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u sfolte Hav i Braad og Brand
i dunkel Ro snart styrter Du . Dig grum mod Strand,
snart glatter Du det hvide Sand
og buer fint fra Land til Land
Din Bølgebro.
Vort Sind er lufret i Din Daab,
Du bølger i vor Elskov, Haab
og Tro.
Axel Juel.
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Lejrplads p aa Osloluren,

SÆSONEN 1928.

R

·g lI ol.I\lIld,· Cl ' 1\ lIld ,' " LI I{ I' III 1'1 11' ,I·,lt- Sommeren 1928.
l' 1.1 1' ''11. ,1011111 dtl" III III .1"11,,1' ha v' ve nte t, at Livet
I I 1111 01 11 11 111I,d,
I I , I III 1')\1' 1 111' 1'11 1', a t S tatistikens Kurve
\ dd , 1111 ' I I , I, ' lili "Ild ild< ' katastrofalt, saa dog lidet
"1' 111111111"11.1 , I' .1.1 . I)i s:-; ' pess imistiske Forventninger er
11, 1.11 VI lidi, ' hl, ' vd up fyldte - tværtimod. Sæsonen 1928

II

d"1I hidLil største i D. S, R.s Historie : Flere Med1"1111111'1', 1'1 'f Ture, flere Kil ometer.
Virl{ somheden har været større og rigere end nogen
Sinde tidligere, forhaabentlig et sikkert Tegn paa, at vor
Idræt endelig er ved at faa det afgørende Tag i den studerende Ungdom, og at det betyder, at Roningen bliver den
akademiske Rosport par excellence.
Sæsonens Begivenheder:
Vinteren igennem blev der drevet Gymnastik som sædvanlig, men allerede her saas af den store Tilslutning, som
vi aldrig før har haft Magen til, et Varsel om den kom\I
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mende store Arbejdssæson, Medens to Timer om Ugen i
tidligere Aar altid har været tilstrækkeligt til at tilfredsstille Medlemmernes Gymnastikhunger, maatte vi nu op
paa det dobbelte Antal, og der var endda dem, der gik
til alle fire Timer hver Uge. Og en Ting til: Tilslutningen
og Interessen holdt sig hele Vinteren.
Den egentlige Ro-Virksomned begyndte allerede i Aarets første Maaneder. Gennem en Rundskrivelse til · Medlemmerne sikrede Bestyrelsen sig, at der blev fornøden Tilslutning til en Undervisning i Roteknik i Bassinet inden
den egentlige Sæsons Begyndelse, og som Lærer ved denne
virkede vor tysk e Træner, Hr. Hoppe, hvem vi ved en storstilet Gave fra en, Mand og Mand imellem ofte nævnt,
men officielt ukendt, Ven af Klubben var blevet sat i Stand
til at engage~e.
Allerede paa Generalforsamlingen den 10. Februar 1928
var Bestyrelsen i Stand til at forelægge Medlemmerne Planen for Trænerens Arbej de, der gik ud paa, at hans Opgave ikke alene skuld e være a t virke med Kaproningen for
øj e, men i lige saa hø j Grad skulde være et Arbejde blandt
de øvrige Medl emmer, for i A lmindelighed at hæve Klubbe ns R o-S ta nda rd .
Den 3. Marts begyndte Træneren saa Arbejdet ude i
Baadehuse t, der endnu var saa koldt, at man maatte tage
Petroleumsovnen til Hjælp for at hamle op med Frosten.
Medlemmernes Fremmøde holdt heldigvis Maal med den
Interesse, de paa F orhaand havde lagt for Dagen, da Planen publiceredes, og Betydningen af det Forarbejde, der
her præsteredes, kan næppe overvurderes.
Den egentlige Ro-Sæson begyndte med Standerhejsningen, Paaskedag den 8. April, hvorefter Arbejdet begyndtes under de sædvanlige Former. Instruktionen af de
mange nye Medlemmer lettedes en Del gennem Trænerens Virksomhed, men der er dog til Trods herfor stadig
et Problem her, et Problem, hvis Løsning vistnok ogsaa er
brændende mange andre Steder. At de nye Medlemmer
straks faar fat i det rigtige er meget vigtigt, for intet er
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sværere end siden at skulle til at lldrydde gamle, maaske
endda elementære F ej l; Rolærere savnes mege t stærkt.
Den 9, »Studentermatch« roedes den 13. Maj under om
muligt endnu større Tilslutning fra Publikums Side end
nogen Sinde før, Der skabes utvivlsomt gertn em dette Løb
stor Interesse for Rosporten hos talrige Københavnere, og
ikke mindst blandt Studenterne, Hvordan Kampen forløb,

I· , .,

'!,,," , 1,( ·Idure n.

Tovtrækning paa EremJitagesletten.

· Id ld", '. /I IIlId Steds i Aarbogen; her skal blot tilføjes, at
1'\'s lI:lI ba gd l 'r var meget vellykket, samt at Klubben
havde den læ de et Par Dage eHer Matchen fra en anonym Giver, der blot betegnede sig som et gammelt Medlem af Polyteknisk Roklub, der ved tilfældigt at overvære
Matchen var blevet begejstret over sin gamle Klubs stadige Fremgang, at modtage 500 Kr., som skulde anvendes
til Hjælp ved Indkøbet af en ny Baad.
Klubben bringer herved den gamle, trofaste Roer sin
varmeste Tak for hans smukke Tanke.
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Søndagen efter »Studentermatchen«, aItsaa den 20,Maj,
deltog vi med alt vort Inriggermateriel - og var der ikke
et Par Scullere med ogsaa, trods Reglement og F orskrifter? -- i Københavnskredsens vellykkede Fællestur til
Taarbæk for samtlige københavnske Klubber.
Resultatet af Instruktørernes Arbejde med Aarets »Kaniner « demonstreredes ved en Præsentationsroning den 12.
Juni, hvor der gaves Præmier for den smukkeste Stil.
Præmieuddelingen fandt forøvrigt først Sted den flæste
Dag, den 13. Juni, da vi - som hvert Aar hidtil - fejrede
KJubens Fødselsdag og Aarets »Kaniner «. Festen, der var
lige saa vellykket, som alle tidligere "Kaninfester « har
været, og som alle fremtidige dito forhaabentlig vil blive,
indlededes med en Baadedaab, ved hvilken Rektor magnificus, Professor, Dr. phil. Martin Knudsen, døbte en 4Aarers Outrigger »Jarl «, D. I .F.s Næstformand, Oberstløjtnant Sander, en 2-Aarers Inrigger »Rune «, og Kontorchef G. E. Riemann en klinkbygget Sculler "Ali«.
Klubben benyttede denne Lejlighed til at hylde Rektor
som Repræsentant for de lærde Højskoler og takke ham
for beredvilligt F remmøde mellem Roerne. Rektor talte for
Klubben, hvis Virksomhed han som træ ne l Havforsker forstod at vurd ere.
Den 1. Juli startede de førs te a f de Baade, der fra
Klubben deltog i »Dansk Forening for Rosport«s vellykkede Fællestur til Oslo; denne Tur, den læ ngste Fællestur
danske Roere endnu har foretage t, lededes iøvrigt af et af
vore Medlemmer, cand. polit. J ørgen S. Dich, hvis store
Erfaring som Langtursroer herigennem kom samtlige Deltagere til Gode.
En anden Langtur udover det almindelige foretog Landsretssagfører S. A. M. Bugel, cand. mag. Torkil Lorentzen,
Auditør S. Volkersen, Grosserer Gudmund Schack og Ingeniør J. Norman-Hansen, der roede fra Genua langs Middelhavets Kyst med Marseille som -- det viste sig dog først
senere -- uopnaaeligt Maal. Om denne Tur henvis's lil en
Artikel andetsteds i Aarbogen.
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En vellykket Fest efter "Furesøstævnet « den 15. Juli,

ved 'hvilken de tyske Roere fra "Allemanrua«, Hamburg
tilligemed en Del af Roerne fra Provinsen, var vore Gæster,
vil Deltagerne længe mindes.
Den næste Dato, vi standser ved i 1928, er den 8. September; da holdt vi ogsaa Fest, Sæsonens største. Baade-

1'",11"1,,
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vandt "Spejlet «, og bare lod os beholde "Bolcheglasset«.
Dog er det forhaabentlig lovlig pessimistisk at tro, at
vi af den Grund gaar en mere end almindelig usoigneret
Sæson i Møde.
Klubkaproningen afholdtes den 30. September under
god Tilslutning; dens Resultater gøres der Rede for i Artiklen om Kaproningerne.
Hermed var Sæsonen 1928 i det store og hele forbi; den
L Oktoher begyndtes Gymnastiken, og atter med 4 ugent-

11,,1 " f I. flll g llll·sfla a d c n.

v;lr Ilvl... rda a digL pynte t, og takket være Bidrag fra
I< q ld<' M ,dl rnrner, i Forbindelse med en Natten igennem velbesøgt Bar, indtjentes der et pænt Overskud til
F ordel for vor berømte Mascotte, Sølvhesten, der efter et
ulykkeligt Fald (Udtrykket maa ikke misforstaas - der var
virkelig et Medlem, der havde tabt den paa Gulvet), trængte
til en større Kur hos »Dyrlæge « Poul Petersen. At Liva
Weel den Aften kom, sang for os og besejrede os, havde
sikkert sin væsentlige Andel i Tilstrømningen og Successen.
"K vikmatchen « fandt Sted den 19. September. For første Gang roedes der paa Banen fra Benzintankene til
Baadehuset.
Kampen fik det for os ulykkelige Forløb, at "Kvik"

1111101\" 1
'II,

Langtursroere slaar L e jr.

lige Timer; men Standeren blev dog ikke strøget før den 28.
Oktober, og først den 4. November lukkedes Klubbens Porte
definitivt for Sæsonen 1928.
1928's Resultater fremgaar af Statistiken. Som allerede
nævnt, var Aaret et Rekordaar med Hensyn til det idræLslige Arbejde, til Gavn for Medlemmerne og til Gavn [or
deres Studier.
Klubbens ivrige Statistiker, Helge Høeg-Rasmuss 'n, hal'
iøvrigt udarbej det følgende lille Causerie over To IIc lII', S IlIII
maaske kan more Læserne:
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,,1 den meget varme Sommer, det var i 1921, blev der
i D. S. R. roet 97,687 km paa 14,130 Ture . Man mente den
Gang, at disse to Rekorder vilde faa Lov at staa i mange
Aar, i hvert Fald indtil der igen indtraf en lige saa tropisk
Sommer.
Til Trods herfor er det i den Istids-Sommer, vi oplevede i Fjor, lykke des at naa op paa 108,867 km paa
14,351 Ture.
Rekorderne fra 1921 har saaledes faaet "en ordentlig
Tand «.
Selve Tallene siger maaske endda ikke saa meget; men
nedenstaaende Betragtninger giver forhaabentlig et le ttere
fatteligt Billede af, hvad de i Virkeligheden betyder.
Hvis en Sculler-Roer satte sig til at ro de 108,867 km.,
maatte han ro Jorden rundt langs Æquator to Gange, og
saa endda tage en Tur rundt langs 44° Bredde.
Selvom han roede Dag og Nat med 4 Knobs Fart eller
7 Y:? km i Timen, maatte han bruge iaIt 605 Dage eller smaa
to Aar om Færden.
En Otter vilde selvfølgelig kunne gøre det hurtigere,
men selvom man tog de n P olytekniker-Otter, der i 1923
satte Rekord i "Studentermatchen « med 18 km i Timen,
maatte den dog bruge en lill e Maaned eller nøjagtigere
28 Dage for at tilbage lægge 108,964 km, hvilket jo ganske
vist ogsaa vilde være 97 km for meget. Holdet vilde da
have tilbagelagt Strækningen København-Gibraltar- Suez
-Bombay.
Langturenes Antal er 69, hvoraf dog de 27 kun har haft
Nivaa til Maal. En Baad har været paa Middelhavstur. 5
Baade deltog i Oslo-Turen, e n har været paa Sjællands
Odde , og en har roe t til Stubbekøbing-Stege. 10 Baade
har gæstet Kongelunden, og et stort Antal har været
nordpaa.
Langturenes Antal er siden 1926's 45 Ture steget over
60 i 1927, til de 69 i 1928.«

AARBOG FOR 1928

11

DANSKE
STUDENTERS ROKLUB'S VENNER
UNDER PROTEKTION
AF
HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

ennem de 10 Aar, der er gaaet, siden "Danske Studenters R oklub's Venner « blev stiftet i 1918, har
Foreningen ydet Klubben en Støtte paa o,v er 11,000 Kr.
At dette har betydet overordentlig meget for Klubbens
Økonomi er en Selvfølge, og Klubben er Vennerne -megen
Tak skyldig.
Der er ydet Tilskud til Indkøb af en Række Baade,
saavel til Kaproning som til almindelig Motionsroning;
der er ydet Støtte til Deltagelse i udenlandske Kaproninger og til den Nordiske Studenterkapronings store, smukke
Præmie. I 1926 gik Pengene til Nivaahuset.
I Aar er der indkommet 675 Kr., der er anvendt som
Bidrag til e n ny Kaproningsbaad, men desuden har Klubben gennem Ve nnerne modtaget e t Be løb paa 1000 Kr. som
Gave fra Direktør He lge J acobse n. Ogsaa d isse Penge er
anvendt til Indkøb aE Ka proning ma leriel.
Klubben takker her sine Ve nner for den vedvarende
Trofasthed og haaber meget p aa, at Studenterroerne vedblivende kan regne med deres Hjælp.
I Henhold til Foreningens Statutter har D. S. R.s Bestyrelse valgt d 'Herrer Josias Bille, Direktør Helge J acob.;;en og Overlæge, Dr. med. Knud Secher til at varetage
Foreningens Ledelse.

G
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MAI'ERIELLET.
er blev i 1928 a nsk;tffc l 3 nye Baade, nemlig en 4Aarers crav 'I by gg t O utrigger fra Sims & Sons, en
2-Aarers Inrigge r og en klinkbygget Single-Sculler.
Baadene døb les ved »Kaninfeslen « og fik Navnene:
»Jarl «, »Rune « og »Alf «.
Paa Foranledning af den ,tyske Træner, Hr. Hoppe
blev . alle de ældre outriggede Baade (»Dana«, »Ny «,
»Moa «, »Streg « og »Cox «) forsynet med nye Krydsafstivninger og Beslag, en Foranstaltning, som forbedrede dette
ældre Materiel ganske betydeligt.
Klubben har kun været ramt af et enkelt større Uheld,
idet en skypumpeagtig Byge en Dag løftede den 2-Aarers
Baad »Helge «, som stod paa den nordlige Bedding, ca.
1 Meter op i Luften og kastede den helt hen til Barren,

D
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en Distance paa ca. 10 Meter. Baaden slap forbavsende
godt fra denne Flyvetur, men Reparationen beløb sig dog
til ca. 150.00 Kr. Vi omtaler dette Uheld saa udførligt, for
at vore Medlemmer i Fremtiden kan være klar over, at
det i en saadan Situation er nødvendigt at blive ved Baaden, selvom der skulde vanke en vaad Trøje.
Baadene har iøvrigt holdt godt. Kun paa et enkelt
Punkt har der begyndt at vise sig noget Slid, og det er
paa Hjulakslerne. Men det er ikke saa underligt, naar
man tager i Betragtning, at Hjulene i en Baad, som f. Eks.
»Helge «, i Løbet af de to Sæsoner 1927 og 1928 har gjort
ca. 12 Millioner Omdrejninger. I Vinter vil samtlige Hjul
blive efterset og forsynet med ny Aksler.
Som bebudet i forrige Aarsberetning fik vi i Aar en ny
Pontonflaade. Den er bygget op af 6 Staalpontoner, 300
>< 900 X 4000 mm, som er boltet sammen 3 og 3. Paa denne
Maade fremkommer 2 Stk. 12 m lange Pontoner, ovenpaa
hvilke Brodækket er lagt. Denne Pontonflaade tilfredsstiller ethvert rimeligt Krav til Bæreevne og Soliditet, samtidig med, at de n er forh oldsvi s let at tage paa Land om
Vinteren.
Her er nogle Data vedrørende Konstruktionen. De enkelte Staalpontoner er sammensvej set af 3 mm Plade og
vejer ca. 275 kg. Naar Brodækket er lagt paa Plads, flyder
Pontonerne med ca. 150 mm Fribord. Pontonflaadens Bæreevne er ved jævnt fordelt Belastning ca. 3200 kg (40 Mand
cl 80 kg). Som Maal for Stabiliteten kan anføres, at et
Otter-Mandskab med Baad staaende langs den ene Kant
af Pontonflaaden, kun faar denne til at krænge ca. 75 mm.
Billedet paa foregaaende Side, der er taget under Udlægningen sidste F oraar, viser til Dels Konstruktionen.
J. N.-H.
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Uddrag af Kasseregnskabet
for 1. Januar . 1928- 31. December 1928.
Kr.

Øre

Indtægt:

NIVAAHUSET

D

er har i Aar været foretaget flere Ture til Nivaa end
de foregaaende Aar - trods det daarlige Vejr.
De første Baade gik derop den 3. Maj, de sidste den 6.
Oktober. laIt har der været 24 Toaarers Baade og 13 Fireaarers Baade deroppe i Sommer.
Søen har i Aar angre bet Dæmningen, og vi har maattet
udbedre et langt Stykke af Bolværket for at beskytte den
Grund, hvorpaa Huse t staar.

Kassebeholdning fra forrige Aar . .. . . . .... .
10
Kontingent . .. .. .. .. . . .. . .. . ... . .... . .. . . 16.700
Tilskud fra Universitetet . . . .. . .. . . .... . . .
420
- Polyteknisk Læreanstalt . . ... . .
550
- Danske Studenters Idrætsraad . .
800
D. S. R.'s Venner .. .. .. . .. " .. . .. .. . , . .. . 1.675
Studentermatchen . ....... . . .... .. ... . . . .
921
Gaver og andre Indtægter .. ... . ...... ... .
6.360
Huset i Nivaa .. . . .. . .. . ... .. . . . ... .. . . . .
181

12
50
00
00
00
00
59
12
21

27.618

54

Kr.

Øre

5.657
1.791
1.098
1.163
1.308
1.613
224

44
36
15
60
03
75
29

4.743
3.080
5.387
81
608
858
2

59
66
89
47
00
00
31

27.618

54

--~

Ud~ift:

Skatter o~ Afgifte r, Baadehu se Te le fon m. m.
IncassoudgiHc r . . . . . . . ... . . ..... . . .... . .
Administration, Tryksager, Porto m. m .... .
Aarsberetning og Propaganda ....... .. ... .
Studentermatchen . ........... .. ....... . . .
Gymnastik, Klubkaproning, Fester etc ..... .
Huset i Nivaa .. . . .. . .. .. . ..... . ... .. . . . .
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Baade og
Aarer . ... . .. .. . . . . '.' . " . ...... , .. .. . .
Kaproningsudgifter . ... .. ... . . ... .. . .... . .
Træner og Motorbaad ...... ....... .. . ... .
Renter af Gæld . . .. . .. . ... . .......... . . .
Kontingent til b. F. f. R. . . ......... . .... .
Tilbagebetaling af Depositum etc. . . . ..... .
Kassebeholdning pr. 31. December 1928 .. .

16

17

AARBOG FOR 1928

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Baadenes Benyttelse

1

1928.

D. S. R's VIRKSOMHED 1924-1928.
BA ADTYPE

Aa r

1924
1925
1926
1927
1928

A ntal
akti ve
Medle mme r

242
325
305
372
396

Sæsonen s
Va ri ghed
an give t
i U ge r

Ant a l
M edl e mslure

Ant a l
Baadture

2640
2944
4668
4590
4917

28
24
28
29
29

6459
8755
10315
13477
14351

NA VN

I

Da na ... . .. .. . .. .
Ny . ...... . .. .. ..
Uffe .. .. .. .. . ...

Otter

Moa . . . .. . . .. . . ..
G orm . .. ..... . . .
J a rl . .... . . . .. . . .

Fi rer m. St.

E os ... .. .. .... . .
Blaa
Dre ng . . . .. .. . . ..
Av anti . . . .. ... ..
Dan . . . ... . . . . . _.
Hi alte ... . . . . ... .
Vi kin g . .. . . . . ... .
Biarke . . . . . . .. . ..

Fir eaarers
Inrigger

Sæson ens
Va ri ghed
a ngive t
i Uge r

A nt a l a kt ivo
Medlemme r, d e r
h a r roet og s tyrci
i Sæsonens
Lø b

29

396

Høj e st e An t a l
Ture nane t
a f noge t
Med le m

261

Antal
Ba adtur e

4917

1

•••

•

0

"0

•

1928.
Antal
Baad ture
o ver
30 km

Cirnbria . . .......
Tialfe ... ... .. ...
Leif . . . . . . .. ... . .
Roar . . .. . .. . . . . .
Helge
Rune .. . . .... . . ..

T oaare rs
Inrigger

o

•

••

•

•

•

•

•

••

5,5
4,8
4,6

779

157

5,0

56
7
50

4,1
3,4
4,3

113

4,2 '

93
118
100
142
61
54
263
173

7,9
9,8 '
13,9
6'8
5,1
13,3
7,7
9,1

230,5
23,5
216

1582,5
1940,5
2467.5
3652,5
2739
2672

I
Svava .. . . .. ... ..

Ge nn e ms Ditli a
An t a l Ture pr.
roend e og styrend e
M edlem

A n tal km fo r
sa mtli ge
Medlemmer

Anta l km
roc l og s tyre t
paa
L a ngtu re

14351

36,2

108867
f

20735

I

732
1161,5
1392
971,5
314
716,5
2032.5
1568

15054

I S vip
Sculler

........ . ...

Skræ p .. ... . . . . . .
Atom .. ...... . ..
Da phne . ... . . . . . .
Tulo ....... .. . . .
Alf .. .. .. . ... ...
Cito .. . ... . . . .. .
Fi nd .. ... . ... ...

Ant al km
pr. Tur

Ant a l
T ure

49
61
47

1004

8888

70

Anta l T ur e
fo r sa mtlige
Medle mmer
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KAPRONINGEN 1928.

D

en tolvte Kaproningssæson i D. S. R.'s Historie er til
Ende, og kaster man Blikket tilbage, ser man, at de
svundne Aars Resultater har været i hø j Grad forskellige ,
til Trods for, at der hvert Aar er udført et godt og trofast
Træningsarbejde, et Arbejde, hvis Hensigt ikke alene er
Sejre, men i lige saa høj Grad tjener til at bevare Klubbens
Roteknik og Rostandard.
Efter forrige Aars mange Nederlag var Bestyrelsen og
Kaproningsudvalget ved Sæsonens Begyndelse egentlig meget mistrøstige, thi foruden at der i nogen Grad manglede
Kaproere og Roningen som Helhed var mindre skøn, var
Kaproningsmateriellet i en mindre god Forfatning, og da
Midlerne ikke ansloges at ville slaa til til Ophjælpning af
begge Dele, valgte vi at kaste os over Instruktionen og Træningen ud fra Betragtningen: hellere gode Roere i daarlige
Baade end omvendt.
Løjtnant Ernst havde de to foregaaende Aar ikke faaet
det rigtige Tag i Roerne - naa, Studenterroere er nu ogsaa
et vanskeligt Folkefærd at styre - saa der var ingen Grund
til, at han fortsatte som Klubbens Træner, og da ingen af
Klubbens ældre Kaproere havde Tid til at lede Træningen,
var der kun den Udvej at søge en udenlandsk, professionel
Træner. Klubben engagerede da den tyske Træner Willi
Hoppe, der har en lang Virksomhed som Kaproer, Amatørog Professionel-Træner at se tilbage paa, og Kontrakten
strakte sig over en Sæson, lig 6 Maaneder, afbrudt af en
3 Ugers Ferie i Juli- August. Herr Hoppe begyndte sit
Arbej de 1. Marts med et Instruktionskursus for de af Medlemmerne, der efter en almindelig forudgaaende Opfordring havde meldt sig. Det foregik i Robassinet i Kalkbrænderihavnen, saavel Formiddag som Eftermiddag. Arrangementet var primitivt, idet der i Omklædningsrum-
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met var een og i Baadehallen to Petroleumsovne til at sørge
for Opvarmningen. De sidstnævnte skal ifølge paalidelige
og troværdige Øjenvidners Beretning have været i Stand
til i Løbet af en Dag at hæve Temperaturen et Par Grader.
Efter 1. April helligede Hoppe sig Kaproningstræningen
samt instruerede nogle Kaninhold; nu gjaldt det jo Studenterrnatchen, hvortil begge Holdene i Begyndelsen trænedes
af ham, for i den sidste Tid før Kaproningen at overtages
af Jens Nielsen og min Ringhed. Om Studentermatchen
beretter en anden Pen; dog skal om Løbets Forløb nævnes,
at Universitetet i Aar var Sejren nærmere, end det har
været siden 1923. Starten var som i Fjor lige, med begge
Baadene liggende i Langebros østlige Gennemløb og Styrmændene holdende i lange Liner fastgjort i Broen.
Universitetsholdet havde valgt Bane, og valgt Y derbanen (mod Amager). mere for at prøve denne, da de tidligere var blevet slaaet paa Inderbanen, end af logiske
Grunde (Forholdene var nemlig paa Kaproningsdagen
bedst paa Inderbanen), og for en Gangs Skyld blev Overtro ikke belønnet. Universitetet førte med 1 Længde lige
efter Starten, med 1 }~ ved Knippelsbro, og med 1 ved
Havnegade; men nu fik Polyteknikerne F ordelen af Svinget
ved Nyhavn, der bevirker, at Baaden paa Inderbanen tilsyneladende avancerer en lille Længde - Fordelen er kun
tilsyneladende, da Maallinien er skraa i samme Forhold,
som Banerne er ulige lange - og da de samtidig spurtede,
kom Baadene paa Linie, og nu gik det, som det altid gaar,
naar en Modstander uimodstaaeligt kommer op, Univers itetsfolkene blev nervøse, og det gik ud over Roningen, saaledes, at Polyteknikerne jævnt og støt paa Strækningen til
Maal tog en Baadlængde.
Sammensætningen af Holdene til Sommerens Kaproninger var desværre ret let, da der hverken fandtes Senioreller Letvægtsroere og kun enkelte Juniorer. Der dannedes
en saakaldt Juniorotter, bestaaende af: G. N. Jensen, E.
Knippel , B. S. Rasmussen, Poggaard - Larsen, G. Meng-
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Lund, Berg-Bach, Knud Andresen og C. M. Petersen, hvo'1'af
ingen tidligere havde startet i Outrigger, af disse skulde
Knud Andresen, Berg-Bach, G. Meng-Lund og C. M. Petersen tillige starte i Begynder- og J unior-Outriggerløb. Senere sam~ensattes et Begynderhold af A. Hernø, V. Høgsgaard, J. J. Rasmussen og Skovgaard-Jensen. Styrmænd
for Holdene var Helge Høeg-Rasmussen og H. K. Rasmussen.
Scullerroningen befandt sig i Aar under en uheldig
Stjerne. Bardram havde daarlig Mave, saa Træningen blev

Inrigger-Bøgynderløb med henholdsvis 1 og 2 Baadlængder
over "Skjold« og "Kvik «. Alt i alt lovede Resultaterne godt
for den kommende Sæson, Løfter, der dog ikke indfriedes
helt i den Grad, vi havde ventet.
Til Kaproningen paa Haderslev Dam den 1. Juli var
Begynder- og Juniorfirer-Holdene anmeldt, hver i 2 Løb,
og Bardram anmeldt i Senio'1'-Sculler.
Baadene sendtes derover med Damper, Roerne rejste
derover holdvis, som deres Tid tillod dem, og foruden
Hertz var desuden Ingeniør Ree, Fogh, Schack og min
Ringhed derovre. Ingeniør Ree havde Forretninger i Aabenraa, og havde saa taget os med i sin Bil. saa vi var der
nærmest kun som .... , naa, Baadene skal jo da fedtes ind,
der skal siges nogle kønne Ord ved Middagen, og endelig
skal den diplomatiske Side af Kaproningen passes, og da
det var nødvendigt her, gjorde vi da nogen Nytte. K. R.
havde nemlig til Løb 2 anmeldt 2 Roere, der efter vor Mening ikke var berettiget til at starte her. Efter en Forhandling Lørdag Aften med Regattakommiteen, nedlagde vi
Protest, der senere gennem Hovedbestyrelsen gik til Ordens- og Amatørudvalget, som gav os Rel. K. R. vandt
Løbet, med Nyborg som Nr. 2, vi blev Nr. 3; Vejle og
Haderslev sank paa Vej til Start. Da K. R. se nere blev diskvalificeret, og Nyborg blev Se jrherre, fik vore Roere
Bronzemedailler for at være blevet Nr. 2.
Om Kaproningen som Helhed er at bemærke, at Tilslutningen var alt for ringe, særlig de nordjydske Klubber
svigtede, og var de københavnske Kiubber, som har den
længste Rejse, ikke mødt op, vilde Kaproningen have rangeret under en middelmaadig Kredskaproning. Dette viser
med al ønskelig Tydelighed, at Hovedkaproningerne ene
bør afholdes i København. Havde Størstedelen af Klubberne ikke vist Kaproningen Intemsse ved at komme til
Stede, saa kunde man vel heller ikke vente, at Vejrguderne
skulde vise sig venlige, og der blæste da ogsaa en lill e
Storm lige i Baneretningen fra Start til Maal, som sa I li-

Juniorerne 1928.

ofte afbrudt, og der var ikke det rigtige Humør i ham. Hassager havde dels Uheld med sig og dels er han vist ikke
i Besindelse af den særlige Psyke, der er nødvendig for at
blive en Første-Klasses Scullerroer.
Kredskaproningen i København den 17. Juni var gunstig
for os. - "Junlorfireren« vandt Begynderfitrerløbet om
Roer-Statuetten med 4 Længder over "Kvik«. - Hassager
sprængte en Aaregang ved Starten i Junior-Scullerløbet,
og var dermed ude af Sagaen. Juniorotteren blev vundet
sikkert med 2 Længder over K. R., efter at vi havde ført
hele Løbet. Sluttelig vand t Begynderholdet et 4-Aarers
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Dammens lette Ferskvand i et saadant Oprør, at ordentlig
Roning var umulig, i Inrigger viste den elendigste J olleroning med korte Tag og meget høj Takt sig alle andre
Stilarter overlegen.
Om Løbene er at berette, at vi i Løb 1, Begynderinrigger, blev slaaet med 3-4 Længder af Haderslev, med Kolding og »Skjold « paa Tredie- og Fjerdepladsen.
Til Løb 2, Yngste-J unior-Firer, skal yderligere bemærkes, at Nyborg paa Vejen fra Maal til Baadehuset sank,
og at en tililende, hjælpsom Jolle ødelagde Baadens Agterende; noget lignende var hændt Vejle og Haderslev ved
deres Forlis paa Vej til Start, Vejles Baad blev totalt Vrag.
I Senior-Sculler maatte Bardram gaa alene over Banen,
da Peter Hansen fra Nyborg ikke vilde risikere sin Baad.
Bardram fik en Ærespræmie.
I 8. Løb, Begynder-Outrigger, maatte Begynderholdet
ro alene Banen over, idet Nyborg, Vejle og Haderslev ikke
mødte til Start, grundet paa de omtalte Havarier. Løbspræmien, »Haderslev Damers Ærespræmie «, syntes vi ikke
at have fortjent, hvorfor vi bad Regattakomiteen om, at
den ikke maatte blive uddelt, men blive gemt til en anden
Gang, dette kunde ikke lade sig gøre, hvorfor vi, da vi
havde faaet den, atter udsatte den ved de sønderjydske
Klubbers Kaproning den 19. August.
Sidste Løb, Juniorfirer, om Randers Roklub Jubilæumspokal, vandt K. R.s ældre, velmeriterede Juniorer sikkert.
Efter at vort Hold havde passeret Maal, tog de Aarerne ud
og kæntrede Baaden, da den var fuld af Vand og ikke
kunde flyde længere, heldigvis lykkedes det at holde ukyndige Hjælpebaade borte, saa Holdet velbeholdent kunde
svømme Baadin til Land.
Kaproningen paa Furesøen den 14. og 15. Juli. D. F. f. R.
havde i Aar henlagt Kaproningen til Egne, der er smukkere end de sædvanlige Omgivelser i Havnen, og Vejret
var ideelt. Publikums Interesse var dog ikke vokset helt i
samme Grad, som Udgifterne og Besværet ved Arrange-

mentet og Baadtransporten var steget. Da endvidere Banen
ligger meget udsat for Vind og Sø, saa Roning let kan blive
umulig, maa man haabe, at Eksperimentet ikke gentages.
For bedre at lære Banen at kende, blev Træningen en
Uge før Kaproningen henlagt til selve Banen. - Baadene
blev indkvarteret og Omklædningsrum indrettet i Fabrikant Knud Jensens Have, Dronninggards Alle, og Motorbaadsspørgsmaalet kom vi let over, idet Fru Gross.
Friis-Hansen hver Dag kom fra Fiskebæk i sin hurtiggaaende Motorbaad og kørte til Træningsturene for os.
Roerne kørtes frem og tilbage hver Aften i en stor Turistbil.
Hvad selve Kaproningen angaar, var denne en stor Skuffelse for os, idet vi ikke vandt en eneste Sejr. Vi havde
ventet at klare os i Juruorotter, men de indbudte Tyskere,
»Allemannia <<<< fra Hamburg, var for stærke, selvom Holdene fulgtes ad til 2-300 m før Maal, og det var Slutspurten, der gav »Allemannia« Sejren, var de dog en Klasse
over vore.
Om disse Indbydelser af udenlandske Hold kan der
siges forskelligt; at man hidkalder Første Rangs Seniorhold, for dermed at faa et Maal for, hvad ens egne dito er
værd, specielt naar man tænker paa at anmelde til en
Olympiade, er naturligt ; men naar det drejer sig om Begynder- og Juniorhold, er Forholdet et ganske andet. Af
de 3 danske Hold, der var anmeldt i Juniorotter, var, saa
vidt mig bekendt, K. R.s og vort Hold rene Begynder-Outriggerhold, og Aarhus Hold bestod hovedsageligt af Begyndere. Disse Hold er nødsaget til at anmelde i Juniorotter, da der ganske fejlagtigt ikke udskrives Begynderotterløb, og her møder de et af Tysklands bedste Juniorhold, et
Hold, der har mindst to Sæsoner bag sig og i denne Sæson
har vundet store Sejre. Den Slags Afbankning skal nok
holde de danske Klubber fra Otteren, saa hellere blive i
Inriggeren og Fireren, hvor man kan søge sig jævnbyrdige
Modstandere.
Om Lørdagen startede Juniorholdet i KnippelsbroLøbet, af de 6 anmeldte Hold startede de 4, og vort be-
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satte Sidstepladsen, efter »Allemannia«, K . R. og Aarhus.
Til Trods for, at Bardram ikke var fuldt restitueret,
vilde han dog starte i Sculler-Mesterskabet, det gik dog
som ventet, Schwartz, Maribo, vandt med flere Længder.
Peter Hansen, Nyborg, var en meget sen Nr. 3.
Søndag Formiddag var der indledende Heats til »Dannebrogs-Løbet, hvor Begynderholdet var med og ogsaa klarede sig. I Slutheatet om Eftermiddagen blev de kun Nr. 4.
Juniørotter-Løbet bød paa haard Kamp, og først i Slutspurten kunde >,Allemannia« tage en Længde fra vore,

da Baaden fik nogle Søer ind, gik Farten af den, de reddede sig dog.
Hassager startede i Junior-Sculler, men kunde ikke
gøre sig gældende.
Efter den anstrengende Studentermatch er det ikke til
at undres over, at Juniorerne tabte et aabent Juniorfirerløb
til Frederiksstad.
Søndagens Juniorotterløb var velbesat, og det var fint
Selskab, fine Juniorer. - Rækkefølgen blev: Christiania,
Tønsberg, Ormsund, D. S. R., N. S. R. - Holdets Sammensætning var: Gunner Jensen, V. Rømer, B. S. Rasmussen,
Poggaard-Larsen, G. Meng-Lund, Berg-Bach, Knud Andresen, C. M. Petersen, cox Helge Høeg Rasmussen.
Om Arrangementet, Indkvarteringen og Rejsens Forløb
beretter Deltagerne selv andetsteds.
I Tilknytning til Kaninfesten afholdtes den 12. J unien
Præsentationsroning af Aarets Kaniner, hvor Ingeniør Ree,
F ogh og min Ringhed var Dommere. Ved Enkeltmandsbedømmelsen opnaaede J. C. Holm, S. A. Ørum, Barsøe
og Cruse højeste Pointstal, og ved Høldbedømmelsen var
Holdet, bestaaende af Hee, Barsøe, Cruse og Porse, med
Høgsgaard som Styrmand, det bedst roende af de 5 deltagende.
I Midten af August toges fat paa Træningen til Ef teraarskaproningen d. 16. September, hvor mange hidtil uprøvede Roere fik Lejlighed til at vise deres Evner, selvom
de ikke alle kom til at starte. Ved Kaproningen klarede
vi os rigtig pænt, hvad nedenstaaende Resultatliste vil vise.
Sommerens Begynderhold, A. Hernø, V. Høgsgaard,
J. J. Rasmussen og Skovgaard-Jensen, med Helge HøegRasmussen som Styrmand, vandt Kanalløbet, saaledes at
vi fik vor anden Aktie i Kanalpokalen.
I Løb 2, Yngste-junior-Firer, maatte Juniorholdet, Knud
Andresen, V. Rømer, G. Meng-Lund og C. M. Peterse n,
med Helge Høeg-Rasmussen ved Roret, ro Banen ovn
alene, da K. R. paa Grund af Sygdom ikke kund e sia r\\- .
H . D. Lydersen havde en stor Dag, idet han V;1I1l11
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Starten i Juniorotter (Frognerkilen) .

K. R. blev Nr. 3. Paa Holdet var Knippel erstattet med
V. Rømer.
I Senior-Sculler prøvede Bardram vel at starte, men
udgik, da den halve Bane var roet.
End ikke Slut-Fireren gav Gevinst, Junior-Holdet blev
Nr. 2, efter Landskrona, og Begynderne Nr. 3.
Frognerkilen, Oslo, den 21. og 22. Juli. Grundet paa
den haarde Modstand, Juniorotteren havde budt »Allemannia « paa Furesøen, havde vi anmeldt den her, da vi
alligevel skulde derop og ro Nordisk Studentermatch.
Juniorfireren, nu bestaaende af Knud Andresen, V. Rømer, G. Meng-Lund, C. M. Petersen, cox Helge Høeg Rasmussen, vandt øm Lørdagen Studentermatchen med 1 m.
F orspring, de førte hele Løbet, til Tider ret overlegent, men
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baade Begynder-Sculleren og klinkbygget Junior-Sculler.
Et Begynderhold: L. Carlsen, J. C. Holm, Falck-Hansen og Halvor Fogh, cox Helge Høeg-Rasmussen, blev en
fin Nr. 2 i 6. Løb, Begynder-Inrigger, efter Kvik, foran
K. R. og Skjold.
I Begynderotter kom vort Hold 1 Længde efter Kvik,
men slog Skjold. Holdet bestod af: Aage Jensen, Mogens
Hee, Søberg-Andersen, Søren Stamer, Jørgen Goldberg.
E. Porse, M. Thaarup, G. Bolwig, cox H. K. Rasmussen.
Løb lO, 4-Aarers Inriggers for Yngste-Juniorer, gav os
ligeledes en Andenplads. Holdet var: Børge Nielsen, Sven
Stuhr, Kjeld Lind, A. V. Andersen, cox H. K. Rasmussen.
Løb 12, Begynder-Inrigger, bød paa haard Kamp, men
vore maatte se sig slaaet med 1/5 Sek. af Kvik. Holdet bestod af: S. Søberg-Andersen. A. V. Andersen, Mogens
Thaarup, Søren Stamer, cox H. K. Rasmussen.
Juniorotteren blev vundet med 1 Længde af K. R.s rutinerede Juniorer. Kvik var % Længde efter os. Roerne var:
Gunner Jensen, E. Knippel. Knud Lund, Knud Conradsen,
G. Meng-Lund, V. Rømer, Knud Andresen og C. M. Peter·sen, med Helge Høeg-Rasmussen som cox.
Begynderfirer bragte os en pæn Sejr. de vindende var:
Aage Jensen, Esben Porse. Jørgen Goldberg, G. Bolwig.
cox Helge Høeg-Rasmussen.
I det hele Resultater, der berettiger til Tilfredshed,
endda parret med den Tillidsfuldhed, hvormed næste Sæson kan imødeses, ved Tilstedeværelsen af saa mange lovende Roere.
Venskabsmatchen med Kvik den 19. September afholdtes med Start udfor Benzinhavnen og Maal ved Baadehuset.
Resultatet var ikke saa straalende. som de to foregaaende
Aar, Kvik vandt nemlig Spejlet. Rammen omkring Spejlet
var helt besat med Sølvplader. men nu kommer der en
ekstra Ramme omkring. Holdet, der vandt Bolcheglasset,
var: Søberg-Andersen, Goldberg, Thaarup, Stamer, cox
Helge Høeg-Rasmussen. Dommere ved Matchen var Kvik's
Formand, Grosserer Chr, Christensen, og Schack, Bane-

dommer og Starter var Hr. Fuldmægtig Crusell, D. F. D, S.
Som Rosinen i Pølseenden kom Klubkaproningen. Tilslutningen var endnu større end i Fjor, ja, der startede
endda 3 Ottere. Klubkaproningen er nu en fast Institution.
der danner en naturlig Afslutning paa Sæsonen, og saavel
giver Medlemmerne Lejlighed til fornøjelig Kappestrid.
som ogsaa har sin Mission. Nogle af Klubbens ældre
Medlemmer og Venner havde paataget sig de indviklede
Dommerhverv, idet Ingeniør K. V. Koch var Overdommer,
Ingeniør Ree og Frants Hvass var Tiddommere ved Maal,
og i »Togo« befandt sig Riemann og Normann-Hansen. Det
vanskeligste af alt, Starterhvervet, røgtede Ove Petersen.
Resultaterne blev:
Fakultetsløb for Polyteknisk Læreanstalt vandtes af
Maskiningeniørerne: C. Høeg-Rasmussen, Marshall. G.
Meng-Lund, V. Rømer, cox Helge Høeg-Rasmussen.
Fakultetsløb for Universitetet vandtes af Teosoferne:
A. Hernø, V. Høgsgaard, J. J. Rasmussen, Skovgaard-Jensen, cox Thygesen.
Single-Sculler Handicapet vandt Bardram.
Kaninløbet vandtes af: R. Hernøe, E. Porse, SøbergAndersen, G. Bolwig, cox J. Larsen.
Begynder-Sculler vandt Aa. Degn.
2-Aarers Klubmesterskab vandtes af: G. Meng-Lund.
V. Rømer, cox Helge Høeg-Rasmussen.
4-Aarers Klubmesterskab vandtes af Teosofferne.
4-Aarers Outrigger Klubmesterskab blev vundet af
Juniorholdet: Andresen, Rømer. Meng-Lund, C. M. Petersen, cox Helge Høeg-Rasmussen.
og endelig blev Otterløbet vundet af Henningsen. Godtfredsen, Carlsen, MarshalI, K. Lund, Porse, Thaarup og
Stamer, med Helge Høeg-Rasmussen som cox.
Til alle de unge Kaproere, der viste saa gode Evner ved
Efteraarets Matcher, vil jeg blot sige: »Mød straks i Foraaret, naar Træneren kalder og tag fat paa Træningsarbejdet, Klubben har endnu ikke oplevet nogen Sæson, hvor
den fik for mange Sejre ».
O. Hallin,
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..
DEN DAGLIGE VIRKSOMHED.

D

a det er de færreste Medlemmer, der har Lejlighed
til at opholde sig i Baadehuset en hel Dag igennem
og saaledes ganske umiddelbart danne sig et Billede af,
hvorledes Roningen dagligt forløber, har jeg paa Grundlag
af Klubbens Rojournaler udarbejdet hosstaaende Kurver,
der fremstiller dette Forhold grafisk.
Planen er delt i 8 Kurver, een for hver Maaned, samt
en Gennensnitskurve for hele Sæsonen, og for dem alle
gælder det, at Ordinaterne betyder det Antal Medlemmer, der befinder sig i Baadene paa det Tidspunkt, den
tilsvarende Abcisse angiver. Fælles for alle Maanedskurverne er de Maksima, der optræder paa ganske bestemte
Tider: Bortset fra disse Lighedspunkter, Viser Kurverne
dog saa store Uregelmæssigheder, at man maaske fristes
til at hævde, at de kun gælder specielt for 1928. Jeg har
til Kontrol udregnet Kurven for Juni 1926, og dennes Ordinater var, om end .i kke af samme Størrelse saa dog
proportionale med de tilsvarende paa nærværende JuniKurve.
Størst Interesse har dog Kurven for hele Sæsonen, idet
den giver et mere roligt Billede af Forholdene. Den viser
f. Eks., hvor ønskeligt det vilde være, om Klubben havde
en RocheL der kunde være i Baadehuset i Tiden fra Kl.
14-18, idet 42 pet. af Medlemmernes Ture bliver roet
i dette forholdsvis korte Tidsrum.
Man kan udmaale Arealet mellem Kurven og Abscisseaksen i en Enhed, der kan benævnes: Medlemmer X Timer,
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og finder da 75,4 Enheder. Dette betyder, at hvis et Medlem roede lige saa længe, som de øvrige Medlemmer ror
paa een Dag, maatte han ro i 75,4 Timer. Omsat til Minutter giver dette 4524 Min., og multipliceres dette Tal
med de 205 Dage, Sæsonen varer, faar man 927420 Min.
Ved til Slut at dividere med de 14351 Ture, Medlemmerne har roet i 1928, kommer man til et Tal 65, der angiver, hvor mange Minutter en Tur gennemsnitlig varer.
Det maa dog bemærkes, at Langture ikke er medregnede i denne Statistik, idet de kun vilde have løftet Kurverne et Stykke opad og derved delvis udvisket Billedet
af, hvad der foregaar i Baadehuset.
Den Fejlkilde, jeg har haft de største Venskeligheder
med, skyldes at nogle Medlemmer ikke indfører Afgangsog Hjemkornsttid i Rojournalerne; hvis denne Statistik da
kunde øge Interessen for at indføre Turene rigtigt, vilde
meget være naaet.
Helge Høeg Rasmussen.
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Start fra Genua .

RIVIERATUR, APRIL 1928
S. R.s »Hjalte« fandt vi ung, smuk og ny ferniseret
(ved Norman Hansen) i Genuas Havn, mærkværdig
•
uskadt efter Rejsen rundt Gibraltar. liggende pænt opklodset
paa en Kæmpepram med i Hundredevis af andre Kæmpepramme, lastede til Randen med Kasser med Olivenolie,
omkring sig. Trods Snestorm over Simplan var Vejret ved
Kysten smukt og foraarsagtigt. Vi var ivrige efter at komme
af Sted - aber - kennst du das Land, wo die Citronen
bliihen? De italienske Told- og Havnemyndigheder (stor
Hat-lille Mand) elsker Kvalm lige saa højt som Maccaroni
og anerkender i hvert Fald ikke uden videre Vrøvl Systemet: Egen Baad kan medbringes. De fablede om Skibspapirer og Skibsregistrering og skældte gamle Dannebrog
ud for at være et Schweizerflag. I 3 - tre - Dage havde
vi rig Lejlighed til holdvis at bese Genuas berømte Kirkegaard og andre Mærkværdigheder, medens »andet Hold«
styrtede rundt til Konsuler og stedlige Autoriteter og med
den halve Krop ind ad Kontorlemme parlamenterede med

D
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ildfulde, cigaretrygende Herrer med langt, sort Haar og
undertiden do. Skæg for at erhverve Tilladelse til at stikke
af. Det endte med. at vi erobrede et laissez passer fra

endelig fri. Dette »Pas « blev i hver italiensk Havneby, vi
beærede med Landgang, efter mange Dikkedarer trans~
portere t videre til næste Havnekommandant og stemplet i
alle Ender og Kanter, og udgør derme·d første Bind af vor
Odysse. Der skal være Orden i Mussolinis Sager. Ved
Hjælp af velvillige Italienernæver slæbte vi saa »Hjalte «
over alle Prammene og fik den med Mas stukket ned i et
»lige stort nok « Mellemrum, og under Hurra fra os og
Evviva fra Roklubben »Elpis «, der med en 4-Aarers fulgte
os til Havneløbet, forlod vi skyndsomst Genua. - Solen
brændte i den blege Vinterhud, Middelhavet vuggede os
blidt, men bestemt, og Delfinerne viste nydelige Prøver
paa deres nu her i København saa populære Svømmekunst.
Vi grinede lyksaligt til hinanden og sagde: Det er Løgn,
dette her, - og det var det ogsaa.
Middelhavet er et stort Hav. Jeg ved ikke, hvorfra man
har den barnlige Opfattelse, at man kan se Afrika fra
Rivieraen, men det var saadan noget, der havde foresvævet
os. Man kunde lige saa godt ro langs Jyllands Vestkyst.
Middelhave t var - i April Maaned - aldrig i godt Humør e n halv Time ad Gangen, aldrig helt stille. Selvom
der ikke ligefrem var Sø, var der dejlige lange Dønninger, der for det førsle kildrede en enkelt af Deltagerne
nederdrægtigt i Mellemgulvet og dernæst bevirkede, at der
ved Kysten altid var en meget kraftig »Surf «. Saa var der
en kær lille Vind, Mistral kaldet, der havde den kedelige
Evne, at den kunde rejse et forholdsvis roligt Hav paa
mindre end et Kvarter. Af Rejsende vil den være kendt fra
de spøgefulde Prospektko'r t, der forhandles i Marseille, hvor
man ser Kirketaarne og Skorstene bøje sig vinkelret henad
Tagryggene under dens Vælde. Til Gengæld (!) er Kysten
overalt klippefuld og med den stadige Brænding vanskelig
at lande paa. Turen maatte altsaa saa vidt muligt lægges
efter Havnene (Passet!), og alle Planer om regelmæssige
Dagsrejser paa saa og saa mange Kilometer var dermed
færdige. Sa.avidt muligt. Ja. Tvunget af Omstændighederne
maatte vi nemlig flere Gange foretage Kystlandinger, og
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Rivieraho1dels »Havnepas «.

selve Havnekommandanten (en rar Admiral med et fint
Navn), hvori han anbefalede disse fem gæve (underforstaaet: skruptossede) »cannottieri danese« til sin Kollega
i Savona, der efter Planen var næste Station, og Vejen var
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ligeledes gaa i Baaden fra aaben Kyst, og jeg tør roligt
sige, at Holdet efterhaanden erhvervede sig megen Erfaring og Snildhed paa disse Omraader. Der var det mærkelige, at selv paa Steder, hvor Kysten tilsyneladende var
"Fluepapir «, faldt den lige i Vandlinien flere Favne. Denne
Formation stiftede vi første Gang Bekendtskab med ved
den smukke lille By »Finale Marine «. Vi befandt os ud for
den ved 7 -Tiden om Aftenen. Af Frygt for det hastigt
fremrykkende Mørke, maaske ogsaa lidt fordi vi havde hørt
denne By berømme for sine skønne Piger (nu er det sagt),
besluttede vi os til at lande. Vejret var smukt med de
sædvanlige Dønninger. Beskuet af en talrig Menneskemængde gik vi lige løs paa Kysten for at lande paa god
gammeldags Sandø-Maner. Næsten inde befol Styrmanden
(en elskelig Olding) at prøve med en Aare, »om der var
Vand nok «. Den forsvandt fuldstændig. Saa maatle vi
smide Aarerne ud og alle Mand i Ballen (det var et Par
Grader under meget for-friskende) unde r Italienernes rædselsslagne Hyl, og efter store Anstrengelser fik vi Skuden,
der var tung af Vand og af den medbragte Bagage (11
Sække cl ca. 10 Kilo) bakse t op paa Land, hvor den blev
grebet (paa alle mulige gale Steder) af de Indfødte, der
jublende slæbte af Sted med den. Saadan en Landingsscene
skulde have været filmet: Et Par Hundrede italienske Børn
i Alderen fra 3 til 60, der snakkende og gestikulerende befølte Baad og Bagage, og den allestedsnærværende »Sortskjorte «, der med vigtig Embedsmandsmine paa Stedet affordrede os vore Papirer, medens vi rystende af Kulde og
uden en tør Trevl paa Kroppen gik paa Hovedet i Dokument-Posen. Men var saa Formaliteterne lykkelig overstaaede og befundne rigtige at være, var der ikke Ende paa
Befolkningens Venlighed og Hjælpsomhed. Baaden blev sat
i Hus af saa mange, der blot kunde faa en Haand med i
Rælingen og bevægede sig som et gravitetisk Tusindben op
til et nærliggende Fiskekogeri, hvis Ejere gæstfrit lod den
opfylde hele det smalle Lokale og til Gengæld ganske øjensynligt var Dagens Helte paa Pladsen. Efter en god Middag

med en hel Liter Chianti satte de blaa Klubjakker Kulør paa
Byen, der var paa Benene i Anledning af Langfredagsprocessionen. Byens Borgmester (il podesta) bød os velkommen paa aaben Gade, da vi foran Kirken saa paa Livet,
og inviterede paa et Glas herlig Spumanti i en af de i Italien altid nærliggende Cafeer. Bulen blev ubarmhjertigt
ryddet for alle uvedkommende, Journalister blev hentede,
Taler udvekslede og Visitkort grundigt studerede, alt mens
de høj tidelige Toner fra Processionsorkestret blandede sig
med en Udsendelse fra Frankfurt fra Værtens Højttaler.
Mærkelig Tid, man lever i. Da vor Kaptajn under Udfoldelse af stort Ceremoniel overrakte den gode Borgmester
vor Stander, kulminerede Festen under Klokkeringning fra
Domkirken. Til Tak kørte han os en lynende Tur op i
Bjergene i sin flotte, store »Lancia «. Vi sad alle med Livet
i Hænderne. Jeg for min Del har heldigvis aldrig før kørt
saa hurtigt venstre om et skarpt Hjørne. Vi endte velbeholdne paa H o,tellet og mente at kunne lægge os efter at
have faa e l en Dag ud af det.
Var det svært al komme i Land, var det undertiden et
Kunststykke at komm Ild. E n herværende, overordentlig
hjælpsom og elskv æ rdi~ L ga lion,smand, havde givet os
det indstændige Paalæg ikk al forsøge paa a t forcere den
italiensk-franske Grænse ved V c nlimiglia . De r kunde meget
godt blive skudt paa os Ira F æs tningen! Dansken er lovlydig. Trods kraftig Dønning lod vi os da paa sædvanlig
Vis »smide« i Land paa en modbydelig stenet Kyst udfor
Byen. Advarslen havde været overflødig. Der var ingen Visitation eller Toldeftersyn udover det sædvanlige, men Besøget kostede os to hele Dage. Det var umuligt at sætte
Baaden ud igen gennem den voldsomme Kyst-Brænding.
Vei er Ventimiglia en smuk lille By med et stort Marked
for de herligste Blomster, specielt Kæmpenelliker, men det
hele er set paa en Time. Vi var fortvivlede. Den ene Dag
tog vi pr. Bane (Skam og Skændsel) over Grænsen til
Menton og gjorde en dejlig Tur pr. Bjergbane op i Lan-
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det, men vi vilde jo helst til Søs. Vi spekulerede endogsaa
paa at køre »Skibet« pr. Lastauto til et roligere Sted paa
. Kysten, men det blev dog heldigvis ikke til noget. Saa
satte vi os tungsindige den anden Dag ved Havets Bred
og skuede længselsfuldt udover samme - og vendte det
døve Øre til Fiskernes forbandede Præk om, at Søvejen
ikke blev tilgængelig de første 8 Dage. Og se -- da gik

pen, saa at den kom et godt Stykke ud. Det gik storartet,
naar lige undtages at Styrmanden, der ved Lejligheden var
iført aflagte Lakslæber, nær var omkommet i Brændingen
under sit Forsøg paa at naa Baaden. Han fik en Line, og
vi alle et velment Beundringsraab fra Fiskerne. Udenfor
var Havet »glat ", og vi gled uantastede over Grænsen ind
i Frankrig, medens Flagene smeldede i Italien i Anledning
af det mislykkede Kongeattentat.
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Ventimiglia.

det op for Kaptajnen, langt om længe, at der kom 7 Søer
efter hinanden, og saa var der 20 Sekunders Pause til de næste 7. Den Pause benyttede vi. Vi akslede vore bare Skind,
pakkede Baaden og lagde Aarene ind og fordelte Rollerne
imellem os. Eet og to først i Vandet og springe op i Baaden og ro til af alle Kræfter. Tre og fire hurtigt efter, og
Styrmanden skulde give Skuden et ordentlig Puf for Rum-
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Det er ikke denne Rapports F ormaal at skildre alle de
almindelige Turistoplevelser, vi havde under Landlov. Saa
blev den for omfangsrig. Vi holder os til Søen. Den bød
os strenge Dage med iskold Regn, uroligt Hav og skarp,
kold Blæst 'fra Bjergdalene, lange drøje Tørn for at naa
til Dagens Lejrplads, der ikke altid laa lige omkring det
stormomsuste Forbjerg, man troede. Saadanne Dage var
det rentudsagt Vinter, fordi Solen ikke var fremme og
kunne bage paa Rivieraens Sydskraaninger. Men Belønlungen for det sure var tifold, naar Middelhavet pyntede
sig med de n lovbefalede azurblaa Prospektkort-Farve. Saadanne Dag var La nd e t herligt at skue fra vor lave, tungtlastede Robaad. P raglviII aer i loraarsblomstrende Haver
paa de skraan ·nd· Klip!pky s ter. Hver By et Akropolis
om en skøn gaml1l·1 Kirke. Eve nlyrlige Kig ind i grønne
Dale, hvor sn 'kl æd le Tinder slraalede i det Fjerne. Og
om det hele spæ nd r Kystbanen sin Jernring. Togene ses
paa deres Fart snart helt nede ved Stranden, snart højt
oppe paa Klippesid en. De lange Togstammer forsvinder i
Tunnellerne, og »Hovedet « dukker frem, før »Halen« helt
er forsvundet i Bjerget.
Italienerne gør til at begynde med en Masse Vrøvl, og
naar de er mætte, er de Hjælpsomheden og Venligheden
i egen tiltalende Person. Franskmændene har det lige omvendt. Der gælder det : »Kommer ind med det samme «,
men du kommer os ikke ved, hvis du ikke har en god Anbefaling i Lommen. Det havde vi heldigvis - fra selve
Præsidenten for de forenede franske Ro-Organisationer,
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skaffet os af D. S. Rs gamle Ven, Baron Cache. Den havde
en fænomenal Virkning. I de elegante Klubber i Nizza og
Monaco (hvis Materiel ikke svarede til det flotte Klubudstyr), blev vi modtaget med Honnør. Ældre Præsidenter med Napoleonsskæg og Ordensbaand blev i en Fart
hentet frem af deres Skjul og hyldede os med professionel
Tungefærdighed ved et Glas, og lod os saa - heldigvissejle vor egen Sø. Naa - det var udenfor deres Sæson,

ordensprydet englishman et rødglødende Hoved udenfor
Rælingen, og da han efter nogen Søgen havde faaet øje
paa vor Bananskal, svarede han paa Spørgsmaalet om, hvor
Cannes befandt sig, med priselig engelsk Ordknaphed:
Round the corner, hvilket betød bag et Forbjerg en halv
Mils Vej borte. Men det passede.
Den officielle Riviera tager Slut kort efter Cannes.
Landskabet forandrer Karakter. Kysten er mere forreven,
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Slotshaven i Monaco.
Roklubben i Nizz-a.

der vist indskrænker sig til den Tid af Sommeren, hvor
Vandet er paa Kogepunktet. Sydlændingene betakker sig
for koldt Vejr og Vand, og det var tydeligt at mærke, at
de indrullerede os under Begrebet: Vikinger. Selv Fiskerne
laa i Hi endnu i April Maaned, - og Roere saa vi slet
intet til - paa Søen, der var mærkværdig øde paa hele
vor Strækning. Udfor Cannes laa en større engelsk Flaade.
Vi krydsede netop her noget ureglementeret en større Bugt,
og da vor Styrmand ikke kunde faa øje paa Byen, prajede
vi ugenert Admiralskibet (Slagkrydser) , hvor der var stort
Bal om Bord for Byens Damer. Paa vore Raab stak en

og talrige Skær - ikke sjældent forsynede med et manende sort Trækors - skyder sig ud i Havet. Byerne er
idylliske, uberørte. De sidste Dage af Turen var næsten de
bedste. Mistralen huserede imidlertid slemt - omend med
Pusterum. De stadige ufrivillige Ophold havde ædt mange
Dage for os, og vi var klar over, at det store Maal: Marseille, vilde vi kun naa halvvejs. Den sidste Ro-Dag endte
dramatisk. Et større Forbjerg, storm- og havomsust, kunde
vi ikke forcere. Vi foretog en ilsom (og iskold) Landing
ved dets Fod og blev klar over, at vi var landede paa
et fuldkomment øde Sted - Bøhland i Sydfrankrig. Paa
Toppen af Forbjerget laa en pragtfuld gammel Borg l11-d
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Taarn og Tind og vajende Tricolore. Vi antog den for en
Fæstning og besluttede at indtage den. Ad smalle, snoede
Stier naaede vi den gamle, svære Egetømmer-Port og dundrede paa. En lille Luge (oh salig Ingemann) blev aabnet,
og en Gamling tittede ud. Han blev beroliget ved at se
os ubevæbnede og aabenbarede sig i egen skikkelige Person. Han var Stedets Portner, og Slottets Herre var en -

rige Oplysning, at det nærmeste Hotel laa i Byen Bormes,
en Mils Vej inde i Landet. Det var blevet Aften og buldrende mørkt, da vi begav os paa "Vej « gennem den værste Kampagne uden egentlig at vide, hvor bemeldte Bormes
laa. Det blev en værre Landkrabbetur. Vi stavrede over
Stok og Sten paa Maa og Faa. I ensomme Bondegaarde
bankede vi paa for at faa Vej at vide. Hunde gøede og
Folk turde ikke komme ud. De skulde bare have vidst,
hvilken Respekt vi havde for dem. Aldrig har jeg set
værre Lazarontyper. Kulsort, krøllet Haar og Skæg, Pjalter og Laser og fantastiske spidspullede Hatte. Carit Etlar
vilde have besvimet ved Synet af dem. Efter over to Timers March naaede vi Byen, fik banket Værten op, fik
Værtinden til at lave Mad tilos og kom omsider til Ro.
Næste Dag gik Turen tilbage, men betydeligt lettere. Vi
roede Baaden et kort Stykke til Byen Les Salins (noget
med Salt). hvor den blev lagt paa en Jernbanevogn med
Adresse : København klistret paa ForruHet. Den saa saa
underlig spidsnæset ud, da vi forlod den paa den lille Jernbanestation i det sydligste Frankrig. Selv tog vi til Marseille, hvor vi sluttede Færden med nogle fornøjelige Dage,
der tilhører Privatlivets Fred. Jeg skylder Sandheden at
oplyse, at det to Dages Ophold i denne farlige By ikke
var helt frivilligt. Vi havde en god Undskyldning deri, at
en af Deltagerne, . der skulde have vore Hjemrejsepenge
sendt til Marseille, modtog Beløbet rigtigt, men i - unoteret Check paa - - Amagerbanken! Det er en fortræHelig Bank, men jeg maa bedrøve den med, at dens Checks
ikke honoreres overalt i det sydlige Udland.
En Maaneds Tid efter Hjemkomsten hentede vi })Hjalte «
i pæn Stand paa Toldboden. Den havde været med til lidt
af hvert, men vi tør tilskrive os en Del af Æren for, at
den den Dag i Dag ligger i Kalkbrænderihavnen som værgeløst Offer for ivrige Kaniner og ikke har endt sine Dage
som Tændstikker i en italiensk eller fransk Bukselomme.
- Moral: Langture udenlands er kun for erfarne Ro 'r '.
Farvel!
S. A. M. Bii!J,l'/.
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Parfumefabrikantens Slot.

Parfumefabrikant fra Paris! Monsieur var desværre ikke
hjemme, for ellers vilde han have modtaget os paa det
mest vellugtende, og de rare, gamle Portnerfolk (Konen
var kommet til med mildt Ansigt under en fantastisk flad
Blondehat) havde streng Ordre til ikke at huse Fremmede
under Fabrikanttaget. Man maa ellers sige, at samme Fabrikant havde forstaaet at indrette sig. Selve den gamle
Bygning havde han ikke rørt, men indenfor Ringmuren,
saa at det ikke skæmmede Borgens Udseende udefra, havde
han bygget sin pragtfulde Sommervilla og anlagt en kostbar Have. Egne Motorbaade besørgede Forbindelsen med
Marseille- Paris. Vi fik saa et Glas Landvin og den trøste-
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Polyteknik ernes Triumf tog.

STUDENTERMATCHEN 1928.
eg gad nok vidst, hvordan de andre, der har skrevet
om Studentermatchen i de foregaaende Aarbøger, har
baaret sig ad med at faa lidt Variation i det, for det egentlige, der har været at skrive om den i - jeg ved ikke hvor
lang Tid - har da faktisk været det samme hvert Aar.
Polyteknikerne vandt!
Ja, andet er der egentlig ikke sket; heller ikke i Aar;
der har maaske været Forskel paa Vejret, Tiderne har
været forskellige, der har været nogle flere eller færre
Tusind Mennesker paa Langelinie; men Resultatet, det
centrale i det hele, har været uforandret den ene Gang
efter den anden.
Og alligevel har de hvert Aar skrevet noget forskelligt; nu maa jeg altsaa ogsaa se at variere Temaet. Og
naar der kan skrives om »Kartofler paa 143 Maader «, maa
der vel kunne skrives om »Studentermatchen « paa mindst
lige saa mange.

J
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Det begyndte med det sædvanlige Mas, der altid har
været med at faa Holdene sat; men da det endelig var
lykkedes, og Hallin og Jens Nielsen havde paataget sig
at træne dem, kunde Bestyrelsen med større Sindsro gaa
i Gang med de øvrige Forberedelser.
Jeg har ikke været med til saadan noget før , og derfor vidste jeg ikke, hvad jeg gik ind til, da jeg mødte op
paa det Medlemsmøde, Bestyrelsen havde indkaldt til, og
lovede med »Haand og Mund «, at jeg vilde stille mig til
Disposition for et af Arbejdsudvalgene.
Dengang vidste jeg som sagt ikke, hvad jeg gik ind til j
jeg havde aldrig anet, at der vilde blive saa meget at gøre;
det tænker man slet ikke paa, naar man - som jeg - ellers
bare har plejet at stille op paa Langelinie for at se selve
Kampen.
Naar det saadan altsammen er i Orden og klappet og
klart, bliver man slet ikke klar over, at selve Kaproningen
egentlig er det mindste af det.
Men nu er jeg klogere - det bliver man nemlig ogsaa
af Erfaring - nu ved jeg i hvert Fald lidt om, hvilket Arbejde Bestyret -en og dens frivillige Medhjælpere - de
kan tælles, desværre - har bragt til Side, før Flagene
blafrer og Musikken spiller paa Langelinie, før Startskudet
falder og Folk begynder at juble og klappe - eller hysse,
- for det er der ogsaa altid nogen, der gør; vi kan jo ikke
allesammen holde paa de sejrende. Al Respekt for Roernes Arbejde; men de faar da noget
for det, i hvert Fald dem, der vinder; men jeg tager nu
alligevel min Hat mindst lige saa dybt af for dem, der arbejder bag Tæppet og bagefter oven i Købet maa tage
Lussingerne ogsaa, hvis der er nogen, der har fundet noget
at kritisere - og det er aldrig saa svært, naar man anstrenger sig lidt.
Det er det mindste af »Studentermatchen «, der forcgaar paa Langelinie; den halve Time, der sker noge t d 'r,
gaar der mange Anstrengelser forud for.
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Der er truffet Aftaler om Telefonforbindelsen langs
Banen, om Telefonvagter, om Hjælp fra Militæret, om
Afspærring, om Musiken, om Radio i F ølgebaaden, om
Højttaleranlæg, og jeg ved ikke hvad.
Der er trykt Programmer og uddelt Plakater, lavgt
Pressekampagne og Agitationstog gennem Byen, der er
sørget for Dommere og Banedommere, for Starter og for
Gæster, der er lavet Medailler og der er arrangeret Udstilling i "B. T. «-Centralen; der er truffet Festforberedelser, og der er gjort Tusinde andre Ting.
Og alt det er udført af en lille, en meget lille halv Snes
Mennesker, for Størsteparten de samme fra Aar til Aar.
Men det tænker de færreste paa.
Der er ogsaa sørget for Salget af Sympatimærkerne,
men det er nu ikke det værste , for hidtil er det hvert Aar
lykkedes os at faa 25 unge, smukke Roersker fra Damernes
Roklub til at ofre sig.
Det er ogsaa de færre ste, der tænker over d et; men det
er virkelig et stort Offer, disse un,ge, altid elskværdige og
tjenstvillige Damer bringer os. Det er slet 1kke morsomt
at gaa omkring og sælge Mærkerne. Jeg kan tale med om
det, for jeg har selv prøvet at gaa med Kurven i Haanden og forsøge at faa Folk til at købe, og faaet det ene
Afslag efter det andet; det er ikke altid lige let at holde
Humøret oppe saa.
Nu maa jeg ganske vist indrømme, at jeg er meget
langt fra at kunne sammenlignes med en sød, ung Ro-Pige ,
der med et skælmsk Smil kan overvinde mege n Paaholdenhed, men alligevel .. . .
Og saa maa man betænke, at de gør det for en fremmed Klub.
Heldigvis er der ogsaa andre Lyspunkter under F orarbejdet. Det hænder, at helt Udenforstaaende viser
Matchen megen Interesse og Hjælpsomhed. Da vi f. Eks.
i Fjor stod og skulde bruge 300 m Telefonkabel og henvendte os til A /S Nordiske Kabel- og Traadfabrikker for
eventuelt at faa Lov at laane det, fik vi det med den Be-

sked, at vi maatte betragte det som en Foræring, da VI
jo vilde faa Brug for det hvert Aar i Fremtiden.
Først efter at alle disse Forberedelser-plus en hel Del
flere, jeg ikke har faaet nævnt - var til Side, kunde Klokken blive 3 om Eftermiddagen, Søndag den 13. Maj 1928.
Langelinie frembød det sædvanlige Skue, der allerede
forlængst er beskrevet saa indgaaende i tidligere Aarbøger,
at min ikke-lyriske Pen beskedent viger tilbage for at gøre
et nyt Forsøg. Doktor Secher var optaget af sine repræsentative Pligter; han drøftede Situationen med Dommerne,
Direktøren for Læreanstalten, Professor P. O. Pedersen, og
Rektor magnificus, Dr. phil. Martin Knudsen, medens Starteren, Ingeniør Ree - som sædvanlig - allerede laa nede
ved Langebro sammen med Banedommerne, Professor Jacob Nielsen, for Læreanstalten, og Professor, Dr. juris.
Knud Berlin, for Universitetet.
Holdene, der selvfølgelig var lige saa nervøse og lvnge
efte r snart at faa en Afgørelse, som alle Holdene har været
all e de tidligere Aar, bestod af Gunnar Jensen, K. Conr a d en, E. Boeck - Hansen, Berg - Bach, B. S. Rasmussen,
G. Meng-Lund, Sven Stubr, V. Rømer, cox H. Høeg-Rasmussen i "Dana « for Læ reans talten, og Viggo Høgsgaard,
Erik Knippel, Knud Lund, Aage Degn, J. K. PoggaardLarsen, C. M . Petersen, Knud Andresen, Asger Naraa, cox
H. K. Rasmussen i »Ny « for Universitetet.
Om selve Kampen er der ikke meget at berette. Den
fik sit sædvanlige Forløb; den eneste Variation fra tidligere
Aar var det, at Akademikerne de:nne Gang naaede at
komme i Spidsen et Stykke Tid. De kunde dog ikke modstaa Polyteknikernes haarde Pres, og maatte atter afgive
Føringen.
Dermed var Sensationen røget i Luften for den Gang,
og de blaatrøjede Ingeniører vandt i 11,04, medens de hvide
Akademikere brugte 11,08 1/5 .
I Aar skal Studentermatchen roes for tiende Gang. F orhaabentlig bliver den mindst lige saa vellykket som de
9 foregaaende. Det vil jeg i hvert Fald haabe for de Mænd,
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der gennem disse 9 strenge Aar stadig har kæmpet for dens
Udvikling, og tillige vil jeg haabe, at der indenfor Klubben
stadig vil findes Folk, der ikke er bange for at tage fat, og
som vI gøre et Arbejde for, at »Studentermatchen«s Udvikling kan fortsættes lige saa godt, som den er begyndt.
Og saa vilde det for Resten ogsaa være rart til en Afveksling - og ikke til nogen Skade for Interessen - om
Akademikerne kunde vinde i Jubilæumsaaret.
»En neutral«.

Berliner Ruder-Clubs Bygning. I Lunden til venstre Kleisl's Grav.

RONING VED BERLIN.
Af Landsretssagfører Oskar Bondo Svane.

1.
erliner Rudel'-Club ligger ved Wannseej Grunden støder op til Mindelunden med Digteren Kleist's Grav.
Der er noget symbolsk i dette Naboskab. For hundrede Aar
siden voksede den tyske Ungdom op i »Sturm und Drang«
med den unge Werther som sit kaarne Ideal j ved et Pistolskud satte Kleist her Punktum for sit stormfulde Liv. Et
Aarhundrede efter har der ved Siden af Graven rejst sig
et Ropalads for en ny, livsbekræftende Ungdom, der i
Stedet for Sværmeri og Gefiihl dyrker Styrke og Energi.
Berliner Ruder-Clubs Baadehus ligger ikke som vort i
et Slags Klondyke, mellem Bølgeblikskure og Hytter af
gamle Pakkasser. Den tyske Klubs Hus staar i Geled med
de Kæmpevillaer, som Rigshovedstadens Industribaroner
har opført, og hævder sig, grundmuret, med en 3--4 Etager
over Jorden og næsten lige saa mange under, stolt ved
Siden af Generaldirektørernes Palæer.

B
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I første Etage - over Jorden - findes der en Restaurant med flere hvidklædte Tjenere og Opholdsrum i
gammel tysk Borgstil. Her er de erobrede Præmier udstillet; af disse Trofæer kan man læse det moderne Tysklands Historie. Der er Kejserbuster - en af dem Mage til
den, der i vor Forening minder om en af vore mest ærefulde,
udenlandske Sejre - Ørne af Marmor i naturlig Størrelse,
Modeller af Krigsskibe - hvem der var Dreng igen og

17. Juli 1927 med Kongen, der hilser paa det sejrende
tyske Hold fra Berliner Ruder-Club, og de gamle Pakhuse
paa Christianshavn i Baggrunden.
Ovenover Festrummene er der Soveværelser til henved
40 Personer; Træneren og ca. 36 Kaproere bor næsten heie
Aaret i Klubhuset.
Under J orden, i Skrænten ned mod Vandet, findes Omklædningsrum og to Robassiner, eet for Begyndere og eet
for Kaproere, med store indstillelige Spejle - som i en
Skrædders Prøvekabinet - hvor man selv kan se sine
Fejl. Endvidere Brusebad med varmt Vand, og i nederste
Etage Baadehallen, der med sine over 100 »Kahne « og
ved sin hele Form minder om Sal en med de mange store
og smaa Hvaler i Zoologisk Museum.
Endelig er der paa Terrasse n foran Klubhu se t indrettet
en større F rillll'lsr 'sluuranl.

Kaproernes Bassin. Den e ngelske Træner instru erer. Klubmærket Stjerne - ses i Rækværket. Roerne ser ind mnd Spejlet.

en

kunde lege med dem! Et Hul i Præmiernes Række: 1914
- 1918 ; men Mindestenen udenfor Huset med den lange
Række af faldne Roeres Navne beretter om den Tid, da
Kampen ikke stod om en ligegyldig Kejserbuste eller et
andet Stykke Legetøj, men om Førstepladsen for Riget i
Europa. Endelig findes der fra Republikkens Tid Hindenburgs signerede Billede, visende Præsidenten i Kjole og
Hvidt. Men morsomst for mig blandt alle Trofæerne var
et Fotografi fra Københavns Havn fra Kaproningen den
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IL
De berlinske Roklubber grupperer sig dels omkring
Spree ved dens Indløb i Byen, dels omkring Flodens Udløb. Saadan, som jeg boede, passede Klubberne øst paa
omkring Griinau ikke for mig, og jeg maatte derfor vælge
en af Klubberne ved Sprees Udmunding i Havelen og Wannsee. Paa Universitetet, hvor jeg søgte nærmere Oplysninger
om Sagen, fik jeg at vide , at Studenterne var splittet i lige
saa mange forskellige Roorganisationer, som der var Korps.
Hvis jeg ønskede at drikke Øl og fægte med »Schlager«,
skulde jeg blot slutte mig til en af disse akademiske Roklubber; men hvis jeg derimod lagde Vægt paa Roning i
sig selv, var den bedste af Vestens Klubber Berliner RuderClub. Da den tilmed havde været i København som Gæst,
bestemte jeg mig til at søge at faa Adgang til den.
En Dag i April 1928 traf jeg Herr Matthies, Klubbens
daværende »Erster Ruderwart «, som straks gav mig Ret
til at ro som Gæst. - Den samme spontane Elskværdighed,
som jeg her mødte første Gang, vistes mig ogsaa fra Lederes og Kammeraters Side i de ca. 4 Maaneder, jeg færde-
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des i Klubben. - Han fortalte mig oplivet, hvordan han
selv for henved 20 Aar siden havde roet i København paa
samme Vilkaar og været paa Tur til Malmø .... lykkelige
Tider, da man endnu havde Lov at ro over og samle Maageæg paa Saltholmen! Han havde o~saa været med sin
Klub i København i 1927 og vekslet Haandtryk med
Christian X, hvis ligefremme Væsen han havde været glad
for. Overhovedet talte jeg med flere af Deltagerne i Kø-

Krigen var han interneret i Civilfangelejr i Tyskland, og
efter Freden er Forbindelsen med ham knyttet paa ny. Han
konkurrerer med en 5-6 andre engelske Trænere, spredt
over hele Riget, og har udrettet rene Underværker,paa
Trods af, at det ikke kunde falde ham ind at tale et Ord
Tysk. Træningen foregaar fuldstændig paa Engelsk; han
taler sit eget Sprog eller tier stille.
De ca. 36 Kaproere, som ligger i Træning, er indhdr-

W a nnsee en Formiddag midt i Ugen.

Pause under Træningen. Kapro.erne i Liggestolene er iført puil-overs
for ikke at forkøle sig. Klubhuer med den røde Stjerne. Yderst tilhøjre
en konkurrerende Roklubs Bygning.
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benhavnsturen, som alle fremhævede overfor mig, at de
havde hilst paa Danmarks Konge og havde syntes, at hans
Nærværelse havde kastet særlig Glans over Sportskampen.

III.
Berliner Ruder-Club er først og sidst en udpræget
Kampklub; alt staar i Kaproningens Tegn. Træningen ledes
af en Englænder, Mr. Tom Sullivan, der efter Sigende lønnes med 12,000 Mark om Aaret og fri Station. Allerede før
Krigen var han engageret af Berliner Ruder-Club; under
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teret Størstedelen af Aaret paa Kasernemaner i Klubhuset.
Herved har man til en vis Grad Hold paa dem og kan regulere Kosten og deres hele Liv; der trænes to Gange
daglig , Morgen og Aften. Klubbens store Ærgerrighed var
i Sommer at kunne komme til at føre Rigets Farver frem i
Amsterdam, og det var en Sorgens Dag, da Klubbens Otter
- om end med største Ære - blev slaaet ved Udtagelsesløbene, og Drømmene om Olympiaden brast.
Desværre saa jeg ikke den berømte Regatta i Grunau.
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hvis Resultater forøvrigt skadedes af en Storm med Regn
saa voldsom, at Løbene en Dag maatte suspenderes, fordi
Bølgerne truede med at fylde de kæmpende Baade.
, I, Pots dam overværede jeg derimod Kaproningen Ugen
efter. Banen er ganske ideel, Strømmen generer; men det
ydre Arrangement kunde ikke være bedre. Hver deltagende
Klub havde sin Stander hejst paa Tribunerne, hvor Klubbens Medlemmer var mødt op i forbløffende højt Tal, alle
bevæbnede med Zeisskikkerter for at kunne følge Slagets
Gang. -

Lad mig her lovprise vor Klubs herlige Beliggenhed,
tæt ved Byens Hjerte, maaIt i Tid, og dog langt, langt
borte, som var man paa Sommerferie, saa snart man har
faaet Klunset af og Rotøjet paa. Og lad mig lovprise vore
2-Aarers Baade som Basis for vor Motionsroning.
Naar man endelig lykkelig og vel er kommet ud paa
Wannsee, er man ikke som paa Sundet sin egen Herre, der
ror den individuelle Takt, man vil. Motionsroningen drives
i Berlin med stor Højtidelighed; som Styrmand tages fortrinsvis en af de ældre og mest erfarne - jeg roede ofte
under Kommando af den elskværdige og ro-pædagogisk
fremragende Herr Katie, daværende Zweiter Ruderwart og under hele Turen finder der en stadig Retten Sted,
hvorved Motionsroningen rent teknisk kommer til at staa
paa et højt Stade. - Der roes kun i Outriggere, og disse
kildne Baade kræver en udviklet Teknik, saa meget mere,
som Vandet oftest er spejlblankt, og dermed røber den
mindste Fej!. Stilen ødelægges ikke af den urolige Sø her,
hvor sædvanlig de eneste Bølger · er dem, der kommer fra
Motorbaade og Turistdampere.
Men Styrma nden har ogsaa andre Hverv end at uddele
Ros og Dadel. Han h ar de n vanskelige Opgave at finde Vej
mellem det Mylder af Baa de, som om Søndagen krydser
hinanden som paa en befærdet Gade. Han skal gøre Honnør for alle venskabeligt sindede Klubber - og kun for
disse. Han maa holde klar af uberegnelige Sejlere og
Motorbaade, af tungtlastede Flodpramme, og først og
fremmest af de talrige Kajakker med Grammofonen paa
Fordækket, Roeren bagest og hans Dame i Midten. Særlig
vanskeligt er det, naar Hydroplanet fra Oslo skal til at gaa
ned, og Baadene flygter fra Landingsstedet som Vildænder
for Havørnen.
De daglige Maal for Roturene er ofte "Freibad Wannsee «, hvorfra Larmen fra de Badende slaar op som fra en
Maagekoloni, og hvor paa de store Sommersøndage indtil
60,000 Berlinere søger Køling. tæt ved hinanden som Pingviner paa Isranden. . .. . Eller Pfaueninsel, hvor Paafug-
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IV.
Hvad Kaproning angaar, staar Berliner Ruder-Club
højt over os. Til Gengæld synes jeg, vor Motionsroning
staar fuldt paa Højde, ja, maaske i visse Henseender staar
over den berlinske. Berliner Ruder-Club er den nærmeste
Klub mod Vest, og dog er det for at naa ud til den nødvendigt at foretage en Jerrtbanerejse som til Run.g sted,
foruden Bus eller "Untergrund « til Stationen. Dette medfører, at Motionsroningen væsentligt kun finder Sted tre
Gange om Ugen, Tirsdag og Fredag Aften samt Søndag
Formiddag; de andre Dage sover Klubhuset - bortset fra
Træningstiderne - nærmest Tornerosesøvn. Det medfører
endvidere, at det selv paa disse Dage er yderst vanskeligt
at danne faste Rohold. Mandskaberne maa sættes sammen
fra Gang til Gang, og det efter de haardeste Taalmodighedsprøver i Retning af Venten.
Koncentrationen indenfor Roklubberne er mærkelig nok
meget lidt fremskredet i Tyskland. Denne Separatisme
medfører, at Berliner Ruder-Club, skønt en af de største,
ikke har mange flere Medlemmer end Danske Studenters
Roklub; og af disse møder kun et Mindretal mere regelmæssigt frem.
Sculleren er saa godt som udelukkende Kaproningsbaad, og 2-Aarers Baade kendes ikke til Motionsroning,
saa mindst 5 Mand maa samles, inden man kommer af Sted.
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lene, spankulerende under sære Træer, spreder ud deres
Hale saa blaa.
Skovturene om Søndagen foregaar hyppigt i Otter, og
det har den Fordel, at man kan komme vidt omkring. Vejen
gaar sædvanlig gennem Pots dam og videre ad Kanaler med
Iris ved Bredden, gennem Enge med sortbroget K væg.
Lappedykkeren redder sig ned under Vandet og dukker

og at Flodvandet stærkt minder om det, som Fugledammens Beboere i Zoologisk Have maa tage til Takke med.
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V.
Til sidst et Par Ord om Klublivet. Naar Roturen er
forbi, begiver man sig veltilpas og renskuret op i Restauranten. Her indtages dampende Kødretter, her flyder det
sorte Miinchenerøl - med det Resultat, at andre Pund
erstatter dem, som blev derude...... Bedstefædre med

Ba adedaab i Berliner R. C.
Typisk Kanalbillede.

op agter ude; en rasende Hansvane kommer brusende for
at værge sit Bo.
Dejligt er det. Der er dog to Indvendinger mod disse
Ture; den ene Ting kan Klubben gøre for, den anden derimod ikke. Det er forbudt, at Klubbens Medlemmer ror
uden Trøje, hvad der forekommer en noget rigoristisk, i
Betragtning af det meget frie Badeliv, som udfolder sig
langs Bredderne. Det andet Minus er, at man ved Badet
undervejs risikerer at vække smækfede Tudser af Dvale,

hvidt Haar, endnu Roere, fortæller om deres Børnebørn.
Rent sportsligt set er dette Klub- og Restaurationsliv
vel noget af en Uting; men foreningsmæssigt set har det
sin store Betydning, idet det holder paa de gamle Medlemmer. Det 9 il. 12 Marks Kontingent om Maaneden rækker ikke til et Foretagende, der er slaaet saa stort op som
Berliner Ruder-Club. Men spørger man, hvem der da betaler, giver Rækken af Selvejerautomobiler. paa Klubaftenerne Svaret. Hos os er det Reglen, at de gifte Medlemmer
maa betragtes som tabt for Foreningen; i Berlin er det om-

56

AARBOG FOR 1928

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

vendt. Der slipper Klubben ikke sit Tag i Ægtemanden,
men drager hans Hustru med. De ældre, gifte Medlemmer
har »Konebaade «, hvor Manden ror, og Konen styrer, ja,
flere af Fruerne har endogsaa selv lagt sig efter den ædle
Rosport, og ved Klubkaproningerne er der et særligt Løb
for Ægtepar.
Nerven i Klubben, dem, der skaber Klubaanden, er
imidlertid nogle ganske faa Mænd, nogle yngre, energiske
Medlemmer, der kappes med de gamle, trofaste Roere, der
har 30 Aars Erfaring bag sig, om, hvem der kan gøre mest
for Klubben. Det er ikke saa meget · de ydre, pragtfulde
Forhold, der har gjort Indtryk paa mig som den bestemte
Vilje til at føre Klubben frem. Denne Sportsaand kan trives
lige saa vel under de mere beskedne Forhold, som en Klub
af Studenter alene kan byde.
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Vinderne af den nordiske Studentermatch 1928.

EN DÆKSTUR
K0BENHAVN-OSLO-FROGNERKILEN
n Onsdag Morgen - det var den 18. Juli 1928 mødte enkelte af vi Kaproere med fuld Oppakning i
Klubben og begyndte Baadetransporten til Oslodamperen.
Efter megen Besvær fik vi omsider alle tre Outriggere anbragt paa Kajen ved Siden af Oslobaaden, men i Dagens
Løb var det lyndet ud i Rækkerne blandt os, og der var
nu kun 2 Mand tilbage - Fogh den ene. Ved Kvik's, Sorø's
og Aarhus's Hjælp fik vi langt om længe Baadene om
Bord, men Klokken var da ogsaa blevet halv seks, og de
øvrige Medlemmer af Ekspeditionen begyndte at indfinde
sig. Ti Minutter i 6 arriverede C. M. - uden Pas. Bil _ .
60 km i Timen- op ad Trapperne (4. Sal) - og tilbage
igen - Damperen en Meter fra Kajen - Tovende - Spring
og saa hjælpende Hænder - - Akrobat, oh! - Vi kom
saaledes alle 7 godt med.
Lille Høeg havde Konnossementer for os alle, ifølge
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hvilke VI skulde ekspederes som »Dækslast«. Det syntes
vi nu aldeles ikke om, men Schack - med sin berømte
Veltalenhed - prøvede at overbevise os om, at saaledes
havde »de andre « altid rejst, og det skulde nok gaa. Naa
ja, det gik jo ogsaa - men hvordan det gik , er en anden
Sag. - C. M . var lige ved at begaa Selvmord, som direkte
Følge af Søsyge, men Høeg og »Fætter « reddede ham, ved
at læmpe ham ind i et Telt, som var rigget til paa MidterIugen. Der var fuldt af sovende Passagerer, og i det Mørke
og halvdød, som C. M. nu var, saa han ikke, hvad det var
for Mennesker, men ved lidt Hjælp af Albuerne masede
han sig ind imellem dem. Meningen var jo, at vi skulde
sove paa Mellemdækket, hvor der var lagt Madrasser, men
inden vi faldt til Ro, var »Kong Haakon « ude i rum Sø,
og vi hørte mærkelige, gurglende Lyde rundt omkring os.
Da vi saa ogsaa lidt senere ved Hjælp af vor Lugtesans
mærkede, at de andre Rejsende var blevet syge, søgte vi
op paa Dækket. Rømer var dog fald e t i Søvn og holdt ene
Skansen. Meng-Lund rullede sig sammen paa Bakken, indtil en Sø gjorde ham Livet surt, og han søgte et bedre
Sted. Under Bakken, paa en Hylde med Tovværk og Friholter, fandt han et knudret Leje. Ved Eftersøgningen om
Morgenen blev han fundet radbrækket. - »Fætter « var
mere heldig. Han var som en Tyv om Natten listet ind i
1. Kl. Spisesalon og henslængte sig mageligt paa en Sofa,
men tørnede tidligt ud, af Frygt for at blive smidt ud. Høeg og Hoppe laa under en Presenning paa Poopen og
diskuterede meteorologiske Problemer, men tilsidst indskrænke de Samtalen sig til: Hoppe: »Wieviel ist die Uhr? «
- Høeg: »2,10! « - Hoppe: »Ach je .. «, lidt senere: »Wie
spaet ist es jetzt? « - Høeg: «2,25! « - Hoppe: »Mensch, da
ka ma ja bloedsinrug wern! « - næste Gang: »Is ja zum
Kotzen! « osv. Gunner - Spejderen - krøb i sin Sovepose
og tilbragte Natten med at notere alle, der snublede over
»Sækken«. - Næste Morgen, da vi sejlede ind i Oslofjorden, samledes alle Medlemmer af Ekspeditionen paa Ag.terdækket, hvor man efterhaanden kom i bedre Humør,

da Skibet nu »stod « godt og ikke væltede fra den ene
Side til den anden, som en Outrigger paa første Tur. Vi
havde opdaget, at de 30-40 Væsener, som C. M. havde
delt Telt med, var norske Studiner. Han troede dog, at det
var hans egen Hemmelighed, da han om Morgenen kom til
os paa Agterdækket, men da vi paa en nænsom Maade
lod ham vide, at vi var klar over, hvem hans R e jsefæller
havde været, bredte en fin Rødme sig over hans Kinder,
- eller maaske var det kun Genskæret af Solen, der netop
stod op inde over Svenskekysten. Hoppe reddede Situationen ved at optræde som Kabaretkunstner: - »Mein Hut
der hat drei Ecken etc. « - - til Ledsagelse af C. M.s
Mumlegøg.
De sidste Timer gik dræbende langsomt, idet vi stadig
troede, at Oslo maatte ligge bag den næste Pynt, men tilsidst passede det virkelig. Ved Kajen stod den tidligere
Formand i N. S. R, Advokat Nansen, og bød os velkommen, og hjulpet af nogle norske Studenterroere, deriblandt
stroken Idsøe, fik vi hurtig Baadene over til N. S. Rs
Baadehus. - Efter en Afholdsmiddag paa »Dronningen «,
skruede vi Rigge ne paa Baadene, medens Hoppe reparerede et mægLigt Htll i Otterens Stævn, og da vore Modstandere i Studenterm a tche n om Aftene n kom ned i Baadehuset, fik vi Lejlighe d til at se de res Roning. Vi blev mægtig imponerede, ikke alen e af deres Roning, men ogsaa af
de Lyde, Styrmanden udstødte; vi havde nok vidst, at
Nordmændene ruller paa r-erne, men at de ogsaa kan rulle
paa l-erne, det havde vi ikke vidst, men det kan altsaa
lade sig gøre, naar Nordmanden hedder »Toto « og er cox
i N. S. R Efter Træningen var vi til Smørrebrød oppe i
Klublokalerne, hvor vi blev rystet godt sammen med vore
norske Venner og stiftede Bekendtskab med flere af de
gamle norske Studenterroere, om hvis glorværdige Bedrifter, vi havde hørt saa megen Tale i København. Vore V ærter opdagede dog hurtig, at vi var trætte, og fik os hjem i
Seng. Og saa blev der vel nok sovet med Start, Mellemspurt, Slutspurt og det hele - - .
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Fredag Morgen prøvede vi Fireren i Frognerkilen, men
vi havde en Fornemmelse af, at Rejsetrætheden endnu sad
os i Kroppen, saa vi nøjedes med at trække Banen igennem
i roligt Tempo. Startstedet laa meget ubeskyttet i Tilfælde
af sydlig eller østlig Vind, men allerede ved 500 m var
Banen saa meget inde under Land, at der vilde være Læ
ved de fleste Vindretninger, men til Gengæld var der her
en livlig Trafik af Færger og Motorbaade, der kunde sætte

onduleret Eet-Rig, som sikkert vilde have taget første Præmie paa en Frisør-Udstilling. Aarsagen til Katastrofen var,
at Høeg havde overset en »mindre « Lystsejler, der laa
for Anker - naa, han, Høeg, er jo ogsaa endnu saa lille.
Ved denne Lejlighed lærte Nordmændene i Motorhaaden,
hvorledes man bander paa tysk. Høeg styrede slukøret
hjem, og takket være Hoppe, var Riggen klar næste Morgen. Denne Aften lærte vi Nordmændenes Gæstfrihed at
kende. Vi tog med den elektriske Bane op til Frognersæteren, hvor der var bestilt en »splendid dinner« paa den
store Restaurant. Samtalen, der blev ført paa tysk, norsk
og dansk, blev ofte afbrudt af vore Værters hjertelige Velkomsttaler, og Skaaler blev drukket, for de fleste Deltageres Vedkommende i Sodavand; ja, Krenchel vilde sikkert have frydet sig over det Syn. Kaproerne gik tidlig i
Seng, men Schack og Høeg var Solberg' s Gæster senere
paa Aftenen, og, naa - »da schweigt des Sangers H6flichkeit! «
Lørdag Aften afholdtes de »Nordiske Mesterskaber «.
Efter at »Vaxholmerne « havde vundet Fireren m. Stm.,
skulde vi ud i 26. Nordiske Studentermatch, hvor vore Modstandere var N. S. R.s Seniorhold - som forøvrigt om Søndagen skulde starte mod »Ditterholdet« i Firer uden, saa vi
havde vældig Respekt for dem. Paa Vejen ud til Starten fortalte Høeg, hvor fint et Løb, det i Virkeligheden
var, vi skulde ud i, og sluttede med at minde os om, at
der i dette Løb var udsat et Sølvbæger til hver Mand, i
Stedet for den traditionelle »Femøre«. Der var Tavshed
et Øjeblik, og saa var der en Stemme, der sagde: »Hvor
store er de Sølvbægere ?« - Vi vil ikke sige, hvis Stemme
det var, men den lød lidt bornholmsk. Ved Startstedet blev vi alle opmuntrede af vor Ven
fra N. S. R., Startmedhjælperen Chr. Meidell, der selv
havde roet Studentermatchen i København 'i 1926.
Starten gik »bra« for begge Baade, men ved 1000 m
havde vi ved godt Samarbejde opnaaet et Forspring paa
ca. 2 Baadlængder, men vor meget lave Baad havde taget
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en Del Sø. Ved 800 m gaar Banen ind i F rognerkilen imellem to Pælerestaurationer, »Kongen « og »Dronningen«, og
herfra er der et dej ligt lige Stræk til Maal. Ved Middagstid ankom Schack, Hassager, Poggaard, B. S. og Berg-Bach,
nu var hele Otteren samlet, saa vi kunde gaa ud og prøve
den. I Motorbaaden var der samlet et lille Selskab af Nordmænd, der var nysgerrige efter at se, hvorledes vi kunde
tage en Bane. Hoppe startede os og fik efterhaanden arbejdet os op i nogle Spurter, og saa i en drønende Slutspurt blev der pludselig kommanderet: "Vel roet« - »Sæt
i« - »Haardt om Bagbord« - og et mægtigt Brag. Vi
troede , Stævnen var smadret, og gjorde os klar til en
Svømmetur, men Skaden indskrænkede sig til en nydelig
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en Del Vand ind paa Grund af den Sø, der gik paa denne
Strækning. Vi følte os allerede som Sejrherrer, men det
varede kun kort, idet vi mærkede, at Baaden nu gik meget
tungt, og Nordmændene aad sig ind paa os. For at undgaa
Nederlaget, satte vi tidligt ind med Slutspurten, under
kraftig Heppen fra de danske Langtursroere. Men hvor
meget vi end sled i det, kunde vi ikke mere rigtig faa
Fart i Kassen, hvorimod Nordmændene med deres glim-

kom Frederikstad , som hidtil havde holdt sig i Baggrunden, op, og det gik nu Side om Side i haardt Tempo mod
MaaL I Slutspurten gjorde Trætheden fra Studentermatchen sig gældende, saa vi maatte se os besejret med
3 Y:! Sekunder af F rederiksstad-Holdet.
Vi satte nu vor Lid til Junior-Otteren om Søndagen,
hvor vi startede mod fire norske Klubber, men til Trods
for, at hver enkelt i Baaden gjorde sit bedste, manglede
det sædvanlige Samarbejde, og vi kunde derfor ikke gøre
os gældende. Vi havde kun den Trøst at slaa vore Kammerater fra N. S. R. De sidste Dage, vi tilbragte i Oslo, søgte Nordmændene paa bedste Maade at trøste os, hvilket lykkedes dem
i saa høj Grad, at vi ved Afrejsen kunde sige: »Selv om
vi igen skulde rejse paa Dækket, og faa Klø over hele
Linjen, saa vilde vi dog gerne tage til Oslo igen næste
Gang « - og det vil ikke sige saa lidt (særlig det med
Dækket!) -
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rende Slutspurt tog alt ind paa os paa nær 2 Meter, men
det var jo ogsaa nok til at give os Sejren.
Af de øvrige Løb vandt Sorø »Nordisk Mesterskab «
i 4-Aarers Inrigger, Kvik vandt »Nordisk Mesterskab « i
Firer uden Stm., og Schwartz »Nordisk Mesterskab « i
Single-Sculler. »Vaxholmerne « vandt »Nordisk Mesterskab « i Otter. I Junior Single-Sculler blev Hassager desværre slaaet af Finn Dahl fra Christiania Roklub. Ca. en
Time efter ), Nordisk Studentermatch « startede vi igen i
Junior-Firer mod Tønsberg og Frederiksstad. Vi førte her,
haardt presset af Tønsberg, første Del af Løbet, og havde
ved · 1000 m ca. 1,Y:; Baadelængdes FOTspring. Men saa

Kong Haakon og Kronp rins Ola v forhder Dommerskibet
efter Kaproningen.
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Følg med ind i Afrikas Jungle

"A L L E R B E D S Til

TOM

iI

CHOKOLADER

DANSK FABRIKAT

FORHANDLES I MARKE TENDERIET I ROKLUBBEN

...................................................................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Lysnetmodtagere
er bedst!
Faaes

" Safari " er et afrikansk Ord for Ekspedition eller ]agtudflugt. 800 Kilometer fra
den nærmeste Beboelse i Kenya i Afrika
slog Mr. og Mrs. Martin Johnson sig ned
for fire Aar og fotograferede paa utallige
Udflugter de vilde Dyr. Der er Alvor,
Spøg, Dødsfare og Æventyr blandt Mennesker og Dyr i Bogen, som er illustreret
med over 50 vidunderlige Fotografier.
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AGENTER OVERALT I LAND ET

Bestyrelse:
Formand: Over!., Dr. med. K. Secher, Bispebj. Hospital, Tlf. Taga 1257.
Formand for Kaproningsudvalget: Ingeniør H. B. Fogh, Johnstrups
Alle 8, Tlf. Nora 3581 x.
0konomiudvalgsmedlem: Landsretssagfører G. Ostenfeld, Pilealle 21,
TIL Eva 169 x.
Kasserer: Grosserer Gudmund Schack, Julius Blomsgade 4, Telefon
Taga 2715.
Sekretær: Cand. mag. Torkil Lorentzen, Hillerødgade 8, Telefon
Taga 2184 y.
Rochefer: Assistent Bo Prytz, H. C. 0rstedsvej 70, Tlf. Nora 1407.
Disponent A . Hertz, Backersvej 2.
Materialforvalter: Ingeniør J . Norman·Hansen, Kongedybet 2.

Kaproningsudvalg :
Formand: Ingeniør H. B. Fogh, Johnstrups Alle 8, TIL Nora 3581 x.
Stud. pol y t. H. Høeg-Rasmussen, Backersvej 32, Tlf. Amager 2953.
Stud. polyt. G. Meng-Lund, Studentergaarden, Tlf. Central 12995.

Baadehusene:
Paa Kalkbrænderihavnens Nordrnole, Sundkrogsg. (TIL Ryv . 250 x).
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen).
K lubbens B a ade: 3 Stk. 8-Aarers Outriggers.
l
4ud en Styrmand.
4 «
4med
«
l
4·
klinl<byggct Outrigger m. Styrm .
8 « 4Inriggers.
6

«

2-

8

«

Singlescullers.

Som Medlemmer optages: Studenter, Eksaminander ved Polyteknisk
Læreanstalt samt El ever i Gymnasiets to ældste Klasser og paa Kursus til Adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt.
M edlemsantal: Ca. 350 aktive, 20 passive.
Kontingent: 5 Kr. maanedlig.
K lubben giver A dg ang bl a. til: Daglig Motionsroning, Skovture og
Fællesture pr. Robaad, Week-end- og Ferieture til Klubbens Sommerhus i Niva'a bugten, FIerdagsture med Telt, Træning, Kaproning,
Rejser til Rostævner i Udl a ndet, endvidere Løb, Gymnastik, Solbade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset i Kalkbrænderihavnen lige ud til Sundet, F estIigheder og andet kammera t1igt
Samvær.
Indmeldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i
Baadehusene.
Nye Medlemmer indøves lettest, naar de ikke forud har særlig Kendskab til Roning. Det kræves, at Medlemmerne kan svømme eller
straks lærer det.
Klubbens Postadresse er: Julius Blomsgade 4, København L.
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