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Lad saa sagte Baaden glide under laste Aaretag, 
i Naturen vil vi lærdes i vor Sommers lyse Dag, 

og vil Solen alter svinde, 
har vi mangt et lagert Minde, 

som vil kaste Glans i Mørket, for vor Baadlart og vor Id, 
saa vi længes elter Gensyn med en Sommers lyse Tid. 
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Vi hejser højl vor Slander, 
del Tegn, vi fylkes om 

Standeren he jses for Sæsonen 1929. 

SÆSONEN 1929. 

D et var højt Vejr med frisk Blæst og tindrende Sol 
over Svanemøllebugten den 7. April 1929, da Stan

deren blev hejst for den nye Sæson, og de mest begej
strede og haardføre Medlemmer satte Baadene i Vandet 
til Aarets første T ur. 

Sidste Sæson betegnede SOm bekendt en Rekord i den 
danske Studenterronings Historie; det vilde derfor ha ve 
været at vente - eller i hvert Fald at forudse _ at vi 
ikke, i 1929 vilde kunne holde os oppe paa de sam.me Høj
der 1 Henseende til Kilometerantal, Antal af Baadture osv., 
som Aaret i F orve j en. 

Saadan skulde det imidlertid ikke gaa. Tallene for i 
Aar viser sig at staa fuldt paa Højde med 1928's, de gaar 
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endog snarere lidt til Vejrs end det modsatte. Dette viser 
tydeligt, hvor fast et Tag Roningen har faaet i Studen
terne, og var det muligt at nedsætte Kontingentet samt 
skaffe noget mere Plads, end der nu findes, vilde Klubben 
snart naa endnu langt højere op i Medlemsantal. I Løbet 
af sidste Aar er Skabenes Antal blevet stærkt forøget; men 
denne Udvidelse forslaar dog kun lidt. En hel ny Etage 
paa det lille Baadehus vilde batte bedre; men hvad den 
angaar, maa vi foreløbig slaa os til Taals med det gamle 
Ord: Kommer Tid, kommer Raad. 

Den Trang til Adgang til Naturen og til ugenert Fri
luftsliv, der i vore Dage vokser stærkere og stærkere frem, 
skaffer Roklubberne deres Medlemmer Udløsning for, som 
ingen anden Sportsgren er i Stand til det; de gør det alle'
rede under det daglige Arbej de, men i potenseret Grad, 
naar Ferierne kommer. Da er Baadene parat til at modtage 
Folk og Telt og Proviant og føre Deltagerne ud til Camp
ing-Livets Herligheder. 

St~tistikens Tal viser bedst den overordentlig store 
Udnyttelse af Klubben og Materiellet. Naar det samlede 
Antal Roture kan komme op paa 14,354, saa er dette det 
bedste Bevis for Klubbens Betydning for Studenternes dag
lige Liv. Men ogsaa Langturene, Søndagsturene og Ferie
udflugterne har spillet deres store Rolle. 

Foruden paa den senere i Aarbogen omhandlede Tur 
paa Adriaterhavet, har Klubbens Baade kløvet Bølgerne 
paa Langture mellem København og Gøteborg, mellem Gøte
borg og Frederiksstad og mellem Oscarsham.n og Stock
holm. Af Langture i hjemlige Farvande skal nævnes en 
Tur Sjælland rundt, en i tidligere Tiders Beretninger med 
stor Respekt antegnet Begivenhed. 

Ogsaa Kaproningen har haft sine ivrige Dyrkere, og 
den særlige Kaproningsberetning andet Steds i Aarbogen 
vil fortælle om deres Sejre og Nederlag. Var de sidste 
end de fleste, kunde vore Hold dog altid byde Modstan
derne en Kamp, der gjorde dem Sejren mere dyrebar. 

Kaproningstræningen er den mest metodiske, den mest 
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Præmieskabet i D. S. R. 

systematisk drevne Instruktion i Roning, der kan tænkes; 
men der er dog kun en Gradsforskel mellem den og den 
~lmindelige daglige Roning, der i sig selv er en Træning 
1 Udholdenhed, afpasset efter enhvers Tarv, og jo alvor-
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Hgere den daglige Roning tages, jo større Udbytte giver 
den. Der er derfor i Virkeligheden ingen Væsensforskel 
mellem Roning som Motion, som Konkurrenceroning eller 
som Langtursroning, hvor man skal kunne holde ud Time 

efter' Time. 
Instruktionen af de nye Medlemmer gik i Aar betydelig 

lettere end ellers, idet en Række ældre Medlemmer stil
lede sig til Disposition og hver overtog et eller flere Hold. 

D. S. R.s Protektor, Hans kongelige Højhed, Kronprins Frederik, 
var blandt "Studentermatchen«s interesserede Tilskuere. 

Ved en Præsentations roning den 12. Juni blev Dommer
komiteen: .HaJlin, Norman-Hansen og Secher, ganske vist 
stillet overfor enkelte helt nye og hidtil i vore Farvande 
ukendte Stilarter af Roning; men i det store og hele var 
Grundlaget godt og Resultatet altsaa pænt for Amatør
Instruktørerne. Det vindende Hold: Frank, Stærmoes, 
Bruun og Melgaard, der var instrueret af Holmquist, vandt 
sin Førstepris etter en virkelig god Præstation. 

Studentermatchen mellem Universitetet og Polyteknisk 
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Læreanstalt blev 10 Aar i Aar. Skal man regne efter Til
skuerantallet, er denne Ingeniør Eberths »Unge « livskraf
tig som aldrig før. Med Klubbens Protektor, Hans konge
lige Højhed, Kronprins Frederik i Spidsen, blev Begiven
heden fulgt med intens Interesse af talrige Repræsentanter 
for de to Højskolers Lærerstabe og af Tusinder af Køben
havnere: Af Tilskuerne var den engelske Gesandt, selv gam
mel Studenterroer, en af de mest interesserede. Klubben 
benytter her Lejligheden til at takke alle de mange, der 
paa en eller anden Maade bidrog til Frembringelse af det 
smukke Resultat. Det kan jo ikke nægtes, at vel gør vi 
S Iv l slorl Arbejde for Matchen; men dette vilde ikke 
Vi. 're n()k, hvis vi ikke ogsaa fik Hjælp udefra. Bare to 
E ks l' lllpkr: Ilden Polilie t ingen Afspærring, uden Pressen 
ingl'lI 1<,,1,1 :1111\' , Mell de r 'r ma nge andre , de r hj æ lp r os, 
ug <klll allt' 1l1<yld.'r I IlIhb 'II Tale S Iv' 1.,·,bl'1 skriv ':'I d 'r 
om ::;<:m .... ' i ;\,1,111,1"'1 , I ki s I~('sldlal kl',uln vi .dk : S 'jr 
til UlliV('l'.'lilt-lt-l. 

Kanillfnd"1I ,,11,,".111"1 """ :, "d lIldi " 1" I 1\llIhb ' n 
Fødselsdag d.·" ll. ,lilli', d"1I Id. ·v .'" h ·, l, .I, ., ri lI,i ncles 
godt og læ ngl'. h" I ,1"1,,,, , I., )\ " .d, ', .1 " 11'.11 ' I. , II-<l·s der. 

Profess()r '1'1."11' · .. ·11 , I '"h l, il "' II I ,, '1 " d II I ti I , d" ht en 
klinkbyggel I,'i.·.·,, t .. II" , 1', ,01, "' , Ilt 11" ' 1',,"1 A n
dersen og P()liliill ~ I" ' III " 1 II ,,\, II , '"I' "I .I " p dd lo To-
Aarers Inrigg 'n' NavII ." " I ,I ,, ' I '"I I 

Kanintalen h()ldl 1'1"1,, 1'1 11"" ,, , II , , I, I 1, ,11 "I\'l i den 
skandinaviske Roklllh i i' lIlh l, ,, ' ,", 1111 1 ' l ' 1, ,111 ' '' '1 are t 
gaar i Baaden derlll'll,' , 

Klubbens mang a; ll'i g" MI' . II , ''' , I ,".1 1,." I '1\ l', ind
førte blandt MedlenlJlI " ' II" I" , \" II "lilli , (" " " S In~er
inden Fru Grethe Knll<l s"I\, 1111 11 1"1 1,,,1\ II t ,d .l i f og 
den svenske Komponist HVlldl H"h ,I" .I " l. 'I I' I.d l" Vis 
bidrog til at gøre hele F skn :-' 1111111 'I' l, " 1" '" 1,,1 .1 I<"hde 
gav i en lille Tale Klubbell .1, ' 1 1.,, 11 ,', ti "I "'" I I vil de 
skrive »Danske Studenters Hoklllh :-J , III ' tI ,l, 11 '"1 ,1 1(' 
Musik til den. Hidtil har vi dt'sv lI"'., II :" 1\ t 'lI.d, I, dl 'r 
har kunnet skrive en saadan al\~; 1111'11 "111 , 'I 'I , 11 11111 
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men til at forsøge sig. Og at Gildsig er en » jolly good 
fellow «, som vi ogsaa gerne ser igen, blev tydeligt mani
festeret ikke een, men gentagne Gange i Aftenens Løb. 

Paa Gæsternes Vegne takkede Politiinspektør Mellerup 
i en glimrende og humørfyldt Tale, hvorunder han blandt 
andet imponerede Medlemmerne ved at sætte selveste 

Schack Skak - han blev tavs. 
Saa har vi haft Studenterbesøg. 
De norske Kammerater kom som ventet, og atter knytte-

Kendte Ansigter ved Klubkaproningen , 

des nye Traade mellem de to nordiske Studenterroklub
ber, Mere herom andet Steds i denne Aarbog. 

Fra Tjekoslovakiet mødte en skønne Dag to Studenter 
op. I en lille hjemmelavet Kano var de roet ad Floderne 
fra Brunn, tværs over østersøen, og naaede - levende -
ud til Kalkbrænderihavnen. Her slog de sig ned en Tid og 
nød Tilværelsen blandt de danske Studenter. Senere har 

de sendt os deres Stander og N aal. 
I Københavnskredsens aarlige Tur til Taarh~ ·k lh-Ilo~ 

vi med 14 Baade, Ved Idrætskampene paa . 11'1("\1 valIIlt 
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Klubben Tovtrækningen og sejrede i Fodboldturneringen 
over K. R., men stillede ikke op til Slutkampen. 

Som sædvanlig har der været afholdt en Række Fester 
i Baadehuset, dels i Tilslutning til større Begivenheder som 
"Studentermatchen«, Kaproningerne og Klubkaproningen, 
dels uden anden egentlig Grund, end at der jo skal være 
Fest en Gang imellem. 

Gentagne Gange har vi haft den Glæde at se Medlem
mer fra andre danske Klubber som vore Gæster, det gæl
der saaledes "Kvik'erne «, der i Aar i Kampen om "Spej
let« og »Bolsjeglasset« saa stygt slog vore to Baade med 
deres ene. Forhaabentlig vil »Kvik « næste Aar ogsaa møde 
med to Baade, saa faar vi to Løb ud af det og flere Gæ
ster til Fest. 

Men Efteraaret satte ind, da dets Tid kom, og den 
27. Oktober maatte Standeren stryges og Skodderne sættes 
for. Endnu en god Sæson kunde indregistreres blandt sine 
Forgængere. 

Men bag de lukkede Skodder har der dog ikke været 
helt dødt, Arbejdet har gaaet sin Gang. Det er Larsen, der 
har forisat sin Sæson, og inden dette er skrevet, er alle
rede en hel Række af Baadene gjort i Stand med Renlig
hed og Reparation og Lak, ligesom Aarerne er parat. Den 
nye Sæson er ved at blive ruget ud. 

Allerede før Standeren faldt, lød den første Kommando 
i Gymnastiksalen, og Kaptajn Bondo, Manden med Landets 
rankeste Ryg, havde hejst sin Stander. Vi har i Aar atter 
nøjedes med to Gymnastikaftener om Ugen, idet den over
vældende Deltagelse, der i Fjor gjorde det nødvendigt for 
os ogsaa at knytte Officiant Rasmussen til Klubben, ikke 
har gjort sig saa stærkt gældende i Aar. 

Endelig er Sæsonen 1930 forberedt paa endnu en Maade. 
Vi er nemlig atter blevet sat i Stand til at engagere en 

professionel tysk Træner. 

Valget er denne Gang faldet paa Herr Krentscher, der 
hidtil har været Træner for den store Hamburgerklub Ru
derclub Favorite Hammonia. I' 
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N aar denne Aarbog kommer Medlemmerne i Hænde, 
ved de aJlerede forlængst dette, thi Træningen under Herr 
Krentschers Ledelse begynder allerede i Robassinet ca. 1. 
Februar 1930. 

Forhaabentlig lykkes det nu vor nye Træner at bringe 
vore Kaproere frem til en Sæson, der kaproningsmæssigt 
set kan fortsætte vor Vej opad Stigen, saa Klubben ogsaa 
hvad denne Side af Rosporten angaar kan komme til at 
indtage en førende Stilling indenfor den danske Ro-Idræt. 

Og selvom det ikke i denne første Omgang skulde lyk
kes Herr Krentscher at bringe vore Folk saa langt frem -
Rom blev jo heller ikke bygget paa een Dag - vil vi allige
vel være tilfredse, hvis vi blot ved Slutningen af Sæsonen 
1930 kan konstatere, at Linjen er ført videre fremad og 
opad. 

F ormanden var virkelig tilfreds 
med Sæ sonen. 
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DANSKE 
STUDENTERS ROKLUB'S VENNER 

UNDER PROTEKTION 
AF 

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN 

" tter i Aar har D. S. Rs Venner støttet Klubben ved 
..1"1.. Anskaffelse af Materiel. For 930 Kr. er der ind
købt en klinkbygget outrigget Firer og en Sculler, 2 Baad
typer, der i særlig Grad er til Gavn og Glæde for de Med
lemmer, der driver Motionsroning, og derved er Vennernes 
Gaver i Aar kommet det store Antal Medlemmer til Gode. 

D. S. R.s Venner rummer indenfor sine Rammer, saa
ledes Som det vil fremgaa af nedenstaaende Fortegnelse 
over Medlemmerne, en Række Navne, der hver især har 
betydet meget for Klubben, og hvem Klubben er Tak skyl
dig. Men dette gælder ingen i højere Grad end Ingeniør Ree. 

Ingeniør Ree har ved Tid og Lej lighed modtaget F or
eningens Tak for sit uselviske Arbejde til Gavn for Med
lemmerne; for nogle Aar siden blev han udnævnt til Æres
medlem. Og stadig har han fortsat sin Virksomhed som 
Foreningens Velgører, i de senere Aar saa skjult, at kun 
Ledelsens Medlemmer vidste, hvormeget Studenterne skyl
der denne Mand. 

Efter Indstilling fra D. S. R blev Ingeniør Ree i Efter
aaret udnævnt til Ridder af Dannebrog. Klubbens Ind
stilling, der kun omhandlede Ingeniør Ree's Arbejde for 
de danske Studenter, blev varmt anbefalet af Formanden 
for Universitetets Idrætsudvalg, Professor C. Lundsgaard, 
og af Direktør, Professor, Dr. phiL P. O. Pedersen ved 
polyteknisk Læreanstalt, der i en særlig Redegørelse om
talte Idrættens Betydning for Studenterne. Gennem den 
skete Udnævnelse har de akademiske Højskoler ønsket at 
føje deres Tak til Klubbens, de har ønsket at vise den 
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Mand en Hæder, hvem ingen, der har 
Studenteridræt, kan takke nok. 

Forbindelse med 

Medlemmer af D. S. Rs Venner: 

Hs. kgl. Højhed, 

Landsretssagfører Alsing 
Forfaller Josias Bille 
I ngeniør Carstensen 
Direktør K. Christensen, Aalborg 

Ingeniør T . Eberth 
Overretssagfører Fog-Edinger 
Stadsingeniør Frandsen, Næstved 
Professor Julius Hartmann 
Overretssagfører Heise 

Direktør V. Hjort 
Fru A. Hvass 
Direktør Helge Jacobsen 
Direktør Jacob Jensen 
Tandlæge D. Kisbye 
Overretssagfører Kiær, Maribo 

Ingeniør K . V. Koch 
Overlæge H . S. Køster, Næstved 

Kronprins Frederik 
Overretssagfører A. E. Lemming 

Overlæge H. P. Lund 
Tandlæge Machoid, Frederiksværk 

Ingeniør A. S. Mathiesen 
Overretssagfører Hans Madsen 
Landsretssagfører Aage Petersen 

Ingeniør H . Ree 
Underdirektør G. Riemann 

Docent Røgind 
Bankfuldmægtig Stig Rønne 

Stabslæge E . Saugmann 
Overlæge K. Secher 
Direktør Harald Simonsen 
Professor Suenson 
Murermester Mikkelsen Sørensen 
Læge Thorup-Petersen 
Ingeniør Th. Vesterdahl, Odense 

I Henhold til Foreningens Statutt~r har D. S. Rs Be
styrelse valgt d'Herrer Josias B1l1e, DIrektør. Helge J a~ogb-

O l g Dr med. Knud Secher bl at vare a e sen og ver æ e, . 
Foreningens Ledelse. 

-~ 

.,: .... ~ . -~.' ~ 

'. ~ 

o", • .1 

~J ~ 
.~ . 

Ingeniør H. Ree, R. af Dbg. 
Æresmedlem af D. S. R. 
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D er blev i 1929 anskaHet 2 nye 2-Aarers Baade, og 
som Gave modtoges en klinkbygget Firer. 

Baadene døbtes ved Kaninfesten og fik Navnene: »Rolf«, 
»Svea« og ,,·Ca ira«. De to sidste Navne er tidligere baaret 
af Baade af tilsvarende Type. 

Den klinkbyggede Single-Sculler »Daphne I " er blevet 
solgt. I Begyndelsen af Sæsonen led den et større Havari, 
som vilde medføre en ret kostbar Reparation. Efter en Vur
dering af Situationen blev det bestemt at sælge den i den 
Stand, den var. 

Sculler-Materiellet har i ~et hele taget været en stadig 
Kilde til Ærgrelser, saavel for Sculler-Roerne som for 
undertegnede. Grunden hertil er dels, at dette Materiel er 
for gammelt, dels at det benyttes overordentlig meget og 
ikke altid tilstrækkelig hensynsfuldt. 

Til næste Aar yjl to af de ældste Scullere blive udran
geret og solgt. Til Erstatning for disse og for »Daphne I " 
er der bestilt 3 nye Scullere. 

Den strenge Isvinter ødelagde den gamle Slidsk og var 
ogsaa i Gang med at løfte Pælene i Broen. 

Skaden blev repareret straks om Foraaret, og samtidig 
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blev den tidligere planlagte Slidsk paa nordre Side af 
Broen bygget. 

Nedenstaaende Billede viser en Situation fra Pæleram
ningen. 

Det bedes bemærket, at Baadene normalt bør gaa ud 
fra søndre Slidsk og tages op ad nordre Slidsk. Der skal 
altsaa - modsat alle Trafikregler - holdes til venstre, 
men det er lettere at gaa ud fra den sydlige Side af Pon
tonen og lægge til ved den nordre end omvendt. 

J. Norman-Hansen. 

Pæ lene rammes til den ny Slidsk. 
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Ved Pejsen i Nivaa. 

N IVAAHU SET. 

D er har i Aar været 13 Toaarers Baade og 12. Fire
aarers Baade i Nivaa. De første Baade gik derop den 

17. Maj, den sidste den 20. Oktober. 
Dæmningen Nord for Huset blev omtrent gennembruJt i 

Efteraaret 1928, og vi har atter i Aar repareret et Stykke 
Bolværk, saaledes at Grunden forhaabentlig nu er sikret 
mod videre Angreb af Søen. 
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Baadenes Benyttelse 1 1929. 

D. S. R.s VIRKSOMHED 1925-1929. I 

I 
Antal 

I 
Ant al A ntal km 

BAA DTYPE 

I 
NAVN km Ture pr. Tur 

Anta l Antal 
Sæ sonens 

Aar aktiv e 
Antal 

Medlem s-
Va righed 

Baadture angive t 
Medl emme r ture 

i Uger 

I 
Dana . .. ..... . . ... 156 6 9,3 
Uffe .. .. . ... . . . .. 286 45 6,4 

Otter Ny .. . . .. . .. . ... . 172,5 26 6.6 

1925 325 2944 8755 24 
514,5 77 I 6.7 

1926 305 4~8 '.10315 28 
1U27 372 4590 13477 29 
1928 396 4917 14351 29 

Moa . . . .... . . .. . 164 33 5,0 
Streg . . . .. . . . ... 8 2 4,0 

Firer m. St. Jarl .. .. .. . .... .. 99,5 22 4,5 
<;a- ira ..... . .. .. . 494 90 5,5 

1929 461 5232 14354 29 765,5 I 147 5,2 

Eos . . ... .. .. .. . . 540 82 6 ,6 
Blaa ....... . . . . . 554 94 5,9 
Dreng . . . . . .. . . . . 687,5 77 8,9 
Avanti . . . . . . . . . . 668 125 5.3 

Fireaarers Dan ..... . . . . .. . . 268,5 35 7,6 
Inrigger Hjalte .. .. . . . . .. . 1244 137 9.1 

Viking ... .. .. .. . . 1686 264 6.4 
Bjarke . .... . . . . .. 1527,5 182 8,4 

Oversigt over Klubbens Virksomhed 1 1929. 7175.5 996 7.2 

Sæsonens Antal aktive Anta l 
Varighed Medlemme r. der Antal Baadture 
angivet har roel og stret Baadture ove r 
i Uger i Sæsonens øh 30 km 

I Cimbria .. . . . . . .. 1360.5 233 5.8 
Tjalfe . ... . . . . .. . 1807.5 234 7.7 
Leif . . ... ...... . . 2534 311 8.2 
Roar . ... . . .. .. .. 2852.5 312 9,2 

29 461 5232 65 

Toaare rs Helge .. . ... . . . . . 1248 118 10,7 
Inrigger Rune . .. .. • ... .. . 2903,5 400 7,3 

Rolf ... . . . ...... . 2006,5 177 11,7 
Svea . . ... ... . ... 1732 206 8,4 

16454,5 I 1991 8,3 

Svava ... . . .. . . .. 1494 275 5.4 

Antal Ture 
G ennemsnitlig 

Antal km for 
A ntal km 

Antal T ure pr. roet og s ty ret 
for samtlige roende og styrende samtlige pa a 
Medl emme r Medlem Medlemmer Langture 

Svip . . . .. . .. . ... 2313 503 4,6 
Skræp .. . . . ... . . . 1166 239 4,9 
Atom .. .. . . . . .. . 1060 219 4,8 

Sculler Tuto . ... ........ 1167 224 5,2 
Alf. .. ... . . .. . . . 2714 511 5,3 

14354 31 103902,5 22370 
Cito .. . .. .. . . . . .. 187 39 4,8 . Find . ... . . . . . .... 102,5 ..17 6,0 

10203,5 I 2027 I 
--

5.0 
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Uddrag af Kasseregnskabet 
for 1. Januar 1929- 31. December 1929. 

Indtægt: 

Kassebeholdning fra forrige Aar . . . ... . .. . 
Kontingent .. . . ....... ... ....... . . . ... .. . 
Tilskud fra Universitetet ... ...... .. . . . .. . 

- Polyteknisk Læreanstalt ...... . 
- Danske Studenters Idrætsraad . . 

D. S. Rs Venner . .. ..... ... ...... .. ... . . 
Studentermatchen ... .. ... . . .. . ......... . 
Gaver og andre Indtægter .... .. . . ... . . . . . 
Huset i Nivaa . .. .. ..... ...... . .. . .. . ... . 

Udgift: 

Skatter og Afgifter, Baadehuse, Telefon m. m. 
Incasso, Porto .. ..... . . ... .. ...... .... .. . 
Administration, Tryksager 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 D. F. f. R . ... . . . ...... . . . . 
Tilbagebetaling af Depositum etc ......... . 
Kassebeholdning pr. 31 . December 1929 .. . . 

Kr. Øre 

2 31 
15.099 00 

420 00 
550 00 
800 00 
930 00 
869 39 

1.818 83 
120 32 

20.609 85 

Kr. Øre 

4.736 73 
1.109 02 

578 92 
1.356 74 
1.193 53 

918 10 
118 36 

6.614 93 
1.957 76 

514 56 
125 81 
620 00 
762 00 

3 39 

20.609 85 
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KAPRONINGSSÆSONEN 1929. 
BESKREVET I SMAA KAPITLER. 

Af en, der var med og en, der sao lil. 

I. 

Sæsonens Resultater kan - heldigvis - kaldes hæder
lige; heller ikke mere. Det er ikke de mange Sejre, der 

har præget den, selvom det ganske vist adskillige Gange er 
lykkedes vore »Blaatrøjer« at hjemføre Sejre og Ære til 
Kalkbrænderihavnen. Det er derimod mere det rolige, støtte 
Arbe j de, som vore i Aar fysisk set uhyre vel udrustede 
Kaproere har nedlagt og som forhaabentlig til næste Aar 
vil bringe de Resultater, der igen kan berettige os til at 
regne os selv med i dansk Rosports Topklasse. 

Vi havde ingen professionel Træner i Aar; Hoppes En
gagement bl ev ikke fornyet, og Hans Fogh paatog sig da 
det store og utaknemlige Hverv, som den personlige Ledelse 
af Træningen er. 

. Som sædvanlig var det Træningen til »Studenter
matchen«, vi lagde ud med, og til at begynde med var 
Udsigterne næsten mere end lyse, idet vi da havde ca. 30 
Mand i Træning. En Del af disse gled selvfølgelig atter ud 
-- det er jo ikke altid Evnerne staar Maal med Lysten -
inden længe; men selv efter denne første Sigtning tegnede 
alt stadig saare godt. 

Men ak - Haabet gik, som saa ofte før, ikke i Op
fy Idel se, og efter at "Studentermatchen« var til Side, blev 
Antallet af "Emner« trods alle Fogh's Anstrengelser af 
forskellige Grunde, som Sygdom, Bortrejse og lignende, 
stadig mindre. 

Naar vi alligevel fik saa meget ud af Sæsonen, som vi 



22 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

faktisk gjorde, kan vi takke saavel Foghs som de trænende 
Roeres Energi og Evne til stadig at holde Humøret oppe 
derfor. 

IL 

"Studentermatchen «. 

"Studentermatchen« roedes i Aar den 12. Maj i pragt
fuldt Vejr - som sædvanlig, fristes man til at tilføje 

Sejrherrerne i den 10. »Studentermatch «. 

- og under den samme store Publikumstilslutning som 
sædvanlig. 

I Anledning af, at det var 10. Gang, Matchen roedes , 
og den saaleds fej rede sit første Jubilæum, havde vi for
søgt os med en ny Ide, som imidlertid, fordi vi stødte paa 
Hindringer under dens Udførelse, ikke blev den Succes, 
den havde fortjent at blive. 

Vi havde faaet den Tanke, at den mægtige Interesse, 
som Københavnerne Aar for Aar har vist "Studenter
matchen«, maatte kunne udnyttes. Vi havde tænkt os, at 
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vi kunde faa alle de mange tusinde Tilskuere til at betale 
en beskeden Entre og saa lade det forhaabede Overskud 
gaa til Feriekolonier for fattige Københavnerbørn. 

Men dette krævede, at vi fik Tilladelse til at afspærre 
Langelinie. Desværre vilde Magistraten ikke gaa med til, 
at vi fik Lov at afspærre saa stort et Stykke, som vi paa 
Forhaand havde ønsket, og dette bevirkede, at der foruden 
til de betalende Tilskuere blev Plads til Tusinder af "Gra
tister«, hvilket atter medførte, at vi ikke opnaaede det for
ventede Resultat, men maatte afslutte Regnskabet med det 
sædvanlige Underskud. 

F aar vi i Fremtiden Lov til at afspærre hele Terrænet 
fra Yachtklubben til Nordre Molehoved, 'kan der utvivlsomt 
opnaas et bedre Resultat, men Chancerne for at opnaa en 
saadan Tilladelse, er vistnok meget smaa. 

Selve Matchen fik i Aar det - man har vel næsten 
Lov at sige uventede - Resultat, at Universitetsholdet sej
rede og saaledes fik en Smule Revanche for de senere 
Aars mange Nederlag til de "blaa«. 

Sejrherrerne var: E. Knippel, S. Stamer, H. E. Nielsen, 
Knud Lund, A. W. Andersen, G. Bolwig, K. Andresen og 
C. M. Petersen, coxet af H. K. Rasmussen. 

For Læreanstalten roede følgende Hold: Boeck Hansen, 
Marschall, Topsøe-Jensen, Holm, B. S. Rasmussen, Berg
Bach, S. Stuhr, V. Rømer, cox H. Høeg-Rasmussen. 

Hallin, der havde trænet " Universitetet«, hjemførte saa
ledes atter Ingeniør Eberths smukke Trænerpræmie, me
dens Fogh denne Gang maatte finde sig i at se sit Hold 
besejret. 

Dommerne var Universitetets Rektor, Professor, Dr. phiL 
J. Hjelmslev og - i Professor P. O: Pedersens Forfald -
vort Æresmedlem, Professor H. I. Hannover. Som Bane
dommere fungerede, henholdsvis for Universitetet og Lære
anstalten, Professor, Dr. juris Poul Andersen og Professor 
A . R. Holm. Ingeniør Ove Petersen var Starter. 

De to Holds Tider var: 11 Min. 16 Sek. og 11 Min. 
19. Sek. 
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III. 

Kredskapronin[J,en i København den 16. Juni. 

Vi havde til denne Kaproning anmeldt i Begynderfirer, 
In- og Outrigger, Juniorfirer og Juniorotter. 

I Begynderfireren, Outrigger, startede vi med Holdet 
J. Johansen, K. Lund, S. Stuhr, G. Bolwig, Styrmand 
Com. Hansen, imod Kvik, K. R. og Skjold. Holdet fik 
en daarlig Start; men det arbejdede sig derefter godt op 
og laa paa Andenpladsen umiddelbart før Maal, da det 
under haard Kamp med »Skjolderne « fangede en Ugle og 
kæntrede. K. R. havde allerede paa dette Tidspunkt op
givet efter en Kæmpeugle, der sendte en Mand udenbords. 
Kvik vandt. 

Kæntringen bevirkede desværre ikke blot, at vi gik Glip 
af noget Resultat i dette Løb, men ogsaa, at Holdet i Be
gynderinrigger, Sv. Aa. Behrend, J. F. Christensen, E. Wulff 
og P. Marschall (Træner G. Bruun), slet ikke kom til at 
starte, idet Styrmanden, Com. Hansen, ikke naaede at 
komme tilbage saa betids, at han kunde naa at komme ud 
med Holdet, og vi - Guderne alene ved hvorfor - ikke 
havde nogen anden at sende ud med dem. 

I Juniorfireren gik det os ikke stort bedre. H. Tølbøll, 
Berg-Bach, G. Meng-Lund og C. M. Petersen, coxet af 
H. Høeg-Rasmussen, startede i »Jarl " , der imidlertid var 
for lav i den haarde Sø og hurtigt fyldtes med Vand og 
var nær ved at synke, saa det var med Nød og næppe, 
Holdet holdt den flydende over Maallinien. At det under 
disse Omstændigheder maatte nøjes med Sidstepladsen 
efter Kvik og K. R., kan ingen bebrejde det. Det havde 
forresten senere den Tilfredsstillelse i Sorø at slaa Vin
derne fra Kvik. 

I Juniorotteren fik vi imidlertid Oprejsning for Dagens 
Skuffelser. H. Tølbøll, G. Bolwig, B. S. Rasmussen, Berg
Bach, S. Stuhr, V. Rømer, G. Meng-Lund og C. M. Petersen 
roede med Com. Hansen ved Roret et nydeligt Løb og 
sejrede efter haard Kamp med Kvik. 
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IV. 

Kredskapronin[J,en i Sorø den 7. Juli. 

Det skal ikke nægtes, at Deltagelsen her blev os en 
slem Skuffelse. Foruden os deltog af de københavnske 
Klubber kun Kvik. Vejret og Vandet var blikstille; men 
Regnen silede ned under næsten hele Stævnet. 

Vi mødte med Juniorfireren, styret af H. K. Rasmussen, 
og deltog i to Løb, Junior- og Seniorfirer. 

I J uniorfirer gik vi hen og tabte til Kvik' s fine Begyn
dere og et Sorøhold, tildels vistnok paa forkert Taktik. 

I Seniorløbet kunde vi selvfølgelig intet stille op mod 
Sorøs Mesterhold, der slog os med ca . et halvt Minut; men 
vi havde dog her den Tilfredsstillelse at slaa Kvik's Juni
orer og saaledes revanchere os for Nederlaget til dem 
København fjorten Dage tidligere. 

V. 
»Nordisk Studentermatch « den 18. Juli. 

Det var i Aar vor Tur til at være Værter ved denne 
»vor egen« Kaproning. Nordmændene stillede med Holdet; 
Th. Sverdrup-Thygesen, Vilh. Meidell, Mathias Rye-Flo
rentz og Olav Idsøe, cox Tryggve Stavseth, medens vi mødte 
med Juniorerne. Overretssagfører Hans Madsen og Kvik's 
F ormand, Grosserer Chr. Christensen, var Dommere. Gros
serer Erik Simonsen, Kvik, og den norske Sculler-Mester, 
Petersen fra Fane, var Banedommere, og Københavnskred
sens Formand, Fuldmægtig K. J. Crusell, Starter. 

Nordmændene havde ikke roet sammen mere end en 
god Uges Tid, idet Holdets sædvanlige stroke var forhin
dret i at rejse, og de følte naturligvis dette som et afgjort 
handicap. 

Alligevel var de saa nær ved at vinde Løbet, som tæn
kes kan, idet Forskellen i Maal ikke var mere end et femte
del Sekund. Det var en beundringsværdig Spurt, et Bevis 
paa Vilje og sammenbidt Energi, der skaffede vore Sejren, 
ligesom Aaret i F orve j en i Oslo med et Par Meter. 
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Vore norske Gæster under Træning 

Vore norske Kammerater sejrede altsaa ikke, men de 
behøver ikke at tage sig det nær. Et saa knebent Nederlag 
er i sig selv en smuk Præstation, og de gjorde ikke . alene 
sig selv, men ogsaa deres Klub Ære. 

Vort Samvær med dem hernede var iøvrigt præget af det 
samme Kammeratskab og hjertelige Forhold, som vi er 

Vinderne af »Nordisk Studentermatch« 1929. 
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vant til, og de skal alle fem være mere end velkomne, hvis 
de atter fa ar i Sinde at gæste os. 

Vi havde i Aar gjort Forsøg paa ogsaa at faa Svenskerne 
med i denne Match. Der er nemlig i F oraaret dannet en 
akademisk Roklub i Stockholm j men denne turde ikke 
driste sig ud i Konkurrence, saa længe den - som Sekre
tæren udtrykte sig i et Brev til Klubben - endnu ikke 
»åtminstone kunna f6rlora med ara«. . 

Men forhaabentlig varer det nu ikke længe, før vi kan 
samle baade danske, norske og svenske Studenter om dette 
Løb. 

VI. 

Københavns Internationale Regatta, den 20.-21. Juli. 

Vi startede her i fire Løb, nemlig Begynder- og Junior
firer og Begynder- og Juniorotter. 

I Begynderfireren blev »Juniorerne « Nr. 2 efter Kvik, 
men slog Skjold. 

Juniorotteren, der bestod af J. Johannsen, G. Bolwig, 
H. Tølbøll, J. F. Christensen, S. Stuhr, Berg-Bach, G. Meng
Lund, C. M. Petersen, cox H. K. Rasmussen, roede et ud
mærket Løb med Kamp fra først til sidst, men maatte finde 

Begynderotteren efter Sejren ved den Interna tionale. 
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sig i, at »AIlemannetne« fra Hamburg besatte første og 
K vikkerne - dog kun med en Ubetydelighed - Anden
pladsen. Christiania Roklub derimod slog vi. 

Begge disse Løb roedes om Lørdagen, og vi turde dedor 
om Søndagen kun haabe paa Sejr i Begynderotteren, hvor 
vi vilde møde Kvik og det samme Christianiahold, som vi 
havde slaaet om Lørdagen. 

Vi startede med samme Hold, som Dagen i Forvejen, 
og det lykkedes, i det smukkeste Løb, vore Roere præ
sterede i Aar, at sejre over begge Konkurrenterne og her
ved sikre den eneste københavnske Sejr i international 
Konkurrence ved denne Kaproning. 

I Juniodirer startede vore »J uniorer«; men blev grun
digt slaaede. »Allemannia « blev Nr. 1, dereher kom de 
norske Mestre fra Tønsberg og saa endelig vore. Kvik 
havde opgivet og Skjold startede ikke. 

VII. 

Mesterskabskaproningen paa Odense Kanal , den 4. August. 
~ 

Vi besluttede at anmelde til den ved dette Stævne ud
skrevne Begynderotter ; men gik med til, da Løbet ellers 
ikke kunde komme i Stand, at Nyborg, som ved denne Lej
lighed fik sin første Start i Otter, satte et Par Seniorer ind. 

Deltagelsen i Odense blev imidlertid kun Skuffelser, 
den ene næsten større end den anden. 

F or det første maatte vi lave om paa Holdet, da stro
ken, C. M. Petersen, forlod Byen den 1. August. Sammen
sætningen blev da: J. Johannsen, G. Bolwig, H. Tølbøll, 
J. F. Christensen, B. S . Rasmussen, Berg-Bach, G. Meng
Lund V. Rømer, cox H. K. Rasmussen. 

For det andet var vor Baad saa beskadiget ved Ankom
sten til Odense, at det kun med Nød og næppe og først efter 
mange Timers Slid af Fogh og Meng-Lund samt diverse 
Bjælpere lykkedes at faa den lappet saa meget sammen 
med Træmasse og Hæheplastel', at der i det hele taget 
kunde roes i den. 
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Og endelig viste Nyborgerne sig - det nytter ikke at 
lægge Skjul derpaa - at være langt bedre roende, end 
man kunde vente sig, naar man tager i Betragtning, at de 
aldrig før havde startet i denne Baadtype. 

Medens vore ligesom ikke rigtig kunde finde hinanden i 
den nye Sammensætning, roede Fynboerne et Løb, der var 
præget af Energi og Sejrsvilje fra Start til Maal. Ikke et 
Sekund var vi i Stand til at true dem, og deres Sejr var 
regulær, saa regulær, at vi ingen Undskyldninger kan 
komme med imod den. 

De vilde vinde - og de vandt. 
De var de bedste, og vore Roere var eher Løbet de 

første til at indrømme dette. 
Sejr fik vi altsaa ikke; men Turen var alligevel for

nøjelig, præget af Kammeratskab og godt Humør, en for
tjent Opmuntring til vore Kaproere for deres Arbejde Som
meren igennem. 

VIII. 

Efteraarskaproningen i København den 15. September. 

Ved denne Kaproning vandt vi to Sejre. 
H. Tølbøll, J. F. Christensen, J. J. Rasmussen og 

Meng-Lund efter Sejren i Begynderscull r . 
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B. Skovgaard-Jensen, styret af H . Høeg-Rasmussen, vandt 
sikkert over Skjold i »Kanalløbet« og sikrede dermed 
Klubben »Kanalpokalen«, som vi havde vundet ogsaa de to 
foregaaende Aar, til Ejendom. 

Vor anden Sejr vandt G. Meng-Lund i Begynder-Sculler, 
hvor han sikkert og smukt roende slog en Skjold'er og en 
Kvik' er. Meng-Lund var Kaproningens Overraskelse; hans 
Sculler-Fremtid skal der ikke spaas om herj men hvis vi 
beholder ham her i Byen efter endt Eksamen, og hvis han 

"Kanalholdet« 1929. 

saa helliger sig Sculleren, har vi i hvert Fald Lov til at 
haabe, at han vil blive det næste store Sculler-Navn i 
D. S. R. 

G. Bolwig, H. Fogh, K. Andresen og V. Rømer, coxet af 
H. K. Rasmussen, kunde i Juniorfirer ikke klare Kvik'er
nes Begyndere, der var rykket op her, og i Kaninløbet om 
»Skjold - Skjoldet« maatte vore Kaniner, V. Stærmose, 
J. Thaarup, Aa. Jørgensen og R. Melgaard, styret af Lublin, 
finde sig i ikke at blive placeret. 
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I Begynderinrigger deltog K. Røjel, E. Gran, M. Nielsen 
og T. E . Godtfredsen, coxet af Lublin. 4 Baade deltog, og 
vore maatte, takket være gal Taktik og Begyndernervøsitet, 
nøjes med en Andenplads efter Skjold, men foran Glimt 
og Kvik. 

IX. 

»Kvikmatchen«. 

Spejlet vandt vi ikke i Aar, og »Standerpokalen«, ogsaa 
kendt som »Bolscheglasset«, tabte vi, saa vi gik ganske 
tomhændede hjem. 

Nederlaget var imidlertid ikke saa slemt, som foran
staaende maaske lader formode, thi vort »Spej lhold " var 
kun l/r. Sekund efter Kvik'erne i Maal, og »Akademikerne ;, 
var igen kun 1/r. efter, saa der var Kamp paa. Liv og Død 
til det sidste. 

Det var andet Aar i Træk, det saa attraaede Spej l gik 
til Kvik'erne. Det siges jo, at. alle gode Gange ere tre j men 
til næste Aar skal vi nu alligevel snakkes ved igen om 
den Ting. 

X. 
Klubkaproningen den 29. September 1929. 

Klubkaproningen er efterhaanden paany blevet en vir
kelig Begivenhed i Klubbens Liv. Den blev atter i Aar saare 
vellykket. 

Vort gamle, trofaste Medlem, Underdirektør G. Rie
mann, havde overtaget det ansvarsfulde Dommerhverv, og 
bistodes heri - udenfor Programmet - af en Regatta
komite, bestaaende af Dr. Secher, Hallin og Ingeniør Ree 
samt Norman-Hansen som baade Starter og Banedommer. 

Fakultetsløbet for Polyteknisk Læreanstalt vandt Ma
skiningeniørerne Wulff, Kur.! Nielsen, G. Meng - Lund, 
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V, Rømer, cox H, Røeg-Rasmussen, foran Elektro- og Byg
ningingeniørerne, 

Universitetets Fakultetsløb vandtes af et mixet Jurist
hold bestaaende af: Røgsgaard, Stamer, Bolwig, Fogh, med 
Lundqvist ved RoreL 

Et ligeledes mixet Teosofhold bl ev diskvalificeret for 
at have generet Juristerne, og et Medicinerhold blev Nc 
sidst. 

Klubmes trene 1929. 

Klinkbygget Sculler vandtes overlegent af p, G, R en
driksen foran 3 Konkurrenter, 

Klubmesterskaberne i 4-Aarers Outrigger og Inrigger 
gik begge til TølbøIl, J, F . Christensen, J, J, Rasmussen 
og G, Meng-Lund, styret af H. Røeg-Rasmussen, 

J, J, Rasmussen og J, F. Christensen vandt med R, Høeg
Rasmussen ved Roret Mesterskabet i 2-Aarers Inrigger. 

»Kaninløbet « i 4-Aarers Inrigger tog Stærmose, Thaa
rUPI Aa, Jørgensen og Melgaard, styret af H, G, Bruun, 
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Endelig vandt G. Meng-Lund over Rassager Sculler
løbet om Baron Coche's Vandrepokal. 

En interesse ret Dommer og to lige saa in te resserede 
Tilskuere ved "Nordisk Studenterma tch« 1929. 

(Hans Madsen, Schack og Ostenfe ld). 
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STUDENTERRONING PAA CAM OG 
PAA THEMSEN. 

Af Landsretssagfører Oskar Bondo Svane. 

L 

I Toget til Cambridge faldt mit Blik paa en Avisartikel 
. om Prinsen af Wales. Den fremhævede for de loyale 

Borgere alle Kronprinsens særlige Kvalifikationer til at be
klæde Tronen i det engelske Imperium, herunder først og 
fremmest, at Prinsen - Gud være lovet - ikke var "a 
bookish man«. 

En Nations Helte spejler dens Idealer. Den græske Hero 
kunde springe længere end de andre Krigere i Skaren og 
kunde raabe saa højt, at han overdøvede Havets Brænding. 
Den gammel nordiske Kæmpe kastede sin Modstander i 
Brydetag paa Tunet og svømmede om Kap med de andre 
Svende i det frostkolde Foraarsvand, saa sn'art Isen var af 
Fjorden. Og Englands Helt er i Grunden intet andet end 
den gammel nordiske, legelystne Dreng. Gutenberg har jo 
nok i Mellemtiden opfundet Bogtrykkerkunsten; men den 
engelske undergraduate's latinske Fernis har ikke forandret 
hans Grundkarakter - han er ikke derfor blevet nogen 
"bookish man«. 

Det første Indtryk af Cambridge er da ogsaa, at denne 
Universitetets Stad ikke saa meget er en Studiernes By som 
en By, anlagt paa Uddannelse af Sportsmænd og Sports
lærere . 

Cambridge bestaar dels af en stor Mængde Rækkehuse 
for de almindelige 'Indvaanere, dels af vidunderlige Studen
terkollegier i Stilarter lige fra den tidlige Gotik til den 
moderne Klassicisme og endelig af Sportspladserne og Flo
den, the Cam. 
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Jeg kom der første Gang en Dag i Februar. Overalt i 
Byen og ud~n om Byen stødte man paa tætte Græsmarker , 
helt graablaa af Dug, ikke udlagt til Æde for Køer og Heste, 
men henlagt til Leg for Landets bedste Ungdom, til Cricket, 
Fodbold, Løb, Haandbold , Ridning, og hvad det nu altsam
men hedder. Og samtlige Sportspladser var, allerede fra 
Klokken 2 om Eftermiddagen, erobre t af Studenter, klædt 

Et Cambridge-bumping race, Den vindende Baad inden for en »divi
sion«, der heldig t har undsluppet Mods tanderens Forsøg paa bumping, 
gaar over Maalet. Cox'en bærer Kollegiets F arver. Flodbaade la ngs 

Bredden. 

i hvide Sportsdragter med lange, brogede, uldne Halstør
klæder. 

Min Vej gik straks til Floden, en smal Rende, hvor to 
.Kaproningsbaade knap kan passere hinanden. Langs Bred
den cykler Instruktører i deres sorte Studenterkapper og 
hyler og skriger til deres Mandskaber ude i Baadene. Plud
selig skyder ' en Baad frem med særlig taktfaste, haarde 
Tag ; det kendes allerede paa Lyden, at det Hold maa være 
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noget ud over det almindelige. Træneren for denne Baad 
rider en Fuldblodshest og er fulgt af en Sværm af Cyk
lister. Dette var mit første Møde med Cambridge-Holde t 
til den store Oxford-Cambridge Kamp, eHer Sigende det 
eneste Mandskab her, som nyder den Ære at blive trænet 
fra Hesteryg. 

Studenterlivet i Cambridge, saaledes som det udfoldede 
sig paa denne Eftermiddag, gav mig en overvældende Fø
lelse af at have staaet Ansigt til Ansigt med et Overskud 
af Rigdom, af Tid, af Kraft, af Ungdom, et Overskud, som 
gav sig Udslag i Leg. 

Il. 

Roningen stoppedes imidlertid brat af Frosten. Og lige 
saa mærkeligt, som det var hjemme i Danmark, at Isen 
lukkede for Store Bælt, lige saa besynderligt var det i 
Cambridge, at the Cam lagde til. Resultatet var dels en 
Række brækkede Arme og Ben - Englænderne var til
syneladende ikke saa fortrolige med Skøjteløb - dels, at 
det berømte Cambridge-Hold længe før den normale Tid 
saa sig tvunget til at fortrække til Themsen, hvor der hele 
Vinteren igennem var aabent Vand. 

Der var endnu nogen Is paa the Cam den 1. Marts 
1929, da »the bumping races « skulde begynde. En Motor
baad havde Natten igennem pløjet Isen op, og i L"Øbet at 
Formiddagen var Flagerne sejlet af Sted med Strømmen. 
Ellers var der, som det saa kønt og betegnende hedder , 
Foraar i Luften; Tø paa Solsiden og Rim i Skyggen; jub
lende Stære i stynede Piletræer ; Saften drev fra Træernes 
gule Saarflader. 

» The bumping races '« Opstaaen forklares ganske natur
ligt ved Cam flodens ringe Bredde. Paa en stor Flod, en 
Fjord, en Sø kan der arrangeres Væddeløb med Baade 
Side om Side; paa the Cam, der kun er som en alminde
lig jysk Aa, bestaar Kappestriden i at indhente hinanden. 

Der roes fire EHermiddage i Træk, og hver Dag starter 
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61 Ottere, fordelt i 4 Afdelinger, saakaldte divisions, paa 
ca. 15 Baade hver. Baadenes Startorden er bestemt efter 
Resultaterne fra det foregaaende Aar, idet Princippet er, 
at den stærkeste Baad starter forrest i Rækken inden for 
sin Klasse, nærmest Maalet, medens den svageste Baad 
starter sidst inden for den paagælednde division, nærmest 
Starteren, saaledes at den forfølger alle de øvrige Baade. 

Paa the Ca m. Lige efter et Bump. De to kolliderede Baade skal til at 
vige ud for at give Plads til de følgende Baade. Billedet 6iver et 60dt 

Indtryk af Flodens ringe Bredde og af Pilehegn~ne. '" 

Hvis en Baad indhenter en foranliggende og berører den 
- »bumper« den - har den Baad, der gav Bumpet, sejret, 
og disse to Baade bytter hereHer Plads ved Løbet den næste 
Dag. Den Baad inden for den laveste division, der ved det 
umiddelbart foregaaende Løb har vundet Føringen inden 
for sin Gruppe, starter ogsaa i den paafølgende division, 
men som sidste Baad inden for denne, og ad denne Vej 
knyttes Forbindelsen mellem Klasserne. En Baad kan paa 
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eet Aar avancere 4 Pladser, og til Avancering fra daarlig
ste Baad til bedste Baad op igennem de fire Klasser til 
Nr. l-Pladsen i første division kræves ca. 15 Aar. 

Kollegierne har i Regelen flere Baade i Ilden; i Studen
terforeningen findes store grafiske Tavler, der viser, hvor
dan hvert Kollegium i de sidste 100 Aar har avanceret frem 
og er sakket agterud i Kampen med de andre Kollegier om 
Førstepladsen paa the Cam. 

Det ydre Apparat til Løbenes Afholdelse er ganske 
simpelt i det bestaar alene af 16 Jernlænker, nærmest som 
Tøjreslag - Pælene er, med lige stor Afstand mellem hver
andre, rammet ned i Flodbredden, og Styrmændene holder 
Baaden fortøjet i den anden Ende af Kæderne. 

Et prægtigt Syn at se en saadan Række af Baade ligge 
og vente med Kollegiets Vaaben i stærke F arver paa Skibs
siden og med Rodragter og Huer i de samme Kulører. 

Paa Stævnens yderste Spids bærer hver Baad en lille 
Kugle, der ligner en spiddet Tennisbold. Efter et Ulykkes
tilfælde for et Par Menneskealdre siden, da Stævnen paa 
en Baad knækkede Ryggen paa Styrmanden i den indhen
tede Baad, skal Baadene nu være forsynet med Bevikling 

om Stævnen. 
Saa snart Startskuddet falder, slipper Styrmændene 

Linen. Den første Baad fra »Trinity « løber flot og overlegent 
fra de andrei men frem bag Pynten kommer saa den næste 
Baad fra "St. Catherine's«, skarpt forfulgt af en tr\!dje fra 

" King's «. 
Paa Land ledsager en ridende, løbende og cyklende 

Skare i spraglede Kollegiedragter de to Baade. Pludselig 
begynder et Klokkespil af Mælkeklokker, det aftalte Tegn 
fra de ridende og løbende Kammerater paa, at Afstanden 
kun er 10 Meter. Saa brager et Par Pistolskud fra Ryt
terne, Signalet om, at Afstanden kun er 5 Meter - og saa 
_ saa er det, det sker: den forfulgte Baad maa sagtne 
Farten for at runde en Pynt, Baaden fra »King's « spurter 
og giver Baaden fra "St. Catherine's« et Stød om Bagbord, 
saa hele Skroget skælver. Under et Hyl af Begejstrin& 
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rækker cox'en fra den indhentede Baad Haanden i Vejret 
til Tegn paa, al han erkender sig overvundet, medens Sejr
herren sætter Aarerne i og bremser haardt, saa det skum
mer om Aarerne. De to Baade glid~ r derefter ud til Siden 
for at give Plads for en anden forfulgt Baad, som nu duk
ker frem bag et Par mægtige Piletræer. 

Naar Løbet er forbi, ror Baadene i Række efter hver
andre tilbage. De, der hverken har bumpet andre eller selv 

De forfølgende Baade paa Cam-Floden er tæt inde paa hinanden. To 
Baade har allerede berør l hinanden og er vegel ud til Siden. Billedet 
viser det Sekund, da Bumpel rammer. Den sejrende Baads Mandskab 
er netop i det afgørende Tag. Den ramle Baads Mandskab har allerede 

sagtnet Farten noget. 

er blevet bumpet, glider tavse af Sted i de slagne Baade 
giver Plads for Sejrherrerne og hilser dem ved at rasle 
med Aarerne i Aaregaflerne og ved at slaa med Rorlinerne 
mod Agterdækket. En sejrend~ Baad fører sit Kollegiums 
Banner agter, broget og guldstukket som en Fane fra Tre
diveaarskrigen, saa stort, at det dypper i Floden, som 
Flaget paa Tordenskjolds Galejer. 

Een Baad har af en eller anden Grund ikke sit Kol
legiebanner med. Styrmanden har derfor brækket en Pile
gren med Gæslinger af Hegnet og viklet sit Halstørklæde 
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i Kollegiets Farver om den - en Genoptagelse af den før
ste, den primitive Fane ; en Klud paa en Stang. 

Det virker næsten blasfemisk at høre Kammeraterne 
paa Bredden hylde de sejrende Baade ved at raabe Kol
legiets Navn »Christ , Christl « - »Jesus, Jesus! ", og rent 
ud forvirrende virker det, naar Aviserne næste Dag taler 
om, at »Kristus « slog >,Jesus «, og at »Treenigheden« gav 
"Jesus « et kraftigt Bump. 

Det stolteste Minde fra et bumping race for a univer
sit Y man er hans sejrende Baads Aare, malet med Kol
legiets Farver og Holdets Navne og Vægt for hver enkelt, 
angivet i »Sten« (eet stone = 6,85 Kilo) - en noget massiv 
Præmie at have opstillet i sit Hjem. 

Baade sportsligt og publikumsmæssigt er disse bump
ing races en stor Succes. De kalder alle Roere af Huse, 
lige fra de bedste til de ringeste, og de lokker en mægtig 
Tilskuerskare frem . De løser paa en nem og simpel Maade 
Handicappets Vanskeligheder, og de udmærker sig særlig 
ved det fremtrædende Kampmoment i primitiv Form -
det samme, som ved den romerske Kapkørsel, hvor den 
ene Vogn indhentede og væltede den anden, og som ved 
Galejkampene, hvor det ene Skib overhalede og vædrede 
det andet. Ogsaa i Fodbold og Boksning er det dette Kamp
moment, der trækker Tilskuere. 

Var det ikke en Ide, om vi prøvede bumping races her
hjemme inden for Københavns -Kredsen, f. Eks. langs 1...ange
liniernolen? I alt Fald synes Tanken værd at overveje. -

III. 

The bumping races er kun en lokal Begivenhed; Oxford
Cambridge-Kampen derimod en Begivenhed for hele Im
periet, for hele Verden. 

Allerede Maaneder før Kampen har Dagbladene beret
tet om Træningen. Om de kolde Vinterdage, da Baadene 
maatte bæres ud over Isranden ved Themsen og sættes i 
Vandet herfra. Om Cambridge-Baaden, der fik Siden revet 
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op af en Isflage, om Taagedagene, da Roning var komplet 
umulig. Og Aviserne har strømmet over af Beskrivelser af 
de enkelte Roeres Vægt, Højde, øvrige sportslige Bedrifter 
- deres Ry som Bjergbestigere, Tennisspillere o. s. v. -
Baadenes Konstruktion er gennemgaaet næsten indtil Nag
lerne i Skibssiderne. Det opnoteres omhyggeligt af Journa
listerne, at Dommer N. N., der for saa og saa mange Aar 
siden var " a blue«, har været ude at se paa Træningen, 
og som noget ganske særligt, at ogsaa Premierminister Bald
win har overværet den. 

Dagene før Løbet piskes Stemningen især i Vejret. Bu
tikkerne smykker Vinduerne med blaa Baand. Dødeligheden 
af Onkler og Ta.nter, der skal følges til Graven, alle paa 
Kaproningsdagen , stiger som under den sorte Døds Rasen, 
at dømme efter Begæringerne fra Kontorfolk om Tilladelse 
til at gaa til Begravelse. I en af de største London-Banker 
opslaas i den Anledning i Hovedsædet og Filialerne et 
Cirkulære, hvorefter »Anmodninger om Frihed for at gaa 
til Begravelse maa være Afdelingscheferne i Hænde senest 
fire Timer før Studentennatchen«. Paa Universitetet findes 
Opslag om, at der »endnu savnes 1000 Programsælgere 
til Kampen «. 

Og i 1929 var Interessen særlig stor, thi det var da 
100 Aar, siden det første Studenterløb var blevet roet. 

I den Anledning udkommer historiske Værker om Kam
pene i det forløbne Hundredaar. Og morsomt er det at se, 
hvordan dette Løbs Historie i Virkeligheden er al Ronings 
Historie. Man begynder i Baade med Køl, uden Outrig
ning og med faste Sæder. Og saa kommer Fremskridtene 
lidt efter lidt. Først Outriggerne; saa viser det sig, at den 
tunge Køl kan undværes; endelig finder en Roer paa at 
indfedte sit faste Sæde og Bagen af sine Bukser med 
Smør, og Fordelene ved den heraf følgende Letbevægelig
hed fører til Rullesædets Indførelse. Den utydelige mundt
lige Kommando »OH!« afløses af Startskuddet. Floden, der 
oprindelig var fuld af Tilskuerbaade, renses for al Trafik, 
saa Banen er fri. Roernes Paaklædning udvikler sig fra et 
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Kostume, der nærmest har lignet Matrosernes gamle Gala
uniform, med lange Bukser og beget Hat, til den nuvæ
rende, internationale Rodragt. 

Og Matchens Historie er Mindet om strenge Vintre, 
da Sneen, saa sent som i Marts, lagde sig over Roere 
og Tilskuere, da Baadene af Storm blev fyldt med Vand 
og sank - og om tidlige Somre med høj Himmel og H un
drede Tusinder af Tilskuere . 

Oxford-Cambridge-Kamp paa Themsen. Cambridge fører. F lod en er 
ryddet for a lle Skibe undtagen Kontrolbaade og et Par Da mpere med 
Honoratiores. Til højre skimtes en Mur af Tilskuere foran Fabriker 

og Pakhus& • 

Beretningen om Roernes Liv og Levned er desuden en 
Slags »blaa Bog« om Englands største Prælater, Læger, 
Sagførere og Dommere i de sidste 100 Aar; thi det at have 
været aktiv Deltager i Oxford-Cambridge-Løbet er en bedre 
Start for den senere Karriere end en nok saa fin Embeds
eksamen. 

I disse de første 100 Aar har Matchen været afholdt 
80 Gange, 1 Aar med dødt Løb som Resultat, i øvrigt med 
40 Sejre til Oxford og 39 til Cambridge. Den første Tid 
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var der kun Match hvert andet Aar, og under Verdens
krigen suspenderedes Løbene. 

Det store Problem, der diskuteredes omkring Arnen om 
Aftenen og i »Undergrunden « til og fra Kontoret, var nu, 
om det Lørdag den 23. Marts 1929 vilde lykkes Cambridge, 
som havde haft Heldet med sig de sidste 10 Aars Tid, at 
vinde og bringe Ligevægt i Sejrenes AntaL 

Mine Erindringer om selve Dagen er i første Række 
en endeløs Tur i »Undergrund «, hvor man stod maset 
saa tæt sammen, at man kunde løfte begge Ben paa een 
Gang uden derfor at synke ned eller falde til Siden -
dernæst en Fægten sig frem mellem Sælgere af lyseblaa 
og mørkeblaa Sløjfer - henholdsvis for Cambridge og 
for Oxford - og en Kamp for at faa Plads langs Kajen. 
En lang Ventetid, hvor man morer sig over smaa Neger
dukker, der sælges, omgjordede med lyseblaa og mørke
blaa Skærf, Hunde, der har faaet blaa Sløj fer i Hals
baandet, Politiets Ambulancer til besvimede og dem, der 
puffes i Vandet, og højt paa en Kulkran Arbejdere. der 
gynger i Krankurven med den bedste Udsigt over det meste 
af Banen. 

Klokken 12,13 starter Baadene fra Putney; Flyvere 
markerer i store Ringe Baadenes Avanceren. J eg staar 
ved Hammersmith Bridge, omtrent ved Midten af Banen. 
Der lyder et fjernt Brus fra Mæn-gden, og Raabene tager 
til, som en voksende Orkan. Baadene kommer nu til Syne 
under Broen - Cambridge fører klart og tydeligt, med 
1 X Længde ; enhver kan se, at Kampen er afgj ort - Spørgs
maalet er alene, hvor stor Forskellen vil blive. Afstanden 
øges stadig, idet Baadene i fineste Stil forsvinder bag Pyn
ten. Kølvandet fra de to Baade kastes svagt mod Bred
den, og straks efter følger en tung Kølvandsbølge fra 5 
Floddampere, der paa Rad ledsager Baadene med Dom
mere og Honoratiores om Bord. I den almindelige Op
hidselse, iRaabene »Oxford «, »Cambridge«, blander sig 
Skrigene fra dem, der er ved at blive puffet ud i Floden 
af Mængden bagved. 
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Nøjagtig 20 Minutter efter, at Kampen er forbi, køber 
man Avisernes Ekstraudgaver med Resultatet: »Cambridge 
førte hele Løbet og har vundet en let Sejr med 7 Længder 
i en Tid af 19 Minutter 24 Sekunder. Sej renes Antal er 
herefter 40 mod 40. « 

Roerne fra de to Hold skal nu spise til Middag hver 
i sin Klub og om Aftenen hyldes i Biografer og Teatre, 
hvor de viser sig. 

I Bus'en hjem - halvt hængende, halvt staaende, halvt 
maset og halvt kvalt - filosoferer jeg over Resultatet, 
glæder mig over Sejren som Cambridge-Mand og begræder 
den som Dansk - thi Nr. 3 paa Oxford-Holdet 1929 var 
en Dansker, C. F. Juel-Brockdorff, der havde opnaaet den 
sjældne Ære, skønt Udlænding, at komme med blandt »de 
Blaa«. 

J øvrigt undrer jeg mig først lidt over, at % Million 
Londonere lader sig lokke ud til Oxford-Cambridge-Kamp, 
frivilligt underkaster sig alle Transportens og Ventetidens 
Lidelser for at se to Streger fare forbi i en Brøkdel af et 
Minut, saa meget mere, som Themsens S-F orm hindrer 
Udsynet over en større Del af Banen. 

Og dog, dog var det Umagen værd, dette stolte Syn 
af Baadene, der i den højeste F art og tilsyneladende uden 
Anstrengelse i et Par Sekunder strøg forbi, et Indtryk af 
graciøs Kraft, af behersket Styrke, som naar et Raadyr 
et Glimt sætter over Vejen. 
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LARSEN. 

V i kender allesammen Larsen. 
Vi har allesammen lagt Mærke til hans stille Puslen 

inde i »Værkstedet«, hvor han sammen med Norman og 
Hertz udøver Herredømmet over samtlige Klubbens Skrue
nøgler, Bor, Reservehjul og »Gud-ved-hvad «, som vi andre 
slet ikke forstaar Meningen med og betragter som noget, 
der for almindelige dødelige ikke er til at hitte Rede i. 

Larsen er en af de faa, der kan hitte Rede i det, og 
det kan vi andre være glade for, thi ellers var den under
tiden ikke saa god, naar en »Kanin« har knækket en Aare
gang ude paa Bugten, et Hjul pludselig har gjort Strejke 
eller en Læk er blevet temmelig stor. 

Vi har altsaa allesammen Grund til at være glade for 
Larsens Virksomhed i Klubben. 

Men der er dem, der har særlig Grund til det des
foruden. 

Spørg bare Ostenfeld og C. V., om de ikke er glade 
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for at have Larsen til at kræve Entreen ind paa F est
aftenerne. Larsens stilfærdige og dog energiske og humør
fyldte Maade at passe paa, at ingen snyder sig fra de 
økonomiske Forpligtelser, som Festudvalget desværre den 
ene Gang efter den anden ser sig nødsaget til at paalægge 
Festernes Deltagere, kan ingen af os staa for. 

Man skal være meget forstokket, naar man skal paa
staa overfor Larsen, at han allerede een Gang har »be
gært Indtræde « af en , hvis det ikke er Tilfældet. 

Jeg ved ikke, om andre har det ligesaadan i men for 
mig er det i hvert Fald Tilfældet, at Larsen sætter min 
F antasi i Bevægelse. 

Han minder mig om min Barndoms djærve Sømands
gutter i Marryats Romaner. 

Og naar jeg ser Larsen staa og pusle ved en Baad, kan 
jeg pludselig komme til at synes, at han er anbragt paa en 
hel t forkert Plads. 

Saa forekommer det mig, at Larsen burde ses som Tøm
mermand paa en Fregats bredplankede Dæk. 

Han skulde ligge der midt i Solskinnet og skalke Luger, 
medens han hilste op til en med sit morsomme Sømands
smil og vendte Skraaen en Omgang. 

Og Larsen og et Glas rigtig marryatsk Grog turde ogsaa 
være meget tænkelige i Forbindelse med hinanden . • 

Jeg ved godt, at Larsen vil true ad mig første Gang 
han møder mig efter at have læst disse Linier ; men Truslen 
vil ikke være alvorligt ment, og der vil være et lunt Blink 
i øjenkrogen, som vil neutralisere den helt. 

Og sker det i Klubben, kan det godt være, at Larsen 
og jeg vil gaa ud i Køkkenet, hvor Larsens Frue, som vi 
ogsaa kender allesammen, residerer, og i Stilhed og gen
sidig Anerkendelse bøje Armen en enkelt Gang. 

Som sagt: j eg kan ikke rigtig forstaa, a t Larsen ikke 
den Dag i Dag hører til paa et af de rigtige gammeldags 
Sejlskibe. 
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Jeg kan ikke hel t forsone mig med, at Larsen ikke er 
Baadsmand. 

Han er jo kun Baademand. 
Men det er han til Gengæld ogsaa godt. 
Som jeg sagde i Begyndelsen: 
Vi kender allesammen Larsen. 
Men der mangler alligevel noget. 
Der bør nemlig tilføjes: 
- og vi kan allesammen li' Larsen. 

Peter Simple. 
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ET KAPRONINGSMINDE. 

Dr. Secher kan et U tal af gode Historier. En al de bedste fortæl 
ler han gerne. naar han i Præmieskabet viser nogen den Pokal, "Guld
borgsundpokalen«, der pryder denne Aarbogs Omslag, og som neden
staaende Artikel, der er skrevet af en af dem, der i sin Tid vandt 
Pokalen til Ejendom, " Politiken«s , af al/e Studenterroere kendte Red
aktør, Edgar Aabye, handler om. 

Pointen i Dr . Sechers Historie er, at vel vandt de radikale Studen
ter den Gang den aF de konservative lol/and-falsterske Godsejere 
udsaffe, Nykøbing F. Roklub tiltænkte Pokal, men samme Godsejeres 
Vinderne ti/tænkte Champagne fik de dog ikke . Den gik i Nykøbing
erne som Trøst . 

Om Dr. Sechers Historie virkelig er sand, skal vi lade usagt; men 
sao meget er givet, at er den det, kan Redaktør Aabye være sik
ker paa, at den Champagne, han efter eget Udsagn i Artiklen fik om 
Aftenen efter Kaproningen , i hvert Fald ikke var Godsejernes . 

Stærkt presset af denne Aarbogs Redaktør griber jeg 
Pennen for at fortælle lidt om den Kaproning paa 

Guldborgsund i Sommeren 1890, ved hvilken Studenter
samfundets Roklub vandt Guldborgsund-Pokalen til Ejen
dom. 

Jeg maa dog først gøre den Bemærkning, at den nævnte 
Kaproning ikke har ligget mig særligt paa Sinde, og at 
jeg derfor ikke eri Stand til at give nogen større Beskri
velse af Sceneriet paa Guldborgsund ved den Lejlighed, 
hvorimod jeg ganske godt husker, hvad der angaar mig 
selv personligt fra min Træning og Kaproningsdeltagelse i 
Sommeren 1890. 

Studentersamfundets Roklub debuterede paa Kapro
ningsbanen i 1887, hvor dens 4-Aarers Inrigger-Hold til 
almindelig Forbavselse kun blev slaaet med 1/;; Sek. i et 
indledende Heat til 0resundsløbet. Hen paa Eftersommeren 
vandt »Samfundet«, som vi kaldtes, sin første Sejr i et 
JuniorIøb, hvor Holdet, som bestod af S. Rubow, E. Aabye, 
C. Rubow og V. Lund med Viggo Lachmann som Styr
mand slog K. Rs Juniorhold: Cavalsky, Eyermann, J. P. 
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Miiller og Piper. Hvem der styrede for K. R, erindrer 
jeg ikke. 

I Somrene 1888-89 deltog jeg ikke i Kaproning paa 
Grund af Eksamenslæsning. Jeg kunde dog ikke undvære 
Roningen og meldte mig derfor ind i K. R., der laa nær 
ved min Bopæl. Jeg boede nemlig i Frederiksholms Kanal, 
og K. R havde Baadehus ved Tømmergraven, omtrent der, 
hvor Vestre Elektricitetsværk nu ligger. I de to Somre 
roede jeg næsten udelukkende i Single-Sculler, saa at jeg 
kunde faa mine Roture, naar det passede mig, helt uaf
hængig af Kammerater og Træning. 

Jeg husker ikke, om »Samfundet« deltog i Kaproning 
i 1888, hvorimod jeg tydeligt erindrer den Glæde, det 
voldte mig, da mine Kammerater i 1889 vandt det første 
Løb om Guldborgsund-Pokalen, der var skænket Nykøbing 
F. Roklub af Lolland-Falster'ske Godsejere. Paa min gamle 
Plads, 2. Aare, sad cand. polyt. Lassen, de andre Del
tagere var mine Hold-Kammerater fra 1887. 

I Januar 1890 var jeg blevet cand. teol. og kunde atter 
tage mere aktivt fat paa min Idræt. Jeg meldte mig atter 
ind i »Samfundet«s Roklub, og da cand. polyt. Lassen paa 
Grund af Bortrejse var forhindret i at træne, blev jeg op
fordret til at være med til at forsvare den det foregaaende 
Aar vundne Guldborgsund-Pokal. Jeg tog med Tak mod 
Tilbudet, men opholdt mig den Gang ude paa Landet og 
kunde ikke komme ind til Byen og begynde Træningen, før 
et Stykke ind i Juni Maaned. For ikke at møde helt ufor
beredt, tog jeg mig daglig nogle Løbeture, men jeg husker 
tydeligt, at der ikke blev Tid til mere end ialt 13 Trænings
aftener i Baaden sammen med Kammeraterne, før Slaget 
skulde staa. 

En enkelt Episode mindes jeg tydeligt. En Dag stod 
der i »Aftenbladet« i en Førartikel om Kaproningen, at nu 
var »Samfundet« Favorit, fordi K. Rs Hold var blevet 
svækket derved, at Gihm havde maaUet melde sig fra, og 
fordi cand. teol. E. Aabye var kommet ind paa »Samfun
det«s Holli. Jeg var dengang endnu ikke begyndt min Virk-
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somhed som Journalist, og jeg kunde jo ikke nægte, at 
jeg følte mig noget smigret ved den smukke Omtale. Men 
denne Følelse holdt sig ikke længe. Mit øgenavn mellem 
Kammeraterne var »Degnen«. Dels naturligvis fordi jeg 
var Teolog, dels fordi jeg som Regel sang i vilden Sky 
under Omklædningen efter Træningsturene. Da jeg be
meldte Aften kom ned til Baadehuset, var den første Vel
komsthilsen jeg fik: »Naa, Degn, hvormeget har Du maat
tet betale »Aftenbladet«, for at de skulde smøre det op 
om Dig? « Det var min særdeles nøgterne Tagaare, der 
meget prompte fik mig skaaret ned til ~t rette Niveau. 

Naa, Kaproningsdagen kom. Om Lørdagen var vi taget 
ned til Nykøbing, havde faaet fortræffeligt Kvarter hos 
Købmand Hansen paa Torvet, hos hvem vi ogsaa den næste 
F ormiddag fik de Tiders almindelige Kapronings-Frokost, 
en dejlig rød og saftig engelsk Bøf. I god Tid slentrede 
Sven Rubow og jeg ned til Baadehuset. Rubow, der saa 
godt som aldrig røg, med en Cigaret i Munden, for at 
Nykøbing-Konkurrenterne kunde se, hvor ubekymret han 
var. Jeg var paa det Tidspunkt absolut afholdende fra 
Tobak. I 6 Aar røg jeg aldrig, udelukkende af Hensyn til 
min Idræts-Kapacitet. Da jeg var omklædt, skulde jeg dog 
ogsaa yde mit Bidrag til at imponere Konkurrenterne, og 
da der hang et Par Ringe i Baadehuset, løftede jeg mig 
helt op, først i venstre og derefter i højre Arm, plot for 
at konstatere, at jeg var i Orden. Det var den Gang ret 
sjældent, at nogen kunde løfte sig helt op i en bøjet Arm, 
og det undlod - det fik jeg at vide senere - da heller 
ikke at gøre et vist Indtryk. 

Imidlertid - det var ude paa Kaproningsbanen det 
foregik, og der blev det saamænd »surt« nok for os. Hvor 
mange Baade, der deltog i Pokalløbet, husker jeg ikke, 
det var vistnok en 4- 5 Stykker, men der var kun en, 
der kom til at spille en Rolle for os, nemlig vore Værter 
fra Nykøbing F. Roklub. 

Det var jo mange Aar før »Smedeholdet«s Berømmelse, 
men Nykøbing-Roerne var gode nok allerede den Gang. 
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Roklubben ved Guldborgsund var ubestrideligt Nr. 1 blandt 
danske Provinsklubber, og dens Kaproningshold var baade 
kendt og - med Rette - frygtet inde paa Kapronings
banen ved Langelinie. 

Straks efter Starten gik Nykøbingerne frem i Spidsen, 
og vi, der roede efter Princip'et: forrest saasnart som 
muligt, havde vort største Mas med at holde Stævnen af 
vor Baad paa Højde med Nykøbingernes tredje Aare. Saa
dan gik det over første Halvdel af Banen, da La.chmann 
paa et Nik fra Tagaaren raabte: »kom saa«, og vi i en 
meget haard Spurt gled op paa Højde med Nykøbingerne, 
og idet vi vedblev at spurte, fik akkurat saa stort et For
spring for dem, som de havde haft foran os. De andre del
tagende Baade var distancerede og kom aldrig op i truende 
Nærhed. 

Hele Løbets sidste Halvdel roede da Nykøbingerne og 
vi ret klods paa Livet af hinanden, Nykøbingerne kun en 
halv Baadlængde længere tilbage, og uden at Farten mind
skedes noget Øjeblik. Da vi endelig nærmede os Dommer
skibet, tog vi en sidste Spurt, i hvilken det lykkedes os 
at ro endnu et lille Stykke fra Nykøbingerne, saa at vi 
vandt med en kneben Baadlængde. 

Hvad der slog mig mest i det Øjeblik, vi kom ind, var 
den næsten Dødsstilhed, der var om os. Inde paa Kap
roningsbanen ved Langelinie var vi jo vant til, at der blev 
klappet og raabt Hurra for Sejrherrerne i hvert enkelt Løb, 
men her hørtes ikke en Lyd. Jeg husker tydeligt, at denne 
Stilhed snarest øgede min Tilfredshed. Jeg sagde til mig 
selv: »det driller jer nok, at det var os, der vandt,men 
det var det nu. « 

Saadan forholdt det sig ogsaa. Der var jo meget skarpe 
politiske Divergenser i de Tider, og den Omstændighed, at 
det netop var Studentersamfundet, der løb af med Gods
ejer-Pokalen, ærgrede naturligvis dem, lige saa meget, som 
den godtede os. Ærgrelsen føltes sikkert dobbelt, fordi Ny
købing-Holdet paa Forhaand var Favorit, og unægteligt 
ogsaa havde været meget haarde Modstandere. En Malmø-
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Roer, ved Na.vn Åbjornson - hvis jeg ikke husker fejl -
der 14 Dage senere skulde med ved Kaproningen i Køben
havn som Tagaare for sit Hold, var taget ned til Nykøbing 
for at studere sine Konkurrenter. Han overværede Kap
roningen fra Dommerskibet og fortalte bagefter: »Nykøbing
Damerne gråt, då ni gik fram og slog deres poikar! « 

Om Aftenen festede vi sammen med de andre Roere 
i Anlæget tæt uden for Byen. Jeg husker, at mine Kamme
rater og jeg fik Pokalen fyldt med Champagne og tømte 
den. Hvem der betalte Champagnen, aner jeg ikke, men 
- den smagte dejligt. Jeg mindes ogsaa - dog ikke med 
Stolthed - at jeg senere paa Aftenen holdt en Tale for 
Damerne. Den har vistnok været slem. 

Kaproningen i Nykøbing i 1890 var den haardeste af 
dem, jeg har vundet. Naturligvis fordi Træningen havde 
været altfor kort. Et Par Søndage senere mødte vi de 
samme Modstandere samt Malmø-Roklub i »0resundsløbet« 
ved Kaproningen ud for Langelinie. Ogsaa denne Gang var 
Nykøbing-Holdet det stærkeste af vore Modstandere, men 
vi havde nu yderligere 14 Dages Træning, og vandt uden 
at have Fornemmelsen af at have anstrengt os særligt, med 
omtrent 3 Baadlængder. 

Javist er det godt at have solid Træning. 

Edgar Aabye. 
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Sies ta i »Kahytten « i Svendborg roklub. 

SMAABILLEDER FRA EN LANGTUR. 

I Begyndelsen af Juli. foretog "Leif « 
med stud. med. Tarnawski, stud . med. 
Tage Christensen og stud. mag. Løve
Hansen indenbords , en Rejse: Frederi
cia-Trellenæs-Rudkøbing - Svend
borg. 

En juliaften paa den tid solen langsomt, næsten nø
lende, var ved at glide ned i søen, drejede »Kol

dinghus « om Kronborgpynten og gled med et haanligt snøft 
forbi den lænkede »Lappetyr « længere vester over langs 
Danmarks skønne Reviera. Den nære Hornbækplantage 
lyste i alle nuancer af grønt med lange, mørke slagskyg
ger over strandens gullige strimmel. Kulien stod sløret, 
indhyllet i soldis langt ude mod nord. 

Paa fordækket, lænede ud over styrbords ræling, stod 
vi: Nawski, Tage og saa jeg. Det var nu lidt af et mi
rakel, at vi stod der. Nawsky havde afbrudt sin ferie i 
Polen for at komme med, Tage havde dagen i forvejen 
kørt seks mil for at finde og brutalt tvinge mig til, med 
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24 timers varsel, at tage med paa langtur. Tøjet var pak
ket, telt og grejer skaffet til veje, proviant købt, skibet 
anmeldt, alt ordnet paa een dag. 

Men nu er solen nede. Maanen hænger som en stor, 
ildrød ballon, der har faaet et tryk paa den ene side, ude 
agter. Fyrene paa svenskekysten tændes et efter et, forude 
drejer lyskeglen fra Nakkehoved, søen er blank som i kalk
brænderihavnen, stjernerne blinker som i et æventyr af 
H. C. Andersen. Alt varsler godt for turen, og vi kryber 

poserne oppe i en redningsbaad. 

Efter en lille afstikker nord paa til Trellenæs stod vi 
i bagende, brændende sol uden antydning af vind, men 
med strømmen imod, med 5 potter mælk og for 7 kr. rø
get flæsk og 10 pund kartofler som proviant, ned gennem 
Lillebælt. 

Det er den vidunderligste rotur paa den nordlige halv
kugle (paa den sydlige har ingen af os været): skov og 
skrænter paa begge sider, stadig afveksling, smukke par
tier, og saa var vejret saa enestaaende herligt. 

Vi slog lejr paa nordsiden af den fra fortiden uforan
dret nedarvede ø Fænø midt i bæltet. Til den ene side 
havde vi udsigt til Hindsgavl , til den anden ind i Kolding
fjord. 

Maanen var fuld den aften, og der var bal paa hotel
let, d. v. s. gammeldags, med »Den toppede Høne «, seks
tur, »Lotte er død« og gamle kædedanse; der var baal paa 
søen, og de sang paa Hindsgavl. Romantikkens tidsalder 
er ikke helt manet i jorden endnu. (Tage sagde, at der 
ogsaa var elverpiger, men de fortal te mig senere, at de 
var fra Middelfart). 

Om søndagen stak vi tværs over Tybring vig, vi agtede 
os til Assens. Det havde været lummert hele dagen, nu 
trak store, sorte tordenskyer op nede i syd, og tordenen 
brumlede langt borte. Vi gik i land paa Wedelsborghoved 
for at overveje, om vi kunde gaa videre. Vi kunde se As
sens (i kikkert), og bugten var blik stille: vi startede. Vi 
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gik midt mellem Fyn og Baagø med lige kurs mod Assens. 
Da vi var midsvejs, kom tordenen; det lynede paa Baagø, 
det tordnede paa Fyn og det øsregnede begge steder, men 
der, hvor vi var, var det dejligt vejr. I det øjeblik, vi 
lagde til ved Assens roklub, kom regnen, men saa var vi 

io i hus. 
Opholdet i Assens er en historie for sig, men den gem

mer vi. Der var det ogsaa, v1 traf Ulf Kaarsberg, han er 
nu ogsaa et særligt kapitel; men det var ham, der intro-

Søndag morgen. 

ducerede os paa Thom og Thorøgaard, og der blev vi 
modtaget med aabne arme, og ' var der to herlige dage. 
Thom er lille, men forholdene er store, særlig gæstfri
heden; men det, der duperede Tage mest, og det, han 
længst vil bevare i sin erindring, var. . .. snapseglassene, 
han paastaar, der gik en halv pot i hvert. 

Havde det hidtil været stille, blev det nu storm, med 
store søer og brænding lige paa kysten, men vi skulde 
videre, og efter en bridge paa Thorøgaard til kJ. 1, sad 
Nawski oppe som vækkeur, mens Tage og jeg sov, for at 
kalde paa os, naar solen stod op, thi søen var da roligsl. 
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Vi kom ogsaa af sted, men da vi rundede Sønderbyklint, 
stormede det stærkt igen, og ikke læ et eneste sted paa 
kysten. Vinden kom strygende ovre fra Sønderjylland uden 
stands, uden mindste udsigt til at ville flove blot den mind
ste smule, bølgerne kom , store og brede, stadig paa tværs. 
Baaden var tungt lastet og laa dybt. Agter: den stejle 
SønderbykJint, for : klinterne paa Hel næs, og i læ : den 
hvide brænding paa kysten. Men ind maatte vi jo, Lang
somt gik det saa indefter. Pludselig lød det fra styrman-

Efter vandgangen paa Helnæstangen. 

den: Nu! - alle tre forsvandt over essingen, Tage og Naw
ski stod i vand til halsen og holdt baaden op mod sø
erne, jeg for frem og tilbage med den drivvaade bagage, 
baaden fyldtes for hver sø mere og mere, og til sidst bar 
vi den fuld af vand ind over den stenede strand, 

Da havde vi r02t haardt i 5 timer, men vi sov ogsaa det 
meste af formiddagen, mens tøjet tørrede, Men paa Hel
næstangen ligger endnu indholdet af den pakke rosiner, 
bunden gik ud af paa grund af den megen væde. 

Vi fik ikke godt vand at ro i, før vi kom til F aaborg. 
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Vi skulde da have været rundt paa øerne, men vinden var 
konstant i det forkerte hjørne, saa vi maaUe nøjes med at 
gaa langs Fyns kyst. Men da vi først var i Svendborgsund, 
fortrød vi det heller ikke. Lillebælt og Svendborg-Turø
sund, set fra en inrigger, er bestemt kønnere end at se 
Neapel- og saa dø, 

Vi boede en nat i Svendborg roklubs baadehus, stak 
saa en tur til Langeland, hvor vi lejede den ældste ford , 
der endnu bevares kørende i Danmark, for at komme op 

Svendborgsund, 

og se Tranekær sloL Den hostede der op, og den spyttede 
tilbage, men den var vel ogsaa paa alder med kong Hum
bles gravhøj - i hvert tilfælde var den fredet i klasse A. 

Nu ligger teltet lunt under en skrænt i Lunkebugten 
paa Taasinge, det er sidste aften paa turen, Vi har hver 
sat mindst 1 Y. meter medisterpølse til livs - undtagen 
Nawski, han spiser skinke og drikker salatolie til, det 
andet er der ikke vitaminer nok i til en mediciner. Vi 
er krøbet i poserne, men kan ikke sove, teltdøren staar 
aaben, maanen staar ovre over Langeland og laver bro 
tværs over hele bæltet og bugten med og viser os Dan-
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marks maritime stolthed: »Niels Juel « i skarp silhuet ; den 
er under togtet ankret op lige ' ud for os i bugten. Hvodor 
dog afruste, naar vore gode orlogsmænd tager sig saa deko
rative ud i silhuet en maaneskinsnat? 

Vor tur, der gav os lidt af hvert, begyndte nord for 
Sjælland under maanens forjættelse, og endte syd for Fyn 
i det samme tegn - kun havde den nu faaet bulen paa den 
anden side. 

Brage Løve-Hansen. 
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Dubrovnik (Ragusa ) , 

EN LANGTUR PAA ADRIATERHAVET. 

Atter i Aar har en af D. S. R.s Baade vist Flag og 
Stander i Syden, denne Gang i Adriaterhavet. 

Den 17de Maj om Aftenen dampede vi - Bardram, 
H. K. Rasmussen og undertegnede - af med Gedsereks
pressen. Baaden (Helge) var sendt med Skib direkte til 
Trieste, og det var vor Plan at ro langs den østlige Kyst 
af Adriaterhavet, idet der her ligger en Række store Øer 
i ringe Afstand fra Kysten, som vi formodede vilde give 
os tilstrækkelig roligt Vand. 

Dette viste sig ogsaa at slaa til , men for Resten havde 
vi hele Tiden et saa vidunderligt Vej r, at vi saamænd og
saa kunde have roet udenfor Øerne, j a tværs over Adriater
havet - hvis ikke der havde været den Paragraf i Lang
tursreglementet om, at man til enhver Tid skal kunne 
svømme i Land! 

I Trieste blev vi modtaget paa det hjerteligste af F or
manden for »Rowing Club Triestino« og en hel Del Med-
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lemmer, der var mødt op paa Banegaarden, skønt det var 
sent om Atfenen. (Vi havde nemlig korresponderet med 
Klubben om vor Tur og bedt dem modtage Baaden.) 

Det viste sig at være nogle prægtige Mennesker, vi her 
var dumpet ned imellem. Navnlig skal vi sent glemme den 
Fest, de gjorde for os i Byens bedste Restaurant, hvor der 
blev holdt Taler og raabt Hurra paa italiensk og dansk, 
og hvor vi dog forstod hinanden glimrende . -

Den næste Dag om Eftermiddagen rejste vi videre med 
en Damper og vaagnede op ·den følgende Morgen i Split. 

Efter det sædvanlige Vrøvl med Toldvæsenet, som man 
!pøder alle Vegne (her vilde de have deponeret et større 
Beløb, men det endte med, at vi fik en lille Plombe paa 
Baaden ganske gratis) kunde vi tage over i Roklubben, der 
viste sig at trives under meget gunstige Forhold, under
støttet af Byen. 

Der var et stort nyt Baadehus, fint Materiel og en lille 
energisk, tysk Træner, som gjorde sit bedste for at tampe 
de noget dovne Sydlændinge op til at bestille noget i 
Baadene . 

Dagen gik iøvrigt med at se Byen, som er meget in
teresseret (Kejser Diokletians Palads) og Udgravningerne 
i Nærheden af den romerske By Salonæ. 

Endelig den næste Morgen ved 7-Tiden kunde vi starte 
paa selve Roturen. Vi havde aftalt at skifte Plads hver 
Time, saaledes at hver Mand roede 2 Timer og styrede 1 
Time, og dette gennemførtes paa hele Turen med stor Nøj
agtighed. 

Efter Splitroernes Anvisning havde vi Dagen før forsynet 
os rigeligt med en Slags Lanolin til Indsmøring af Krop
pen for at beskytte os mod den stærke Sol. 

Endvidere havde vi indkøbt Proviant, Frugt, Vin og 
Selters, da Kysten var ret øde og der kunde gaa Timer, 
før vi passerede Landingssteder . 

Efter ca. 3 Timers Roning langs en pragtfuld Klippe
kyst brændte Solen saa stærkt, at vi maatte søge i Land, 
først hen paa Eftermiddagen kunde vi fortsætte. 
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Ved Mørkets Frembrud naaede vi det lille Fiskerlej e 
Baskavoda. Her mødte vi temmelig primitive Forhold, men 
til vort Held var der en Indfødt, som havde været i den 
australske Marine, og som derfor forstod Engelsk. 

Ved hans Hjælp fik vi baade Mad og Nattelogi, men 
Forholdene havde dog gjort saa meget Indtryk paa en af 
os, at han pludselig midt om Natten i Søvne raabte: "Pas 
paa Pengene, Norman, det er et Røverland, vi er i! « 

Naa, der skete intet, og næste Morgen gled vi videre 

K ystparti Syd for Dubrovnik. 

og naaede op ad Formiddagen den henrivende lille By 
Makarska. Her var en Roklub, hvor Baaden blev lagt ind. 

< Makarska er et - navnlig af Tyskere - meget søgt 
Badested, men det var ikke Sæson endnu, saa vi havde 
det hele saa nogenlunde for os selv. 

Hen paa Eftermiddagen tog vi videre og naaede om 
Aftenen Podgora. 

Havde vi den foregaaende Nat haft det primitivt, saa 
havde vi til Gengæld her et helt Badehotel til Disposition. 
(Det er en Fordel at rejse lidt udenfor Sæsonen), 

Næste Morgen startede vi meget tidligt, for vi vilde 

l 
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tage Dagens Distance inden Middag. Det gik ogsaa, og vi 
naaede den lille By Gradac ved li-Tiden, netop da vi 
næsten ikke kunde holde den gaaende længere paa Grund 
af Solen. 

Efter et herligt Bad og en helt god Middag, sov vi et 
Par Timer, som. alle fornuftige Mennesker gjorde dernede, 
hvorefter vi var rigtig godt oplagt om Aftenen. 

Det var et henrivende Vejr, Fuldmaanen skinnede over 
Havet og de skønne Bjerge, Æventyret strejfede os -. 

Den næste Morgen var der Blomster i vor Baad -
men vi maatte jo videre, vi havde et langt Stræk for os 
til Ston, Landtangen, hvor vi skulde have Baaden over for 
at kunne fortsætte i Fjorden paa den anden Side. 

Paa denne Tur passerede vi Narentaflodens Delta. Ef
ter Ordre fra en Læge i Makarska, der tillige var Formand 
i Roklubben, holdt vi lidt til Søs for at undgaa Moskitoer 
og andet Djævelskab. 

Paa det sidste Stykke blev Farvandet ganske snævert, 
og vi havde baade Strøm og Vind imod. 

Vi naaede frem ved 12-Tiden og fik fat i en Mand med 
en Oksekærre, hvorpaa Baaden blev kørt det lille Stykke 
over Landtangen. Ston var for Resten en morsom lille By, 
en rigtig Sørøverrede i gamle Dage. 

Byen var endnu omgivet af de gamle Fæstningsmure, 
og oppe i Bjergene laa tværs over Landtangen flere Ræk
ker Mure, hvorfra man aabenbart i gamle Dage havde for
svaret Halvøen. 

Efter Sigende havde dette F æstningsanJæg været be
nyttet endnu under Napoleonskrigene. 

Det var Søndag, og alt var stille og roligt med Und
tagelse af et Par Mand oppe fra Bjergene, som turede 
rundt paa Beværtningerne. 

De havde lange Knive og Pistoler i Bæltet, saa det 
var forstaaeligt, at det stedlige Politi holdt sig klar af 
dem. 

Næste Morgen slog vi alle vore tidligere Rekorder, idet 
vi sad i Baaden allerede KJ. 3,00. 
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Maalet var Dubrovnik (Ragusa) , det skønneste Sted ved 
Adriaterhavet - og det skuHede ikke. En herlig gammel 
By i italiensk Stil med en pragtfuld Beliggenhed. Vi blev 
her en ekstra Dag. 

Men vi maatte jo videre, og næste Dagsrejse gik til 

Turens Deltagere og Triestroere. Marcuspladsen. Cettinje. Baadtrans
port ved Ston. Dubrovnik. "Helge« ved Adriaterhavets Klippekyst. 

Ercegnovi i Kotorbugten. Middagstimerne tilbragte vi paa 
en dejlig lille ø. Om Eftermiddagen havde vi lidt Sø paa 
Turen fra bemeldte ø til Indløbet af Kotorbugten, men 
det var ogsaa den eneste Strækning paa hele Turen, hvor 
der ingen beskyttende Øer fandtes. 

Den sidste Dag i Baaden. Gennem den store, bugtede 
og vidt forgrenede Fjord ind til K,otor, den sydligste 
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Havneby Jugoslavien og iøvrigt en interessant gammel 
By, beliggende inderst inde i Fjorden ved Foden af mæg
tige Bjerge. 

Da Montenegro ligger oppe i disse Bjerge, maaUe vi 
naturligvis derop , og det gik meget nemt ved H jælp af 
en Chevrolet, som pilede op ad det Utal af Serpentiner, 
som Vejen dannede paa den stejle Bjergside. 

Kotor. 

Jeg vil ikke forsøge at skildre de pragtfulde Panora
maer, som aabnede sig for os paa denne Tur, men vil 
indskrænke mig til at konstatere, at det passer ikke, hvad 
der stod i min Geografi om »Montenegros sorte Bjerge«, 
for de er graa, endog temmelig lysegraa . 

Hovedstaden, Cettinje, viste sig at være en større 
Landsby, hvor det vrimlede med Montenegrinere i Natio
naldragter. Vi saa Slottet og det store Træ paa Torvet, 
hvor man i sin Tid hver Dag Kl. 3,00 Eftm. kunde træffe 
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Kong Nikita, og komme frem med, hvad man havde paa 
Hjerte. 

Desuden saa vi et stort »Landkort« over hele Bjerg
egnen. Vor Fører fortalte os under Forevisningen nogle 
haarrejsende Historier om, hvorledes han havde været lejet 
af et Filmsselskab som Anfører for Montenegrinerne til 
Optagelse af Kampscener med Albanesere. 

Da disse fra gammel Tid er Montenegrinernes Døds
fjender, var det gaaet meget realistisk til, og han for sit 
Vedkommende havde skudt. ... o. s. v. 

Vi rejste nu tilbage med Damperen til Trieste, havde 
det sædvanlige Vrøvl med Baaden, først med Styrmanden, 
som vilde snyde os, og derefter med Toldvæsenet, som 
var ærligt nok, men meget omstændeligt. 

Og dermed var Turen forbi - for at vi lige naaede et 
Par Dage i Venedig, maa vist nærmest henregnes under 
Privatlivet. 

J. Norman-Hansen . 
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Berliner Ruder-Club. 

D. S. R - BERLINER RUDER-eLUE. 
EN INDBYDELSE. 

M edlemmerne husker sikkert fra Aarbogen i Fjor 
_ Landsretssagfører Oskar Bondo Svane il interes
sante Artikel om Berliner Ruder-Club, hvor han roede som 
Gæst under sit Studieophold i Berlin. 

Denne Artikel har for nylig været trykt i "Club«s offi
cielle Blad: B. R-C.-Nachrichten, der fø jer følgende Kom
mentar, som af flere Grunde, ikke mindst den venlige Ind
bydelse den indeholder, turde være af Interesse for Med
lemmerne, til den: 

»Es freut und, das s HerI' Svane einen guten Eindruck von der 
Arbeit , die im B .R.C. geleislet wird, mil nach Danemark genommen 
hat, dass el' uns beseheinigt, dass anstelle der Schvarmerei LInd 
des Geliihls eines Werthers und eines Heinrich von Kleist , Kralt 
und Energie bei uns gepflegl wird, dass trotz der warme Dusche 
und des Miinchener Bieres der B.R.C. noch nichts von seinem Cha
rakler als »Kampfclub« eingebiissl hal und dass schliesslich die 
Jungen im B.R.C. mit den Aelteren, Erlahreneren unaufhaltsam 
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darum wetteilern, die Tradition des Clubs aufrecht ZlI erhalten und 
im alten Kampfgeist weiter fortzufiihren. Es Ireut uns , dass H err 
Svane den M ul zur Kritik gefunden hat und kan nen nul' wiinschen , 
dass wir immer erliihren, was unseren Gasten gefallen lInd was 
ihnen missfallen hat. Wenn H erI' Svane einmal wieder den Weg zu 
lins linden wird, werden wir ihm zeigen kan nen , das s dank der 
unermiidlichen Arbeit der Herren Katte, Kulling und ihrer Mit
arbeiler, in Bezug auf den Tourenrllderbetrieb schon so manches 
sich geanderl hal. 

Herr Rechtsanwalt Oskar Bondo Svane wie seine Kameraden 
vom »Danske Studenters Roklub« sol1en uns stets von neuem herz
lichst willkommen sein. 

At Berliner Ruder-Clubs Medlemmer ogsaa altid vil 
være velkomne Gæster i D. S. R., tilfø·jer vi kun for en 
Fuldstændigheds Skyld. 
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"TOGO". 

J eg ved ikke, hvor »Togo « er kommet fra, heller ikke, 
hvornaar den er arriveret i Klubben, og langt mindre 

hvorfor den hedder »Togo« med et mystisk II bagefter. 
Der maa vel have været en »Togo« I før den; men det 

kender jeg slet ingenting til, og det er iøvrigt ogsaa noget, 
der ikke kommer den Ting ved, jeg her skriver om. 

Der gaar sære Frasagn om, at »Togo« skal være kom
met sydfra, at den i Tidernes Morgen - i hvert Fald maa 
det være mere end en halv Snes Aar siden, for den har 
været i Klubben fra før jeg blev Medlem - skal have 
sejlet Ingeniør Ree over østersøen - eller var det om
vendt? 

Det er alt, hvad jeg ved om dens Oprindelse. 
Noget mere ved jeg om dens Tilværelse i Klubben. 
Til daglig ligger den og ser saare fredelig ud nede i 

Krogen mellem Slidsken og Bølgebryderen, hvor Hertz eller 
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Helge, eller hvem der nu har været ude i den sidst, plejer 
at efterlade den omhyggelig tilhyllet og fortøjet. 

Men hvis man dømmer »Togo« ud fra dette Syn, tager 
man storligen fej 1. » Togo« er langtfra fredelig, » Togo« har 
en meget slet Egenskab. 

Den er lunefuld; den gør Grin med en. 
H vor tit har j eg ikke set »T ogo« starte, eller rettere 

blive startet -, ikke let - det vilde være Synd at sige, for 
dens arme F ører plejer først at staa paa Hovedet henne i 
Forstavnen i flere Minutter og risikere Liv og Lemmer ved 
at dreje paa Startsvinget -, men dog tilsidst, efter megen 
Pusten og adskillige Forbandelser, blive starlet med en 
Række Eksplosioner, der faar en til at tænke paa Vesnv 
i Udbrud? 

Hvor tit har jeg ikke set »Togo« saaledes omsider 
komme i Gang og derpaa staa Havnen ud med Skummet 
sprøjtende om Boven? 

Og hvor tit har jeg saa ikke set den gaa i Staa langt 
pludseligere, end den for lidt siden gik i Gang, blot fordi 
Føreren har pillet lidt for meget ved den? 

Nej, »Togo« et vanskelig. 
Jeg tør bande paa, den er af Hunkøn. 
Jeg selv har altid af bedste Evne undgaaet at komme 

lil at pille ved »Togo «, fordi jeg straks fra første Færd 
havde en Fornemmelse af dens ustabile og drilagtige Ka
rakter. 

Men der er alligevel nogen, den altid har øvet en stærk 
Tiltrækning paa, selvom den ogsaa drillede dem efter 
Noder. 

T ag nu bare Hans Fogh. 
Hvor ofte har jeg ikke hørt ham bande over »Togo« 

og love højt og helligt, at nu skulde han aldrig røre den 
elendige Plimsoller mere. 

Og saa stod han dog atter den næste Aften før Træ
ningen troligt paa Hovedet i den. Jeg vil ikke paastaa, 
at Fogh hver Dag drejede paa alle Skruer og Møttriker 

»Togo«s Motor, selvom vi andre ganske vist havde den 
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Fornemmelse, naar vi sad i Baaden og bare ventede paa, 
at han skulde blive færdig med »Togo«, for at vi kunde 
komme ud paa Træningsturen; men jeg tør staa inde for, 
at Fogh i Virkeligheden har haft mange glade Timer i 
»Togo«, trods alle de Ærgrelser, han maatte taale af den. 

Og det sanune er vist Tilfældet med f. Eks. Hertz og 
Meng og Helge. 

»Togo« er hidsig, »Togo« er stædig; der skal nok være 
noget om, at den er sydfra. 

Men »Togo« oplever meget. Der kan ikke holdes en 
K aproning her i Byen, uden den skal med, farende op og 
ned ad Banen, sprudende og sydende, svingende og dan
sende, drillende alt og alle; men interesseret, fyldt med 
Medlemmer, der i Tide har sikret sig dens Førers Be
vaagenhed. 

Jeg kunde fortælle mange Ting, som jeg ved, »Togo« 
har oplevet, fordi jeg selvoplevede dem samtidig; men 

. jeg skal indskrænke mig til et Par. 
»Togo« var med i sin Tid, da »Qvist« sejlede Otteren i 

Sænk i Nyhavn, og Folk stimlede sammen inde paa Kajen 
og troede , der var sket en større Ulykke; den var med i 
de gode gamle Dage, da Ove Petersen hver Aften lod sin 
Røst lyde op gennem Havnen, saa de forbipasserende stod 
stille paa Langebro og rystede af Skræk; den vaT med hver 
Gang Studenterne roede et Løb, og gik i Staa ' af Raseri 
eller Sorg, naar de tabte. Hvor er den gaaet i Staa mange 
Gange! . 

Og »T ogo« var med, da den Begivenhed, jeg nu til 
Slut vil berette, passerede. 

En Efteraarsaften skulde en af Otterne transporteres 
ned i Sydhavnen, -- selvfølgelig ved Hjælp af »Togo«. -
Frantz Hvass, Ebbe Munch og Undertegnede var Mand
skab, og vi stod glade Havnen ud med »Ny« paa Slæb. 
Det var godt Vejr, syntes vi, og derfor gik vi udenom Ben
zinhavnen. 

Det skulde vi ikke have gjort; for der gik Sø derude, 
og længe varede det ikke, før »Ny « var fuld af Vand. 
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Og de, der har prøvet at transportere saadan en fyldt 
Otter og passe paa den samtidig, ved , at det i hvert Fald 
ikke kan karakteriseres som en Nydelse. 

Naa, vi var ved godt Mod og brasede ind mod Havnen, 
saa hurtigt vi kunde og turde i Skumringen. 

Da vi kom ind til Toldboden, blev den imidlertid gal. 
Hvad det var ved os, der tiltrak sig Toldernes Opmærk
somhed, skal jeg ikke kunne sige. Maaske var det vore 
tomme Benzindunke bag i »Togo«, maaske var det et 
pludseligt Lune hos en af dem. 

Faktum er, at de begyndte at raabe og vinke , at VI 

skulde lægge ind. N u er det ikke saa lige en Sag at lægge 
ind der med en fyldt Otter paa Slæb, saa vi var straks 
klar over, at det skulde vi ikke nyde noget af. 

HVlsaarsag vi pludselig fattede en saa stor Interesse for, 
hvad der muligt kunde tænkes at foregaa paa Arnagersiden, 
at vi aldeles ikke kunde hverken høre eller se andet 
Standse os kunde de jo ikke, og vi gled muntert forbi dem 
og lod dem forsvinde i Skumringen. 

Vi var enige om, at den var fint klaret, og saa tænkte 
vi ikke mere paa det, men naaede lykkelig og vel Syd
havnen, hvor vi blev modtaget af Kammerater , der skulde 
hjælpe os Baaden op. 

Mørkt var det blevet nu, og vi masede kraftigt paa . 
Pludselig stod der saa to Toldbetjente med Guldtresser 

og strenge Miner iblandt os. 
-- Hvem af os, der havde været i Motorbaaden? 
De havde fulgt os inde paa Land. 
Vi tre Syndere, der forudsaa Arrestation og andet slemt, 

meldte os og kom med vor Forklaring. 
Tolderne var ikke naadige; de havde tilsyneladende slet 

ikke nydt den raske Tur ned gennem Havnen; men omsider 
lod de os dog slippe. 

Vi fik vist en Advarsel -- og jeg er sikker paa, at 
»Togo« grinede. Det var jo i Virkeligheden den, der havde 
forbrudt sig. 

Ja, man skal høre meget! Tænk blot paa alle de Ord, 
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der lyder ombord i den fra For til Agter! Jeg mener ikke 
alle de Kraftudtryk, man kan blive forsynet med under en 
Træningsturj nej alle disse sælsomme Ord, der veksles 
mellem et Par »Togoister«: Er der Smør i Fedtkopperne? 
Køler den? Den skal tippes lidt! Det Udtryk, der har præ
get sig bedst i min Bevidsthed, stammer imidlertid ikke fra 
en »Togoist «, men fra en Passager - det var ikke mig -, 
der efter at have overværet en Times ivrige Startøvelser, 
forsigtigt fremsatte Spørgsmaalet: Er der lukket op for 
Benzinen? - Og det var der ikke! 

Man skal tage sig i Agt for »Togo «. Kommer man først 
i dens Vold, er man solgt. 

Den er som en K vinde, den kan faa den underligste 
Magt over ens Sind. 

Og alligevel finde paa at drille en paa det kraftigste. 
Lad »Togo « ligge; overlad den til dem, der paa samme 

Tid kan omgaas den med Forstand og Kærlighed . 
. Passageren. 
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i Repa ration af air K a pro ni ngs ma rc r; el :: Ah Bes lag fø res pa" L age r I· 
: 
: R imeLi.9c Pri.w'" Lcmpe/~ge BelnLillfjJ'"ilkaar" 
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ELLINGHAUS & JENSEN 
RYESGADE 23 

K UNSTNERISKE 
A RBEJDER I GULD - søLr - RIWNCE 

S POR TSPR"EJJIIE R 
SPECIALPRISER TIL SPORTSKLUBBER _ ................................................................................. . 

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

DE l AARBOGEN . BENYT T E.DE 

IT 

CLXCHEER i 
i 

I 
ER LEVERET AF 

TUTEI N &I\OCH 
I 
I 

FARVE.R D 
. 

E. CA 

: 
................................................................. w •••••••••••••••• e; • 
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Til. Byen 7072 

MALERMESTER 

27, Rømersgade 27 
~ 

Til. Byen 7072 

ALT MALER- OG TAPETARBEJDE 
UDFØRES 

Overslag gratis Overslag graNs 
.................................................................................... 



Det bedste" ved 
en Middag 

er Kaffen, Cigaren 

og Likøren. - Og 

det bedste t il Kaf-

fen og Cigaren er 

den originale danske 

C.L.O.C. 
LIQUEUR. 


