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Når man kan føre sin stamtavle 1 50 år ti lbage i
tiden, er man som dansk idrætsklub blandt de
ældste.

Selv om forgængerne ti l Danske Studenters Roklub
for længst er forsvundet, og ingen levende mere har
erindringer herom, er 201 7 året, hvor
efterkommeren Danske Studenters Roklub kan fejre
sin 1 00 års fødselsdag med en livskraft og tro på en
glorværdig fremtid.

De færreste 1 00-årige har lange ønskesedler, men
det gælder ikke denne 1 00-årige.

Roklubben ønsker sig naturl igvis gaver fra nær og
fjern, men også medlemmerne har ønsker, som blot
kræver velvi l je fra by, havn og region at opfylde.

V kunne ønske os en kanal fra bunden af
Kalkbrænderihavnen ti l Københavns havn, som har
stået på ønskelisten i adskil l ige år.

Vi ønsker en løsning på vores adgang ti l
Øresundskysten nordpå, uafhængig af arbejdet med
at udføre en Nordhavnstunnel.

Vi ønsker Danmarks Rostadion held og lykke med
det nyligt vedtagne projekt ti l fornyelse af
facil iteterne på og ved Bagsværd sø og glæder os ti l
at se det færdige projekt i 201 8 – 201 9.

Sidst, men ikke mindst, ønsker vi, at DSR får
mulighed for økonomisk og praktisk at gennemføre
den ønskede udbygning af træningsfacil iteterne på
Strandvænget.

d.
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I skrivende stund er det en uge siden, vi i DSR
fejrede standerhejsning nr. 1 50 for dansk
studenterroning. En flot oplevelse på alle måder.
Mere end 200 medlemmer m.m. havde i den flotte
forårsdag fundet vej ti l klubben. Traditionen tro sang
Studentersangerne flag og stander ti l tops. Ikke
traditionen tro, lykkedes det at få koordineret sang
og flaghejsning, uden at sangerne var nødt ti l at
synge ”…. Folkets evigheeeeeeeeeeeed”.”

8 fine, nye både blev døbt, efter at DFfR’s formand
havde talt den samlede danske rosæson 201 7
åben. Med hjælp fra Johan kasserers løben med det
sølverne dåbsbæger, fik de 8 både frisk
øresundsvand over sig – og et navn på sig -
akkompagneret af taler fra honoratiores og
eliteroere. En mindeværdig standerhejsning, som
sluttede med en mindeværdig frokost med summen
af forventninger om en god jubilæumsrosæson.
Som ovenstående antyder, har standerhejsninger
gennem årene ikke ændret sig meget i sti l .

Nogle få ting fortjener dog at blive nævnt. I mange
år var det en tradition at afslutte standerhejsningen
med salg af brugt rotøj. Tøjet kom fra glemme-
kassen og opklippede skabe (ja, helt siden 30’erne
skulle man huske at forny sit skab). En særlig
glæde var det, når auktionarius kunne sælge f.eks.
et par gamle robukser med lodden vrang ti l højeste
pris ti l den, som tidl igere havde ejet bukserne.

I de økonomisk mere ydmyge år inden 60’erne var
der frit valg mellem selv at tage frokosten med eller
besti l le den hos kokken (i mange år restauratøren i
Parkens restaurant, senere den legendariske fru
Voigt). Prisen var i 30’erne 1 ,50 kr. for si ldebord,
forloren skildpadde og ostebord. I årene 1 940-47
fremgår det af beretningerne dog, at den ti lbudte
frokost er afhængig af, om kokken overhovedet kan
få de fornødne råvarer.

Den 7. apri l 1 940 skriver beretningen ”Smukt, om
end lidt køligt Forårsvejr, men fast, tyk Is over hele
Bassinet foran Klubhuset og i Sundet Drivis, så
langt Øjet rakte!”. ”Gregersen demonstrerede Isens
Soliditet ved at smide vor store Kuglehåndvægt af al
Kraft mod Isen uden synderl igt Held”. To dage
senere bød situationen på en anden slags isnen. Da
hedder det, at ”Fra opslag i Baadehuset vi l
Medlemmerne vide, at vi kun har Lov at ro inde i
Havnen og skal holde os indenfor Bølgebryderne”.
”Kaproningen vil komme til at l ide under, at vi ikke
kan benytte Motorbåden på Grund af
Benzinrestriktionerne”. De næste 5
standerhejsninger bar præg af sej vi l je ti l at få
klubben ti l at fungere på trods af krigens
restriktioner.

I apri l 1 945 hed det ”Den 2. apri l hejser vi
Standeren, selvom vi på nuværende tidspunkt ikke

Standerhejsning ved 150 års jubilæet 2017.
Foto Gunvor Bjerre
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ved, om der vil bl ive givet Roti l ladelse”. Først den
22. juni 1 945 blev roning frigivet overalt i Danmark.

Ved standerstrygningen i 1 945 glædede man sig
over, at roningen havde kunnet genoptages så
relativt hurtigt efter befrielsen. Med lidt mindre
glæde, men med stor forståelse, berettedes om de
gener, som DSR havde oplevet ved Korps Aagesens
beslaglæggelse af hele klubhuset fra befrielsen
indti l den 7. august. (En militær modstandsgruppe,
som trods ihærdige opfordringer fra klubbens
bestyrelse nægtede at forlade huset. Red. )

I de kommende mange år – helt frem ti l 1 982 –
gennemførtes standerstrygningerne over den
samme læst. Uden sang blev standeren strøget, og
efterfølgende søgte man at få l idt smil på de lidt
triste efterårsminer ved et absolut retfærdigt
andespil på verandaen. Herefter forsvandt andespil
og and.

Dog: Selv om der ikke findes en større beretning fra
standerstrygningen i 1 968, kan man dog af de små
ting se den store ændring, som klubben havde
gennemgået. Tidl igere hed det: ”Mød op ti l
standerstrygningen og tag din kone/kæreste med”.
Fra 1 968 hed det bare ”vi håber at se mange
medlemmer ti l standerstrygningen”. Og se denne
manglende særlige opfordring skyldtes, at følgende
lovændring blev vedtaget den 26. apri l 1 968: ”i § 4
stk. 1 ændres ”kan kun optages mænd” ti l ”kan
optages enhver”. Var dette ikke sket, kunne jeg,
som er en af ”enhver”, ikke have skrevet dette ind-
læg.

Bente Kjøller

• Der er nu en aldersgrænse på 25 år for at leje lokaler i DSR.

• Ny pris ti l ”Årets hjælper”. Prisen er en gammel stander og bliver uddelt ved ”Hjælperfesten” i år og
fremover.

• Det er nu muligt at melde sig ind i DSR og gå direkte ti l kajak. Disse medlemmer vil dog blive opkrævet
et års kontingent første gang.

• Det er et krav for ungdomsroere, at de har en forældreunderskrift på, at de kan svømme 400 m.
Derudover ses det gerne, at de har et svømmebevis.

Kristine Dejgaard Thomsen

I anledning af jubilæet er der udarbejdet en stor jubilæumsårbog,

der fortæller om klubben fra 1 967 – 201 7.

Alle medlemmer kan få et gratis eksemplar udleveret ved henvendelse i baren.

Udgivelsesdato vil bl ive annonceret på Nyhedsbrev og ved opslag.
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I oktober 1 960 gik vi tre drenge på Østre Borgerdyd
Skole og talte om at starte ti l roning. Vi meldte os
ind i DSR og fortalte, at vi gerne vil le ro kaproning.
Vi var 1 4 - 1 5 år. Der blev taget godt imod os, men
træneren, Ib Christoffersen, sagde, at han ikke
havde speciel le træningsprogrammer for unge. Han
var imidlertid helt klar på at forsøge, og da en anden
dreng – godt nok to år yngre – også havde meldt sig
som kommende kaproer, havde vi grundlaget for en
drengefirer. Vi manglede så bare en styrmand, men
det skulle nok komme. I første omgang skulle vi
bare i gang med træningen.

Der var i forvejen ca. 1 0 kaproere i afdelingen, og
kaproningschefen, Peter Wilcken, mente, at det var
første gang i klubbens historie, at man sti l lede med
en sådan drengefirer.

De fire roere var: Åge Hvidtfeldt, Niels Rosenbom,
Peter Jelsgaard og Niels Henry Secher (han var den
yngste ). Da ude-sæsonen nærmede sig, fik vi
kontakt med en klassekammerat fra ØB: Henrik
Mai, som skulle vise sig at blive en fremragende
styrmand.

Uniformering var der ikke meget af. ”Farvelade-
fireren” blev vi kaldt, da vi trænede i fem forskell ige
farver træningsdragter. Men efterhånden fik Ib sat
så meget skik på holdet, at vi kunne få god fart på
det gode skib ”Moa”, en af Henry Larsens første
både. Flot mahogni, men den lå godt nok lidt dybt
med fronten

.

En flot 2.-plads
Sæsonen 1 961 havde en lang række regattaer,
praktisk talt var der regattaer hver eneste weekend
sommeren igennem, bortset fra et par weekender i
midten af jul i .

Vores første start var ti l Forårskaproningen på
Bagsværd sø, hvor vi var meget spændte på, om vi
overhovedet kunne nå finalen. Syv både og fem
baner betød, at der skulle være indledende heat,
opsamlingsheat samt finale for de bedste fem. Vi
klarede en andenplads efter KVIK og var således
direkte i finalen – og den sendtes oven i købet i
fjernsynet! Her klarede vi også en andenplads efter
KVIK, så de første medaljer var i hus. Selv om
regattaen var over to dage, var der kun dette ene
løb for os, og distancen for såvel drenge som
damer var 1 000 meter. Regattadage var nærmest
”nedtræning” sammenlignet med vores daglige
træningspas.

En uheldig ugle
Takket være DSR's budget og vore gode resultater
var vi afsted ti l al le de mulige regattaer: Maribo –
Odense – og så endelig ti l udlandet: Hjelmsjö i
Sverige: Her skulle de mange andenpladser fra de
danske regattaer forhåbentl ig skiftes ud med en
førsteplads!

Vi kom planmæssigt i finalen, og her førte vi
komfortabelt og kunne allerede mærke sejrens
sødme, da vi stangede en kæmpe ugle, og Secher,
som strokede, var ved at blive løftet ud af båden!
Jeg sad 3'er, og sammen med styrmanden lykkedes
det os at få halet ham tilbage i båden, Men jeg hørte
så samtidig Landskronas cox råbe: ”R-r-r-r-r-u-u-u
för satan! Dom jävla danska är färdiga!”, men en ny
start og 20 stærke satte dem hurtigt på plads, og så
var sæsonens første sejr i hus!

Sorø-regattaen bød på de uofficiel le danske

Drengefireren. Regatta i Maribo 1961 . 1 .Åge Hvidtfeldt, 2.
Niels Rosenbom, 3.Peter Jelsgaard, . 4. Niels Henry Secher,
Cox. Henrik Mai
Fotograf ukendt
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mesterskaber for drenge. 1 4 både var ti lmeldt, så
det var spændende, om vi overhovedet kunne nå
finalen? Via en andenplads i indledende heat kom vi
videre, men optimismen fik et l i l le knæk, da vi blev
slået af Fredericia i finalen med 1 ,8 sekunder. Men
en andenplads ved ”DM” var dog godkendt for en
førsteårs sæson.

Sejr over Kvik
Simlången i Sverige var næste regatta. Her sti l lede
vores ”onde ånd” KVIK også op, så der var lagt op
ti l revanche fra Forårsregattaen. Lørdagens
indledende gik glat, og det betød, at vi kunne gå på
”Dansbanan” om aftenen, da vi ikke skulle i
opsamling. Det var måske vores hemmelige våben?
Finalen søndag blev en gyser! Ved ”Är roddarna. .”
startede Kvik og Landskrona! Ved ”. .Färdiga”
startede vi, og Lyngby ventede ti l ordren: ”Rrruuu!”
Det var rækkefølgen op ti l 700 m, hvor vi overhalede
Landskrona. Vi halede ind på KVIK, og ifølge den
svenske avis ”Sydsvenskan” kom vi ”. . .som skjutna
ur en kanon. .” ved 990 m og vandt med 3/1 0
sekund. For første og eneste gang slog vi
KVIK'erne!

Regatta efter regatta
Efter en femteplads i finalen ved den internationale

på Bagsværd blev vi udtaget ti l at rejse ti l Norge og
ro på Årungen. Det var en god tur med Oslo-båden
ud og hjem, og da vi vandt løbet kunne vi gøre
status: Vi havde slået såvel de svenske som de
norske mestre og var blandt de fem bedste
herhjemme. Vi var meget ti lfredse og huskede at
give vores træner, Ib Christoffersen, en stor del af
æren for den flotte placering!

Efter en uges ferie tog vi ti l de sidste to regattaer på
året: Malmö og Bagsværds efterårsregatta. Her blev
det ti l endnu et par andenpladser, men ved
efterårsregattaen prøvede vi for første gang at ro
otter. Et nyt drengehold fra Skjold vil le gerne være
med ti l den oplevelse, så det var en værdig finale for
en spændende sæson.

Endnu en kulmination på sæsonen var, da
bestyrelsen indsti l lede os ti l at modtage
”Sejrsmasten” for sæsonen 1 961 . Bedre kunne det
næsten ikke være!

Holdet blev herefter opløst. Åge stoppede,
Rosenbom og Jelsgaard (senere int. dommer i
mange år) rykkede op i hhv. tung og let klasse,
Secher havde endnu et par sæsoner som
drengeroer, før hans internationale karriere for alvor
tog fart, og Mai fortsatte som cox.

Peter Jelsgaard

Som bekendt fejrer vores på alle måder fantastiske klub 1 50 år i år, og festen skal være et brag, som kan
mærkes de næste 1 50 år!

Vil du være med ti l at skabe århundredets brag ti l glæde og fornøjelse for dine klubkammerater?

Så har du nu chancen for at melde dig som medhjælper ti l den royale reception og aftenens fest.

Skriv, hvi lket tidspunkt på dagen, det passer dig bedst at hjælpe (formiddag/eftermiddag/aften) og evt.
særlige ønsker og kompetencer ti l : Jacob Jespersen på e-mail : jacob. jespersen@hotmail .com

Vel mødt!

Jubilæumsudvalget
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”Hvorfor måtte der ikke være kvinder i klubben”?
spurgte en af DSR’s ungdomsroere, Amalie Brems
på 1 5 – og så fuldstændig uforstående ud, da jeg
engang under et interview fortalte hende, at det
havde holdt hårdt at få kvinder ind i klubben.

For DSR’s kvinder i dag – og sikkert også for
mændene - er det utænkeligt, at der ikke skulle
være kvinder i klubben, men faktisk er det kun de
sidste 49 år af klubbens 1 50-årige historie, at
kvinderne har haft adgang ti l ”de hell ige haller”.

Og det holdt hårdt!

Der måtte ikke mindre end tre generalforsamlinger,
ti l før det blev vedtaget – og det ikke uden
voldsomme sværdslag!

Herreværelsestemning
”Indti l da, havde klubben nærmest været at
sammenligne med en ”engelsk klub””, siger
Annelise Brems, der var én af de allerførste kvinder,
der blev meldt ind i klubben.

”Her hængte Københavns ”upper-ten”,
højesteretssagførerne, ingeniørerne og lægerne
habitten, her var man du’s på et tidspunkt, hvor alle
ellers var De’s – selv Kong Frederik var man du’s
med. Klubben var den sidste bastion, hvor man
kunne være i fred for damer og slappe af. Her var en
herreværelsestemning, hvor der blev røget cigarer
og drukket cognac.”

Men de unge roere vil le gerne have ”Quinder i
klubben”, som der stod på indkaldelsen ti l den
ordinære generalforsamling d. 23. apri l 1 968, hvor
forslaget blev vedtaget.

De var ikke vilde med ”herreværelsestemningen”,
de vil le gerne have piger med ti l festerne, som kom
fra klubbens egne rækker, frem for at invitere
sygeplejeskolens studerende, og endelig fandt de
det temmelig anakronistisk, at piger ikke havde
adgang ti l klubben på et tidspunkt, hvor
ungdomsoprøret hærgede universiteterne, og
folkeskolen for længst var ophørt med
kønsopdeling.

Så dette var DSR’s eget ungdomsoprør – selv om
mange af de ældre medlemmer også støttede det.

Der havde været heftige meningsudvekslinger på de
to tidl igere generalforsamlinger … og i tiden imellem
dem - hen over sjusserne, i omklædningsrummet
eller over middagen i slyngelstuen. Modstanderne

havde fremført mere eller mindre lødige argumenter,
som at det vi l le medføre ”kæmpeudgifter”, at folk
vil le melde sig ud, el ler som et ældre medlem
sagde: ”I vi l jo bare parre jer med dem.”

Livlige og usaglige debatter
I det første klubblad efter vedtagelsen kan man i en
artikel med overskriften: "Vi kan li ’ damer" læse:
”…og som følge deraf kan disse nu frit færdes i
klubben samt dens flydende materiel.”

I samme artikel sammenlignes slaget om
”studinernes” adgang med storpolitikken: ”Som de
fleste ved er dette om kvindernes adgang ti l
klubbens aktiviteter et emne, som i årevis har givet
stødet ti l overmåde livl ige og usaglige debatter –
som når røde Kina forsøges optaget i FN.”

Men begge dele lykkedes, Kina blev optaget i FN og
kvinderne blev optaget i DSR.

Her hjalp ingen kære mor
Annelise Brems husker fra den første tid: ”Vi piger
skulle ikke tro, vi var noget,” fortæller hun. ”Der var
ingen gentleman-ship. Hvis vi vi l le være
medlemmer, så måtte vi også klare alt selv.”

Så pigerne måtte slæbe de tunge både ned fra
hylderne i bådehallen og helt ned i vandet. Der var
ikke noget, der hed vogne med hjul dengang. ”Jeg
var lang og tynd og havde ikke så mange kræfter.
Hold da op, hvor er det nemt i dag,” smiler hun.

Klubbens første kvindelige medlem var Merete
Cordes og Annelise Brems blev nr. to.

Merete Cordes blev DSRs første kvindelige medlem.
Fotograf ukendt
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Svært at slippe hønsene
Og hvordan gik det så?

Ja, efter tre måneder var der indmeldt ca. 40
kvinder. Klubbens formand, Børge Boesen, skriver i
jul inummeret 1 968 af DSR-bladet:

”Vi, der har vores daglige gang i klubben, kan kun
sige, at ud fra vort synspunkt har det været en
succes trods alle de sorte farver, der blev malet på
den sidste generalforsamling og de forrige fra ældre
medlemmers side. Jeg behøver blot at fremhæve
den sidste fest, hvor vi for første gang havde vore
medlemmer fra ”spindesiden” med.”

Han konstaterer også, at pigerne var fl ittige ti l at
møde op ti l instruktionen, men det, ”at de er så
længe om at få ro-ret, er ikke deres skyld, men
derimod langturschefens, der har l idt ondt ved at
sl ippe sine ”høns”!”

Og han hilser ”hønsene” velkommen med ordene:
”Vi håber, piger, at I befinder jer godt hos os.”

Det ser sådan ud! Lige siden har kvinderne roet her
på lige fod med mændene – de har skovlet medaljer
hjem i alle farver ved de store danske og
internationale kaproningsstævner og ror
motionsroning i ”blandede både”. Ingen kan
foresti l le sig et DSR uden ”quinderne” – og for nylig
kunne formanden konstatere, at der er flere kvinder
end mænd, der melder sig ind i klubben!

Så tak ti l de mænd, der kæmpede vores sag!

Gunvor Bjerre

Invitation
DSR håber, du kan deltage i Jubilæumsmiddagen den 1 7. juni. Hvis du overvejer det og kunne tænke dig
igen at møde og udveksle minder med nogle af dem, du har roet med, men som ikke længere er
medlemmer, så send mig en mail med navne. Gerne – men ikke nødvendigvis – også med
kontaktoplysninger. DSR vil så gøre alt for at søge kontakt og sørge for, at de også får en opfordring ti l at
deltage i klubbens jubilæumsfest. Skriv ti l Bente Kjøller, bkjoel@gmail.com, eller send en SMS til
2021 7074.

Tre generationer af kvinder i DSR: Annelise Brems, Karen Føyn og Amalie Brems.
Annelise blev klubbens andet kvindelige medlem.
Foto Lars Bundesen
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DSR deltagere ved OL 1 906-201 6
1 906 4-åres inrigger, nr. 4, Em. Saugmann, C. F. Bielefeld, stm. Th. Steintahl (AR) foto 1

2-åres inrigger, uplaceret, Em. Saugmann, C. F. Bielefeld
1 91 2 M4+, bronze, M. Simonsen, E. Bisgaard, P. Thymann, R. P. Frandsen foto 2

M1 x, nr. 5, M. Simonsen (PR)
1 968 M1 x, nr. 8, Niels Henry Secher foto 3
1 972 M2x, nr. 4, Niels Henry Secher (DSR/HvR) foto 4
1 984 W4x, bronze, Birgitte Hanel, Hanne Eriksen, Bodil Rasmussen (DSR/BR) foto 6
1 988 M2x, nr. 6, Bjarne Eltang og Per Rasmussen foto 5
1 996 LM4-, guld, Thomas Poulsen, (DSR/BR/LR/Odense)
2000 LM4-, bronze, Eskild Ebbesen, Thomas Ebert (DSR/BR/Middelfart)

W4x, nr. 6, Bianca Carstensen (DSR/Kvik/LR) foto 1 6, 1 8, 1 9
2004 LM4-, guld, Eskild Ebbesen, Thomas Ebert (DSR/BR/Hadsund) foto 1 4

W4x, nr. 6, Christina Rindom (DSR/Kvik) foto 30
2008 LM4-, guld, Eskild Ebbesen, Thomas Ebert (DSR/BR/Næstved)

LM2x, bronze, Mads Rasmussen (DSR/Fredensborg)
201 2 LM2x, guld, Mads Rasmussen, Rasmus Quist foto 24 og 25

LM4-, bronze, Eskild Ebbesen (DSR/Roskilde/Næstved)
LW2x, nr. 4, Anne Lolk (DSR/Odder)

201 6 W2-, bronze, Lærke Rasmussen (DSR/Kvik) foto 32
LM2x, nr. 1 0, Mads Rasmussen, Rasmus Quist
LW2x, nr. 9, Anne Lolk (DSR/Odder) foto 28, 29

DSR medaljetagere ved OL og VM
M. Simonsen, M4+, bronze (1 91 2) foto 2
E. Bisgaard, M4+, bronze (1 91 2) foto 2
P. Thymann, M4+, bronze (1 91 2) foto 2
R. P. Frandsen, M4+, bronze (1 91 2) foto 2
Niels Henry Secher, M2x, VM guld (1 970) foto 3,4
Bjarne Eltang, LM1 x, VM guld (1 983, -84), VM sølv (1 986) foto 5
Birgitte Hanel, W4x, OL bronze, (1 984) foto 6
Hanne Eriksen, W4x, OL bronze (1 984) foto 6
Bodil Rasmussen, W4x, OL bronze (1 984) foto 6
Bent Fransson, LM8+, VM bronze (1 986)
Jørn Grønlund Jørgensen, LM8+, VM bronze (1 986)
Bo Vestergaard, LM8+, VM sølv (1 989, 1 990), VM bronze (1 988) foto 21
Henning Bay, LM8+, VM sølv (1 990) foto 21
Regitze Siggaard, LW2x, VM guld (1 990) foto 1 0
Mette Bloch, LW1 x, VM guld (1 990, 1 992), VM bronze (1 991 , 1 993) foto 7,1 2
Anders Brems, LM1 x, VM bronze (1 995) foto 8
Wil ly Drexel, LM8+, VM sølv (1 996) foto 9
Thomas Poulsen, LM4-, OL guld (1 996). LM4-, VM guld (1 994, -97, -98, -99),

VM sølv (1 995), LM8+, VM guld (1 992), VM sølv (1 993) foto 1 3,1 7
Karsten Nielsen, LM1 x, VM guld (1 996, -97, -99), VM bronze (1 998) foto 1 7, 26
Jeppe Kollat Jensen, LM8+, VM sølv (1 996), LM2-, VM bronze (1 997) foto 1 7
Lene Skov Andersson, LW2x, VM sølv (1 995, -97) foto 1 2,1 7
Stinne Petersen, W4x, VM sølv (1 997) foto 1 7
Anna Helleberg, LW2x, VM sølv (1 997) foto 1 1 ,1 7
Svend Pedersen, LM8+, VM sølv (2001 )
Morten Skov Hansen, LM8+, VM sølv (2001 ), LM2-, VM bronze (2000)
Thomas Ebert, LM4-, OL guld (2004, 2008), OL bronze (2000),

LM4-, VM guld (1 997, -98, -99, 2002, 2003), VM sølv (2001 ),
LM2-, VM guld (1 996, 2005), VM bronze (1 995) foto 1 3,1 4,1 7,1 9

Eskild Ebbesen, LM4-, OL guld (2004, 2008), OL bronze (2000, 201 2).
LM4-, VM guld (1 998, 1 999, 2002, 2003), VM sølv (2001 ) foto 1 4,20,23, 1 9

Gunnar Levring, M2+, VM bronze (2004)
Kirsten Kirk Jepsen, LW4x, VM sølv (2005, 2006) foto 1 5
Mads Rasmussen, LM2x, OL guld (201 2), OL bronze (2008).

LM2x, VM guld (2006, 2007), VM sølv (2005), VM bronze (2002).
LM1 x, VM bronze (2009) foto 24,25

Rasmus Quist, LM2x, OL guld (201 2) foto 22,24,25
Emil Espensen, LM4x, VM bronze (201 5) foto 27
Lærke Rasmussen, W2-, OL bronze (201 6) foto 31 ,32
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Roning er for alle, og i alle aldre. Vi har fundet frem
til et af vores ældste medlemmer, Kurt Nielsen, og et
af vores yngste, Isabelle Timshell - set udfra
indmeldelsesdato, og har stillet dem et par
spørgsmål.

Kurt Nielsen, indmeldt 1 . jul i 1 949.

DSR: Hvorfor valgte du i sin tid DSR? - og herunder:
Hvorfor en roklub og ikke noget andet (f. eks. golf,
løb, atletik, fodbold)?
KN: Jeg fik ingen mulighed for valg af roklub, da jeg
som 1 3-årig fik besked fra min storebror Svend om
at møde i DSR Træningscenter i Sydhavnen, hvor
jeg skulle være styrmand, idet der manglede en
sådan på en fireåres for "polytter" . Sådan blev det
ti l roklub. Selv om der gennem årene også er blevet
tid ti l fornøjelse med anden idræt, finder jeg, at det
her er på sin plads at nævne, hvad min hustru Jytte
fra Gefion altid siger ti l en ny kanin: Pas på
rosporten! Den er stærkt vanedannende.

DSR: Dit forhold til rosporten? Hvilken form for
roning har du dyrket mest?
KN: Her har jeg nok været mere heldig end de fleste
roere, for i begyndelsen af halvtredserne blev der
hvert år sendt bud fra Gudmund Schack ti l den
dengang 5 x VM singlescullermester – som nu var
DSR-træner - Mr. Ernest Barry fra England
(præsenteret i DFfR’s ”1 00 år På Vandet”) om hvilke
klubtalenter, som var værd at satse på. Dette var mit
held i flere år, hvor jeg hver eftermiddag efter skole
tog ned ti l Barry og blev trænet. Resultatet af denne
træning op ti l 1 953 blev DSR's første drengeroer på
1 7 år med 5 starter og 5 sejre.

Efterfølgende blev alle kaproningsbådtyper
afprøvet, og resultatet blev først en toer u/ styrmand
med ”Røde” alias Poul E. Birk Jacobsen og siden
dobbeltsculler med "Pinocchio" , Mogens Haut (vi
har 2 gange sejrsmast. ). Sluttel ig skal den dengang
årl ige Universitetsmatchen også nævnes, som have
værende af betydning for mig i hverdagen, idet der
her på mit skrivebord står "Brevpresseren" ,
UTRAQUE PALLADE. Senere blev det også ti l flere
langture bl.a. Gøteborg-Oslo og ti l det Sydfynske
Øhav.

DSR: Hvad betyder dit medlemskab i DSR for dig i
dag?
KN: Jeg siger med det samme, at for mig har det

været meget udviklende både at gennemgå mine
gamle DSR-årbøger fra 1 950 og fremover, plus hvad
vi to her på adressen kan huske af oplevelser, vi har
haft sammen i den fantastiske roklub.

DSR: Hvor tit kommer du i klubben, og hvorfor?
Fruen og jeg er ej tit i Svanemøllen. Vi flyttede ti l
Værløse i 1 975, og siden er det i al le årene blevet ti l
motionsroning hos Roklubben Furesø tre gange om
ugen med to faste hold. En gang hver sommer
mødes vi med en gammel DSR'er, Bent Thagesen,
hvor vi finder et ro-venligt farvand.

Kurt slutter af med denne hilsen: Fra ’DSR ældste ti l
DSR yngste’ skal lyde en anbefaling: Afslut roåret
med en rotur i Københavns gamle inderhavn. Det
gør vi med gamle rovenner fra Bådelauget Halvtolv.

Kurt Nielsen, medlem af DSR siden 1949
Foto: Antonie Lauritzen



1 5DSR NR 2 | Maj 201 7 |

Isabelle Timshell: indmeldt 27. december 201 6

DSR: Hvorfor valgte du DSR?
IT: Jeg læste om DSR på hjemmesiden og blev
fænget af, at DSR er en traditionsrig klub med et
godt socialt klubliv, inklusiv mad og fester, samt
mange forskell ige træningsti lbud både sommer og

vinter. Jeg er helt ny roer, så jeg tænkte, at
ræserkaninti lbuddet vi l le være en super måde at
komme i gang med roningen på og blive involveret i
aktiviteterne i klubben. Da jeg henvendte mig ti l
DSR, fik jeg straks hjælp ti l at få en prøvetime. Jeg
blev vist rundt og følte, at jeg blev taget rigtig godt
imod.

DSR: Dit forhold til rosporten? - og herunder:
hvorfor en roklub og ikke noget andet?
IT: Jeg har hørt gode historier om at ro fra mine
bedsteforældre, så det var en inspiration. Jeg valgte
rosporten, da jeg elsker at være ved vandet og i
naturen. Det er dejl igt med frisk luft, og så kan jeg
godt l ide, at roning er en effektiv og skånsom måde
at træne på, samtidigt med at det er en social sport,
hvor man arbejder sammen.

DSR: Hvad forventer du af dit medlemskab i DSR?
IT: Det bliver sjovt og udfordrende at lære at ro. Jeg
håber på at få sved på panden, få en masse gode
naturoplevelser på vandet, lære nye mennesker at
kende og gøre brug af de forskell ige vinter-
træningsti lbud, når sommersæsonen slutter. Jeg ser
også frem til at kunne spise god mad efter træning : )

DSR: Er du studerende? Og hvis ja til hvad?
IT: Jeg blev for nyligt færdig med at læse psykologi
på Københavns Universitet og arbejder som
psykolog på Bispebjerg Hospital.

Antonie Lauritzen

25 år:
6. maj Signe Husted
1 8. maj Helge Tillingsøe
1 . juli Jacob Sander Hansen

Isabelle Timshell
Privatfoto
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PROLOG
DSR´s forbindelser med kongehuset har været langt
mere vidtforgrenede, end de fleste foresti l ler sig

Allerede Kronprins Frederik (senere d. VI I I )
overværede i 1 868 kaproningen i Helsingborg
sammen med den svenske konge Karl d. 1 5. og
Kronprins Oscar, der var dommer. Året efter
paraderede klubbens både og eskorterede
chaluppen ind ti l Toldboden, da kronprinsen
hjemførte sin brud, Karl d. 1 5.s datter Prinsesse
Louise af Sverige.

I 1 907 deltog Kronprins Christian i bådedåben, og i
1 940 overværede han som Kong Christian X
efterårskaproningen, hvor hans søn, Kronprins
Frederik (senere d. IX), jo deltog.

DSR´S PROTEKTOR
Kronprins Frederik (d. IX) påtog sig allerede i 1 91 8
protektoratet for den nystiftede forening DSR´s
Venner og for DSR. I de følgende tyve år blev
kontakten opretholdt, men kun sporadisk på grund
af kronprinsens sejlende tjeneste.

I denne periode døbte han tre både, skrev artiklen
”Studenter, bl iv roere!” ti l årbogen og overværede
en af studentermatcherne. I 1 925 overværede han
Knud Rasmussens foredrag i Idrætshusets store sal
og deltog i den efterfølgende fest.

Da kronprinsen i 1 935 hjemførte sin brud, Prinsesse
Ingrid af Sverige, paraderede klubbens både og
eskorterede chaluppen ind ti l Toldboden i l ighed
med, hvad man havde gjort i 1 869, og kronprinsen
modtog Papirkniven i bryl lupsgave.

I 1 938 blev han aktivt roende medlem under
instruktion af Preben Røjel, og under besættelsen
roede han næsten hver dag i sæsonen med bl.a.
Gudmund Schack. Inden der kom piger i klubben,
havde Kronprins Frederik ofte Kronprinsesse Ingrid
med. Hun sad på terrassen, medens han roede. Der
er to beretninger om kronprinsens deltagelse i
kaproninger: bestyrelsesløbet ved
efterårskaproningen i 1 940 og klubkaproningen i
1 942 under overværelse af Dronning Alexandrine,
Kronprinsesse Ingrid og Tronfølger Prinsesse
Margrethe.

Kronprinsen holdt også nogle gange fest i DSR,
hvor han og resten af selskabet kom sejlende ti l
klubben. I den forbindelse var det altid l idt af en
opgave at holde ivrige medlemmer væk fra at
" jamen, jeg vil jo bare hjælpe kronprinsen" .

I 1 939 holdt han indvielsestalen, da det nuværende
klubhus blev taget i brug, og deltog i den
efterfølgende frokost hos Nimb. Endvidere var han
vært ved en festaften, hvor Vennerne arrangerede
foredrag og fi lmforevisning ved Eigi l Knuth.

I 1 940 skrev han artiklen ”Hvorfor jeg ror!” ti l
årbogen, var dommer ved klubkaproningen og
skænkede klubben en søkikkert. Endvidere
overværede han danmarksmesterskaberne på
Bagsværd Sø, kørte derpå i sin vogn de vundne
pokaler ti l klubhuset og deltog i den efterfølgende
fest i bådehuset sammen med Kronprinsesse Ingrid.

Jubilæumsåret 1 942 var et travlt år også for
kronprinsen, som deltog i generalforsamlingen -
hvor han i l ighed med året før og året efter - uddelte
Papirkniven og Sejrsmasten, i standerhejsningen og
i jubilæumsfestl ighederne med formiddagsprogram
og frokost i klubben samt festmiddag i Odd
Fellowpalæet.

Endvidere blev der tid ti l , at han indviede
træningshuset i Sydhavnen, ved hvilken lej l ighed
Kronprinsesse Ingrid døbte ”Svea”. I årets løb blev
kronprinsen ti ldelt DSR´s Ærestegn, DFfR´s
Guldmedalje og DIF´s Ærestegn, l igesom hans
buste i foyeren blev afsløret.

I 1 946 deltog kronprinsen i afsløringshøjtideligheden
i forbindelse med udsmykningen i festsalen, og han
skrev forord ti l mindeskriftet for Herman Rée.

Da han i 1 947 blev konge som Frederik d. IX. , blev
der mindre tid ti l roningen, men han fortsatte med
motionsroningen endnu en halv snes år efter
tronbestigelsen, l igesom han fortsatte sit
protektorat.

I 1 952 overrakte han i klubben ridderkorset ti l
klubbens inspektør, kaptajnløjtnant Sjel le, og i 1 957
overværede han afsløringen af maleriet af Gudmund
Schack i forbindelse med klubbens 90 års
fødselsdag. Endvidere døbte han ved to lej l igheder i
1 950’erne nye både.

I jubilæumsåret 1 967 deltog kongen i
standerhejsningen og døbte den nye otter
”Sleipner”, l igesom han skænkede klubben det
rygvendte portræt, der hænger i kongeværelset.
Derudover deltog Arveprins Knud i 1 00 års
fødselsdagsfesten, hvor der om formiddagen var
reception i klubben.

Endelig døbte kongen i 1 970 som det sidste
inriggeren ”Absalon”, som var den første båd, der
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blev doneret af Kong Frederik IX´s Fond. Samtidig
vimsede journalister fra bl.a. BT rundt om kongen
for at høre "hvordan motionerer Kongen sig nu om
dage"? Til det svarede Frederik henkastet ti l
Schack, som han gik sammen med: "Jeg løber op
og ned ad trapperne på Amalienborg" . Dagen efter
var der på bagsiden af BT et stort bil lede af
trapperne på Amalienborg med derti l hørende
artikel.

I forbindelse med kongens bisættelse i 1 972 var
DSR inviteret ti l at stå fanevagt, hvi lket et antal
medlemmer i den fine DSR-blazer gjorde, og med
DSR´s fane med sørgeflor. DSR´s formand, Aage

Bang, var inviteret ti l at overvære bisættelsen i
Roskilde Domkirke.

GUDMUND SCHACKS MINDEFOND
Prinsesse Benedikte, der som bekendt er protektor
for DFfR, påtog sig ved indstiftelsen af Gudmund
Schacks Mindefond i 1 988, hvor i øvrigt Prinsesse
Caroline Mathilde også deltog, opgaven som
protektor for fonden og forestod samtlige 25
ordinære legatuddelinger fra den første i 1 990 ti l
den sidste i 201 4.

BALLET
I 1 960erne begyndte Kronprinsesse Margrethe at gå
ti l ballet i balletdanserinde Edel Pedersens
balletskole i DSR´s lokaler, indledningsvis sammen
med sin moder og sine søstre. Denne aktivitet
fortsatte hun som Dronning Margrethe d. 2. under
skiftende instruktører – bl.a. Tove Liels Rosenthal og
senest Eva Kloborg – ti l op omkring 201 5.

Hun dansede sammen med en gruppe veninder, og
de havde deres egen pianist med, som spil lede på
det klaver, som står i salen, og som dronningen og
prinsgemalen fik i sølvbryllupsgave.

I midten af 1 970erne blev Susanne Heering af
dronningen opfordret ti l at deltage på balletskolens
dronningehold, som hun senere arvede efter Edel
Pedersen, og hun genoptog i 1 980 endvidere sin
egen balletundervisning, også i DSR`s lokaler, men
på en anden ugedag.

EPILOG
Senest har Prins Joachim i 2007 døbt inriggeren
”Frederik d. IX”, doneret af Kong Frederik IX´s Fond.

Stig Rasmussen

Slagfærdig Frederik IX

Dagen efter at Frederik IX var blevet konge, var han som sædvanlig på sin motionsroning sammen med
studenterkammerater.

Da de lagde ind ti l broen ved Studenternes Roklub i Svanemøllebugten, kom en af kammeraterne frem og
sagde: ”Nu må I være behjælpelige med at bringe båden på land for majestæten.”

Hans spøgefulde bemærkning blev efterfulgt af flere hjælpende hænder.

Da båden var vel i land, henvendte han sig ti l Kong Frederik og sagde:

”Vær så god, Deres Majestæt, så er båden bragt i land. Nu forventer jeg så at modtage et ridderkors.”

Kong Frederik, som var hurtig i replikken, svarede omgående: ”Ja, det kan man godt forstå. Der er
mange, som har modtaget det, som ikke engang har gjort så meget.”

Poul Zebitz
Læserbrev
Berlingske Tidende 10. 3. 1999

August Tørsleff: Frederik IX som roer.
1948 Olie på lærred. 75, 4 x66 cm.
Foto: Lars Bundesen
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Student, hvis du vil paa havet frem …. saa ro!

Især hvis dit fedt har sig mavet frem ….. i ro!

for saa skal du se, sikke muskler, du faar

blandt andet de herl igste inderlaar!

Og fedtet forsvinder

fra mave og kinder

- du gør lykke hos kvinder ….. for 2!

Student, er du vaagen en morgenstund …..så ro

mens solen staar op over Øresund …..og ro

frem mod de varmende, lyse straaler

og drik af luften i dybe skaaler

- den cocktail er blandet

af skoven – og landet –

og solen og vandet….. og go’ !

Og drik du den og tag aaren fat …. og ro!

Ja, tag revanche for en taaget nat ….. og ro!

Og tænk saa paa ingenting - pas blot takten.

Lad vandet og baaden og farten faa magten.

Hør blodet, det banker - - !

i fred dine tanker - - !

- og det slanker, det slanker ….. at ro!!

”Bedstefar”

Denne sang er fundet i bogen Dansk Studenterroning 1867-1942.
Såvel melodi som forfatter ”Bedstefar” er ukendte!

Illustration: Peter Munch
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Blå linier Ruter, som er roet af danske studenterroere

Røde linier Landegrænser 201 7

Sorte linier Kyststrækning, som ikke er "beroet"

Røde punkter Byer

Gudenåen

Kongeåen

Bornholm

Aalborg

Aarhus

Odense

København

Alle L-tursroere i DSR
201 7 var indti l for nylig
overbeviste om, at vi
stadig ”manglede” den
jyske vestkyst. Higen og
søgen i gamle bøger
åbenbarede
imidlertid, at et hold
i 2-åres i 30’erne
roede fra
Kolding via
Kongeåen ti l
Mors. Noget
af en
præstation.
Med
coastalbå-
dene kan
vi nok se
frem til , at
flere vil
tage ud-
fordring-
en med
Vester-
havet
op.

Turen fra Omø til Langeland (ca. 1 2
km) er gennemført inden indførelsen
af DFfRs km-grænser. Og de har
været heldige, at en storm ikke lige
fik lyst ti l at komme forbi.

Siden starten af Medicinernes og Polyteknikernes roklubber i 1 867 har langtursroning været en væsentl ig del af aktiviteterne.
Mange har gennem årene benyttet denne mulighed for at se dele af verden fra en side, som giver et unikt indblik i sider af de
enkelte lande, som det er de færreste forundt at opleve. Både demografi, geologi, meteorologi, fauna, flora og kultur er blevet
studeret OG oplevet på de mange ture. Disse sider viser, hvor danske studenterroere har roet. Signaturforklaring nedenfor.

Storebælt og
Øresund er i
forbindelse med
broindvielser blevet
krydset med
følgebåde
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Kanalsystemet

Themsen

Caledonian Canal

Loire

Rhone

Canal de Midi

Paris

Amsterdam

Rhinen

Mosel

Main

Main.Donaukanal

Donau

Weser

Elben

Saale

Unstrut

Berlins søer

Adige

Po

Venedig
m laguner

Elben
Moldau

Oder

Neisse

New York / Manhattan

Connecticut River

Prag

Wien

Nottingham

CambridgeOxford

London

Nantes

Oreleans

Lyon

Toulouse

Marseille

Nancy
Strasbourg

Flensborg

Bremen

München

Dresden

Basel

Bern

Milano

Livorno

Rom

Flodroning er noget andet end
kystroning. Både vand-, vind- og
strømforhold er væsentl ig anderledes.
Nødvendigheden af at have kontakt ti l
befolkningen i de lande, man ror
igennem, byder på oplevelser, man
ikke vil le få ved at komme i en
turistbus. For slet ikke at tale om, at
der mange steder kun er vandvejen ti l
de små landsbyer.

Tidevand ved udsigt til Nordsøen

Også specielle vejrfænomener
indgår i L-roernes oplevelser



21DSR NR 2 | Maj 201 7 |

Berlins søer

Elben
Moldau

Oder

Warta
Neisse

Wisla
Warta

Oder

Narew

Notec

Masurien

Tisza

Sava

Danzig

Warszawa

Krakow
Prag

Wien
Bratislava

Budapest

Beograd

Tirana

Zagreb

Sarajevo

Kaunas

Talinn

Rom

Bug

Donau

Nilen

Nerl

Oka

Volga

Bukarest

Sofia

Athen

Pristina

Riga

Vilnius

Cairo

Haifa
Tel Avviv

Moskva Vladimir

Yaroslav

Sortehavet

Krim

Kortet taler nærmest for sig selv. Der er i praksis
kun få steder, hvor man ikke kan ro. Det er blot
om at komme af sted.

I ’72 forsøgte et hold at få lov ti l at
gentage succesen fra 30’erne med at ro
langs den dengang sovjetiske
østersøkyst (i dag og i 30’erne bl.a.
Estland, Letland og Litauen). En skrivelse
ti l den russiske ambassade med bøn om
til ladelse resulterede desværre blot i en
telefonisk besked om, at ”der er ikke
noget vand i Russeland”. Derfor blev
Rusland først ”beroet” i 1 992. En meget
oplevelsesrig tur.

Berlin

Sfintu George
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Lysefjord

Hardangerfjorden

Sognefjorden

Lofoten

Ålandsøerne

Oslo

Stockholm

Helsingfors

Sct. Petersborg

Visby

Bergen

Gøteborg

Helsingborg

Kalmar

Jyväskylä

Lahti

Vänern

Vätern

DSRs langtursroere har
altid søgt roture i den
norske, svenske og finske
skærgård som supplement
ti l de mere flade danske
kyster.

Og så var der de tre
DSR-roere, som selv
vil le undersøge, om det
passer, at det regner i
Bergen. De kom hjem
efter 1 4 dage med
beskeden: ”Det gør
det!”

Har disse kort givet dig lyst ti l at komme ud i verden
pr. robåd, så kontakt Langtursudvalget i klubben.
De kan hjælpe dig videre med dine ønsker og
planer.

Skulle du have været på langtur et sted, som ikke er
markeret på kortet, beklager jeg. Men fortæl mig
det, så kommer det med i opdateringen.
(bkjoel@gmail.com)

Tekst og fotos m.m. : Bente Kjøller
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Lørdag den 1 7. juni bl iver en festens dag for DSR og alle dens medlemmer. Først afholdes der stor reception
i DSR, og senere er der middag og stor fest på Docken og i DSR. Herunder kan du se et vejledende og
overordnet program for hele dagen.

Reception fra kl. 1 2.30-1 5.00 i DSR, Strandvænget 55:
1 2.30 (præcis): Receptionen starter i DSR med musik og DSR-medlemmer ankommer her

1 3.00: HKH Prinsesse Benedikte ankommer

1 3.1 5: Taler, båddåb og andre officiel le ting

1 4.00: ”Storytel l ing” - DSRs historie fortalt i et hæsblæsende tempo ti lsat ro-mode, musik og
roere i passende mængder

1 5.00: Receptionen slutter

Pause i dagens program:
1 5.00 -1 7.00: Baren er åben i DSR

1 7.00-22.00: DSR holder lukket ti l forberedelserne om aftenen

Middag og fest fra kl. 1 7.00-05.00 på Docken, Færgehavnsvej 35 i Nordhavn, og sidenhen DSR:
1 7.00: Dørene åbner på Docken

1 7.30: Velkomstdrink

1 8.00-22.00: 3-retters menu med et glas vin. Festl ige indslag, aktion og taler

22.00: Festen flyttes ti l DSR lokaler, og der er bus-transfer mellem Docken og DSR

22.30. : Liveband går på, og danseskoene skal kridtes

22.30-23.45: Mon der kommer en surprise. . !

23.45: Liveband fortsætter. Dans, musik/DJ og godt humør fortsætter ti l den lyse morgen (festen
slutter kl. 05.00)

Aftenen, som både byder på 3-retters menu, spændende indslag og band over to lokationer, koster: 500 kr.
før den 27. maj og 550 kr. efter den 27. maj og købes online via DSR Safeticket. Der er sidste frist for
bil letsalg den 9. juni, og der kan ikke købes bil letter i døren på aftenen.

Så find dit stiveste puds frem og køb din bil let al lerede nu. Vi glæder os SÅ meget ti l at se dig ti l et brag af
en dag.

Festlige hilsner jubilæumsudvalget
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Oplevet på egen krop og sjæl og med den dybeste
respekt for engelsk ro-tradition og uskrevne
spilleregler. Don’t try this at home!

Prolog . Torsdag d. 1 . jul i 1 999 var ikke som
torsdage normalt er, l igesom bare dagen før fredag
og weekend. Denne torsdag begyndte for det første
meget tidl igt, fordi jeg skulle være i England inden
high noon, nærmere præciseret Henley-on-Thames,
hvor der hvert år ved denne tid, siden 1 839, bliver
afholdt en regatta af dimensioner, som kun mad
rowers and Englishmen kan præstere.

Med mig på rejsen havde jeg landstræner Bent
Jensen, fotograf Elona Sjögren, og ti l at indfri
rejsens formål, den danske letvægtsfirer alias
Guldfireren, som skulle deltage i den legendariske
kongelige affære, Henley Royal Regatta, 1 999. Vi
skulle fotografere for sponsor, og herrerne skulle se,
om de dog ikke kunne banke nogle store
englændere (Redgrave, Pinsent Cracknell og
Coode). Begrebet ”Fair Play” var rejst i forvejen ti l
Luzern sammen med resten af det danske
landshold og således ikke hjemme i UK.

Henley-on-Thames viste sig at være engelsk
bil ledbogsidyl i bedste Kommissær Barnaby-sti l , og
vores bed&breakfast-logi var temmelig luksuriøst
sammenlignet med ”karlekammeret”, hvor roerne
Eskild (Ebbesen) og Thomas (Poulsen) måtte dele
en enkeltmandsseng, hvor et klaver dannede
hovedgærde og blev brugt som hovedpude
sammen med en ti l lej l igheden velanbragt bogreol.
Det ti lstødende lokale - eller var det mon et
kosteskab? - blev angrebet af Victor (Feddersen) og
(Thomas) Ebert, der måtte ”lyne værelset af” hver
gang de forlod det. Jo, man forstår at tjene sine
penge i Henley, og de trange forhold under 2.
verdenskrig kunne stadig være nyttige over for
intetanende og naive foreigners. Vore
verdensmestre var meget velkomne ti l at komme og
bo igen næste år, skulle vi hi lse og sige fra de glade
husværter!

Members of the press og dresscode. Vel udstyret
med hovedsponsor GN Store Nord som økonomisk
drivkraft, fotoapparat Hasselblad og Nikon, ca. 40
ruller fi lm, papir og blyant, sjofle vittigheder og
formaninger, indtog danskerne endnu engang det
engelske kontinent. Vi, fotograf og skriverkarl,
havde på spørgsmål som "Er der noget vi ikke må?"
- fået at vide nøjagtigt, hvor vi måtte være og
hvornår, og som de to ludobrikker, vi hurtigt indså at
blive identificeret med, kunne vi bl ive slået hjem når
som helst.

Vi havde dog formået at opnå status som Members
of the Press, og med en temmelig diskret og meget
l i l le grøn badge, tekstet Photographers Box viste
det sig at være det magiske adgangstegn ti l stort
set alle områder, undtagen snob-posh afdelingen
Stewards Enclosure, hvor dresscode befalede
nederdelsømmen under knæet og no divided skirts
ti l damerne. At så kjolen, som vi måbende
observerede, i øvrigt kunne være fuldstændig
gennemsigtig og bæreren absolut intet havde på
under, var minor details. Ind kom hun med kavaleren
i skjorte og slips, klubblazer, lyse bukser og stråhat
med rebsbånd. Havde man ikke sidstnævnte, kunne
denne købes i en af de utall ige pop-up butikker med
alt ti l HRR hørende merchandise.

Når man var/er nået så langt som til Stewards

Fotograf Elona Sjøgren på arbejde
Foto: Antonie Lauritzen
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Enclosure, så var ”man” enten well done on Pimms
and champagne, el ler ”man” har været inde i et
baglokale i et kontroltelt medbringende sine bedste
anbefalinger (skrevet af navnkundige Gunnar Aabye)
og betalt 56 pund sterl ing (betalt af sponsor GN
Store Nord) og blive set an af en spinster, der
kunne være noget nær overgeneralkommandant-
guvernante, som så med et fnys udstyrede én med
et l i l le gult papbadge (l ige så småt som det grønne,
jeg og Elona havde i forvejen), der kundgjorde, at vi
nu havde adgang ti l det al lerhell igste på søndag.
Den store finaledag. - And no cameras, miss!

Orden og redelighed. Forsiden på det officiel le
program, som kostede to pund, var i år baseret på
det program, man brugte ved regattaen i 1 939. Der
var noget rel igiøst over det l i l le hæfte i lommeformat
sat med li l le bitte skrift, andægtigt trykt på papir, der
knitrede, når man vendte en side - her bladrer vi
ikke - for at følge med i dagens begivenheder.
Essensen af ”Henley” kunne meget vel findes her i
denne li l le gule regatta-katekismus, og ti lsammen
med den udførl ige sidelange dresscode, man fik
udleveret sammen med sin bil let ti l Stewards
Enclosure, fik man et glimt af, hvad der gjorde
Britain så Great. Traditioner og opretholdelsen heraf,
om ikke andet så for traditionernes egen skyld. Vi
var ti l tider i tvivl om, hvilket århundrede, vi befandt
os i.

Om det er heste, roere eller tennisspil lere, der skal
underholde os, er sådan set l igegyldigt, bare der er
champagne, Pimms og caviar nok, og - God forbid
we sank as low as Wimbledon, sagde man i Henley,
efter at kjolesømmsregulativet året forinden blev
ophævet ved Center Court.

Medens Elona og jeg havde øjne og kameralinser
på sti lke, passede den kølige Guldfirer deres
arbejde: En ny båd skulle eftergås, gennemmåles
og afprøves. Det samme med de nydesignede
tricot’er. Dette var vel også stedet ti l den slags
udskejelser. Der var tid ti l interviews med den
internationale presse indimellem træningspassene,
som igen lå indimellem de i bønnebogen
annoncerede løb, da der jo kun er én flod og en
overordentl ig l ivl ig trafik, som var i konstant
bevægelse op og ned og klos op ad løbsbanerne,
der l ige akkurat ti l lod plads ti l to konkurrerende
både. Her er det nemlig dig mod mig, vind eller
forsvind, og det kan godt tage sin tid, når der f. eks.
er meldt 56 ottere ti l start tidl igere på ugen.

Dogfight! Ti l søndagens finale, prime time, kl. 1 5:50
var Prinsesse Anne, Stewards Enclosure, pressen
og pøblen på plads på Grand Stand. Elona havde

fået plads i dommerbåden sammen med Nikon og
landstræner Bent Jensen, og nu skulle der tages
bil leder af noget, vi el lers ikke får at se: start-
proceduren og vandarbejdet, smerten og vil jen. Helt
tæt på. Hele vejen op ti l mål. Jeg var på plads i
pressetårnet, placeret på pæle midt ude i floden ved
måll injen.

Fra mit tårn kunne jeg følge med i Davids kamp
mod Goliath på kortbane (1 m 550 yrds/ 2,1 1 2 km).
Den danske letvægtsfirer mod den engelske firer,
olympiske guldvinder i åben klasse og så med en
kommentator, der for spændingens skyld lænede
sig kraftigt op ad decideret misinformation. Hos
Stewards Enclosure, prinsessen, pressen og pøblen
var der dødsti l le, da det blev annonceret godt 1 /3
henne i løbet: ”Danmarks Rocenter” (det sagde
han!! ), ½ length ahead, strikes 38, Leander
(Redgrave & Co) strikes 35. Da den, ifølge de
indfødte, rette orden vendte ti lbage, brød et
infernalsk larm løs, så pressehytten rystede. Goliath
var om ikke slået, så rystet; David pustede og tabte
med knap en bådlængde.

Epilog . Bagefter skulle der fotograferes og holdes
for. Prinsessen kom og hilste på, flere fotografer og
mere ståhej. Roerne måtte skynde sig ud og skifte
trikot'en ud med den medbragte habit, og derefter
på hovedet ind i Stewards Enclosure, ti l hvad der
ventede dér, videre på fransk visit hos Leander
Club, og derpå videre ud i Henley Vil lage og den
lune aften, som for mit og Elonas vedkommende
endte med velkomponerede drinks hos Steven
Redgrave og co.

Antonie Lauritzen

2 David'er og 4 Goliath'er. Feddersen, Ebert, Cracknel,
Redgrave, Pinsent og Coode.
Foto: Antonie Lauritzen
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Fart på!

Klokken er mange!

Det “koster” at ro på en otter - at komme for sent ti l
træning!

Vejen er lang!

Frederiksberg-Østerbro-Bagsværd.

Cyklen trænger ti l luft!

Det gør jeg også, for jeg skal l ige nå ind om
IDRÆTSLÆGEN. Åbner kl.1 7.

Han skal udskrive et lægekort. Det skulle man have
som kaproer, dér sidst i halvtredserne, for at få lov
ti l at deltage i kaproninger.

Ind ti l Østerbro Svømmehal, hvor han havde ti l huse
i samme bygning oppe på loftet i et l i l le lokale.

Axel Mathiesen (Mathies). Lægen, der kæmpede
en kamp for sunde kostvaner.

Af med tøjet og klar.

Lægen: “Du sveder jo. . .?”

Man turde ikke sige noget, men tænkte: “Ja, det tror
fanden – jeg har l ige racet herind og har travlt”

Lægen: “Du fejler vel ikke noget? Vi må hellere få
målt dit blodtryk. Det er l idt højt!”

Jeg fik en recept på nogle pil ler.

Så gjorde han det, der – helt ærligt er så svært - tog
fat i den bittel i l le delle, der er l ige over
bukselinningen. Og var den der ikke, så fandt han
den all igevel! Det gjaldt al le os eliteroere, uden
undtagelse. Jeg husker tydeligt - dét der greb med
tommel- og pegefinger. Som en tang.

Lægen: “Hvad er det?? Spiser du ikke ordentl igt?”

Tænkte: “Jo, jeg spiser alt, hvad jeg kommer i
nærheden af”

Det var jo ikke så længe siden, vi var sluppet af med
rationeringsmærkerne – og jeg husker tydeligt, da
mine forældre havde købt svinemørbrad - ti l min
konfirmation. . . . Det var tider!

Så kom hans klassiker:

“Man skal kun lige spise det, der er nødvendigt! Se
på hønsene! De tager kun lige nøjagtigt det ene
korn, de har udset sig!”

Jeg tænker altid på Mathiesen, når jeg ser en
hønsegård!

Så tegnede han en skitse – en skål – med lagdeling:

a) nederst havregryn og rosiner, hvor der blev hældt
jordnøddeolie over – 1 skefuld.

b) resten af skålen blev så fyldt med yoghurt naturel.
Det hele skulle så røres rundt – og spises!

Da lærte jeg at vænne mig ti l , at sunde ting ikke
nødvendigvis skal smage godt, men man kan
vænne sig ti l meget. . . . . . .

Den tegning gemte jeg i mange år efter!

Jeg fik min godkendelse, men han sagde, at så vil le
han heller ikke det samme igennem ved næste års
godkendelses-session!

PS: Mathies gav mig mange andre gode minder.
Han var vores højt elskede landsholdslæge.

Husker ham:

- stå næste morgen og koge havregrød ti l hele
holdet, når vi havde sluttet et europamesterskab af
med en bytur. I øvrigt var grødomslag noget, han
ekscellerede i: ti l forstuvede ankler (der var meget
løbetræning i skoven dengang), ti l trykkede ribben
og meget andet.

- hans store psykologiske indsigt. En stroke, der lå
nærmest bevidstløs på broen efter et dårl igt løb
(signalerede formentl igt, at det ikke var hans skyld,
at det var gået dårl igt), omgivet af bekymrede
ti l i lende idrætsterapeuter fra de andre nationer – og
så Mathies, der kom, kiggede og daskede roeren på
kinden og sagde “lad være med at skabe dig!” Det
hjalp øjeblikkeligt!

- guide os, rolandsholdet, på tur gennem
Theresienstadt (kz-lejr). Vi skulle foresti l le os at vi
var en flok stakler, der ankom i kreaturvogne – og så
efterfølgende fik alle rædslerne ind på kroppen.

Glemmer det aldrig! Mathies havde selv prøvet det!

Asbjørn Torp
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Illustration: Peter Munch
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I dag er optimering af kost og træning jo elementer, der er l ivsvigtige for sportsfolk, ikke mindst for dem, der
konkurrerer på højt niveau. Elementer, som der bruges masser af penge på i forskning hvert år.

På roningens område var DSRs Hermann Rée vist en af dem, der fik rotræningen sat i system for ca. 1 00 år
siden.

Men også for ca. 1 25 år siden blev der givet gode råd om træning og kost for kaproere, som nedenstående
viser. I ”Dansk Studenterroning 1 867 – 1 942” kan man således læse (gammel retskrivning er bibeholdt, red. ):

Begreberne om Træning var i mange Henseender vidt forskell ige fra Nutidens*. Bl.a. fandtes der et Utal af
særlige Diæter, der af hver sine Tilhængere antoges at forlene Roerne med overnaturl ige Kræfter, og de
ulykkelige Ofre for de mest raffinerede Trænere underkastedes sådanne fysiske Strabadser – for ikke at sige
Tortur – at Nutidens* Kaproere vilde blegne ved at blive præsenteret for dem.

Endvidere regnedes der med, at de Trænende absolut ikke havde andet at tage sig for, så de kunde ofre al
deres Tid paa Træningen. Af Clod-Hansens bog ”Roning og Træning” (1 889) anføres følgende Eksempel på
Træningsregler:

1 . Op Kl. 6½.

2. Rask Spaseretur på ¾ Mil paa fastende Hjerte (vekslende Gang og Løb paa den sidste Del af Vejen).

3. Frokost, let Kødret (Cotelet) med Grønt – The.

4. Hvil .

5. Kl. ca. 1 1 , Roning i ¾ Time med paafølgende kort Svømmebad.

6. Kl. 2, Middag: kogt Fisk og en Kødret. Faare- eller Oksekød med en Bajer (Lagerøl) og Salat.

7. Kegler og Bil lard i en Time.

8. Roning ligesom om Formiddagen med Styrtebad eller Overskylning.

9. Aftensmad med Roastbeef med Grønt eller l ign. – en Bajer.

1 0. Aftentur, også på ¾ Mil. Efter Hjemkomsten Kiks og en Bajer.

1 1 . I Seng Kl. 1 0 ¼.

I bogen bemærkes, at ”Disse Regler forudsætter aabenbart, at samtlige Klubbens Roere er fast indkvarteret
under Klubbens Forplejning, altsaa dels, at Roerne ikke har andet at tage sig for, og dels, at Klubben har
ubegrænsede Midler ti l Raadighed, alt i alt forhold, som vanskelig kan tænkes her i Landet nu om Dage.”

Der er unægtelig sket meget vedrørende træning og kost siden både 1 889 og 1 942, men for en almindelig
motionsroer lyder kost som roastbeef med grønt og en bajer efter en rotur da stadig ti l lokkende. Og mad af
den slags kan da heldigvis stadig fås fire dage om ugen i DSR – med eller uden bajer.

Lars Bundesen
*Altså i 1942.
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Der er ikke megen aktivitet denne lørdag aften på
The Royal Canadian Henley Regatta Stadion i det
sydlige Canada.

Fire unge fyre er ved at hænge lysguirlander op, for
de har lejet klubhuset ti l en fest.

Men ellers er der ikke et øje.

Vi er kørt ud på den li l le ø Henley Island i byen St.
Catharines ved bredden af den store Ontario-sø,
tæt på Niagara Falls. Et laset canadisk flag blafrer
fra en kæmpe flagstang, nogle halvrustne
bådtrailere står hulter ti l bulter og to singlescullere
venter på, at nogen vil bruge dem.

Dette sted er ellers af FISA kaldet: A-Class Venue.

Et førsteklasses sted at afholde store ro-
arrangementer: 8 baner, 1 3½ m brede og en
vanddybde på 3½ m.

Når man ser den store græsplæne nede ved floden
og den enorme parkeringsplads, så kan man godt
foresti l le sig hele plænen fyldt op af både og p-
pladsen med bådstativer og et mylder af roere i
forskell ige nationalitetsdragter, der taler alle mulige
sprog, mens de slæber rundt på både, årer og
andet udstyr.

Dette regatta-stadion udgør en vigtig del af dansk
ro-historie. Det var her DSR’s Niels Henry Secher i
1 970 blev verdensmester i dobbeltsculler sammen
med Jørgen Engelbrecht (fra Hvidovre Roklub) … og
også her resterne af den berømte Guldfirer fra 1 964
(”Bombe-fireren”, som den blev kaldt): Kurt Helmuth
og Erik Petersen sammen med Tom Hinsby og Poul
Erik Nielsen (Skjold) fik bronze. Det år blev Danmark
tredjebedste nation.

Niels Secher siger selv, at han har ”sentimentale
følelser” for stedet, fordi han både vandt VM i 1 970
og det nordamerikanske mesterskab i 1 967.

Der var tale om tunge drenge dengang. Ingen
letvægt. Og kun 7 klasser for mænd, så det var ikke
”letkøbte” medaljer at hjembringe. De danske
drenge var oppe mod ro-mastodonter som f.eks.
Østtyskland.

Henley er en li l le ø i et rol igt farvand – og pga. sin ø-
status er stadion beriget med eminente returforhold,
fordi man kan ro rundt om øen, når man forlader de
8 baner – et logistisk projekt, som godt kan give
mange regatta-arrangører grå hår i hovedet.

Dette Henley-stadion fra 1 903 må ikke forveksles
med det berømte engelske Henley on the Thames,
hvor DSR også har fejret store triumfer, bl.a. med
Bjarne Eltang. Måske derfor omtales dette stadion i
daglig tale som ”St. Catharines”.

Store arrangementer er holdt her. Som sagt VM i
1 970 og igen i 1 999, og i 201 5 var stedet vært for
de Pan-amerikanske Lege. I forbindelse med dette
event blev det renoveret for 820.000 canadiske $
(ca. 4,225 mil l ioner kr. ), hvi lket kan være svært at se
denne aften, hvor alt l igger øde og forladt hen …
undtagen klubhuset, der snart l iver op med unge,
der fester … og et l i l le jordegern, der piler hen over
gårdspladsen.

Gunvor Bjerre

Niels Henry Secher og Jørgen Engelbrecht vinder VM-guld i
2x, 1970, St. Catharines, Canada
Fotograf ukendt
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Da formanden for Rée’s Legat, Paul Brüniche-
Olsen, for et par år siden blev spurgt af DSR-Bladet,
hvad Rée’s Legat betyder for DSR, slog han ud med
hånden, så sig omkring og svarede: ”Det hele!” Det
kunne måske lyde ubeskedent, men det er tæt på
sandheden. Uden Rée’s Legat vi l le der ikke være
den bådpark, de omfattende kaproningsaktiviteter
og de klubfacil iteter, der er. Ja, uden rundhåndet
økonomisk støtte fra legatets stifter, ingeniør
Herman Rée, vi l le der overhovedet ikke være noget
klubhus. Det var nemlig Herman Rée, der i 1 938-39
kvit og frit lod det dengang flunkende nye palads af
et klubhus opføre. Ganske som han knap 20 år før
havde finansieret opførelsen af det nye Poul
Henningsen-tegnede klubhus lidt længere ude mod
øst, ved molen i Kalkbrænderihavnen. Et klubhus,
som på grund af en væltet tjærespand og et tændt
primusapparat brændte ned ti l grunden i november
1 936.

Så jo, DSR skylder langt på vej Herman Rée ”det
hele”. Endnu tættere på sandheden er det dog at
sige, at DSR skylder en gammel københavnsk
hestetrukket sporvogn, der havde ti lnavnet
”Hønen”, det hele. Og hvordan nu det? Jo,
Hermann Rée har selv fortalt historien i DSR’s årbog
for 1 942. Sagen var den, at Rée som ung
ingeniørstuderende i 1 890'erne var, hvad han selv
betegnede som ”fanatisk idrætsgymnast”. Af en af
sine bedste studiekammerater blev han opfordret ti l
at melde sig ind i en roklub. Men Rée takkede nej.
Det forekom ham, som han selv udtrykte det,
”dræbende kedsommeligt at sidde i en robåd og
gentage de samme, ganske simple bevægelser i én
uendelighed, og jeg mødte opfordringerne ti l at gå
ind i roklubben med foragt og udsøgt hån over, at
noget menneske kunne falde så dybt, at han gad
sidde og hale i en åre”.

Men ”Hønen” blev hans skæbne. En dag indgik den
unge Rée nemlig et væddemål med sin kammerat
om, hvad det mon kostede at køre med ”Hønen” fra
Frue Plads ti l Sølvtorvet, hvor Den Polytekniske
Læreanstalt dengang lå. Kammeraten sagde fem
øre. Rée sagde ti. De to blev enige om at vædde.
Hvis Rée tabte, skulle han melde sig ind i
roklubben. Og heldigvis: Køreturen med ”Hønen”
viste sig at koste fem øre. Rée tabte, og han var

dermed nødt ti l at tage plads ved åren. Og som Rée
selv udtrykker det: ”Jeg blev endnu mere fanatisk
som roer, end jeg havde været som gymnast – og
det var altså ”Hønen”s skyld”.

Rée blev aktiv kaproer i det, der dengang hed
”Polyteknisk Roklub”, og han spil lede som ledende
kraft en hovedrolle, da landets to største roklubber,
Polyteknisk Roklub og Akademisk Roklub, i 1 91 7
sluttede sig sammen og dannede Danske
Studenters Roklub. Og en hovedrolle fortsatte han
med at spil le l ige frem til sin død som 72-årig i 1 945.

Som klubbens daværende formand, Gudmund
Schack, skrev i det særlige mindeskrift, der blev
udgivet i 1 945, var Hermann Rée klubbens ”skjulte
kraft”. Hermann Rée var med overalt, hvor der
skulle gøres en indsats for klubben. Klubben var
hans et og alt. Et sjældent menneske, en ener, var
Rée. Tilbageholdende og beskeden forsøgte han
altid at holde skjult, at de store gaver, han gav ti l
klubben, kom fra ham. Glæden for Rée lå i at se,
hvordan hans indsats for klubben i det daglige
skabte aktivitet, l iv og glæde.

Hestesporvognen overlevede indtil 1915.
Fotograf ukendt
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Allerede flere år før sin død havde Hermann Rée
bundet en betydelig del af sin formue i et legat –
Rée’s Legat – og ved sin død ti lfaldt samtlige hans
aktiver legatet. I Rée’s Legats bestyrelse er det
vores opgave at forvalte legatets midler i Hermann
Rée’s ånd inden for rammerne af legatets
bestemmelser. Det hedder heri, at legatets formål er
”at understøtte ethvert rosportsl igt formål inden for
Danske Studenters Roklub, dog fortrinsvis
kaproningen”. Lidt i ldevarslende hedder det
derefter, at såfremt der ikke efter legatbestyrelsens
mening ”i fremragende grad” dyrkes kaproning i
Danske Studenters Roklub, så kan legatet i stedet
støtte ”en eller flere andre foreninger, der dyrker
kaproning i fremragende grad eller i mangel heraf
foreninger, der dyrker anden idræt.” Heldigvis har
bestyrelsen aldrig haft brug for denne del af
formålsbestemmelsen. De senere år har Rée’s Legat
årl igt uddelt et beløb på den anden side af mil l ionen
ti l klubben, fortrinsvis ti l kaproningsaktiviteter, men
også ti l løbende moderniseringer af bl.a. klubbens
opholds-, trænings- og badefacil iteter. Og i år har
legatet ti l l ige givet et pænt ti lskud ti l afholdelse af
klubbens 1 50-års jubilæum. Også det sidste er med
sikkerhed i Rée’s ånd.

Rée kan man møde, hvis man går op ad klubbens
hovedtrappe ti l første sal. Her bliver man hilst
velkommen af to bronze-buster. Den ene er Kong
Frederik d. 9. , den anden er Herman Rée. ”Hønen”
derimod findes der i dag intet andet spor af end et
nu mere end hundrede år gammelt bil lede i 1 942-
årbogen.

Jens Peter Christensen
Medlem af bestyrelsen for Rée’s Legat

Ganske få måneder efter sammenslutningen af
Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub i 1 91 7
kunne en kreds af ældre medlemmer fra de to
fusionerede roklubber se, at der var behov for at
støtte op om den nystiftede roklub ”Danske
Studenters Roklub”.

Dengang som nu, kunne man konstatere, at den
løbende drift og nyanskaffelse af materiel ikke
kunne dækkes af de løbende kontingentindtægter.

Det er ofte sagt, at to danskere ikke kan mødes
uden at stifte en forening. I denne historie mødtes
flere end to roere, og resultatet blev DSRs Venner,
der nu går ind i sin sæson nr. 1 00.

Ud over det kammeratl ige samvær har Vennernes
fornemste formål gennem alle årene været at yde
støtte ti l DSR – såvel moralsk som økonomisk. I
1 91 9 var medlemskontingentet kr. 900 årl igt, og
heraf gav Vennerne et ti lskud på 825 kr. ti l indkøb af

en 4-åres inrigger. Gennem alle årene har Vennernes
bestyrelse inviteret ti l den årl ige generalforsamling,
der hvert år er indledt af en middag bestående af
gule ærter med ti lbehør og øl og snaps. Middagen
har givet Vennerne mulighed for at høre nyt om
roklubbens liv og ti l at møde gamle venner.
Samtalerne om fortidens bedrifter har ofte medført
en opgradering af bedrifterne.

Vennerne har i de seneste år haft mulighed for at
give pæne gaver ti l DSR. Det er således bl. a.
Vennerne, der har sørget for, at der er ovne i de to
saunaer. Vennerne har også bidraget ti l
materielanskaffelse og forbedringer af klubhuset.

Vennerne har i dag ca. 90 medlemmer. Der er plads
ti l mange flere.

Dan Nielsen
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Du balancerer på en knivsæg og kæmper med hver
en muskel i kroppen … åh nej, var det ikke lyden af
en motorbåd – den laver garanteret bølger. Hvordan
skal jeg holde balancen her, bølgerne er jo i forvejen
enorme – langt over 1 0 cm. Nu begynder
instruktøren oven i købet at tale ti l mig. ”Slappe af”,
hvad mener hun? Det vil da være den sikre vej ti l
druknedød eller noget, der l igner. Skal jeg også
rotere mere i ryggen, det er da ikke fysisk muligt.
Nå, jeg må jo prøve – plask, så er det pludselig
blevet tid ti l at træne entring…..

Oplevelser i retning af dette er vi mange DSR-roere,
der har haft. Den gode nyhed er, at de allerfleste,
hvis de kæmper videre, bl iver bedre ti l at redde det,
når det er l ige ved at gå galt, og så kan man
pludselig slappe af og har ikke behov for
redningerne længere.

På magisk vis er det også blevet muligt at bruge
rygmusklerne og ikke kun armene, med det resultat,
at hastigheden er steget med 50 %, og turlængden
er fordoblet el ler mere.

Nej, det var ikke en trykfejl i overskriften, der skulle
ikke have stået 1 967. Kajakroningen i DSR startede
nemlig først i 1 982. I første omgang købte klubben
to kajakker. Skovshoved Roklub havde på dette
tidspunkt haft kajakroning som en aktivitet i en
periode og ti lbød at lære en DSR-instruktør op, der
så skulle stå for instruktionen af kajakroere i DSR.
Det gav selvfølgelig en forholdsvis rolig opstart med
en instruktør og to kajakker. I denne periode foregik
instruktionen som intensive kurser af ca. en uges
varighed, hvor man var på vandet hver dag.

Bådskuret blev bygget i 1 994, og bådparken blev
forøget op gennem firserne og halvfemserne.

I dag har klubben ca. 50 tur- og kapkajakker.

Kajakkerne er i DSR blevet anvendt - l igesom det
øvrige materiel - ti l forskell ige formål, hvor det mest
udbredte formentl ig er en hurtig tur ti l
Charlottenlund eller Skovshoved, enten for at nyde
det gode vejr el ler for at få presset pulsen lidt op.

DSR har ofte haft deltagere i forskell ige motionsløb
rundt om i landet. Blandt de mere populære kan
nævnes: Esrum Sø, Mølleåens Blå Bånd og i
perioder forskell ige andre løb som Sorø Sø, Thurø

Rundt og Tour de Gudenå. Blandt disse løb har Tour
de Gudenå i mange år været den store udfordring
med 1 1 0 km over to dage for den lange udgave. I
201 4 blev konceptet for Tour de Gudenå dog lavet
om, så der nu kun er tale om en enkelt dag og op ti l
73 km. Nogle af de andre løb har været knapt så
udfordrende, og for eksempel har Esrum Sø og
Mølleåens Blå Bånd været holdt med fokus på, at
al le kan være med og på at give deltagerne en god
oplevelse.

Langture i kajak har været en anden anvendelse af
kajakkerne. I løbet af hele perioden har der også
været langture, hvor kajakker og robåde har fulgtes
ad, det har i hvert fald været en stor fordel for
kajakroerne, da robådene typisk har taget
hovedparten af bagagen – tak for det! De mest
benyttede kajaklangture i DSR må dog siges at have
været weekendture ti l de svenske søer, hvor vi har
boet i campinghytter, telt el ler måske på vandrehjem
og lavet dagsture derfra. Det har vist sig at være et
godt koncept, da det giver mulighed for, at nogle
kan ro kortere ture end andre -afhængigt af
dagsform og vejr.

Kajakkerne har i mange år også været en fast del af
Hjelmsjö, typisk med en toer, en kapkajak, seks lette
og et par mellemsvære kajakker. Hjelmsjö har for
mange været en god måde at snuse ti l
kajakroningen på i et forholdsvis ”nemt farvand”.
Ligesom det har givet de mere erfarne kajakroere
mulighed for at prøve kræfter med en kapkajak
uden at risikere at skulle svømme hele vejen rundt
om Tuborg Havn med en fyldt kajak.

Noget andet, der kan siges at være kommet ud af
Hjelmsjö, er kajakpolo. Her havde klubben et år lånt
et sæt polokajakker, af den helt bi l l ige plastikmodel,
og taget dem med ti l Hjelmsjö. Det viste sige at
falde i flere medlemmers smag, og efter 1 -2 år
købte klubben et sæt polokajakker, der dannede
grundlaget for opstarten af kajakpolo i klubben. Den
første periode blev det holdt på et forholdsvist lavt
niveau, men efter et par år havde klubben det første
hold med i turneringen. I dag har vi et juniorhold, et
damehold og et herrehold i både anden og tredje
division.

Lars Fomsgaard
(Uddrag af artikel til jubilæumsbogen 2017)
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Kajakpolo - Jørn Broen
Foto: Lars Bundesen

Gudenåen 2016
Foto: Jannie Fuglsang
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Det er efterhånden kun de færreste rettroende ro-
fundamentalister, der mener, at tøjet ingen rolle
spil ler, når rosporten skal profi leres. Sportseliten
generelt er overordentl ig fokuseret på den visuelle
magtdemonstration, der går forud for den egentl ige
konkurrence. Det er her, man gør sig klar, checker
sit materiel en sidste gang, har sit påklædnings-
mantra, følger et bestemt ritual i sine egne private
forberedelser ti l at gå ud og yde det ypperste, man
formår.

Atleten forbereder sig ti l at vinde, hvad han eller hun
har sat sig for. Atleten er allerede en vinder i sit
hjerte.

Det skal kunne ses!

Agent 007, James med efternavnet Bond, stikker på
tæven iført smoking med hvid jakke, krølfri
Stenström-skjorte, butterfly og et stødsikkert,
vandtæt Rolex. Når alle er sendt ti l tæll ing og ligger i
en bunke klar ti l bortkørsel, står vor mand ti lbage,
uden så meget som en skramme og klædt i, - jeg
gentager: Smoking med hvid jakke, krølfri
Stenström-skjorte, butterfly og et stødsikkert,
vandtæt Rolex. Butterflyen skal måske rettes lidt på
plads, men ellers intet at påtale.

Sådan er det også med vores atleter. De skal på
hårdt arbejde, og når de langt om længe står på
medaljeskamlerne, vi l de enten være iført den røde
og hvide nationaldragt eller den ulastel ige klub-
smoking i trikotudgave.

De gæve gamle
Når vi kikker på de gamle, gæve DSR-gutter fra
dengang, hvor man sti l lede op ti l sejrsfotografering
med rank ryg og ti lstrækkelig selvti l l id ti l at ignorere
det faktum, at selv om man stod og poserede i
benklæder, der i pasform og materiale mest af alt
l ignede de unævnelige ti l forveksling, så kunne det
ikke forstyrre zen-momentet hos den enkelte roer.
De gamle årbøger og tidsskrifter fra forrige århund-
reder er spækket med stolte roere i undertøj (?).

Det handler om selvti l l id og kropsopfattelse. Jeg
har, så vidt jeg husker, ikke mødt en roer, som var
uti lfreds med sin kropslige habitus. Hvordan kan
man være uti lfreds med sin medbragte motor, som
får én frem i verden? Bevares, man kan være
uti lfreds med, at kroppen ikke synes at være enig i
strabadsernes omfang, og at den indimellem bliver

træt før tid, men decideret være uti lfreds på en
måde, så man har lyst ti l at gemme sig væk for
alverden, det har jeg ikke mødt i rosporten.

Læg derti l , at det at ro kræver minimum af
obstruktioner fra tøjets side. Det må ikke stramme,
ikke sidde for løst, ikke være for varmt eller koldt.
Kort sagt tøjet skal sidde, så det, uden at være i
vejen og foranledige ubehagelige overraskelser
undervejs, kan følge en bevægelsesti lstand fra
sammenkrøbet (indsats) ti l nærmest udstrakt
(afvikl ing). Ro-tøjet er din anden hud. Det fylder ikke
mere og beskytter mod vind og vejr.

Sammen er vi stærkere
I sport og mil itær giver det rigtig god mening hurtigt
at kunne spotte sine ligesindede blandt fremmede.
Derfor er tøjets farver, mønstre og silhuet (omrids)
stærke markører, som let kan spottes på afstand.
Uniformering er med ti l at skabe sammenhold og
korpsånd, og vigtigheden af at være sammen med
dem, som vi l igner - altså ”de rigtige” - når vi er ude
blandt andre, ses i stort set alle samfundslag i dag,
på trods af det paradoks, at vi hylder individua-
l ismen mere end nogen sinde før.

Når man som nyindfanget
kanin er færdig med at
fnise ad alle de gamle
roere i deres udtjente
klubtrikot’er, kan man
med fordel skifte sine
egne løbetights og
fitness-t-shirt ud med
den ti l sporten udviklede
påklædning, og ved
selvsyn konstatere, hvad
der skal ti l for at få det
optimale ud af sin nye
sportsgren. Klubtøjet er
den visuelle l im, som
holder sammen på båd
og mand- og venskab,
når man stævner ud fra
klubhuset mod nye
oplevelser på vandet.

Antonie LauritzenHarbour Race 2015
Foto: Jonathan Winn
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DSRs første klubhus
I årene 1 920–1 938 havde klubben sit bådehus i
Kalkbrænderihavnen lige over for, hvor vi nu har
udsejl ing fra lystbådehavnen. Huset var et
ungdomsværk fra 1 91 9 af Poul Henningsen (ja, ham
med PH-lampen). Men den 28. november 1 936 var
den skæbnesvangre dag, hvor der gik i ld i en
tjærespand. Hele huset brændte ned og alle bådene
gik tabt. På initiativ af medlemmerne ingeniør
Herman Rée, arkitekt Ove Mandrup-Poulsen og
højesteretssagfører Bondo Svane lykkedes det dog
at etablere et interimistisk bådehus samme sted, så
at aktiviteterne kunne fortsættes, indti l en
permanent løsning var fundet.

Klubhuset i Svanemøllen
Løsningen kom den 1 3. juni 1 939, hvor vores
nuværende klubhus i Svanemøllen blev indviet af
arkitekt Ove Mandrup-Poulsen, og som så meget
andet i DSR, var huset for en stor del finansieret af
Herman Rée, der som formand for byggeudvalget
forestod opførelsen.

Til huset, der er på ca. 21 00 m2, og som står på
1 93 betonpæle á 6 meter, er bl.a. anvendt 550 m3
jernbeton. Trods dette solide grundlag har det
all igevel været en stor opgave at holde huset
vedlige op igennem årene.

Da Henning Rasmussen blev formand, besluttede
man sig for en stor og gennemgribende renovering,
der stod på fra 1 989 i de næste 20 år: Døre og
vinduer blev skiftet ud, køkkenet renoveret, der blev
isoleret, toi letter udskiftet, og i 2009 fik man nye

saunaer – adskilt i herre og dame – ikke ti l al les
udelte begejstring!

Store fonde, som Rées legat, Krista og Viggo
Pedersens fond, ti lskud fra DSRs Venner samt
forskell ige store testamentariske gaver gjorde alle
disse kostbare renoveringer mulige.

Sydhavnshuset
Men klubben har også haft andre huse op igennem
årene.

Fra 1 942 ti l 1 979 havde kaproerne et særligt
træningshus, det såkaldte Sydhavnshus, der lå på
Gasværkshavnens mole, ikke langt fra dér, hvor
Københavns Roklub i dag har ti l huse. I dag er der
fyldt op, og området er anvendt ti l store
boligblokke. Men da kaproerne i stigende grad
trænede på Bagsværd Sø, blev huset ti l sidst
overflødigt – og solgt.

Pengene fra salget – 80.000 kr - blev brugt ti l
renovering af vores nuværende klubhus i
Svanemøllen.

DSRs andet bådhus tegnet af Poul Henningsen. Huset blev
opført i 1920 og brændte i 1936
Fotograf ukendt

DSRs nuværende hus, 1990. Huset blev indviet i 1939.
Foto: Lars Bundesen

Sydhavnshuset fungerede fra
1942 - 1979 som kaproernes
træningshus.
Fotograf ukendt
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Gåsehuset
DSR har op igennem sin lange levetid været
begunstiget med ”rige onkler”, der har doneret store
summer ti l klubben.

F.eks. fik vi i 1 944 brugsret ti l et stort skovområde i
Ravnsholt skov i nærheden af Allerød. På grunden
lå et l i l le skur, der havde været anvendt som
gåsehus. Det var et medlem, Henning Koch, der
generøst sti l lede området ti l rådighed.

Senere fik vi matriklen foræret – og det l i l le gåsehus
af træ blev renoveret og ombygget, så det den dag i
dag er et hyggeligt samlingssted og udgangspunkt
for klubbens mange orienteringsløbere.

Nivå-huset
En anden ”rig onkel”, direktør Harald Simonsen, der
var æresmedlem i klubben, donerede i 1 925 en
strandgrund i Nivå. Grunden lå helt isoleret yderst
på en landtange lige syd for, hvor Nivå Strandpark
nu ligger.

Dette l i l le stykke jord skulle anvendes ti l et mindre
hus, som klubbens medlemmer kunne bruge ti l
ferie- og weekendhus. Poul Henningsen og et
andet medlem, der også var arkitekt, tegnede og fik
opført et l i l le rødmalet hus på ca. 40 kvadratmeter
med 1 0 køjepladser.

Huset kom til at koste kr. 3907,75, og da klubben
også dengang var fattig, måtte vi låne os frem og
skaffe penge ved gaver. DSRs Venner gav et ti lskud
på 1 1 67,- kr. , alt, hvad der var kommet ind i årets
løb. Da Gudmund Schack ved et bestyrelsesmøde
spurgte formanden om, hvorledes han havde tænkt
sig, at vi skulle skaffe restbeløbet, svarede han, at
det måtte Schack selv finde ud af, da det var ham,
der var kasserer. Schack gik i banken og lånte
pengene og måtte som sikkerhed pantsætte sit
indbo i en treværelses lej l ighed.

Mange af klubbens ældre medlemmer har nydt godt
af denne li l le perle, både som mål for længere roture
eller ti l fritidsophold, men sankthansaften 1 988
brændte huset desværre ned efter en påsat brand,
og Karlebo kummune inddrog grunden som en del
af Nivå Strandpark.

Forposten
Det nyeste skud på stammen er den såkaldte
Forpost i Nordhavnen. Da det blev mere og mere
vanskeligt at komme rundt i området omkring
Svanemøllen/Nordhavn på grund af store
nybyggerier og anlægsarbejder, fik DSR sammen
med Gefion og KVIK i 201 4 en aftale med
kommunen om, at vi kunne få et l i l le midlertidigt
”brohoved” på Sandkaj i Nordhavnen. Der er tale
om et bådehus bygget op af containere med plads
ti l to inriggere i hver og nogle kajakker. DSR har fire
robåde udstationeret her, samt kajakker. Forposten
er et rigtig godt udgangspunkt for roture i havnen, ti l
Amager Strandpark og Dragør. Hvor længe denne
midlertidige ordning skal vare, vides ikke i skrivende
stund.

Udover Rées Legat er der ikke så mange ”rige
onkler” i farvandet omkring Svanemøllen – men
klubben modtager med kyshånd testamentariske
gaver ti l renovering og bevarelse af vores mange
dejl ige huse … ligesom der endnu engang skal lyde
en opfordring ti l at melde sig ind i foreningen DSRs
Venner, der yder ti lskud i mindre format – alt efter,
hvor mange medlemmer den har.

Marianne Bentzen og Gunvor Bjerre

Nivåhuset opført 1925. Huset brændte 1988
Fotograf ukendt

Gåsehuset i Ravnsholt Skov.
Foto: Birgitte Wraae Frydendahl
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Sammensat af Kristine Dejgaard Thomsen og Birgitte Wraae Frydendahl
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