægel 
Propaganda 

Køb enhavn, d en JO. Janunr J957 . 

kr. øre kr . 

4.765 

38 50 
1.597 51 
1.399 73 

396 50 
12.203 54 

1.355 18 
3.491 64 20.4 82 

3.850 00 
5.699 34 9.549 

3.894 25 

3.387 06 

3.533 52 10.814 

530 70 
2.645 50 

245 00 
4.2 14 88 
1.196 42 

174 55 9.007 

3. 100 00 
1.635 67 

184 00 4.919 

5.103 72 
623 00 5.7 26 

1.952 90 
624 00 

2.641 09 

5.974 62 

2. 170 91 

124 50 13.239 

392 11 
295 00 97 
297 74 
'123 00 174 

400 00 
248 25 lSI 

1.772 
709 
412 

81.822 

BJØRN MØLLER , 

ka sserer. 
ERIK HAAMANN, OVE PETERSEN , 

revi so rer. 

91 

ore 

2 1 

60 

34 

8J 

05 

67 

72 

02 

Il 

74 

75 
50 
00 
70 

24 



Østkysten af Langeland. 
Kistrup Steffensen Jot. 

I 



ClOC Whisky vinder 
venner ved sin pris 

og kvalitet! 

CLOC 
WHISKY 

Original - destilleret 

RI CH. ST [ [N8E CK.KBHV ,. 

--~--------------------------------------


	1956-1-51.PDF.pdf
	20-12-2014 09;56;04.PDF.pdf

