DANSKE
STUDENTERS ROKLUB
AKADEMISK OG POLYTEKNISK ROKLUB

Nor ges Roforbund s V a ndr e pok al,
vund e t a f D. S . R. ved K a proninge n i H a nk øs und de n 3. Juli 1927.

AARBOG FOR 1927

gJJlIlIlIllIllIlIlIllIlIllIllIllIIlIllIlIlIllIllIllIllIllIllIlIlIlIlIlIlIllIlIlIllIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII§

DANSKE
STUDENTERS ROKLlJ
AKADEMISK OG POLYTEKNISK RUl< LI m

AARBOG FOR

1 9 2 7
PROTEKTOR :

HS. KGL. HØJHED KRONPRINS FREDERIK

i:
l'
I~

I

LEVER AN DØR T IL D. S. R. AF

DEN NYE KLUBJAKKE

:~
:~

i

~ifliilliifliilliiliiilliilliilliflliilliiliiilliilliifliiflilliiifliffliifliifliifliifliiliifliiifliifliiliiiliiilliifliilliilliilliilliiiliiiliifliilliiiliiiliiiiliilW~

J

KØBENHAVN
RICHARD STEEN BECKS BOGTRYKKERI

1928

"",'.. .""" ,...."" ....",....,,,,, ,....,, ,, ,,, ,, ,, '
....................................................................................

''''''''''""",':o..""""""'',,,'~''''''''''''''''''''''''''''''"'''''''''""'''''''''.''''''''''''''''''.''''' ''~''""

~

~

~i

~

ll. LUXUS-BILER I
,
~~

.:

~ :

~~

.:

TIL LILLEBIL TAKST

,
~~
~

(NYE MOON VOGNE)

~

~

n
TLF.ØBRO 600 I
,
~

I

~

I

~

tt

II Il Il .

~
~
~
~

~

00 lGST

.

I::>

~

~

TRANDBOULEVARDEN 92
11

~

~

~

i

oILEN

~

~
~
~
~

Rector magnificus, Professor, Dr. phil. Holger Pedersen
døber Fireren "Gorm «.
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ny e Baad, dil Navn skal være Gorm!
I Navne ls Klang el Varsel vil vi søge:
som Olav Trygves øns den lan ge Orm
du bære Mænd . d el' Nordens Ry kan øge!
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ligner Ormen lange du i F orm,
dine Mænd maa ligne Oldlids Kæmper
vise roligl M od i slærkest Slorm;
fasle Hjerler Bølgebragel dæmper.
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Sludenier vælger Ny/len ej lil Norm.
os Ærens Glans er mer end Guldets fager;
men giver Guld du som en anden Torm,
vi tover, at vi Guldel ikke vrager .

Dog nok med Rimord! Unge Gorm. dil Nu,,"
har intet Rim behov fo/' os al æ~.!!r:
en Konge bar del ; l øft da sl o/l dill .' \11"'"
og bliv den første i en K oll.!!/·rll'ld.·. ·!
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S( III'Il1C'rm orge n i Kalkbrænderihavn e n ,

S/ ESONI',N 1927,
æSOI)1.; 1I l'I,rI ,II .1"11 Itl, i Il, ,', 1<' Il" 111,1 11111 11' III t\al'
e rt 'l" S;\lIIIIH'II ~.I.lll1ill, . "1I ,ti .I" III ,' 1,"I"II",ddllhh ' r:
Akademisk ,R oklllb ",\ 1',,J yt.-llll i II Hold,d, hlll vi NI, hvor
rigtigt der i sin Tid blev 1'1'1, .I II SIIIIIIII"II·d"llI ill" s lillIll '11
blev taget op og førl I'r 'III lil Villt.-l i" III' .I , I), S, I~ , har
utvivlsomt udrettet mere for Slll(J..III('1'i.l": ~' 1 "'" i .1"11 .'1 I [ 1hed end de 2 enkelte Klubber kund.' h:.v~' "j"I'1. I) ')' e r
skabt mere storladne Forhold for del daglig~' Idl' ~ 'lsliv , og
der er dannet en Basis, der lover godt ror cl, IWIIlIl1 'nde
Aar.
Sæsonen begyndte stilfærdigt den 10. April, idet ma n
ønskede senere ved en større Baadedaab at mindes 10 Aars
Jubilæet. Baadehuset var ved Standerhejsningen fint nymalet, en Gave fra en Klubben nærstaaende Ven i Anledning af 10 Aars Jubilæet.
Trods den vaade og kolde Forsæson kom der 140 nye
Medlemmer, og Roningen har i det hele været drevet saa
ivrigt, at Sæsonen kom nær op mod Rekordsæsonen i 1921.
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Der har været 4590 Baadture og ,13'1'1'1 M".II"II, -,I",, ' 1)"1
er disse Tal, der bedst illustrerer Kluhh"" " 11,' 1y ,llIi,, ~ l",
Studenterne,
Paa et enkelt Omraade overgaar 1927 :.11 ,' 1,.11, f, " ,
Aar, det er med Ture over 30 km. Deraf har ~k, " 11 I 1,11,
medens det tidligere største Antal var 45 i 1926. t\ I .I " 1, 0
Ture er 25 gaaet til Nivaahuset (se yderligere herolIl s"III' .. '1
De egentlige Langture begyndte i Pinsen, da en Ba<ld ~~;II
til Dronningmølle (106 km). »Roar « og »Helge « (2-Aar '1' :Baade) gik den 26. Juni til Faxe Ladeplads (180 km), og
en Uge efter Hjemkomsten fik de ny Besætning og fulgte~
ad til Laholmsbugten (270 km) paa en 14 Dages Tur.
Brødrene Kirk og Hj. Christiansen har i »Leif« roet til Vejle
(450 km) fra 18. Juni til 4. Juli. Aa. Degn, E. Rasmussen og C. Høeg-Rasmussen tog med »Roar « til Vordingborg, derfra over Land til Roskilde og tog hjem rundt om
Nordsjælland (300 km). E. Kirk, Hendriksen og Høgstrøm
har roet i »Leif « fra Goteborg til Stockholm (700 km).
»Helge « var i Båstad (300 km) fra 7. August til 19. A ugust.
I Kongelunden, der ellers sjældent besøges af D. S. R., har
der været 5 Baade og den 24. Juli var 5 Baade i Dragør.
Baadene har saaledes i stor Udst.rækning været brugt
til week-end Ture og til Ferieture, der med deres »Campingliv « er af meget betydelig Værdi for Medlemmerne.
Den særlige Rolle, som Huset i Nivaa har spillet i Klublivet omtales nedenfor af Husets særlige Leder, NormanHansen.
Den 1. Maj holdtes der Baadedaab i Overværelse af
en meget stor Forsamling af Klubbens Venner og Veninder
med Klubbens Protektor, Kronprinsen, i Spidsen.
Allerede ved Sundkrogsgades Begyndelse aned ilian,
at noget særligt maatte være paa Færde.
Langs Kulpladserne var rejst en Række Flag:;l:clI,,,'I',
hvorfra Flagene lystigt smældede for de n rrislH' v,,, 1" 11
vind. Dette Arrangement var en Opmæ rk slllldll'd II., Il,·
forenede Kulimportører «, A/S "Guslav 1"'11'1 1111' N , ' II , II
A/S »De danske Betonfabrikk r ', .
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Ogsaa Baadehusene og Pladsen stod i Festlighedernes
Tegn og fra Græsplænen lød raske Melodier fra Marinens
Orkester.
I det lille Baadehus stod de festligt dækkede Borde
med Vin, Kransekage og kæmpestore Bananer. De sidste
en Gave ha Grosserer A. Kirkebye. KJ. 10 Y. tog Baadedaaben sin Begyndelse.
Følgende Baade blev døbt:

1. 8-Aarers Outrigger »Uffe « af Hs . kgJ. Højhed Kron-

2.
3.
4.
5
6.

pnnsen,
4-Aarers Outrigger »Gorm « af Rector magnif. Professor,
Dr. phiJ. Holger Pedersen.
Single Sculler (Crave!) »Find « af Direktør for Polyteknisk Læreanstalt, Professor P. O. Pedersen.
Single Sculler (Klink) »Daphne 11 « af Forfatteren
Axel Juel.
Single Sculler (Klink) »Svava « af Legationssekretær,
Baron Pierre Coche.
2-Aarers Inrigger »Tjalfe « af Dansk Idrætsforbunds
Formand, Generalmajor H. Castenschiold.

AARBOG H)I< I" .rl

7. 2-Aarers Inrigger
8. 2-Aarers Inrigger
9. 2-Aarers Inrigger
10. 4-Aarers Inrigger
11. 4-Aarers Inrigger
12. 4-Aarers Inrigger

7

»Leif « af HavlIl·di,, ·III,1I 1-1,,1')\.
»Roar « af Læg' 1'11'1101,111111111"
»Helge « af Profc ~ sll' 1\ 1',., :., II d ,
»Viking « af Professor I IllIllI" V"1 ,
»Bjarke « af Professor SIII'II 1'11 ,
»Hjalte« af Overlæge Sl'd\l ' "

Som man vil se af »Døbernes « Navne er det alle Mænd,
der staar Klubben nær og som hver især har betydet meget
for Klubbens Liv.
Naar det var muligt at døbe en saa anselig Flaade,
var det takket været Ingeniør Rees storslaaede Gave, Gaver
fra Grosserer Helge Wandel, fra »Roklubbens Venner «,
Indsamling mellem ældre Medlemmer og Indkøb af Klubben selv efter Bortsalg af gammelt Materiel.
Efter Baadedaaben præsenteredes hele den nye Flaac!I'
paa Vandet, hvorefter man samledes om Feslbord '!Il', IaVII,'
der blev Lejlighed til at takke en Rækk Persl"wl, d.·,
gennem de 10 første vanskelige Aar J1I ,d Hand "!~ 1)".111
har hjulpe t Klubben frem.
F ørst og fre mm est blev de r n'lII-1 1' 11 Tal\ lil 1\1"111"111
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sen, fordi Hs. kgL Højhed havde paatag 'l ~ig al 1"11 '
Klubbens Protektor og derigennem vist sin lnt '1"1' :-; '.1 ' III,
sine Studenterkammeraters Idræt,
Klubbens Hæderstegn blev overrakt Kaptajn HIllId",
alle Studenterroeres trofaste Ven gennem utallige Aar, I'. ,
sine alleryngste Løjtnantsdage til nu, hvor den tætte 1'a. yl,
graaner, og fremdeles i mange Aar vil denne Mand 1111'.1
den ubeskrivelig ranke Ryg lære Studenterroerne, hVil!'

Efter Baa dedaaben .

ledes man holder sin Træning vedlige gennem Vinterens
Gymnastik,
Studentermatchen fandt Sted den 15. Maj under overordentlig Tilslutning fra Københavnernes Side. Den vil
findes beskrevet andetsteds.
Allerede før Studentermatchen maatte Klubben ~ I' ()!' mand nedlægge sit Hverv paa Grund af Borlrejs' lil 11:.11, burg, hvor han skulde overtage en Stilling S"UI Vin'ltllll'.1I1
ved det danske Gesandtskab, Franlz Hv;)ss liV", 1111 1\ lili,
bens Ledelse i 1925 under vansk ·Iig.· 1,'11.1.111.1 , (;"1111"'" "I
stilfærdigt og flittigt Arbejde bkv d" vi g"".I" l" .,11. " .d I."
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samlede, og der blev lagt en solid og ~Illlldi ): ( .rundvold
for videre Arbejde. Klubben staar i s Lor Talll"': Jlliighedsgæld til Hvass for hele hans Virksomhed g 'IIm'lIl a ll e Graderne i Klubben, for hans Arbejde paa Kaproningsbanen
og nu for hans Ledelse .
Bestyrelsen supplerede sig efter Frantz Hvass' Bortrejse
med Overlæge Sedler som Formand, og dette Valg blev
bekræftet paa en ekstraordinær Generalforsamling de n
7. Maj.
I I. Jimi afholdtes Kaninfesten, hvor Overretssagfører
II ,1. ·illlh :1I Lalle for Kaninerne.
I). ' 11.1" 11 1'1' dn ~ nlagne Gange i Sæsonens Løb afholdt
\ I II
hh. ·.!. 1" ", 11'1, i I~('gl n me d Dans, saaledes baade
.' 11, I ' oIlId, II I. 111 1 d . 111' 11 ": dk r KllJhkaproningen.
~ '"11 1111 I. II I ' 'I'" '1 1111"" 1 1" .. .111 iv.· s lI :l'rllw r(' and lsl ds.
I I il 1111 11111 1 Id d ... 1'11' 11 11,, " ;:\ IPII," il/: hav d.· 1,111111)('11
II ...... ): " I d. l illi l" '0111.1. III, I " " I" , .1"1 . ;'111 . l·dV ,lIdi ~ var
ill l:dl .· I. ·.I. · I .I. I 1.11. II. Id. 1.11
1>.- 11111 ,.1" I'". II, t~ I' " l . I " l il 1111 I , Vd l 1" '1lied ·i
ÅIII 'dllill)~ ,d d. , 11"1,1 1 l" 1\\ . I. I 1. /1 1.. I, l, vII, d.· Hludue
slarl' i 1,'il'l'l Ild. ·.. ~ 1 1 } 'llIdlld ""1111 ,1. 11I· " y ll ... I.· d· I e jligheden lil al 1' 11111 11'1 I .1 " 11 " , 11" .. 11 II.
III (kllkrll1 'l lch.
Den 21. Sl'pklldll'l I.·j ll .I. , I 1111 ,1" ' 11 . , I':r(, s lll cll m,
Overlæge H, Køsl'r sill (.0 1\111 ', 1' ".1"., 1· .Id . 1\ llIhkll s ndte
Blomster og følge ncl' I~ rev :

er der atter blevet Plads for en Klubkaprunill~. 1I11d"1 l, .•
Tilslutning blev den roel den 25. September med l> il l,llI.1I
Harald Simonsen som Dommer (se nedenfor).
Atter i Aar lykkedes det at vinde med begge vor' 11 •.1"
over Kvik i den aarlige Venskabsmatch,
Standeren blev strøget den 30. Oktober efter 29 U~l'I"
god Idræt.
Allerede den 30. Oktober lød Kaptajn Bondos førsle
Kommandoraab i Statens Gymnastikinstitut. Da der imidlertid indtegnede sig 80- 90 Medlemmer til ·Gymnastiken,
var det nødvendigt at udvide Timerne til det dobbelte med
Plads i Idrætshuset.
Maatte denne Iver og Interesse for Vintertræning overføres paa Sommerens Træning, saa har vi Haab om at
komme ud af den Bølgedal. hvori vi med Hensyn til vore
Kaproningsre s ultater i Øjeblikket befinder os.

Kære Overlæge K ø l 'L
Æ r 'slIll'dJ..1I1 i 1l, S , 1< ,
Modtag paa Deres 60-aarige F,,)(Jsl'I:.al:.~, 1). " R,s
hjerteligste Lykønskning, modtag SLude nl '1'1'11 '1' lI eS varme
Tak for al Deres Arbejde for StudenLe rroJlillg 'Jl g nne m
de mange Aar, for Vejledning, naar d e l kneb m ,d a l finde
Vej , for Hjælp, naar den tiltrængtes, Vi ønsk r Dem
endnu mange gode Aar med fuld Arbejdsevne for Deres
ansvarsfulde Gerning .
Efter at Studentermatchen er lagt frem til Foraaret
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Uddrag af Ka . SI'II' ~~ 1I li "II -I
for 1. J an uar 1927 II. Il". ,"I,,, 1' 1'I
-~

A ar

Anla l
a ktiv e
Me d le mm e r

1917
1918
1919
1920
1921
1922
1023
I II II
I" " 1
1'1 '/ ,

1'1 "

274
305
325
327
396
385
285
242
25
lO ')
IJ

I

Allt,, 1
Baadtu re

Anla l
P erson tu re

Sæso ne ns
Varighed
angivet
i Ug er

3094
3018
2265
2839
6360
3345
3046
2640
2944
4668
4590

7161
9092
7182
8432
18024
8528
9532
6459
8755
10315
13477

26
25
30
31
31
24
24
28
24
28
29

An m.

Indtægt:

Kan ot u re medregnede.

Kassebe holdning fra forrige Aar .. .. ... . , ,
Kontin gent ....... . . .... .. . .......... ... .
Tilskud fra Universitetet, Polyteknisk Læreanstalt og Danske Studenters Idrætsraad.
D. S . R. s Venner ................. . .... .
Tilskud og Gaver fra Private .... .. ...... .
Studentermatchen .... ... .. ............. .
Huset i Nivaa .......... . .. ...... ... . .. . .
Andre Indtægter ...... . . . ..... . . . .. . . .. .

110

4.411
877
170
4.394

00
02
25
39
82

28.914

72

Kr.

Øre

5.048
8.474
1.958

45
37
50

1.736
1.109
1.817
864
610
1.113
5.833
339
IO

50
26
14
23
00
64
45

H,lJltI

2

Ud g ift:

Oversigt over Kll10b
Sæsonens
Varighed
an6ivcl i
ger

An tal aktiv e
Medlemmer, d er

An ta l
Ture for
sa mtlige
Medle mmer

13477

Ho jcs tc
A ntal Ture

ÅII! {d

11",,<1.

~aS~~~~~~:~~bt

nanet af nog -I

Med le m

lll fe

304

363

4590

-_ ...

--

29

I

Virb omhed 1927.

' ns

Genn e msni tsanta l T ure pr.
ro end e og styrende Medlem

Antal km.
for samtlige
Medlemmer

An al
Haadturc
ove r
30 km.

60

An tal km.
paa
La ngtur e

17467

Skatter og Afgifter , Telefon og Vedligeholdelse af Baadehus .......... .. . ... . .
Baadene og Aarer ............. ..... ... . .
Baademand og Incassoprovision ...... ... . .
Særlige Klubforanstaltninger (Gymnastik, Marketenderi, Klubkaproning etc.) ......... .
Administration, Tryksager, Porto etc ...... .
Aarsbe retning og Propaganda . . . . .. .. . ... .
Renter og Afdrag paa Gæld . .... . ... .. .. .
Kontinge nt til D. F. f. R. ....... . ... .. ... .
Studentermatchen ... ... . .. ....... . ..... .
Kaproningsudgifter ........... ....... .... .
Huset i Nivaa ......... ........... .. ... . .
Kassebeholdning den 31. Decbr. 1927 . ... .

06
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BAADENE.
Efteraaret 1926 stod det Bestyrelsen klart, at det ikke
lod sig gøre paa tilfredsstillende Maade at gennemføre endnu en Sæson med det gamle MaterieL
Til Trods for, at der i Sommerens Løb hver eneste Dag
var bl e ve t re parere t paa Baadene, havde de dog gCIIII\'1I1
gaae nd ' v ~ r l i n Le mm lig c1aa rlig SLanc!.
D 'l bkv dn[tI" IlI'sllllkl ;11 s; ' 11\0 all illd pllll :d "ll.dl, '
e l 'aa sil ri ;\111111 il Y" 1\11:'.1" , "lillIlIdi ,I "I: Id 1111 11 111 " ' II ,' I
til svarelldl' /\111:.1 111 d, ' " lild,· 11,1,,,1, ,,
S om bek"lld I Iy IlIo 'd, ", ,1.-11, ' ,, 1' ,'1 ,d l' "I "IIII1I1I ~, 1,1.' 1
Klubb n SIlIII (; IIVl'l 111".11"1: ,'II (111, '1, "II l'il " I, Il, I'il "
aarers lnrig).:\'l's , "II '1''':1.111'1, 1111 ig~:"1 "I: "lildiIIIII, : .. 'I
Sculler, Endvid,'I'I ' illdl,tlhln: \'11 lo' il'l':I :'I'\'I'S IlIri,,,,,,I', I" '1'"
aarers Inrigg 'rs og 'Il Tav 'Ibygg ' L S 'lili r.
For aL skaf{ P lad s Lil a ll e dis e ny Baad e solgl\' :< i:dl
10 af d e gamle.
Fredericia Roklub købte Fireren "Als «, Firea"lf\'r:<
Baadene »Carl« og »Saga« samt Toaarers Baad ' Il
"Elektra «.
Skive Roklub købte Fireaarers Baaden "Svava « og T oaarers Baadene "Leif «, "Tjalfe « og »Svea «.
Endelig købte Nykøbing F, Roklub Otteren "Blue boy «
og Korsør Rokiub den klinkbyggede Firer "Ca ira «.
De nye Inriggere leveredes af Baadebyggerne Th, Hendriksen og Mortensen & Nordbjerg, Dog lod vi selv fremstille Rullesæderne for at sikre os en Standardudførelse,
hvilket medførte den store Fordel, at Rullesæderne blev
fuldkommen ens og ombyttelige.
Da Rullesæderne i "Eos «, "Dreng «, "Blaa « og "Cimbria «

I

NIVAAHUS T.

A

tter i Aar har Feriehuset vær.eL mege L be nytle t. Næsten hver Lørdag-Søndag har flere Baadehold været
deroppe.
De første - 3 Toaarers Baade - tog af Sted den
21. Maj; ialt har der været foretaget 15 Ture med Toaarers
Baad og 14 Ture med Fireaarers Baad,
Som det vil erindres, var Huset oprindelig strøget med
en mørk Kompositionsfarve, hvilket gav det et ret dystert
Udseende.
I Aar er Huset blevet malet op med en smuk rød Farve.
Samtidig har Tagskæg og Stolper faaet D. S, R,s blaa Farve,
og Bygningen har herved faaet et langt livligere Udseende,
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samt Scullerne i høj Grad trængte til Fornyels " bl 'v disse
Baade ligeledes forsynet med det nye Standardsæcl '.
Iøvr igt blev de gamle Baade, som vi beholdt, mege l
grund igt repareret, saaledes at de ved Sæsonens Begynde lse var saa gode som nye.
Det har da ogsaa vist sig, at der i Sommerens Løb har
v~ 'rcl meget faa Reparationer paa Inriggerne.
Od slaar Bestyrelsen klart, at i en Klub som D. S. R.
kali dd ikke betale sig at have et gammelt og skrøbeligt
Mal'ril:I, (I;:. d fleste Reparationer maa udføres af Haandværker' i Mocb æ tning til, hvad der er Tilfældet f. Eks. i
mange Provinsid IIbb r, hvor Medlemmerne selv kan udføre
Reparatioll 'rrw .
Der bør de rfllr liv -r l Aar anskaffes mindst 2 nye Inriggere, og de ældre Haad c brlr afhændes, medens de endnu
har nogen Værdi, og ind en cl t Tidspunkt indtræffer, hvor
de kræver uforholdsmæssig mange Reparationer.
Selv med en saa stor aarlig Ny a nskaffelse vii den gennemsnitlige Levetid for en Inrigger i D. S. R. dog blive
9 Aar, idet der regnes med al bringe A ntallet op paa
10 Fireaarers Baade og 8 Toaarc rs Baade.
Det er derfor aldeles nødvendig l, at Baadene behandles
med den størst mulige Omhu. Man maa haabe , at alle
Klubbens Medlemmer vil forstaa dette og handle derefter.

Baadehuse, Anløbsbroer m. m.
Da Sæsonen aabnedes, præsenterede begge Baadehuse i
Kalkbrænderihavnen sig fint nymalede. D~tte var en ekstra
Overraskelse, som en velkendt Mand inden for Klubben beredte os i Anledning af lO-Aars JubiIæ < og den forestaaende store Baadedaab.
Anløbsbroen blev udvidet til den dobbel te Bredde og
forsynet med nyt Plankedæk. Desuden byggedes en særlig
Bro til Motorbaaden inden for Estakaderne.
I Aar vil der blive bygget en ny Slidsk paa den nordre
Side af Anløbsbroen. Det er da Meningen, at Baadene skal
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sættes ud ad denne og tages op ad den gamle S~id~~. p I l I
den sydlige Side af Broen. Paa denne ~aade ~11 l HI'·\I·.
Løsen _ »Trafikregulering « ogsaa være lOd ført 1 D. S. IC
Pontonen blev grundig repareret og kalfaltret indclI
Sæsonens Aabning og holdt sig ogsaa godt til hen paa Sommeren, da den viste en afgjort Tilbøjelighed til at opholde
sig mere under end over Vandfladen.
Den er nu opgivet som haabløs, og til Foraaret vil
Me dlemmerne forefinde en Ponton af en ny, bedre og absoltll synkefri Konstruktion.
J. Norman-Hansen.
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en gamle Regel, at en Sejr i Kvikmatchen CJ' ,'11 1'11,
løber for en god Kaproningssæson, passer ikkt- ,oll id,
men [Ol' en flygtig Betragtning skulde det synes, at lo S"II' i Kvikmatchen maatte give Vished for en god Sæsoll .11'1
kommende Aar, og dog, heller ikke her stemmer Regk' lI,
de to Se jre i 1921 varslede en god Sæson 1922, og d 'II
blev god . Efter de to Sejre i1926 havde vi foruden en Del
ældre Juniorroere, der havde præsteret gode Kampe, en
Stab af yngre Roere og alt tegnede godt for 1927; men
alligevel blev 1927 hvad Holdkaproninger angaar et af de
sletteste Aar i Klubbens Historie. Hvad de to Sejre i 1927's
Kvikmatch skal bringe , maa Fremtiden vise ; alt tegner godt,
men - - I 1927 var Ottermatchen imellem Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt i Stede t for som tidligere at afholdes
om Efteraaret henlagt til F oraaret for derved at faa en
god lang Træningsperiode imod tidligere to, en om Foraaret og en om Efteraaret.
Ligesom Aaret forud havde Klubben engageret Løjtnant
Ernst som Træner; under hans Ledelse begyndte Træningen allerede i Begyndelsen af Marts Maaned paa Romaskinerne i Idrætsparken. Der mødte straks op imod 20
Roere, baade Juniorer og Begy ndere, hvorimod det ikke
var muligt at formaa nogen af Klubbens Seniorer til at gaa
i Træning. Instruktionen gik godt, og allerede i Slutningen
af Marts gik man i Baadene; de to Otterhold blev sammensat, dog stadig med nogle Forandringer for at finde de
bedst egnede Folk, Desuden var et 4-Aarers Hold af ældre
Roere og et Hold Reserver til de to Ottere i Træning.
Studentermatchens Afholdelse var fas tsat til Sønd ag
den 15. Maj og tre Uger før de nn e Dag over tog Ing eni Hr
O . Hallin Træningen af Polylcknik l'r hlll ckt, lU ·d(·ns L ~'i t-
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n~nt ro st vedblev at træne Universitetsholdet. Om d '
vIder' T
'
I
en
:æOlng og se ve Matchen berettes andetsteds,
I n/!('n lør ,T, Eberth havde i Anledning af Klubb
10- ~lI n, J ubIlæum skænket en meget smuk Vandre o~:~
a f S"I v, »Paraplyst a t'Ive t « I' mIn
' d re Format d
k pI t 'l
d,'1
I I
'
d
' er s a 1J 'I I ' : , l l ' se jren e Holds Træner. KJubben er Ingeniør
: " ',Ih ""'f. 'l taknemlig for denne ved sin Art o Hensi t
11,,1 ".11 " ,,1, le Gave d
'I b 'k
g
g
, er VI eVlr e, at ogsaa »the coach «
"d k
'
I", v, ', III, J' \' I" beJønnet Roerne bli
l'
I "
'
ver JO IO S revne I den
"" ', , 1\".11 Sv in læ der med Sølvbeslag indbundne Bo
1"""1",, ,d d" 1: 111 1' d n kendte Sølvmeda'JI H Il' bl g,
I I' I I '
I e,
a In
ev
VC'C 'I" " I II- , ,,,, "~I "" ,~ Sv;r i Aar den første lykkelige Vinder
' fh o Idt K apronmgsudvalget
'
,II .... "p. d,·", .l.', . ,M d,'l _\
et'
M",d~
IIIC'" cl" , l, 11'1111', v· r 'nde R
d
" .,
. ~ ,
oere, og er sammen~dlles r"lgc'IId,'
11,".1 : "II I e lv' til f ' ·
B
.
,
•
• M S ner, en
egynderhrer
og e n J unw('lIl1 C'1', hvi s tJ h'elsk Roere sk Id d
J ' r
u e anne en
1l0l0r Irer, ~allll '1. Ht:slTv c fil' 'aar l's Inriggerhold, E. V ,
~ardram s,kulde saa vidt muligl!told ' S Ild nfor den almindelIge TrænIng og k
h II'
, ~
.
un e Ige s ig Scull rron inge n,
Den SIdste Del af T '
. S
f
rænmgen hl lud e nle rmatchen var
oregaaet fra Baadehuset i Fiskerihavnen og K
bJ
h
f
'
aproerne
ev er or at ny de godt af det roligere Vand i Havnen'
dette er forsaavidt et uheldigt Forhold
I t
'
,som n eressen for
K
'
apronlOg svækkes blandt Klubbens øvrige Medl
idet di
. Id
emmer,
sse s Jæ ent ser de træne nde Mandskaber, hvilket
atter medfører at rIg
f
' d
V
'.
1 angen a
ny Kaproningsemner bliver
mIn re., anskehghederne ved Træningen af Holdene var
forskellige , Letvægtsholdet klarede sig bedst; det bestod af
ældre Roere, men for en enkelt kneb det at k
d
under de 62 5 kg d
omme ne
.
, ; er maatte baade Løbeture og Dampbade
hl; Begynderholdet havde Vanskeligheder ved at finde Ba~anc~n, dette kan derimod ikke siges om Juniorotteren der
,ove sag~ Ig bestod af prøvede Folk; her .syntes det imi~llerhd at k~lbe for Mandskabet at finde hinanden til et godt
S amarbeJde ,
Til Kaproningen
i Liibeck den 11, og 12. Juni havde
Klubben allerede i
Slutningen af April modtaget Ind-

hyde lse; da de øvrige tyske Kaproninger , hvori vi
kllnd e tæ nke os at deltage, faldt sammen med Kaproning 'rne herhjemme, besluttede vi os til at deltage med JuniorlIlle ren, selvom Holdet endnu ikke paa hjemlig Bane
havde vist, hvad det duede til. Vi anmeldte derfor til Lørdag den 11. i J unior-Viel'er og Zweiter Achter og til Søndag den 12. i Erster-Einer (Bardram), Zweiter-Viel'er og
Juniorachter. Torsdag den 9. afsejlede Roerne med Løjtnant Ernst som Leder til Liibeck, hvor de blev indkvarteret
hos tyske og derboende danske Familier. Da der i alle de
Løb, hv ortil vi havde anmeldt, skulde ros indledende hea l:- ,
besluttede Holdet kun at starte i Otterløbet, og da 'Rard, :11"
ikke me nte al have Chancer mod nogl e af Tysldlllld ·. 11I'cI ·, 1o
Scull e rrn ' r',
var III1·ICll frem, IIl1dl'lll hllll ,d '.1 1110 ' V,
kllnd· dllg ild,t' /!m'c' liS /!II'ldc'lIdc', id"1 11,,101, ' 1, I", I I ",,,ol,·
af: II. Lyde l":-:c'lI, II . Tllllh" l, M. .I 1..... C·". I' I) ,· ' '' , II , I' .
N ie ls 'n, K. I' 'l 'I' S~'II, N, S IC'C" I'II ' II, II II I' , 11' 1, '"
II .
H øeg -l{a~lIIl1sscn 0 111 IA,,('da).!(·II cI"II II , 1,1,·v . III 11'1 "d i d,·'
indl e de nde heat til Zwcil 'r Adll"I', ,,~ cll" '. 11111111' 11,,1.1
med Undtagelse af Degn, d e r var crs lallc-I IIlI'cI It ll .1' 11111,
vel om Søndagen klarede de indl ede nd . h '-'a l ~, '""" IWII
blev placeret som Nr. 4 i SlutheateL
Kredskaproningen i København faldt allere d e S"mcla).!I'1I
efter. Vi deltog i 5 Løb uden at faa en eneste Sejr. lilli).! ,
var Bardram anmeldt i Senior Sculler, men da der ikke
var indløbet andre Anmeldelser til Løbet, trak vi i Overensstemmelse med Klubbens Princip vor Anmeldelse tilbage.
Ved Kaproningen blev vort Juniorhold: E. V. Bardram, K.
Petersen, N , Steensen, H. Lydersen, cox H . Høeg-Rasmussen i Juniorfirer slaaet af K . R. med l Længde; C. V. van
Deurs bl ev i Juniorsculler slaaet af Kvik; Begynderholdet:
E. C. Knippel, P . Bardram, H. E. Nielsen, H. Tølbøll, cox
H. Høeg-Rasmusse n blev i Begynderfirer slaaet af Kvik.
Letvægtsholdet: Th . Kjær, Beenfeldt, H. K . Rasmussen,
C, V , Hanse n , cox Helge Høeg-Rasmussen havde i Løbet
om Letv ægtsmesterskabet for K øbenhavn det Uheld ved
500 m M ærket, at et Sæde løb af Skinnerne; Holdet laa da
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lidt foran Konkurrenten og vilde maaske h
maatte nu se sig slaaet af K R I J '
ave vundet, men
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are t os, Akademisk Roklub vandt
M esterskabskaproningen S d
havn blev derfor d
f' I
døn ag den 10. Juli i Købenen ø gen e Kapro . g h
. .
og naar undtages Bardrams S ' .
nm, von VI deltog,
det en Sorgens og Sk ff l eJr I SculJermesterskabet, var
b
u e sernes Dag H K R
ta te et 1000 m Juniorscullerløb'
. . . asmussen
borg, en Kvik'er besatte T d ' I t~1 Peter Hansen fra Nyhvor Hassager var erstattet:e'~PHa ~en, og vor Juniorfirer,
baade af Kvik og GI'
. . Andersen, blev slaaet
L
lmt med Skjold
F'
øbet om ScuI/ermesterskabet v
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haardeste Løb om M t k b . ar det bedst besatte og
.
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.
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.
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sit Forspring, og før Langebro [111',·, JI.l1I "" ,I ."J "Jtilli",
Længder, medens Rehberg og Schwarlz Jt 1' 11Ip' I lillI ÅIIII"II pladsen. Efter Langebro gør Schwadz s i ~ tIl .rI t' " lrI"'l I "'~
begynder at æde sig op paa Bardram. BanJralll J" , .11' I .I""
alle Angreb og sejrer med en god Længe!' i till ,' lrI , J i
derne var 8.39.6 og 8.42.8. Da der ikke var udskll'V"1 1I11~,, ' t
Juniorotterløb, havde vi uden noget Haab om S 'ir 11111111'1.11.
vort Hold til Ottermesterskabsløbet. Resultatet val ',11111
ventet et eklatant Nederlag flere Længder efter Aarhm, lig

K . R.
Den internationale Kaproning den 16. og 17. Juli var
den sidste af Sommerens Kapr oninger og Nordisk Studentermatch var henlagt hertil, da N. S, R. var udtaget til
at repræsentere Norge i Firer uden Styrmand og derfor
alligevel skulde herned. Holdet bestod af Th. SverdrupThygesen, Fridthjof Jebsen, Fritz Klykken, Haakon Larsen, cox Per Meinich og som Leder for Holdet, Officials
og Regattabumlere var vore gamle Venner : Formanden i
Norges Roforbund, Aktuar Niels Sol berg, Bestyrelsesmedlem i Norges Landsforbund for Idræt, Grosserer Arne Corneliussen og Arkitekt E. Moestue taget herned. Roerne var
indkvarteret i Baadehuset, hvor F ru Grønberg sørgede for
deres timelige Fornødenheder, medens Solberg og "Arne «
boede hos Schack. Foruden om Kaproningen er at berette,
at Nordmændene selvfølgelig var i Tivoli, hvor der knustes
Tallerkener og arrangeredes internationale Hestevæddeløb
i en af Boderne . Hvem, der vandt, er mig ikke bekendt.
En anden Aften var der af Lundqvist arrangeret Havefest
paa Hassagers Kollegium , og at der om Søndagen eiter
Festen hos Nimb var det traditionelle Bal i Baadehuset i
Kalkbrænderihavnen, nævner jeg kun for Fuldstændigheds
Skyld. Festen her maa have været vellykket, for .Tcbse n,
Meinich og Haakon Larsen var meget bedrøved owr al
skulle bryde op allerede ' KJ. 7 om M orge n 'II [Ol' a I lIaa
Toget til Osl o. Om selve Kaproningen Cl' al 1"'" '1k : I h'l
første Løb, hvori Klubben deltog, var NOl'lli sJ\ M, .. kl J\,I"
i Single Sculler; her maatte Bardra lll ~! all " J"I'" "V! ' ! J\ ""'11 ,
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han var selv Skyld i, at Konkurrenterne var udeblevet; han
havde slaaet dem for eftertrykkeligt i Hankø. Det var det
tredie Mesterskab, Bardram fik, og det første nordiske
.Meste rskab, D . S. R. har vundet. Godt gjort, Bardram, bliv
ved.
I B 'gy nderscullerløbet, hvor H. K. Rasmussen skulde
forsvar' Klubbens Farver, opnaaede han kun Tredjepladsen
blandL d, · 1\ e ltagere. Lørdagens sidste Løb var Nordisk
Stud IIlnll w L h. Det var ikke ventet, at Juniorholdet
skulde 111111111' lda re sig imod Norges Repræsentanter fra
M,· s ll' ..... II.II,. llIh l i Firer u. St. Vort Hold klarede sig dog
111'11 l' ,·,d 'I,. I'I-I rle Løbet til Langebro, men blev overhalet
I' I ' ,il- i d Il- 1\.00 m. N. S. R. og vi har nu hver 3 Aktier
i d"I, i 1'1 (I r D. S . R. udsalte Vandre p okal, hvorom der
/'i lud '"'. .", (; r lll ~. \· . I Søndag 'ns Jllninrolt rl øb ove rraskede
vlIl' l 11111.1 . VI ·I v ,lidi d'" ild,,·; IIIl'II d a vi ikk havd e regnet
IIl1'd, aL d,'1 .'1 111 ri d , · 111111111' Id rll't· s ig IIV l,; dllr
hr is Liani a og
Liiht 'II, kali tid ildl,' fil 'gks , nl II i 'd l sad i Hal se n paa
os Tilsku 'r', da vi saa Huld e l [",re fra larl lil efte r Langebro ; men ak, e nlen nu Kræfterne var udtømt, eller Slutspurten var sat for sent ind, Christiania Roklub gik forbi
og sejrede med 2' /0 Sek. Tiderne var 6, 21,4 og 6,23,6, Liibeck var flere Længder efter. Seniorscullerløbet fik et dramatisk Forløb. Der var kun to Deltagere, Henning Rehberg
fra D. F. D. S. og Bardram. Rehberg havde aabenbart
svoret Hævn for Nederlaget i Danmarksmesterskabsløbet.
Han begyndte meget haardt og førte de første 200 m, derefter tog Bardram Føringen og førte med en god Længde
ved Langebro. Rehberg gik nu atter lidt frem, og der udspandt sig den heftigste Slutspurt med Bardram førende
med ca. 1 Længde. Løbet fik dog en brat Afslutning 50 m
før Maal, idet Rehberg »fangede en Ugle « og gik rundt.
Sidste Løb var et Trøstløb i Firer. He ' blev vort Juniorhold slaaet med l Længde af et Hold fra »Glimt « som
eneste Modstander, efter al vi havde ført den første Del af
Løbet.
Sommerens Kaproninger var dermed forbi, og Holdene

gik ud af Træning. I Slutningen af August loges der atter
fat, og alle Kræfter blev sat ind paa Instruklion af ganske
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E. V. Bardram,
norsk, dansk og nordisk Mester
i Single-Sculler 1927.

friske Roere, dels for at have rigeligt Materiale til Kvikmatchen, dels for at have en Stab af Roere til næste Aars
Kaproninger.

Efteraarskaproningen den 11. September fristede os,
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trods tidligere BesluLning om ikke at deltage, lig vi an meldte, omend i begrænse t Omfang. Der blev sallIIII 'nsa L
et Hold: V. Rømer, G . Meng Lund, H. E. Nielsen, H. T",II bøl, cox H. Høeg-Rasmussen til Kanalløbet, Holdet vandt
i en Tid af 20 Min. 1 Sek. og slog Skjold med 14 Sek.;
desuden trænede Steensen i Sculler og vandt Begynderscullerl øbet over K. R.
Venskabsmatchen med »Kvik « afholdtes Tirsdag Aften
den 20. September med Start ved Langeliniefy ret og Opløb
ve d Pramrenden. Begge vore Hold vandt overlegent, PoI y l 'knikerholdet en Længde foran Akademikerne. Som
1)II11111l er g Meddommere fungerede Malermester K. Gøtke,
I
I' , F;d1rika nt N. M. Jensen, »Kvik «, og Overlæge K.
", IU' J, lI ... d'·IlS Assistent K. J. Crusell, D. F . D. S., havde
" V, ,I II ',' 1
JJI"J J'I, Banedommerhvervene. Holdene bestod
II I ,\1, ,d, lI, di "J IJ"ld"I ; K. .T Il en, Conradsen, S . Stuhr,
II " !'" 1. 11 d , ,,, , ( ' II I" 1.111 ';"11 . PolyL knike rh oldet : B. S.
I~ " .lilli .1' 11, II . I 111101 , II , II. C 1I':; I"IIS"I1 , Mar hall, cox
II. II.,.·! 1{ II'.II1JJ ', "II ,
1,'111 a l VlI'ldl" l. y· .h ·1I III 1\.Il'llIlIi"I, lig for a l lade Klubb 'IIS M ·dl ' 111111"1' vis,', hvad d.· dllnl· lil, a fh oldtes Søndag de n 25. " pl 'mb ... ' 1\ KILlbkaproning. De t er flere Aar
side n en saacl a n sids l afh oldtes; men da den baade hvad
Deltagelse og Roning angaar blev y derst ve ll ykket, bør
den være en aarlig tilbagevendende Begivenhed. Starten
foregik ved Tuborg Havn, og Opløbet var ved Strandpromenaden i Hj ørnet ved »Helgoland «. Nogle af Klubbens
Æresmedlemmer og ældre Medlemmer havde vist deres
Interesse for Kaproningen ved at danne Regattakomiteen,
hvor Hvervene var fordelt paa følgende Maade : Dommer:
Direktør Harald Simonsen, Tiddommere: Kontorchef G. E.
Riemann og Tandlæge D. Kisbye, Banedommer : Ingeniør
H. Ree og Starter : Ingeniør Ove Petersen. Der afholdtes
ialt 8 Løb, og Sejrherrerne blev føl gende:
Løb I, Fakultetsløb for Polyteknisk Læreanstalt, Maskiningeniørerne : C. Høeg-Rasmussen, V. Rømer , G. Meng
Lund, MarshalI , cox H . Høeg-Rasmussen.
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Løb II, Single Sculler, Handicap: E. V. 11111'1. .1111
Løb III, Fakultetsløb for Universite Lel, '1',·,,1.,,11,·11 ... . 1\ .
Hernøe, Høgsgaard, J. J. Rasmussen, Skovgaard .1"11·."11,
cox A. Thygesen.
Løb IV. 4-Aarers Outrigger, Klubmesterskab: M. J 'ssen, H. Hassager, N. Steensen, H. Lydersen, cox H. K.
Rasmussen.
Løb V, Kaninløb : Gunnar Jensen, Conradsen, S . Stuhr,
Høgsgaard , cox H. Høeg-Rasmusse n.
Løb VI, 2-Aarers Inrigger, Klubme sterskab: G. Meng
Lund, V. Rømer, cox H. Høeg-Rasmussen .
Løb VII, 4-Aarers Inrigger, Klubmesterskab : K. E.
Hansen, G. Schack, J. Norman-Hansen, E. V. Bardram, cox
T. Lorentzen .
Løb VIII, Begynderotter: Gunnar Jensen, A. V. Andersen, E. Knippel, P. G. Hencl r iksen, E. Gotfredsen, Conradsen, S. Stuhr, Høgsgaard, cox H. Høeg-Rasmusse n.
Præmieuddelingen fandt Sted ved en vellykke t Fest i
Baadehuset om Aftenen. En sæ rlig Hyldes L blev Ba rdram
til Del, som modtog den af Klubbens Ven, Lega tionssekretær, Baron P . Coche, udsatte Vandrepokal for Klubmesterskab i Sculler.
Den første og største Del af Sæsonen var trist, naar
undtages Bardrams Sejre, der lysnede og livede op til
Slut. Vilde nu blot Efteraarets unge lovende Roere sammen med de ældre prøvede møde op til Foraaret og tage
fat paa Træningen med Begejstring og Sejrsvilje, den
Vilje, der faar sin Mand til at trække hvert eneste Aaretag
paa Træningsturene igennem kun med den Tanke at sejre
den Dag, det gaar løs, da vil det usvigeligt atter gaa fremad
og opad.
O. H.
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for Dag, Aften for Aften sad i Baaden; Vand 'l V l ll 11,,1.11,
Mørket var tæt. Det eneste, der var at længes d k l' v II
selve Kaproningsdagen, som dannede Slutningen paa ~'II
lang og haard Sæson.
Nu betyder den Indledningen til en lys og herlig Sommer, der endnu rummer alle Muligheder.
Skulde det ikke være en Fornøjelse at træne til den
Match herefter?
Jeg synes det.

III.

STUDENTERMATCHEN 1927
BESKREVET I SMAA KAPITLER

I.
Datoen: den 15. Maj.
Ligesom i England rOr vi nu Studentermatchen om F oraaret. Fra gammel Tid har vort store Forbillede, det rigtige »varsity boat race« derovre været Aarets første RoBegivenhed. Længe turde vi ikke binde an med et saa tidligt
Arrangement.
Men nu blev Skridtet aItsaa gjort.
Og vi kom ikke til at fortryde det. Vejret var godt, Vandet var godt, der var Tusinder af Mennesker og megen
Begej string.

II.
Vi vender vist aldrig tilbage til Efteraaret.
Det er da ogsaa noget ganske \a ndet at træne om Foraaret, naar Dagene bliver længere og lysere, naar Øresunds
Vand blivere klarere og varmere for hver Tur.
Naar det for hver Dag bliver bedre og bedre at ro.
Tænk paa før, da vi i Septembers Mørke og Kulde Dag

Træningen: Den har jeg ikke meget at sige om. Vi kender allesammen tilstrækkeligt til, hvilke Vanskeligheder, den bereder, hvor mange Roere der maa prøves,
hvor mange Eksperimenter der skal til, før den endelige
Sammensætning findes.
Trænere: Ernst og Hallin, henholdsvis Akademikerne og
Polyteknikerne.
Dog maa det i Sandhedens Interesse bemærkes, at de
to Hold først paa et ret sent Tidspunkt kom under hver
sin Træner. Fortræningen , før Holdene endelig sattes, foregik i Fællesskab under Ernsts Ledelse.
IV.
Favoritter : Det vilde selvfølgelig intet af Holdene være.
Ved vi ikke udmærket allesammen - uden iøvrigt at
være overtroiske -- at det gamle Mundheld i Klubben siger:
- Favoritterne taber Studentermatchen?
Ga~ske vist har det ikke slaaet til siden hin sørgelige
Dag i 1923, da den, der skriver disse Linier, som Styrmand
i Universitetsbaaden led sit Livs største »Roerskuffelse ".
Det Aar havde vi vist fire Danmarksmestre paa Holdet,
i hvert Fald roede saavel Jens Nielsen som Holten-Dall og
Frantz Hvass med, og vi var brandsikre paa Sejren.
Saa gik Polyteknikerne hen og stampede Berle op af
Jorden. Hallin og Fogh sad i Forvejen paa Holdet.
Vi tabte altsaa, »Favoritterne « tabte. Den Skuffelse
glemmer jeg aldrig.
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Men siden har Mundh e ldet ikke slaaet til. Polyteknikerne har i Virkeligheden været Favoritter hvert Aar.
Det lader sig vist ikke benægte.
Men de har ogsaa vundet hvert Aar.
Og dog lever Mundheldet.
Overtro dør aldrig.

V.
Dommerne 1927: Direktør for Polyteknisk Læreanstalt,
Professor P. O. Pedersen og Universitetets Rektor, Professor Dr. phil. Holger Pedersen.
Banedommerne: Professor ved Universitetet, Dr. juris
F"<Inl/: Dahl og Professor ved Polyteknisk Læreanstalt
WIII . 1< lillI!.
~la"I"I': 11I,,('lIiol' H "('

som ~<. dv a nlig.

Pol y lc.: k lIihrll ' : V, 1\. SIc.; 'n~Lrllp, P. Bardram, C. V. Hansen, S. Haug, J. P. Johanne 'son, H. Tølbøll, Niels R. Steensen, H. A. Hassager, H . Høeg Rasmussen, cox.
Akademikerne: E. Knippel, H. K. Rasmussen, Trolle-Jacobsen, Poggaard Larsen, Aage Degn, K. Petersen, H. E.
Nielsen, H. D. Lydersen, Carlo Larsen, cox.

VI.
Banen: De sædvanlige ca. 3100 m. fra Langebro til Lystbaadehavnens søndre Molehoved.
Bedste Tid i Aarenes Løb: Polyteknikernes i 1923, 10
Min, 19,5 Sek.
Bedste Bane: Efter de flestes Mening vist Inderbanen.
Deltaget oftest: Niels R. Steensenj startet 5 Gange og
vundet hver Gang.
Nyeste Ide : Ingeniør Eberths smukke Sølvkopi af »Paraplystativet « som Præmie til ~det sejrende Holds Træner.

VII.
Arrangementet 1927 : Endnu bedre og mere storslaaet
end nogen Sinde tidligere. Musikkorpset atter vokset.
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Langelinie, den Dag Studentermatchen roes: Kan bedst
sammenlignes med en sydende og boblende Hekseked e l,
hvor Tusinder af Meninger diskuteres.
Studenterhuer, blafrende Flag, blaa Himmel, blaal Vand,
nydelige Dameroere fra Hellerup som Sælgersker a[ »Sympatimærkerne « - uimodstaaelige!
Del er Langelinie under Studentermatchen.
Arrangementet som sagt eminent.
Det overgaas kun af næste Aars.
Spørg Schack.

VIII.
Selve Løbet : Gjord\· 11.II,I·n lil "II SO",!"II:> 1)11" 101 II'.
Akademikere - men lil d. I IIIIIVI'lIdl. , 1"1 dl' " d.' , 1'"l y
teknikernes femte Se jl' I II "I"
Vil De have nøjcn' l'. 1" .1 t
Læs!
Første Melding hyl". 1\ 11' 11\'111'111.1 ':1 '11111'111 Il1Ijll.d\'l'l'n
umiddelbart efter at SI<II.1.1d, ti ' .. lIIeldl'l ,' 1111'11-11, 1,,1' 'L
Sekund har gjort Langelilli ' lavs.
- Polyteknikerne fører i Starten.
Hyl og Raab, Jubel og Jammer, Fy og 1-I1I1'1'tI.
Ved Knippelsbro er der haard Kamp mellem d ' lo Ilnld,
Vi Akademikere haaber endnu.
De hænger dog altsaa paa.
Men ved Kvæsthusbroen fører de blaa .
Og saa stænger vi lige saa stille for Haabet. For vi ved,
der er intet for os at haabe paa. Ganske vist spurter de
godt ved Hønsebroen; men dog ikke godt nok til at naa op.
Saa er det igen forbi. Polyteknikerne gaar over Linien,
Dommeren sænker Flaget.
Nu først kommer vore hvide Kammeraterj ak de kommer kun tidsnok til at raabe et Hurra for deres Besejr~re.
- Heller ikke denne Gang, sukker vi.
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Og saa gaar Holdene i Land.
Eneste Lyspunkt for Akademikerne: Holdet gav Modstanderne den haardeste Kamp i de sidste 5 Aar.
Det gaar altsaa fremad.
Maaske kan vi vinde i 1928.

IX.
E fler Ma lchen: Holdene gaar i Land i Lystbaadehavnen,

1\"

H Ilt It , I t II

I

I

I

X.
Langelinie er atter tom, tilhører Igt · " I tt ll
der er et helt langt Aar, som skal gaa, Itll Vt
folk alter faar en Chance for at rehabiliter~'
Og sker det saa i 1928?
Jeg ved det ikke.
Men jeg haaber det.
For vi trænger ærlig tal t til det.

XI.
Polyteknikerne roede i Baaden "Dana «.
Akademikerne roede i Baaden "Ny «.
De havde henholdsvis Yderbanen og Inderbanen.
Tiderne blev 10,46,4 og 10,51.

XII.
Studentermatchens Betydning: Der har været skumlet
om, at denne Match var uden sportslig eller anden Betydning.
Jeg vil paastaa, at det forholder sig anderledes. Dens
sportslige Værdi er i hvert Fald steget Aar for Aar.
Gud bevares, det er ikke Oxford-Cambridge Matchen
om igen.
Men Studentermatchen har heller ikke 100 Aar paa
Bagen.
Den har kun 8.

XIII.

Sejrherrerne.

Dommerne taler, Dr. Secher taler; der raabes Hurra for
Universitetet, Læreanstalten, Klubben.
Saa løftes "Paraplystati et «, Kay Fiskers pragtftIlde
Sølvgemme op paa Skuldrene, og Marchen gennem Byen
begynder, Marchen til Læreanstaltens Forhal, hvor vi overvundne - som sædvanlig - maa overgive Trofæet til vore
Besejrere.

M~tchens største Værdi ligger dog - i hvert Fald
endnu - i det propagandamæssige.
Den er jo virkelig blevet en Ro-Begivenhed, der samler
Tusinder af TIlskuere, langt flere i hvert Fald end de rigtige Kaproninger.
Og dens Værdi er især steget efter, at den er henlagt
til F oraaret.
Den, der paa denne Sommersøndag paa Langelinie faar
Lyst til at blive Roer, kan begynde med det samme.
Han behøver ikke som den, hvis Interesse først vækkes
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den sidste Søndag i September, at gaa og sætte Begejstringen til i en Vinters Mørke og Kulde.

stille op paa Langelinie og se PolyteknikcJ"JIc VII'.!. ' " I'
over et Hold forgæves stridende hvide.
Og naar jeg er allermest Pessimist, ser jeg i Aalld' ·I.
mig selv til den Tid interviewet i Aviserne som:
»Det eneste nulevende Menneske, der kan huske, al
Akademikerne har vundet Studentermatchen «.
Maatte disse bange Anelser dog aldrig blive til Virkelighed.
XVI.
Jeg har ovenfor saa godt det har været mig muligt søgt
at opfylde det Løfte, jeg havde givet, at skrive om Studentermatchen 1927.
Men jeg har Lyst til at føje en lille Smule til til Slut.
Nogle af mine egne bedste Roerminder knytter sig til
denne Match, om end jeg de to Gange, jeg har deltaget, kun
har været med til at tabe. Det var maaske haardt i øjeblikket; men saadan noget glemmer man hurtigt.
Kun de glade Minder sidder fast.
Og naar jeg tænker paa alle mine glade Dage dengang,
saa misunder jeg jer, der i dette F oraar skal gaa i Baadene
for at kæmpe i Studentermatchen.
Enten I vinder eller I taber, faar I en pragtfuld Tid.
Hvor kan I sagtens!
Axel Lundqvist.

XIV.
Historie:
Matchens "Opfinder «: Ingeniør T. Eberth.
Successens F ædre: Eberth og Koch.

P a a Ve j til Læreanstalten.

Første Gang roet: 1920.
Første Sejrherrer: Polyteknikerne.
Følgende Aars Resultater: 1921 og 1922: Akademikerne.
1923- 1927: Polyteknikerne .
1928: ?
XV.
Vinder Akademikerne aldrig mer?
J eg ved det ikke.
Somme Tider er jeg lige ved at tro, at jeg hvert eneste
Aar, til jeg bliver en gammel Mand med graat Haar, skal
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,'1 111 11'1"cl s l'f1 V ,d Hankø,

THE MAND I
Ol"disk lild 'lIll'nllalch sIlIIlde lIalllrligvi~ roes ved
Hankø, hvor cl '11 for 2" ;\al" sid '11 bl 'v roel første
Gang. Det gik dog ikke saaclan, To Mand af Hold e t kunde
ikke faa Lov at rejse. Turen blev opgiveL
"Vi skulde nu gerne repræsenleres, « sagde een.
"Javel, vi sender Bardram; han vinder alL «
" Jeg bryder mig ikke om at rejse alene, ,, sagde Bardram.
- »Godt, saa tager vi med, « sagde Schack og Lorentzen,
"vi skal den Vej alligevel. "
Saaledes skete det. Af Sted gennem Kattegat gik det,
medens Bardram prøvede paa at sove, og vi andre saa paa
Nordlys og dansede til Radioens Toner paa Promenadedækket. Da det blev senere, var der kun een Dame tilbage.
Hende delte vi. Den ene dansede med hende, den anden
laante hendes Pels; saalede holdt vi os begge varme.

N
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Om Morgenen stod "Kong Haakon " Oslofjorden ind.
Samtidig kom Sommeren til Norge.
Og langsommere end Kontingentet gaar ind i en Roklub,
naaede vi Oslo, for Fjorden er lige saa lang, som den er
køn. Paa Kajen vrimlede det med kendte norske og danske
Personer. I Flæng nævnes: Formanden for N. S. R., Advokat
Nansen, Viceformanden, Kaptajn Strugstad, nuværende
Formand i N. S. R., cand. jur. Chr. Holst, cand. JUL
G. HvaUum, samt Ingeniør H. Fogh af D. S. R.
Fogh viste sig at være lige saa praktisk som altid. For
medens Tolderne forsøgte at forklare Bardram noget om
Sculleren og Konossementer m. m. foranledigede Fogh den
omdisputerede Sculler over Afspærringen og væk. Saa var
den i Orden. Sculleren afgik strak~ til Hankø ombord i Formanden for Chrisliania Roklllb, 1'1.-. lIaIlIlihal 1 ~I'gths, Lystyacht. Det var ikk(' dl'll l'III'S,," C;1I11'~ II, . I,'" ,Ih viste os
sin Hjælpsomhed,
- »Saa gaar vi hl'lI 1'11(1 • IUIII' "II, 1,1111y"d,," Nallsl'lI.
Og "Skansen « visl' si~ III V W II ' "II 1II1I1I1III1 " li'~II"lId,' I\YI,ning, i hvis Indre fandt '~ ('II Hl 's lalll : dlllll 1111'.1 "I vlIl" ',1I1111
interessant Bord i Midlen, hvodra Illall IIll,d \111 1':-.1' 1111" M"I lemrum hentede lækre Spiser. El ~odl Sysl '1\1, Ikl k IIl1'd
Motion mellem Rundtenommerne.
1 Y:! Time svandt i "Skansen «, saa sad vi i »Gan 2«.
»Gan 2« er betydelig større end "Togo « og udslyret
med Kahyt for ikke at tale om Agterrummet, der viste sig
at ind,eholde en mægtig Klump Is, hvorom smukt arrangeret
laa en Mængde Flasker: Sodavand og andet.
De laa der ikke længe.
Bardram lagde sig straks til Hvile paa Fordækket, han
havde ondt i Maven, mente han. Den Gang anede han og
vi ikke, at det var den Mesterroer, han gik med i Maven,
som allerede rørte paa sig.
»Er vi der ikke snart ", spurgte Bardram hvert Kvarter
i saa venlig en Tone, at man uvilkaarligt flyttede sig lidt
bort, efter at have forklaret ham, at Oslofjorden er lige
saa lang fra Nord til Syd som fra Syd til Nord.
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»Fih Fa'n, « sagde Bardram og drak et Glas SeIters for
at berolige Nerverne.
Næppe lagde vi til Hankøbadets Baadebro, før Bardram
smed Klunset og tog Bane paa den blikstille Fjord.
»Han rOr litelig godt «, sagde F inn Varran, N. S. Rs
Scullermester og gik hovedrystend e hj em i Seng.
Det skal være vanskc: 1igl a l oI1lgaas de rigtig fine
Væddeløbsheste ; cl III IIl c d I hid 0111 Bo ne t. Men jeg tror

E n Stump a f Banen.

ikke, det er noget imod at omgaas en Kaproer. I hvert Fald
fik vi det Indtryk. En Kaproer gaar meget tidligt i Seng,
helst skal han lægges i den af to kærlige, medfølende Kammerater. Han vaagner ved den mindste Lyd af to Glas, der
støder mod hinanden, kommer farende og anmoder i et
ingenlunde blidt Sprog om Nattero. Midt om Natten kan
man risikere selv at blive vækket af ham for at besvare
Spørgsmaal, om man tror, Baaden ligger godt, om Vindens
Retning, om man har set Konkurrenterne, om man tror, han
kan slaa dem o. s. v. o. s. v. ' m Morgenen lister man rundt
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paa Taaspidserne for ikke at vække den dyrebare Person
med den sarte Konstitution. Op ad Dagen sendes de to
kærlige og medfølende Kammerater ud i Syd, Nord, øst
og Vest for at se til Baaden, eventuelt smøre den ind, finde
en Massør, om han saa skal hentes i Frederiksstad ; ligegyldigt hvad det koster, skal Roeren masseres, deraf afhænger Størstedelen af Resultatet.
Heldigvis vokser Bardram med Faren, og om Eftermiddagen, da Kaproningen skal finde Sted, begiver vi os som
Referenter til D. S. Rs Aarbog temmelig beroligede ombord
i Pressebaaden, hvorfra vi følger Slagets Gang, følende os
som N. S. R-Patrioter, indtil det Løb kommer, hvori Bardram skal stade. To Mand stiller op til Juniorscullerløbet,
Zeuthen fra Christiania Roklub og Bardram. Vi knuger dybe
Mærker i Rælingen, men der er ingen Fare paa Færde.
Straks fra Starten er vi klar over Stillingen. Bardram ryger
frem og øger stadig Forspringet. Han er fint roende. Med
lange, ganske usandsynligt lange, Tag ror han støt fra Rivalen, indtil han gaar over Maalet flere Længder foran.
Folket jubler. Bardram er allerede blevet populær paa sin
elegante Stil. Vi to i Pressebaaden indkasserer venligt
Lykønskningerne fra de øvrige ombordværende.
- »Nej da, hvor han roede flot, « siger Advokat Rode
fra N. S. R.
- »Aah, det er ingen Ting, « svarer vi beskedent.
Sejren var allerede steget os til Hovedet, og den steg os
endnu mere til Hovedet om Aftenen paa Hotellet ; eller
hv ord'a n var det nu? Men medens Bardram laa hjemme og
sov paa Laurbærrene i Villa »Lunnheim «, som N. S. R.
havde lejet til ham og de norske Studenterroere /baade
Villa og Laurbær), blev vi indrullerede i Løjtnant Moe's
Jægerbataljon sammen med en Tønsbergroer. Jeg tør sige,
den var uovervindelig; endnu har jeg et af Trofæerne. Desværre forsvandt den Øverstbefalende for os; han skal dog
være bleven set siden.
Søndagen var for os Dagen, hvor det norske Scullermesterskab skulde roes. Som den foregaaende Dag stillede

III
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Christiania Roklub beredvilligt sin Massør til Raadighed
for Bardram. Side om Side med Konkurrenten fra Lørdagen
foregik Massagen. Foruden Zeuthen og Bardram skulde tillige Folke Møller fra Gøteborg og Finn Varran starte. Af
Sted gik Feltet, Bardram var allerede i Starten en halv
Baad foran. Men hvad var nu det med Svenskeren? Han
roede i en skraa Linie over mod Bardram, som skævede til
ham, bed Tænderne sammen og tænkte: " Ja, ja, skal jeg
absolut se paa dig, saa skal det i det mindste være et Par

stærke «, saa det blev sent, men det blev dejligt, tl1l vi
naaede Oslo, hvor vi blev indkvarteret hos K apla j n
Strugstad, hin uforglemmelige.
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Paa et eller andet Tidspunkt i Hankø havde vi fundet
paa, at vi vilde tjl "Solodden «, N. S. R.s Nivaa. og vi vilde
endda ro dertil. Saa lokkede vi Nansen og Strugstad med,
og femte Mand blev Fogh, som vi halede ud af Sengen
hen paa Eftermiddagen; (han havde været paa Natarbejde,
sagde han). Baaden var en halvudrigget Firer, Farten ikke
imponerende, men Stilen blændende og Solodden et herligt
Sted. Vi var der blot for kort Tid. Det kan siges om hel<vort Ophold.
De svandt, de svandt - Bekendt er Historien med Pointen: "Kom til Norge, Illi ..
Fa'r, « og jeg har moret mig over den. Det gør jeg ildl"
mere! Kommer der nu een og siger til mig:
_. "Kom til Norge, min Far! «
Saa siger jeg:
- " Ja Tak! «

TI.

Paa Larkollen.

Længder foran dig. « Og saaledes blev det og mere til, da
han gled over Maalet som " norsk Mester «.
Hyldet blev Bardram, og det saa grundigt, at han kom
for sent til Toget. Først næste Morgen tidlig kom han af
Sted, med Fred i Sjælen og Pokaler i Kufferten.
Vel roet, Bardram!
Men vi andre holdt endnu ikke vel roet. Om Eftermiddagen startede vi igen hos Advokat Rode paa Larkollen. Her
var vi >Ii Baad med « adski lige af Norges mest prominente
Roere og Regattabumlere. Og der blev taget mange »ti

Strugstad og Nansen.
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STUDENTERS ROKLUB'S VENNER

"LEIFUS FØRSTE LANGTUR.

43

Den 17. Juli 1927 s tartecle Il j. Christiansen, E. Kirk og D.
Ki rk fra Kalkbr æ nd erih av n 'n !TI ,d ••Leif «, der skulde ud
paa sin tørste La ngtur - og en La ngtur blev de t; først
450 km fra København til Vejle og derpa a 750 km fra
Gøteborg til Stockholm med E . Høgstrøm, P . G. Hendriksen og E. Kirk som Deltagere.
Der kunde vist skrives Bøger om de Æventyr og underfulde Hændelser, Roerne var ude for paa disse Ture. I
hvert Fald bød den sidst e af dem, som det vil ses af
nedenstaaende Beretning paa adskilligt, man ikke oplever
til daglig herhjemme ved Kødgryderne; og paa den første
skal bl. a. en sur Pibe, som en af Delta gerne til Stadighed
forlystede sig med, have foraarsaget de mærkeligste Sammenstød og Situationer.
Imidlertid vil det føre for vidt paa den Plads , A ar bogen
her har til Raadighed, at gaa ind paa de enkelte Begivenheder paa Re jser, der i og for sig rummer lige saa
mange Begivenheder, der fortj ener at opbevares i Historien
som Gullivers Opleve lser blandt Lilleputterne , Don
Quixotes mellem Vejrmøllerne e ller Dantes i Helvede.
Vi maa derfor nøjes med at lade en af Deltagerne i
»den lange Rejse «, stud. med. E. Kirk i Sagastii fortæll e
følgend e:

UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

D

er er i 1927 indkommet ialt 1685 Kroner.
Naar Beløbet er blevet saa stort, skyldes det, at en
Del af Vennerne i Anledning af D. S. Rs lO-Aars Jubilæum
har forhøjet deres Kontingent for dette Aar.
Denne Sum blev, efter Forhandling med Roklubbens Bestyrelse, anvendt til Indkøb af 2 Inriggere, da Klubben paa
Grund af en foretagen Udrangering af gammelt Materiel
savnede Baade af denne Type.
Klubben takker her sine Venner for den vedvarende
Trofasthed og haaber meget paa, at Studenterroerne vedblivende kan regne med sine Venners Hjælp.
I Henhold til Foreningens Statutter har D. S. R.s Bestyrelse valgt d'Herrer Josias Bille, Direktør Helge Jacobsen og Overlæge Knud Secher til at varetage Foreningens
Ledelse.

n varm Juli-Morgen arbejdede »Leif « sig ud af Gøteborgs Havn mellem store Fragtdampere, tunge Pramme og hylende Motorbaade. Kaserner, Kraner og Røg
svandt i det skarpe Sollys bag Styrmanden; foran os laa
den 720 km lange "Kanalvag « tværs gennem Sverige, afbrudt af 72 Sluser.
Gøtaelven, Venerns eneste Afløb, er 90 km lang; Strømmen i Elven er altid stærk; særlig i Aar, hvor Søens Vandspejllaa 1 Meter højere end normalt, var Elven saa rivende ,
at vi selv med haardt Arbejde kun gik fremad med 2 Knob.
,,3 Søstre fra Marstal « med Trælast fra Midtsverrig

E
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kommer strygende forbi os. Skipperen griner lunt; hall har
Strømmen med sig.
Ved Elvens Bredder grønne Enge, Bjerg, Naaleskov,
røde Træhuse, Kvæg, Bjældeklang.
Strømmen bliver haardere; omkring de murede Sømærker danner Vandmasserne Hvirvler; Engene ved Elvens
Bredder staar under Vand.
En skrattende Lyd vækker Mandskabet, der samtidig
sidder i Vand til Anklerne; gennem en melerlang Læk
springer Vandet op. 15 Sekunder efter er Bredden naaet.

Stedets Ulk, der har hørt om den store Begivenhed,
indfinder sig sent paa Eftermiddagen. Stol te fremviser vi
Resultatet.
»Det ar alldeles oriktikt, varfor har ni inte vulkaniserat
skudan ??
Oppe i »Affaren « træffer vi om Aftenen en ny sagkyndig, der ogsaa har høri om Uheldet ; vi spørger nu virkeligt
interesserede, hvad han kunde tænke sig at gøre i en saadan
Situation og antyder fint, at man vel egentlig bør »vulkanisere « Baaden.
»AlIdeles inte!! Tjara, endast tiara!!
Lejf holdt Vand; vi passerede om Aftenen den første
Sluse og udfyldte en Erklæring underskrevet af »Skibsføreren « med Angivelse af Skudens Dybtgaaende (20 cm)
og Oplysninger om Hjemstavn og Bestemmelsessted .
. Indregistreret som 5 Tons Skib (mindre kunde aabenbart ikke være bekendt at passere Kanalen) »på resa från
Kopenhamn til Stockholm « sejlede »Leif « ganske alene gennem de uhyre Sluseanlæg ved Trol1haltan. Sent om Aftenen
naaede vi Venern og ankrede op paa et lille Skær udenfor
Venersborg midt imellem Siv og Myggesværme.
En venlig Fløjten modtog os næste Morgen, da vi stak
Hovedet ud af Teltet. U d over det grundede Vand susede
Geværprojektilerne, afbrudt nu og da af Maskingeværernes
muntre Klapren. Vi var i Aftenens Mørke ankret op lige
ved Foden af et militært Skydeetablissement. Høgstrøm repeterede mellemfolkelige Fredsbestemmelser.
Hvordan skulde vi slippe væk?
Hendriksen foreslog nu modigt, at vi blot skulde sejle
lige gennem Kugleregnen. Chancen for at blive skudt var
egentlig ikke saa stor, hvis blot vi holdt os tæt ved Skansen. Høgstrøm og jeg var lidt mere tilbageholdende overfor denne Tanke; vor Til tro til de svenske Rekrutters
Skydefærdighed var ikke urokkelig.
Diskussionen blev afbrudt ved Intervention oppe fra
Skansen : først svingede man med et rødt Flag, saa med et
grønt, dernæst baade med røde og grønne. Vi løftede Leifs

Lejrplads.

Skibsraadet sammenkaldes og drøfter Situationen til stor
Underholdning for en lille Flok Indfødte, der samtidig med
Sagkundskab giver sig til at diskutere, om Aarerne er hule
eller ej. (Det burde Bestyrelsen nu ogsaa have fortalt os).
Vi forsøger først med Tjære; da vi 1 Time efter sidder
svedende og solstegte og beundrer Værket, erklærer en
stedlig skibskyndig til vor Opmuntring, at Tjære aldeles
ikke kan bruges, det eneste, der ved en saadan Lejlighed
kan anvendes er Kit. Vi udsender atter en Ekspedition til
den nærmeste »speceriaffa « og nogle Timer senere er Lækken kittet under sagkyndig Vejledning.
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hvide Aarer og signalerede tilbage. Usaarede naaede
Land!
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Venern er paa Størrelse med Sj æ lland. Timevis R oning
i bagende Solskin ; vi er nøjagtigt sammenroede, Leif gaar
støt og hurtigt; skovklædte Næs taber sig agterude, forude
dukker nye Skove og Bjerge frem.
En Aften sejler vi op a d e n mærkelig smal og grundet
Aa og slaar Telte t op un d r e l Birketræ (næste Morgen
viser de t sig al væ r n nv I's vømme t Markvej) . Vi kommer
i Snak m I ' n fag'l' Ma lk pige. »Kanske ni ar från Stock-

Vi se j ler op a d en mærkeli g Aa ,

holm? « spørger hun til sidst. Gennem denne lille Bemærkning faar vi el Indtryk af Sveriges Størrelse og af de mange
Dialekter, der øjensynlig tales !
Gøtakanalen, der forbinder de store Søer med østersøen,
gaar gennem et karakteristisk svensk Landskab; snart er
Kanalen sprængt igennem Bjerg og Skov, snart gaar den
som en gravet Landevej kantet med Træer, gennem Marker, forbi Landsbyer og Slotte.
Sluserne her er over 100 Aar gamle, Murstenene paa
Væggen er slimede og gia te, ingen Steder kan man faa fat
med Baadshagen; naar Sluseportene aabnes og Vandet bru-

1\',

ser ind, maa man arbejde af alle Kræfter for ikke at blive
trukket med . En særlig energisk Slusevogter forbløffede os
ved flegmati sk at aabne begge Porte paa een ClIng; Resultatet udebl ev ikk e ; me d en Fart, der vilde havI' gj or t Lø jtnant Ernst bl aa a f Mis undelse. for »Leif « frenlild . H vordan
Hendriksen g ntlig kl a rede Situationen er .!drig rigtig
bleven opklare l.
En blæse nd e E fte rmiddag pass r r vi den ·, idsle Sluse;
foran os ligger den small e. dybe Jo' jord med gr. !:d, salt Vand
og hvidt Skum. Vi har endnu 230 km lil Stoddl,,11I1 og kun
3 Dage tilbage.
Vor Redning blev en svensk Skonnert fOl' lldgaa 'nde; i
dens Kølvand arbejdede vi os ud af den 30 km lan ge F jord
ud til Skærgaarden.
Næste Morgen Kl. 5 er Havregrøden og Knækbrødet
allerede sat tillivs. Vinden er gaaet om i Syd. Med Vinden
agten ror vi 110 km forbi Tusinder af Skær. Udenfor Skærgaarden ligger østersøen blaa og blinkende. Det er en virkelig Festdag.
»Masser av skar fororsaka att noggrann navigering ar
nodvandig. « staar der i Beskrivelsen af Skærgaarden. Uden
nøjagtigt Søkort og Kikkert er det selv i Robaad umuligt
at besejle Farvandet. Her i Skærgaarden mødte Leif den
første Sælhund, der solede sig paa en nøgen Holm. Der var
Fart i Skuden den Dag; med 7 Knobs Fart gik det Nord
paa; flere Timer sejlede vi omkap med en svensk Skonnert;
da vi ud paa Aftenen passerede den. søgte Skipperen at
klare Situationen ved at spørge. om' vi vilde have en Line!
Over Mælaren i Blæst og Regn; bag Holmene dukker
Stockholm op. Udhungrede og gennemblødte styrter vi op
paa et Hotel. Smørgaasen forsvinder momentant, selv Persillen fortæres til sidste Blad; da Værtinden er ude. kaster
Vl os over Knækbrødet paa Nabobordet.
This is for three men well out af a boat!
Leif havde da sejlet 1200 km.

E. Kirk .
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PAA ROTUR TIL ÆVENTYR0EN.

V

i kom roende til »Hallands Viidero « en herlig Sommeraften i Begyndelsen af Juli Maaned. To 2-Aarers
Baade fra »Danske Studenters Roklub « bemandede med
6 glade Københavnere, der var flygtet hjemmefra, da Regnen var lige ved at drukne Humøret.
Vi nærmede os det yderste Skær - et Fuglebjerg tæt
besat af hvide Maager, der sad og skreg ind i Ørerne paa
hinanden - et helt Badepensionat af lysklædte Ungmøer,
der raabte Hurra for os!
Vi mindedes uvilkaarligt, da vi ankom til KulIen et Par
Dage tidligere. - Vi havde roet os længere og længere ud
af Graavejret. - Pludselig laa hele Kysten i straalende
Solskin. - Vi var lige ud for Ransviken, et Fuglebjerg af
badende Nymfer, der skreg og baskede med Parasollerne,
da de saa de to Dannebrogsflag og hørte, at vi talte lige
saa københavnsk som de selv.
Det skal ikke forties her: Den Dag ved Ransviken gjorde
vi Holdt ved Fuglebjerget og klavrede op for at se paa Udsigten. - Men i Aften v r vi fornuftigere. For vilde Maager
kan hakke, naar man kommer dem for nær!
Og vi længtes ud m09 Æventyr, vi aldrig havde
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oplevet før. - Vi vilde i Land paa den forjættede ø, som
danske Sejlsportsmænd havde fortalt os om, den mærkværdige Klippeø i Kattegat ud for det nordligste Skaane
- det øde Sted, hvor der næsten ikke bor Me.l1nesker, og
hvor hele Naturen skulde være som i Paradisets Have. Ovre i »Torekov «, det lille Fiskerleje paa Fastlandet, hvor
vi havde provianteret og sagt et sidste Farvel til det mondæne Badeliv, havde de fortalt os, at vi skulde søge ind
i en Bugt, hvor der var Sandstrand. - Og ganske rigtigt:
Der omme bag Pynten i det inderste af den lille Bugt
bredte der sig et skinnende hvidt Stykke Fanø Strand.
Vi vader ind, trækker Baaden paa Land - for første
og sidste Gang under Rejsen uden at møde et levende
Menneske. - Kragerne skriger fra de store Egetræer, Gøgen kukker langt inde i Skoven. - Her vil vi bo og lege
Robinson ·Crusoe. Vi slæber det hele ind paa Stranden,
rejser Telte og tænder Ild under Gryden.
Men ak! Idyllen skulde snart gaa i Stykker. - Allerbedst som vi laa i det bløde Sand og nød Solnedgangen,
medens vi drak The med store tykke Stykker Sigtebrød til,
kom et Par Hundrede forsultne Myg og en hel Masse Insekter farende ud fra Skoven og slog sig ned paa vore nøgne
Kroppe. - Nu havde de stakkels Bæster hele Sommeren
igennem maattet nøjes med den gamle Fyrmester og Skovvagten og hans Kone. - Pludselig var det rygtedes, at der
var kommet Roere til Øen, nyt Kristenblod. - Nu gjaldt
det om at æde sig mætte for Resten af Juli Maaned. Myggene stak og suttede, saa de svulmede op til det lredobbelte. - Vi puttede os ned i Soveposerne, virrede med
Hovederne og fægtede med Sigtebrødet. Men Slaget var
tabt. Vi maatte omgaaende ind i Teltene, knappe tæt til og
sIaas med de Myg, der surrede rundt derinde.
Vi var lige ved at bande Hallands Viidero, medens vi
laa i Varmen derinde uden at være Spor af søvnige. - Vi
var ganske enige om een Ting, medens vi laa og kradsede
os: De Sejlsportsfolk, der havde snakket saa meget om Øens
Seværdigheder, havde saamænd aldrig været i Land. De
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havde nok læst det hele i en gammel Bog, hVllr d 'r ikke
stod noget om Myggene.
Men det blev Morgen igen. - Forsigtig aabn edc jeg
Teltdøren. Flimrende Solskin over Bugten, Klipperne ,
Torekov med den lille Kirke derovre og Hallandsaas langt
ud i Horizonten. Blaa Himmel, frisk Strandvand to Skridt
foran os og ingen Insekter.
P røv en Gang, hvad det vil sige at vaagne en SommerIJHlI'<5en midt ude i selve Naturen. - Ingen Pensionater, Ho-

1'1,,01 "Iii. ,.t"d vi ".idl paa E remitages le tten,

bredte sig JIlIId l~tI ., ... 1\11 "II 1'11 :' d"n indre ø,
lIis! "/.:
her var der lC·r II: M,,·,,·llIdl' ·I, IIVI.I' brogv (\v 1I('r .~II~~k
ned for at drikk "
Gik man op p::n dt' lilli.!' " ' I ," l... v,,1 ~ ,., ,,, 1111j, ·, hV1I1
den røde Granit brød i/.:t·IIJII'III, " I! Il v"l vil.!, ' 1<"', ' ·ldlll :.I«·
blomstrede, saa man langl Ild IIV, 'I .1"1 1,Iaa Ib v 111,,,1 Ilal

"
E n lill e Klippehavn , der mindede om Bornholm ,

teller eller Kuranstalter i Verden - ingen Glasveranda
eller Altan med Udsigt fra din egen Villa kan maale sig
med den aabne Teltdør, hvor du sidder i Solskinnet og lytter
til Naturen omkring dig.
Vi gik paa Strejftog, to Mand fra mit Telt efter at have
dukket os i Vandet. - Vi fulgte den hvide Strand til en
lille Klippehavn, der mindede om Bornholm, kravlede op
ad de røde Klipper og stod pludselig midt paa Eremitagesletten: Et bølgende blødt Grønsvær bredte sig for os.
Ensomme knudrede Egestammer strakte deres vældige,
skæve Kroner bort fra de hærgende Efteraarsstorme ' og

E n lill e Kirkegaard, Naturen h a vde dann e t.
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landsaas, som vi skulde ro over til, naar vi havde lært
Æventyr-øen at kende.
Vi gik videre langs Skovbrynet over til den anden Side
af øen. - Stadig vekslede Landskabet foran os. Nu stod
vi paa en lille Kirkegaard, som Naturen havde dannet af
mørke tavse Enebærtræer. - Her duftede af Roser og Kaprifolier, og der voksede Stedmoderblomster for vore
Fødder.
Aldrig har jeg fortrudt som her paa Hallands Vadero,
at jeg ikke interesserede mig for Botanik, da jeg gik i
Skole. - Fur Mage til broget Flora som paa denne øde ø
er det vist umuligt at finde Nord for Alperne. - Om det
saa var de yderste Klippeskær, var de bevoksede med
lilla og gule Blomster. - Alt var Skønhed, hvor man saa
vendte Blikket hen.
Vi nærmede os til Strandbredden paa den anden Side
øen. Tydeligere og tydeligere kunde vi høre Fuglenes Skrig.
- Skærene derude paa den anden Side af det røde Træhus
var tæt besat af hvide Fugle, og de kredsede allerede omkring i Luften .
Vi gik udenom hele Øen, der knap er tre Kvadratkilometer stor, men nu mødte- der os nye Overraskelser. - Der
var Steder, hvor en rent tropisk Urskov gik helt ned til
Vandet og dannede et uigennemtrængeligt Vildnis. Det var
Øens berømte Ellekrat, der skjuler den Rigdom af Blomster, som er Skyld i, at den svenske Stat hver Sommer sender Botanikere dertil, der skal foretage videnskabelige Undersøgelser.

Vi var da heller ikke al tid paa det rene med, om det
var Morgenmad, Frokost, Middag eller Aften, vi indtog. Det smagte ens alt sammen. - Hvert Maaltid bestod af
Brød, Smør, Te eller Havregrød. - Undertiden med Æg,
Ost eller Sukker paa Brødet. - Der var ikke andre, der
handlede paa Øen, end Skovvagtens Kone. - Hun holdt
Døren paa Klem den Aften, hun fik Besøg af de første to
grinende Indianere, der var oppe for at spørge efter
»Mjolk «. Ovre i Torekov fortalte de, at den samme Dame

To Døgn blev vi paa øen. - Vi gik paa Jagt med Fotografiapparater og vendte hjem til Lejren, naar vi var sultne.
Hvad Klokken var, vidste vi aldrig. - Der var ganske vist
en Mand, der paastod, at han havde et Ur liggende paa
Bunden af en Strømpe, men det var ikke blevet trukket
op, siden vi sagde »God Nat « til den "Tullar «, der ransagede Baadene i »Domstenen « for at se efter, om vi havde
Spiritus ombord.
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en mørk og stormfuld Efteraarsnat, da Brændingen larmede
udenfor hendes Ruder, havde hørt det banke paa Døren. Og udenfor stod der en lillebitte Mand med hvidt Haar og
Skæg. - Han bad om Mælk og forsvandt i Mørket, uden
at noget Menneske fik ham at se mere. Konen troede fuldt
og fast, at det var en Havtrold, for intet levende Menneske
kunde have nærmet sig til Øen den Nat. - Saa ensomt
kan der være paa Hallands Vadero.
Den gamle Lods og »Verdens dejligste Mormor«, som
vi siden traf i Torekov, kunde fortælle mange mærkværdige
Sagn og Historier om øen. - I gamle Dage, naar Uvejret
brød løs, tændte de Baal paa Vaderoens Klipper for at for-
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vlrre de søfarende. - Utallige Skibe er strandede paa
Skærene og plyndrede af Torekovs Beboere. Resterne a[
en ældgammel Kirkegaard minder om de Tider endnu. Sørø vere har holdt til paa Øen og gjort Plyndringstog
derfra. Mormor fortalte ogsaa, hvordan det gik til, at Øen
blev skænket til Torekov Kirke. - Der var en Dronning,
som skulde føde et Barn og loved e Jomfru Maria at skænke
Øen som Gave til den he llige Kirke, hvis baade hun og
Barnet korn levend e over F0dsle n.
Det kan være, Morm or ha r Re t. - Givet er det, at
Torekov Kirk e fra A rild s Tid har lag t sin skærmende Haand
ove r 0 n. e r rej ses inlet Badehotel og ingen herskabelige Villaer. Fra Middelalde ren har Torekaverne Ret til at
hente Brænde i Skoven og have Kreaturer paa Græs. Køerne gaar fredeligt om og gumler. Og Naturen faar Lov
til at hvile. Kirken vaager over, at ingen krænker den
fredede Ø. Harer, Fasaner, Rovfugle, Sang-, Svømme- og
Vadefugle fa ar Lov til at yngle i Ro. - Derfor er der lige
saa myldrende et Dyreliv, som der er tomt for Mennesker.
Dybt inde i Skoven staar »Tusindaarsegen «. - Den er
hul, og Sagnet fortæller om en gammel trofast Tjener, der
skjulte to Kongebørn i Egen for at værne dem mod den
onde Stedfader, der vilde myrde dem.

Ak, du dejlige gamle Ø; det var alt for kort, vi lod
Teltene staa ved din Strandbred. - Men Langtursroeren
maa videre - stadig ud og opleve noget nyt. En Morgen tidlig satte vi Kursen mod Hallandsaas. Vi
naaede de stejle Skrænter, rundede Klipperne ved »Hous
Hallar «, den gamle Sørøverrede, hvor det maleriske Vrag
staar paa Grund, gled ind i Laholmbugten og drømte os til
Vejle Fjord - roede videre langs solbeskinnede grønne
Banker, hvor Køerne græssede høj t oppe over vore Hoveder,
og lige ind i Civilisationens aabne Arme. - For derinde,
hvor Bugten krummer sig - der skinner Solen paa Båstads
Hoteller og Badepensionater.
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Men Langtursroeren maa vider e.

De vinker derinde. - Nu svømmer de ud og trækker os
ind paa Stranden. - Kom til Bal i Aften allesammen! Vi
har en Grammofon! Vi takker og takker og aner Duften af
en vældig Souper (det blev til en Citronsodavand) .
Hastigt ror vi videre ud, hvor den fashionable Strand
holder op. - Hvor Stensaaen munder ud i Bugten, rejser vi
Teltene paa en knejsende Sandklit. - Det skal ses, at der
er kommet danske Roere til Båstad. - Vi vasker os i Aaen,
børster det værste Sand af Haaret, laver Skilning og marcherer til Båstad med Musiken i Spidsen.

Her standser min Beretning. - Jeg vil ikke fortælle om
Dansemusik, om Solnedgange over Hallands Aas og Havet,
om Roture op ad stride Elve, Vandfaldet Karsefoss, der
skummede og brølede af alt Sommerens Regnvand, om den
henrivende lille By Laholm, hvor Skræderen stak Hovedet
ud af Vinduet og kaldte paa en lille Pojke , som jeg stod
paa Torvet og talte med. - )}Pojke «, raable han, »fråga
farbror hvar resan går hen. « Og baade Mester og alle
Svendene nikkede af Glæde, da de hørte, vi var paa Rotur
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Badekaaber, røde Jordbær og gule Pandekager, som den
berømte Mormor i Torekov havde bagL - Men smukkere
end baade Pandekager og Jordbær var dog Vaderoens
Digterinde, den mørklokkede Gull. - Hun sad paa en
Kampesten under en blomstrende Rosenbusk og klimbrede
paa sin Guitar. - Hun sang nogle Vers, hun selv havde
lavet om den gamle Sømand, der havde »seglet på skummande vå gen «. Men:
Lå ngt bort frå n frkimmande lander
hiin til det underbara
lockande Torekovs striinder
liingter nu grabban at farao
Op ad Elven.

fra København, og at VI alle var begejstrede for deres
Vandfald.
J eg vil slutte med at fortælle, hvorledes vi vendte tilbage til Hallands Viidero. - Kun et lille Glimt - men
denne Gang var vi et helt Selskab af Danske og Svenske,
der havde truffet hinanden ved Torekovs Badestrand og ved
Sommerballet om Aftenen . - Solen skinnede i spraglede

Og hele Koret sang med paa Omkvær~t mætte og fulde af Henrykkelse:

glade og

»Ack du min jadermo
blott alt få hiiderdo
på Hallands Viidero
det vore mig en tro st.
Ejnar Krenchel.

Ack du min jiid e rm ii.
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tid; dens Skovture og Fester og alt det andet vil altid staa
præget i min Erindring.
AI ting var jo saa nyt.
Der kom Tider, hvor jeg kom lidt bort fra Roningen,
Eksamenslæsning og private Forhold . .
Men jeg bevarede dog saa smaat Tilknytningen til
Klubben.
Indtil jeg en Dag atter kunde møde op derude med
Klunset under Armen.
Jeg skulde ordentlig ud og tage fat igen med Kammeraterne fra den Gang.

GAMLE KAMMERATER.

J

eg stod en Dag for snart adskillige Aar siden foran
Baadehuset i Kalkbrænderihavnen ; det var en F oraarssøndagmorgen, en af dem med endnu lidt Kulde i Luften, men med ligesom en dirrende Forjættelse i Solskinnet
om den Sommer, der skal komme.
Vi kender jo allesammen den Fornemmelse.
Jeg var en ny Mand, trukket derud af en Kammerat.
- Hvorfor er du ikke Roer? havde han sagt.
Og det havde jeg ikke kunnet svare paa.
Saa endte det selvfølgelig med, at jeg tog ud for at
»kigge lidt paa det«.
Jeg stod der altsaa.
Ude paa Bugten instrueredes allerede de første Kaniner;
paa Pladsen foran Husene løb nogle Stykker og legede med
en Fodbold.
Saa gik jeg op og skreven Indmeldelsesblanket.
Det har jeg aldrig tortrudt.
Og jeg har hørt m nge sige det samme.
Den Sommer, der kom, blev den bedste i min Studenter-

Saa stod jeg da paany ligesom hin første Søndag F ormiddag derude paa Trappen og tog Bestik.
Men det var, som var der sket en Forandring.
Del var jo ikke min gamle Klub.
Husene, Verandaen, Bugten, Baadene - ja det var altsammen det gammelkendte - men hvor var mine Kammerater?
Lutter nye Ansigter mødte jeg, ukendte Navne raabtes
omkring mig.
Da forstod jeg første Gang for Alvor Æventyret om
Munken, der gik ind i Skoven efter Fuglen og først kom
tilbage efter 100 Aars Forløb.
Tiden var løbet fra mig.
Det var gaaet mille gamle Kammerater, som det var
gaaet mig; andre Ting havde kaldt paa dem, Pligterne,
Dagliglivet havde taget dem.
- Naa, tænkte jeg, til en Fest herude maa de da
komme; passive Medlemmer er de vel stadig.
Og jeg gik til den første Fest, der blev.
Men de var der ikke; et Par Stykker kom ganske vist,
og vi sad i et ·Hjørne og talte om gamle Dage.
Ak ja, hvor hurtigt man bliver gammel her i Klubben ,
hvor Medlemmerne stadig skifter.
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Størsteparten af Fyrene fra den Gang var og blev væk ;
en Gang imellem møder jeg dog een paa Gaden, og saa
hedder det uvægerligt:
- Ja, hvor var det herligt den Gang; kan du huske _ ?
Og saa gaar den.
Men hvorfor gaa'r vi saadan ud?
Hvorfor kvitter vi Roklubben saa fuldstændig?
Hvor megen Glæde kunde vi ikke have af som passive
Medlemmer i hvert Fald at kunne mødes derude et Par
Gange om Aaret ved de store Fester.
Husk det alle I, der nu er Kaniner!
I staar jer ikke ved helt at forsvinde fra Klubben; den
Dag vil komme, hvor I vil glæde jer over, at I stadig hører
til den, om ikke paa anden Maade saa som passive Medlemmer.
Havde min Aargang været saa klog, saa kunde vi have
haft mange fornøjelige Timer endnu, naar vi mødtes derude.
Saa havde del ikke været nødvendigt for mig, naar jeg
slaar paa Verandaen en Foraarssøndag a t blive helt vemodig ved Tanken om de glade Ture med gamle Kammerater, som jeg nu aldrig mere kan faa tilbage.
Det er bare et godt Raad, jeg giver jer.
Selv er jeg altsaa allerede blevet for gammel.
Men jeg er klar over det.
Derfor gaar jeg nu af Baaden.
Vel roet!
»Senex«.
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Bestyrelse:
Formand : Over!., Dr. med. K. Secher, Bispebjg. Hospital. Tlf. T aga 1257.
Formand for Kaproningsudvalget : In ge niør O. Hallin, Hellerupvej 4.
0konomiudvalgsmedlem: Landsretssagfører G. Ostenfeld. Pilealle 21,
Tlf. Eva 169 x.
Kasserer: Grosserer GudIl)lll1d Scll'lck, Julius Blomsgade 4, Telefon
Taga 2715 v.
Sekretær: Cand . mag. Torldl 1,Ilr ' ntzen, Hillerødgade 8. Telefon
Taga 2184 y.
R o chef<,r. :)pgel~~ør K. F. 11"J1 ~\: J1 , H 'c hgaardsgade 12.
Cand. 71~ r . 110 I'r yb:, Ahlll\anns Alle 26, TIL Heil . 604.
l)i"po''''' J1l A , I k, b:, Il, hgaa rd sgade 12,
Mnl criaH"rv:dl\'l': l"I., '" i,"· ./ . NOI'IIl"J1 -11anse n, Kongedybet 2.
Kapronin~ ~ l1d val/.! :

For"",,"I : I" J.!'· J1 i" ,· (l . 11 " lI i" , II ·Ik r"pv ·j 1.
1" ~() J1i ... ,· I':. V. H"nlr"",. IE h..,!ul-:"d· 27 . Tlf. I< yvang 2522 x,
Stud. pvlyl. I l. 11" l)g · l<" s lllll $~ ' II, Ha k ·rsv·j 32. TIL Amager 2953.
Inkassator: G. O. Lund. Fax egad e 4. Tlf. 0bro 573 y.

Baadehusene:
Paa Kalkbrænderihavnens Nordmole, Sundkrogsgade (TIL Ryv. 250 x).
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen).
Klubbens Baade: 3 Stk. 8-Aarers Outriggers.
4uden Styrmand.
4
4med
8
4Inriggers.
6
28
Singlescullers.
Som Medlemmer optages: Studenter. Examinander ved Pol yteknisk
Læreanstalt samt Elever i Gymnasiets to ældste Klasser og p aa Kursus til Adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt.
Medlemsantal ; Ca. 300 aktive, 36 passive.
Kontingent: 5 Kr. maanedlig.
Klubben giver Adgang bl. a. til: Daglig Motionsroning. Skovture og
Fællesture pr. Robaad. Weekend- og Ferieture til Klubbens Somme rhus i Niv aa bugten . Fleredagsture med Telt, Træning. Kaproning.
Rejser til Rostævner i Udlandet. endvidere Løb. Gymnastik. Solbade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset i Kalkbrænderihavnen lige ud til Sundet. Festligheder og andet kammeratligt
Samvær.
Indmeldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i
Baadehusene .
Nye Medlemmer indøves leltest . naar de ikke forud har særlig Kendskab til Roning. Det kræves. at Medlemmerne kan svømme eller
straks lærer del.
Klubbens Postadresse er: Julius Blomsgade 4, København L.

