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. 19< 'krev lormal\dm Dion! /oUrr, bL., .: .Kult ,,,l pnuar .J :>. . 
for\lzrke, in<ls31<. ikke altn. fu be<tyrel~n, m<-n fr,\ ,l~ •. 101"r~ 

s.ert.de parters stdl'. k.lll VI .Ilttr bringes o~ u\ den po"i:lll~n. \ 1 

, idli.cre har indt>gtr. dw fort.,<I, roklub, d ... "k romn~.· 
o . d 'l I Jet er <C D et kan godt v,xrc, .H mAngt I ag VI mene,_ :1 

l bl •'1 ~ t SXIl< si. m,n de t r nu ikke aJhold< f» fr., 
1, OH m . IO' .:. d . V 
s.t:1dig .11 [uwe dt'ue tH. I fo r Ilje 0& arbejde ror :n nol et. 1 
har '0 rammen til Je t stQ ,'C opsving: clel SLOre rohus O .m :-m~ -

J . ., I ' J ' I " l ,ku li- del ,kke -· ,' .-.. 11_1 .... '" ,-th' O i11 "q iYl;l :lrl'C' ) to: p.' ,lngt Sl ~ I ' I.:. 
,te • , Vo . .' ( ' d 
• I . or n~o\Or is{: n:'d c Lid - v xr~ t:n U n mchb Opgil ve at .l t: J1 
~ e '" J V , • • I' Q h' d m 
~k 'ld em ls k (" \' I1~'d om i IHcr e:!>SC"Cl l ru n lng l q;t sa øj )$ !' .L ,-so 

• o I ' k "I ~l t i dJ ig{~t' e. }'·1cn det er ho j'\t ~,1lH:l SY I1 l~ll. ~t ""' 1 ~ommer . ~, a-
Icml'e belin.clserne ior m<d le"",knb J li ghed med ""d, . ,k 

I , V '0 hvorledes vo' n"bokl ub df"miskc !~mn)f;' n." u lIungtr. I ~t' r J • 
_K vik. og ~., d ff klubber h.r g.vn og glæde af de«' d renge
roning: drengenes I ntUt's~ for rO!tporlen v.ckkes 0& _I en 'i.3.d~n 

cl f dem ",o<re >om voksne bliver ord",,,,,, med -gra ,al mange a 
lemmer_ 

for kapr nlllgcnl ,·tdko",nt<lId~ 
muntrc.nJc rC\l.lhl l , .\( vi v.lndt det 

,\ 

bragtc s:x'Sonen de t 
notd»kC .lkad{"Oliske 

op-
mt-

"."b.b i Stock holm. Til gcngzld t"b" v, i "rhus uni ' ·.r. iltts
nUlchtn mellem Århus og K\)bt-nh~ ... n. men del V.lr nu Arhu ___ 

'ludtnt<rnt vel und!. Men der er d .. vzrrr 'I.dig ~lt for fl, der 
meldf'r lIlg lil træning i $Z$Onl?n _ Von: k.'prc~rc h,lr IfI~_ 'loUI 

stikken roe l n.l:S"ten samme" .lIU" I tu re \Om I 1957. JJlen lide 
fl ere km. 

Mo tlom rol lingen h.lO so m helhcJ vx rct lid! .'Iwrr<: (' IlJ L 
1957, Men fremgangen ,kyl de, udduk kenJo \Urrnc i l -l ,er, 
h:\,k " •• medenl de r foma t er lilb .\~l·I(.,ng for 4- I'crs bide -
,kkc !t il voldsom tilGagegl'\l lg, n1<..' 1I dl'1l r der. FOl' .\c ull crron lLl 
gL'1l ~;dJcr . ,lt ~a Lll iILg(' n p I'':lk ti ~k I ~\b l.' t tf M ,ltU~ quo. Ocr '". ar 

" leJ., i \957 J 864 , culb lUr " 1\ i 1? - ~ I H76 lu" . 4· , ro" og 
2· , rtr$ b~del1e h.1Vdc tils:lI'nm\'n 70,1 rncd lt rn lj. l llre:. med tcul
ler turer' a lHl i. it 55&0 1l1<Jl<-n",,,,r(' , d .v.l. at god, If, . f 
led lt>nullIrtnc i orJh;wm.'J\ ('t ~'u lJerturc. 

- lndi\' idud ronmg. er ... Iedes $ta.dlg t kurs i D .. R S;J;\Onfl\ 

' ·.r«l. ) 1 "g" nwd 29 j 1957. men trfa"ng,m.,<~igl ,pill«." 
uge eller \O fr" dier til in"en "'''r< roll. (or ".lti,ukken. En 
gl.cddig ( .. mt:~ng kunne agsl s""rt'S for de l:rngere lUr •• d,,' .>. 
30 km og d.rov ... Her V>r der i 195 2~ 'ur< mod kun II tur. 
i 19 7. et VIdncsbyrd om den forhold,vi, sode ,ommer. der 

i 



bl. a. resulterede J flere tUfe ril Niv å-huser. 1\( fcrieb l1 gturc 
I,~r der vx rec 7, en lille fr emgang f r J 1957, der ku n ha vc\c 
4 [li re. Gcnnemsnj(slængdeJl af tu rene var på ca . 200 km mo I 
19 1 km j 19,7. Den Il U 70-it rigc Norman's tllr S~ lI1men med 
Frørup og !-larder h a Mandal til Oslo p~ 420 km battede godt 
L s ~ henseende. D er ha r desuden bl. a. været en Lt: llesla llp lll' i 
Limf jocden. S~ meget /ler Om st<niHikJ<en, der n.t:rmc rc kan 
slUderes ~ nd elStcd s i arbogen . 

Den ordinæ re gcnt:ra lforsa mling bndt Sled den 26. fcbru~ r. 
'i<'!-weg-LMser, va r di (igc!\l og Boe.~en se kre tær. Form311den, 
Bjørn Møller , jlxvnte i sin beretn ing de v,lnskcl ighedcr. k lub
ben ha de at 1,:1':mpe med , og som forOVL' ig t ogs, gør sif; g . ..: I
dende i andre id ræ tsklubber, den svigt ende tilgang, vanskelig
hederne med a ~ f~ fo lk til at træne og tage på langturl', og hall 
retted en Slæd: appel til alle unge medlemmer om at Sil ind 
for dis'c grene af rosponen, hvor det gode kammeratskab sær
ligt fo lder sig ud. H;tll retlede sluttelig en tak til all • der havde 
virket t il gRvn for D.S.R. i 1957 og en snlig lak lil clvilinge
ni .. \11'. JonSOrl fr n fi rmaet e hr. Ostenfc!d & '\ . Jenson for 
hans ;1 rbejde ved installeringen af von olief Yf, dH siden har 
virket udmærke r.. Civilingeniør Jonso fi k overrakt klubbens 
hædersgave, papir niven , som et synl igt bevis p. vor taknem

melighed. 
Bcs! rcl sE'1l for 1958 blev dereft r valgt i overensstemmelse 

med dE:! forel iggend e forslag : Formand: B jorn M aller, n.1:st!o r
mand : H . Mohring-,Andcrscl1 , kasserer : B. Bocsen , sckrevr: 
Aage Bang. Ø vrige bestyrel se forud en de fire næv nte: J. 1 or
m an-H ansen, E . Siev ert>, E. Blond, V. Aasred Fra I1d ;cJl, Ch,'. 
Norlyni::' P. J j Harder og O, W /:riis. 

Til de forskelli ge udvalg blev følgende " al t: 
0ko['\(\,n iudval gcl: Arne Pedersen (fo rmand) , B. Boesen . 
M~ te rjeluclva lg et: J. Norman-Han ~(!n (forma 'lcl), Ch,. ,\i'or-

I l' }% P. J. J . . l-lardc). 
K :II)[Onjn g>lldv~lgcl : E Blond (for mand), V. Aasltd Fr,md

" ' / 1, I ),dl~ Nø rgård, Hans O 've I-Iansen. 
Motio n, - og l~tl g \U r udvalget: Aag(' 8 '1'18 (formand), /1rnl.' 

/ '('(1. ... ,.' 11. I(mtd Mikkel;cn, Erwi n Lunderskov . ebbe Niel ,CI!, 
f I M. tl/ ,,(hr . 

R e ; o reme OW PneYlen og El'lk H aaJnann blev g C l) v~ I ~ t. 
Til red aktør v~ l g tcs Aage 8""1 og ti arkinr Ejv",d Sie

'ver i . SILlHclig val gles 14 medlemmer ri l repræsenta nter p~ 
D.F.f.R.'s Scneralfors\l mling. 

12 ft r gCL1cr~lfor s\l mlin gen ble" der dalIllet en ny fraktion 
indenfo r ]d llbb"n af en lueds 3f y'\g re Inedlern mer. Frakt ionens 
navn blev: D.S.K' s Sly rma"d, laHg. Ud af si'l mid te valgte de 
tyVe> t ren\l'nød te er) ledelse , der kon stit uer de sig så ledes: Over . 
St rnnand , Ar, e l'eJers c'f'I, J. sty rmand: ErWin I.underskov 
(Arch ib ·ldl, 2. styrmand : Atrge Btl llg . FOrlnå let er ;It samle 
frakt ione ns medlemmer i klubbens loka ler, såvel i sOm uden for 
s. 'SOnen efter - so m dct hed i med lems blade t - ),de værste dan-

ke- orc l1 inp tradi t;oncr. s~som p llnchesold, hygge~ f [el1e r, fu gle
skyd ni n (!), keglesp il m . .n." »AlIe akt ive medlemmer af kl ub
ben !<an Opt~ges i lauget, fo rudsat at de ha r slyrm,lndsre t og 
proponeres :t f frt: Indlemmer a f lauget, ligesom optagelsen skal 
godkendes Cll~tcmmigr af det tes ledelse. der idd r for e[ 11 1' ad 
gangen.« Konting('ntl:t f:l~tsatt<.'s till k r. år ligt. 

tanderhej>ningcll (,lIldt ~tl'l l ,:'\ [id lif:1 ,om den 30. mart, 
l 1. I I og var hd t 1~1'11IH' 11I pr ,\:/:(: l .lf .It' V,lll le IndlIlOIler. J 

Jt/ ~. 1 lJOnlJl}t' f\ '1I r" J lo ; ~'n 
d:J.:.k(· ,. ,Ir JOllki" /l,f pl.l·nl·", 
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KAPRON IN GSS 'SONEN 19S t> hl c\'. hV :1 d sejre :\n~~r. en tr o 
kop' " f 5.!: son o'·I1 0 1956 og 1957. I1emils 5. h<ra f del norclish 
:ak J.de,lll isk<, me.su'nk olb i octcr. Dr! er doS også det ('u(l'SU" lig. 
hed<punkl, idel vi j , ,",sonen, lob op" cd. en r~kkc p . ..,e pl~_ 
cennger. og bon sel fra D<:gynder-ollcr , forår,~apronillg.n ble" 
vi i intet løb h~SI~ t ,i. men V Ol' med , bmJX' 1l om placerin
r,{'fnc. I COppC Il . 

z sonen begy ndtc usx.dv:.nli g l o yend~', idet vi ( (:1 s'.H\cn 
h.node 16--20 mand, ,,>:ning. og hovcdpnrten p.asedo ene"gis 
I nr.rningen ) glng. Om ugen med lob. gymnastik os ,'on inb 
i bas in under )«irl~ ~ HtnlJ L.J.r1~'L 

l b<~ yndeh"n :lf april rykkede i ~d j S )'d hav nen m l en 
beg ynder-o tter, L'Ll ~cnjOf- tOer u. $[ 111 . og lidt Sinere 1l1cd e n 

enior -[oer m. Sin\. f)t'r btev ogs. hc-r rrxne, en eq~isk . sek s 
IJge om ugt-n. OS vi 'il meg,"' ( Iy ),t p, s:c soneo . 

svzrrc sk~(c de .. .!Il det, .H S)' ven på ~gy n dC' I'-Q ue rell 

IJorten dage for (orlrsk .,pronm~r ll hOm 0& bad Om fem d>.ges 
rofE-rti':1 da han "a r h1cvt:l Totr.t't . ,\( hens yn t,] kon.stl,. ",,'cnscn 
sagde vi til h .1 m , ,H clltc:'n m, Il e h :lll P3SC;C tr.rlljn~('1I 1.: lkr oSc;; ~ 
.s v igtt> sin e k~mmel .ltcr. vg dC·'; \' .t:rrc valR,C h,1I1 JL' l \idstc, Cl .~ 
vi mlue ,l fi nde en .flnlrr. ])~! lyH eJ,·, ()~,., . mell Je! øoc
la~d. både mor.,1 k o~ ron);o:, ibI Oll<·ren . I. 1,·Jr, ~t Je "ed 
(orårskaproningc,) ~ndte p lf('(licp.lcl <n. Vin der blcv -Kv i ' ., 
, 6,3 . nr. 2 -K.R .• I 6.39.8. nr. 3 -J)5.R. i 651, ur . 4 
,· Sk jold" j 7,04. 

T senjor-roer lI. Hm. roC'd('" K llrl O~ . RUrl f'M et P~lIt I'i , hvo r 
d~ ble v nr. J cher B. ', ,,,,,n! " 1\ S, ,"dcl'bt)J' ~. lIIen lur.,,, SIc jo lr! . 

Vor næste opgav," V :\r del\ t\' k·nordl{k c- ),tull l:lIll'r. o lt cr i 
Kiel. E.f"r anmodning (r" S IL Ol; n",.! 1;l.h'liI'"\: fr o os 
ble\' Olu'non i Ir roe,[ som ('n r,on ~ynJcr--o([('r . H.h:c Kid s 
lIn i"c-rsi tet r3dcr over VtsttyskJa nd n:t'rkf'j, t(" srolor-oncf . Det 
hjalp dog ik ke , ft nl cl:CI . idet det tysKe hol d ., ,,dl "Hcrt fora n 
Fi nlo nd, No r~e Ob 0 5. L>Ct m~ do~ i p~,,·tll'·S inJskytles. Ol v; 
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Del " M en ~ej r , ~Om gl:a ledc os rnesc !) ide! S('lrCll bh~\' \'Ull ~ 
det cfter 5!n Llk S cllcq;tlik r'on ins, 

Vi 3.t.utedc d C''j. IJ(.I~ 11 i ill l,;or~flnr U. Hm, med eg.r nd crIlc, 
hvor ho ldet bic\' nr. 1 (' ur Swdcholms l{odd forc rl i'1 g, 
semor~l()('r u, H m. bit·\, VI II, ( des nr, 1. dr('r ;). ( '-nvt fon hele 
to~t. - st,l, rut'"d l/ u, 1~k , 

r seniOr·tOtf m. Hm. vJ.ndt vi sikken for:\n de tlon:k~ mc~trc 
lo,", og t\~,J'lI1i,k, Roddfi)r<nin.en. 

J d.1!:"" ,,(h,~ lob, "'mOr Iler. 't.lned. ,.lo. hold. h,'1',f de 
trt" '"l('mlig tO {in~kl O l svensk - ude'nfor konkur rrn(', 
id("t de- ... :tr Kombi ,)ert-de; d~t ene tinsk(' l);;lmt Jet ~ve0'51c V .. lr 

ondd. de rcsj><'kllve landcs Iand,hold. 
Vi bl,,· nr. J .f,er d. tO laud ,hold cfter .n "",nde kll1lP 

hele b.l J1 en O"r. og d" v ar glxd.Jigt eft or d" hhde pro~,"m 
.l t :,c holdt' t kænlpe sj n r isk og med en sejrs\ ilj<". >om vi J 

tidlig('rc' 101' $O I)t" ( tit h-a r efterlySt, og jjb"k·dM Ilt konditionen 
"M , . ~od . at cle ' un ne I t ~ for pr""et. 

0<'1 var derfor {' Il ~ ! Or SklJffclsc, at heIdel. 50m cfH'r rc!; 
(e rllil h nvd~ vundct, bl~ ,' di~l~V ;tt j f j c er er ror at have ge nC'rC' t e\ 
t, f d insk " l(olnbil1,C' rcd c hold, Fil lTl CrHC kendte i~kc nogc t til, 
~t v, <kulle h.w e ener« denl. og v; nedJa gde cl, og> o.n
K~(· "dt: protesl. 

Pr (" l~n blt\· im i(.!1 nid cfter en læ ngere dj .. ku\sion ,1 VI~l, 
sll< .. le, .t nr. ..l'arg.,. "i k poka len. V; ,>:,ol1oe'.o dog 
hellere vmd. vd~n pokAl e"d nr. 5 med robl . 

Vt sraru'de desuden 'lied teg.ttacn L Si ml n~( ll, ~1;J IJl1 o o~ 

KJorbo. hvor vi hjemfoue tO fQr~ tcpl;.dsc" s.\ t dl'" n~ .lndcn~ 
og tred,opl.d",r. 

Som mM".J bcrcrninge vil)C. VtHC .s..\'50Il~l · 19508 C'II kl. r 
f remg.1ng. h"or y j ; kamp med de IxJm nord .. ke OS ""k. 
hold h.1 r opnået en rxkke pzne pIJ\.~ri J1gtr. v. k.t'm~( dog 
" , d,S merl .. " SlO' v.nskdighod. o~ det er Ol holde ammen 
på hold en,' .. Som bekendt t.ger det ,mndst tre ""sontr l( r.. tt 
hold helt til tops, Dg dN cr n:ntc"o umuligt bland , ! l uJ oter, 
doh p~ J;l'\llld a f ,b.men og de l, p~ ~ rund " ,,,,Iit..-n ion."e, 
. . lede .. fonsættc !' VOr lovende- t()('I' JTI. :nOl. jkk( i J 959, ldcl 
To,k,1 L,tl/d rr send , pS br falingsmondsskol< , RingSlcn, of. 
}fJrgtn Sliv"g.1,.d, ~111 l Mit Jmo ruede tocr u. ~ iln, mt..xl Kur! 

l') 



J Il IA'1I ('f (l'; " Cr., !, yen,~, nu sk al ... ; bfgynd~ fod r.) igen. VI 
m.lllHb I)b'~ ul~l!)S .,f ny~ bproer<. o.r dukker g,",k< vi>! 
,I Ol? lil Cl ~ ..u ~l)' I<l(C'r op . rn l'1I når de horer . hvad vi k r~t: .. 'er 
.,( ,J ""I 1'1. )lg,cr de enl tn: . Vor htrre bcvarts. del kClf) ~€g ik ke 
hold t.: ti l,.,. ell er ogs3 h:\[, dr sun pclr hcn Ikke tid , da mange sw
J ('n\cr "'"' l>ckcmh forud," der., slUdi. r gs!i ml p.I"C .. job 
f o r .H (ie l1<.:! til .s tud ier ne, 

v, hJ r , - r Uel ny 1T%I1Cr, idet de< er I)'kkcd", klubben "' 
engagerE' Ly ngbp dy gtige t ræner gen nem tn ~n,"Ckkc , 1[, ."rI
,'ofle75tn, og VI h~bc:r nu, :\1: d~r vil m~l<1~ S'S s8 11 1.1, n ge n.y(' 
"Oerl', ;L l Ih Ch,..i5 10ff('T5.~n Hh mulighed for rl\ indlede (' n IlY 
:rra ror klubb<-n . 
K3pronjng.sm :'tter ieB ~1 er iu c rt!."!h. nden ikke L1 yt lll('L'It' . og 

vi t"r detJor n'lt'ge[ glade fOf, a l vi hM r. Ct lo v >ll besl.lh:- en 
ny firer m. SIm. p~ Henr I' Ll,.«n, b3dby&go, l. Den bli".r i 
J et ydre SO nl tradi tione lle bldt, r\1 COn dog rTIt"d CI\ v:xsendig 
fOrSkel, id .. den indvend ig og ud\'ond iS bekl."d ., med Sl'$' 
fiber e fter en m IOde, der Cr ud u bej(let i $Ilmarbf'"jdc med ve'r, 
den~ Slor le kapacjl.et ind eofor kapronjnglbåd~. am~ rjk~n('rell 

PeMork . Teknologisk \,,,, itut og He", y La"en, Den ,b l oldr ig 
!>keru og er m<Se[ v.n<kclig .t ød . lxgg<. GI.,, ' iberen er "'~ 
1 ynd. " b~den \i~n<r e" norn,, ) c.d,,,, ,, ,bld. Dc,uJcn bli ver 
den forsync-t med Sch wt'Lzr~ke rtgg~, .. om kun vejer 20 pct. ilf 
en trad ition€:>l rig : de er dC5lld" H ruSt ri , Vi liver det\ fOTs rc 

klub i I. ndet, dcr i. r tn fi rer li d.nne konst ruktion , og d<'l' 
bli",,,1' f..c~dig ri] <.:zsoncns ~ t ,Ht. Bl<md_ 

~~ =--= mmTlJl}( 
SIE~ LAK· OG FARVEFABRIKER 

X86ENHAVN s. 

20 

KA PR,O I l NGSS T AT IS TJ K I? ~8 
I'Lr,wl 

I 
Arml 

'Lo~I(". 
~'" ' " 1 ol.! ~ " '" ~UI'· n 

K),dd Dolkl. 
fOSh. 
Cra\'oII"'f<: 

-
Poul .. 
"n, ('"". f'~ -.. 

Hconll ing H"Ok'rL 

,f-KOb1.,. 
knsC'f\ 

Jf:'n:;;~n 

l\..lhm, 
K.udeJ, 
l un.!l , 

". Poul Erik 
, Ikl1t " " , 

Kun '--

W ill I" , 
Knud . 

Tor .• r . 
" 

--

Ott<:r, " , . ' " , 

"m,. 

j u-cr Mf'd SC)"" 

f.r~f uden $t}' 

TON' n)Cd s,T)' 

loer uJ~ n St)' 

r ll'('r inri&g<"r , 

m .. 
'm. .. 
.. 

, . 

" 

IO 4 lH:l lt'n! Kun , , 
" , 

? N 1l1L"Kll, i\'ittl , ,. Sko( H"nlr:l\. K l .a \J~ . 
~ , Slj '~g,.L.;Ifd, J""&", , , TiL~r1~'n , !km 
". O 

JO , 
2 O Sl.\' · '{/ <~ I'fd , 

" C II:-t"r", rut'n, Kell 
lU • N~dKII, Ole , , ' , 

-

j nt"ID' I')(J~' J' JUIIl OI x niQr /'riv.n 
.s...1In'~"", ~- '- ........ (~ .. c SI.,. f s.,n , 

" - -- J , ' ) , , 
~ " 

, • - - -- - , O - -- - -- -- - - H 2 - -- - -. - . ,; O - - '- - - - ~ , 
hh -.. 

S4-~, t" , 
2 

~ , 
.' 

" , 
2 

, ... , ,- , 

--- - hit ' . _. -----------:.:...:...:..:..:..~ "I 

7 , , 
" . " 

'" ~ , 
" 

5 O 
'0 , 

lah 
""<1_ , 

" • " , O 
S l 
fj O 

~ , 
27 t, 

O 
(I 

" 
'I 
(I 

(I 

" ri , 
" 
" 

• I 



Frol Nvnkt SlIlfUllltn Roklub 
l,J, ..... / /."..u., ..I_~"" .. , 

n , ., _'" • ,t,.. .. ~ ...... 00. I .............. _ .... .. 

~ .. ...-. ...... -- " .......... ;;;,;'::': .. -.. '- ... '-
..... ~ _I_~' .. u., ........ , ... -



''lI? O 12.\') C t 'li') 
-----

STRANDVEJ S9 1 E l F. R Y 3 O 2 5 

BR Ø D OG K AGE R 

1 ---H. Løfvall 

I S~eJvn~Jt~~ 
Petersen 

Jaqtv"l 47 . Tele!. Tag a 3616 

Leverandør 11\ Danske Studenten Slok lub 

F-! Il:' 
Vi lnal t t 

)' t1dll f1ut 

~ I ub,,,, ,"'ro. 

" eHe 
I. S. V. 'Weilbach 
K t holl, .. . ,..,I" 

S l r(1IJO~Dllc:.!:! TIl. I :, 12'20 ·7990 J 
L---___ . _ _ _ _ 

L 

HARALD O. RIST Als 

ASSURANCEFORRETNING 

GRUNOL..AGT \884 

* 

KONGENS NYTORV 16, K , CENTRAl 992 

Den gamle fortæLLer - om N A /\1! 

E l a h enstund i begy ndelsen af na;SIC ~ nusi nd sidder bedstefar 
og sk u[cer sig fora n fjernsyner, der lu ner dejligt [akket v;'("e 
den kv indelige spe::tker. Hun er l<ull jfr1J'1 b,Ju)li og :lg ,ce rer fol' 
aftenens Tr :<l nsmi ss iOI1 af seksdage løbe t med sag te, indwl' ngende 
Stemme. Idyl/en forStyrres rat af børne børnene, der hujende 
StOrm er ind og forlange r en historie. 

~Forc,d Om dengang du vandt er løb j lOckholm,« komln n
derer den xld5cc, for han ved , a t den har bedsteJ'a r endnu 
aldr ig v,æ r c I for I r, '( t iJ ar f rrællc. " rh, l tabte da ogs~ 
noget, " siger ! ilJc~l'l~terell uart igt, men drengen cram pe," hende 
hårdt over l:t:crllc og siger bel ærelIde, for ar redde situatio llen : 
"Det gør cia ik lu: nagl'C, for dee vigti gste er at have været 
med, ,, Det har hall nemlih hol'[ bedstef. r sige ikke cen, mcn 
man ge gange. 

Ollerm gå, Ild fil N ,1M 



,, ] aj a da, boro,· ,iger den gamle h ud 'gl og . glem mer /11 -

g~€nde Ijern\y nspigc l1 , . Iad mi~ " li se. Det var "m' 19S5 .Uer 

~S9 , - nej iorre>rtn, del m~ luve nor" i 19; , ~or. de< vor l.re, 
fGf vI fik d .. , l1 )'e firer ude f,a Henr)" v;>:r f , l Ko". - d'JJ,~ 
b~d - le, SOm en fjcr - alJuminillmsrigge - .- H a n synker hen, 

"lV,e &fubleri". men v, kk .. blid, af den li ll e pige vert c, krJf-

"gt sp"k mellem ribbenene. . 
• t j" men nu ,kai I ba re hore . Det ~ r VM v, ~n hel 

m::rngdt- r.uk\? srudclHcrroc re, der havd~ trJ:nel .l lgC' Side" Ja nu;lI: 
må t1 f1tL Olcn eft rrh~n d(:n som sæso nen skre-d hC~, uden ~ ( Vt 
endnu \I '.lvde fåe t \'o rt cndcli e genllC'111brud pu kapronll\~s· 
bane", Vaf m" nge af 0, hle ve , mo dløse Ob holdt hel t op." . 

>Tøsedrenge. - i"dslq 'd c, dcn ældsre, og beds" far "scr Ikke 
nOf!Q"[ for han h:H lrnu , :ll h;t n sel v havde væ.ret på nJppet ti l .. ~o;e d et samme. Ir vis ikke det i sin ,id p ludselig VH g~Ct op 
fOT ham, ;l ( den 30 mmer .a ll igevel va r )po'erc(.,. s~ Il" n Ilse ).. 
Qocft k Ull n(' bl i"" vcd. J iJO {orh.Ctlcr : 

~ .. Men tin vi ~3. o,l"rmedc Oli .{.t:soncn' dou. I Ah1, . som VI 

k:ddt<: Jet J vor mor,ommC' j3rgon. c.J \!1 ..;kulIe til t .ar ros, 1 
",ckholm ,. var lil\e prxcis d. olle bedste ,lf o, sind ,g " I· 

ba~(' pi ,kar",,,n, og. vil I t:"nl,e jer , del vu nrtop OS, der bl.t v 

udla~o, til " forsv,1Ic de danske farver mod "uden .. rn~ Ira 

Fin land o ' No r~ o~ Sverige. D , va r vel no k en hæ de,' ! Nogle 
.'l f O~ havde somme-rcn igtnncm roet i f irer. andre j ~o('r udc-u 
rlltT toer 'l'll?d. ingen h';l \'de vunde t nO(.jt t vide~'e , men "pyr n,c?d 
de,' Vi vn r da lige kry, og Iwer mand V,\r <lkker p • . m n~r 
han førs, hlev a nbrog l p3 en olt er, sku lle d, ."<Iro syv no k 

trække d~r. der ,1", lk· rr."kl,.s. Iii cv el blev de' bestemt , o, 

"i og$3 ,kuli. ro i hver v re hldtypcr d eroppe i Stockholm. 
dcrfo J' m~t't.c \.·i rigugno k. ove- os. god t. 

D en " Ore d , S kom, torsdag aflCll mootcs vi på 1·lovcdbanc· 

g~rden, o~ vOre lirer havde l'll'gaard "ndt. " f SI i od ,id 

i forvejen , (or det kunne nu han. J\ fstert gik d" op ennCIll 

Sverige. mcn vi sOY bar< ,iden "rk, for k lubben hav de ordent
I,g revet sig og ofrN wvevogn l il os alle sa mmen, selv ni Ole, 
dor endda kun skulle ,,)' re. ~ m~ t1c , . j cl, vinde, h" , m~1I no k 

mene 

~Ii 

fred ag middag brusedt lOgr< " ind p~ StOCkho lm e;,,, ,, .. , 1. 
Der bl,v vi mod, :r { til. d .. hecl Ptlltrson. og J kan IrO, .lI de, 
var en rar mond. I I. " l.a vd~ o relnt! det dej lipte logi for o; p. 
et kollegiu m lige ved b~dcphdscn og ,kaH"I. os oven i købet 

en fin [rokol! Iw er dog " R N st urlenrcrlru5 i n", rh eden : han 
h.vde sø rget fo r. "' V I fi k nogle b~d c 31 ro i, j", han hav de 
slidt og slæb" men li~" forn"jet 5I od h. r> der og sagde " Vii i. 
kom n, , iii Stoc kholm'. O g a l den , id. vi V <l r deroppe, b lev 
ha" ved n'cd ar smi le og Y.ere lige ~od , f sig. 

Mætt e og o mklæd te ko rH vi s~ neri ril båJepbd, cn Om ,fl.r
midd. gen for .lI p ro c' de b, de, p lI,non hn \'d ~ ,bffe, Ol. De 
,3 n:ld ig (ine "d . og d., var d. ,kam 0.,1, mfn - hov! hvor 

va r VOrts: årer? Dl?m kunne l1~gcn B. Lu pi tilos) s.å vi mattr 
" æne med lån" ~rer, som P""r1oll ogsl skaffede. Sit var der 
<trak. nogle. cI.r blev u,ilfred ... og Grue lig ban e fo r, a, vOre 

egne arer ikke skulle vi,e '"g .11 p"S5e til de iremmede åregange. 
m<n det behovede v , ikke at ha ve værel. O g d. v ; ,3 før" kO~1 
ud på v"nde', blcv Vr gla,le igen, (O r hvor va r dtt dos et vel. 
signet s (('(I ~ Brun.s !vi - Ilej, I3 run:-. ... ike n ned de( , o~ det Vaf en 
lille vig i sk.ugården lige nord for S w ck h,,!m . Vej ret vn l' s~ 
smuk r, ler g,tå ligt, mC rl lyst og fint, Ut-: s~d:tJl blev det (} P. ~ ~ 'l cd 
de næ.S te dag.e under seo lve rcg .tlr 'len, n5 r sok n <Ja ikke ~k illl , cdl' . 
Regn b lev der nH ren ik ke. men det va r I:ok, fo rd i K'u l n~ 
R.øde hav de husk .. a, ras" p ar.,p l)' <" med. Ikke en vinrl to r e 
si g, vandc! V Or så blan k , s m e, . pejl, ,m~ holme ,vommede 

deri, o g skove var der hele vejen rund t~ ~J lang t ø.ict l .'tktc. 
Ovre p å den ~ndc ll ,id. I H'g", som I JO nok kender. og dGr 
m~ne vi hen for .l I se, om prin~tsstrn t~ "ar hji"'mme. Vi kunne
se ind i den herli gH g"mle h.l\c. men - ak! _ ikke der rinoc.ste 

spor a i en kongrdatter. dtrfor b.:slultrde vi a t r O h jem og u ge 
iud til St4Xkholm. hvor m.l l' I.t , , de l mi ttdste" ku nne ;.~ noget 
;u spise. 

Det ,kuU. nu ik ke ba ,3 Ic t. for B/0 11d h'lVdt rejsebsS<I\, os 
h.\n var g rumme gerr ig. ff ter h,m m~ lI c "i gå i en I.IIS r.~ kl<e , 
forst til en sporvO~n, og ,i fr" ' .... ep l" l ,il C en tra lsra,joJ\en 
og ad en længere vej ti lbage igon f Dr .tI finJ e et sp iseh" .<, h\' or 
middagen val' 2S orc bi lligere cn n ~Ilc andre :Hcder, IllC n iltlcr 
Sl ed val' d" allerbilligsle . Til ,i d" sav B/aud fort abt, og , . j gik 
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illd p~ del Il ;crmesto spisehus. son', "i .llerede " ,Ir g~ cI forbi tre 

g,l"!;'. " d ,l var " j o~s J. ble " ~ 1 ,~ sulIne. U vi spi". ior dob -
It s~ nles~., ",m v, dlers ville h.ve gjort. Og sel om vi nu 

v .H jnegcl t r .l!lt e~ v:u et ~r . Ui gc \' col ~,og\e vxrrc røve-ru, der vi lle 
have os andr< med »5 kansen li l nogel , de kaldte d lnsblnan, 
OCI var dog ,kke sl sleml, for .nske " i 1 var der ing~n ba
n.HH:r. IYlI.::n nok af ~\ J'H'lr~ bode sage r. og d~m dansede Yl I1U rned 
lor 25 Øfe . d \; , " gen, ind , il vo,'e klubi,,-kker I>le" fo r vclke"d ,c, 

og vi ble" ('ni!,c om l \ ~ hjem, 
Lo rdag formiddag rocde vi Cl pH små re igen. denne ~.ng 

[lied egne &rer
l 

~ ~ ~O \' vi en lan~ midda-g SQ v n , for 0 1\1 efter · 
nli(ldagel\ sl" d k del ri lig gå 10s1 Do ge n , I<uile jo ,lutte med 
de . spændende otter 1Gb om del nordiske SlUden, ,rmeslcr,k ., b , 

som formonde n h. "d. bedt os Om 3 [ i"dc. Vi havde jo no);; 
[, 1\1 n,x" kr til, al dc ,,"dre SI .derHcrhold ,S" "ru el ie sl;erl,e ud , 

ord mx nd enc ",,,elle mcd en bC~:)'l\dero ttcr , der h~vdc sHkt 
.,Ile andre bcgyndcrollcrc i or&c, [lIHlC' nc havde fire mand 
1'1 Jl'rc' b. d, der v.\r finske Ole tre, " ,; "er"l fire crfl, Ile kæm 
p,'r , ,onl vi k"llllt e i~cn fr.' Kid. Svensker ne ha,'de haf t Cll hd 
m.". klprol'rc ~I '''ge .11, J en cnc Slærkere end den a n~en, og 
~lIe f,' n ,1t os. hvor h.lIdl de ha vde trænet, lig~ SIden lS<'n "ar 
" "c1tel p , Brullwil<c n. Hvordan sklllle d I dog spæ nde af? 

\0'; n;t:dc: lige af komme 1'Ied dl stanto, il)dcn mand,-n s ~\gde 
ro,ld, <lf; så roede " 1. l11e l1 det hiJI " ikl« Hort. for de and re 
luvJ e og,. horr SI.Hteren Ol; m •• st-dc af S Icd "It hv>.d de kunn~. 
Eftcrh~ ndcn fik f in nerIle (lg vi dog ",,,er os fo rbi svenskerne 
og nordmændene, der fulgtes ad rCSlen a f l"bcI og ikke nåede 
3' komm~ op til os igen, men hvad skulle vi do ,,,Ile op med 
de fll' Mr? Ol, bew.\!cde delle porgs",ål ved al komm,\od.« 
,i " ..:rke, og da h. n h l ,'de g l0 rt dCl Ilogle !;~nge. v", vi ogs ~ 
kommel cn I.:n{;dc fora " d en fi nske båd, \en - " i kend e cl ·1l) 
og y idst., al de .Iud far~" vold:.o01 f~rr pl,il ,idst. sl vi pu ' 
lede stadig Io, fo r >I holde . r,undc n, T ,I sidsl b..-gvndlc d~ 
,l'd lgC" vd ilt ko rTHne næ rmere -- ,,·'Ille de il O ? J:t , meu forst d::. 

i hol dt vel roel, og del p~ den riglige side "f måIStreg,'n, og, , !O 
bio" vi, så sa nd l jCj\ ,ioder her, - ordiske SI\ldenIUnle<tre!' 

llcdstefa r , y" ke~ fuldk ommen "drnattet l ,lI\\men i I,~nes 0-
kil. så lcvel,dc har n~n '::; fremsti lling vxrr. t, og han ønsker inder-

ligt at blive forsHne r (or At forrxll. om den plfolgendr 50n

da s, I",:nde!scr , Men nei, bornen. skal "ve l i mi nuu er lil ~t 
g~, ,ndcn $T~n .n r;3 r fo,' 5e k sd~ ~c,lobe t J) ' n SIO ' ! . . ( t') ..... r e l -:l gc r $1 n 

cgee"lsp'StO _ l; f V' er c, br.lgende skud af J den Gamles ore
s"ng, BcdSldar f~rcr op m.d et spjxI og fort, >:lIer : 

.N~da, hvo,' nr vi .<t"lt~. dct mK"c vi ordentlig fejr. sy " 
t C:.S VI ~ nU'n det vj lle 1-J ('JH')' . dcr v~r ..... u re s lrx nl~ l' den " a ~' ' I k 
• d 'I f . " " " , " C go me to, Or YI skulle JO ro I~en d.,!;;cn clrer. AI!o:'cvd var 

d,c nogle g.\V t rV~, der ): ik p5 dan,hanan , ''' '',1 i der " ';' ud ol'l 
fll d C I~ cne~ (~ ,\' ,HI CIC med nngcndanscrind<..' r, Ob de horn en hel 
h~lv , ,,ne lor $e" , hjem, Dcr var f10 Vl! 

ondag forml~d.g v~r VI iben ude 0(; av~ o, liol I de anJr 
båd typer, som v, skulle'I,lI le i Jcn d ag, O ' " u ,·id"e jo hver 
enkeh ,,r, os , ~)\' o,' dYt\,,!: h~ n " .\r. /(111 / og Rode skulle fo'" 
"se (ie. I senIor-Ioc r Ilden. Opri t,d l i ~ havde der ikke værel 

n~C! .vensk hold . der lu rtIe ""l" "\: med dem, OlIen for ikk ... 
"' skuffe de r," da",ke g.cstCI' h.\ v ~c ledelsen ,lI iccve1 overla" 
H us!<v :.r l1a ni " , ,, llc O" ]")." v,'' v'l ok l' t'"" . .. • l: n SPOI"t S Ig1. or d CITI 

h.vde ,'Or loer .!lerede besejret een gang lidI igere på s-,\onCI1. 
Mel1 h:ordan dL"!. ,,'i Y.'r ;;1cl lil, måtte cle vxr(- bl eve t dYG
tigere I.den SI .<1, ,vell sl«r ,,", Kur( og Rode rocd" o~ roeele, og 
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hver gang de havde roet et tag, var de foran, men så tOg l~ us
lnrarna et og kom forrest, og en tid roede de på denne made. 
Efterhånden blev Kurt og Røde utålmodige og begyndte at for

tælle hinanden, hvad de hver for sig mente var gnll1del~ til, at 
de ikke kunne ro hurtigere end Huskvarna, og deres radsbg

ning kunne høres langt ud over den blanke fjord. Da d.e til sidst 
var blevet enige om, hvem der skulle styre, tog de fat Igen, men 
de skiftedes stadia med svenskerne til at ligge i spidscn eftcr 
hvert åretag, og de havde også nok vundet, hvis banen bare 

havde været et tag længere eller kortere. Nu ville uh eldet, at 
det lige havde været Huskvarnas tur til at tage et (:tg, da 
bådene som to pile skød over målstregen, så det blev dem, der 
fik pokalen. Vi syntes jo nok, at det var synd for KIf.Y~ og 
Røde, og de synes også, det var synd for dem selv, men Ikke 

for hinanden. . 
Mens alt dette stod på, var vi andre roet ned til starten. I 

vores dejlige lånte firer uden, og en motorbåd, hvis ej.er lod td 

at være meget interesseret i roning, gav os et ordentbg.t skvx: 
vand indenbords med på vejen. Så gik starten, og det gjorde VI 

med, bare ikke så hurtigt som vore modstandere fra Stockholms 
Roddforening. Hvad enten det var bundvandets ldukken, der 

distraherede os, eller svenskerne, der var umådelig stærke, så 
var de i alt fald - pist - væk! - allerede fra starten, og de holdt 

nok så net deres forspring hele vejen til mål. Desværre var der 
ikke andre deltagere i løbet, så vi fik ikke lejlighed til at vise, 
at vi i virkeligheden også var vældig dygtige, selvom vi endda 

kun var et begynderhold . 
Alt i alt gik det os jo ikke så godt, og nu var der straks 

nogen af os, der begyndte at hænge med hoved~t. Heldigvis dog 
ikke Torkil og Kjeld, skønt de nu skulle starte I toer mod Mass, 
der var norske mestre, og den svenska Akademiska Roddfor

elling. Og det blevet løb, kan I tro, endnu hårdere end det i 
toer uden, og vore to blå drenge trak så hårdt, at Ole havde 

SV. ' rt ved at holde båden lige på banen. Hverken de eller Mass 

ville give sig. Svenskerne kunne slet ikke fø!ge med i ~en far:, 
og det cr ikke godt at vide, hvordan det vdle være gaet, hVIS 
,}J' manden ikke, lige inden vort hold var gået ud, havde lovet 

:10 

Toer m. styrmand ejter sejren i Stockholm \\1ilken for. 

dem en tur til Oslo senere på sæsonen, såfremt de kunne banke 
Mass. Dette håb gav dem lige den gnist, der skulle til, og efter 
at de to både havde skiftedes til at føre hele vejen ned langs 
banen, fik Ole heppet Kjeld og Torleil op til at give een lille 

tak ekstra, hvilket netop var tilstrækkeligt til at få presset 
gummibolden på spidsen af deres båd frem foran nordmænde
nes. Det var vel nok godt, de havde husket at få den på, men 
pyh, hvor var det spændende! 

Torkil og Kjeld var naturligvis meget trætte efter det hårde 
løb, de der havde vundet, men tro ikke, de nu fik tid til at 

hvile sig. Næppe var de kommet tilbage til bådepladsen og 
havde afleveret den fine pokal til formanden, før de en-co-tre 
blev sendt ud i otteren sammen med os andre, for nu skulle der 
virkelig roes, om en ny og meget finere een. Det var det fest
lige punktum for regattaen, der her skulle sættes, med seks 
stærke ottere på banen på een gang, og festligt blev det. Der 

var både svenske og finske mandskaber anmeldt i dette løb tre 
af holdene var endda sammensat af roere fra vidt forskellige 
klubber, så de kunne ikke engang få pokalen, selvom de vanJt. 
Hvorfor de så roede? Jo, de ville jo allesammen have folk til 
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o 
:1.{ IrO, ~, j"'l cl va r de dygl igs le, del sy lu es ma Ll LHI vo r s;\. 

uhyre vigtigt. o • . 

N~da hvor de lagde kræfler i. Vor b~d kom d;..rltgt nol< I 

g;.. n g, fo;' de andre var CLI længde fora n, og dem s ~ vi ikke igen 
for omk ri ng SOO melcr. Oh ind hentcde vi SlOckholmspolLscL) 
og iinnerne fra Parg.!s, og nu h;..vde vi kun de kOlnb LL1CL ede 
hold foran os. Vi ha vde Ganen Ix ng t lil venSIre, elle r bagboLd, 
som del jo hedder bla Lldt r 're, men på den anden ,ide ~f os 
lå de fiL1sh akadem ikere, 10m vi d;..ge n før bavde besej let I 

AM, og de havde fun de!. det bed st al udskifle IO ~f d el'c, 

s jgeste folk mcd I O, der var endnu se jgere. Vi gil\ kl ods o ~ ., d 
dem og prø ved e ~[ hugge dem ov er knoerne med vore arer, 
sa mlidig In ed at vi roede ril a f ~ llc 1(I'~ f l er, men (kl.var JO Ikke 
s ~ let ~ r, passe begge dele, b n J Ilok jorst. , og [Li SIdst blev VI 

nød l ti l ,H rO forb i den.." ~agved frltel sejlede en nlOlo rb~d nlccl 
nog le svens kere i, de vlnkede lil os ~ed sm~ f lag O} r~.bU' 
110 0 er, SOlll O/e s)' n tc, lød som heja hep . Men da VI sa havde 
ro;t ovu m3lsrregeLl ,om nr, lrc dter IO Icon, bi nc redc , ~en s ke 
hold og for a" er tred ie, der "It & var fins I . og kulle Ind (lI 
pontOnen e(t~r clen pokal .. som fQrtnali den h;JVde bed t os hente , 
blev de r ct stOrt pr» lyr, og Cn ~r dc bl: Jc svensker, fr~ mOlor 
b:iden var nll ~ \(: t. ik ke I~hd n1 crc 0(; sagde. at vi ik ke havde 
roC! P :1.: lll. ,:1,1" bkv vi /) :1 rc ., di skede,· (d.v .s. cl isk v::ll ii' iccrede). 

\)(;t V:1 r (;,L\ v:c nc CIl. 

I)e fin ncr, vi havde p rø ver ;H r . n;mc over knoerne, havde 
ellers ikke lad l'cl. og m~ sk e troede de ogs~ . :H d el ,'ar noget . 
m"n :ll li d gjorde. Men dCI gjaldt ikke j . " . rige, (ik vi al vide ; 
manden, der sJgde det, \IH ril med form and for alt, hva~ der 
hedder svensk radd, o g del , 'a r lige, hvad der va r. De fJll ske 
sw denler sagde su dig, at det let ikke h~vde ~jon ondt . Olen 

dCI vi lle svenskeren b.1re ikke IrO , og { .~nk, s3. gI k han Igen med 
Sl Jl. pokal. Senere gav ha n den til Pa rg~ der ":H nr . næ ~sidsl , 
fo rd i PaJ isen kom efter dem, og ih, hvor de fra Pargas grinede, 
for i 'F;ob"d fik man elle rs ~ l dri pokaler for fcmtcpladser . 
s~d~n som m ~ n gjorde i Sverige. u troede m~n den~"ng p~ , 
al del v ar fi ni :Il V.ue en god la ber, og derfor ~Jorde VI nxslen 
ik ke rct meget vrøvl ver dommerens afgørelse, men nøjedes 

nlcd at gøre nar ad ham. Selvføl gel ig målle vi j og51 fonoel\e, 

al v, L1u aldrig ville ro kaproning mere, i alt fald ikke i S \'~ 

rige - mod kombinerede hold. 
Og da så de r hele V<lr oversl~cl. sk ul le der ri gt ig fesles. D el 

begynd te med en fi n banket llwi nn nge rOller, og dt var nu s~ 

fo rnøjelige, men netOp som m"n rCI skulle ti al J ~ gækken lø , 
~i k vi hjem for a t pakke vOn lØj, Vi skulle jo n!\ loget tillnge 
t il Københ~vn , men fNindi'n fik vi da g3E'1 en lUr a f dem , 
B/øll d s ~ godt kun ne lide, rund! l noget , de kaldte Gamla Stan . 
Det var Sl"dig el dej ligt vejr, solen \'ar ved al gl! !led over alle 
de maleriske gamle huse, deT stod og lænede sig lil hin~ nden 
for ikke 2 1 falde ud i de sna;vre gader. Og hvL.> de ikke er sa 
"ere!, s~ ligger de der end nu. 

N a:ste morgen var v i hjem me igen, m en fø rst ha vde on ussel 

ryg på færge n prøvet a t stjæle Blo"d's fotog ra fiapparar, 0(; det 
er i kk ~ godt a t vide, 001 han nogensinde havd e fkr tk t i"cll, 
h" is ikke Ole næsten havde set manden tage det at; ~y]) t C", <1 ' 

de l var mærkeli gl, han ikke spurgte om forlov . _ u hk\' l;~V 

I )' ven heldigvis hapset i kraven og sal i kachotten. l le r ,.ul h,w l 
Vi andre gik Iii VOrt a rbejde, OJ; det v~ r ikke ~ nwr'.ll llll. 

men I kan tro, vi var g l~de fo r den dejl i 'c tur lil SIO 'khollll, 
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Overretssagfører rJtuald Steinthal 

l.Yl mcmurtarn 

VED overretssasførcr J (arald Slcilll/;al' s død i cftcr;lrct 19S9 
mJslede DallSkc Sludcllll'rs Hokl uD ikke "lenc ct :l.f SUle a_re:;
meclJemmer, men 0fS;l ri et "idst . . medl -'m L 'il StudcIHCL"f()L"('lliL\
~ens Roklub. Da J\b.d.::mi~k Roldllh blev ,tilter ved s;tmmcn
slutning a f Snldcnl'<.:rfor~1I ill);~IIS Ob Srlld<.:U(as,.mf lIllJets Ro

klubber, var ha.n meJkll1 ~,( (kn fnnrnxvntc. Hall hane dog 
ikke til cl~ betydelige lI.lVne ved ~;)'I)lIll~l1\lulnILlb~n. D~l Val 

OV~lre(s5agførel"lle Anders HVClL<, Viggo Lachmann og ()seer)' 

{chmann saml Dr. scnere ovcrhf;c rI, J(oste>. I Akademisk 
Rokl ub rykkede hall dog' ,unn f rCI\l i fOfStc linie, og i 1901 
v;llgtes han til kj ubbeJls formJ "li. 

I Slemrhal's form;tnd~(id Ll1chrdF en df de betyddigsl~ be
givenheder i dansk studentel L'onillgs h,<tone, indstiftelse ;d de 
nordiske 5tLldentermatcher. Illiliativer hertil \JdgLk fra norsk 
side, men Scemthal gik straks lild for tanken og udførte et StOf[ 
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arbejde fOl' ta nkens rC<ll i·arioll. H et·hjem me. ska rrede t"ll\ den 
økonomiske basis. som var nødvendig ; han organiserede den 
ak rion overfor medlemmer af folketingets fio:lnsudvalg, der 
resulterede i, <lt der Pl fina nsloven blev bevilgel klubben er 
årl igt til sk ud <li komlllun ircrcrs midler, og Ak:tdemisk Rokl ub 
nød sålede den :ere ar være den første d. nske iclLt'tsklub, der 
opn~ede rilskud fra staten . 

D a Stcinthal både i tudentcrforeninge ns og Akademisk 
Rok lub V:H bleve t ben ylter som kaproningssryrmand , v_ r de t 
ganske nalurli gT, a t h<1n se lv tog ro re t, eb det norsl<e og da nske 
hold st ilic<ie op "ed den føl'ste no rdi ke Hudencermacch, der 
var indl:tgt 'om et løb ved l orsk Forening for R oid r. ·ts lands
srævne, der fand t sted den 30. juni 1901 på H ankøsund i 
Christi:lniafjorden. Han var en fortræffelig styrmand, der fo r
stod :n virke inci tcrende på sit ma ndskab. Undert egnede, der 
havde st roke-åren . husker løbet , ' 0 111 det va r i g~r. Endnu ved 
ha lv bane lå bådene . ide om side, 5 r ~ b te han: »VII I V.{;fe 

bekendt , 3,t jeg skal lel~g r afere hjem. ~II vi har tabt. « Mi n reak
tion herpå var en forcering af temp et til en ra ende Spurt , 
der bragte os en b~dlxngde og dermed ejren. Ti l ra neme <lL 
»Kong Chr istian ·, ba r vi vor b&d i 1.11d. Ved Jen efterføl
l!.cndc middag på hadehordiet vaktL' S'ci",hd vi ld jubel ved i 
sin r .lle ·;H crJd x rc. ,Il han i sin begej tring for de n hel'lige natu r 

vcrvejedc hjcll lllle i I ):l l1 m:lrk at for . lå, at J et allerede da 
kb~. i.,ke r/:'lIlld løb ~om Ilonjisk mesterSI :1.b blev hen l gt til 
Nor!>c. SLeinlhal \' .. 1' en fo rtræ ffe lig le jlighedstaler, ell evne, 
h.ll1 havde udv ik let som lede nde sen ior i Student >r f a ren111gen , 
hvor han var leder . f et a f de li be ra le senio t"rtler, der omkring 
:t rhulldredsk if tet fo r en tid knxl' kede de r gamle kOll 'ervat i ve 
vxlde. 

Men Srcilllhn! kom endnu en ga "", t il a r spille 'Jl rolle ved 
de nordishe stude nr erkaprollingcr. D et va r som fo rmid ler af 
den første fin ske delt agelse i 1904. Nordmændene begynd te ar 
blive lidr lunkne over for fo rt , ' n else af st, 'vnerne, efter a t vi 
de tre førsre gange ha vde taget ejren hjem. Ret ti lfældigl tra f 
Stcinrhal på gaden i 'øbenhavn en finsk studenr . der ferierede 
hel-nede. Dette bekendtskab bragte ham j forbindelse "led den 
kendte fi nske sl udenrerroleder, magi srer V (l i no Solst rand, og 

resul a tc t blev, at da Akademisk Rokl ub indbød ril nU t'd isk 
Studenrcrroni ng i 190-' , udeblev nordmændene, men de fl ll ~k\: 

swdenter -r illede op i sredet for . Dog - finnernes betingel sc 
va r, at vi gik ove r til ;H .ro ou tr igger. Men ogs3 dette kla rede 
Steinthal. Han ska f ede os en splintewy ou trigger fra Leux i 

Fran l{furt og engagerede en rysk pt'ofessionel træ M r t il at in
s tnt (~re os, og resultatet blev ejren over fin nerne. Dette var i 
høj grad medv irkende lil , at der herh jemme kom niere fart i 
outrigger-roni ngen. S!UdenteI- ronin~erne er senere ude! uk
kende fo rtsat i outrigger. 

Sleint haI var forøvrigr en fort ræ ffeli g fOrtl1<l nd. Han var 
kammerat med all e i kl ubben, inrcresseret i alle sider af livet i 
klubben. H er var ikke ra le om form:l lldsarrogance af nogen 
ar! . Fo r os , der gennem arbejdet l bestyrelsen blev venner med 
h::l m. blev dette et oprigt igt venskab . der varede livet ud . 

Sid ste gang, St cinthal deltog i ka pron inger, V ;H i 1906 som 
Hy rm and for det danske hold ved de olympiske lege i j\then . 
D~ nsk Forening fo r Rospon nl",d te her fo r forste g, li g ved de 
olympiske lege med et kom bineret hold fra de københavns ke 
klubbez:. som n . ne gennemføre en hlhd vinrcn ræning_ K n
kur rencen - navnl ig med de ital ienske og franske hold - V;l r 

irnidlerc id så ulige både i ma teriel og rrænin(:svil kår, at vi ikke 
for måede at gøre os ga':! dell de. 

Ved danne lsen <l f D anske tIIden tefS Rokl ub ved ammell
slutning af Akademisk og Polytek nisk Roklub 1 19 17 bik SI '/TI 

Iha l med ind i den nye klub, og efrer den Sturc b, dchusbrand 
i 1936 blev h an med fu ld n ;l udnævl\t ti l k ubbcl\s x resll1 edlem . 
Ogs~ den al mi ndelige ieJ rxl h :\Vd~ lu n, ilt rc· rc<se. Hall \':1I' i 

en årrække en dyg t ig leder ;·If ]):'I1\~k ld rxts- rorbullds ordens
og lmatørud valg . 

I lHeressen fo r idræt bc ar dl' Steil/thal usvækket til de Sid

st ~r . D a deltagerne fra tltl'l;t\ lil I\ thcll m d te i '1956 for at 
(ej r e SO-~ rs jubilæet, mød re ha ll op Ob ho ld t trods å rene - x6 
år - en begejs rre t tale. f) c!r(/Id S/cinlhats navt) skal inden (or 
da nsk swden terroning mindes bl"ndt de bedste . 

Em. SITugma n . 
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ALVA J0HGENSEN 
TØMI\fRMESTEfl ENTREPRENØR 

ROSENOffNSALLE 27 

TLF. NORA 666~ KønEN}{ /\'VN V. 

r-
Alt 14I941,bejdo 

Gat· og "and-i nt/aILalør G ..... "a"cl,-

lanItelog centrelvarme ,,,nile l · og 

" .. ",, ~lv.1. ,.. ... 
,1nlaoq. 

C. E. PEDERSEN Hunlot, lolidt 

Forl<1ng tilbud I 

HoJdeoorJ!l5 AIM 5 . 1'JI. Amy. 8864 

SELER BÆLTEH SO!,I',EHOIIlFIIE 

DROST & RYE Pln'IUI.SEN 
I NGEN 10R E ~ 

HE I MDAISGADE 6 C. 73 70 KØ BENHAVN N 

Klarede vi pynten? 

eller 

forsøg på et klubliv 

- og har jeg end st"j le r l11in shde på grund , 
så var det do g dej ligl ,H f a re. 

H~'llllk Jb!("/l. 

DET begyndte så swrs13et, med en geva ldig fe st i feb ruar, h vor 

der intee var spa rec med hensyn cil lIdsmykning m. m. Under 
holdningen va r desuden holdt 1 et passende plan og bevægede 
sig fra habde kabarerkunsmere til miss Florence j lømmelalde
ren . I salen fy lkedes den faste skare samt en del k .lniner, med 

lemmer og studeret godtfolk iøvrigt. 
Joh, det var en stOr aften, der v~rslcdc godt for fremtiden. 
Ved gene ralforsamlj ngen blev ~lyrmil11dslauget holdt over 

dåben og er iøvrigt derefter s.LSOJlCn ig\"llllClll blevet fugte t ved 
passende og lIpasscnde lejl igheder. 

I april hejste vi standeren efter forinden at hclve lagt pon 
ronen ud. NedbrydeIlde kr;t:ftL'\" i klubben arbejder iøvogt på 
a, afskaffe VN kæro ~a\lllo 1'"Il(Un med de rød e flyde kasser, 
der har skaffet os ma ll V;C k ll \ l ;:;U': txer i ~renes iøb, og ombyrre 
den med en kedelig indre tning fra hav nevæsenet, der for 
medelst r<lte- og Icjevilk ~lr kvcres fi ks og færdig hvert forår. 

Ingen hyggelige timcr med op- og nedragning længere. 
Ingen glade rab og [vcl:yJige virrigheder til at krydre aprl1 -

lufren. 
Ingen ufrivi lllg vand ga ng for de dumdristige. 
Man kan sige en del om de kale, der si dder deroppe j rop

pen og di sponerer, men sa ns for folke liv og kulturarv har de 

ikke mege, af. 
Efterhånden kom roningen i g.lll g, og V I mån e arter l 31" 

konstarere, ar fæ ll esa r ra llgemelHer har ingen g robund i D.5.R. 
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Kana lt ur og d tsjige gide r foll ik ke d el ,.ge i. l)« er m, n hd· 
,ji vis s m vordende læge eller saglorer for l>la«Tl il. De< 
,o, ager fo r megt! ~ f <I'cjderi, og hvorio, skul le ma n dog sidde 
og h, ve mas m.d at korte her og ho re cfrer komm;lJlcl~r. n3r 
m:t n ffter at ..... X' f" t> slupptt gennem instrukuOn~n s SKz:r5ild k:ln 
driH over billardet i bch~gcligt s.<ffiv:rr med . ndsbeslægtede. 
Af 'amme grund ,fhold., m~n sig fr . , 1 form fo r ka proning. 
efter 11 mOn ved et b" og i S ydhavnen har ov.rryd« sig om. 
,t de roere , der gå, ".,"J •. udv iser en lid t lor b,rnlis br · 
~e j s t r i nt; lor dor« id r. t , lis",om trxne'en , kk. hei l ligner ti, 

proftS!lor j s.l mrn t'nl i~n~nd c litt era tur. 
T jUni lykkedes dtt dog Jt samle f[ p.r b. de hold ka niner " I 

" n «kend·tu r , il Sallholm. Det blev <n Sto r o plevelse for d< 
u n~~ dclt.1g<re a l gæS t .. den fremmeddrl.d. " med dens iuy,le . 
lov, cl)'reh " og bd olkn ing , der i hvCrt fa ld er fredeli g j.ln g' 
j'ysterno, (h vor il1lod de i oen, ind re sk.ll l' . .:re lid I å ). 

Vcd ell,·rh"id. tarl<dt v i Onl,:bg., ( t<nerne. og d .. v ar 
i ~r r"" . at ,~ m.nge af klubbens ~gn~ m~dlemm., kunll bi 
d rJgc til undcrholdningcn i (orm .f cau,erier, Ipbilledfo rc 
drag m. m. Front? er JO f,ut på pro ' r.lm n'H.' t cft~rhlndt'n . nl~n 
0SS,\ J\ lJI,d lrf:kkd;cn I'ullcde sig veJ j ar l'Il~ d en g\imrL' ndt' 
bC fl: t lli n~ om ~ill {< opl evelser j Sifrf;'l Leone . Som et fC'~ dl g l 
pun kl um or ol1,dugso f .. ncrne h.vde vi ,' n Kjell Ol"on.kon· 
cert . der s.olled e en br~cj 't,.t t i lhørers l,~re, d." inden d.n 

ullk.>lske nyd else, Indrog [\o);et, som kokkenet l et UOV.rI ,,~ t 

(. j.bhk smigrede med bctegnel <e n Vo·lener",h "it u l. 

AI " n udilug, l il Svmgc i ap ril og "n fiJdsdsd agsfeSl i lu ni 
ik et ,X I deles velJ yk ket rorlob næ,, \, •• IIUII i forbilart,'n. 

l seplember had ror m:\ l1den os sa; ll< hold tD Kv;lcm;'t ch~n, 

og Itcr r"lIene v i o, ud. 1 al besJ<ed.nhed kan man sise, at .Iv 
de beryglede p" ''''g''' ng fr. det 19. ~rhundrtd .. engelske m'· 
rine ikke kUnIle have gjon det bedre. K~llIntr OS ungdom",e. 
I~e med lemmer iovriS' bl. ,· j,lgtet ti l klubbtn, fjerneste k roge 

og for melig smidt ud i b denr, hvo re ft er de .ftener igenne 'H 
trak b~rtC for l il sidst at "i lle l i l , ' 1 udl agtisesløb, hvo ri iem 
Dåde del log. De udva lg" mod te K vik den følgen de aften . og 
rcsul l ~ l e l blev. " v i hj.mfo rt. boJchegb <>et lil klubben. S. 
b ngl b n ma n n' med unge roere, når m'n opt""der y ind~ndc . 

Htr\kr foc 
På hJ4/~/ • .. GJrl:. ,a,k. 3'0k. S (l ~. ,ok - da {' g~N1Ju V III.'" 

(b.f(/'("~ "A l kltrb bU.J~t) 

KllIb kapro, \in gen i ,Jurninse n ,f oktober dr uk ned e i regn, 
men v i ho ldl ud li l den bitre ende . llige",1. form"nden, der 
sL~di ~ h ~ber 1,3, a, :ddr< medlemmer ha r belXnkt klubben, 
slunkne k:l SSC i deles leH3menu.riske di.sposLl;O r'H~ r. forelog 
denne d" <t febrilsk forsQg pl " ,b fr, ko"" nter vcd ~t 
arrangere en ma lch lo, 70· : rige. Dc g:cve .~l d r e della Sc,c. 
gjorde imid lert id sa mtlIge h:)ns lorh~ bni"grr t il skamme OG 
viste. ~l m:1.) hos O~ - ml'd ('11 le l omskrivning - kan bl uge- dt"n 
MacA rchursk , .«ning : .G, ,,,I. roer. dor ik ke. Dc forsvinder.« 

, r man gor ,t"lus, er d<t comme il faut at takk. "l højre 
g venstre. Jeg vil da op1 gerne lil mine n.«nte<t. medarbej
ere udddc de S,lmme honor~r"" m smedens b , J o d. af. 1 

har l.gt krop til del ,h glige, SUrt sli d, l hor lag<1 ., <k" " nap 
cd rCHer og at' r-a ngenu ntt!' r o~ ~id st. m~n ik ke mindst, ] h:!; r 

ydC'1 <l limr nde kammfratskab. 
$pl i.:c the mai nbn.ce. 8,1118, 
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blev pla nlagt. Et mål l~ nu forude, og træn ingen b gyndte, En 
pinsetur til Nivå overbevi ste mig om, at jeg befandt mig S<1;I'

deles vel i de[[e nye )·.våde element'" og et par uger senere 
deltOg jeg i tOgt et [li Saltholm. 

Beriget med dIsse erfa ringer samt forvisset om, at klu bbe n 
disponerede over eel brugba rt tel t, drog jeg ud på det Store 
event)'r. For a[ undgå isbryderhjælp i større omfang foregik 
!lI ren i vinterens mildeste rr.J::cd, august. Båd(ransponen (i! 
Goteborg, der sk uUe være udgangspunkeet, blev takket være 
K.R.'s velvillige indstilling undgået. K.R. havde en dejlig båd 
liggende deroppe, og den lånte vi. 

All erede min bagage rø Llede, ar der var noger usxdvanlig( 
på fxrde. Kufferten var erseaeeet af ee par køjesække, og min 
flotte k lubd ragt \' ar afløS[ a f en praktisk anorak, eernet skjorte 
samt ler) ienebenklæder. 

Stareen bl ev seks ei mer f orsi n kee, så der herskede en del 
nen·ositet ved startstedet. Selv JvJikkel var \'ed at miste noget 
af si n personal it y - han havde (rav l t som en sygekasselæge 

Trods al t kom v i fjm fra seart, og efter de obl igaee ugler 
fa ndt man sti len og overtog fori 11 gen a f fe I eee, der beswd af 
fi sl ~ ku([ere turistb~de samt en enkelt tankbåd. På de førsee , 
5000 mete r va r der h&rd modsø - ønskevand for mig - og de 
la ll oe sCJ'oe & retag O'<lV bonus. All igevel k u n Ile vi ved 10.000 m Cl ' o o 

i k ke forll i Ild re en 30 tons kutter i ae g~ forbi - jeg nikkede 
genkendende. Smne gik balledommerbåden op på siden af os, 
og på bedste ma!ludllkwrfacon foredrog en fisker al sin viden 
om sømærknillg o. lign. 

»Aldng mere kaproning" er ikke titlen p~ en forening, nlen 
en tankega ng, der altid opstod, når 1200 m var tilbagelagt, dog 
Iwer gang afbrudt a f styrmanden kommando om ,,20 stærke«. 
Min glæde var derfor ubeskrivelig, da brølet »vel roel« n&ede 
mine ører. Drømte jeg, eller var jeg v~g en? Ah nej, jeg var jo 
på langtur ! De sidstc 5000 m dr ev vi, indtil må let Bjarka var 

o naet. 
På vej, til M::trstrand stod vinden os bi, og Borre realiserede 

en ide. for at tone relcundcdagc t arra ngerede han et tørre
stativ ved hjælp af bådsI, agen og de ud elte telt tænger, der var 

4G 

Undall1-f.Cl torre! 

C, lh"g (Ol 

sæ rdeles velegnede. A l'erne blev tru k ket op, siledes ::It frem
drif ten blev generet mindsr mu ligt. 

E fter en van sk el ig la ud gang I M arstr ,l nd blev Ka rl seen
fæstningen scormc[ - vindstyrk en var 9. En duel med pOrt
vagten kostede tabet a f 1,50 sv. kr., men fæ.stni ngen blev ind
tagee. 

Vindstille og kJan solskin er en kaproers mafcridt, men jeg 
erfarede, at langeursroeren kunne have de samme lidelser . Efter 
10 km's roning gav vi op og ::tnmodedc Om bllgserh jælp. Vor 
til formålet medbragte fan gli ne brag te os i forbind else med 
en mindre tankb3d - vi var reddet. 

Nord for Lysekil var dønnin gerne mandshøje, og mindrrne 
om reganaerne i Kiel vælded e frem . Efter en hård lur nicde 
v i Malmoen og fand [ en l. kJa ses lej rplads udsl y ret med pa.
pirkur v. Næste morgen mødte talrige turister op og hja lp ril 
med at pakke sammen og skubbe fra. Det v:lr øens eneste bade
sted og camping strei1gt forbud t. 

J Smogen var Ilde byens befolkning mødt op på kajen for 
at byde os velkomrnen. $fonere dukkede en repræsenr ant op og 
forsøgte at sælge os en hj.rlpemoror; den stod og cikkede på 
hans lastbil. Ti lbudet blev dog afslået. 

Nord for Smagen aisJørede BMre sit [al ene for at ml te 
onenrcnngen. De[ varede en time, før vi fa ndt vOJ' positi on . 
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Han burde genoptage kaproningen, thi her er banen afmærket 
hver 25 m. 

Del' skulle provianteres, og jeg fremdrog en tør, renvasket 
uænil1gsdragr for ar gå j land, En havfrue m3 have tilkalde 
mig, for pludselig var jeg fuld påklædt på vej lid over nLlin
gen. Den Vamle n1od tage.\se, jeg fi k dernede, skyldtes dog en 
brandm<1nd. Fornærmer vendte jeg tilbage ril over fl aden - jeg 
var brændt af. Waterproof stOd der på mit ur, og g, nsk:e rig
tigt - der val" umuligt at få vander ud i.gen. 

Øen Havsten var von domicil i 2 clage, o::; her fik Borre lov 
ar afreagere. Han vilJe på makrelfiskeri og .lokkede mig med. 
Vel vidende, at vi befandt os indenfor J-milegrænsen, nærmede 
båden sig en gruppe tavse fiskere, der tral< den ene makrel op 
efter den anden. En Sten af størrelse som den j JeUinge ud
gjorde von anker. Pjasker, der fulgte stenen, m~ bave jaget 
samtlige fisk borr i miles omkrecls, thi fi ker.nc- forsvandt ban
dende en efter en, og vor fa.ngst indskrænkede sig [il 73 brand
mænd, der alle var )) løse på tråden «. Dee voldte Stort besvær 
at lette ankeret, men rakket vært: en fjn bjer gningsteknik nåede 
vi land - 300 meter blev rllbagelagt pJ een time. Mikkel, der 
havd e iaguager os fra land, stOd parar ril ar flæ nse den hval, 
vi øjensynligr havde kæmper med - han blev sku ff et. 

Efrer en bevæger nat i Frederi kstacl stod vi ind ( Oslofjor
den. Det kneb atter med orienterin en; selv en så er faren 

C,lbaC fot 

:1-8 

orienteringsløber som Mikkel gav op. Jeg konfronterede kon 
og kompas og beroligede Borre med, at det var Hanke> og ikke 
Island, der l~ ret forude. 

Der blev sar ny banerekord på turen til Mass: 16 km j ti
men . Vi var meget srolte, især da årerne havde væree oven 
vClnde det meste af vejen - vinden var stik syd. 

Oslofjorden bød ikke på nogen campingmuligheder, så vi 
besluttede ar få er blaf. Jeg erfarede ved denne lejlighed, ar 
det juridiske begreb »aberratio icttls(/ - det for fejlede kasr -
også kendtes indenfor ro ningen. 3 gang forsogte jeg at komme 
.i forbindelse med en skonnert, inden det lykkedes en matrOS 
al hnge vor J ine med en bådshage. 

Der vm lidt af en bedrift, d~"1 vi på højde med Srlndvika an
modede skipperen om at kaste Jos. Der 'var endnu 10 km til 
Oslo, men N.S,R.'s weekendhytte på Kalvoen fristede, og kur
sen blev sat mod denne. "Solodden« er fakLisk et lille paradis 
for N.S.R.'s kap- og langtursroere, der her er lykkeligt for
enede. Vi fik også loy a[ nyde gode af der og blev anvist den 
s tørste Cl f de 5-6 hy ([er, der fi ndes de r. 

Turen ril Oslo tog 21/~ time, men vi roede også hele vejen. 
Min bagdel var ikke s~ velpols[ret og ha vde voldt kvaler på 
den sidste del af (uren. Desuden fry~[ede Borre solseik og for
svandt adskillige ga nge udenbords, og da samtidig Mikkel 
Sy'ntes at være [ræt, må ne de sidste 10 km jo tage sin tid. 

Happy end -
Ja mmer. med j.:zmi.litn 

Mitl elmann i N . S.R. 

C,Jb<'1l: 10<.. 
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Som ,lrid blev man mod rager med hjerrevarme i N.S.R., 

og hr. og fru Mittclmann var ydersr gæsrfrie værrer - hermed 
vor rak. Ar skulle sove sammen med 25 kasser øl var en sror 

prøvelse for mig, men jeg besrod den. 
Høsrfesren lørdag aEren bød på overraskende momenrer, og 

vi deltOg i der nele. Jeg traf en del gamle kaproere, s~ snakken 
gik med minderne om drabelige dyster på og udenfor banen. 
c En bedre afslurning kunne en langtur ikke få. 

50 

Sol 
Saltvand 

S ej/sport 

Calle. 

og M A R I N A T 
YACHTI>AK 

O. F. AS P Afs 

Håndbold-afdelingen 

DER vil altid være noget visr utilfredsstillende ved at skulle 
fremkomme med en redegørelse for nåndbold-afdelingens re
sultater på denne tid af året, idet håndboldsæsonen ikke følger 

kalenderåret, men går fra september til april. Dette medfører, 
ar man dels må resumere en del af resultaterne, der allerede 
har været offentliggjort i sidste årsberetning, dels må undvære 
slutresultaterne for så vidt angår indeværende sæson) men her

med må den evenruelle læset· af nærværende ahs" affinde sig. 
Træningen foregår stadig hver onsdag således; fra okrober 

til april i Idrætshallen fra kl. 17-18 sammen med Akade.misk 
Idrætsforening, og fra seprember til maj fra kJ. 18,15-'[ 9 i 
OttO Mønstedhallen, ,begge haller centt'alt beliggende i Nørre 
Alle. Træningstimen i OttO Mønstednallen ledes fonsat af Stll

dentergymnastikkens træner John Ludwig. 
I sæsonen 1957-58 spillede klubbens tO hold følgende 

kampe: 

20/10-57: D.S.R.-Heimdal 
J/Il-57: D.S.R.-Sundby-Vcster Idrætsforening 

10/11-57- D.S.R.-Genwh:c Statsskoles Idrætsforening. 

24/1 l-57: D.S.R.-Christianshavn s Iduccsklub 
15/[2,57: D.S.R.-Søbo.·o 

S/l -58: D.S.R.-Hakoah 
9/2 -58: D.S.R.-Boldklubben 5rac 

23/2 -58: D.S.R.-Laucits Knudsen (LK.) ........ . 

6/10-57: D.S.R.-Heimdal 
27/1 0-57: D.S.R.-Hako,h 
17/ l l-57: D.S.R.-Christianshavns Idrætsklub 
8/ l 2-57: D.S.R.-L.K. 
511 -58: D.S.R.-Boldklubben SO"" 
2/2 -58: D.S.R.-Hvidovre IdC"ætsforening 

23/2 -58: D.S.R.-Genwftc Statsskoles Idrætsforening . . 

6- 4 
7- 6 

10- 8 

2- 8 
10- 7 

2- 9 

6- 5 
14-10 

7- 8 
7- 6 

10- 9 
9- G 
5-11 

S-U 
5- 7 

;'il 



For L-holdets vedkommende blev resultatet, at man op
n3ede J 2 points i 8 ka mpe og sS ledes blev nr . 3 af 9 deltagende 
hold. hvilket er en absolut nydel ig placering, som man vist 
skal langt tilbage for a t se magen til. 

IL-holdet , løjede lidt af på det sid ste, hvilket medførte, at 
mali i 7 kampe iah opnåede 6 points og derfor kun blev nL 5 
af 8 de lr.agende hold. 

Den 23. matts 1958 deltog man som sædvanlig j roernes 

mesrersk aost uf nering. 
L-holdet deltog i mesterskabsr",kken og blev her først slået 

af Lyngby Roklub, der iøvrigt vandt den udsatte pokal til 
eje, med 7- 12 og i jumbofina len yderligere slåe t af Kvik med 
3- 5 efter en særdeles spændende match . 

Dette medførte~ at holdet rykkede ned I herre A-rækken, 
som man, hvis roernes turnering ogs~ find e r sted i ~r) har en 
absolut chance for at vinde og i særdeleshed, hvis der i lighed 
med sid st kUIl anmeldes dcu€' ene bo ld , idet vi så rykker op 
uden kamp_ 

IL-holdet deltog også med et hold . Den forste bmp va ndtes 
af D .5.R. ove r Kvik med 12-5, og i deo næSte mod SI<jold op
nåede man ua fgjo rt 6-6. I den efterfølgende maffekastkon
kutrence, der sh,lle afgøre, hoilket af holdene der skulie gå 
videre til finalen, var Skjolds spillere jkl~e så hæmmet af ner
vcr som vore, og de tillod sig derfor kun <lt brænde to straffe
kaSt mod vore 3. Skjold gik derefter videre til finalen. 

K log af skade fra sidste års resultat i pokalturneringen af
holdt man sig i år fr a at anmelde et hold her, og spillerne 
kunne derfor i god (fa om deres egen styrke gå i gang med 
Københavns H1ndboldforbund s turnering i B-rækken. 

J-Ier er følgende resultater bl evet opn Re t: 

L H OLD , 

S/ IO-58 : D .S.R.- Gemofre Statsskoles Idrætsforening . S-l) 
19 / 10 -58 : D.S.R.-Søborg. . .. 7-1 0 

9/1 1-58: o .S.K-Laurits Knudsen (1.1<.) 9- S 
7/12-58 : D.S.R .- FæJb fotcningen for Dansil t: Brugsfor-

eningers Id rærsforening (F.D.B.L) 3- e 
411 -59: D.S.R.-Va.lby Kf.U.M .'s ldræc ~ forcrling 

(V.K.L) 9-10 
1 Sfl -59: D,S.R.-Heimdal 6-10 

19/ 10-5S, D.5.R.-L.K. 
2/ 11-58 : 

16/ 11-58, 

30i ll -58 : 

4/1 - 59 , 

2Sf1 -59: 

DSR.- Gclltohe Srarssko k's ldrætsforening. 
D.5.R.-Heimdal 

oSR .-H vidovre J d r;ers foren j n g~ 3. hold 
D.S. R.-Boldk lubben Sta nda.rd Kammerater ne . 
D.5.R.-F.D.B.l. 

)- 4 

4-1 ) 

9- 7 

5- 9 

S-I O 
9- 2 

I.-holdet har alts1 spillet 6 kampe og opn1et siger og skriver 
2 poi1l(s. Det skal straks siges, at der faktisk ikke er noget 1 

veje n med den enkelte spiller. Alle ha r ydet deres bedste eller 
i hvert fald næstbedste, men all e vil de helst yde Jet alene, 
hvilket bevirker, set fra tilskuerpladsen, at de 6 spillere i de 
2 X 15 minlltter, kampen varer , for søger bver især at opføre 
sit eget lille one-man-s how. Der er dog flere af spilleme, der 
på det sidSlc har givet udtryk for en v iden Om der såkaldte 
team -wo rk, og man ve nter nu bare på resultatet af denne v iden 
i de [Q rcste rende kampe. 

IL-hold('"t ha r i si ne 6 kampe opnået 4 points, og på bag
gr und af l.-ho ldets result at er det jo imponerende. Holdet 
ma ngler cen k'lmp. 

For dog at yde sp lllerne den retfærdLghed, der kan tilkol.nrne 
dem, skal det anføres) at det desværre er ret sjældent, at man 
kJn stille op med det SJmme mandskab i bare tO kampe, thi 
eksome nslæsning, sygdom (specielt som følge " f skader, opnået 
under de venskabelige trænings tim er) , so ld atert jeneste, giftermål 
m. V . , berøver gang på gang spillerne mul ighede n for Virkelig 
at fo et sams~i llld af det. 

Af forrige sæsons 37 medlemmer , der med swrre eller min
dre regelmæssighed aflagde h~ndboldafddingen besøg, har 16 

fonsat spøgen l denne sæson. Herudover bar man haft en til
ga ng p~ 14 nye medlemmer, næs ten aJJ e ga nske unge . Dette 
er yderst tilfredsstillende, thi en betingelse for a fdelin gens 
forr sJnc bcst~cn er netOp til gangen af yngre ~ rga n ge . Og ma n 
kan sanHidig opfordre kl ll bbens rochefe r og øvrige koryfæer 
indenfor klubben til så kraftigt som muligt at agitere bbndt 
ktlninerne for deltagelse i håndbolden, thi netop i denll~ tlf
deling af klubben får de lejlighed til virkelig at komme i kon-



tak t Ined and re medlemmer, 53 de 1Il)dg~r ved rOS;1:50nenS S\' ,H l 

at omme ud i klubben 00 fole sig som " Pelle a ene i Verden. 
O g seh om et nyt mecllem vi rkel ig ka n pille håndbold, bo r 

det ik ke afholde ham fra at komme ud og more sig sammen 
med de andre spillere. 

M-j 
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS ÆRESMEDLEMMER 

Br~'SS(l" C.nl 1.f(:C!bJ~'J i 
Pro:C';uof H f H~"'IOtJt:I t 

0 , rrf.K~1!' H 5. K M,'tr '1 
Vrrckt ( H m nm& l(r>rh', 

Civll.nJ.l"ni.or H R;~' t 

PrQFc.i:Jo r, Jr med. f(nHd StrlJtl' i 
Du"rklor HfI""U SimO",J~11 t 
o~ errt\u.a;lot"C"r II . S"Jnlh.tI ..... 
Or~scrcr C~;dJl)m.J ScnMk 

DANSKE S1'UDE, i'ERS ROK LU I\S ÆR EST F.G ; 

lI.t.nI .\I4)<}I~{ K"_'fg r,(å(,j/c l \' 
K.lp!.IIm N H hOl da ' 
Gro)\('t'~( (ø. r,! T~}I~p 

D1t('krD,. H('nr)' ~ ko r' 
Olt'\'klor lJa,...,td SIHIl'I'1"lrtl 1-
H /R-Advo lu t, 1-1. R uUI(k,(. NS,K, 
H R aJ .. "ku E. \\ j'Valtu7t, N S R_ 
t\klu;U j So/h('r, N.S R 

Pr'o«~\or, li t' ed. /( IUld Sf!(JJ(f .

Ci:v,hn~ .... nl .;t r H Rt, i 
GeOf'~Jll"'t' Em S."sm,'1J 
;\01V;h~cJOI' E,',mu Ih'.JJ 
J-rIR-OI d vob f LI'11 Ro.-I." N S. R. 
C rot.5cr'c r CudmNrul J~h,'f(k 

Djrd .. ciH A..%d 1.lltrJ'lr.'lll 

Ci~Jhn~"lll\H J, No,m4,,·H.vtU,l 

DAN KF STU DE 'TERS R KLUBS VE NE R 

1958 har Ven nerne hnlt fo mojcl <tI at mod ,ngc iad meJ
drist" (ra nedcn nK VtUe: 

Oird lOf f"'Tr') Jbit;1f 

O"'c,pcz~d(""t-. te".:: Ca,,' ),folIJu 

O~rd. (O r, ,t fl1hJ~ljO' N,II .'I l'<." J' .. Jfll i(' f/ 

Dirt1cto, eh, At:Sft'J 1,<Ar/dun 
PJofe1:~{ t: ,~.("nJon 



J 1958 er de,· i k o nun genw' betalt kr . 3890 ,00, renter kr . 

234,65 , ,alt en indtægt p å kr. 4124,65. 
Vennerne har i 1958 gi vet et til skud på kr. 14 .000,00 til 

D .S.R. (d indretning af oliefyr, hvo refter kassebeholdningen 

pr. 31112 1958 var kr. 8386, 13. 

Besty relse n ra kker Ven nerne for deres sr0tte 

løbne år. 

det for-

f ORTEGNELSe OVER D. S. R.s VENNER 

Hans Majest tel Kon g Frcd f rik I X 
G rosserer S. AJbe'I'H 
C:lnd. ju r. H enning Ameb;ng 

C iv ilingen iø r H. C. Andosen 
DirektØ r H. C . A ndersen 
H øjcsceretS$;l gføci! r Niels Andcr)'c n 

Sagførerf uld mægti g Aag" Dan g 
Overingt: nior E. V. Bard ram 

Sagføre r , c;t nd. JUL Erik Beck!:r 

Skucspi. lIcr Henrik 8 entzon 
KonlOrehd K. A . Bj fJ rk l wntl Bt:rt cl ~cn 

G rom:I'cr f(l1Iui Bi.ehi 
Fo rfatt..:rc n j osias Bille 
Apotekc.r Sv. E. 8j fJ fn 
La nd sret!.sa gføre r }j , Iloesen 

Direk tør V. ;1. lJork 
C i v i lir) ;~ n iør rrode Bram M,(!$ 

P roku ri$[ M. Ored/ctdt 
O l' erk iru r!i H arry Orocks 
$ ta[Saul. rcviso r Svend A age Ormln 
r:l.br ika nt Pcr lJr.och ner-Larsen 
C ivilingenio C' /l rn e Byskov . 
Konto rchef Vigg o Chri stensen 
Eks:ped icm Frode Ch1l5 cian5en 
Professor, ovcrkin' fg , dr . med. J ~1l5 C. 

C hrist o//t'nen 
Regnsbbsehef Erik COlf sen 
C ivi lingen iø r T h. Eberlh 
MurermeSte r F. G . E isen sø e 

V icesko leinspekwr A(lge Fcidl 
Professor Sv. Chrssr.;'an fcfumb 
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Grosserer A. FIlt enborg 
La nd He lss:tgfø rer A ksel Fi srher 

Direk 10r Hans f ogh 
Lands retssag fo re r L ~-o Frederi k sen 
D irekror Vald emar lnedri cks 
Ci v ihnge niGr Dan Frør lt p 
Museumsinspektør G . C atHer 
Landsl'ctssagfNcr Jørgw Go ldberg 
Læge Poul Cregersel1 
Polirifuldrn ., ca nd. jur. Hugo G otmme 

C iv il in;,;c ll iø r Sort"ll C'Hldescn 
Civilin.· o.:: nior Svwd Hag er"p 
Dr j f1Sb~s, y ro.::r . ..: i v jlin~_ Olaj Hallin 
T:1ndlæg~' je11 HaIT/ mc/w 
Pro kuri st F. All. H amcu 
Clvi lln gt'nior C . O. HanHin g 

C i vil ing., 4.! n rreprc no r P. j . j . Harda 
Ov eras~is tent Bo rg e Har/ Z 
Ci vilinge ni ør Mo gens H I' C 

Landsr etss :lgf. Jørgen HcI1l;cg -Larsen 
Forl agsbo;han dlcr N . j. Heiwcg-Larscn 
I{cdahør C. Næ sh Hend riksen 
R edakr ør Walt er N'~'I h HI.'ndlik srn 

Høj~5 te re tssa gfor~r 1J<: ln f Hjejle 
La ndsretssagfø rer H . H. H olm 

T ypog raf j ohs. Honori: 
Civilinge niør /(. H~: ndNltp 

Amb.usad o r Fra ncs H V(I $S 
Tra nslat ø r j es per Hvcn 

Ove rJæ&e Eri.k j "II$(' /1 

Direkrsr Glmllar j c-roen 

P ro kuri st Henmng j ensen 
Ham jørgr:n Je r/l en 
K or res po llde nt j. SO l/uner J ~ nscn 

C ivil ingeni ø r Michclt JeHen 
Læge Erik johannesun 
C Lv i linge ni ø r Wrlbo rg j onw n 
Tandlæge Ulf K aarsberg 
Assura nd ø r Erik Kio sgaord 
Civilingel1iør K jeld Klinc øe 
Ove rre rssa gfø re r K . K jær 
T andlæge' [J. Konsta ll tin-N (l men 
Læge Pete r K Tag 

Professor , dr. m ed. Nie ls B. J(,artlp 
Civi lo ve rber;enr j"r8en 1( Taloe 

T and læ g, C" Ove Lang r: 
L<1 nds relssagfører Carlo Lafj ('n 
Kirop raktor Eilef La rsen 

Civilingeniør M. Drost La rsen 
La nd sretssagføre r j. Svcnning Larsen 
Dircktør Finn LOrt'JH l.Cn 

Direk tø , A xel Lundqvisl 

Tegner Pa lle Lllnoe 
T and læge K. Ma c:hold 
Tn ge niør Alfred Mad H' 1I 
Ci vilinge nior j ørgen C . M Mll l ' lI 

Professor j. L. Mama 
Civ il ingen IØr Herben 10141(' 115 

Læge Axel Ma lh"fscn 
Ø relæge Kn ud Melgi1ard 

C ivilingcn ior G . Meng-Lllnd 
Ci v ili ngen iør KnJld Mi.kkelsen 
DirektOt" {(ai Moget/ H'1l 
Ta l1dJæge E. Mymp 
Hoj es[ere[s ~ag f. H Møh ri n g-/lnderscn 

Fa brikalH Bjø rn Møller 

Professor K . O . Møller 

PI'ofessor Jens Niel5 en 
Grossere r POI,l K . N ;elsen 
Arkitekt O . Mølgaa rd NIc/Url 
.R eda luø r Kai N issen 
C iv ilinge niør J. N orman-Hansen. 

Ci vil ingeniør G. Ny hqn 
Ove ringen iør J(,-iHiall Nø rfJ·ng 

Dire luør Poul Eiv wd Olsen 
Red ~ kl0r Jb S·v. Olscn 
Lands ret ssa.g føre f \'V'irHføw Ols('n 
Civilingen iø r, dr. [ceh. Ch r. Ow:nfl!Jd 
Fu ld mægt ig Helge Pagh 
Sa gføre r A rn e Pede rsen 
Land srNssagførei' Aage PCfc /, sen 
O verill gcn iø r O vc Pcur$en 
Ingeniør B. PolIner 
Redaktions<:hd Ernst Prim ,i: 
Overdyrl.-cge Hans Riemann 
'ngenior Poltl Ring~ lcd 

H øjesteretSSagfører Stig Rod,-
D r. med . jø rg en RøjeJ 

Direkwf Pcr R ønberg 
Tand læge 8. Rorwo'lu 
GeMra llæge E. Sa ugman 
Grosse rer Cudm ll lld Srha ck 

Byrct sfuldn1., cand. ju r. E. A . Scholl g 
Ove rlæ ge , dr. med . Ole Seeher 
Ove rass. , c and . po !i L Eivind Sic'VerIJ 
Kapr a jn C. A. S jdle 
D irek to r Aage Sk;oldb )' 
Civilingeniør Ole Sk,r:rbo 
Chefredaktør HakoTl Slcphemen 
Ark itekr N . O. SIrigel 
Civ il ing,cn ior P. SIT/hllp 
Civ il ingeniør i\lo gcns SuppLi 
Højes tc re [ sS:l~ forer O . lJomlo Svane; 
Lan ds rcr ss:lg. fo J'el' N . Bomp Svend$(:n 

.P roku r jH Po ul SCJ rcnUlt 
Ba nkfuld mæg [ig: F. T e/ sneJ 

Læge Orla T eg len 
R ek lamechef Kmld r erslev 
Fuldmægti g C. F. Tho ru p-Petersen 
Skibsinspek tør K(lj T raulsen 
Ov erlæge Mogens Villlen- johamen 
Laboral.Ondorsran d e r E. F. Voigc 
Dommer SVCTtd VoLker sen 
T:l. ndlæge Efik Weeke 
Læge joklIm 'V,"I ir:landi 
Direk tø( Georg W ill enbo rg 
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.PAPIRK (VE N .. 

D.S.R ·s hædenga"e til ,.~rli~ fortjentt 
IllcdlcmrnC"(, en papirkni\' ;.lf 'i(}l v~ SIll)'J<

I\(~ t I1lcd kh",bbells 5(" ncfc:r g fors yn ~~ med 
iLukriptiol~~n "Fonjent Cl, bic" i )935 SO m 
br yll llp5:g3V(, overrak t Jd\lbb .... ns p ro tek tor : 

II"", M.iw Æ' KOIJS Frtde ,jk IX. 

])esudell indeh.vcs 
f" ll;cndc m.ol, mmr r: 

( h ' o l ' f lC Ul':I 

1. N",t" ... · H ... ... "'" ." , 
(.. ... dmwhJ :- ~b~~1.. 
II. II I~h _ 
Q 'bil" _. _ 
" d Hun _ _, " 
H II.,. ......... "'"" 
.... d l- Id.tq",,~~ _ . . 
IL.h .. __ . _____ _ 
~~ ~hu _. ____ _ 
0,. MJ ~~,,-f>ooWxs • 
H . x... Ru~v\fotR .. .. _ .. 
K, ~. \!,-I~~ud • 
.... 1". J .. -""nOC-II • 
"M;fn. 111" • 
O. 8""&,, !lo , ..... C' 

'hø. Jt)'lIm _. , 
J , .. II1J ~lt"'l'n .. _ 
l'"1'<,a "'1 ... ri ~IJ, 
(lu ..... mdort .. 
Ul ~V"ktw:: 
GII. .u-" a"J.r1 "' r. 1\: .... ,. 
UJin. l, ... ,.., 
1 1" .1 ' r \'niø 
G"r~l"" ... )~. 
I "...:I .. ("hro~ ... - " 
bil ..... ' h,;.I..,or.l •. 
I rd. U",. !. .-, .". _ • 
It M ... hnn~.A llrJ'· " r" 
\ ,,1 .\ lnh,,··tn ... 
n" ,," Mullrr 
<.." ,1 ~'fllt 
\f(ll"* !lI;!I~h 
A.."r 'I'\.l1lJ. . • . . 
'iII",WwJ J"" ~ ~ 

O . . R . ,k"nk~de på ~ lI or .• lfors"mlingcn , 19'4 
.. Stlrsltlast~n .... tll ('ivdtng~nior H. Rer til Nln
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Pluk fra logbogen 1958 

11. juli. 

Vinden var blevet »vanemenneske«, og vi ha vde luret dens 
vaner i nogle dage : næsten vind tille om morgenen, svag nord
lig om formiddagen for så at fri ske op fra syd og ,)'dvest - på 
la "se stræk I ige agter ind - men ofte (som nll ielag) var den 
lige ved at være for frisk, selv i medsø, Så efeer at være roet 
ud kj. 0450 føltes det nu ved middagstid herligt stille og varmt 
i bunden af Stavernøens indhav . Tilmed dejligste båd- og telr
plads på srrandengen, omgivet af klipper I vekslende farver og 
højder. Og det statelige fæslni ngsanlæg på hjørnet li ge overfor 
deL gamle arsenal Frederiksværn ved SLavern by gav ~~c nerjet 

karakter. Men efter middagsmaden og -Juren sk\llle rier pro
vi.anteres i S[;).verni sandsynligvis fandtes eneste mulighed for 
forbindelse over sundet Lil byen ved fæstningen. AILså i vej 
derhen med indkøb,sæk og vandspande. 

Der stak el hoved op over bastionen j f ørt en an cowboyhat 
og en sv xr prismekikkert, som tydeligvis iagttog vor færden . 
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Stav ernJOen med FrederikfVærn 

Iøvrigr rilsyneladende ikke en sjæl p~ sreder bOi"rser rra en 
meger gammel og srivbener og enege t hæs hund, som for enden 
0.1 en primitiv pælebro »vogtede« en synkefærd ig beboelses
pr<1.lU, lige neden for fæstningen ind mod lagunen. Dens triste 
"gøen', og VOr sælsomme adfærd hidk aldre »sheriffen« med 
kikkerten på maven. 

Vi forespurgre, om der var nogen form for offentlig befor
dring til Stavenl by, men det var der ikke; om det skulle være 
muligt at låne eller leje en jolle til formålet , men det var " nok 
så vanskelig en sab,. Imidlertid blev v i bed t indenfor, ge nnem 
sa lig Fr. V's sm ukke portal , op i højheden. - I \lOO-tallet har 
an lægget jo nok været ment som en ubehage lighed, men nu 
var det den rene idyl med læ, so l og skygge efter behag langs 
mure og volde og med maleriske kontraster me ll em bevoksnin
gens grønne, klippernes røde og gråb lå nuancer, det massive 
firkantede og det kraftige runde batteritåms kampes tensmas
ser, den noget for faldne, men srnukt harmoniske, okkerma lede 
træbyg ning midt i anlægget. 

Vi hil ste på en i liggestol henslængt, kunstnerisk udseende 
dame og blev budt på skygge på et par vakkelvorne bænke. 
Damen spurgte straks, om vi var malere - formodentlig var 
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Landgang, SlO 'lJemøen 

det VOre alpehuer og øvrige krøllede kluns, der gav hende den 
tanke. Men vo r væ rt, (der korr forinden havde fåer hele histo
rien) , forkl arede, ar de ro herrer ville prøve at komme Ove r til 
St(tve rn , efter <1. [ de S<1.mmen med en tredie herre, der var ef ter-

For Hanen (K/ev en) 
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ladt ved ,eI ,e, inde p~ ('en , VlI kommet roende henil fra Kle
VeJl . vilke, udle" c er ræd Isudbrud fra damen: - Har Dere 
roer (r.l andal - forbi Rakkeboern<, ' Ah, herregud ! .. Vi kunne 
berolil)e hende med, at fo ret'gendet trods blæ st og ; 0 dog ik ke 
li d r m h,vde " xret ilv,fa rll gt . io rta lt e lid \ mere om tllren 
og høfT(' ti l gengæld fo rtæll,' om læs tnii\gcn o den i<" nl\e gu k 
bygni"g, hvor Tordenskjo ld han !t- rc , i der~t som kommandant 
By ' ni n ' cn og fXH ningsanlxgget var om sommeren .11 milit:crct 
"illet til rltdlghcd for en kunstnerkoloni, medens re ten :t f oen 
v or offentlig ti lg:engdig. 

Men tiden gik, og nl ~ske bel .lVede lHikkernc taverr, sig 
alle rede p:i at luk ile; s, vi m ~ tt bringe VO rt cgemli e ,\:r i"d. 
p~ balle igen. O g el,c,' en unclc "' ''gclse i d.l oml igge nd e terr:"n 
ska ffede vo,' , ' ,," rt os en jolle .il I~ " s , . me n b:lre for hal vanden 
time - d ter rC!;;Jenlel1t~'H ?). Md." lå i den JilJe h~vn lige 
neden for b.l>!;o"cn. - Det $kuIJ~ vise sig at V."'~ en - nok 5å 
vanskelig s.lk_ a. ro den korte, runclbundede norske pr. In over 
del bl:csc:>ndc og stromfyJdtc sund til Sta vern by. 

6S 

Od le" I,tMfj 
pJ 1,llt o 

Mo;gt,H1fJlri,i 
1I 11UUl't p/i fOfff .< kk~t 

J L j.di. 

Tv:en af Sandefj rdcllS brede mUl1ding blev", l'r a jo. af ,." 
morgend uelig 101l"ncrgxs . i mO'O " b~ d: . Er den forry kte S.,,, lc 
!~ndlægc K,, >cs!xJ r , heroppe i 3r ? hils ham Ir> Kjcrring
v,ken!_ H " rl kel he rved btingcs videre til den gæve bovd ing _ 
selv om han i Virkeligheden SIa '" mcd C i enden. 

12.-13. juli. 

H.ln b<"gyn .e med at skxlde ud, hojlyd. , c"ergisk; fonl p~ 
no;; lr motOrbådsgxSlcr, som i al srilLcrdighecl havde leJr". i !; 
pl - gr"'''e •• mell ~ 1l1 ok "s<ernc li dt fl e fr a 1'0" [el. - os 
I1 U kom lUren ,i l os. H",. overt '."k bliks., (med de I.ngo uldne 
,t ikkende el god t >ly kke ovenud, isbnd.k s"·<'a.er os Edenhat 
stod han ; re1rdor<n, begge næ der faSt om ' t.,ngen. bovedet 
.~tf tcvis Lil hojre og venstre, og overos.c os, der l ~ fredd iSI 
og r g pibcro ' citer ,f " ri"ligt m3lticl : " . . . l<encler ikh 
til il1u.>m,. iOJ\,'] honighccl - disse sve'H kc, d"os!c" og no"k" 



vil alle være herrer - ingen spø'r Om lov - der er privat gruld _. 
huser mit ligger lige Jer bone " (dee var os ~Ilnutigr ar se )loger 
hus ved sreder, som vi hilvde ,IrHager for en offelHltg slejle
plads), Mocorb~dsfolkelle, som havde misforsdiet hans særegne 
fas:on ~,r jndlede en hyggelig rrar på, havde pakket deres mad
kurv igen, og JIU knaldede de væk fra broen, lige forbi hans 
hundgarn, hvorfor de (ik en sldHe hilsen Tlled på vejen: ». ' ,og 
~å pger l med den f:lT[ m~ske en scor laks bon fra garnet mir!« 
Men hnn måtte overgive sig, da vi gjorde ham opmærksom pii, 
at der JO dog også kunne rænkes, at dt jOb en mægtig laks lige 
ind i garnet hnlls! Så slog h"n helr OIYi: ."Del' er bil vann i 
brønden , hvis l har sn:.q.lS -' nå, ikke? - så ol da - nå, heller 
ikke? - Og gamlingen fortalte hVillfangerhistorier jævnSIdes 
med SUl opfattelse af searens væsen, om sine orreogsotci (»men 

dll der, du er Gon i de [emti!,,), om fornuhig omgang med 01 
og srm (,.,bare drikke sig fuld 4-5 gange om årer, ril d~glig 

bare en halv bajer ,, ), om sir nuværende fiske- og landbrug (som 
beswc! i udlejning af græsnillg til en halv snes ~forhandede 

kVler, som skirer hele pbssen min [iI «), om købmanden, der 
her i kommunen ikke måtte sælge ol (»mell den stakkels mand 
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MS/tid / tellU (b.m~yk IplSl'grejl'Yne p./ IrflIl.ngC>J) 
l:n.'rop tot. 

hjælper os, så godt han kao"); han havde er sikken middel mod 
hold i ryggen, nemlig er stramesiddende åleskind p~ den bare 
hud, garaneeret effektive! Han og vi morede os dejllgl - ikke 
mindst, n år ha n stampede j jorden og fægeede med .1rmene for 
at J;lge kvierne væk. 

Tidlige næsre morgen røgrede h:\J1 sir bundg:-'rH hjlllp~t ~f 

konen og sønnen, hvorefeer han, udstyret med svære olietøj og 
sydveH, roede srorbåclcll med n<ltrens [:lngsr ind ril ~den $(;1k
kels købmand " uden ol. 

.Men vi lod regnen gøre sig færdig, indeli vi srodee fra, 

14 , iii/i. 

Ocr havde værer Vilrlllr i mange dage, og flcrc eftermiddage 
i træk bavde vi høre eordetlen rulle inde over land, og himlen 
havde gJon sig SOrt. Hidtil h;wde "vejret« kUI1 lige wngerer 
vor klir, - men nu var der ove!' os, ubMnohjerrigt l Der gllllgrede 
og lcn:lldede Iled i vandet ikke mange stenkasr eiJ scyrbord, dee 
sryrtregnede med vældige klask og h;iglede med isklumper, og 
søen viSte Sit hvide gebis. Vi m~(te Ind i læ i>,q; en pynt. dog 
viste det ,ig helt udelukker <lr tage båden på l;ind, hvor vi kom 
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ind; men der lod SIg gøre a[ hold e »Fr. lX«, selv srående på 
s[e nene ved siden af og med en lang forfal1gellne gjon hsr 

på land. - Omsider skilres himlene igen] vi fik lænser båden, 
vend[e og gik [ilbage [il Ringhaugholmen, hvor de uldne 

swea[ers og raksokkerne fra I<øjesækkencs ,øne indre spred[e 
varme og velvære. 

15.-16. juli. 

Der m~((e jo være noget særligt på færde, når der var s1dan 
flagsmykke[, og kanonsalu[ rull ed e over byen. Der var der 

også, fOl' Kong O lav besøg[e sin f1ådesra[ion Karl Johannsvern 

for førsre gang ef[cr SLn rronbesrLgelse og specLel, Ldag i an

led nin g af byen Horrens 10o-å!'s jubilæum. De gode " Hor
(ensiere ·( fejrede sig selv med s[Qr v aremesse, flåderevv på 

fjord en) kongefesr i sradsparken, sponsarrc,ngemelHer o . m. a. -

Mange har jo nok hore OlU) ar overdreven spon kan være 

farlig - vi skulle her i Honen erfare, J[ sporren ogsl kan jage 

god [folk fra hus og h jem! - Vi blev som sag[ fesd ig[ mod 

[ager og fik særlig [illade!se [il a[ passere kanalen, der ad skillcr 

Karl ]ohannsvern fra byen, ril Horten Roklub , der ligger p ~ 

Magrt og soJbrt€ndu . Kanalen 'ved Hor/en 
horup (Ol 
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O.S.R.s "h d. IX" 
I HOrlCYI !oh/flb 

rf<)rup roe 

! 
I 

militær grund ved kan:1lens nordre ende" Vi, >,Fr. IX" og von 

,el, på klubbens græsarcal beland[ os lige mid, i fes,ivitasen 

med hele llorskeflåden for svaj på bugten , kongeskibet ">/ Norge« 
på fløjen, flag og "impler ove"I[, li v lig uafL" af cha lupper, 

kongelandgang. 
Teltet renet ind og Stra mme[ fint op, ale ordnee og seuVet 

af vejen og vi se lv pudset op ,il landga ng og hotelmiddag 

undrede vi os en smule avet' de mange l<vind elLge gymnaster, 

der enenede i dee lejromdidc, vi måne p3.sse re for :te komme 
gennem porren ud i byen; men J e t hæFredc v i os ikke ved. 

Nu ved "16-tiden var madlystcn sco r, og v i fandt da ogs"1 
ef [er flere forgæves forsøg e, hoccl i byens modsarte ende, hvor 

der endnu Vclr varm mad i behold -" de øvrige var spist ud af 
huset af de mange jubilæuOlsg'LStCr. V i gav os god tid til at se 
på fesdighederne, på Kong Olav og på de smu kke bygnLngcr 

og anlæg på Karl Johannsvern, og sådan ved 21,30-<iden 

mente vi de, passende at opsøge yor boplads. Men vagten ved 
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Fr",rup fo to 

N. S. R.s bådehw og reHCl,uranten "Lanrernen" på bygdo 

I)vores« låge sagde nej! Hvad hau) vagtkommandøren af mari

nen, og hans m;cnd mente med det' Joh, det betod, at omr1det 
var afspærret! liJamen) hør nu her .I( »)lkke no'e å gjøre!« 
I)Men må vi lige ha' lov at ... ~'. - Telefon til vagtchefen: ). Ad

miralen har beordret) at ingen må komme illd - vi bar ansva
ret for over 200 fremmede kvindelige gymnaster) så Dere må 

forstå ... «. »Jamen) hvis vi nu bare ... <t. Men cfterhånden gik 
de militære forordningers ubønhørlige strenghed op for os) og 

vi indså, at al yderligere aktion ville være forgæves. - Ingen 
taxi; til fods tilbage til vort middagshotel; alt her og pl alle 

andre hoteller fuldt belagt; en svensk affarsman gav os det rld 
at prøve messens værelsesanvisning; altså til fods til messens 

sekretariat (= folkskolens lærerværelse) hvor en kvik messe

pige ordnede et privat 3-sengs værelse for os, alt imens hUJl 

passede telefon, skrev på maskineJ snakkede l tJlkie-wa!kie og 
røg cIgaretter t score sug. - Ingen taxi; sjokket langt og højt 

op i den noget så modsatte ende af staden til noget, der hed 
Øvre Kejsemark; på anden sal; klokken halv fireogtyve; og 

fra vor suite - hvis hovedinventar var en jernseng og to båre

lignende soveapparater - var der SOm et særligt raffinement 
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den skønneste udsigt ri! det llluminerede ),Norge\( på bugten 

lioe neden for vinduerne - og lidt fjernere til >lFr. IX« og vort 
b . 

dejl.ige )opredte« telt med alt vor kluns! - Men VI sov som 

norske fjelde l 

Næste morgen klokken godt Fem prikkede vi på ruden t~l 
den søvnige vagt ved lågen. Han sagde ffitnsand ten osse nej \ 
»)Jamen se nu lige efter i vagtprotokollen, For i den står der ... (\ 

»Der står bare, at alle skaL purres 1,lokken et kvart på seks i 
anledning af defileringen for kongen.« - Vi lovede det unge 
menneske L srn.ukke vendinger ikke at sige til en (nors sjæ_l, at 
vi nu listede ind oennem den kvindeligt slumrende lejr, stuvede 

b . 

vor båd og stak af op i Oslofjorden. Og \Ii var ude, inden split-

flagene var i top på orlogsmænd og bastioner. p. ). } 

DækDemi 
DIT GllN11DIG. 'O~IIUING\HlH_"'B 

DANMARK 

73 



Ski- og onentenngssektionen 1958 

ÅRET, der gik, adskiller sig ikke væsentligt fra de foregående 
år. Løbene var nogenlunde de samme, og løberne ligeså, selvom 
vi med glædc har set nogle 11ye medlemmer ved flere af efter
årssæsonens løb. 

Eftedl~nden er det lykkedes samtlige sektionens mandlige 
A-løbere at tage springer ned i B-klassen, hvor chancerne for 
en hædedig placering selvfolgelig også er større. 

Det er dog ikke blot D.S.R., der har måttet give afkald på 
deres A-løbere. A-klassen er i løbet af de sidste par sæsoner 
blevet kraftige reduceret, hvilket imidlertid ikke skal opfattes 
SOm nogen tilbagegang for O-sporten, men snarere som en 
skærpelse af konkurrencen i toppen. 

I dame-A har sektionen sit sikreste kort i Hanne Vaigt, der 
året igennem konstant har ligget blandt de bedste af damerne. 
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Af Hannes individueJJe resultater skal bl. a. nævnes: næstbed
ste dansker med en 5.-plads ved landskampen mod Sydsverige, 
der afholdtes ved Karlshanm i Blekinge, en førsteplads ved 
kredsmesterslcaberne ved Slagelse og en andenplads ved Frede

riksbergløbet i Asserbo. Ved Danmarksmeseerskaberne blev 
Hanne nr. 8 af de 29 startende piger. 

Sektionens øvrige resultater på de nationale og internordiske 
O-baner ligger mere på det jævne. Lund og Røde var med på 

det danske 7-mandshold tLJ de nordisk-akademiske mesterska

ber i Norge 10 km fra Oslo. De blev llcnholdsvis nr. 2 og 4 
på holdee med placeringerne nr. 24 og 26. 

Endvidere skal berettes, at i Djurslandsløbet sikrede Røde 

sig 1.-pladsen i B-klassen, og at sektionen i B-klassen iøvrigt 
flere gange holdmæssigt har placeret sig pænt, således med 

en l.-plads ved Helsingor Roklubs løb ved Gurre sø og en 
2.-plads til K.M. ved Slagelse. Som sidste resultat, der skal 

nævnes fra det svundne år, er, ae Høeg Rasmussen vandt vete
ranklassen meget sikkert ved Helsingør Roklubs løb. 

Årets Stifinderløb, dee 14. i rækken, fandt sted den 20. april 
i skovene ved Soro med Røde som banelægger. Deltagelsen var 

Siesta 'ved gåseh~Hel 
J.:likkelsen for. 
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Danske Studenters Roklub 
kan dække en sru dcnrs hele f ritids-behov. Klubb(' ns virksomhed er $~ als id ig,:il de.r 
uden overdrivelse kan siges, ar de n kan fylde f ririden for den roe r, som blor fo rst3 r 
at udnync de n - og der he t r und t. nCtjnge!sen er b lot, ar. den p3.gældende be
kender kulør - at han erkender sig se lv som roe r, med liv og sjæl. Dee er denne 
indsriIling: hos klubbens inderkreds, der gennem ~ ren e har gjOrt klubben cil, hvad 
den er i dag. 

Her er cn su mlTIari.~k opregning af klubbens man ge vi rJ(efelre r - hver for sig 55. 
omfattende, ar en nærmere rede gøre lse kunn e fy ld e sider. 

Selve ro ningen p~ soen varer fra april-a ktbr. inkl.; den omfatter (llQ cionsron ing , 
kaproning og langtursroning. Al t ch er den en keJ tes ,, [ynn ce< fa lde r man eil blandt 
morgenroere , scullerroere, l.rorsdagsroere« elle r li~n e nd e sm3~rup p er nled deres 
egen fællesinreresse; man går sæ rli g ind for Niv~ [ure ell er bli ver '(I [yn badere«, 
roere, som på en halv rime når tilstrækkelig bn gt ud i Sundet ril en f ri s k dukken 
uden besværende rrus ~er. La ngturene bil falde herhjemn1e ell er m.ed tid en gå la ngs 
Norges eller Sveriges slcærgårdskyster. Kap ro nin g kan d rives som klubma ccher; 
eJler målbevidst snæb kan føre til fornemm e lob i udl andet, maske eil mesterskaber 
og lange rejser. Hver form har sin berert ige lse - formerne er s3 mange, ae en hver 
kan finde en hylde, der passer ham (der {indes også »sa ndkasse ron illg« !) . - Og 
gennem det hele gih den rode tråd: sammenholdet og kammerat.skaber. 

I land ligger klubhuset med si.ne mange muligheder. Der er bad .stuen; de r er 501-

terrasserne; der er slyngelsruen med den gode midd::tg til en bi llig penge. Der er 
bLllarderne og bordtennissen. Der er bassinet til Instrukei ol\ og fortrænin g for kap 
roerne (begynder i januar). Der e.r kaproningsbasen i Syd havnen, også med badStue. 
Der er de Hore festlobler i selve klubhuset, med fe.ste r, film og foredra g. Og de r 
er endelig hele arbejdet, som sb l gøres for ::tt klubben bn Hive.s. Og.så dette er 
fornøjeLse - ellers havde vi aldrig hah rochefer , e ll ers udkom. medlemsbladet og 
årbogen ikke, og eJlers blev festerne ikke ar rangeret. Der er masse r at rive i - om 
man vil. 

Og eher rosæsonen begynder gymnast ikken med håndbold og svomning, arra n
geret på Merropolit::tnskolen og i Nørre AJI~, de fem dase om ugen, med rider der 
passer enhver. Om .søndagen Jokker skiscktion en til hjem li g orienrel"ingsspon gen 
nem de danske s.kove, med ::tfstikkere til svensk, vidts cra kt terræn. Og når lej lighed 
byder sig, tager sktsektionen på skirejser og kla u·erure i nordiske fj elde e lJ er i Al
perne. Til daglig sd r Gåsehuser ved RavJlsholr åbene for med lemmerne. 

Er det hermed klart, at om enmand er ROER, kan det .præge hOlm helt ? Og gi ve 
ham alt, hvad han kan ønske sig :"tf sin fri[jdshobby. VI har giv et ikke sagt for 
meget. 

Her kommer nogle faclJ om D.S.K .. 

Vi ejer Klubhuse t I Svanefllollebugren ; Tr::eningshuset i Sydhavnen; Nivåhuscr i 
NivI og G1sehuser I Allerød. Vi har adgan g til Gjerneshy n en i Norge. Vo r flåde 
tæller 53 både af alle ty pe r : 2- og 4-hers inrigge re. rræningsse ullere, moeiorsseu l-



lere , kap roningsscnJlere. Halv - og hd ou rri ggede roere, firere .0;:; ottere. :tv~o ro rbåd. 
Telte O" andet l<t ogrursn1<1ccriel. - Med lemst:l llcc J 1958 var CI rka 650 alw vc . 

Konc;nge[ll :'L er 9 kron er om mån eden l 10 måned er (v ed rec~idig i ndbet~ i.ngL 
dee r 5 ~ rs :;tkcivr med emsskab er kontingentet 7 kroner om maneden (ogs~ J 10 
mdr. ved reui d ig indbeta Jin ). Pas ive (som ka n deltage i ah undt;tgen roomgen) 
beta ler minds 20 kr. om ~rc r. O ml< æd ningsskab ko cer :> kr. 

Som medlem me r optages enhver, der har sw delHcreksamen eller adgangscks;!.men 
til Danmarks cekniske Højskol e. 

I sæsonen fås i ndmelde I sesb la n [s.CHer ved hen vend eise i Id ubJ1\l et j Svan emølle
bllgten eller pr . telefon RY. 48 . Pos[;ld r ' sseo er Srrand vænget . Kbl VIL 0 . 

HEMPEL'S 
er søstærke 

g." ... ~ie. 
~ - ~ ....... . 
~.r:r 

BÅDlAIK Hempel's BADLAK NO. 10 giver 
træværket en blank, knaldhård men dog 

elastiSk overflade. som hverken revner, 
skaller eller bliver hvid af fugtighed. 

N<> 10 

HEMPALlN Lakfarve er en slid~tærk, 
hurtigtørrende slutstrygningsfarve. der er let 

at påstryge. Den giver en blank, hård, elastisk 
overflade og leveres i en lang række nuancer. 

Hempel'~ ABSENTA er den hurtigste 
og mest effektive lak- og farvefjerner. 

A BSENT A er ikke brandfarlig og 
angriber hverken træ eller metal. 

AMALIEGADE 8 . KØBENHAVN K . (0154) MINERVA 3842 



De( danske SmØrrebrØd 

H Hl HER A K LES, der I:J.mmede en Love 
m ed sa mme Lethed, som han Næsen snød. 

blev bleg, da ZEUS som sidste Styrkepr øve 
fo/bngte et Fad lækkert Smørrebrød. 

Hvad danske Kvmder for en Les vil reg ne 
blev Ba n ke rotten for en g ræsk Gi gan t. 
Mod Hellas Piger lysn vo re egne -
Olympens Kr ands de "ed et Køkken vandt! 

Af Aa.J, Tomate r, Lax og Ost de sætter 
en Blomsrerha ve paa d i t F rokostbo rd. 
Hver Formiddag du plyndrer dels Asiertcr, 
nlen lige frodigt Havens Væxter grotr. 

Thi som en k~·ndig Gartner tog sin Kan d , 
hvergang en Blomst af Solens Brand blev bidt 
du griber dagli g FI a ken forat vande 
det fine Frokos tbord - med Ag1l3\'it. 

Fra Morten MndsvenJ's 
llDel Dan,ke Bords Glæder«. 

AALBORG TAFFEL AKVAVIT 
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