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Moderne og praktisk 

Beklædning 

S,veaters 
hvide (hel Id) med stOl' 

ned r:l ldenc!e Kmve 

Pris fra Kr. 12;5 

S,,'eaters 
ELEGANTE NYHEDER 

hvide med eoul. Bort 
med og uden tErmel' 

Pris fra Kl' . 2800 

Klub-Jakker 
NYHED 

Bæres ud en paa Swea teren 
Findes i meget elega nte, 

sh'ibede Dessi ns 

Pris Kr. 3300 38°U 

J. Sal 

Benklæder 
IUllktiske og fikse 

til Landgang 

Finesle KlIo iiI l er 

hvide L'e rreds Pris I{l'. 1750 

l'loncls " 3 \ 00 
Serg"s 4200 

Hegnkapper 
sOI·te bla nk " (G ummi) 

Pris Kr. 2800 1)200 

Impræflllerede bløø 
fineste Kvalite ter 

Pris Kr. ]BOOO 19800 

1. Sal 
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Køb Dem en Bogsamling 

paa Ratebetaling 

Hvorfor købe r san m ange Menne-
sker Bøger paa Ra tebe taling ? 

Fordi ma n pan denn e Maade ka n 
a nska f]' s ig saa vel kos tba re Værk er og 
s tørre Bogsa mlin ger som en k Ile B~,ger 

pau lem pelige Vilkaar, nemli g i Rater 
fra ca . 3 Kr. m aa n cc1 lig . 

Bøgerne udleveres straks , og lll a n he ta ler ved 
J..: fib p aa Hntebc ta lin g IH" j <\ f:( lig de a mme Pri ser 

som ved 1(1111 t 1111 I. 

F lJrl clll g hos 'n !\Ogh il lldl " 1 (,\ LI'I ':N D ALS r i gl 
i llll str('I, 'd l' 1t 1,1" l oI W 1" ' " 11)10(. 

All e Gyld endal lo , 1(11 1'1' Vw, hI" h'v . P(lU Ratebetaling. 

Studie- &. Lærebøger 
Engelsk Litterat ur • Fransk Litteratur 

S portsbøgel' 
l3c1ger ind b un d ne i s m uk ke orig inale l3inel 

Rej sebeskrivelser 

Bøger l e /) cre,~ p aa R a tebela li ng 
- I\on to :!nl>nc efter (l fC l"me r C Afta le -

GYLDENDALSKE BOGHANDELS SORTIMENT 
T lf. 1:' 70 r\(,IflMAGF:IH'ADI~ 8 Tl f. "17 2 

HA VN EN 
n J r; 1" A F T o .\/ K R I S T 1;' X S E N 

.li E D T I, GSI ,\" G EJI AF 
I' A I. D E .\1 ,\ R :1 ,\' 1) E}( , I:; ,\' 

Del blæser om den gamle Kran, 
en Resl af København lilforn. 
Den ITller m ed en Bo rnearm, 
som el /Jskyld i gt Ga lge/aam. 

M en d en Gan g byggecl m OIl en Borg 
som S tander for cn T risse 
og l1I t>nlC, ol 1110n lossct} K III 
m eJ ejlegarn Da Lidse. 

De[ slwmm er wlJer S pryd og Bov 
og s tæn k er over spænd t c Sejl 
og Skuerne er blinket bort 
i Vund ets bølge kn/l s le Sp ejl. 
Den m ildc Uro driuer mig 
lilllretfærd ig Lalter . 
DII smllkke Kran , jeg ll(la n ed d igl -
N /1 lIt/on er jeg d ig atl er. 
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Men Dokkens klare HarrHl'lerlakl 

er RUlmen i den lyse Dag, 
()g Glæden i mil h ede Blod 
er h elt forført af Hammerslag. 
Jeg ser en S/rom af HiLlIIlle/blaaf 

fra Dokkens Hjæriekamre 
plIIsere gennem Hav og f]wm. 

Jeg hører Hjærtet hUlllU ... . 

J 

FRA E N LASGTUIl TIL MØENS KL.IN'I'. 

STUDENTER, BLIV ROEREr 

a, dyrk Bosporten. Gaa ombord j Banden tag Aaren og 

ro ud. Det er snart Foraar og Tiden er inde for 

Roerne; lad Dagen begynde m.ed en rask Tur ved Aaren ud 

'Over del ft'isk e Sund. N ' top Studenten , hvi s Arb ·jd· lJin-
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der ham til Stillesidden over Bøgerne er udvalgt for en 

Sport som Roning - den vil give ham all det, som sel" de 

flittigste Sludier ikke ka n give, nemlig d el bedste brundlag 

for Læsningen: en sund Sjæl i et sundt Legeme. Skønt gen 

taget indtil Trivialit et , lad mig a.lli" vel enga ng lil sige den 

Sandhed at Rosporten er den bedsle ldræt. Fri k Luft i 

Lungerne, Motion tiL hver Il Mu kel og en styrkende Duk

ker t i del alle Vand til Slut - b dre Leg mskullur kan 

ingen Idræt give. 

Og Rosporten er gavmild , den yder O"S~Ul paa and n 

Maade Værdier for Arbejdet. Del er godt som ung at lære. 

a t være Mand: kab, at være under Disciplin . Ogl-iaa i denne 

Retning kalder Bosporten særli·.t paa SLudent en OlU fø ler 

sig fri i il Arbejde, om saa helt er sin egen Herre i Studie

aa r ne. Del' ligger Cl) mærkelin stærk og befriende Følelse 

i delle at være ude af Raadighed over sit eget: J eg. a l være 

uden Ansvar, at være under en fremmed Vilje, 

Bosporten gør sin Dyrker lil en værdifuld Mand, aande

ligt og legemligt sund, veldiseiplineret og viljestærk, og til 

en paalidelig Kammerat. 

EndllU een værdifuld Evne er der ved Rosporten, en 

Evne SOlli jeg - vel ud fra mit Arbejde pnn Søen - sætter 

særlig højt. 

Paa 'n egen intim ~bade lærer Roeren sit Land at kende. 

Genn em Rosporten faar h al) Lejlighed til at komme ind i 

Krog og Vige, der ikke er tilgængelige for Menigmand , og 

her vil ha n finde uan de landskabelige Skønheder , som vil 

holde h am fa s t og give hum et BØj Ob erindret Kend skab 

til Landet. Og dell e. al han lærer s it Land a l kende. netop 

det bevirker, al han kommer Lil at holde af d t og føle sig 

knytte t til det som dets Søn. 
Kronprins Frederik. 

'E1( S MU K \"I~TE I\I)AG I "PI\IL SA1"T J;S S TAl/I> E nE~ . • . 

1924 

En SlIluk Vint erdag i April - saada ll kan TI r >tningen 

O lll 1924 [Ja 'sende begynde. Dato Il "ar den trettende, 

der er 0.1 Klubben venli g ind et TaL Dagen var en Søndag, 

Hil)tle l\ var blan., Solen skinnede, Vinden var en fri sk Nord

o I - alt synt es sauled s i den kønne te Orden. men dL! 

var koldt. bitt erligt koldt. Alligevel mødte M dlemmerne 

mandstærkt op. næ ppe san meget fordi Klubb Il ka ldte 

"om ford i det ",H højt Solskinsvejr. 'int.erklædte og med 

sikJ\.ert In get faa Tanker om at stikk' i Søen sa mled s de 

omkring Flagstnngen. Pris' lig korl talte Formanden og 

nnder de obligate, taktfas te Hurraer gik Stand ren til Tops. 

Lysende i olen stod rI ' ll og smældede j Blæsten , et frejdigt 

Vnrsel om en god Sommer og en god Sæson - - - -

lllen nk. hvor gik det a nderledes. 
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Skal nogen l1 3ve Skylden for delle anderledes, d~r be

tyder, al det ~rik riglig daa rligt , saa lad den , der er nærmest 

og som næppe svarer igen faa SI,yld for del' m esle: Vejret 

var for slel for en Roklub. Vel r Studenterroerne ikke 

l>allge for en vflad Trøje heller ikke Blæ evejret ængster 

dem - de er et rasklog drisligt Folk efærd som iblandt 

sig har haft de navnkundige, der har roe t til Azurkysl. 'n, 

ha r villeL ro lil l\ordkap og \'il ro til Chicago! M('n ' Il Som

I)') ' l" som 1924, den overvnndl dem og fik dem gjort lil 

La ndkrabher tlf en ren SLuerace. Hver Dng, der kom, var 

en Aflægger af den foreganencl' , det blæste og regn ede og 

var koldt som i Gaar som i Forgaars, om i h ele sid le 

U"e om i hel' forrige M:~Hned . . H anb løs l. Der \"ar Maj

s0nd ~lge hvor Medlemmcrue mødle udklæd te som lil Kælk 

niug i Uh·edalen e. D ' I V~1I" helt umuli gl altin~ i Baa de· 

hu 'nt.: \":'11" fugli glog k l::.. m I Rol øj I kunde aldrig blive 

tørt , m an kunde næpp ro ig varm i den regn kolde Vind 

og læng · før man mwede i Bad var man drivvand. 

Klubben lær le, nt intet, er saa vigtigL og afgørende for 

df' ns Trjvsel som Vejret. Skal en Holdub gro, IllUfl den have 

en fin Forsommer med megen Sol og Varme. Med e t Vejr 

som sidste Aars udebliver den sædvanlige. 'rilga ng af ny 

Medlemmer og de ældre Medlemm er bliver . jældnere Gæster. 

April og Ml1j, som i lidiigere AnI" har givet over 100 ny 

M dlcmm.er , gav det halve, knap og nap. Som noget nyt 

viser de to ~hlaneder derimod en rigelig Afgru1g af ældre 

M 'd l 'mm r. Nedgangen i del aktive Medlem stal og i An

laUet af Rolure er m eget følelig, fra 285 til 240 og fra 9500 

til 6700. Daarligerc Tal har Klubben ikke haft i hele sin 

Tilværelse - i 1921 havde den 396 aklive Medlemmer, der 

roede 18,000, All en Tusinde, Rolure. Med disse T::.. I som 
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Baggrund virker NedgangelI forllroligende, og selvom Vejr

gudernes Umladc vnr s tor , man der hnve været andre Il) d 

virkende Am'sage r. 

De almindelige Klubforhold var i del store og hele gode 

mik. Hu ene Baadene Bobas in et Bndeforholdene var jo 
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i Orden. der var inle l a t klage over og der fremkom heller 

mgcn Kl ager. Og alligevel end ikke- i Ferien , da Vejret 

skikk ed ' s ig lidt bedre, kom der Gang i Roningen. Var det 

da Ledelsen af Klubben , der ikk formanede aL kabe Liv, 

at faa Gang i Tingen e. Nog t om det e r der - Bestyrelsen s 

Medlemmer passede for nogl es \ edkommel)de deres Ting 

upaaldageligl. medens ~1ndre. og de VlU de fl este, forsømle 

mere end m an 'kulde tro mulio!. AdminislI'nlionsmæssigt 

gjordl den vel nok sit Arbejde men det fonl) nde. det væ k

kend!' lod den ligge. Un derligt forkommen sa d den og kon

slaterede Deroul en og nøjccll's med al o rdne Daoen 0° Vejen. 
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ligesom lammet var den liIfreds llwd a l kunnc skaffe cl t 

l1ødtø rflige, og den c \'ncd ' ikke al rejs s ig for' a l lage Offen

siv en , fo r a t gøre ny Fr I11 slød. I nitia I ivet og Slagkra ft en . 

som tidlige re havde give t Klubben gode ResuHaler , havde 

ganske forlad t den. GellUel1'l Blade! »Rosporl «, som Klubben 

l~(),gav sa mm en Illed Roklubbell Skjold søgte B 'slYl'e lsen al 

sam le M dl 'nUllcrne op, a l Uta d em lil a t interesser e ig for 

I\lubben og dens indn d - og udad\'enu nde r rhold - 11\'01' 

velskrevcl og morsom t dellill ' B lad end var , de l hjaJp ikke . 

Bes tyrelsen forrnaacde ikke at raabe MedlclIHne rn e op. Ned 

gangen fortsatt es - - ~ 

En anden sky ldi " i denn' Tinge nes T il talld 'r Kon lill

gellte l. J Sarn m Illigning m ed, hvad MedJ c ms. kflbc l i de 

a n d re a kademisk ,' Idræ tsforeninger koster , er del m ege t 

h øj t. D ' t er m ed d æ ndred e Tider e t Faatal af S I'udellll'r. 

der har san godt Rna,d a t de kan afse f> Kr. om ~'I<'ta ll eden 

Anret rundt til Boning og \ illte rgymnaslik. For de t h a lve 

ka li de sp ill e Boldt og for endnu min d .. kan d e sp riug 

Atle lik og for en næsten g ra lis Belal ing knn d > dy rke d ' Jl 

m ed Univer site le t. nu o ffi cielt fOl'lmel 'd e Gy mllastik. He r 

CJ Rokluhhen s lill ct udenfor Konku['reneen - - og naar san 

d ertil kommer Mod\'ind fra Na tmens Haand og en fan tas i

løs Lede lse, ja saa sl,al d et naturligvis gua ne lop saa ga ll 

som I >t er gaaet s idste Aur. 

D >lIe f{onlingentspørgSlluwl vil s ikkert pnatrænge s ig 

kommende Bl'styre lsel' m ed m egen Styrke. Og lid , n slor 

Spaamandsevn ' tør del nok fOl'lld,"iges, at den her i Lan, 

de l san rigt udbredte Va llc at re nd til S lal og Kommun e 

I)m 'Hjælp næppe hel' vi l bring Lindring. Del e l' s ikkert 

a nd r ' Veje. d l ' ska l betræ des . og forhaabentlig \' il Klubben 

vide. al skabe s ib oa udnytte d e Rig:doms kild r. den natur-

l ,l 
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lig t Cl' rud 'hav "I" af Il er Parlnel' i. Fol' den , de r har Troen 

O '" UclsYII"I , er del' endn u 1\lipper at s la a Vand af 

m en del bliver vist nød vendig t a t slan haal'dt, fol' det I' 

ikke Smaapenge der bliver B 1'11 g for. 

Og aa pan J\n P 1'0 n i ngsolTl1'o'udet var 1924 e l vil'ke li ~f u for

nøjelig t Am- - - - III 'n lad andrl' jamrE' om de l ()" la d 

os nu II l' :' a l fan dd lidt: hyggel ig t. 

Lad o da begynde IH cl vor Delt agelse i de køhenha vn sk . 

Ho ldubber .':i Fæll e. tur til Taarbæk. Det var n Kristi Hilll

m elfart sdag m ad en uforglem melig, 0 111111 'l'sol. \lIe Band ' 

af Hus! .hl, seh' S -'ullcrn gle mtl' de l s Ir, nge H g lcllw nl 

og s ta k DJ ed derud. Og l<luhben IU1\'de Æ re ~I f Dagen , den 

høs ted e La urbæ r i cl ' lan.lli"e M ræ ller, SOlli Roern e []'l'Orcc1c 

s ig med paa El' milagesle tlen.. Stod Stlldenterne !i ig ikke i 

det Spil , de l' præste redes med cn Bold , som af andre bruges 

i rodboJ(l, saa llle- trede d ' nydeli"l lOO-Mele l'en (1. Han 

Hva s, 2. Nord-Je nsen) og )i ue -a:'1 smukt klarede de 4 X 100 

Me le." Stafetløbe t (de Io for:mn æYl1t ' snmm en lllf'd Lllnd

Andersen og C. V. Anders('n ). Dd tor \'('1 he r robe ' , al det 

blev noget \'eI m eget e ft cr 'oIrH'dgang føl' de sidste Baade 

kOlli hjcm, cl ,t klwb Hjcn synlig III·d nt fo rl ade den førsl e 

sommer lige Dn" i Sko\'e n. og lIaal:' man DU ved , at d·t lI æ 

ste n ogsaa vnr d en 'ids le. e r c1·f svæ rl a l blive s træ ng i Hen

hold til Reglementet: og hebrejde d' glade Fyr' den sene 

Hjemk omst. 

lVlere Grund va r d er til at skæ lde cl samme Fyre. der 

ogsa:1 i UlIld fæ rdes Baadh oldvis, url for len ubæ ll d ige 

H urlum hej, <Ic In \'ed ' ved Trell 'od ' ,.lUll il' 's I n , da J( lu b~)('n 

modtog og fejrede sill e I';:anin ' r. Men 1:ld ogsaa he r Skæ l

deri e t fare. for det kan s il,kert ikke ny Ue - en saada n Op

ladth t'd og lVfodtng·lighed fo r Bacchi G:wcr forhindrer sel\' 
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den bedste Moralpræctik en i at trænge igenn 'm. Men Klub

led Isen bør af denue grænseløse Fests temnin g Inde sig, be

læ re og endda :' ig ' Ba kk ant erne T a k for Lærdommen: 

Kaninfes ten træ n<TCt' til en fo renklen de Rev ision , som bør 

gaa i Ret.ning a f mere Dameth og mindre af den æd elige 

.10H:'l lI AIlV Ann ST UD li NT E HS F. US DE H FO IlT fl Æli lSG 

I ES DODBE I. PIlA M 

Dru e. Det er s va fle Folk der færdes i Klubben Ijdt for 

meget Ild ' a f F orm - t ræn dem Inngsomt op til a l fes le 

festlig t, i Øjf'blikke t fe ter d e s ig for hurtig t træ tt e. De l er 

Sy nd for den gode Munterhed, a t d r m <l il hJæ e' aa tidlig t 

nf som i Aar - I\rench I ' r a dik a le Ga mmen og jublende 

Glammen lnmde hn ve sira kt lil en he l Nat ja , til fl ere Næt

le r. Mon fo r Hesten ikke en slor Sordin e vi lde fa n ham til 

a l lyde skØJUl re. 

(aa - - Da gen e fl er . aas di ss' le tsindige roende ud for 

Klampenborg i god Form og j godt HlImør og megel skal 

tilgives dem fordi d e passede deres Ronjng godl. Ja , selv 

p:la Dage, hvor Vejre l ikke var til a l gnu ud i, tog d e sig en 
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Langtm i Hobassinc l som i det he le la uc t. har været godt 

beny ttet Sæsonen igennem , ikk e blol til Oplæring og Instruk

tion , men ogsaa til Træ ning og Motionering. Na turli gvis er 

d ette Bas 'in ikke fyldes tgørende for de unge Hotckniker e, 

Klubben har. Nu øns ker de en Træningspl':'lOl , hvora f en 

I'AA LAli GT UII : OGSAA ~fr. n H I~Il.F.N SOM T~I.T KAN El' IlOEI\ SOVI> 

a merika nsk Ka mmernt har sendt dem e l Billede. Med de 

Skikke, d er hidtil har væ ret raad ende i Klubben, fa a r d e 

saamænd nok n Dag 0 n kel opfyldt. 

N aa r Vejre t lod til a t væ re gaaet om i et beh age ligere og 

paalideligt Hjørne, log ma ng af Medlemmerne paa Langlur. 

De pakkede Kogegrejerne og Landgangst.øjcL ind, fik det 

sammen med et T e lt s tuve t ned i Baadens Forrulll og sau 

a.f Sted . Nogle gik til Hornbæk og Gilleleje, a ndre g ik Syd 

paa til Møen. E t enkelt H old rundede Sjæll a.nd. All gik 

trod s megen Modgang godt , men mUllgen drøj T ørn ha r 

di sse Langlurs folk nf 1924 manUet tage sig. 

Ogsaa paa Søndagen, na:1r det blot vnr T ørvejr, "ar Baa -
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den e ude paa Ture op langs I~yst en . ! 'avnlig s kal h er frem

h æves et T o- og et Fire- Aarers Hold som und(' l' Ledelse af 

Ovcrrets agfører E jnnr I~ren chel Søndag eft er Søndag strøg 

op forbi Chmlotlcnlunds fort ' t. At der V<.lr andel og m ere 

m ed i Spill et , en d d en ren' Forn øje lse , \'jl enh ver , d r har 

[;T TO, OG ET F lfl t; - AAlumSIIOLO 1I0S E~ S I;O\' - "A~ONFOTOG I\AF 

INn. ~ FIIA "E~STrll:: onSAGF. E.INAR KRI; NCI-JlnJ 

læ t Overre tssagførerens Ildmæ rk ed Pj c om Københavns 

l3efæ:tning, vid -. Med s to r Dygtigh ed forSlod han paa di sse 

'fure a l forene d e t n y ttige m ed del behageli ge sam li di g med 

a l han r ekreerede sig eHer Ugens polHisk' trahadser fik 

han h er Lejlighed lil al drive Fæslningssludicr i Marken. 

~hask e d el var den mililæ re P aavirkning d er fik ham til 

som Styrmand nI domdere og s,'æ rge . om nogen Hytter 

gen -'ra l - fra dl' god e gam le Tider , d n d el' endnu var Gen e

ral r til. 

Som j tidlige re Aar hnvde vi ved cl n , to re Københavns-
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kaI roning Besøg af e t Hold fra Norske Student ers Rok lub. 

Vi h avde i Anr Arrangement et af Den n ordiske Studenter

match . Pan sædva nlig Ma ade havde vi søgt a t faa Finnerne 

UO~IMEnNE VEU NOI\DISK STUDE NTEnMA'.rCfI 19'.l<1 

D U BJi.iItSSTAU - , T. E8ER TfI - THORIlP • SKOV - SECtlEfl 

herned -- de svensk Studenter dy rker ikke Hosporl 

desværre Iy kk d s cl I ikke m en de Meddele lser der kom 

d eroppe fra, t-yder paa a t d el ikke skal vare længe, før vi 

har ogsaa dem paa Banen. Et F orsøg paa al faa Berliner

slutknt ' \'Il e m ed lykkedes b eller ikl, e. Malchen vfmcltes 

baadt' smukt og overlegent af Nordm ændene, med hvem 

N der!:J 'l, t nel' ' ff'jr ecles v ' cI Il b 'sk d ' 11 O" hyggeljg F st 
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UNI\·I'. lISJ'fETSHO I.D ET. FIIA V.: ,IXEl. ,'wrElISE N - JI'l<S NIF;LSI, N • 1'. HVASS 

ROLT EN-D.IU •• PO Ul. PEl' E JiSEN • m.MLUND - AAG E PUTE n SEl< - II . HVASS 

I? . lleCKElI 

hos Wive\. Da Roerne skuld ~ a rbejde i de følgende Dage, 

O\'erlodes den besværligste Del af l~ estell til E rling Didrich· 

sen og RegaltakomHecn , som bestod af Overlæg) Seche r 

(Dommer) Ola Bjørnstad, Grosserer Carl Thorup (Meddom. 

mer ), Bibliotbekal' Finn Joha ns II. [ngeniør A. S. Ma lhi sen 

(Ba.nedommere) , Ingeniør Henry . Skov (Tid dommer) og 

Gross l'er Ove Holger sen (Starter). Ved d eml' Afdeling af 

Kaproningen khuede Danskerne sig særdeles godt. 

Inden Sæsoll ens Afslutning skulde dog en Tjng lykkes 

helt og holdent for Klubbel.1. Og d et v'ar Oltermatchen mel· 

lem Universit ,t '1 og Polyteknisk Læreanstalt. D 'r \'a r mange 

Vanskeligheder al overvinde, men d e bl v overvundne og 

uden Pral tør del vel her siges, at denne Kaproning bIcv en 

første Klasses Sportsbegivenhed som lover godt for dens 

Fremtid. 
Kaproningen blev fa Isa t lil s idste Søndag i September. 

den 28. Det gik meget glat med at faa samlet Universitets-
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ho ldet, del' aUered sidst i August gik i Træning i d "Is t~nde · 

lige Sammensætning: I. cand. jur. Erik Re 'ker , 2 .. luu. med. 

lhms lIvass, 3. ca.nd. jm. Aage Pe tersen , 4. s tud. jul'. E. Elm· 

lund, 5. s tud. jur. Poul Petersen 6. slud. poli!. J-Iolten ·Dall. 

i. cand. jur. Frants Hvass 8. cand . med . .Tens :--.iic lscn og 

eOX. ,tud. arI. Axel Petersen. Sum dt'l "il Cs val' H Ide l 

sammensa t" af luller kendt Ka proere. og delle i Forbinde ls(·· 

ll1 ' d d 'n i god Tirl paa bcgy ndl e Tr~ ning gjorclf' i dl'n Grad 

Holdet lil Favorit. a l Van ske lighed('rn l;' \'('d aL faa . allll e! 

('Il PoLyt ' knikCI'·OIIPr ' 11 Tid synl es uO\"(, l'\·indel ige. AI Uni · 

ver:'itetsholdcl !Jan] ' fo rIllaa' l cl ~ n b ,' 1. · ndl > herhoende 

lyske Meslcl'roer , Prokurist Oscar M. Moritz , I!v('1ll KJlIbbell 

hcrvcd ta kker for han ' s lor og opofr'nde Arhejde, Iii a l 

Iræn e det. salle ikk merl' Humor i Polyteknikerne, der 

hawle hanbel al faH 

[ngeni ør Ove P e t rscn 

til Træner. men pan 

Grund af Arbejd > "ar 

han for'hindre!. I':fler 

fo rs ke llige Forhand

linger m ed Hcslyrpl 

sen fik Po ly tek nik erne 

samle t c t" Hold, so m 

forekom dem seJl' li

det tilfl·edsslillend e. 

da Halvdelen af det 

va r mege t lid t I ræ nccle 

Kaproere. Inden Ud · 

gangen a f Septembers 

første Uge mente Hol-

ele l dog Ilok a t kunne 
OSCAIt ~t. MOIIITZ 

'~ I\" E I\S ITETSIlOL D JnS TII.'E'\flll 
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faa 13:1<1(le l1 he lskind -l over Banen. men Tanke 0)11 a t s ' .lre 

h avde del ikke. Til a t træ ne H oldet engagerec\e l3es tyrelscll 

e n he rværende pl'ofe s ion e l Tnc ll cr. D 'Is Sammensætn ing 

var: 1. s tuc!. poly!. H. A. Hassag r, 2. stnd . pol y l. G. Me ll g 

I;OLYTE KSll! l': llnOLIH~T . FRA \' . : "ALU S - S'rer; SSEN - C. U ØEG R,\SMU SSeN 

FOGII - t I. Hør; G lIASMUSSES - Mm'G I, m il'> - C . V. HANS E S - VEST E ROAL 

F1ASSA GEI1 

Lune\. ~ . s tud . pol)'!. C. V. Han sen, 4. s tud . polyt. C. Høeg 

Rasm ussen. :'i. s tud . poly!. T . ' es lerdal. 6. cand. polyt. O. 

Hallin , 7. st ud . polyl. N. Steense n , 8. and. po ly!. Hn n:; Fogb 

og cox: s tud. nrl. H. Hø'g Rasmusse n . 

Ogsaa i September VHr Vejret IUlOr11.l a ll koldt og r egnfuldL 

og det va r et Bund 'liv at ligge i Tnening. Allin ~vel mødte 

begge Hold punktligt hver Aft en i Træ ningshll seL i G,lS

værl< s havnen og skønt· de b:H1dede Kuld ' 11 og Hegnen kom 
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de igen næs te Dag til en ny OVf' rhaling. Stenmingen hos 

de lo Hold var m ege t fOl·sk elli g. meclf'ns Univel's itpt sholdd 

havde et bøjt og sejrssikkerL Humør, var Pol) teknik t' rn ' en 

Samling Slidere. del' trofns l passf'de det pantagne Arbejde, 

som d e Il1rnt e :l I \'ide ikke vilde give n ogl>t god t R.esult'll. 

Arrangementet var det sædvanlige med Starl lige nord for 

OTTE flEN HÆ Itl>S UIl 

L flllgebro og Opløb udfor Lystbaadeha vnen søndre Mole

hoved. Banelængd en var 3100 M<'lel'. 

D ' l var f ml ~ Gan n , d r kæmppde: om Kay F isk ers sto r 

Sølvgemme. som de to \, rde Højskoler hver har haft to 

Gange, 

Dommer va l' Rektor ma gn ifi ·tI , Profe.' sor H. Munch 

Petersen med Direkt ør for Polyt eknisk Læl't!unstall Profes

SOl' P. O. P ed r sen soru Meddommer. S lU BanedomlUei' 

henholdsvis for Universitetet og L~ rean st:1l1en m ød te Pro

fessol'l' rnc ebI'. Lundsgaa rd og E . SUen SOll. TiddollllU re 

Va l' In geniør H. R og Ingenior 1-1 nry Skov , de r desucl t'll 
:.~. 
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startede Løbet. Som Banedommerbaad havde Klubben laant 

)Skjold . s hurtiggaaend Motol'baad; ogsaa under se ln' Træ-

DO MM J:;R K E 

D IR. , [' 1101'. I' . O . PED E RS EN - HE KTOR PIlO F . B . MUNCfI-PE T EIl SE :< - r:-OG . II E E 

ningen havde ) Skjold s till e t sin Molorbaad til Disposition 

for Uni\" ·'rsilet -·holdet · da Træ ningen af de to Hold foregik 

samlidig og P oly teknikerne ved Lodtræknin g havde s ikre t 

sig I\:lubbl'll s egen Motorbaa d . Togo«. "ar de t nøc\vl'ndigl 

a l skaff Univcrsit et t en anden Mo torbaac\ . l\'led den stør

sted Ber clvillighccl still ede Skjold da sill Band lil Raa-

K IVE nSITET~ II O LI)ET L Æ .. (;lCfl SJ(; KL ,\I\ TIL STAII1 ' 
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BANf.:OO~1 ~I 1::1\ : I'BOF, E, SUIl~SON 

digh ed - herfor som for saa 

mange f1l1 c!J'e og store Tjelle

s tel' og for godt Snlllarhejde i 

det forll'lbne Aar bringer Stu

delll.erroer ne herved »Skjold « 

sin heosl ' T:11-:, 

Ogsaa i Aar m ødte l ni,'ers i

te tsholde l. der roecle i » Dana <x . 

i h vide Trøjer og Illed r",de 

l-lue r, medens Pol y leknikerne . 

der roede i »N y <x . som sa:d

qUllig var i for! Iysc blaa Trl1,ie r 

og l-I Il e r. 

Paa Lys thaa de ha nI ' li S son

dr 'lol e yar der rejs t lange 

St:la tribllll ('l' O" l'll lill e. højere 

Tri,hu ne for DOllllllerkomitee n, 

En All" af Plag "ar rcjst langs 

Tribunern e, H , Idigvis val' \ ej 

rel. saa skøl1t, SO Ul d ' t kan 1'01'

I,anges . Herligt Solskin fra en 

skyfri Himlllel , IlInt og stille, 

og Vandet Ina sp jJhlankt I.lg 
id e lt for Out.riggerl"ouing, 

Allerede li(It o \'er K1. l Lrak 

Politie t omfa tt ende AJspæ rrin 

ger) og det "is te sig) at Poli

ti et ha vde han dIet l'e t. for kort 

efler str~J ll\lll e d c Folk til d ar-

spæ rrc<l > Tilskucrpl ,ldser, og da Gardcns Musikkorps 1(1.1 1
/ " 

spill ede op. \'ar ri er all er cl ' Il hred Br<1' lnlll a f Tilskuere 
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langs h ele Lange lini e, In 

denfor Afspærringen "ar 

der lnyldrc nde fuld af Ho

nora tiores og Studen ter. 

Spejdere gik rUlIdt og solg

te røde Mærke r til U ni,ve r

sitete ts Tilh æ ngere og ly

seb]aa til LaJre:mstaltc ns 

- d er hlc \' solgt tn31lse 

og lig Illa lige a f h n'l" 

Sl ags. Dc høje Dommere 

vm' upRrtiske Ilok til at 

købe s ig hegge Slags Mæ r

ker - det koster a l WC I' 

neu tral. Paa Slagel 2 faldt 

Startskude t og i samme 

N Il klippede et drø nende 

({anon ' kurl i Lys tlmad e

h <1V ne n Musikkell af -

[ ø bot \',lI" b egyndt. Straks 

en'r ga \' M ega f()1\ crn e sig 

til al raabe Tele fo lllll c l

dingcJ'll c fra d e fem Ud

kigsposter langs nanell 

udo\' er Til skue rne. og de 

to in le res 'c rede Pa rter. de 

røde Un iversitetsfolk og 

d· Iyseb laa Polytc>.k Il i ker ,' 

sparede ikke paa Me nings- n,\~' I"! I)()M~lIl l\: I"H O F. C l-IH, L U!<I)SG .\ ,II\J> 

li I ken elegi vc lscr, StOI'.J ubcl vak t elon her gellgi\"ll c Paraply" 

der \',H" c t Samlingsmærke fOl" il , polyteknisk e Stlldenler. 
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DeSV~t'ITC bI c\" Meldinge rn e SIlart noget cn s<lr t -ue. Polytek 

nike rn e bI c \" \" ed at førc m ed cl stndigt yok scnde forspl'ing. 

Spæ ndingen g ik af Tilskuerne, m e n allig ycl løft cde der sig 

e t poly tcknisk Hyl a f Jllbel og Opmuntring, da dc lysehlan 

i beherskel Tak t og god Slil vist sig i Hønsebrol:'ns Anb

nin g - langt efter kom niversite tsho lde t. Ildk ø rt og In ' I, 

sc l\" de mest ildnende Tilranb kIllIde ikkr fOrJll oa delle 

Hold til at tage Il Tomme fra Sejrherrerll c . 

Da L øbet var forbi lagd d In Bande ind i Lystbnade

ha vnen og i en smuk Tale hyldede n ektor magnificus d et 

sejrende Hold og overgav Sejrspr isen, det bøje Sølvgemme. 

lil Læreanstalten. Di rektør P. O. Pedersen ta kk ede og 10-

o 
Co 

o 
'" t;/;., 

'" .. 
o 
o: .. 
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vede, at Polyte knikernc kulde værne om Sejr .. prisen og 

vid e at værge d n til næste AUt". Søh "gemmd bl ev dCl'paa 

fastskru et paa den m ed lyseblaat Silke b elrukn Katafalk 

og F o lyt knikerne løftede den op pa~l deres Skuldre, saa 

faldt GardeJlS Mu ikko rps i m ed en smældende Marc.h , Kluh

li n: SJag rn elod i af P ed er Gram, og fnlgt ::I r Hundreder al' 

hvidhued e Studenter bar Sejrherrcrne deres blomstersm y k

kede Pris ind lil Læreanstalten, bso!" Inspek tør Hanling 

modtog d Dl og takkede dem, fordi de havde b evaret Præ 

mkn fol' Læreanstalten. 

De rmed vfl r Stud ntCl'l'ucm es Sæson forLi , s idste Søndag 

Oktober lukked es Daadehl1sCIl'S Porte og Boerne .. øgLe nu 

der es MOlio )) i d e kOllllllunal Gymnastiksal -' linder Kaptajn 

Bondos L del se. 

J a 192·1 val' il. ke 1I0gel daadr igt \ :'H ikke enfJang e l o r 

dentligt Arbejd na r . Men der cr r~H Tnr t i , at Klubbens 

lnaterie lIe og øk onomiske Forhold he '·aredes jævnt god ', 

sua at Fremtiden. Olll den saa ko rnmcr med c l h elt e lle r 

h ah- a llde t Hundred ilY MedIernm 'I" i sin Favn , IOUl fjnde 

Pl a ds lmder KlubLclIs Tag - n ogen øj bJikk eJig Bolig uc~d 

er der ikk " og d og er der a l Grund til ~lIlel'ede nu a t h ave 

. in OPl1l~ rk solllhed henveudt pa:1 Frem s kaffels Il af f1 e l' 

T øj skahe g Plads d diL r 1921 og 22 var dell e Pl'oblclJl 

IHHlcr stadig Deba t illdenfol' Kluble de lsen og en god Som

mer ,il sikkert r ejse det igen - da vil l t være godt. om 

De ·Iyrelsen kan m ød -, del forberedt og , ·jde V je lil at løse 

del. Men lad os ikke hl:,l" skrive om den ko mmende Besty 

re lse O" dens ArI> jde - den "il , SLlnllll Il sat :;0 11\ de n ,'il 

blive a f Initiativ. Vilje O'f D ygligh ed, sil_k ert \"id e al bevare 

Khtbben i del Njveau , den er ført ( p i - o rk ja, den dl faa 

n ok al gøre l + 

NORSKE STUDENTEHS HOKLUB 1 DAG 

N orske SI uden ters Roklub h:u' ex isl.cret siden 1897 og 
dens his torie e r baade læ re rik og indholds rik. For 

jl, ke at ka llun e for m eg t paa vidderne v~ 'Ig r jeg imidler
lid i<l ::tg den rI' >mga ngsmaate ang~la'nde de første 2iJ aal' at 
h envise de int er essert e lil de l vakre, morsomme og fyldige 
fe IsJ;:rift , som blcv utgit i 1922, og :; )l1l ogsaa Danske Stu

dent 'rs Hoklub h a r i sil ark iv, og vil nedenfor i del. V l. -

sentlige holde mig til det som e r skedd sener. Og de t \l il 
yære naturli g ikke alene fordi de l Cl' vanske l.igerc lilg jæ n
g >lig for d::tnsk e s tudeuter men og aa fordi der i og med 
25 aarsjubilæet begyndte en ny epoke i klubbe ns li,' . D >r 
er i de lo-tre sidsle aal' forefT;:lacL en omlægning av he le 

klllJ)b eJl s g rundvo ld , som s. ' lte r d e n j en særs tilling bl:md t 
spo rtsklubber. 

25 aal' jubilæet bl e'· cnd.n li feire t m ed vort gam l ' b >, 
skedne baalhllS av I.ræ. Ogsa a de t I e l gnet rigligno k baadf' 

ed sin fl otl.e b e li gfTenh el og sine rUlllforhold. SOUl var 
b edret d jen nem en ræk kc nh'idclser I'n sterk ut vi k Ling fra 

d e t blikskur Imeler fæ~tllingsvold l:'n. hvor klubLen i 1897 
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inslallerle sig med Io hwnle baater. Men forhoJdene var 
dog primilive og trange. ~u ha r klubben el modern e banl
blis bygget ::lV be tol) med festsal og klubværelser. Og des
lit en - og de t er d e I som er prikken O\'er i'en _ sit eget. 
1:1lldSled »)Solodden f. p:'la en idyllisk ø ca. I times rotur fra 
hovedbaathuse t. 

Hvordan cle ll e er gaat lil ? Ja , se del fOl'slaar vi næsten 
ikke selv. \ i bøiel' o · for .faktum og klyper os :w og til i 
a rmen fol' al. fOl'vi s os om, at vi ikke drømm r. 

Vil Dc høre eventyret? Alls~u) : Der var en gang en bygge, 
komil e. Den sa t j mange aar og snmlet penge l.il el nyl beMt

hus. l\-1en ingen Irodde paa de l nye haathuset, og hvel'gang 
komitef'n hadde fa a l ' aml l nogl e penge kom et slygt u'old 
som het geflt'ralfor a mlinge n og tok pengene og brukle til 
af flikke pa:! cl 'I gaml e baathu 'el med . Og dt'l" at bygge
komil 'cn med tom\))(' h"nd I' og man"e begynde forfra 
'om bier i ('11 ribb · t bikube. Men S:I;t kommer nJts na prin 

sen i P\·clllyrl'l. Og hall h r l J ohan Mohn. !-Jan ha rlde "'<lal 
og æ rgl'e t sig 0\'('1" d t . tygg lrold I. Og lIt e lI a t nogen 
egentlig hacllle bedt ham om del fik han s nJ11l c l i nd san 
manS' P ngp, ni in"cn riglig turde brukt; dem hnre lil de 
gaml e sfll:t;lIl el'i er. Og der Ol slo I en h 0il·ide li ·l ' »urørlig 
konto . . hyggefolldet c. 

Og ct~1 ko nl oen først var der og val' e l'ld æ rcf' ukrænk lig 
'kal jeg si nt J ohnn Mohn fik d en lil a l vokse! J:hordan 
hall bar sig a d med delle er et eventyr fol' sig, so rn d el vUde 
føl' for langl. al fort æ lle h er . Her faar d et væ re nok al si. 
al paa cn . 2 aar stampe l J ohan Mohn frem 85000 kroncr . 
Av de t! h eløp \'ar JO 000 offentlige midler. ne mlig 5000 
fra Krisliania kOlnrulln e og 5 000 fra SrJ<lJ'cbanlien, Ca. 
50000 var hela ll :l\' klubben 1IU\'æ rende o'" forb nværende 
IlpdlcllllUer p r sonlig , og ca, 10000 var skaffet lil v i ved 
en 8 dages midtsommerlilste lning i 1922. Sammen med de 
8f> 000 frcmla Mohn legnil1 N er til nyt baa thus ufført gratis 
liV kluhhens ege t m edlem, ru'k.ileklWilhcJm E ndrop, og 
et O\'crslag Over :l1'beidels k os tende Iyd f! ndf' paH IO!) 000 kro, 
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ne r. D r manglet allsaa bare 20000 kr. Dem kunde man 
vel imidlel'lid faa trumf. Men hvis nu ovet'slagel ikke holdt , 
hvad saa'? Hvem vilde j ()jsse tide r garant ere Ilwl del? . Del 

gjøl' jeg «, sa MohJl. . 
Og de rm ed lang oppositioncn. Mot slike folk Cl" der JO 

intet at stille op! 

Likesom miclle rn t' til baalhuset for d Il væs ntligs te del 
\'a r skaffet av I'oem e selv. tok ogsaa disse forste tørn \'ed 
seh'e arbeidet. September 1922 blev d t ga mle ba a lhus re
vet og di\'cr e pl ane ringsarbeider IIHørl :w s tud ntf'rne selv. 
Dive rse lIIalerarbeid o. l. i del nye hus har ogsaa m dlem
merne se lv utført. Og takket være d tte gl'alisarbeid og 
en ræ ldu:, leverandørers s tOl'art ed' e lskværdighet i r etning 
av pri sreduktioner paa materialer hadde klubbt'lI den glæde 
høsten 192~ at kunne rykke ind i elel ny ' hus uten al man 
ha.dde behøv I :11 b nylt sig av Molms garflnli. Slutsum, 
men bl '\' kr. 103611 93, og da hadde vi enda faat meget , 
som ikke opl' indelig var bel' gn t al skulle komme fol' 
. aelaar «, 

Men saa hadde vi ogsaa h a t en sommer fæl som et marc
ridtl Da rosæson en anpned 's 20. mai v~u' først e e tage 
d. v. s. baalhnllen saavidt under tak. H I [' s ten av huset 
blev bygget , lU.en s ronin" eu pa}lgik. idet baathallen ogsaH 
va r garderobe og dnsclll'lIlll. Bante)' og kJær var b elagt med 
cemcnt s tøv og pan v ien til og fra bryggen maa tle baalen 
bæres ovcr kjæ mpemæssig h auger av sand s ingcl og andre 
bygninf<sm:lterial er. Intet under at rolurernes nntal sank 
uhyggelig i forhold lil tidligere aar. De t \ 'ar imponer ende 
a l de l' 0\' rhodet ble\' rodd , og at dcr i cl t hele meldte sig 
mel lIye medl emmer. Seh' d e m ed lemm er som ikke direkte 
har yde t bidrag \'ed penge og arbe icle hul' sand lig tndi , 
rckte faa !::1 o fr e til ele l. nye hu . 

Jeg skal ikk træ tl' mcd en detaljere! beslu'i ve lse av hilse\. 
Men indskrænker mig til at nævn e, ~)I baathallcn - hele 
første >Iage - er 6!)0 m 2 og a l h oved indgang "1l lil huse t er 
fra Huk Avenue og direkt e ind i 2. etage. Her hænger i 1'01'-
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rummel 'II tavle, hvor man ved hver enkelt baal kan se, om 
den Cl' leeUa eller optat. Garderoben har plads til mindsl 
500 roskap - foreløbig'r de 250 -kap fra det gamle baal
hil S anbragt der - O" d e trænend lIIandskaper har egen 
gard'r be med ovn for ,-a ::u'/ræningcII _ Og saa har hllsel 
forul en en mindre balkon Illcnfor fe -tsa len to store lak 
lerusser med vidunderlig utsigl over fjorden. Baalmallden 
hHr egen leilighel i baathusel. og fruen hoJd r en liten klub
restaurant for medlemm erne m d servering baaue i kJub
"ærels'l"IIc og . paa lakt't «_ Klubben har øl- og viun·l. 

l-luse t Cl' endnu ikke pua langt mpr færdig. 131.:'1. mangler 
næst en heIL inyenlar. Og fl ere rum har endnu bal"l" cement· 
gulv. M n i somm er holdt vi en vcllykkel »N i Ifes t « i ægyp
li sk rumm e og en del av overskuddet + 2 palltelaan skal 
gaa til indredning og inventnr. Og allerede som huset nu 
staar er vi gJacl i det og slolle av det. Ikke mindst fordi hvert 
enkelt medlem har sin andel i del tilblivelse. Og at der 
endnu gjen taar endel arbeide er jo bnre bra. De kom
mende studenl erkuld --kai jo ogsaa ha nogel at arbeide for. 

Men hvad er det san med ~ Solodden " ? vil De spørge . . Jo , 
, Soloddel1 « er el nyl ulslag av .JohnI! Mohns iniliativ , kom
bineret med en g lI e"øs grundeiers e1skner<ljghet og de ma
teri:1ler fra de gamle baathus som ikke fik direkt rlllven
delse j det nye baatpalads. 

Ca. 12 km. fra byen, Jike ved den kjendt e kapronings
bane i HoHeki.len , ligger en idyllisk, d 'I"i s sl\Ovbcvol,sel ø, 
Kalvøen . D'n eies nv Høie -teretsadvoknt Eskild Bruun. Og 
av ham fik Mohn - foreløbig for 7 aar - If'ie t 25 mani for 
den unegtelig billige pris av 1- en - krone pr. nar. Roerne 
hm' her en, hel odde for sig se" hvor del flomm er av sol 
og hvol' del' er ideel hade og landingsplads. VæseulIig av 
de gnmle malerialer ble'- der vaaren 192'1 opført en indianer 
landsby be ·taaende av en 8 k8ntet messebygning - med 
vindIler lil alle verdenshjørner og tilbygget kjøkken - Y t
terst paa odden og 4 »bullgalows < med veranda og 6 faste 
køiepladser malerisk placeret inde mellem trrerne. Ved en 
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stille bunt pau baksiden ligger '1 cnkPlI .- kur J1l cl plads til 
JO bnat r. Klubben holder nUldrasser og puler kjøkk entøi, 
service, ly og parafin til pri/11llsapparalf'rne i kjokk net. 
Ovcrnalningspris 1 krone. Dagb :'øk grati s. 

Hoerne hal' selv hjulp ' l til med a rbeid I, o'" det hele ko
_~t er ca . :) 600 kro, som i sin hejhel er skaffpt tiJveie av med-

lemmerne sclv og gjcnnem den tidligere nævnte »Nilfest 
l\'1ed jevn roning komm r man ul paa en tim eller vel 

del. Men adkomsten kan ogsaa foregaa ved 30 minutters 
jernbal) en~i se + 5 min. i baat over el smalt Slmd. Delte har 
stor betydning for folk som vjl bo der f1er dag i træk , for 
de trænende malldskaper, om med ulgangspunkt paa Sol· 
odden kan finpud. 's i HoHekilen, og fol' det lilfælde, at 
man skulde bli overra sket av stygveir under opholdet del'
ult'_ Sjøveien er nemlig delvis noksaa aapen , og kan hvis 
del blæser op være kjcdelig for olltrigger~ og siuglescuJlere. 

Del r egnet jo forfærdelig meget i sommer san »Solodden « 

hlev ikke hY:'Id den lnmde været. Men alt nu del første nar 
vist e det sig, al den var -n guldgrube. Den blev det slore 
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samlingsplmkt fo l' lang turene, og jeg belænker mig ikke paa 
at s i, al d en direkt fik betydning for rOllingen . Mang som 
ellers bal'" vilde padl ·' !. rundt baalhu t 101 sig nu lokke 
m ed lil en virkelig langtur. Og cfterlwanden blev baade den 
ene og den anden æl'gjerrig nok til at vilJe ro hele v , jen i 

t stræk og "paa lid «. Det blev m angt el priva t ra'c utover 
om morgellen og indover orn middagen og » olodrekord n " 
blev s tadig forbedret. I de ca. 20 aar jeg h a r s taa t i N. S. H. 
h:1r klul)hcn aldrig h a t saa mange j cv .Il e veltræ nede roere 
so m iaal' , og d et lil skrivcr jea for en stor del »Solodden lt . 
Og hvilk e t utvikl.cn de k:1l1leralliv d d bHr 1Il \l em gaml- og 
unge roere derut el 

Livet i klubben de . irls t , aar har naturligvis " æret sterId 
præget av Lyggea rb id 'rne og hvad dermed stnar i forb in
rt l' ls('. D thaI' ikk' kunn ' I undgaa s. <1l ronill" CII e r hlit 
hindret. LI. ;1. var jo baalhusel baa d e i 1922 og 1924 h elt 
eller de l v i ~ stæng t. i 14 lage midt i. den bedst sæsun pHa 

grund av tiL l.elJlingerne, og i 1923 kan man meslen ikke 
Iflle om rosæson. Paa kapruningsba.nen har d erfor N. S. R. 
i dhse aa.r spillet n bes ked en rolle. Men meget tyder paa , 
;It dett c nu vil ændres. For at faa rofærdigh I '11 op igj n 

sa lle LeslyreIsen isommcr f1 es l mulig i trænil1g og slarte t -
h"ilJ, el tidligere ingen klub har gjorl - i sam tlige 9 løp i 
kredska.pron ingcn . D · t bl cv rig tig n k n d crlag over hele 
linjcll , m en ut av de i a lt 7 IHg da.nJ1"des 4 brukbare lag lil 
de sener e kaproninger. Nogel tj erne lag fik klublp n ikke, 
men nagl seire blev de t da , bl. 1'\. fik vi da endelig el nap 
i studenterpokalen igjen. 

Og klt.Lbben har faat opa rbeidet en god stab unge roere. 
Takket være de mange race la g og Solod-Iur ne tror j g ikke 
jeg overdrive r naar jeg ' iger , at kl ubbf'n paa s lutten av sæ
sonen haclde 40-50 mand som \ ilde være gode for en oul
riggerl id under idræ tsmerkekra ve t 8.15. 

Det er vide re av iute re"'c, at outriggeroningeu, takk ,t 
være ikke. mindst en de l av de æ ldre:' ;ver,i sommer blev 
dyrkel mere enu tid lige re, ogS:l:l a v d ' nwn io . roere, og det 
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lillrods fo~' , a l del' var temmelig meget "ind. Selv om nUln 

h older tn'nin gsturene ulenfor viser det sig. at der er rodd 
ca . ·10 fl ere roture i o utrigger -ndi inri gger og halvt- oul
rigger tilsammen, men s forholdet i 1923 var, a t o lltriggern' 
ikk e engann va l' brukl h a lvparten saa mange ga nge som de 

· ~ ()r.(H)l)ES . 

Io andre baall.yper. l a it va l' baatCJlc isoHllller ul e 1692 gange, 
h vilke t svarer til 48<l7 enkeltmandslure r . Av dis e var 790 
i s in glesculler . Detl · Cl' ikke særlig m eget, men dog all e for
hold _ . ikke mind st ve jre t - tat i betragtning, m eget lil 
fredsstill endc. Se!' .man bort fra de lIledi >rnmer , som ikke 
h ,W helagt n oget ga r'dc r )beska p, og som ded 'or formentlig. 
ovcl'hode t ikke har rodd i denne vinterli ge sommer blir det 
215 tur pr. m ·dkm. 'æller mall trænillgs lul'e rn ' ul av be
tragtning reduceres det lil aklmra! 20 turer pr. med lem. 

Til somm cren blir der ingen »lilst elniog « og faar vi da et 
ans tæ ndi g v ' ir k( mm er nol, bmltene ut e t p~lr lu sen gange. 

Uladlil kan ldllbben glæd ' sig ved , al baade myndi<Yhe ter
n es og borgernes h oldning er e1sl,værdig. Universil ' let ikke 
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mind si r ' klor , vi ' er m egen inl r esse. r-..fCJI har ing Il penge! 
Ocr bevilges :'1\' slalsmidler el besk dent beløp til sludent er
nes idræ t. Del m es te 15aar til gymnasl-ik og feg tc fore ningen, 
som fra mcnneskealdre tilbake har e ll priviligere t -'lilling 
med frH loble og instruktør. Roklubben faar fra 500 t-U 
l 000 kr. pr. aar, m en yder mere e nd valllta h rI' r " ed at 
gi all e aktivt s tuderende adgang for halv konlinge nt eJler 
20 kr. Paa andragende kan kontingenten for studerende 
endog reduceres lil 10 kron r. 

Forøvrigl \ r il myndighetern 'se stilling fremgaa av hvad 
jeg fora n ha r oplys t. \ i fik [) 000 kr. av Krist iania kOl11lUune 
og f> 000 av SparebankeIl. I denne forbindels bør det 1'01'

resl n ogsaa næ vn s, at N. . H. sammen m e I Chris tiania 
Roklub for lOO kroner aaret fore løbig for 10 aar, h:1r fna ' t 
leie t sydspidsen av den Wl e, . ta len lilhør nde D, Na kholm en , 
som ligger 20 minutlel's rolur fra bnalhuscne . Plads ' n bl \. 
isomm l' ingjæ rdet og forsyn L med plakat om, ni adgang 
klin var tillalt fol' klubh rnes m ed lemmer. Dercr naturli g 
lao<ling 'plads og b:ldeplad " og under almindelige strø Ul - og 
"indforh olde meget upnaklage lig badevand. Nakho lm CTl 
danner d rved d I naturlige maal for tur ne paa hH' l'cla gs
eft enniddagene. 

Eller. skyld'r \' i lak til man ge privalC' . Ba:tde hos l ' v -
ranclører og hos det publikum , som oe. økte vore til s t.elnin
ger mø ll e vi m e 'Y«: 1l elskvæ rdigh et, O" vi har fnat de nød
vendige laan - iall 2- 000 kr - pan meget favol'nbl e b etin 
"eIser. Og ad\'okat Eskild BruuJls Solod -gavc er jo el slra:1-
lende e ksempel pan sy mpnlhi. Han har. aaviclt vil es. aldrig 
"æ re l m edlem a f klubben. 

Borts I fra e l par naboer som h:u lagt os diveri;e hindrin
ger iveien , og som endog har p:.lMørL os processer, som vi 
dog all har \'linde t. 11'01' jeg nok jeg kan si , at klllbben el' 
populær. Og vi lever, hva d jeg specielt lægger v gl pan , paa 
cn ualmindelig god fol m ed de andre roklubber . Specielt 
hal' Christiania Hoklub i disse vanskelige bygge nar gjorl os 
mange og uvurderlige venne ljen es ter. 
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Og for al skl'ytf' lill Iii s IlIl : Na ar klubben er snap:1!> popu 
Jaw og trod d e pillHg tige tider har f<la I saapa: megell peku
niær hjælp, san Iror jeg a t det i il.:ke lilen Iltstrækning 
skyld es. al f,'11Ilernc ,-e lv har lal i og selv har ofre t saa meCJet 
som de hal'. D el hal' \'akt re. pekt. Og jeg, som paa nærL 
ho ld har e l. hvjll.:e l kraftig l,ippertak mine kammerale r 
hnr 1.31 , vil likPlll si , at d en I:e ]lekl fo rtjener d e . fllldelig 
ogs3n l 

Leif S. Rode. 
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ENGELSK STIL 
TIL SPORTENS I:I1STOH1E 

H vordan Indflydelse og Stil fra England gjorde sig gæl
d nde paa Fastlandet - hel' fortrinsvi s tænkt paa 

Danma!'l, - i de sidste tyve lil tredive Anr er endnu 
Mands Minde • . 

Hvi. man tænker tilbage og støtter Erindringen m ed 
g:uu le Mod jom'lIaler fra Firserne og Halvfemserne i for
rige A:uhundrede vil mnn kunn e fastslaa nu som nogel 
næ." n glemt , ni de fl es te Folk i Evropa i den P eriode gik 
fnl nsk kl æd t. E ndnu fø r , og ikk e med Hens~l n lil Klæ
derne alenf' \'ar Evropa under frnnsk Indflydelse, i Lite
raturen; den realistisk e Skole, 201a , Flaub rt , Taine , blev 
importe re t lil Danmark i Halvfjer:erne 00 afløste den tid
ligere saakaldt e rom~Ulli ske; i l{unsten ; og her gør fransk 
Paavirkning sig gældende endnu i d e fles te Lande. 

Denn e franske P eriode, Firsern e, stanr nu, som Stilperiode' 
betrngtel, for Eftertide n som en Rædse l, en Tid man skam
m er sig over og frygter som en e ller :mdc n laUerlig og ube
hagelig SmilIc - »Chl'islinn den IX'c)cs ti Stil taler loan 
undertiden om med et andel Navn, en Ubillighed imod 
d enIle uskyldige I~onge, i hvis Rege,-ingstid den bloms tred e; 
hvad man saa ka lder den m ener man dermed Smagen, 
mod Slutningen af det nittende Aal'hundrede, saadan som 
de n gav sig til Kende i Klædedragt ' n (Tournurerne!) , i Bo
havet (Klunl<c rn l", de Plydses Møbler, Al.bummernc paa 
Bordet, Malerirammcrn af forgyldte Grankogler, Majoli
enerne og ('\livre poli 'ern e e tc. etc .) ; i Arkitekturen (de 
Rædsler fra den Tid, der smykker København endnu , »Na
!ional« ) : Lit.eraluren som før sagt (S engeromanen) ; KUJ1-
sien (Stoddere m~L1et af Stodde re) - all ialt e n uhyggelig 
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Art BarOk, der fulgte eft er l\Ja. skismell h er i Landet over· 
daadig og skabet, (,t bedrøveligt Kapitel i I\llnslhisfori f' n og 
temmelig ufattelig nu bagefl er. 

Naturli gvis alting kom jo ikk e fra Frankrig, Tyskland 
ydede sin Skær\'; Lid elsen synes al have spredt sig ligeligt 
ove r hele Kontine nt e t, en Smitt e der flllgte m ed og muligvis 
Val' identisk med " Civilisationen : denn e Stiiari havde sin 
BIomsiring samtidigt med Verdens Indllstrialisering" som 
log s in Begyndelse og ktlllllin eJ"'dl' i del nittend e Aarhun 
lirede: Varer og Fabrikater som blc\' fre mstille t paa Ma
s kine og øst ind o\er Hjemmen e, hvor de gjorde alt billigt, 
fra Hu sel) e til Invenlaret, Klæderne, ja Sjælene selv. Meget 
af de t havde det kendte V,U'cpræg fra TysklaTId , m.en Sma
gen j Almind ' lighed, SindsforstYl'l'clsen, Brøden - ja he r 
e r del ud som Allrsagen var m ere omfattende, d et var Tra

li ken den plmlselig og uforberedt e Sammenblanding af 
Nationaliteter g lnstinkt r , der var Skyld i Begrebsforvir
ringen ; J)a ~1r man lænker tilbage minder Verc!l'n den Gang 
om et sLort universelt l\arav:1o-Serai ('Ile r e n Baznr, hvo!' 

Sjælene, ligesom Varerne. bar elo" samme forlorne Stem
pel, Handelen strygende, og AlleJllnnd o\'c rlæsscl, Guds Vel
signelse af All og AWng fal skt , hele TidelI overlæsse t, ru '
knde af Blik , og uden ;\logenting inde ni. lndllstriburoI.:kell ) 
eller Bazarslilen hUlde man kalde denne lllykl,e1igc P -
riode. 

Men h enimod d et tyvende Aarhundrf'd ·· begynder en an
d n ludflyd 'Ise, en anden Stil. langsomt al trmn ge ind I aa 
F:l.stlancleL midaldrende I~ olk kan husk e hvordan d E' l gik 
lil , Af sig selv, ikk e b evidst siraks, det kom s iden; Bevægel
s/"n havcl> noget umærkeliglog uimods taa cligt som enhver 
Bevæge lse elem entære Kræfter ligger til Grund for. Denne 
C'lement æ re Magt kom fra England. 

F ors kellpn kan e fterspores i Sproget. m ed nye S kikke føl
get' n ye Ord . I d et nitt.endc Aarlmndrcde V:ll' S Ive dl' Ord 
der h avde med Stil al gore afledet af I"ran l;; ; man s lmld 
v, >re (' /('gonl) hvilket vil sige udvalgf , fran sk klædt· m a n 
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lalle om Mode, heraf moderne - og j denne Betydning ud
vided e Begl'cLct sig og kom til :'1 t bf' ty d t: alt hvad der var 
nyt og som F~,) lg \ deraf rigtigt , uor Tid , denne saa oplyste 
og fortrinlige Tid , j Modsa~ tl1ing til alle de forrige mørke 
AarhulIdredcr. Vi faal' haabe al Oplysning n maa vise sig 
al have "ære l m ere end en Mode; m en det s kal Juan ikke 
nere fo l' . ikke r patt. 

At være moderne, det var simpelthen det nill ende Aal'
hllndredes Trosbekendelse. Menne 'keligt og selskabeligt V:lr 

Ideal t, som mali hnuldte efter at nærme sig, Marquis' en , 
Frankrigs Blomsi - og "ndulI husker man ham jo saadan 
som han vis te s ill Anstand part Gaden for en Snes Aar siden 
m ed Silk hatlen og den laoge sorte Fra kk e, , Diplomat n '" 
Lakstøvlerne om Formiddagen og d"1I omhyggeligt voksede 
lvI usta t;h e, præget af mange Erf.ninger j de burgunder
blaa, galliske Træ k. C'esl \:a , $a gd ~ l a n. 

I al den Tid , m ens i\b rqllis'en var cneraadende j E\'ro
pæeren s Indbildningskrafl. sad Englænderen hjl-Ulm e paa 
Øen, uimlJOn el'c t og s lY uden at blive lagt Mæ rk e lil, skilt 
fra Fastlandet" -d I\.anal "n ,som altid har været et besvær 
J.igt og fj endtligt Farvand at kOlllme ove l'. 

Paa bcgg Sider var visse Myter, e t S. t fast e Forestil
linger i Omløb , Frasagn om d mærk elige Folk ovre paa 
den anden Side, saada ll som "ilde Stammer gør op m ed 
I jmUldeu pau Fras land ; i Fastlandets Lileralur op gennem 
d el "iltende Aarhundrcd' vil lIlan find e Englænderen OlU

tall og r eni ud laLterliggjol'L som Læl'1lel, d 't ' Hes te ]{(11'3k

t erlræ k gæld.ende fol' Briten m a ll vids te <lf; formodenllig 
gna r de l tilbage til Tndlry k af Englæ nde rc pan Hejse i Ev
ropa den en G~Ulg saa iøjn "fald ende og meget Ildlete el)
belsk J Turist; h" ordan han v;.u- hj emme anede ingen, ud 
over en almindelig Forestilling om at han val.' ekscentrisk. 
- et :mdel NøgleoI"C1 so m. var i Brllg pan Kontinenle t naar 
man lalte om Englændere. IkJ.;· deslo mindre skulde d ' II 

tæ rn de og ckSCI'1l1riske P erson gøre c l saadant Indtryk (Jaa 
Enopa, :"IL mali lo el sig paalTykke bMlde hnn s Mønsler og 
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hans originale Vaner: sua sandt det senere ble \' en Kend~ 

gerning al 'Vhiskyen fortrængte Absinlhen. 
Hvad Englænderne paa deres Side "i sin Tid me nt e om 

Mal'qui s'en kunde dokumenleres genn em Citater fra cngelsk 
LileratlIl' - fm Tbackeray og ned ti.l Forfattere af VOr egen 
Tid - indfil Krigen! Engdsk officiel Opinion om FnJnkrig 
er en anden nu end den var i det nittende Aal'huudrede, da 
!\ apol 'onshigen e havd præget den; holder man dem op 
m od hin:H1den nu. dc lO forske llige Maad r at mene om 
Frankrig paa ser ingen af dem ud til al n e rc synderlig 
objektiv; hflfligsl rnaaske slet il{ke at mind 0111 nogen af 

dem. Marquis'en 'I' JO imidl rlid ogsaa forsvlInd '1. gaae t 
ud at" d en folk elige Yndes t for steds " san hvad lmlll i Eng
landi sin Tid sagde om ham skal hvil e. 

Nu har den engelsIw Stil jo s jret paa Fa sti all de t , er 
trængt igennem 'ndogsaa. paa Overflade ll , i Frankrig, Mo
dens Fædreland. ! II tale r man om lashion og haabcr at 
være fashionabel., el1!}e IsJ..:, el Synonym; i Stedet for at vie 
Marquis'en sin Dyrkelse gaar den almindelige Higen ud paa 
a t ligne en genl/emon. 

Dette er hvad Euh,,'1' ved, en simpel Paap gen af Kends
gerninger. Fol' Englælld 'rne som har udbredt der s Væsen. 
m ens de s '1" V!:Ir i C nll'ct af Bevægelse.n, ikk e noget. nyt for 
dem, maa det væ l' ej ende mm eligt sa nl des e fterh~landcn 

at se Verden forandr' sig ineres Bi lIede _ Int('n~s'e bar del 
at gøre sig n ede for In OI'dan det begyndte, udenfor Eng
land., og h er kunde en udførlig his tori sk Undersøgelse gøres 
nød.ig. 

Folk som uu er omkring d e Halvthundrede erindre r Over
gangen fra den en e Slil til d n allden hel' i Landel ; og sa n
de li g det \"ar m ere end al sk ifte Klæder. Førs l æ ndrer KosIII

m el s ig, "aa Smag n , Li "sa nskuelscn ; omsider Moralen. 
Ud Hf den offentlige OpmærksOIlIbed traadte hill udm:.1.t

lede mege t erfarne og blanksværtede Mnrquis , som vi bel' 
i Landet k Ul) h~\\'de . n Imilation af og en e1aa !'lig. er jeg 
bHlIge for: og ind kom en ~Ialba l'he l'e l Knøs i Kll æbukser. 
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temmelig faam æll , ikke smurL og ordrig som d en beundrede 
gallisk C:1 USe lJl' - m en legelysten og hengiven til Sporl. 

Ja., Verden forynge t, Drengealder og Uskyldighed indfØ1·t 
og efLerh,uUlden ;ulCrkcndt som en Form, som Formen selvl 
Siden dII e r del ~Imind elige Indtryk af Liv Verden O V 'l" et 
lndl.ryk af lilbagevendt Ungdom, Leg og Spil under aaben 
Himmel. Idræ t. j Sledet for \"(Jre værdige Fædres Verden. 
de der ikk(' kendte Leg, d e som tilbragt e d ' )"l'S Dag/" i Dag
ligstuer og med Flid gav sig Udseende af altid al have været 
3:w11e. 

Det b egyndt e, rask og dumdristigt , m ed Ricyklen - ingen 
Under at Bc\'ægeb en tog Fa rU Nogle æ ld.'e Herrer, nu en 
Smule graa , erindxer de h øje Cy kler , rlled hvilk e man SVlE

vede som en Edd crkol i sit Spind, en eller a nden gammeL 
Neura lgi i e t Lem eller et hele t Haandl edsbrnd minder dem 
kanske endnu om disse halsbrækkende Dage., Sport ens førs t 
Forløbere - og Sf' saa paa Københavns Gader nu! Fod
gængere, Folk som ikke kører paa Cykle e,· til at. lælle, 
CykJislern' ikke! H er cr Sporten jo endda gaaet over i Da'L 
liglive t, Erhvel"Vf't , organi s k iudvokset j ethvert Menneskes 
Funktion. 

Sportens Historie (af disporl Adspredelse) saadan som 
den beg) ndt e i England og lIdviklede sig h er j Landet, j alle 
dens Forgrellinger , er en hUlg His tori e om ikke knu for
følges i Enkeltheder h er , den berører de fl este Erindringer, 
udtømmer Autobiografi en hos m~nge, af df' Folk der nu 
har d er ' $ ngdom bag sig i DallmarJL Sporten er nu trængt 
ind lil !\ationens Mar\". Og uden at vide af d et er den nu
levend e yng rE' G('Tleration til Hæh·ten og U) r e end til 
HældeIl , en gels i\. All e Ordene, Sproge t som har med Sport 
al gøre er engelske. Kortelig sagt , dd begyndte aItsammen 
m d Cykl en og kny Iledes færdigt med pl/ilees. Enhver 
fuldb~la r 'n Mand i d ette Kongerige vil man finde kostu
m ere t sum en Englænder, fra Sixp nccn lige ned til de 
lts\,"æl'tede, bredsaalede boxcaHs - ikke den nogen lunde 
Heft. selvre. pekterendf' Person , d(~F ikke er tærnet! 
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Den alleryngste Generation, Spejdere. boy -sco ut s, fra Vug
gen la der til at være født m ed pullee.'i paa Benene, el fOl" 

~0jet behageligt Klædningsstykke l'H'll lidt angribende for 
Aarerne ; det er umuJigl a l <tande Ilden at være i I\haki , 
Brystet bævet· s ig ikke uden at være bedækket m ed Spej
der ns H æderstegn, Grade!" og Mærker . I al deres Pragt 
ligll er Børnene diminutiv e ('~ngelske Feldmardlaller , sko tsk 3 

H øjlændere og Lorder. LorrJclI er LIeven Gudebilledel , hvor 
h;J]" FraTJslunanc!en va r de t, en Dyrkelse hentel li g ~ fra E ng
land , h vor ma.n ikke har fortuaael at karakterisere det ·h oj >

s le Væsen Verdens Skaber , med noget højere E pith el end 
delte : OlU lord! 

Og blandt de Voksne, Selskabet, er Dipl omatfrakk en blc
ven erstattet med Smokingen , den :I.rlisli ske og korrllpte 
CigArel rn d den mere vir ile Pibe, Vi haJ" faae t de obligHl 
Sports- Sider i vore A viser og hore,' vore Drenge udbrede sig 
videllskabpligt om lige Venslreslnd o g Højrearm s Sv ing lil 
Kæben , og ser d em ko rnm e hjem fr::l Skole med opsvulmet 
MU.nd , lykkeligt skrydende af med Hæder al være bleven 
s.laael ud }) f deres bedste \ en. Men den der skriver delt 
kllnde rose sig af al have offentliggjort den førsle I3eskri
" eJse af en BoJi.sekamp som nogelll: indl' er bleven tryl,! l'aa 
D,lIlsk , noge t lIhør t. og uldædelig l. før t hjem fra d pt for
færdeli ge Amerika , for ikke mere end ak kllr;)t ty vt! Aal' 
siden ! 

Cykling, Boksning, F odbold, enhver Art Sp il og Udeu 
dørsidræl optager Opmærksornh ,den h os cl Il ungt' Slægt 
nu saavel som Kapsejlads og Rosport , der dog 1' 1" ældre i 
Lande t - og nogle af f· oræklrene e r Uge S:-13 op taget deraf j 
for Pionere rne , de der val" med til at indfør e Sporten fra 
England og som er en Gcnenlt.ioll l agude nu , Velrrancr, 
m ed en hæderværd ig T ræni1l!J - hvem høn>r n Il merl' a t 
Ordet er engelsk? - de har Mind!er a t se tilbage par.\. De 
erindrer hvol"daJl Sporten i dCl'es Tid bl 'v ansel for unyt
hg, e kstra vagant og fOl'llærmelig. \ ilde m :111 anse Sporten for 
ekstravagant eil ef fornærm elig ou? En Ileligion er e1en sna-
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l'er bleven , til el) vi · Grad en Sindsforvildelse, hos nogl e, 
hnard Livskarnp 1'01' andre, hvad der ikke skulde ligge j 

clens \ æsen ; -t enormt Omfang, hvordan man sau vil se 
det, har den taget i disse sidste tyve til tredive Aar. Hori
sonten Levekapaciteten er blevell udvidet mere end de 
fleste ved; Cyklen lukkede op for Landevejene, som Auto
mobilet senere slog Adgangen til Landet op paa vid Gab; 
Kaproningsbaaden anlmedc for Farvandene; Natur og aahcn 
Sans trængte Lud i Byem - igcu. 

Omvendt bemægtigede Byernes Kultur sig Landet. Dc 
store omfattende Sportsiuslitulioner og Sta.diol1s hil]" man 
ikke raa Landet, men naar man uu kommer forbi L:ll1ds
b) erue kan man se de unge l3ønd 'rkarle sparke lil Bolde1l 
mellem JVlaalcl1 , cl t ene Landsby-Hold mod det andet. med 
bute lyserøde Knæ og rendende som Leoparder - de samme 
Landsbyer hvor IDan for tredive Anr siden saa Bondellng
dommen slaa pløkket til Jorden som Træbilleder bag Grøfte
kanlen og glo dorsk 'fter de høje tovlige Bicyclcr, som de 
nnrrevorne Folk ind fra Byerne susede forbi pan. En 
Bondekarl ude pan Landet nu som ikke har Cycle? 

N aar man ser nadan el Fodbold pil med Bondelandets 
Søllner i Aktivitet forestiller man sig al man er j det gamle 
Gn kenlalld. elI 'r Tankerne gaar tilbage til Sagacns tmge 
højtlræncde, ka ppely st ne H It . 

Ja, og her pr del' e t Synspunkt som en dansk Ma.nd kunde 
ønske at vove sig frem med. muligvis kun en Hypotese: 
Oprindelsen til den engelske SHJ den engelske Legemsknl
IlIr som i vor Tid har bredt sig til hele Verden. 

Det stærke Idræts-In stinld son1 enhver Englænder er født 
med gaar tilbage til en fæll es nordjsk Oprind Is , saadan 
forestiUer jeg mig det ; i A~1I"hundr der blev delle lnstjnkt 
bevaret pau de britiske Øer, og ene der , mens det blev ud
, lul" i de . kandinaviske Lmde, sauvel SOI11 llers i Evropa 
- maaskc med Undtagelse af Skisporten i Norg - og la.ngt 
ude, forkvaklet. Tyrefægtningen i Spanien; som Idxæt gaar 
denne nu kun barbariske Forlystelse, iblandet Traditioner 
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fra den romerske Gladialor-Ar>na, tilbage til Vestgotm·n 
og er af dem uden '[vid ført sønderpaa fra nordligere Strøg; 
ska.l man Iro Gundestrup· Kedlen har Tyrefægtning j en 
prin:tilivForm været i Brug i Jylland i forhistorisk Tid, et 
cimbrisk Tidsfordriv som hang sammen med ældgammel 
jyd ], }( ve gdyrkelsc. Men i den Tid vi l ~ver i er detie gamle 
fællesnordiske lnslhlkt , Idrætten for Idrættens Skyld, vendt 
tilbage til Skandinavien igen som det da hal' spredt sig til 
11I'Ie Verden, 

Efter al Sandsynlighed l' den ædle engelske Idræt, Heste
væddeløb og Parforceridt , for kellige Boldspil i det hele 
taget den engelsJie Tilbøjelighed for drøje L gemsøvelser 
og Bevægelse j fri Luft , kommen over lil Øern e sammen 
med Norlllann'rne. maaske endnu tidJiger med Sakser og 
.Jyder ; i hvert Fald v d vi fra Saga rne at Spil og Lege af 
lignend Ari , pau t Ul! Iviklet Trin , var j I3rug i de skan-
dinaviske Lande i Oldtiden. . 

Saga-Folkene Val' slærke Hes teopdrættere, Boldspillere og 
Svømmere, i de forholds\' is fr · delig!' Pavs ' l" hjemme paa 
Tunet nuar de ikke var til Søs eller hellne hos Naboen for 
at brænde ham inde. I Leding var det Alvor , og her kom 
deres blænd nde Krig rfærdighed til sin n e t, lil daglig gav 
Kræfterne sig Lufl i Lege ; og her kunde det jo nok hænde 
at DHIII svang Boloetræ t ikke mod Bolden men mod lVlod
spillerens Hoved. med dødeligt Udfald, Tilfælde kendes; 
Heslekampene endte ofte ulykkeligt med Uenighed meUem 
Ej rne: man har en Fortælling OlU et Pal' ung Brushove
der der log Skallen ind paa hinanden med Bidsl r. Deres 
Kapsvomnin<J gik hannIt ud over Dellagern efter vor For
nemmels , de havde fol' Skik at holde hiJlanden saa længe 
under Vandet som Cll af P ~l]"tcl'n e kunde t:lalc det, og læn
gere. Det hedder om Olaf Trygve on at han straffed saa
orm en Svømmer , der truede en :uldens Liv, ved omtrent 
al drukne ham; Høg O'·er Høg! Mandfolkelegcne var grov
kornede og vilde i disse Tider, men Lege var de, som Saga
FoIliene, vore Forfædre, var s tore Børn. 
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Denn e samme Hang til Lege, Bnrnets Iljcrte som endm! 
ikke er h ærde t er bleven )p varet j de engelske Skikke j Aa1' 
hundred er , i mere civjliserede Former, melis V rden paa 
Fnstlandel\'oksede sig fra al LI~g og ble" gamml'l og værdig. 

Hvad var Grunden. hvorfor forsvandt Leg og mandlig 
ldræt fra vore Fæ dres og Bedste fædres Dagligliv? Ja, AUt" 

sagerne gaar med en dyb Rod tilbage i Historien, men sa a
dan som d e lagde . ig for Dagen i den almindelige sociale 
At.mosfære endnu for' eL Slæglled siden , som en Hemning 
der hvilede 0 \' 10'1' All og Alle, en Tilstandsform af Forbud, 
Tabu, der mødte Børnene fra Forældrenes Side og Foræl
drene fra en Tugt. der udgik fra det Offentlige , Kirk e og 
Øvrigh ed, Nødvendigh eden af at. væ re værdig, Frygl for 
>Barnlighed «. Mistanke imod enhver Form for Glæde, saa
dan var d el nu bleven; og al det va r /(irkens Værk cl t kan 
jo ikke skjules, Middelalder ens lunge mørke Rcligionslva ng 
som endnu rugede over Sindene. Forbudel' Dag Sa bbali1en) 
havde nogle SlpcIer. kunde m a n sige, udstnlkt s ig ikke alen ·' 
til he le Ugen lllNI lil hele A3l'hllndreder. Ticlsald 1'1'11 før 
var ad.ladig og skuldl' være det, del hørle til gode Ma nerer 
at være langsom. gravit eti 'k , som Væsner er det der gaar 

lange Klæder. Man havde Billed 't af e t Lig hængende 
i Husene. 

1 aa en eller anden Maade holdl de gamle lIskvl(\ig Fri
luftslege sig i E ngland, endskønt mali d er h:wde Forbud 
nok: cl ' t samme Land har give t ;-.Javn Lil Puritanernes 
stren«e, mod al Levelysl fj endtlige He tnin fJ • Men en gam
mel folkelig Se lvraa digh ed fik man ikk e Bugt med sit Spil 
paa Frjdagene, Væddeløb. og en god Nævekamp. vilde den 
ellers punkUige Kirkegænger have, for det vild' han. Og 
da den gravitetiske Alder begyndl e a t løsne sig i Evropa \'ar 
England i SIand Lil al give de gaml glemte Lege fra Slæg
tens Barndom tilbnge lil ti n igen . Bech·t> Gavl> blev ald.rig 
givet. Vore Forfædres Sjæl \' ndt e ti'lbage m d dril . 

Spor af de garnle n ord iske Lege, som siden h ar udvikle!. 
sig lil Sport i E ngland I cl siti maaske finde he r i Lande t 
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h er og d er . i en elemelltær Form. D er Cl' Pindspillet, uden 
T\'ivl ældgammelt. og som jeg ande tsteds har for søg t at 
paavise i Slægt m ed andre Folks gamle AJmueidræl; da jeu 

var Dreng plejede \'i i Jylland at spille el Spil vi beskedent 
kaldte So i Hul) d e l blev spille l med Kæppe og en Boldt som 
skuld drives i ct Hul i Jorden og bringe r sanvel Hockey 
som Bandy i Erindring, ikke at t.ale om det h øjædle engel
s ke Spil Golf, der er saa fashion:tbelt og som se'" Slalsmænd 
drive r. J-I.vi :. man s<'l ml1l1'lIligner Golt' med So i Hul har man 
m ed det SH IlHne givet Proportionerne m ellem Storbritanien 
og det lille gaml e Lund Danmark. 

Hi to riske Undersøgelser, som omfalted' hele T emaet, 
Leges og Spils Oprindelse, burde anstilles. 

Verden blev yngre e ft er at de engels ke Lege var Irængt 
igennem ove ra lt ; ,'amm en med d em korn de engels ke Klæ· 
der , og i Virkeligheden vendte vi jo ml~d dem lilbage til vore 
Forfædres simple jævne SI1\;\g, Frilufts-Paaklædningcn , i 
Modsætning til den frans ke forfinede ElegfUlcc, som egnede 
sin fol' en Salon. en E leg~1nce man lUI knIl ser paa Scenen, 
e ller i Tjenervcrdencn; hvad vi i Danmark med en vis for· 
agte lig B >tydning si ' ll1pledc som Vadm el, Bønderfolks 
hjemmcgjorle R Ireder. del \'a r jo netop det der kom I il 
Hæder og Æ re igen. 

For d f' 11 engels ke ModC', med dens tweeds og homespl1llS 
Ga mascber og Klædes Hovedt øjer ~ hva d :111 det \al' del 
til nt b egynd e med end lil e genNe man ude fra Lalldet., den 
fr ie, vel træ nede og vel paaklædle Hjcmmeengh"ender. som 
fra sil arvede Landgods førl e den Klædedragt. hans fædre 
havde været vant lil al gaa med med sig Lil London og fra 
London lil Kolonierne l N u klæder hele Verden sig som en 
Englæuder fra Landet. E n BOlldes og en Adelsmands Smag 
fil)des forenede i d e engelske Moder. 

D e i s in Tid san 1~llI erliggjort e lærn ede engels ke Klæder 
. lammer antagelig lige n ed fra den oldnordisl.e primitive 
Væv med dens grove uldne \læ\ ning og dellS Forkærlighed 
fo r rudede Møns tre, . om er san udtalt i den sko tske Plaid. 
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Den sko tske Na tionaldragt m ed Skørtet og de bare Ben 
syn es at være en sen Levning fra Broll cea ldertiden. I Kø
benhavns oldnordis ke Mu seum opbev::.res Dragter fra den 
Periode Fund fra Egeki ster hvori de har ligg t bevare t 
sine tr tllsind AnI' - s impel overkorsvævet Vadmel. og 
ingen Buk 'er: hvis der virkelig e r en Forbindelse m:w llla n 
sige at Traditionen paa de britiske Øer er af en ærværdig 
Alder og pr hleven v dligeholdl m ed Trofa ·thed. og h~ard 

ført! 
Paa kolde Vinterdage kan man her i J\:øbenhavn Omegn 
Spejderne lufte der s bare Knæ i F roslvinden paa Cykle 

- vore fj ern e Forfædre' Haardførhl'd som er vendt tilbag 
til Lande t, eft er a t have gjo rl en lang Omvej, genn em lre 
dive Aarhundreder. om ad de britis ke 0er, og tilbage igen l 
Her 'f Rin aen. Slægt kal et i Fortid og J\utid , lutt t. 

Her i Landet er vi for t:laeligl 11 0k m 're t-ilbøjeli 'e til a t 
minde V rd n om de lle Slægtska b end Ellgl æ llde re har 
Grund til al væ re' . Vi faa.1' b de om al b live tn get fo r hva.d 
vi r fattige Slægtninge . . om m ed frygtsom Stolthed gør 
sin til af gammellhnnilj skab, som ikk -, eksisterer i Rea

lite ten m ere - 'll r eksi ter r del lidt ndnu? 
Naar vi som D~lnske pud. er os op, og hvi s \; gaflr lilbnge 

til nati onale Instinkt er og I(ilder . an tror jeg det gør. Stort 
mere cnd tusind Aur ski II ' 1' os dog ikk fra den Tid da en · 
gelsk og dunsk Histori e løb jæ vn side og en Overgan n va l' 
heil den S:1mmc. FolkestuUlmelJ deler Oprindelse ; og er f'Jld 
Sprog og m ecre l andet bleven for . kclli gl i Tidel.l . Løb, Di
m nsion ern især , fla dybe t i Sindet, hill ides Sprog og 
det man overfladisk I,nld r Be\'idsthed , tror jeg d er er Ur 
træk i Karakt er n der forener Folk af samm Oprindel e. 
lad dem san være bleven . l,ilt og forskellin som f. ]~k s . 

He t og Tapir. 
I d en P eriode af dnnsk Lit erntw: man kaJde l" HomQnli1cen, 

'om udfyldt e Mes tend len ~~f de l nittend e Aarhundr de orr 
straa]er Ul ·d . Iige Navne som Oehlenschliiger og H. C. An
del' en , den sid ste k ndl og skatt et i England ogsaa, var den 
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lIY AM der bl 'v funden , i Opposition til det attende Aarhun
dJ"(:!des udtørrede Formalisme, del ny var en . kakl som førte 
ned til gamle glemte. n a tionale Heserver , Oldtiden, de gamle 
heden 'k Sym.boler og l\'fyter , alle de æ ldsLe fælle nordiske 
Traditionel' som blev grave t op igen. Den gængse Lileralur
hi storie h::.r a ldrig andet OID denne Bevægels end at den 
blev indfør t her lil Landet fra Tyskland ' og vi fik den fra 
T yskland, via Tyskland i en af tysk Geist præget Beal"bej 
d eJse' m en i Virk ligheden ha vde d en romantiske Bevæ
gel i e\Topæisk Lit ratur sin Oprindelse i E ngland. Det 
,rjlde iJike være væ rt al forfølge Sporen >, fr::. hakesp are, 
Ossian , P ercys Samling af ngelske Folk c \"i 'er, senere I3yron 
og W alter Scott , t i I d et m este a f h vad der blev sk r 'vet i 
Tysklalld i den tidljgst Del af d · l nittende Aa rhundrede : 
he rfra, i en and n Haands Form , blev Bevægelsen indført 
iii Danmark. Ingen Under a t Oehlenschliiger · nell e Dl cl at: 
gøre Oprør mod sin Læ rem s tI' , for han s toel jo selv Kil
den n ærn e.re! Df'n romantiske < Bevægelse nu' n lop et 
fjernt Bud k:1\) fra \" or Oprindelse et sva gt Eklw, s m vi 
fik igennem tysk Fortolkning, a f ~ Il ge l sk Foll,cerind ring -
som gik tilbage til \"OH' ('g l) 'Kyster ! Saada n er det j eg vil 
ha ve del. Bpvis at d't ikkp er rigtigt! . 

Her kan d er minde s O ))) :11 Grundtvig hentede en nfgø
rende lmpul. f)"H E nglalld ; ogsaa h an knsserec) instinkt 
mæssig t },omH nliken i den ly kc Form og gik li ue til Kil 
derne. Den gruudtyigske Frejdigiled, i den oprindelige 
Forl1J , forbereder pa;~ sin l\hwc\(' den alminde lige folkeUge 
Frigøl' Ise som sid n har g ivet sig Luft i Jnræ ts\)cvægelsen. 
H øjskolen sæller Blomst i _ 1iel Bukh! 

Di se skit se rede Bemæ rkllinger om Stil og Tradition skal 
ikkf' slutt es ude n a t minde om en and en I3evægel c som har 
han sit Udga.n gspunkt i England , og som OanUl:lI-k og el
hyer t (" ivili seret Land skylder E ngland Tak for : hint store 
Vendepunkt j dit nittende Aarhundrede, S tilen s totnl e Om
' lag i <laud li" H enseend e - Evoluti on. læren, Cha rl es Dar
win ' Indflydelse. 
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Darwin er h vcr ken » moderne « eller rigtig » fash ion abel « 

for Øjeblikket, jeg ved det, der er Folk som med en ubegri
belig Aa ndsfaUigdom hoverer over a t han er gammelda gs 
_ der skal slet ingen Darwinisme være mere, ingen Arve
lighed, ingen Udvikling, en Fornægtelse de gamle sortc Lys
fj ender er mere end ivrige efter at slaa ned paa som Viden 
skaben s sidste Ord - til saadanne Folk er del' kun dette 
at sige at hvis de foretrækker at leve i Mørke saa lad dem 

blive der. 
Men Darwin, Darwinismen, er ikke antikveret. Dcn 

smukke Opkla ring af Menneskets Oprindelse, Slægtskabcl 
imellem Dyr og Menneske, enhver levende Skabning paa 
J orden aL opfatte som ct Trin a f din Sjæl ---> a ldrig skal en 
Lære som den blive for gammdl Til alle Tider vil alle Na
tioners ø jne væ re vcndt mod Englalld i TakneIlllighed mod 
det Land der foslr 'd en Genius SOIll Charles Darwin. 

Tage t Ullder et slaar del nill endt' Aarhundn'dt' som den 
P eriode i MellIlcskt'l S His lorie da del V(' lI ckr lilbage til Na-

luren . 
Men bestandigt, det er Mennesket ikke; det kan rende fra 

den ige n. 
Johannes V. JenSelI. 

AA RB OG F OB 1924 

ROWING IN THE ENGLISH-SPEAKING 
COUNTRIES 

BY 

A. B O L S H I E R. G. S. *) 

49 

Perhaps th e most striking thing about rowing III these 
countries is the prestige that this sport s till maintains, 

despite the counter-cJaim s 01' other more popuJar sports such 
as tennis, golf, football , e tc. There mu st be some explana
tion of this prest ige, a nd t lIe w riler h olds t he heretical v iew 
that rowing is not a sport at all , but a tradition, and is 
venerated as such. It is a h a bit, not a pleasure. As a 
spectacle it is duller s till , yet humtreds of thousand s of 
specta tors go to see the great inter-Univers ity bot-races, Ox
ford v. Cambridge in Engla nd , and Harvard \". Yale in Ame
r ica. lt is es tima ted tha t some ha lf-a-million people throng 
the ba nks of the Tlwmes Lo see the Oxford and Cambridge 
boat-race . They have a hOlTible time coming and going, 
because a ll the vehicles are crowded, th e roads are blocked 
with traffic, and in the end, they see about one-fillh of the 
four-mil e race, because the COlII'se is S-shaped. They know 
nothing about eight-oa r rowing - which is not surpris ing 

*} Th e editor having cxpl'csscd his ignorance or th e title H. G.S. , th e 
a uthor has much pleasure in ex plain ing wha t the Icttcrs s tnnd for. T he re 
is no mystery, it is merely that h e is n humhle m cmhcr o f tlt e Soci e ty 
ol' Hetired Galley-Slaves. This socie ty may b e seen in con sid e rable force 
a t all bont-races aud rega ttas, and m embers may be rccognized a t on ce 
by th eil" s tmnge-coloured ca ps a nd an a ir of importance and knowingncss. 
Th e youger genera tion , viz. the working slaves, are apl, it is fem"ed , to 
thinI, the H. G. S. a little pathetic a nd more th an a littIe til"csomc, hu t 
a r e too ]Joli te to say so. 

Th e writcr wishes also to tal, e this opportuuity of begging his renders 
n ot to confuse him , owing to th e ullfo rtuna te coillcidence of his name, 
wiLh that ra ther extrem e sec t of peopl e - the Bolshies, bc tter knowll 
in th e world at large as the Bols hev ild - wh o are try ing to tunt every 
tlt ing upside down, and even to tear down tl'aditioll from its thron e. 
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as thcl'C a re onlv aboul half-a-doz Jl pcople in th e wOl"lrI 
wbo do know anythjng abDul thal apparcntly simple ye t 
m os l dif/kult arl, no , the writer is no t onc of th e half
dozen - but th cy see the c rews pass by a nd Uley all go 
home and say tbey ha \'e had a mos l Io, e ly time. H' s tru e 
to o, fhey h ave had a lovelv tim e. Eyery ane \Vho has 
been lo see a Uni\'ersi ly boa l-race has had a lo\'cly lim e . 
H' s n tradition. 

In the Harvard-Yale race . th c speclators a re better ca tered 
for as tra ins with open lrncks run a!ollg thc ban ks of th I' 
ri ver and keep pace wHh the r~\ce. Thus ean lhc cn thu 
s iasti c H a rvard and Ya le alul1lni exhor! Iheil" crews to come 
rorward s till faster an theil" s lides. Bul aias I a ll that thc 
ex borled a nd cxhausted gladiators ean hea.r in eHber arena, 
London Ol" Ne\' .. London, is one indistinguishable roar, in 
which shoul s of fri eIld a nd roe a re bl nded. 

Th e speclntors who go to sec thc bi g SUl1lJl}!lr rega ttas 
are m ore rati ona l. becalre , 'e ry few ol' tile fashionable 
crowds go lo see th e nelllal racing. The Thames Oll a 
fin e day during tll e acl nal rega tta al Henley is a spectacle 
wllic h is nol CJuickly forgotten. The g:lilydressed people in 
hUlldreds of boats and punls lining tbe white-piJ ed co ursc. 
lile gn lld)' house boaL<; 0/1 the placid river running through 
s tee p lree-cl:ld hills pasl the mediaeva l town , is a rare s ight. 
Ha re is il loo in a nothcr scnse, because as a gen era l rul e , 
:l ll that ea n be seen is 1I1llbrcll a s and !':lin. Yel lhere are 
a good IlH\IlY umbreJlas. It 's a tradilion. 

Rowing in these CouDtTjes linds its main s trenghl in the 

school s a nd uni,·ersilies . As a gen eral mie , ollts ioe c lnhs 
a re wea k in llumbcrs and lh e s ta nda rd of skill is lowe r . 
COlllpara ti\' I) fe\\" af those who have I'OWCO a l Lheil" scbool 
or ul1ivers il y pers('\,ere with it afLerwards , s howing quite 
dem·J y h ow lillie genuin e enlhus ia s m the re is for row in g 
ror row ing ' s sa ke. Tb e cxpJan a lio n fOl" Ihis sceming a no
lI1aly is nol [ar Lo seek. The boy at school ar college is 
an inve lera le h ero-\\iorshipper and lhe m os l a we-in spirillg 
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of th is de ili es are Ihose di\"in e hein gs \Vho row fOl" Ih e il" 
sehool ar college. It" o nly OIlC day be cOllld do the salnc. 
And so b e fall s for it, :lnd joins the s layc-ga ngs in th e galJeys. 

Even Ihen, Ib t> ",hole ol"gc)nis~ll i on l11ighl die a natural 
dcatb - Lh e yO llng being much m ore rational a nd 10gic:l1 
Ih an Ibe old - did nol th e re lired ga ll cy-~Iayes be la ud ro\\'
ing Lo Ih eir olT-spring a lld encouragc th em to lake it up. 
»A gnlnd sport. m y boy a maker af character.« As ir a 
sporl wbic h deliherately a nd in evitably di scourages inilia 
live a nd enco lIrages machine-like llI oycnH.'nls cOllld be as 
good a m a ke r of ch aracter ~IS roolball wich encouragcs, Ila y. 
demands initiati\"e and qllick Lhinking a nd reasoning \vhil e 
s till making grea t call s on endllranc.e and tcaJll -work - llI c 
hvo grea t a sse ts af rowing. In American foothall IlOW-3-

days no man, however big an d s lron g and aclive. can m a ke 
Ibe footbalJ team if ile js s low-brained , whereas the writer 
ha s know not Cl few slow-witted in di\' iduals who ha\'e done 
well a t rowing . No, l"Owing isn' l a Ill aker of Ch ~Hacter, il 's 
Iradition . 

It is adluilted tha i there are a few indi\idllals who really 
Jik e rO\Villg for ils own sa ke. It \ViII he gen era lly found 
lhat Ibese queer peopl e have al on e Lim e or another rowed 
in a c:rc w. Tlle word ~ crew « is used ad\'isedly, bec~Hlse at. 
leas t ninc tee n out of lwenly so-callerl creW$ do IlOt c.Ieserve 
the name, hul are jus t four or eight m en s tmggling hope-
1"11 II Y , but bljndly , to wordjnate th eir movements with a ne 
anolher. 

\\' ilfred Blair an Oxford poel, Jl o rlrays Ihis s lruggle \'cry 
vivirlly in a parody ol" the s ty lc af Ilobert Browning. Ih e 
Ellg lish poet. Browning himseIr is suppos cl to be s iroke 
ol' thc cre\\' , a nd s peaks : 

No", we begill Io row. Ten s trol, es, 
Amt Jlul your li fe i lllo cae h , you blol, es . 
There may ba heavc ll, th c ,·c Olus t be h (' 1I 
,\nd ",here' sholll<l wc Ile. ir t.he \\'ors! hefoll" 

Sing-, l'o \\'inS"s il j oy, and here \\'C go. 

·1' 
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My oar beats i1lto rllythm (I trus t) 
Wc ro,," - is it ouly b ccause wc mu st ? 
\Ve ro\\", hnt I c.1n't hel p \\'olHlering whether 
W e' l'e I'()wing one ",h i t as wcll toget Il c l' 
As somc who have [leVcr tUl'Dcd ti fea ther. 

Ro\\', ro\\' like blazcs, fo r ever ro\\', 

Theore lic.ally ol' eO lll'se co-o rdination is th e bus in ess o l 

the coucb, but he i' almos l invariably far blinder Ihan 
th e m e n in Ihe boat. The mosl successful a f all the 

blind coa 'hes the ,\'t'iler has had experience af, hardly sa it! 
a nything ubouL rowing, but hlulTed Ihe m en individuall y 
and collecti"ely into Ihinking lhcy were rowing well , witll 
quite aSlonishing r sults sOl11etimes, They ne \'el' becflme Cl 

Cl'ew, bul !'owcd e ve!' so Illuch beller as a resul! ol' their 
confidence in 11l eJllseh 'cs a nd one anoth er, Even if lhe 

eoacb h a d eyes Io ~ ee, Ile is a lillie be tle r ofr becallse Il e 
has n o d finit ideas ol' how lo ge l tll e resuIts he is a illl 
ing al. and hi s acl\' icc gellel'ally co ns isIs ei lh er ol' \'aguc 
ca lcb -words stlch as > Ge ! an your ree l« Ol" » Uri \'e oll YOlll ' 

stre l "h ers « Ol' \Vild villlpemtion ol' the c rew mingled wilh 

enlhlls llas l ic exhortntions to row h an.1. \Vilfred Blair agaill 
describes the average eoaeh \'e ry w ell in a pal'ocly 0(' tip 
stylc ol' \Va lt Whitmallll the a nlerica n poe t. \VaIL Whit 
mann is supposccl to ue lhe eoach , :lnd addrcsses th e new 
as ro II o \\'s : 

Halte. ca mel'ados t 
l have seen many oarsmen and ma ny eigh ls: I hav e seen bad oarsmen 

:lild bad eigh ts, 
But l have 1lol sec ll such putricliL." as )'ou manifes t , O Libel'h.ds! 

diff I'cntiate a mong you, CamCl'ado, I spea k ",itIl grief and p" ill , 
av th:ll tlle "owing of Bo\\' is le dO\\,Il,swccpin g, aJl-sufnciug, 

life-gi\' illg. ecsta ti c, dvi d, Iife- ills lillin g, tllau l he I'o\\'ing of Ute 
res l of YOII, 

Hehold! it is eJemclltary 
In brief, alto~et h cl' rotte,n 
Allons! Eu masse. ir YOll plca se, 
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Ver\' ve ry rarel\'. e i<>'ht men beco lll c n crew, and Ihr l/ 
, . ' l:) 

J' lIwing becomes Cl pleoslJre, Thesc e ig ill m en ea n paddle 
as w ell as they row th e \' cn n ro \\' ns \V('II as tlley paddle , 
Lh ey can brea l, into a paclclle rrolll a 1'0 "'-. 'O l' into a row 
rro m a paddl e withalIt los ing theil' coh e, iOll , Th c)' don't 

brea k up into eig bl m en aner tb e first forty live 'econds in 
<I r ace , as the \'a s l majority ol' so-called Cl' ws do , The 
wrilcr once remembers rowin" :1S a suhstitule in s uch li 

r.:ombinalion , and e \'e n Iha ! ha ndicap seem ed to mak c 110 

gre~t difrercnc ' . 
It is diff1cult to asscss Ihe diffcrent fac tors Uu t arc Hl

vol\' d in m aking :1 rea l cre\\' . ' a rough e I.i m a te ont 

or a hundred marks, Ole ) coacb « factor mi ght be gi\'ell 
11ft , marks, Ih e » pcrsonnel ~ factor thi"ty m ark', ann tll e 
" ll1 ck ~ ractor say twe nty m :'l rks, The las ! factor lIll1 s t be 

J'eckoned in. beefills e ve n a l:i rs t-class coacll wilh C(uite 
good perso nn ej can n o L alwa s tLJrn (lill a crew , [Ol' som e 

llllknown reason a r oth er th ey do not fll in ",ilh another 
and the eonch rails to ble nd them , 

The numbcr ol' fir s t-c lass coaches in th ese t'ounlrie, no \\' 
might alrnosl be co unted on tll e /ingers ol' on e h a nd, pe r

haps tile best a r e lwo Am erican coach es ",ho came origin
a ll\' ft'om the Uni\'erty o l' Washington Oll th e Paci f1' eoast, 
O;e ol' them coachccl til\' Ya le Uni\'ersity cre \\' wllieh \Von 
the eigllt -oal' r~1ce a t the Olym pi Gam es last year , a nd was 

CJuite in a c la ss by ilse lf. The other coached th e \~ashing
ton (ni\'e rs ity crew ",hich \\'on the big race at the Po ugh
kc p, ie regatta in America last s umlll e r , lloth crews J'owed 

lll11ch th e sa m e tyle, bul did n o l Ill ee t on c ~ll10lher, Ir 
tlle American c:m keep up thi s s tandard, il is llnlikel) th a t 
they \ViII lose tb e lIpremacy they gu in in Antwerp f1\'e 
yea r s ago and Jll ain l:lined in Pari s last year. Th e En gli sh 
stallclard ol' I'owing W:1 S \'ery hi g h some years ago bil\. ha s 

probably d eclined a lillI e recently, n ever ha \'ing J'ea lly re
cover d aflcr the \'var, Th sa m e may l>e sa itl o r th e Au
s Ira lian standard, allhough il has fa llen away s till m o re 
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fro m tllat shown in th e pre-wnr yen r. . 'file Canadia n 

st a ll da rd h as Il e \ ' ' r b e n as hig h (IS the o the r 'o llnlries . 

perhaps beca llse ol' t ll e s horl season lllat is a\'ail ab l~ . 

T h e sty les 'difl'e r a good d ea l. a ltho ug h in lhe o pinio n 

ol' the write r . s tyl is no t n very h ig fu c to r in lhe de \'e lo p

m e nt of pac . always pro \'idin g th a L II IC style a llo ws th e 

m e n lo a Clluire Ill e n ecessa r y halance to e xerl Ihe il' ful! 

w e ighl a nd s lrengt ll. T hey m ay be l'o ug hly di\'id cl into 

the lo ng-swi ng s trl a nd th e sh o rt-swing s lyl e . Thc Eng

li sh are the c xpo ne nts ol' Ih e fo rmer. a nd the Am e l'icans . 
the AlI s lm lin Tl s og th Ca n ndi a ns a ll ha\'e H s h o rler s will g. 

F r om a fa irl y e x lend cl c xp ri en te w itll bo th the long and 

s h ort swing tll e \\Tite r is in f~l\'our o l' Ilt e .s ho rt e l' s wing, 

h ('ca ll se Ih e body is no l pul lo s llc h a s lrain a l ho lh c nds 

of th e . wing . a nd b .. il a nce is lhus m a r c eas il y a rqllired ; 

bnt it is \' 'ry diffk llll to bc llnhia ssed in s lIch a lllalle r. 

:ind long h ' fo re Ihe !) U st io n is se tll ecl, peopl ", iII h:l \'c 

hecom e scnsihle Hnd fil t d Cl m o to r in th s len\. T h en il 

w Ollld h e reall y a ll l! xr iling s po rt. Thi n i" fo r e xa mple . o f 

the bUlll ping races Ht Oxfo rd al1 11 Call1hri ndge. In lhes ' 

races. ea t h boa t (aholIl" c1 0ze n boa ls ill 'Heh r ace) 'La rls 

ane boa !' s Leng th hehinrl th e ne xt o ne , and c ndea vo llrs 
Lo b u m p il. L nd er Ihe present co nditio ns . a n in '('edibl y 

dllll process io n ol' bon ls lo il s pninl'ull y IIp the na rrow anu 

\Vinding ri\'c r lo Lh e IInis h. Exei le lll ent is IllHllufactu l'eu by 
th e s u ppo rle rs 0 11 Ihe hank s \\'h o b low w !lis tl e an d lire 

pis to ls. Hu l pul P 0\\' ' rf'1I1 m o to rs in eH' h boa !. a lld you 
w OIILdn ' l ha,'c to mallllf'acl llre e xei tem e nl Ih en, il w o uld he 

be tler Ih a n a bull-fi gh t O l' Ha ro ld Uoyd Oll Ihe m o \'i es . It 
w o uld cel'tnilll y (' lI co lll'ag " q llitc Cl 10 1 o l' qui ' k th in king , 

;.lIlel proYidc liniere traini ng fo r dod ging lOl' pecloes in th ' 

ne xl "'HI' . Tll e o llly Ihing aga insl il is - trad iLi o n . 

BAN}~DOMMEHENS BERETNING FRA 
OTTERM TCHEN 

J eg h a r n e rpl le ls ind ig . j a jeg h a r været lels indig Io 

Ga n ge ; Hl ' II san da n nnur d e t jo , naar en be hageHg 

Slemme i T ele fonen b ' d I' n om T jen es le r , d a e l' cl t va n , 

skelig l a l s ige n j , og se lvom man ikke hal' F orudsætninge r 

for a l k un ne ud fø re d ' l. man paa lager s ig , aa gør mml 

d e l. fordi d en beh a ge lige SI mme fa :1I' en lil al se ly st og 

let sindig l pan T il være lsen. Sa :Hi:tn g ik d e t mig. d a jeg en

gu ng i Se p te m ber b lev ringet op a f S lud l' nl erroc m es F or

mand , del' bad mig fol' de t. fø r s te om at væl'c Ba n dom m e r 

" ed d en a a rljg ' Ott ' r ma tch mell "m Lærea n stn Ilen og Un; 
\'('rs ite le l 'og ful' d et a nde l d er eft er al skrive en Banedom 

m erbcr c lni)1 g - jeg var le ts indig no k lil nt love begge Dele . ' 

D el t'0 1'S It' s l'1p j ' g godt fra , hvorda n det a nd e t skal lyk 

kes mig . m ua L æsern > a fgøre : besværlig t nok ha r d e L i hve rl 

Tilfæ ld e '-æ re t. 

De ll D:·lg, jeg sa gde ja Lil a t væ re Ba n edomm er , \'ar Vej , 

I' f' l :som i næs I TI h le S p tem bcr ko ldl b læ 'c nd e og regn -
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fuldt , og delle var min først e Behenk eUghed, om Hoklub
ben;' Formruld imidlerlid m eget hurtigt fik sIaael ned, idet 
hnn lovede mig ikke blol en Pels i B.:medommerbaacJen , lllen 
endog Solskin den Søndag, Kapronill<1en skulde find e Sted. 
Da jeg derefter sagde al jeg ingen Forstand havde paa det, 
loved e d en stndig bered"illige Formand mig, al d er i den 
Motorbaad In o r jeg skulde følgt' Løbet, ogsaa va r anbrag t 
cl n fornødn e Sagkundskab. J eg h a vde med andre Ord 
ikke andet end al m edbringe min jævn t:' I· ors tanel og mine 
gode øjne. Det ska l her siges lil Ære for Hokluhhf' ns mange
narige Fører. at han s Ord virkelig stod lil Troende. I Baa
den var der Io Pejse, en til mig som ' nive rs it etets Hepræ
sent:ml og ('n lil Professor Suensoll , der mødle for Polytek
nikern e ' deslld~n var d er al forn ød en Sa"kllJldskab. nem
lig Ing nim- Henry Skov, om hvem jeg fik oplyst. al b a n 
har indlagt sig megen Forljenes te af Rosporten , bl. (I. som 
Dansk Forening for Rosport s Forman(\' HRl1 slmldr siari e 
Løbet og d'refter sej l > m ed os bagved d to Ou re. Om det 
saa va r Løftelom Sol kinsvejrel , saa va r ogsaa de t i Orden 
- skønn ere og fine re Seplember. øndag paa L~U1gclinje har 
IIlt.e t 1\1 nne'k oplevet. 

I en m eget hnrliNga aende Motorbaad bIe vi om in ls 
sejlet ned gl'nnem Havnen. Va nde l s lod for;w Bandens Stævn 
. om to skinnende Vinger. og lidt vigtige ln gde vi J\'(ærke til 
at Folk inde paa Land st a nd 'ede for al be tragte denn næ ten 
flyvende Motorbaad. I en elegant Bue sv ingede vi op ned 
ved Startplad en paa e1en nordre Sid > af Langebro. Klok
ken vnr ;) Min. i 2, og nede fra Gasværksh cl\lfIen kom d e 
Io Ottere i en særdeles besindig T ak l ; de spnl' 'de gansk 
nj'll synligl paa Kræftern e. 

J eg vil ikke her- holde for mig seJv, a l jeg paa deUe Tids
punkt følt e mig forvisset om en S jr for Universile tet. .Jeg 
havde jo h ørt en Smule om denne Ka proning 06' fanel a l 
"ide, at Unjv rsilelshold · t fortrin svis bes tod af gamle, vel
trænede Folk medens Polyleknikerne for en m egel væs nl
lig Del var Novic r. J eg syntes ogsaa al kunne paa Pro-
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fcssor Suensons Ydre al han delte min Mening. Vi snak 
kede forr sien ikke meget sammen om det. m en nøjed 's 
med :~t iagllage Ingen iør Skov , der ved Hjælp af en Rnaher 
dirigerede d > Io Bande pau Plads. De blev anbragt lige 
Nord for Lang broløbel n ærmes! Amager og paa Linje. 
Ingen iør Sko\" ra~lbl e Lil dem : »Er De klar «, begg Styr
m æ ndene sVfl rede: ) Ja <. Ingeniør Sko\" lø flede TI volv ren. 
.Jeg hørle Raadhu SlIr>l slaa . Et Brag sønderrev den klare 
Septem berlllft - Sla rt klldetl E l ,oldsoml Hyk i Molor
baaden fik bande Suensoll og mig til al sæl! os n ed . De 
16 Mand i Otterne piskede Vandel i en ras 'nde Takt. Man 
hør t Styrmændene bid ende H.aab. Motorbaad 'n gik for 
fulJ speed for at indhenle det Forspr.ing. de Io Baade havd e 
laget i Starten. Med Sorg .·aa jeg, al Polyt ' knikel'l1e havde 
ska ffe t s ig n lille Fordel, men denn > Sorg blev hurligt a f
løs l, da j eg b .mærkede, å l hvert T ag forbedr ede Un;ver i
te tsholdet StilIing, og jeg s tol ede pa a . at de ældre Folks 
Besindighed og S jglted sIla rt "ilde bringe dem frem foran 
de polytekniske I' us nia s! 1". Vrd l{nippelsbro ha vd Uni
versit elsholdel e ll daarli07 Styring, u'" d('J"('s 2-Anre kollide
red m ed Polyteknikernes 5-Aare. O I bragi e Universitets
h o lde t ud a f T a kt et Øjeblik , og m ed SIll rte ':1 :1 jeg, hvor 
s lort et Stykke et Hoh old kan tabe i Løbet af pI saa Iwrt 
ø j blik , S Ol)) del' h r ' r Tal e om ; m en Un;versilelsfolkene 
mi sled e ikk e i den Anledning Humøret, Ivæ rtimod for øgte 
de straks p:w at indvinde det table ved en baa rd SI m!. 

T .lklen bl('\' sa.t op. og de naaed virkelig fr 'm ikke blot 
pa a Højde med de ly 'chla a , men endda et lille .-tykk foral1. 
Ingeniør Skov sagde da ogsaa: »Nu gna r de frem for nI 
sej r ' « .. Jeg troede inderligt paa ham i de lle Øjeblik. Poly
teknikcrlIe lod mig imidlertid ikk e længe forblh"e idenlle 
T ro. Stroken derovr e gaven Besked til Styrmanden , som 
d er fI r igennem. in C J1uloid-Runb ' l" sk reg Ild oyer Holdet: 
. 25 Iwrlige Tag «, og Holdet Iyslrede. l Ta kl med Slyrm~ln

d ens TæJling log de 25 ikk e blot hurti rre. m CI! o"saa meget 
kr 'afl ige T ag og lagd sig fora n Uni" er it e tsholdet. Mine 
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F dwabn i.nge l' faldt med samme F art. som Pol ' lt'knik er 
holdet gik fremacl. og del v il sio . at de faldl re t hurtigt. 
D l e nes te fornøjelige i del! Øjeblik val' PI'()fessor S lien
som; An ig t, :om vnr e t ikkerl m get ve llignende Spejl
billed e af han s Følel ' I'. Vi pas erede Larsen s P lad s, Pak
h usene i Havn egad og for h ver t k endt Sted, vi g led forbi, 
kunde jeg kons ta lere, al Polytekn ikerne ('Igede f o l'spring t 
for Universil e lss tudenl erne. l n megel behers ket S lil og 
T akl gled le ud igcnlH m Hønsebroløbel , "1:( nogle ru g -' I 

lange Sekunder fl r kom vi j Motorbaaden :om jo lan lige 
bagved Unive rs iletsholdel. E ndnu engall" forsøgte Univer 
s it ts luden terne en purt , men den kn æ kkede hurtig t ~alll 

m en. de kun d - ikk e me re. 

Ind paa Land saa jeg Jltl DOl.11merflage t og dermed len 
Skæ bne, der vf' nlede os Uni" 1' . ile ls folk .· l ederlaget laa 
nogle faa Baadlænge r foran os og "ilde om e t Øjeblik blive 
heseglet. n aa r Hektor loel det højt løflede F lag falde, og 
nu - -- - - 11\\ faldl F,Iaget. Løbe t var forbj og P oly tek
nikerne havde vunde l - vi Univel's ite ls fo lk mnall altsaa 
a tl er iaa r Dotere os for Neder laget. Dc IO"/~ Sek und . cI ' r 
forløb im 'lIem Poly teknik '[nes og Un iv · r s itelsholde ls Pas
' ager over Maallinj 'n. fore kom mig al væ r e l'I nI' de læ ng
s te Ticlsmm , jeg h a l' oplevet. 

In geniør kov m edde lt e mig, al Poly teknike rh olde t h a \'d' 
brugt IO ~HIl . . - 53

/ :, Sekund, m~dens Uni" crsil 'Ih o ldet ha\'de 
været 11 Min. 6 Sekunder om at kornm(' over den 3100 m 
la ng Bane. 

Fol' a l lindre den N 'dbøjelhed. hvormed jeg næruwde 
mig Land. h a vd ~ man h ' tæ nk oml :sørg ' t for , a t del' for 
mil Blik opru lledes e t gaJl s k uforgl 'IJ1m elig1 Folkelivsbil 
lede, l'dsaget af en overordentlig ' vel klingende Mus ik .. Jeg 
lover, ni" jeg aldrig s kal glemme del Syn , d cl' mødle mig 
da "i 'jlede in d i Lyslbaadehavo n . H ele Langelinje var 
sort n I' Menneske r . Omkring Lyslbaadehavnebasine l stoel 
Folk 'aa tæt, som del o" crhovede t va r muli g t. J eg s ka l 
ikke forsøge Jla u a l nævne noget Tal , fo r der kan lige saa 
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god t have være l J 5.000 som 10,000, og del' val' en lys Stem
njug o" e l' del h ele, det flagsmykk ede B.\adehu i Baggrun
d en , de t kIme og lindr 'nd ' Solskinsvejr, de Hundred er af 
hvide Studente rhucr og midi i det . p 'j lb lan ke Havn eblI s ' in 
d -, Io cl ganle Olt ere m ed de g lade Iyseblaa Polyteknikere 
med cjrslraa lend · \nsigte r og de rød- h vide Univ 'r si t Is
fo lk , der m ed Beher ' I,t'lse mall0n'redc "ig lil Lnnd . .Jeg 

gik op pan Bolværket og fø lte m ig lid t e fter ga nske ude at 

SY0m JlW i M 'llII eskeha vel. Strømmen gr eb mig, og paa Af
s la nd maall e jeg dereft er slaa og se paa Præmiens Afl e
vering tiL Pol y leknikerne. J eg "ik saa hen paa Langclinjc
pavill onelI for a t fri- ke mig yd TUg 're ovenpaa d t labte 
Slag, og h erfra san jeg Polyteknik ' rholdet kor.llme bær ende 
pau Skuldrene eo silkebelruk.ken Iyseblaa Kata fa lk, hvor
ovenpaa Kai F iskers m eget slor -, og m~ rke li ge Søl\'gemllle 
" a r anbragt. I Spidsen g ik Gardens Musikkorps og de re ft er 
flllgte SejrsholdpI, hagen er kom Klubbens BcUIIl el' , om giH'1 
af h"ide Sludenl erhl.1·r i hundn'd e \"i s . Taklen , Mllsikk en , 
Lyset , Ansigl f' rne, den sto re Sølvpoka l, h vor val' de l h ele 
lys l og fes iIig i, ,t Tog af glade Sludeni er paa Vej m ed en 
Erobring til de re Højsl\o le . Det s taar i min E rindr ing klart 
og skarpl SOI11 el I) sen de Minde. og jeg skylder Roklubben 
T::tk fordi den san rig l: belønnede min Le tsindigb d ved a l 

pal1.tage mig Bnnedomrner hvcl've t. Blot øn s ker .i "g nu , at 
cl n idsle Del .lf d Ile mit Hverv, B retningen h el'. maa 
væ re nogenlunde tilfredss tillende. cia ,il jeg sig al det 
hel fol' lIIig har fo rme t 'ig som en Knald 'ueee ' - trods 

Ned ' rI n" t. 
Cltr. 1,1/1Idsgaard. 
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FRA DOMMERTRIBUNEN 

Kaprollin gsba nen i Køb enhavns Havn kan be tegnes som 
noget nær ideel baade for Boerne og for Tilskuerne, 

bcgræ nsnl som den er af Ka jer paa begge Sider sl,æ rende 
Langebro med . in s tore Genn emsejlingsaa lminger og a f
sluttende foran l\ n ippelsbro. Hocrne har d erfor linder hele 
Løbet Publikums ø jne hvilende paa sig og de lle er af slor 
Betyd ning i H ens ende lil al s l, abe In tere se for Idr lten . 

Dommerl ri bunen. .' om er an brag t pau slort' F laa der 
H avnevæsene t s till er til Raadigh ed , er i alle H enseender 
p ra kli ' k indrettet, kUIl r der paa Grund a f LnngeLro d 'n 

Ulempe, a t ma n klin se r den sidste F jerded el af Lubel, l1\'ad 
der personlig ('r util fredss tillende, m en iø vrigt uden Be tyd
nin g for HeSlllta td s Bedømm 'I se, da Løhen/' følges a f Bane
domlOPr! :"l;;1C!(-nc. Der ka n ogsa:1 gMes d('n Anmæ rkning , a t 
m a ll ved Eflermiddags løb m eUem Ii.l. 6------8 har Solen lige i 
Ansig t · t og ved Oplob rn ed hid sig h~ a J1l p mellem fl ere 
Bande. de r omtrent samtidig ganr over Ma a llinien. sknlmun 
passe godt pa a , for al bes temme Rækkefø lgen. Hidtil tro \' 
jeg dog ikk , dette h a r med før t fo rke rte Afgørelser , og Be
mærkningen fr ernsælles derfor klin som nm fakti sk og ikke 
fol' a t r ejse Spørgsma al om )E ndring i Arrangementf' t. 

Der Cl' S ~UI meg t mindr e Grund til ~ t foresl a~ For::mdrin
ger , som man gennem Tiderne har prøve t en Rækk e forskel 
lige Al'rangpm enter. og nu gpnn em en lang Aa rræ k ke har 
befund t ig \'<'1 ved dell nu væ rende Ordning . Denn e giver 
n emlig Adgnn g ti l fri Sla r t i Fan'andet ved Enghave 
Brygge, og N ord for ~1aa llini en " 1' d(' r udm æ r], ct Pla ds fol' 
Bandcn€' lil, eft ' r end l Løb , a l komme fri a f hin a nclen. D er
for er len nu væ r 'nde Placering :11' Dommer tril.mncn sikk er t 
clf' n bcdst muli ge lin der de givne Forhold baad for Ronin· 
gen og fo r Til skue rn e, d er fra Kri slia nsga d e knn • h e le 
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Opløbe t. ligesom de lle følges med slor Interesse af Gra
ti sterne paa d e to Broer . 

Den gode Pla ds og de t ro lige omtrent s trøm fri F a rvand 
benyttes da ogsaa paa en fortrinlig Maade af de vek lende 
Hegallakomiteer. Løbene st a rtes præcis og In >d meget Iw rLe 
Mellemrum og d e tte er af s tor Be ly dning baade for Delta
gerne og Tilskuern '. De først e o pdrages til det, der bør være 
enhver god Idrætsmands førs te Egensl{;lb: Præcission , der 
ikke a lene e r ny ttig i Idræ ts li ve t, m en al' ove rorden tlig Be
tydning j det d aglige Liv, og Tilskuerne glæder sig ove r , a l 
der stadig e r nogeL at beskæftige ig m ed hvorved de ikke 
udsæ ttes fol' Gna venhed paa Grund a f lang Vente ti d , no
ge t, der oft e s p ille r en Rolle ved Idræ tsopvisn inger . 

Spørger ma n nu : Hv ilke Observatione r der gøres fr a D OIl1-

mertribunen j Hen seende lil Roerne, vil jeg før s t sige, al 
man lIlldertiden h ar en Følelse af, al de forske llige Baade
h old ku n synes a t Lænk > paa dette en ; a t komme førs t over 
Ma a llinjen , hvor for der o ft e føles en paafa ldende Afsla p
pelse h os d e efterfø lgende Baadeh old , naar F laget Cl' faldet 
fø rs tt> GaJlg j a , del b æn der endog, a t ma n standser , inden 
Maallinicn er IlHae t. 

Nu e r d et naturligvis rigti g t, a t Hovedopga ven ved Ka p
roning er a l komm e førs t, men hvad der g iver en Kamp Liv 
og Farn! og glæder T ilskllern' i høj Grad, el' nanr alle Del
tagem c giver Udtl'yli. fo r Sejr1'v illie og ild, e giver op, før 
i\'bale t er passere !. Del l1lodsa tte scr ikl, e godt ud. og kan 
o fte give en fork e rt Vurdering af de 13aadebold, der ikk e 
bliver pla ee red e so m Vinder . Derfor bør del vær> en fa st 
og ufravigelig R ege l, a t a lle Baa de passere r l\laalet med fuld 
Farl. Naar de ll e j]dw a ltid sker, kan Aa l' sagcrn e væ re for
skellige. E nten kan d et roende Hold væ re saa udmatte t, at 
d et ikk evner a t h o lde ud til Vej s Ende, og d elte er cl t 

\<æ l' ~ le ; thi i saa Tilfæ lde h a r enl en vedkomnw nde Klub e ller 
F orenin g ikke udds t tilstrækkeli g Kritik vcd Udvælgelsen af 
Man dsk:lh t e ll er Trænin gen ikj;:e væ re t til s træ kkelig I'a tio -
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nel. H er ses nnturlig"j s bort fra de. hcldjg"is gan ke fa n 
Tilfælde hvor der sker Uheld - en Aare kn ækker eller en 
Mand bryder pludselig sammen J. lign. Som oftes t har 
man dog det Indtryk, at Baadeholdel eller Styrmanden er 
klar over ikke ni blive Vinder og derfor ikke an 'r det for 
Umagen værd . at gøre den sidste Ansh'ængclse for al kom
m e ov r Manllinien i god Form, men de tle e r ikke rigti·tl. 

En af de første Betingelser for al blive en god Idræ lsJuand 
er , at sætt e sig el Maal og 'an gennemføre det. men det er 
lige san nødvendig en Begel ikke at æ lte sig slørre Maal , 
end man kan magt e. Hermed m ' ner jeg, al ingen bør del
lag i de st.ore Land roninger , uden fornød n T ræning og 
uden al være sikker paa at knnn gennemføre de Løb. hvori 
der delt ages, og her IlUla naturligvis Klllbslyrelsen lage sit 
Ansvar. Men naar alle Hensyn i saa Henseend -, ringttagne 
S}la ha r man ogsaa en Pligl lil Gennemførelse af de paatagne 
Opgaver. Delle kræ, er Tilskuern e, og del samme Krav har 
A r ran gorern . . 

r sin Tid var det Skik 'cd de stor Kapronjnger at uddele 
en Præmie for stilfuld Honing. Del ' 1' mig ikke bekendt , 
hvorfor denn e Opmunlring (>r bortfaldet. J eg h D liller om 
de t ikke val' værd at lagt:' dens Genoplivelse under Over
, ejelse maaske det kllnde bidrage til. at vi i Premtiden fik 
endnu fl ere smukke Opløb. 

Boning er en af de bedste og skønnesle Idrætter for 
Mænd; den gi\'er Anledning til Udfoldelse af Kraft. Energi 
og Villiestyrke samtidig m ed. at den kræver e l nøj ' Sam:~r
bcjd ' mellem flere. D<'1l udvikler alle MlIskler styrker Aan
dedræ tsorganernc, og da den forega ru- paa Søen med sin 
friske on ren Luft , \'irker den styrkende paa h 'l Orga
ni sm er!. Ronin o er da ogsaa meg "I populær i vort Land O" 

ikke mindst i Hovedsladen, hvilkl't ff('mgaar baade af d el 
stadigt. vokseIld Antal del' driver denne sunde og smukk 
Idræl, del' dog sliller større Fordring 'r i forskelliae Retnin
ger nd m gen anden Idræt , O" den Interesse, Befolkning n 
viser Kaproningerne, trods den Konlwrrence, den i \'01'(' 
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Dage har lll ed andI"(' og mere let tilgængelige ItlræIS"rcnc. 
Man kan næ ppe tænke ig n oget smukkere Syn end iii Eks
empel l'I 8-Aarershold. Nan !" Aarene hæves, vendes og sæn
kes i kraftig Ry tme, og Baaden skyder pilsnart hen over 
Vnndel gliltrende Ov rfJade, har lllaD en levend ' og opløf
tend e Følelse af Skønhed og Kraft og af d I ralion It udvik
lede Samurbcjdes Evne lil n lap al mang doble I":raflen. 
Del er om el Legeme og en. Annd, d r ustandselig iler frem 
mod sil Mmll og naar det de to hurtigere jo bedrp Enheden 
er udviklet. 

l c!J-æ l er Kultur, og ni god Klllhn er Form med sit veks
lende lndhold. Del '~ælder Jwmlig i Bonin g aL overhold 
Formen , og i dennI:' Retning, synes jeg ogsaa, d r er gjort 
smukke l- remskridt i den lange Aarræ kke, jeg h:~r haft Lej
lighed lil fra Dommerlribunen at følge Roningens Udvik
lmg. Uden personlig Erfaring som Hoer skIlIde jeg være 
tilbøje lig til at mene. at ne top de 8-Aarers Baade har bi
draget væsentlig til nt fremme den gode Porm. Ved Siden 
af Fonnen spiller naturligvis Ener"ien og I{rHfl en en stOl' 
Rolle, naHr Talen er om Kaproning. r denne He lning har 
flere af vore mindre Provinsklll.bber givet meget gode Eks
empler. Del samm gæld ' r vore Venner fra de skandina
viske Land ," hvor navnlig Nordmændene ved fl ere Lejlig
ht:der er mødt med Hold, cI ' r udviste m egen Kraft og Sejrs
,Ti llie. J g har dog el I vend > Indtryk af, at de køben
h:lvn ske Hokluhber gør e t fortrinligt Arbejde, og deUe giver 
. ig ogsaa Udslag paaKnprollingsdagen bande genn clu fin 
Form og Energiudfoldelse og de mange smukke Resultater , 
der opnaas. 

Natul"lig"j gælder de t 0111 ved en Kaproning al komm e 
først til Maal at og i Idræ tten er Villi Il til al allstrænrre sig 
og holde ud lil Maale t e r naaet af meget tor Betydning, 
m en Idræ llcns Opgave er ikk e at sætt e Hf' korder ; de kan 
bruges til nt 111aal de nlrnind lige Fremskridt , men maa 
ikke bli,'c Maal I for Virksomheden. 

Faren for Rekord sætnina er relativt mindsl ved Ronin a 
v o' 
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hvor de r - naar lmdtages Scullerne - altid arbejdes i 
Hold. og hvor den gode Form og del intensiv Samarbejde 
altid vil væ re Hovedsagen, og ,·i ser da ogsaa, al Tiderne 
genllem Aarene iJ;.ke varierer meget. Kommer der underti
den lidt lørre Udslag, skyldes delte ofte l Vind og Strøm, 
Forhold Idræ ttens døvere ikke er Herre over. 

Efter foranstnaende lidt kritiske og pædagogiske Bemærk
ninger, jeg ikke har kunnet tilbageholde, da man IlU en 
Gang har anmodet mig om el Par "Ord fra DommerlribuncJI , 
,·il jl'g shllte med at udtale min store (;Jæde ov'r den store 
Interesse hvormed vor Tids Unrtdom omfatter slInd Idræt, 
og d ' Ue gælder ikk e mindst Roning, cl!'r altid har staael mit 
Hjærte TI . r. J eg har i den vundne Tid lært en he l Hække 
gamle og llllge Boere at kende. 0'"' jeg har en levende Fø
lelse af, at den Friskhed og Frejdighed, der præger deres 
Oplræd 'n og Karakter, er e t Hesultat, som jeg føl er mig 
overbevist om .. kyldcs Idræ tten og det sig h rtil sluttende 
Iwmmcratlige amvær. 

Del er ogsa" glæd ' ligt at se de l gud e Tag Idræ tten haf i 
den københavnske Befolkning. og er del egentlig al undr ' s 
over? Hvor virker det ikk e opmuntrende al s del store 
Anlal Bande, der hverl Aar møder op ved de sl'ore inter
nationale og skandinaviske Stævner ,i Københavns T-[avn, 

bemandet LU cl en Skare af unge Mænd fra snart sagt alle 
Samfundslag, strutt ende af ·uJ1dhed og kamm eratlig Glæde, 
erhvervet ved Idrætten , og som giver de m forøget Kraft til 
deres daglige Dont. 

J eg føl er mig forvis: el om, at vor Tid · Ungdom, der le · 
ver sa::. m egel i frj Luft , i Samarbejde O" indl yrdes Kappe
strid m ed Kammerater i de forsk e llige Idrætsgrene , fører 
en lykke ligere Tilværelse 'nd den vi k >nelle i min Ungdum. 
Men delle er ogsaa nødvendigt; thi Livskampen er langt 
haardere og Arbejdet mere forceret end i hin Tid til Trods 
for eller m~askc netop paa Grund af de mange m ekaniske 
Hjælpemidl er , der pa;) alle Ornraadcr nu stnar til !Io·1 nn ~

skenes Haadigh 'd. 
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Se lvfølg lig kan Idræt o\'erdrives og blive til de l man kal
d er portsidioli . J eg Iror dog ikke, vi i dcn Henseende har 
(rnllld til ilt mer e Frygl i ,·ort Land. 

Den jævne. danske iatur fornægt er sig ikkp .. elv hos 
Li ngdolll1l1l'1l , filen derfor bør IllHn ikke IIndlaJ~' at fretn
hæ H' , at Idræt cr Midde l og ikke ManI. D('n skal være Reak
lion mod de t ofte en ·idige, og d erfor noget sløvende. dag
hg Arbejde. styrkendl' ' ·ed Af\'eksling<'ll og Opholdet i fri 
Luft og opmuntrende '·ed Samlive t med Kammerat erne. 
saa skabes d ' r ilY I\rnft til Arbejdf' og dl' rigl'llllf'ln dt'll r
bejdsglæde. som ingen af os kan ufldne rp. 

J . Jensen. 



G6 DANSl\E ST D EN TERS ROKLUB 

DER AKADEMISCHE HUDERSPOHT IN 
DEUTSCHLAND 

Obg.le ich III D eut schland me hr Studenten als in il'gend 
em em and ren Lande rudern kann man von einem 

('igen llich en a l,ademischen Ruderspor l ill Deutschland nicht 
prcchen . 

Historisch hal. sie h h ei uns d 'r Budersporl so enlwickelt , 
dass die sogen. biirgerli che n Rudervercin e, dcren Mil.glieder 

zumeist d m Kaufmannss h\nde angcborten , die cr s ten 
waren , e r:' t geg n Elld> den 19 .. Jahrhundert : wurdcn einige 
selbshindige akadem. Huderv , re ine geg l'iindel. Si' \Varen 
aber so wCllig zahlreich lind in nan zcn R eich zerstreut 
(Bonn, H:mnove r, Berlin , He idc lber", D r sd n ), dass sie 
wohl 7.11 e iner ideellcll aber kein er praktiscb en Geme inschaft 

klO1en. 
Tro lz dem gibt es 3 a knde m. Ruder vc rbande : 
1) Der Akadem. Ruderband. 
2) Das Cari elI akadcm. Rude r\'erein e. 
3) pie Rudcrabteilungen des Aka le m . Tul'll B:1ndes. 
Sie waren alle dara uf angewi esen. mil dem biirge rlic he n 

HIlder vel' ' incn ihr s Stromg 'hieles in po rtli ·h· B zichllng 
:f, lI Ire len und wllrdC:.'1I Milgliedcr dt'~ deuL'chCll Huderve rban
des. AI o l 'h e bele ilig len s ie ic h ",i c jeder ~Illd e re HlIdel' 

\'f~rein <luch all HCllnen. La llge .Jnhre war ihnen mit c inigen 
AlIsnahmen , kcin r ech lcr Erfol g hes<:hi den. 111 dem All 
fan ger- .Iunior - og 2. Scniorrellnen s picl len s ie zwar einc ge

wiss Holle ni c aber hei den Mcls ler schaften. 
Bernhard \'. Gezn der im l\ri eg gefallen - m c hrfach' deul 

sch e E inerme is ter. Graf. d er de ut eh e lind E uropa rn cis ter 
1013 Karl Loux, d er d '1I1sche Meisler 1923-24 waren zwar 
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Akademiker, aber si e ruckml en a ls Mil"li eclel' Liirgprlicher 
Chilis. 

Zur Forderung des akademi c hell Huderns hal' Ill an sei l 
1904 elwa an verschiedencll grossen Regaltapliilzen SO"el1. 
Akadem. Vierer . e ingcschallct. aber diese H '(lIl elI hal> ' li 

lIuen Zweck ni ·hl erfiilll. Die akade m. Hlldel'\'er e in \V a ren 
eben nic ht kapitalkdiflig gelluS wcchse[t en in ihrcm ak 
tiven Milgli eder s lnnd vi cl zu sehr, nIs das ' Grossen lind 
Bleibendcs skh hiill e enlwicke ln ki:inn cn . 

Zu einer akade lll . Rudcrei. di e am a kadc lll. Leben leilhal , 
ak:ldcm. V rhliltnisscn Rcchnnn g Idigt. is! cs al-' o his h ellle 
niehl gekoml11 cn. Di akade m. Hudcl'\'C' re inc sind (' igentli h 
nichi anden-'s a ls jf'der andere d eul sehe Hudervercin . Sic 
1I1llcr st:hciden sich vi lI eichl nul' so:t inl von ihn en. da si ,. 
('ben nusschliess lieh Akacien ikcr aufnehmen . Abel' all h das 
s timml nic hI immer, clenn in schr vie len biirgerJich Il Runer
vcrcinen Dculschlands giht es Akademik er . m eis l in fi.ihren 

der Stclhlllg, und in m 'in er Heimal H eidelberg halte jeder 
der bciden biirgerl. Ruden-'erein m ehl' Sludentcnmitgliedcr 
nIs der Akadem. Rudcrvcrein «. 

Zwei bcdeulsame Versuclle gibt es. di e ~lkad{,lll . Rud pl'ei 
aur eigelIP Fijsse ZlI steIIcIl : 

1m .Jahre 1914 fand in B~lmberg ein(' r cin akndemische 
Hegalta s lall. die, obgle ich die lleurleilullg dnri.il {' r schwankl. 
vielle ic:ht sic h o lme dem l~ricg ji:ihrlich wi edcrhoH hiill e 
lind I.:. nd e Oktober 1924 1'IIdcrlen die zwe i Au swnhlmann 
schafl cn der Z\vei gross tC'Tl dCllls('h en H ochs{' hulen. der Uni

versitiil und d er T c 'hni sch en lIocllsehul e Berlin. ein Benl\ ('ll 
in Achtel'. da s von mm all jiihrlich s l::lllfincl en solI. 

Die nkadem. Ruel rvereine . ind auf ihrc n B o 'h scl1llkn 
k ' in e isolierl t> n Ersch einullg " 11 fIl eh \'. M il ganzer Elll'rgie 
isl di Studenlenschaft irn Begriff. dpm ti cr);-lIlk f' 1l der L(' i

b csiibllngcn in die Tat lI1117.Uselz ' n . li uf a llen portg hie ten 
Iei. t n die Studenten schr Gut s . Da dC'utsch AkacIetn. 
Olyr.npia im Sommer 1924 :til Marbl.lrg hat es bewiesen . Kor
poralion. SlndenlenlmJ1 und Sport sind keille unvereinbarell 
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Gegen i-ilzc meilr. seitdem d er Bier 'ludenl von lem deul
schen Hoch cshulcn \'crschwunden is l. 

In diese wcrdcnclen grossen Sport'gelHeinscha 1'1 w ird das 
akad >m . Hudem ein T e ;1 s in , \'on ih r , wic alle Hnderen 
getragel1 ,,"orden und nun nic hi mehr all in dnslehen . SOli
d rn Hall nnd Stiilze ('inden und geben . .J ezl rsl schc'inl 
die Geburtsslunde des wnhren akacIeru. Rnderns (-{e kommen 
ZlI sl'in. cia es enellith jUl ;lIwdcm. Leben wurzeln kallll. 

A. Nim. 

FØRSTE BAAD 
J 1/ G 1" A F J" C, N J 1.> l. S 1< N 

ME1) n ; r.NJI ·G ,lF 
CARL J E NSEN 

Ho vmk! . - Og seksten ;lC/rer f/øj 
/)(19 ml 0u .wllIk forud ell. ' tøj 
i Bølgerug oy BølgedIII 
som Finner pau en /'illa/. 

Bredt sk(lr BarkasseJl sia i Vej. 
Og d er blev roel: cl er fall es eF; 
al blive førsi e Haarl var all, 
h!.Jod d er es Tanker f/)n/dl! 

~ Ro Lil! - Ro Lil! - 500(/(/n / 1gen! « 
Og seks/ en Drenge var som Mtend 
Jll ed fost e, drøje, stærke Tag .. 
en i.~bla(t Vinterdag. 
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."i", stWIr der j d en nnrske Fjord, 
sew Sprøjt s /W" over lissingbortl. 
Oy !)/,engenc /(I(1r hvide l\./Iuer 
Og huurlle Miners Muskelspil 
i A'(tJllpens Pligt. - >Ho liI! « 

D el vor en isb/(w F oraursLluy. 

l\.orvell ell steg m ed .\1 (1st og Stag 
op oper Fjorrl ens IJ/ege Vund -

d en dan ske Orlogsmand. 

Og Takl o/ fæll e A(lreiay 

y (W UClI lyd i den klar e Dag, 

m ens Fjæ /dels Ekko klang/u/dl Io 
om/aillY dem : . Ro - ro - ro/ « 

Da rykker Al1denbal1den nær, 
for rI/vor bliver Kampen svær. 

M en seksten Aurer hur en Ta1, t, 
ti er er S(lm SejrclIs M agt. 
Med lrudsirl J(ru/l d e ror, ror ti/ 
S01l1 mel end Liv('/ slod pau SpiL, 
med stride øjne, stride Sind 
de sætter i/:.,' rl'J) ind.l 

FIG. I 

HOSPOHTSMEDAILLER 

Det er en bedrø\'clig Kendsge rning. at d ' r I estaar et vist 
Misforhold mellem vore Sportsmænds Præstationer og 

den kunstnerisk e UdføreIs' af de McJailler , de r ska.l tjen> 
til at hædre og for'vige , at 0IHmllllre og tilskynde til sports
lige Bedrifter. DcUe gældcr dog ikke hlot herhjemme, men 
m ærk eligt nok og. ;la i Lande ~om Frankrig og Østrig, de 
førende Land(! paa den moderne Mednill ekulIsts Omraade. 
Ingcn af de me[" fr C' l1lragcnde Medailleurel' har mig bc
k ndt ('Hit sig kaldet til at tage KOllkurrcn en op med de 
Fabriker. der Ildspyr Sportsmedailler i Toudevis. De bed. te 
af disse MedaiJler givcr merc e ller mindre fotografiske 
Fremstilling r af Sportens Udø\'ere i Funktion; d er mere 
prægede af Gc 'chaft end af Kunst. l\:un Laurbærkvisten, 
der hyppigt forckoI1lJllf'l' pan Bagsiderne. er den cnc. Le Min
delse om græsk Aand . 

S OIll Exempcl pau en af de endda bedre Fabriks·Medaillcr 
afbilde ' h er en Ro portsmedailI e fra Huguenin Frhes & Co. 
i L L ocle (Fig. 2); den fOl'eligg r In d forsk ellig Baggrund 
og kan altsHa rim eligvis tilpa.ss's til for ske llige Kaproning r. 
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Som Excmpcl pan en Kllnstmeda ilJc der i del fremstil
lede Genrern oli v "Sejl porl en " lægg r for Da gen , a l m an 
egentlig gocH kunde kny Ile Forbind Ise mellem Kun sl
med:l iller og Sporls llI daillcr , afb ild 's en Medaill C' (Fig. 1) 
ud/'l·)rl af den øslrig,' ke Mednilleur K. Perl og prægct i Sla 

t ' I1S Mont i Wi cn . 
P :1H Mednillekll llstens 

Ollll'aade havde Danmark 
cn vis Blolll stringst itl i for
ste Ha lvdel a f fonige A:11'

hundrede. Sport ens Ud"ik 
lino kom før. I sen r . og 
de t dertil kil y ltede Beho ,' a f 
Belønnings meda ill el' hl e \' 
tilfredss till et a f Pr3:'gea n
sta lter hvor de t k Il ns ln e
ri ske ikke kll nde h a~ \'(1c sig 
o \' rfor cl ' l 1'~1hrik s - eller 
hnand værks lll æssige. Som 

det " il I'relllgn a Hf nedens ta acnde F ort gnclse o yer da ns k 
Hosportsm dnill cl'. Cl' det en sørgelig Mnll gel pa:! Id eel' . der 
gør sig gæ ldende : all er og a lter træffer vi de Io kor slagt 
Anrer som det mes t dekora tive Mo ti v. F orhold vis sjæld
nel' man det danske Rigsvaabell holdc fol' ; d " k i:lI1 øjen
synligt beny lles p:la P ræ miem eda iller , baade naa r en Ho
klub h older Kapronin g, og naar en Kanin av lerforening h ol
der Uds tilling. Det er derfor prisværdigt a t Dan sk ' Stu
denters Roklub h ar bestræbt sig for a l. vise Vej til det bedre 
ved den l\-l ednilJ f' (Fig. 3) der skulde giv Udtryk fol' Klub
bens Virk en. Ved selve Valgspr oget har m an bctonet Studen 
tCl'l'oern s T ilkny tning til den antikc Ku1l1ll' , og de t er denne 
Tilkny tning, der hn r in pjrere t Kuns tn eren. Men m ed ul 
mulig An erkendelse a f Arbejdet og den gode Vilje for -
kommer de t mig ikke, al Opgaven Cl' h eil tilfredss till ende 
løst. H r vil .i g dog indskyde, a t j eg som til da gli g siddcr 
krumbøje t Over g:unl Mønter, selvfølgelig ikk e kan h a\'c 
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d · t samme fri f' Sy n pna en saadan Opga\' >. LHslIing . om 
dpn modem Kunsln er. .J eg vil s »null1ismatLk paa Me
duill 'n og se bort 1'1':1 den kønne Sy mbolik , dcl' e r i dl' to 
]~"indc fi gurer som Udtryk for Student el'roern s Tilkn yt· 
ning lil den \,('nl aa ndelige Skole, Universitetet og dell mel" 

F IG. :\ 

mat l' ri e lt tekni sk e Skole, P oly lcknis l;, La' l'eun stalt. Dette Cl' 

i og fol' sig udm ærket, da Mcdaill t'!1 udelukkende b ru ges 
som Belønn ing lil Sejrherrern e i 8-Aarers Match eJl mellem 
de [o læ rd e Højsk oler , me\1 llølgelinjernc under de to 
K"inde fifrurer svn cs mib" at være en lid i fol' beskeden H '11 -I:> ., 

tydning til , a t del er en s : ~ rli g Rosportsm eda ille. Hent 
numismatisk set syne,' jeg Meda illcn virker sært. hverken 
antik e lle r mod l'Il e. Del er aaledes uforen eligt med antik 
Ta nk eg :'1 l1g al lade Gud inder tage Plads som paa c1enn 
NfI.'d a ille. In d iske og orient a lske Guddomme kan uden a t 
sætt e nogl' l til af Væ rdigh den ligge paa Knæ eller sidde 
(l<W Hug, men de højere Gnder e ller Gudinder in denfor den 
græs k e Kunst kan ikk e indtage s'la d:ml1 e jordbundne Sti.! 
Imger. E ft er selve MedHillein d ·krift en . UTR AQ UE PAL
LA DE, m na m a n vente en Fremstilling a f Pall ns Athene 
saa le d es som hun opfattedes a f den antik ) \' erden. cl rfol' 
maa lle hun i hvert F ald ikk e ha\" 'æ r ,,1 n r-Igcn, nH'fl ifød 
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sit traditionelle Klædebon. Endelig holder de to Pallasfigu
rer deres Symboler paa Aandens og Haandens Virke paa en 
ikke helt naturlig Maade. De t ser ud som om de fortrins-

vis er anbragt som de er, fordi Kunstneren derigennem op
naaede at udfylde MedailIens tomme Felt , m en netop den 
græske Kunst forlangte enhver Legemsslilling motiveret, 
den skulde være absolut naturlig. 

Hermed være ikke sagt a nde t, end at der m od denne Me
daill e som mod de fl este andre ud fra rent videnskabelige 
Betragtninger kan rejses Indvendinger. Sammenligner man 
Billedhuggeren Axel Poulsens Arbejde m ed de andre Ro
sportsmedailler , vi ha r herhjemme, og deriblandt ogsaa 
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Dan sk Forening for Rosports JubilæumsmedailIe fra 1891 , 
da vi ser den unægteligt et m eget betydeligt Fremskridt. 
Den er et Fremstød, en Landvinding i den rigtige Retning, 
en Forbindelse imellem Kunsten og Sporten, som har givet 
et efter manges Mening smukt Resultat, og alligevel er den 
ikke island til at udfylde et Savn hos mig som gammel Ro
sportsmand, et Savn af den Meda ille, som giver et fuldgyl
digt Udlryk for , hvad de danske Studenlerroere som de 
idea listi ske Amatørsportsmænd, de er , ka n og vil. 

J eg lader her gengive et Udkast til en MedailIe (Fig. 4) , 
som Billedhuggeren, Professor Ejnar Utzon Frank har skæn
ket Studen terroerne. Motivet er hente t fra en tarentinsk 
Didraclune fr a Aarhundredet før Pyrrhus. Jeg skal ikke 
føje nogen yderligere Forklaring til. Ord kan ikke gøre 
dette Udkast bedre eller skønnere, og jeg vil m eget haabe, 
at Danske Studenters Roklub engang maa blive rig nok til 
at fau denne MedailIe udført, saaledes at den kan finde An
vendelse ved Siden a f Axel Poulsens. 

Fortegnelse over danske Rosportsmedailler*). 

1. Dansk Forening for Rosporl. Kronet dansk Vaaben paa 
korslagte Aarer omgivet af to sammenbundne Dun
hammere. Bs. Æ respris for (Plader til Na vnet paa Baa
den og Aarstal) . Forneden to sammenbundne Egegrene. 
26 111m, Sølv 8 g. Udført af A. Dragsted 1887. 

2. Til Minde om R osportens Indførelse i Danmark (Fig. 5). 
I Midten af en l:<..gekrans: Dansk Forening for Rosport 
1866- 1891 . Bs. Kronet dansk Vaaben paa 4 korslagte 
kuer, to Baadshager og to Splitflag (D. F. f. R. ) . 51 mm, 
Kobber. Udført a f A. Dragsted. 

") Fortegnelsen, hvortil er benyttet VilIr. Bergsøe, Danske MedailIer· 
og Jetons, Kbhvn . 1893, er kun fulds tændig indtil Aar 1900, siden er 
disse Medailler ikke blevet systematisk samlede i den kg!. Mønt- og 
Medaillesamlillg. Emblemer, Forenings tegn i egentlig Forstand, e r ikke 

medtagne. 
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3. De Kjøbenhavnske Roforeningers Æ respris . Anker med 
Tov pan to korslagte Aarer; derover en Stjerne; Ege
hans. Bs. Første Baad, Kjøbenlwvn. I Midten Baand 
lil Navnet paa Baaden og Aarstal. 15 mm , Sølv 2 g . 
Udført af F. SchmahJfeld 1876. 

4. Kjøbenhavns Roklub. Københavns Vaaben omgivet af 
to Dunhammere; over Vaabnet to korslagte Aarer un-

FIG. ;) 

der en Murkrone. Bs. Skandinavisk Kaproning 1886 
l Pris. Palme- og Laurbærgrene. 30 mm, Sølv 15 g. 
Udført af A. Dragsted. (Den skandinaviske Kaproning 
1886 afholdtes i Holbæk Fjord). 

5. Samme Fs. - Bs. l Præmie. Laurbærkrans 24 mm, Sølv 
5 g. Denne Bagside er laant fra Dansk Bicykle Club 
(udfort af Dragsted 1883) . 

6. Samme, men Bs. glat , Kobber. 
I . Kjøbenhavns Roklub l Præmie for Hurligløb. Glat Hs. 

21 mm. Forgyldt Kobber. Udført af Dragsted 1887. 
Tillige samme MedailIe med 11 Præmie. Forsølvet Kob
ber. 

8. To korslagte Aarer over en Stander, hvori K. R. Bs. 
glat. 20 mm. Udført af Dragsted 1889. 

1 

10 
13 15 

17 17 

16 

18 20 19 
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~ . Københavns Roklub. Klubm edaille. Stander paa to 
korslagte Aarer ; i Vinklerne K. R. K. 1866. Tre Bølge
linjer forn eden. 24 mm. Sølv 7 g. 

10. Akademisk Roklub. Ugle siddende paa Lo korslagte 
Aarer , hvorunder Stiftet 1885. Bs. glat. 25 mm. Sølv 
7 g. 

11 . Roklubben »Skjold «. Skjold paa to kor slagte Aarer ; i 
Skjoldet paa en Skraabjælke Fremad! Ud enom Skjol
det to Dunhammere; forn eden Æ respris. Bs. glat. 
30 mm. Udført a f Dragst ed 1887. Sølv og Kobber. 

12. Sa mme, m en Bs. Klubkaproningen (tomt F elt til Ind
gravering af Da to m. m .). 

1:-3. S. S. oprullet Baand m ed Præmie mellem to Egegrene. 
I Midt en Fireaarers Kaproningsbaad. Bs. V ed Kapro
ningen 189 . 22 mm. Forsølvet Messing og Kobber. 
Udført a f Guldsmed Rørvig i Slagelse 1891 for Sorø 
Sejlforening. Foran Præmie indgraveredes ' I eller II og 
ogsa a AarslaJlets E ner indgraveredes. 

14. Sanllne m ed glat Bs. Forsølvet Messing. 
15. Samme MedailIe m ed nye Stempl er. Plade over Præmie 

til Indgravering a f I eller II. Bs. uden Aarstal. Sølv og 
Kobber. 

16. To korslagt e Aa rer , stukne igennem en ~gekrans . For
oven N. F. ved Sidern e Ro Klub. Bs. gla t. 35 mm. Ud 
ført af Dragsted 1887 m ed Nykjøbing Fa lsters Roklubs 
E mblem som Model. 

17. Æ respris ved KapI"Oningen i Gllldborgsund. Anl,er m ed 
Tov paa to korslagte Aarer ; derover en Stjerne ; om
givet a f to Egegrene. Bs. Første Baad N ykjøbing F . I 
l\Jidten Baand m ed Aarstall et 1885. 15 mm. Udført af 
Schmahlfeld med de kjøbenh a vn ske Roforeningers 
.lErespris som Forbillede. Samme MedailIe foreligger 
med Aa rstal 1888 og 1889; fra 1890 og sen ere Aar fore
ligger Medaill er med glat Baand til Indgravering af 
Navnet paa Baa den og Aarstal. 
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18. Kaproningen ved Aalborg . Aa lborgs Vaaben , hvorunder 
12. Aug. 1888. Bs. glat. 25 mm. Sølv 3 g. 

19 . Aalborg Roklllb. D. 111. Sept. 1890. Udhugget Malthe
serkors. Bs. gIa t. 26 mm. H vidt Metal. 

20. Det bedst e Baadhold i Aarhus R oklllb vandt d enne 
V andrepræmie. Klubbens Stander og D. F . f. R.s Split
fla g. Bs. glat. 25 mm. Sølv 9 g. 

21. Centralforeningen for jydsk e Roklllbber (Fig. 6). Jyllands 
kronede· Vaaben (Løve over ni Hjærter ) mellem fire Dan· 
nebrogsfl ag og to Egegren e. Bs. Æ respris d en (to Pla
der til Dato, Aal' og Navn) . Ved Ka proning. 26 mm. 
Udført af Dragsted 1891. 

22. Samme, men Bs. V ed Intern-Kaproning. 

Georg Galster. 

F IG. G 
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DE RIGTIGE BLAA 
Londo n, den 5. April HI~4. 

»O:\ford-cambridge. Dark a nd light blues. The nobles t 
and th e most slrenous rowing race «. I over en M.aa~ 

ned har alle britiske Blade m ed Respekt for sine Læsere 
bugnet af Trænings- - gossip « om de to Studenterhold. Hver 
enkelt Boers Fortrin og Uvaner i Baad og paa Land er nøje 
bleve t gennemgaaet, ha ns og hans Forfædres tidligere 
Sportsbedrifter indgaaende skildret og Chancerne for en 
lyse- eller mørkeblaa Sejr a fvej et med videnskabelig N øj
agtighed. Og i Dag stiger la ngs Themsen fra Putney til 
Mortlake Offerrøgen fra en halv Million Piber og Cigaretter, 
hvis Indehavere af alle Aldre sammen med ligesaa mange 
Hobbyer, Kvinder , Børn og Hunde danner Billedet af et Folk 
i Forventning - og bag disse Bredder lytter et Imperium. 

Ingen anden Sportsbegivenhed i Storbritannien udløser 
sua stor Interesse og Ellthusiasme eller formaar at farve sin 
Dag som denne Bokonl':urrence. Kun Derbydagen kan vel 
fr emvise et større Menneskeopbud. Men Væddeløbshesten, 
hvor ædel den end er i sig selv, kan aldrig heil blive Ud
tryk for den rene Idræ t saaledes som Studenteroutriggeren, 
der er fri for enhver Art Professionalisme. I dette sidste 
Moment ligger maaske en Del a f Forklaringen paa, at 0:\
ford-Cambridgeløbet er blevet n æsten en national Kultus og 
Kulminationen af ægte britisk Sportsglæde. Det er Blom
sten af en stolt Race i Leg, præget af Styrke, Viljeanspæn
delse og af den Aand og Tradition , der vinder ikk e blot 
}(rige, men ogsaa Sympati . 

Det er i Aar 76. Gang de! klassiske Løb finder Sted. 40 
Gange gik Oxfordbaaden først over Maalet, medens Ca m- · 
bridge noterer 34 Sejre, kun een Gang, 1877, dømtes dødt 
Løb. !fjor vandt Oxford med 3/4 Længde, de tre forud-
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gnaende AnI' var Cambridge Vinder; 1915- 19 kæmpede de 
Blaa andetsteds. Forbered elserne til denn e Foraarsdyst er 
SOI]1 sædvanlig begyndt den foregaaende Sommer , forsanvidt 
Formændene i de to Universitetsroklubber har benyttet Hen
ley-Regatta en i Juli til at mærl,e sig de Studenterroere, der 
her faar Lejlighed til at vise sig i de aabne Konkurrencer. 
Selve Udvælgelsen a f »blml « Emner finder Sted i Slutningen 
af Oktobcr. Rocheferne indenfor de forskellige Collegeldub
ber indstiller Kandidaterne, i Rcglen 80- 90 Stykker inden
for hvert af de lo Universiteter. Alle prøves, og der udtages 
bcgge Steder indtil 2 Gange 8 Mand, som man lader race 
mod hinanden i Ottere paa Strækninger ikke under 21

/ 2 

miles. »Old blues « møder op til disse Prøver og diskuterer 
Juniormulighederne kriti sk m ed Formanden, hvorefter 
denne, der altid selv er Kaproer og fornuftigvi s udstyret 
med suveræn Myndighed , vælger 10- 12 Mand, med hvem 
Sammenroningen og Øvelse paa de forskellige Pladser paa
begyndes i Slutningen a f Januar. Der er saaledes kun Tale 
om Roere, der har vist sig kapable til virkelig Kaproning 
i Ottere paa længere Distance. I Reglen vil de udvalgte iøv
rigt allerede have udmærket sig i fl ere Sportsgrene, og m ed 
den blaa Værdighed indtræder de i hvert Fald i øverste 
Hangklasse i den britiske Idrætsverd en . At blive udtaget til 
Universitelsmatehen giver h er sin Mand blaat Stempel i 
mere end een Forstand ; det rangerer ganske med Udmær
kelse til E mbedseksamen , om ikke h øjere. Der vil aldrig 
mangl e Hentydning til Deltagelse i Oxford-Cambridgeløbet 
i offentlig Omtale af en Studenterroer, naar han senere gør 
Karriere. 

I F ebruar arbejdes der ikke videre haardt i Baaden , lige
som der ikke indføres særlige Restriktioner i Levemaadl' 
eller officielt sker nogen Afbrydelse af UniversitetsstudicrI1I'. 
Seks Uger før Matchen vil Holdenes Sammensætning i Reg
len være fa stslaaet, de blaa Insignier (indskrænkende sig t il 
Kantebnand) uddeles, og nu tages der fat pau den egeIltlige' 
Træning, der fuldstændig lægger Beslag paa DeltageJ"lH' . 1).' 
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flytt er fra deres Universiteter til Punkter længere nede ad 
Floden, hvor Strøm og Vind er stærkere, og 8-10 Dage før 
Kampen tager de Ophold ved selve Banen for a t gøre navn
lig cox'ene fuldt fortrolig e med dens Ejendommeligheder. 
Themsen har paa hele den 41

/. miles lange Strælming, hvor 
Løbet roes, Form som en mægtig Kurve, der sammen med 
Tidevandsstrømmen, en ø og to Broer giver al tænlwlig 
Underholdning paa Vejen. - Træningsreglementet er ikke 
saa strængt som tidligere. I Hovedsagen betyder det regel
mæssig, sund Levevis. Op Kl. 7, Morgentur m ed et enkelt 
Løb paa 100 Yards, solid breakfast, Roning, let lunch, Ro
ning, lille T emaaltid, Hvile, solid dinner ; al Kosten enl, eIt 
tillavet, ingen Mad eller Drikke mellem Maaltiderne, Tobak 
forbudt. De tidligere Eksperimenter m ed store Sukkerratio
ner og halvraa Bøffer er ganske bortfaldet. En eJler to Uger 
før den store Dag indskydes en fl ere Dages fuldstændig 
Hvileperiode paa et loka lt »MontebeIlo«. 

Del: er kny ttet særlig rosportslig Interesse til Matchen 
dette Aar, idet de to Hold hver for sig i sin Sammensætning 
repræsenterer et Princip og er af udpræget Karakter. Ox
fordbaaden er bemandet med udta lte Sværvægtstyper; Nr. 
4, 5 og 6 vejer over 13 stones, Holdets Gennemsnitsvægt lig
ger omkring 12 st. 51

/ 2 eBer over 85 Kilo. Deres Roning har 
vist sig meget kraftig m ed stærkt Bena rbejde; samtidig har 
Kropsvinget været: forh oldsvis kort og hverk en Aareføring 
eller Balance særlig fremragende. Oxfordmændene repræ
senterer imidlertid betydelig E rfaring ; der er ildre mindre 
end 5 »old blues « imellem dem, h eriblandt Stroken , en ube
tvingelig Ameril{aner, Mellen, som ifjor førte Oxford til Sejr. 
Cambridge er et betydeligt lettere Hold m ed en Gennem
snitsvægt af 11 sI. 131

/ 2 eJler noget over 80 Kilo. Deres Stil 
er helt igennem ), Eton « (4 af Holdet er udgaaet fra denne 
berømte Drengeskole, der hidtil h ar været r epræsenteret i 
hver eneste Universitetsmatch) ; rolig Takt m ed langt Sving 
og gennemarbejdet. Aareføring baade over og i Vandet og 
dermed følgende Balance og Effektivitet. Gennemsnitsalde-

6" 
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ren for begge Hold er 21 Aar, og a lle Roerne med Undta
gelse af de to Stroker er over 6 Fod. 

Ifølge de sidsle Dages Bulletiner ha r Oxford under Be
handlingen af en fremragende »coaclH, ML Harcourl Gold , 
faaet Stil og Balance væsentlig forbedret ; del har imidler 
tid krævet to Omplaceringer indenfor Holdet, unægtelig en 
noget sen Disposition. De skal have præsteret fine Starter 
og Spurter paa 40 Tag i Minuttet. Det er desuden bleven 
udlag t som Udtryk for en sammenbidt Sejersvilje, at Ox
ford officielL har taget Afstand fra a t spilde sine Kræfter 
paa Autografskrivning. 

Canlbridgeh oldet, der h ar været i skarp Træning noget 
længere end normalt og var rede til at tage Tørnen for en 
Uge siden, har vist Tegn paa Overtræning og er i flere Dage 
holdt borte fra Floden af dets prøvede Leder, Mr. Escombe. 
Det forlyder dog, at de er i godt Humør og har opslidt fl ere 
Fyldepenne i Putney-Backfischenes Poesibøger. 

Under disse Indtryk el' Oxford i Gnur og i Dag blevet tip
pet som Vinder. Trods Cambridgeholdets ancrkendte Stil 
gaar man ud fra, at Sejren vil følge Oxfords Overvægt i 
Kræfter og ErfariJlg. Man mener endda, at det overraskende 
gode Vejr m ed le t Medvind og næsten blankt Vand yder
ligere vil favorisere Oxford, forsaavidt de i m ere krap Sø 
vilde have vanskelig ved at holde den først fornylig op
naaede Balance. De Tusinder af priva te Væddeplaal, der 
indgans i Timerne før Starten , ligger da ogsaa omkring 3 
mod 1 i Oxfords Favør. Derimod er de mørke- og lyseblaa 
Emblemer, Baand, I-luer, Fjer og alle Slags Mascol.s, der 
sm ykker Tilskuerne, mere ligeligt fordelt. Lyseblaa t synes 
mig endda i Overvægt. 

Starten er fastsa t til Kl. 2,15, men Signalba llonerne langs 
Ruten viser endnu intet Tegn til Bevægelse. Flodpolitiets 
r espektindgydende Motorbaade har gjort Turen fra Start til 
Finish, Banen er klar. Den »needle «, del' h ele Formiddagen 
har plaget Baadmandskaberne, el' nu ved a t brede sig hos 
Tilskuerne. Saa; der løber et KæmpeslIk langs de levende 
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Flodbredder -- der er ,startet. Sukket stiger til Summen og 
nu til Brusen - Oxford leder i Starten; men i Løbet af et 
Minut - Cambridge gaar op, Cambridge paa Siden, Cam
bridge fører med ~, X %, med 1 Bnadlængde ! Sensation. 
Nu kommer begge Baadene til Syne ved Chiswick-Hjørnet. 
Det er som Tusinder af "Magna vox " sønderrev Luften : 
Ox-faa-aal'd! Kæ- æm-bri-itsj! De første 2m iles er passeret, 
Ka mpen er paa sit højes te. Her kommer de Iyseblaa. Aldrig 
saa jeg skønnere Roning. l fuldendt, rolig Takt med lange, 
rytmiske Sving lader de 8 Mænd deres Baad løbe henover 
Vanclf'laden i en yndefuld, kontinuerlig Gliden. Aareførin
gen er blændende elegant , "i og af Vandet« med en ene
staaende Lethed og Præcision. Ikke et Sprøjt; hvor Aarerne 
slap Vandspejlet, staar kun 8 smaa Hvirvler. Under sidste 
Trediedel a f Fremstrækket drejes Aarerne ved en ubetydelig 
HaandbevægeIse og fangel' Vandet umiddelbart før Opsvin
get, idet Bladene kali tes saa m eget over Vertikalen, at de 
ikke ved fsæ tningen gaar dybere end under Resten af Træk
ket gennem Vandet - R esultat: fuldendt Balance og intet 
Kraftspild eller "Kunsten at ro Outrigger ". Dette Hold bør 
vinde, og det vil vinde; et Blik paa Oxfordbaaden er til
strækkeligt lil at se det. De mørkeblaa kæmper en Fortviv
lelsens Kamp for at indhente Forspringet. De haler ogsaa 
en halv Længde ind for straks eft er at miste en hel og der
efter endnu een . Deres Baad gaar rykvis og uden Flugt. 
Ingen Takt, inte t Sving, ingen »Musik «. De 8 »Bøffer « river 
i Aarerne. tager Lufttag og stikker dybt; fo r hvert Tag dyp
per Banden Næsen under Vandet. Tilsyneladende h alvspur
ter MelIen he le Tiden, men hans Folk kan ikke holde sam
men i dette slaccato Tempo. De er uhjælpeligt slagne og ser 
ud, som de kæ mper for Livet. Cambridge holder Stil og 
Takt, forøger Forspringet, spurter ganske let og gaar over 
over Maalet 41

/ 2 Længde foran Oxford, der kun naar frem 
ved den yderste Anspændelse af deres Kæmpekræfter . Det 
for det store Publikum overraskende Resultat hilses m ed 
tordn ende Jubel og Cheers , der forplanter sig fra Opløbs-
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stedet og lilbage langs Floden, hvor Tilskuerne taalmodigt 
er blevet staaende for at se de Jyseblaa Balloner gaa til Vejrs. 
Og de Cambridge-Professorer, Lektorer og Undergrnduates 
træder Krigsdansen. 

Sejrherrernes Tid var 18. Min. 41 Sec. eller den næstbedste 
Tid , der er opnaaet paa de 41

/ 4 miles ; Rekorden sattes i 191 t 
af Oxford med 18 Min . 29 S~c., eller s har Tiden i Reglen 
været knapt 20 Minutter . Jeg er overbevist om, at Cam
bridge kunde have sat ny Rekord, om de var blevet haar
dere presse t. Men utvivlsomt gjorde del'es Stroke, Stobart, 
klogt i ikke at forcere sin Baad. Det var hans faste Strategi, 
der lod Combridge gaa over Banen i en Form, der vil give 
Løbet 1924 en meget fremtrædende Plads i Løbets Annaler. 
Medens Mellen lige fra Starten arbejdede paa at føre - han 
startede med 39 Tag i Minuttet mod Stobm't's 361

/ 2 - satte 
den lyseblaa Stroke aIt ind paa at samle sine Folk til fuld
stændig Samtidighed. Han tvang Takten ned til 30 og holdt 
den mod Oxfords Skiften fra 34 til 32 og momentvis til 34 
igen. Ved den første mile førte Stobart med ' 1/4 Længde og 
nu, da han følle, at hans Folk havde fund et sig til Rette, 
frigjorde h a n sig med 10 distinkte Spurttag - og Løbet var 
vundet. Det var en stor Nydelse og Tilfredsstillelse for en 
gammel Stuc1enterroer at overvære denne velfortjente Sejr 
fol' akadem isk Stil og maalbevidst Førerskab. 

De to benyttede Outriggere var af Normaltype uden sær
lige Finesser. Oxfordbaaden, bygget hos Bowers & Phelps, 
var 6 indles læ ngere end Modstandernes (62 feet 4 in.), der 
var leveret af Sims. De øvrige Maal varierede kun ube
tydeligt (Midtervidde O. 231

/ 4 in., C. 231
/ 2 in ., Midterdybde 

O. 95
/ 8 in., C. 91

/ 2 in ., SkinneJængde O. og C. 16 in. , Riggene 
O. 31 8

/ 8 in. , C. 31 in. ) . Begge Hold brugte n a turligvis Aarer 
fra Ayling, Oxford 12 f t. 3 in. lange (3 f t. 81

/ 2 in. indenbords) 
med 6 in. brede Blade (Strokens dog kun 55

/ S in .), Cam
bridge derimod 12 f t. 4 in. lange (3 f t. 9 in. indenbords) 
med 53

/ 4 in . brede Blade. -
I Aften vil Londons W estend staa i de Blaa's Tegn. Hol-
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dene vil være Gæster i hver sin fashionable Klub, derefter 
vil de sætte Liv i forskellige Revueteatres »stalls «, og til Slut 
vil formentlig Oxford prøve om J azz-Takten ligger bedre 
for dem. Der er ogsaa Tradition for, at et Par af d 'Herrer 
helt hen i det blaa aflægger Besøg paa vVinestreet Police
station. Endelig er det blaa Mandag. 

H enning H ergel. 
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STUDENTERKAPRONINGENS 
STIL OG METODE 

E nhver Roer, som blot i faa Sæsoner har deltaget i eller 
været Tilskuer ved vore hjemlige Kaproninger, ved, 

at der i de forskellige Klubber roes efter forskellige . Meto
der. Ofte er Afvigelserne ikke synderlig store, men der vil 
altid være en eller anden Detaille ved Roningen, der sær
præger de enkelte Klubber. 

Ser vi hen til Udlandet, vil vi ogsaa der finde et lignende 
Forhold. Der tales for E ksempel om engelsk og tysk Ro
ning, men selv OlU disse hver for sig er let kendelige ved 
visse karakteristiske Bevægelser, vil de fl este h enholdsvis 
engelske og tyske Holds Roning dog udvise mange indbyr-
des Forskelligheder. . 

De mange forskellige Maader paa hvilke der roes viser 
tilfulde, at man endnu ikke er kommet til Klarhed over, 
hvilken Rometode, der er den bedste, og man kan rolig 
paastaa, a t der er mindst lige saa mange Meninger om, 
hvorledes man skal ro, som der er Klubber eller rettere sagt 
Træn ere. 

Af He 'llllatcrne fra de almindelige internationale Løb, 
som vi hnr Lejlighed iii at se herhjemme, kan man vanske
ligt drage a fgørende Slutning!'r med Hensyn til, hvilke 
Hold, der h ar den bedste Tekllik , dertil er der altfor 
mange andre Faktorer , der fomdCII Teknikken er medbe
stemmende for Holdenes Kva liL >t, sa~d ('dcs Roernes Kondi
tion, Fysik, Energi, Sikkerhed og sidst men ikke mindst 
Samarbejde. 

Hvor ofte har vi ikke herhjemme set Hold, hvis Teknik 
nærmest maalte betegn es som ren og skær Jolleroning, 
vinde over Modstandere, der præsterede en la ngL bedre Stil. 
Forklaringen ligger i det Forhold, at Teknikken nærmest er 
et Middel til at udnytte Roernes Arbejde med den h øjst lllU-
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lige Virkningsgrad , og de sejrende Roere har da i nævnte 
Tilfælde været saa overlegne i Styrke, Energi og Samar
bejde, at den disponible Drivkraft , tiItrods for den forholds
vis ringere Virkningsgrad , hvormed den udnyttedes, dog har 
været tilstrækkelig tU a t give Baaden den største Hastighed. 

Selv OlU Forholdet langt fra aItid er saa grelt, som det 
h er nævnte, kan det dog slaaes fast, at Ka proningsresulta
terne ved vore hjemlige Løb kun giver meget fa a Holde
punkter til Bedømmelse af Holdenes Teknik. 

Ved de store Kaproninger i Udlandet, f. Eks. Henleylø
bene, Europamesterskabern e, de olympiske Lege, hvor de 
deltagende Hold i F ysik, Kondition o. s. v. maa antages at 
være meget nær jævnbyrdige, og hvor Holdene i teknisk 
Henseende alle er meget nær det fuldk omne indenfor de
res særegne Stilarter , der maa Resultaterne i det lange Løb 
vise, hvilken Stil der er den mest effektive. 

Disse Konkurrenc~r er vi imidlertid af num ge Grunde a f
siw arne fra a t deltage i og at lære af. 

Siden de olympi ske Lege i 1912 har inte t dansk Hold 
deItag~t i internationale Løb af højeste Klasse, og i Virke
ligheden har dan sk Rosport ind t-il de senere Aa r h ovedsage
lig været h envist til sig se lv, eller naar det kom højt l til Kon
kurrence med enk elte ska ndinaviske eller tyske Hold. 

Den Roteknik , vi a rbejder m ed i Danske Studenters Ro
Idub har da ogsaa i a It væsentligt udviklet sig selvstændigt, 
uden synderlig P aavirkning udefra . Den blev indført Aaret 
1909 i Polytekni sk Roklub af Ingeniør Ree, hvis banebry
dende Træningsa rbejde i Løbet af et P ar Sæsoner skaffede 
Klubben , der indtil da havde ført en ret upaaa gtet Tilvæ
relse, Plads blandt de førende paa Ka pronin gsomraadet her
hjemme. 

I Polyteknisk Roldub blev der før 1909 roet paa den fra 
F ædrene nedarvede Maade, og der va r ingen der gjorde sig 
T a nker om , a t det kunde være anderledes. Man benyttede 
uden Kritik det Ma teriel, der en gang va r fas tslaaet som det 
rigtige, og Rometoden bar i højere Grad Præg af a t hvile 
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paa Traditioner end a f a t være et vel gennemtænkt Middel 
til a t udnytte Roernes Arbejde. Taget var skarpt adskilt i 
to Dele: Opsving og Benstræk, der virkede som to Stød paa 
Baaden , til Skade for dennes jævne Ga ng. Aareføringen var 
m eget mangelfuld og vi ste, a t man ikke va r kla r over den 
store Betydning et veludført Vandarbejde ha r . Fremstræk
ket gav ikke Roerne den rette Lejlighed til Hvile og til at 
indlede Taget med den slør ste Kraft, ligesom dets Udførelse 
virkede direkte hæmmende paa Baadens F art. 

Alle disse Mangler paapegede Ingeniør Ree sa mtidig med, 
at han anviste, hvorledes de skulde a fhjælpes. 

Som ovenfor nævnt blev Taget udført i to Dele : Krop
sving og Benstræk, saaledes al det første fuldførtes inden 
det sidste sa ttes ind ; dette ændredes nu derh en, a t disse lo 
Bevægelser delvis kombineredes. E fter et kort h astigt Op
sving indtil Lodstillingen , under hvilken F ødderne presse
des haardt imod Spændholdet, begyndte Benstrækkel, me
dens Kropsvinget stadig fortsattes , saaledes at de to Bevæ
gelser fuldførtes samtidig. 

Selve Kropsvinget afkortedes nogel, da ma n regnede med, 
a l det tidli gere brugte lan ge Fremstræk og Tilbagesving af 
Kroppen kostede for stor e Anstrengelser i l~ orhold til det 
Udbytte, di sse Bevægelser gav. 

Forholdet er dette, a t jo længere Am-ens Udsving fra Stil
lingen vinl,elret paa Baadens Bevægelsesretning er, jo 
mindre bli ver Komposa nten a f Bladtrykket, d. v. s. Va ndets 
Realdionstryk paa Aarebl adet i Bevægelsesretningen . Denne 
]{omposant er identisk med Baadens Drivtryk pr. Aare, og 
det er klart , a t hvis dette paa noget Tidspunkt bliver mindre 
end den til Baadens øjeblikkelige Hastighed svarende Mod
stand, da vil Trækket være uden Virkning. H ertil kommer, 
a t det n etop er Y derstillin gern e m ed den stærkt forover 
eller tilbagebøjede Krop, der medfører de største Anstren 
gelser under Roningen , idet Roeren to Gange for hvert Tag 
skal l øfte Kroppens T y'ngdepunkt et vi st Stykl<e, voksende 
m ed Kropsvingene. Ydermere bliver Kropbevægelserne i 
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y derstillingerne i sig selv ·uøkonomiske i stigende Grad, jo 
større Udsvingene bliver. Kropsvinget er nemlig at betragte 
som et Pendulsving, hvor Skulderleddene bevæger sig i en 
Cirkelbue med Cenlrum i Lændernes Kugleled , d et er imid
Lid den horisontale Komposant af Skuldrenes Bevægelse, der 
gennem Arm ene skal overføres til Aaren, og denne Kompo
sant aftager stærkt jo større Udsvingene bliver. Der var alt
saa tre Grunde til at overgaa til et afkortet Kropsving, nem
lig Aarens og Kropbevægelsens med de voksende Udsving 
aftagende m eka niske Virkningsgrader samtidig med det 
stærkt voksende Arbejde, disse fordrede af Roerne. 

Aareføringen, som man tidligere ikke tog det saa nøje 
med, blev ogsaa ændret, saaJedes at ingen unødig og der
for skadelig Bevægelse tillades. Den væsentligste Æ ndring 
bestod her i Indførelsen af den korrekte Maade at » fange 
Va.ndet paa«. Hidtil havde man n emlig simpelthen udført 
Aarebladets Sænkning i Vandet ved Opsvinget, d. v. s. an 
vendt en Del af Kropsvinget h ertil; herved gik en væsent
lig Del a f denne Bevægelse tabt, hvilket igen b etyder, at der 
spildtes Tid og Arbejde; men ikke nok h ermed, Fejlen bi
drog direkte til at hæmme Baadens F remdrift, idet det Tryk 
mod Spændholdet, som fremkaldes ved Accellerationskraf
ten hidrørende fra Roerens Masse, der kastes fremad i Baa
den under Opsvinget, ikke modvirkes ved et tilsvarende 
Reaktionstryk mod Aarebladet, na ar dette befinder sig i 
Luften. 

At Roerne ikke maa udføre nogen Bevægelse i Tagets Ret
ning, før Aarebladet er nedsænket i Vandet, var den gyldne 
Regel, der blev foreshevet. 

At ), fange Vandet" rigtigt vil altsaa sige, at sætte Aare
bladet i Vandet, netop idet Yderstillingen i Fremstrækket 
naas. Dette udføres ved under den sidste Del af Fremslræk
ket at hæve Hænderne i strakte Arme samtidig med , al Aare
bladet skives rundt, og at afpasse disse Bevægelser saale
des, at Aarebladet netop n aa r Vandoverfladen, idet Frem
svinget afsluttes. 

AARBOG FOR 1924 93 

Denne Regel lyder jo meget enkelt, men enhver Roer ved, 
hvor vansk elige disse Bevægelser er at udføre, naar Baaden 
er i fuld Fart, og det er i Virkeligheden kun faa, der kan 
lldfØl'e dem helt rigtigt. 

Under selve Taget forlanges der, at Aarebladet skal hol
des sænket til konstant Dybde under Vandoverfladen, saa
ledes at det er helt dækket, det var før nærmest god Tone 
at skrælle Va ndet, hvorved Slippet, d, v, s. Aarebladets Be
vægelse gennem Vandet medførte et stort Tab for Baadens 
H astighed. 

Der blev ogsaa lagt stor Vægt paa a t udføre Afslutningen 
af Taget paa en saadan Maade, a t Roerens Arbejde her ud
nyttedes fuldstændigt, idet der forlangtes, at Aarebladet og
saa under Armbøjningen slnJide forblive fuldt neddykket 
lige til det Øjeblik, at det skulde tages op. Denne sidste 
Fordring m edførte den for Polyteknisk Roklubs Roning saa 
karakteristiske »runde Bevægelse«. At det er ganske m e
ningsløst at tage Aarebladet op af Vandet før Kropsvinget 
og Armbøjningen er fuldført, er umiddelbart indlysende, thi 
netop Kroppens Tilbagesving medfører den mes t trættende 
Bevægelse, nemlig Kroprejsningen i Fremstrækket, og bør 
derfor fuldt udnyttes, men dette er ikke muligt, naar Aare
bladet allerede delvis er løftet af Vandet. 

Endelig er der tilbage at nævne Fremstrækket, som og
saa blev underkas te t gennemgribende Forandringer. Tidli
gere lærte man angaaende dette kun, at man ikke maa Ue 
»rejse pan Aarell« , ellers var der ingen særlige Regler an
gaaende denne vigtige Del af Roningen. Oftes t udførtes 
Fremstrækket saalecles, a t Boeren tog et lille H vil, naar 
Aarebladet va r kommet op af Vandet; efter Armstrækket og 
Kroprejsningen fulgte saa Fremrlllningen, der foretoges 
med tiltagende Hastighed, saaledes at Sædet med et ham'dt 
Stød ramte mod Stopklamperne, hvilket bevirkede, at Krop
pen kastedes fremover paa en Maade, som i høj Grad van
skeliggjorde en effektiv Indledning af det paafølgel1de Tag. 

I sin nye Skikkelse tog Udførelsen af Fremstrækket Sigte 
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pau at bevirke en jævn Gang af Baaden, saml paa bedste 
Maade at tillade Roeren at. samle sig til at indlede Taget san 
korrekt og virkningsfuldt som muligt. Den omtalte lilIe 
Hvilepause, efter at Aarebladet var kommet ldar af Van
det, blev strøget, en af Grundene h ertil var, at Baaden , naar 
alle Roerne b efinder sig h elt fremm e pan Slidings, vil kom
me til at ligge paa »Næsen « og altsaa indtage de t Trim, 
hvor dens Modstand gennem Vandet er størst. Det gælder 
derfor om at komme bort fra denne Stilling saa hurtigt 
som muligt , og i Erl<endelse heraf blev Fremstrækket ind
ledet som følger: Hænderne, som ved Afslutningen af T aget 
er · trukket til Brystet, sænkes hurtigt, Aaren skives rundt, 
Armene strækkes, Kroprejsningen følger umiddelbart i For
længelse af Armstrækket, og Fremrulningen paafølger saa 
snart Kroprejsningen er begyndt. 

Disse Bevægelser udføres med stor Hastighed, Hænderne 
maa ikke tøve i nogen Stilling, de skal forlade Brystet som 
en Billardkugle forlader Banden. Armstrækket skal være 
overordentlig hastigt og elastisk ; og Kroprejsningen samt 
Fremrulningen skal følge i e t saadant T empo, at Aa r ebladet 
bevæges fremad med relativ stor og jævn Hastighed. 

Fremrulningen fortsættes nu til den sidste Tredjedel af 
Slidings er naaet, h er afbremses den, saaledes at Sædets 
Hastighed bliver jævnt aftagende og konvergerende mod 
Nul , idet Stopklamperne rammes. Under hele Frernrulnin
gen svinges Kroppen jævnt fremad, saaledes at d ens Y der
stilling llaas umiddelbart eft er , at Afbremsningen er paa
begyndt. Under den afsluttende Del af Fremstrækket, der 
altsaa foretages med aftagende Hastighed, saa at sige 
Tomme for Tomme, faar Lungerne et haardt tiltrængt 
Pusterum, Kroppen og Armene sLrækl<es ud, saaledes at 
alle Muskler spændes i den Hensigt at bevirke, at Taget 
kan indledes med fuld Styrke, og a t ingen Bevæge lse gaar 
tabt til »Forlængelse « af nævnte Legemsdele. Den afbrem
sede Afslutning af Fremstrækkel giver ogsaa Roeren Lejlig
h ed til at udføre Aareføringeq korrekt , ja den er ])raklisk 
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set en Hovedbetingelse for , at Vandet kan fanges paa rette 
Maade. 

Under Roning i Banetempo er Roeren i a lle Tagets og 
Fremstrækkets Faser anspændt til det yderste og arbejder 
under et saadant Højtryk, at det ofte kan være vanskeligt 
at beva re Hjernen saa fuldt ud klar , som den nødvendigvis 
maa være, hvis det skal lykkes Roeren maalbevidst at ud
nytte hele sin Energi og Arbejdsevne i et haardt Løb. Ved 
det her skildrede Tempo i Fremstrækket faar Roeren Tid 
til at samle sig ogsaa rent m entalt n etop paa del Tidspunkt, 
hvor det er af allerstørste Betydning for Samarbejdet i Baa
den, nemlig umiddelbart før Starten til Taget. 

Ogsaa rent meka nisk frembyder det nye Fremstræk store 
F ordele fr emfor det gammeldags, der for Resten endnu er 
paa Mode i ikke saa faa danske Klubber. Det gamle Frem
stræk var jo som ovenfor nævnt særpræget ved , at dette 
foregik med tiltagende Hastighed, saaledes at Sædet med 
et ham'dt Stød ramte mod de agterste Klamper i Slidings. 
Ved det nye Fremstræk kaster Roeren sig pludselig og med 
stor Hastighed agterover i Baaden ; de herved opstaaede be
tydelige Accellerationskræfter, der har deres Angrebspunk
ter i Spændholdterne, er tilstrækkelig store til at forøge 
Baadens Hastighed i en ild<e ringe Grad. Dette er en Kends
gerning, som utallige Gange er observeret fra Klubbens 
Motorbaad , naar denne med jævn F art følger Side om Side 
m ed et Træningshold , idet man uden Vanskelighed kan 
iagttage, at Robaadens Stævn skyder sig frem med forøge t 
Hastighed n etop i det Øjeblik, da Fremstrækkel er indledet. 

Ved det gaml e Fremstræk er Accellerationskræfterne i 
Begyndelsen meget smaa og naar først deres Maxil11uI11, 
umiddelbart før dettes Afslutning, hvorefter de ved Stødet 
mod Stopklamperne virker i høj Grad hæmmende paa Ban
dens Far\. Ved det ny Fremstræk har Accellerationskraften 
virket med fuld Styrke til Baadens Fremdrift fra dettes Be
gyndelse, hvorefter de i den sidste Trediedel under Af
bremsningen skifter Retning med en jævn Overgang. Det 
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fremgaar heraf, at det ny Fremslræk i Forhold til det 
gamle bevirker en hurtigere og jævnere Gang af Baaden. 

Da den ny Rometode blev indført i Polyteknisl, Roklub, 
roede vi udelukkende i Inrigger, men efter at vi senere var 
gaaet over til at starte ogsaa i Outrigger, lærte vi snart, at det 
var nødvendigt at forlænge Kropsvinget noget , da der med 
det kortere Sving ikke blev Tid nok lil at gennemføre Træk
ket i denne hurtigere Baadtype. Baaden løb fra os. Vi valgte 
da at forlænge Fremsvinget, mcn har hidindtil bcholdt det 
korte Tilbagesving, da jo Kroprejsningen fra denne Stilling 
er den mest anstrængende Bevægelse under Roningen. 

I de senere AnI' har vi indført en lidt ændret Form for 
Kroprejsningen i Begy ndelsen af Fremstrækket, hvilket 
medfører nogen Lettelse for Roerne, men som disse har ret 
vanskeligt ved at tilegne sig. I Stedet for at svinge den 
strakte Krop op og frem , knæl,ker Roerne nu sa mmen over 
Lænderne og skyder derefter Kroppen fr emad, for gradvis 

,at rette denne helt ud under Fremrulningens sidste Del. 
Herved undgaar Mavemusklerne en Del af det anslræn
gen de Arbejde, som Løftningen af Overkroppen medfører. 
Denne sidste Bevægelse har vi lært ved at betragte Hold, 
der roede i engelsk Stil. 

Vi har ogsaa til stræbt a t forøge dell H as tighed, hvormed 
Aarebladet føres n ed i VaHdd i Fremslrækkcts Yderstilling, 
idet vor Metode m ed det afbremsede Fremstræk fremkal
der en Tilbøjelighed hos Roerne til a l lade Aarebladet tøve 
i Luften, inden det relativt langsomt sænkes. Ved denne 
Ændring vindes en Del i Tid og Præcision. 

Vi har ogsaa forsøgt, at lade Roerne arbejde med adskilte 
Fødder, idet vi dermed tilstræbte at fordele Arbejdet under 
Benstrækket saa vidt muligt ens paa begge Ben, delte blev 
imidlertid opgivet, da Stillingen som Roerne h erved kom 
til at indtage forefaldt meget ubekvem. 

I lang Tid benyttede vi i vore Racerba ade udelukkende 
bevægelige Aaregange, som frembyder den Fordel fremfor 
de almindelige Aaregange med faste Aaretolde, at de ikke 
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er saa udsatte for at havarere, naar der fanges Ugler, men 
da de dels er dyre at anskaffe og vedligeholde og tillige let 
klemmer paa Aaren, saaledes at ' denne bliver besværlig at 
skive, er vi nu gaaet tilbage til de faste Aaregange. 

Hermed er givet en Oversigt over den Rometode, som vi 
tilstræber at udøve i vor Klub, og man vil se, at den hviler 
paa et solidt Grundlag og indgaaende Studier af Roningens 
Mekanik. Siden 1909 har Klubben som nævnt roet efter den 
ovenfor beskrevne Metode, og denne har i Virkeligheden 
ikke undergaaet nogen Forandring af større Betydning. De 
Erfaringer, som vi i de forløbne Aar har indhøstet, har helt 
bekræftet Metodens Rigtighed, og vore Bestræbelser har da 
ogsaa hovedsagelig været rettet mod at udfinde de bedste 
Maader, paa hvilke Roerne kunne tilegne sig vor Teknik. 
Her er det navnlig Aareføringen især ved Afslutningen af 
Taget, som har voldet de største Vanskeligheder. At det 
netop er denne, som foraarsager os de største Bryderier be
ror ikke paa nogen Tilfældighed, men har sin Aarsag i den 
Aaretype, vi har valgt at anvende, nemlig den forholdsvis 
korte og bredbladede Åare. 

At denne Aaretype blev indført i Klubben skyldes Ingeniør 
Hee, som samtidig med sine Bes træbelser for at forbedre 
vor Hometode, havde sin Opmærksomhed henvendt paa Ma
teriellet, hvilket da ogsaa undergik adskillige Forandringer 
i del Øjemed at forbedre den Virkningsgrad, hvormed Roer
nes Arbejde udnyttedes. 

Her skal foruden Aarerne nævnes den ny Inrigger »Avanti 
typen « , som betød e t væsentlig Frernsluidt i Forhold til den 
tidligere almindeligt benyttede Inrigger . som afdøde Baade
bygger Berg i Hellerup havde konslI'Ueret. Indførelsen af 
den bredbladede Aare har dog haft langt den største og 
mest gennemgribende Betydning for vor Roning. 

Denne Forandring havde sin Aarsag i Ønsket om at for
mindske Slippet til det mindst mulige, idet delte jo betyder 
et Tab for Baadens Fremdrift. 

Som bekendt er Drivtrykket ved Aarehladet lig Reaktio-
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nen fra den af delte bevægede Vandstrøm og kan udtryk

kes ved Ligningen 

hvor f er Aarebladets Areal, U Vandstrømmens Hastighed 

(Slippet) og K en Konstant. 
Betragter vi nu Aaren i en vilkaarlig Stilling under Ta

get, vil vi finde, at den øjeb)ik~elige Hastighed af Aarebla
dets Trykcentrum bestemmes som Resultanten af Baadens 
Hastighed v og Hastigheden hidrørende fra Am'ens Drej
ning om Aaregangen. Kaldes Vinkelhastigheden for denne 
Drejning w , og Aarens udenbords Længde regnet til Blade ts 
Trykcentrum a, da bliver Trykcentrets Hastighed w X a , 

rettet vinl, elret paa Am"en. 
I det betrag tede Øjeblik er Aarens Vinl.el med Baadens 

Bevægelsesretning et. 

Trykcentrets Hastighed i Retningen vinkelret paa Aaren 

bliver da U = w X a - v X sin et, 

og vi faar altsaa 
B = K X f X (w X a - v X sin a )2. 

[ . 
Forøges nu Aarebladets Areal , medens dens L ængde bi-

beholdes uforandret , maa for et )wnstant Bl. w aftage, hvil
ket vil give sig tilkende ved, at det ikke bliver Roeren mu
ligt at trækk e Taget igennem saa hurtigt som før Aarebla
det gjordes slørre. Dette s temmer ogsaa overens m ed de 
Erfaringer vi gjorde, da vi gik over til de 8 Tm. brede 

. Aareblade, idet disse bevirkede, at vi maalte sætte Takten 
ret betydeligt n ed , saaledes at vi kom til at ro med et T empo 
af 26- 30 Tag pr. Minut. Da vi imidlertid senere kom til 
den Overbevisning, at Roer en ved dette lavere T empo il,ke 
fuldt kunne udnytte deres Arbejdsevn e, blev dette imøde
gaaet ved at afkorte den udenbords Aarelængde et passende 
Stykke, saaledes at det igen blev muligt at arbejde med 

normalt T empo. 
Ved de Erfaringer, som vi i Tidens Løb har høstet, er vi 

standset ved en Aaretype med en Bladbredde paa 180 mm. 
Den udenbords Længde af Aaren varierer for d e forskellige 
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Baadtyper afhængigt af disses Hastighed , saaledes al den 
hurtigste Baadtype har den længste Aare. 

l Otteren benytter vi en Aare, der har omtrent samme 
udenbords Længde, S0111 den normale engelske Otleraare, 
n emlig 2600 mm. Denne sidste er dog kun 152 mm bred 
og Arealet af vort Aareblad er altsaa ca. 18 pCt. større. 
Delte vil igen sige, at den engelske Aare har et Slip S0111 

er 8,6 p Ct. større end vor. 
Vi har nemlig for vor Aare Bl = K X ft X U1

2
, og da den 

engelske Aare har samme udenbords Længde som vor og 
altsaa samme Bla dtr)'k 

Bl = K X f 2 X U/ 
nu er 

eller: 
1,086 X Ul = U2 • 

H vor m eget dette reelt be tyder kan ilike med Sikkerhed 
afgøres, da der ikke er foretage t Maalinger af Slippets Stør
relse pau Grund af, at saadanne Maalinger ynnskeligt lader 
sig udføre. og i hvert Tilfælde be tinger et ret kostbart Ar
r angem ent, hvis disse skal foretages med nogenlunde god 
Nøjagtighed. Skønner vi , at Slippet for et almindeligt smalt 
Aareblad andrager ca . 30 em , vil den Formindskelse, vi kan 
opnaa af dette , ved det brede Aareblad h øjst blive 2,5 cm 
pr. Tag . 

Ved en Takt af 34 Tag pr. Minut, skal der i en OLter 
roes ca. 215 Tag i et L øb paa 2000 Meter. Det formindskede 
Slip vil altsaa give os el Forspring paa ca. 5,4 M.eter fr em
for et jæ vnbyrdigt Hold m ed smalle Aareblade, forudsat 
at de lte arbejder med samme T empo. Det skulde saaledes 
synes at der ingen Betænkeligheder kan være ved a t an
vende de t brede Aareblad. Men man kan ikke komme uden
om, at dette har adskillige Ul emper. 

For det første er Anreføringen meget vansl,elig med det 
brede Blad , navnlig ved Tagets Afslutning er delle tilbøje
ligt til at blive hængende i Vandet, hvorved Afbalancerin-

7" 
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gen af Baaden let bringes l F a re. Et Forhold, der i hvert 
Tilfælde meMører, al det tager relativt lang Tid at bringe 
Holdene i Form. Dernæst er der den .Ulempe, at det ikke er 
muligt med det brede Blad at forcere Tempoet nævnevær
digt i en Slutspurt, hvilket ofte kan være af skæbnesvanger 
Betydning for et Løbs Udfald. 

Det brede Aareblad medfører under alle Omstændigheder 
en haard Roning, Bevægelserne under Taget bliver mere 
robuste end ved Anvendelsen af smalle Aareblade. 

En glat og elegant Roning med de brede Aareblade vil 
kun kunne udføres af Hold, der præsterer et absolut minu
tiøst Samarbejde og behersker Teknikken og da særlig 
A~1reføringen til Fuldkommenhed. Det er saaledes store 
Krav der stilles til vore Kaproere, og naar det saa ofte som 
det i Virkeligheden har været Tilfældet er lykkedes dem at · 
tilfredsstille disse og bringe Klubben den saa meget at
traaede sportslige Ære, da skyldes det den store Energi og 
Interesse, med hvilken disse er gaaet op i Træningsarbejdet. 
Et Spørgsmaal er det dog, om ikke det vil være rigtigt at 
le tte Hoernes Arbejde noget ved at anvende et smallere 
Blad. I vor Klub, hvor Medlemmerne kommer og gaar, og 
hvor det er en Sjældenhed, al el Hold forbliver samlet læn
gere end een Sæson, er del ikke udelukket, at vi kunde op
naa bedre Resultater ved at gøre T eknikken hurtigere til
gængelig for Roerne, selvom det maaUe ske ved en mindre 
Forringelse af Aarernes Virkningsgrad. 

Ove Petersen . 
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RONING OG STUDIUM 

D et er med virkelig Glæde, at jeg efterkommer Besty
relsen for Danske Studenters Roklubs Anmodning om 

et Par Linjer angaa ende, hvorledes Roning og Studium kan 
forenes; jeg kan maaskf' herved tilbagebetale en Del af den 
Taknemmelighedsgæld, hvori jeg staar til Studenternes Ro
klub. 

Det er min faste Overbevisning, at jeg uden Roningen og 
Klubbens Vintergymnastik ikke vilde have været i Stand til 
at gennemføre mit Studium, som jeg ønskede det. 

I Roklubben har jeg hentet en daglig Friskhed og en dag
lig Udluftning af Hjærnen. Jeg har gjort mig til Vane at 
ro om Eftermiddagen og har derved faaet Arbejdet delt i 
Io Dele; efter Roturen og Badet er jeg saa gaaet til Læsnin
gen . lige saa fornyet og oplagt af denne aandelige Hvile
periode som efter en styrkende Søvn. Jeg har - som jeg 
plejer at udtryl<ke del - opnaaet den Fordel at »staa op « 
to Gange om Dagen - først om Morgenen og dernæst om 
Eftermiddagen, naar Arbejdsevn en ellers vilde være nedsat 
og svækket af de forløbne Timers Læsning. Dette at lade 
en stor Pause skille første og anden Akt af Dagens Arbejde 
fra hinanden er i Følge min Erfaring den bedste l\1aade 
at drive Sport paa . • 

Imidlerlid vil alle Morgenroerne møde op i Trop og paa
slaa. at den aarle l\Iorgen , den Tid, da Borgeren endnu sover 
bag nedrullede Gardiner, og kun Aviskonerne ses paa Gaden, 
er den rette Stund for Studenten til at øve Idræt. Morgenen, 
Iwor man ror i en Sølvstrøm fra Solen ude i øst, hvor Fugle
koret fra Haverne langs Sundet lyder ud over Søen uden 
skurrende Toner af menneskelig Virken, hvor Vandet selv 
midt i Højsommeren er koldt som en Septemberdag, og hvor 
man smider Tøjet og plumper i just der , hvor Badning er 
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forbudt - Politiet sover - Publikum sover, der er ingen til 
at notere, ingen til at forarges. 

Og Aftenroerne vil hævde, at det er i Skumringen, man 
bør ro. Aftenen, naar Havnelygter og Fyr tegner røde og 
grønne Baand paa det mørke Vand, naar Tuborgs Lys
reklame fl ammer som et mægtigt Nordlys, glimtende som 
røde, grønne, gyldne Stene og Metaller paa et sort Klædebon. 

Jeg indrømmer, at Morgenen og Aftenen rummer den stør
ste Poesi, at Friskheden fra Morgenbadet sidder i Porerne 
Dagen ud, og at Styrkelsen af Hjærnen ved AfLenroningen 
holder sig Natten over og næste Dag med - m en m ed det 
Spørgsmaal for øje, hvorledes Hjærnen bedst gennem Ro
ning kan tvinges op paa den højeste Ydeevne, mener jeg -
efter at have prøvet at ro til a lle Tider af Døgnet og efter 
at have talt med mange Rokail1l11 erater herom - at Efter
middagen er den bedste Tid til Udøvelse af Sport. 

Under den blaa Studenterstander har jeg vundet den al
mindelige Styrkelse af alle de legemlige Funktion er , som 
paa Grund af Hovedets Afhængighed a f det øvrige Legem e 
er en uomgængelig Betingelse for , at man kan byde sig et 
au relangl , strængt Studium. Jeg ha r gennem Sporten op
naaet en Styrkelse af Nerverne, som Læsningen især slider 
og gnaver pau, og en sund, dyb , regelmæssig Søvn, et uund
værligt Grundlag for Hjærnearbejde over længere Tid. 

En mermere lægevidenskabelig Paavisning af Legemets 
Forhold til Sporten skal jeg ikke give, jeg er ikke i Stand 
dertil; derimod skal fremdrages den Forvandling, der -
sy nlig ogsua for Ikke-Medicinere - sker med nye Medlem
mer , efter at de er kommet ind i Klubben. Vi har alle en 
Kammera t, født pna Landet, vant til at stikke Neg op paa 
Loftet om Kap med Karlene, Garderhøjde, skønt Rus lige 
saa bred og velvoksen som en almindelig Bybo. Han kan 
ikke finde sig til Rette i København, er som et fanget Dyr i 
Zoologisk Have, har fa aet et P enneskaft a t m es tre til Er
statning for Forken. Han er utilfreds med det hele. Se ham, 
efter at han er kommet ud i Klubben og har roet et P a r 
Maaneder; Kræfterne har faaet Afløb, Velbefind endet er 
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kommet i Gænge, det voldsomme Stofskifte, han var vant 
til hjemme fra, fungerer paany. 

En anden Type er Byboen , der melder sig ind efter en 
Kamp med sine Forældre, lokket af Vennerne som Tam
gæssene a f Vildgæssenes Kalden. Han er bleg, ligner nær
mest en Hyacint, der har s~aaet i Mørke. Og sa,a sker med 
ham det sanllne Under som med Københavnerdrengene, 
nu a r de kommer ud som Feriebørn; han faar Farve, bliver 
solbrændt over hele Kroppen som en røget Skinke, bliver 
bred, saa Jakken ikke kan knappes over Brystet. 

Hvor festlig er ikke den første Foraarsdag i Studiegaar
den , naar de rød-hvide Studenterhuer har afløst de sorte, 
og naa r der paa Bænke om Haveanlæggeoe, paa Trappe
sten og op ad Murene sidder Studenter og læser , glædende 
sig ved den første Sol. Og denne Driven Studier i det fri 
bliver ved Lil h en i November. Alle de, der saaledes rent 
umiddelbart flytter med Bogen ud i Solen, bør søge ud fra 
Studiegaardens lille Have til Pladsen og Verandaen omkring 
Roklubbens Huse. De hører hjemme i den Kreds, der i en 
Liggestol, med Solbriller og Hat og ellers ingenting, nyder 
Solen, og som lader sig gennemgløde, samtidig med at der 
læses. De har erfaret , a t saaledes som Firbenets Velvære og 
LJ\'lighed stiger med Solen , saaledes glider Arbejdet let for 
dem , nuur de samtidig med at udlade Kraft gelmem Læsnin 
gen indtager nye Kræfter og nyt Mod af Solens Straaler. 

Under sin Tumlen med Aaren og Øvelsen i Gymnastik
salen faar m an udviklet sin Vilje, Udholdenhed og Snar
raadighed, Egenskaber, der direkte og indirekte kommer en 
til Gode særlig paa døde og vanskelige Steder under Studiet. 
J eg husker en bestemt Tur i Præstø Bugt, hvor Søerne s1.::'\
dig brød ind over Baaden, hvor Kiks og Havregryn flød i 
en Vælling af Saltvand mellem Bundbrædderne, og hvor de 
to Roere pjaskvaade og tavse, med Fingre næsten ' døde af 
a t slide i Aaren, uden at kny lystrede Styrmandens Kom
mando punktligt, som en Motorbaad følger Rattet. Det var 
Disciplin og Vilje. 

Som Medlem af Danske Studenters Roklub Oll1gaas man 
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Kammerater af de forskelligste Fag. E n Dag var jeg ude m ed 
en Dyrlæge. Vi kom ved a t se en ualmindelig kraftig og hvid 
Havnulage til at tale om Fugle; det viste sig, at han var en stor 
Ornitolog. Eller Polyteknikerne; hvor har de ikke paa mange 
Maader forklaret mig Ting, som mit Studium aldrig vilde have 
lært mig, om Rumindhold af Skibe, Fremdriftsmidler o. s. v. 
~avnet »Danske Studenters Roklub « stam- m ed gyldne Bog
slaver over vort Baadehus, og der bør ikke lægges mindst 
Vægt paa det sidste Ord, at denne Sammenslutning af Stu
denter er en mub; det er en Forening af en vis fortrolig, 
privat Karakter, hvor man kender hinanden, hvor man mø
des i fælles Interesser - først og fremmest om Roningen, 
men ogsaa om alt andet mellem Himmel og Jord, og hvor 
nye Interesser vækkes og næres af Kammeraterne. Fra Klub
livet bringer man med sig hjem til Bøgerne en Sum af Frej
dighed og Opmuntring, som i høj Grad letter L æsningen; 
Arbejdet gaar nu en Gang nemmest fra Haanden for den, 
der er glad. 

Naar jeg søger at faa mine Venner ind i Klubben , er Sva
ret a ltid: »Vi har ikke Tid «. Jeg plejer at sige dertil , at jeg 
ikke har Tid til at lade være med at ro. Den h alvanden 
Time, der sl<al ofres til Roning, Løb og Bad, tjenes let ind 
ved dobbelt Udbytte af Arbejdet samt ved at erstatte den 
sædvanlige, tamme Spadseretur paa LangeJinje m ed Lege
mets og Sindets Foryngelse pau og i Sundet. 

Det er rigtigt at tilføje, at min Sportsudøven ikke har 
gjort mig tidligere træt om Aftenen; jeg har tværtimod følt 
mig stærk nok til at kunne forlænge min Arbejdsdag en Ti
m es Tid. Og det har ikke straffet sig. L egemlig træt af den 
kraftige Motion i Klubben har jeg i disse Aar været for
skaanet for Kampen for at sove ind om Aftenen, for denne 
urolige, ofte lange, men ligesom altfor lette Søvn, der ikke 
giver en Følelsen af at være virkelig udhvilet. Roerens so
lide Søvn er en af de Belønninger , der bliver ham til Del 
for Udøvelsen af hans Idræt. 

Det vil sikkert blive b enægtet, at Roningen ikke spilder 

AAHBOG FOH 1924 105 

Tid. En T ype af Klubbens Medlemmer er den, der kommer 
een Sommer, lever og aander i Baadehusene og paa Søen, 
et svimlende Kilometertal bliver roet af ham; næste Aar er 
han udmeldt. Jo, han gik sgu og spildte Tiden, Roningen 
er Skyld i , at det gik ad Hekkenfelt til med Eksamenen. -
Det er ganske uretfærdigt at give Danske Studenters Roldub 
Skylden for slige Skibbrud. Nogle Mennesker har en med 
født Koncentrationsevne; andre er saadan indrettede, at 
Tiden smuldrer for dem, hvor de er, og hvad de gør. Avi
serne, Kammeraternes Samtale, Livet i Frokoststuen, Spille
bordene i Studenterforeningerne drager hver for sig og tager 
alle sit af der es Tid. I det Øj eblik, de kommer ud at ro , 
tager Sporten h ele deres Dag. Det er langt bedre, at disse, 
der i Følge deres Natur ikke kan samle sig, giver den Tid, 
som de nødvendigvis maa anvende paa andet end Studiet, 
hen til en ædel Sport, hvor deres Legeme hærdes og ranl<es. 

Mon det ikke er gaaet mange af mine Kammerater i IOub
ben, som det gik mig en Eftermiddag, da jeg fra Baade
husets Altan betragtede Sundet foran mig? Helgolands hvide 
By, Ch arlottenlund Skovs mørke Rygning ," Forterne, der 
rager op af den grønne Sø som store I{ampesten paa Mar
ken - og indenfor disse Grænser for vor Tumleplads en 
Sværm af lette Sejlere, vuggende paa Vandet som hvilende 
Maager , og tøffende, brede F iskerkvaser som tunge, snad
rende Ænder ... . Mon de da ikke har ' følt og forstaaet, 
hvorledes de, gennem Kampen for i Baaden a t naa disse 
mange forskellige Maal for den daglige Tur, h ar trænet og 
styrket sig til at naa de Maal, som de har stillet sig i deres 
Studium, - hvorledes de , naar Bølgerne brød paa, og 
Strømmen gik imod, har opøvet de Egensl<aber og Færdig
heder , der kræves til at klare Skærene, ikke blot paa Ro
banen, men i endnu højere Grad paa Studentens Arbejds-

felt? Oskar Bondo Svane. 
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RUNDT OM MØEN OG SYD OM GJEDSER 

Den Il. Juli om Morgenen foregik SLarten. Turens tre 
Deltagere, stud . m ed. Folke, stud. med. Kirstein og 

undertegnede, 111ødte op i Baa dehuset, stærkt belæssede med 
Telt, Kogek .... , Tæpper , Fødemidler (h voriblandt en større 
Samling bornholmske Sild), Primusappara t, diverse Hyg
sække og T asker .' 

Baaden sættes i Va ndet og Bagag 'Il kom ute r om Bord. 
S0111 fj erde Del1ager medbringer vi P ing, der , udskaaret i 
Ege træ, glad og skinnende efter en ekstra Ol1lgang Fernis, 
indtager Pladsen i Fors ta vnen S0111 GalIionsfigur. I Bag
sta vnen vajer de t smukke LangtursfIag, der fo røvrig t skæm 
mes saa sørgeligt af de to korslagte Am'er , der a ltid faar 
en ti l a t tænke paa Kørepla nernes Signatur for )) s tørre He
slauratioI1 «. Vi finder os hver især en beskeden Plads mellem 
Bagagen og a fsted gaar del. Vejret er pragtfuldt, ikke til a t 
ønske sig bedre, hva d der naturligvis sæ tter Humøret: endnu 
et Par Grader op. 
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Ned gennem Havnen spiller Styrmanden paa Harmonika. 
E kspeditionen er nemlig saa lykkelig at eje tre Musikinstru
m enter: Swanee-F løjte, Harmonika, Banjo - ligelig fordelt 
blandt Deltagerne. Videre gaar F arten, gennem Sydhavnen 
og Slusen. Strækningen fra København til Køge hører ikke 
l.il de morsomste og vi tilbagelægger den derfor uden større 
Pauser. l Køge provianterer vi og et Par Kilometer syd for 
Byen , udfor Herregaarden Billesborg, slaar vi Lejr. Teltet 
er m eget praklisk ; det kan stilles op paa mindre end 5 Mi
nulter - enten m ellem to Træer eller m ed Baadshagen som 
en este Teltslang, og det giver rigelig Plads baade tilos selv 
og Bagagen. 

En Skovbetjent med m eget strænge Instrukser viser sig, 
men ved gode Ord og et større Indgreb i vor Tobaksbehold
ning lykkes det os at naa til Fred og Forstaaelse. Det var 
den enes Le Gang paa hele Turen , vi havde Besværligheder 
a f den Art. 

E fter Aftensmad, bes taaende af The og Smørrebrød, prø
ver vi Trioen , som lyder m eget lovende og som er ihvertfa ld 
o~ selv til udelt Fornøjelse. Efter nogle Numre kravler vi 
i Poserne. Ingen a f os aner, hvad Klokken er, for vi har 
ikke m edbrag t noget Ur. Vi savn er det ikl,e - tværtimod. 
Vor Tilværelse nu ligner i det hele taget saa velgørende lidt 
den, vi er van te til a t føre. 

Vejret er den næs te Dag ikke mindre straa lende en d den 
furegaaende. Vur Klædedrag t indskrænl,er sig lil det mindst 
lllulige. I Løbe t af Dagen passerede vi SLevns og h enad 
Aften n aar vi Faxe Ladepla ds. Det er Lørdag Aften og der 
er DallS paa Badeh otellerne. Vi gør derfor Landgang i vore 
bedste Klæder og danser saa længe der endnu er Musik. 

Natten er vidunderlig smuk ; de t er Fuldmaane og gans],e 
klart i Vejret. Vi beslutter derfor at ro videre med det 
samme. Efter en lille Hjertes tyrkning tager vi a fsted. Det 
røde Skær i øst er bleven stærkere og Maa nen er ved at for
svinde; det er blikslille. Ved Solopgang naa r vi F edet ved 
Præstø. Det er en flad Halvø med Sand og Granplantager. 
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Her gaar vi i Land. Vi slaar ikke Teltet op, men lægger os 
ind i Plantagen og sover. 

Efter Solen at dømme er det nærved Middag inden vi 
vaagner. Henad Eftermiddagen ror vi videre rundt om 
Jungshoved (vi mindes Gjøngehøvdingen) over Bøgestrøm
men til Ulvshale, denne Halvø, der danner den nordligste 
Del a f Møen. Paa denne Tur fik Ping paa sin ensomme 
Plads i Forstavnen sine første, men hverken sine sidste eller 
sine værste Dukkerter. Vi udbringer et Leve for Møen, som 
var Turens - ihvertfald foreløbige - Maal. Det er ved at 
blive Aften og Vejret har nu ganske forandret Karakter. 
Store, sorte Skyer trækker sammen og vi skynder os derfor 
at gaa i Land. I en gammel Skanse na ar vi lige at slaa Tel
tet op og bringe Bagagen og os selv derind, før et ualmin
delig kraftigt Uvejr bryder løs. Del lyner saa kraftigt , at 
der i lange Perioder er ganske lys t i T eltet, meden s Regnen 
trommer paa T eltdugen og Vindstødene rusker i det, saa vi 
er glade for de ekstra Barduner vi har anbragt. T eltet er 
imidlertid ganske vandtæt, saa vi nyder uforstyrret vor Af
tensmad, og Jorden kan heldigvis drikke saa meget, at vi 
bagefter kan sove de retfærdi ges Søvn pan et tørt Grundlag. 

Den næste Morgen er Vejret upaaklage ligt og der blæser 
en kraftig Vestenvind, som med betydelig Fart fører os af
sted langs Møens Nordkys t. I Løbet af kort Tid naar vi 
Klinten, som vi faa r Lejlighed til a t beundre i h ele dens 
Udstrækning, lige fra den svagt begy nder at gøre sig gæl
dende i Lerskrænterne til den imponerende Højde, den naar 
ved Dronningestolen og Sommerspiret. Ved Hotel Store 
Klint gaar vi i Land. Vor Proviantbeholdning er bleven 
noget slunken og vi søger at forny den ; men forgæves. Ho
tellerne bryder sig øjensynlig ikke om a t praktisere den 
Form for Bespisning. Der er ingen Gaard i Nærheden og 
den nærmeste Købmand bor flere Kilometer inde i Landet, 
nllsaa maa vi videre. Det blæser kraftigt nu og Vinden er 
sydvestlig. E ndnu et Stykke ligger vi i Læ af Land, m en 
saa drejer Kysten og efter en Pynt, hvor Søen bryder kraf-
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tigt, har Vind og Bølger fra hele øster søen fril Spill,·rulIl. 
Desuden driver det med Byger. Vi overvejer, hvad vi skal 
gøre, ikke mindst Styrmanden, der, nu som altid, har AII 
svaret .. Vi beslutter at ro videre for at naa Klintholm Havn, 
et lille Fiskerleje 6 Kilometer borte, hvor vi er sikre paa at 
finde den haardt tiltrængte Købmandsforretning. Altsaa 
tager vi fat, og Turens haardeste Sejlads begynder. Det er 
vanskeligt at sige, .hvem der har det værst: Roerne eller 
Styrmanden. Roerne slider i det - Vind og Sø er nærmest 
imod - og passer pan ikke at »fange Ugler«. Styrmanden 
maa stadig variere Kursen efter Søernes Størrelse og varsko 
Roerne, naa r de skal »sl,ive « ekstra højt. Ping forsvinder 
gentagne Gange i Bølgern e, navnlig naar en saadan stor Sø 
er saa venlig at » knække sammen «, netop SOI11 vi skal over 
den. Naturligvis laves der Vittigheder om Ping og h øjt Skum! 
Inde langs Kysten bryder Søerne med en bred, hvid Bræmme. 
Klintholm Havn nærmer sig usigelig langsomt. Af og til 
kommer der en kraftig Haglbyge, uden at vi dog af den 
Grund bliver vaadere, end vi er i Forvejen. Omsider har 
vi a rbejdet os frem til Havnen , Baaden vendes i et gunstigt 
Øjeblik og afs ted farer vi med Sø og Vind i Ryggen. Et ø je
blik efter er vi i Bunden af Havnen og trækker Baaden op 
paa Sandet. Befolkningen begynder al sa mle sig om os, 
bl. a . er der en Del Fiskere, der er gaaet i Havn her paa 
Grund af Vejret. De kigger paa Vandstanden i Bmldcn og 
spekulerer paa, hvordan vi h ar kla ret: os i »saadan en Smule 
Baad «. Vi breder vor m ere eller mindre gennemblødte 
Bagage ud paa Stranden. Særlig bekymrede er vi for Musik
instrumenterne. Vi faar dem frem, og drivvaade, med klap
rende Tænder og slivfrosne Fingre, intonerer vi »Gubben 
Noach «. De sniaa Fiskerunger synger med og faar Kig paa 
vor store Attraktion i Forstavnen: »Det er jo Ping! « siger 
de henrykte med den lokale Dialekt. 

T eltet bliver rejst og Middagsmaden bliver lavet og spist 
med den sædvanlige glubende Appetit. Vi er omsider bleven 
færdige, Mørket falder paa og vi sidder inde i T eltet. Da 
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dukker der pludselig frem i TeItaabningen en Kasse Øl og 
bagefter den 4-5 Fiskere. De faar en hjertelig Modtagelse 
og vi gør Plads til baade dem og Kassen i Teltet. Tobakken 

BAADEN FOIITØJET V E D M ØE:<:S KLI~T 

kommer frem , 01-
propperne kn alder, 
Sludren gaar, »Orke
s tret « la rmer, en ung 
Fyr spiller paa Har
monikaen , de synger 
og vi synger saa det 
giverGenlydover hele 
Klintholm og samler 
et stOlTe Auditorium 
uden for Teltet. Det 
bliver sent, inden vi 
skilles, og Maanen ly
ser klart, da vi gaa r 
til Køjs. 

Næste Morgen har 
Vejret bedret sig saa 
m cgc t, at Fa rten kan 
fortsættes langs Mø
ens Sydkyst, som er 
saa smuk m ed Skov 
og Lerskrænter, over 
Grønsund til Hesn æs 
Havn paa Falsters 
øs tlige Hjørn e. Her 
fik vi nogl e ualmin

delig herlige .Jordbær . Den følgende Dag er vi tidligt paa 
Færde, da det er vor Plan at naa rundt om Gjedser og, om 
rnuligt, naa Nykøbing. Falsters Østkyst er ode, flad og san
det; der kan gaa malIge Kilometer, hvor vi ikke ser et Men
neske. Det er ikke h elt le t at r egne ud, hvor langt vi har 
igen til Gjedser og et Par Gange bliver vi skuffede. Der blæ
ser en blid Østenvind og vi vil gerne rundt om Hjørnet , in-
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den den bliver mindre blid. Det lykkes ogsaa. Danmarks 
Sydspids viser sig fra sin fredsommeligste Side, m en vi tviv
ler il<ke paa, at den kan have andre Ansigter; Kystens Ud
seende og de tæ tte 
Rækker Høfder vid
ner om det. Efter en 
Middagspause gaar 
Turen videre gennem 
det smukke Guld
borgs und. Strømmen 
er saa venlig at være 
med os. Henad Aften 
naar v i Nykøbing. 
Det er Markedsdag, 
saa der er et vældigt 
Li v og Røre i Byen. 
Vi sætter Kursen mod 
Roklubben, hvor vi 
raar en gæstl'ri Mod
tagelse af de mange 
Medlemmer, del' hver 
Aften dyrker Ronin
gen. E llcr at \' 01' Sult 
er sti Il et gaar v i ud 
i Byen og deltager 
i Markedets talrige 
Forlystelsel", for til 
Slutning at indrette 
os for Natten i Klub-

I LA:\'O PAA MØENS J{LJ~'T 

bens Baadehus, der gæs tfrit er stillet til \'01' n aadighcd. 
Dagen efte r er det Regnvejr ; vi bliver derfor i Nykøbing, 

hvor gode Venner og Bekendte tager sig af vor Forplejning 
og ikke mindre end tre Lolland-Falster Aviser bringer Bc
retning om vor Færd. Regnvejret fortsættes den følgende 
Dag, m en vi starter alligevel. Op gennem Guldborgsund 
holder vi et spændende Ka pløb m ed Bygerne, der kommer 
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drivende syd fra. Tilsidst trækker vi de t korteste Straa, men 
Humøret er, trods alt, udmærket. Styrmanden har det mest 
mulige, Roerne det mindst mulige paa. Et Stykke henne 
ad Falsters Nordkyst finder vi en ualmindelig idyllisk lille 
0, Dyrefod. Den ligner en løsrevet Stump af en L erskrænt, 
er kratbevokset og ikke større end at man kan gaa rundt 
om den paa mindre end 5 Min. Ved Hjælp af et Heb hejser 
vi Bagagen op a d Skrænten; det er vistnok mere underhol
dende end egentlig praktisk. Vor lille Samling af Æg ind
gaar ved denne Behandling i intim Forbindelse med hin
anden. Vi mangler kun een Ting paa øen: Ferskvand, og 
vi ror derfor over til Herregaarden Orenæs. Paa Vejen 
bliver det Tordenvejr med voldsom Hegn, og Resultatet heraf 
bliver et Optog af tre ikke særlig elegant paaklædte, driv
vaade, unge Mennesker, der - medens Regnen stadig strøm
mer ned - kommer for at bede om Vand! Takket. være 
Godsejer Vilhjelms store Gæstfrihed kom vi ikke til at for
lade Orenæs før næste Dags Middag. Det var vor første N at 
i rigtige Menneskesenge. Turen til Kalvehave forbi de 
mange Øer foregik med en halv Sydveststorm i Ryggen og 
Styrmanden var travlt beskæftiget m ed at find e ud af, hvor 
den ene 0 holdt op og den anden begyndte. 

De følgende Dage bragte os stadig videre nordpaa, forbi 
alle de kendte Steder fra Udturen. Smaa Overraskelser 
mødte vi dog af og til. Udfor Præstø tilbragte vi et anseligt 
Styldce Tid med alle tre at slæbe Baaden over en Sand
banke. Der var saa lavt, at Maagerne sad paa Sandbunden, 
og ligegyldigt hvordan vi ændrede Kursen, blev der ved med 
at være lavl. Tilmed regnede det! 

Stevns passerede vi, ligesom paa Udturen, i straalende 
Vejr. 

Paa Turens 12. Dag fik vi København i Sigte. Vi lUlIl 

daarligt fOl'staa, at vi kun har været borte i 12 Dage. Vi 
synes ikke vi har bestilt andet i umindelige Tider end at 
sidde i en Baad og ro, og Byen med al dens Røg og Spek
takel forekommer os fremmed og utiltalende. 
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Op gennem Havnen gaar det. og forbi Langelinie. Nu er 
der kun faa Tag igen. Vi svinger ind i Kalkbrænderihavnen 
og lægHer til ved Baadehuset. Baaden bæres op for sidste 

~ . 
Gang - selv Ping ser melankolsk ud - Turen er forbI. 

Men tro ikke, at den kan sidestilles med denne saare man
gelfulde Beretning. Man maa prøve det selv for al forstaa, 
hvad det vil sige at være paa Langtur. Det er en herlig Fø
lelse at være fri og uafhængig. Man kan ro, hvorhen man 
vil og rejse sit Telt, hvor man selv har Lyst. Frisk Luft og 
glimrende Motion har man i ubegrænsede Mængder, og hver 
Dag bringer stadig nye og overraskende Hændelser. Det er 
derfor ikke underligt, al vi alle tre er enige om een Ting: 
Skal der for Fremtiden være noget ved en Sommerferie, saa 
skal vi paa Langtur. 

Svend Heiberg. 

8 
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- - ..-..-

Paa Kalkhræ ndcl' ilJav nens Nord rn ole, Sun dlu'ogsgade 
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