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Bestyrelse 1932:
Formand : Over!., Dr. med . K. Secher, Bispebj. Hospital, Tlf. Taga 1257.
Formand for Kapronin gsudvalget: Gross. Gudmund Schack, "Vesterport«, Tlf. Byen 8727.
0konomiudvalgsmedlem: Sekr. i Finansmin., cand . jur. Axel Lundqvist,
C. N. Petersensvej 49, F., TIL Godth. 5352 x (om Dagen 4653).
Ka sserer: Grosserer Gudmund Schack, Julius Blomsgade 4, Telefon
Taga 2715, og »Vesterport«, TIL Byen 8727.
Sekretær : Stud. med. Va gn Stæ rmose, Ribegade 8, 0 .
Rochefer: A. Thygesen, Langelandsvej 49 A, F .
Stud. med. Knud Lund, Rosenv ængets Alle 16, 0.
Stud. med. Harry Brocks, Pr. Alexandrines Alle 10 ", Charlottenlund, TIl. Ordrup 1454.
Materialforvalter : In geniør J. Norman-Hansen, St. Ann æg. 24A, TIL
Amager 7334.
Husforvalter : H. Wandel, V. Stra nden 2, TIL Byen 6060.

Kaproningsudvalg :
I' orrn a ncl : Grosser er Gudmund Schack, »Vester port «.
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Mc dlclUsantal: Ca. 500 aktive, ca. 50 passive.
Kontingent: 5 Kr. maanedlig.
Klubben giver Adgang bl. a. til: Daglig Motionsroning, Skovture og
Fællesture pr. Robaad, Week-end- og Ferieture til Klubbens Sommerhus i Nivaabugten, Flerdagsture med Telt, Træ ning, Kaproning,
Rejser til Rostæ vner i Udlandet, endvidere Løb, G ymnastik, Sol bade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset i Kalldm ,·n .
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Professor Hannover døber »Sans «.

SÆSONEN 1931
vis man er Statistiker eller »talklog «, kan man som
bekendt faa Tal til at sige næsten hvadsomhelst; men
selvom man i Henseende til Tal er en ren Rastelli, er det
dog ikke en muligt i Aar at faa Statistiken til at vise Fremgang.
En daarlig Sommer virker ikke fremmende paa vor Idræt;
det er en gammel Erfaring, jfr. diverse Indledninger i tidligere Aarbøger.
Det kommer derfor ikke bag paa en, naar man faar at
~ide, at sidste Sæsons Rekordtal ikke blev passeret i Aar
undtagen i Henseende til Medlemmer, hvis Tal steg fra 497
til 510.
Derimod overraskes man maaske - især med ens egne
Erindringer om den sløje Sommer 1931 in mente - ved at
høre, at der dog kun mangler 2000 km i, at vi havde naaet
Kilometerantallet fra i Fjor, 123,918.
Det viser, at Studenterroerne er et Folkefærd, der ikke
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lader sig gaa paa, en Race, der tager det Onde med det
Gode.
Kun paa eet Omraade - men til Gengæld ogsaa et meget
vigtigt - blev der sat Rekord i Aar.
Vi vandt 25 Sejre paa Kaproningsbanen og vor Flagline var fyldt med smaa blaa Vimpler fra øverst til nederst.
Ret et Syn for en ivrig Studenterroer .
Det er imidlertid ikke Meningen paa denne Plads at
komme nærmere ind paa Statistik; herom henvises til Skemaerne længere henne i Aarbogen.
Aarets Begivenheder derimod, skal der her berettes lidt
om, hvad der skete, hvem vi saa som vore Gæster og alt
det. Generalforsamlingen 1930 holdtes - Traditionen tro paa Polyteknisk Læreanstalt den 27. Februar.
Den blev meget stilfærdig, va,r heller ikke særlig talrigt
besøgt - desværre, fristes man til at sige.
Thi lige saa vel som det er uheldigt for en Klub, hvis
der er for meget Kiv og Kævl indenfor den, lige saa vel
ser det galt ud, dersom Medlemmernes Interesse for dens
Foreteelser gaar i Staa.
Det skulde dog nødigt komme dertil, at kun en 30-40
Mand skulde interessere sig for Klubben, medens de andre
ca. 450 blot kommer og faar for 5 Kr. Roning om Maaneden.
Og Medlemmerne kunde ogsaa godt huske paa, at det
for Bestyrelsen vilde være rart netop paa Generalforsamlingen at faa lidt at høre om de Ønsker, de har, om de Ting
de mener skulde være anderledes, om alt det, som Medlemmerne, der Dag ud og Da g ind færdes i Klubben, maaske kan se paa med friskere øjne end Bestyrelsens Medlemmer, af hvilke i hvert Fald en Del ikke har saa forfærde lig megen Tid at tilbringe derude.
Den aarlige Flidspræmie, »Papirkniven «, blev tildelt
Lundqvist.
Skærtorsdag den 2. April, i friskt Ve j r, he jstes Standeren, og de ivrigste og mest rotørstige Mcdl cmm er fik den
første Tur, medens de øvrige, Iid e l a n 'nd', a t det ikke

skulde blive meget bedre senere paa »Sommeren«, besluttede at se Tiden an lidt endnu.
Den 14. Maj deltog vi med alt, hvad flyde kunde, i Københavnskredsens aarlige »Kristi Himmelfartstur «.
Instruktionen af »Kaninerne « besørgedes atter i Aar af
Rocheferne med Bistand af en Række ældre Medlemmer,
der beredvilligt havde stillet sig til Disposition.
Den aarlige Præsentationsroning fandt som sædvanlig
Sted den 12. Juni, Dagen før Klubbens Fødselsdag. Dom-
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Langtursfrokost.

merkomiteen bestod af Ing. Ove Petersen, Dr. Secher og
Norman Hansen.
Der var udsat 4 Enkeltmandspræmier og en Holdpræmie.
De første vandtes af Johs. Larsen, E . Lauritzen, A . R. Welter og G. Mathiassen.
Holdpræmien tildeltes af de strenge Sagkyndige Holdet
H. Vorslund-Kiær, Odd Steenberg, Uffe Vilstrup og B. Højberg-Petersen, der var instrueret af Wandel.
Den n. Juni fejredes Klubbens Fødselsdag med Kaninfest og Baadedaab, hvilken sidste ligesom i Fjor fandt Sted
i to Afdelinger.
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Først døbte - i Nordhavnen - vort Æresmedlem, Professor H. J. Hannover, en Toer uden Styrmand med Navnet
»Sans «. Inspektør Jespersen, Polyteknisk Læreanstalt, gav
en 2-Aarers Inrigger Navnet »Elektra«, og Formanden for

ening for Rosport, døbte henholdsvis en Dobbeltsculler og
en Gigfirer med Navnene »Duo« og »Olsen «.
Om det sidste Navn, der ikke passer særlig godt ind i
Rækken af vore høj nordiske Baadenavne, bør maaske tilføjes, at det var uundgaaeligt, idet Kaproerne forlængst
havde givet Baaden dette Kælenavn, som uvægerlig vilde
have hængt fast ved den alligevel.
Efter at Medlemmerne havde haft Lejlighed til at bese
Træningshuset, gik Turen paany til Nordhavnen, hvor en
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Danske Studenters IclræLsraad, I . ,' " II I' 1111'111101111111 'r, døbte en anden 2 Aarers Inriggl'l 1.111",
Turen gik derpaa i Turislhil ... lil '11 1I' lI ill l :I, hwlCL i Sydhavnen, hvor to af vore egil' M,-tl lI'IIIII"'I, l'I ,'lIl z lIvass og
Axel Lundqvist, Formand og NII" IIIIIIII ,llld 1'11 Dansk For-
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Saa lægger vi ud .

animeret Fest med Øl og Pølser samt »alle Tiders morsomste« Kanintale af Professor Hannover tog sin Begyndelse.
At der midt under Festen indløb Meddelelse om Hendriksens flotte Sejr i Begynderløbet i Liibeck trykkede selvfølgelig ikke Stemnin.gen..
De øvrige Fester i Sæsonens Løb er der kun Grund til
at nævne kort. Her skal lige mindes om Festen efter den
store Internationale Kaproning paa Bagsværd Sø, hvor vi
fejrede vore Modstandere fra Norske Studenters Roklub og
Akademiska Roddforeningen i Stockholm, og hvor vi gæste-
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des af en Række Roere fra de andre københavnske Klubber, de to tyske Studenter fra Hannover, Vols og Beckadolph, der ogsaa havde deltaget i Kaproningen, og en
Række Provinsroere.
Det er ikke Meningen her at komme ind paa Kaproningen; den behandles særskilt andet Steds i Aarbogen; men
det er dog umuligt helt at forbigaa den i Beretningen om
et Aar, hvor vi har vundet 25 Sejre.
Det var Hendriksen og Yngste-Juniorfireren, der bragte
os de fleste, medens vore Seniorers ihærdige Arbej de paa
Grund af forskellige Forhold ikke fik den Belønning, det
havde fortjent.
Men ogsaa Aarets Begyndere viste sig fra den gode Side.
Ved Efteraarskaproningen vandt vi paa eet Løb nær - hvor
iøvrigt kun et Uheld berøvede os Sejren - alt, hvad vi startede i.
Og i Kvik-Matchen den 15. September vandt vi begge
Løbene.
Der er Stof nok at arbejde med i 1932.
Men ogsaa den daglige Motionsroning - vor Idræts vigtigste Gren - og Langtursroningen har været drevet med
megen Iver.
Foruden de mange week-end Ture til Nivaahuset har der
været foretaget følgende store Langture:
I Pinsen var 2-Aarers Baadene »Rolf « og »Rune « paa
KulIen , »Cimbria « i RaageJeje og »Svea « i Helsingør.
Desuden har »Cimbria « foretaget Turene Kolding-Aarhus m. m., Aarhus-Svendborg og Svendborg-Vejle.
»Lejf « og »Rune « har gjort Turen Goteborg-Oslo og
»Rolf « Turen Oslo-Goteborg .
»Svea« har to Gange været i Skelderviken og »Helge«
har gjortTurene: København-Vordingborg og Stege-Ærøskøbing-Svendborg-F redericia.
»Rune « møder op med Rilten: Holten- Larvik-Gaaseøen og »Roar« har gjort Turene: Svendborg- Vejle og Malmø
-Stockholm (853 km).
Endvidere har 4-Aarers Baadene »Hjalte « og ., Vil<ill~~ "

foretaget hver en Tur, nemlig Kalmar-Vestervik og Vanersborg-Amålsafle-Kila-Lecko-Vaners borg- Go te borg.
Den 25. Oktober blev Standeren strøget i Nærværelse
af de faa, trofaste, der som sædvanlig møder Søndag efte.r
Søndag ved Sæsonens Slutning og ordner, rydder op og gør
i Stand før Vinterhvilen.
Allerede den L Oktober var dog Gymnastiken begyndt
i Statens Gymnastikinstitut under Kaptajn Bondos Ledelse.
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»Vor egen lille, private Vagtparade «
eller »En Søndag paa Amager«.

Ved Sæsonens Slutning forlod vor Træner gennem de to
sidste Sæsoner, Herr Krentscher, os og tog tilbage til Hamburg, hvorfra han i sin Tid var kommet.
Krentscher kom jo kun den forholdsvis faataJlige Del af
Medlemmerne, der dyrker Kaproning og ligger i Træning,
helt ind paa Livet, og det er selvfølgelig dem, der længst
vil huske ham.
Det er vist ikke for meget sagt, at Kaproerne satte stor
Pris paa den gamle, principfaste Tysker og vil mindes ham
og Træningen under ham med Glæde.
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Som Punktum for Kaproningssæsonen med de 25 Sejre
afholdtes i »National-Scala « en Fest for Kaproerne, som
har sin egen Historie.
Da Tølbøll til August maaUe rejse til Aarhus, maatte
Schack foruden sine andre jobs paatage sig at fungere som
F ormand for Kaproningsudvalget, hvilket Arbej de han som han jo har for Skik, naar der bliver læsset noget paa
hans Skuldre - gik til med Begejstring og Optimisme, en
Optimisme, der blev større og større efterhaanden som Træningen skred frem, og kulminerede, da vi ved Efteraarskaproningen vandt den 23. Sejr.
Den Dag gik Schack saa vidt, at han lovede at give en
Middag til 25 Personer, hvis vi ikke vandt 25 Sejre ialt;
der var jo Kvik-Matchens 2 Løb tilbage.
Dagen for »Kvikmatchen « oprandt. Schack var Banedommer og Ingeniør Ree Dommer.
Da vi havde vundet det første af Løbene, løb Schack
Motorbaaden op til Kajen og raabte op til Ree:
- Naa, nu kommer den fem og tyvende Sejr.
Ree saa lidt skeptisk ud, men Schack lod sig ikke slaa
ned.
- Skal vi vædde? raabte han. Hvis vi ikke vinder nu,
gi'er jeg Middagen, vinder vi, gi'er De den.
Og Ree slog til.
Vi vandt jo - heldigvis - og Middagen blev givet.
De oprindelige 25 slog dog ikke til. Vi blev nærmere
50; for det endte med, at det blev til en Fest for vore
Kaproere og med Deltagelse af en Række af vore gamle,
trofaste Medlemmer.
Underdirektør Riernann, Schacks Forgænger som Kasserer, Axel Mathiesen, nu velmeriteret Læge i Faarevejle,
Frants Hvass, tidligere Formand for Khibben og nu Formand for Dansk Forening for Rosport, samt Landsretssagfører Aage Petersen, tidligere Formand for Københavnskredsen af Dansk Forening for Rosport, havde saaledes
givet Møde.

Og desuden deltog Ing. Ree, Krentscher samt Dr. Secher
og den øvrige Bestyrelse.
Under Festen, der blev ualmindelig vellykket, overrakte
Stærmose paa Kaproernes Vegne Ingeniør Ree en smuk,
kalligraferet Adresse, og »Flensborg-Petersen« overrakte
Herr Krentscher som en Erindring fra Kaproerne et ægte
tysk 0lkrus med Sølvlaag og Inskription.
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Aarels Høst.

Dr. Secher overrakte med en smuk Tale Ingeniør Ree
Klubbens Papirkniv med Inskriptionen: Fortjent, og Hvass
overrakte Hendriksen en Plaquette fra Dansk Forening for
Rosport til Erindring om Deltagelsen i Europamesterskaberne i Paris.
Hermed var det mere oHicielle til Side. Resten var et
muntert Punschesold med saa mange Taler og Hurraer, at
Restaurationens Gæster efterhaanden interesserede sig mere
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for, hvad der foregik i »Wessel-Salen« end for de optrædende - iøvrigt meget søde - unge Damer.
Forhaabentlig vil det være muligt ogsaa fremtidig at
slutte Kaproningssæsonen med en saadan Fest for Kaproerne, der naar alt kommer til alt dog er de Medlemmer,
der lægger det største Arbejde for Klubben.
De fortjener den Opmuntring.
Om den kommende Sæson skal der ikke siges meget her.
Naar Standeren om et Par Maaneder hejses, vil som
sædvanlig, takket være Norman og hans Hjælpere, alt være
i Orden og Baadene parat til en ny Sommers Eventyr og
Oplevelser.
Og Kaproerne vil forhaabentlig under den nye Træner,
Herr Jaensch's Ledelse gaa fra Sejr til Sejr og sørge for,
at vor Flagline som i Aar forvandles til en Kæde af smaa,
blaa Standere.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S
ÆRESMEDLEMMER
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Brygger Carl Jacobsen l'
Direktør Harald Simonsen
Professor H. J. Hannover
Overlæge H. S. Køster
Ingeniør H. Ree
Ov erlæge. Dr. med. Knud Secher.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S
PASSIVE MEDLEMMER
Ingeniør S. Agger
Værkfører Willum van Aller
Direktør Peter van Aller
Forretningsfører Tycho van Aller
Assistent H. W. Assens
Stud. jur. J . Asmussen
Landsretssagfører H. Bache
Ingeniør J . B. Beenfeldt
Stud. med. N . K . Bendixen
Skuespiller Henrik Bentzon
Cand. jur. A. Bjarke
Cand. jur. Jens Blicher
Stud. med. J. Boas
Stud. med. Tage Christensen
W. P. Clasen
Stud. jur. Mogens Dambæk
Cand. jill'. Aage Degn
Direktør. Dr. phil. O. Draminsky
Tandlæge A . Fjederholi-Madsen
Overlæge H . Forchhammer
Ingeniør H. G. Friis
Professor J. Gunner
Ingeniør Olaf Hallin
Ingeniør C. V . Hansen
LandsretssagFører Sv . Harms
Stud. jur. K . E. Holst
Forstkandidat Jens Hvass
Ingeniør H . Holmqvist
Grosserer Erik Iversen
Bogtrykker Oscar Jørgensen
Stud. med. E . Kaalund
Cand. jur. John Knox
Stud . jur. G. Kofoed-Rasmussen
Volontør Martin Levin
Læge H .

Student E . Lind
Cand . polit. Niels Lindberg
Overlæge B . Lundstein
Assistent H. D. Lydersen
Birthe H elene Lundqvist
Niels Lundqvist
Stud . iur. N . P. Madsen-Mygdal
Volontør W. T. Malling
Læge A. Mathiesen
Politiinspektør E. Mellerup
ProFessor J . Munch-Petersen
Borgmester H. C. V. Møller
ProFessor. Dr. phil. Jacob Nielsen
Stud. med. Børge Nielsen
Assistent Poul C. Nielsen
Sekretær C. Nobel
Ingeniør Chr. Ostenfeld
Stud. polyt. K . B. Poulsen
Cand . agric. Bo Prytz
Claus J espersen Riemann
ProFessor W. Rung
Cand. jur. Sten Ryum
Fru Yrsa Secher
A. Jørgen Secher
Uffe Secher
Ole Secher
Overretssagfører E . Schoustrup
Læge Skat-Kemp
Ingeniør Sven Stuhr
Assistent Jørgen Thaarup
Sekretær Georg Ursin
Ingeniør R. Wandall
Læge A. Wagner
Stud. med. Wagn Wirring
V øhtz
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUB'S VENNER
UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

Kontingent for Vennerne er i 1931 indgaaet Kr. 505,-,
som er blevet anvendt til Anskaffelse af Materiel. Klubben bringer her »Vennerne « sin Tak, fordi de stadig holder
fast ved deres gamle Kærlighed til Studenterrosporten, og
udtrykker Haabet om, at Studenterroerne vedblivende trods
Tidernes Ugunst maa kunne regne med deres Støtte.

I

Hs. kgl. Højhed, Kronprins Frederik
LandsretssagFører S. Alsing
Overlæge H. S. Køster
Læge P. J. Bertelsen
Overlæge H . P. Lund
Josias Bille
Tandlæge K. Machold
Cand . pharm. Sv . E . Bjørn
ITlgeniør A. S. MathieseTl
Ingeniør Th. Carstensen
OverretssagFører Hans MadseTl
Ingeniør Th. Eberth
Ingeniør Ove Petersen
OverretssagFører P. Fog-Edinger
Ingeniør H. Ree
Stadsingeniør Frandsen
Underdirektør G. RiemanTl
ProFessor Julius Hartmann
DoceTlt Sv . Røgind
OverretssagFører P. Heise
Bankbestyrer Stig Rønne
Direktør V . Hjort
Stabslæge E. Saugmann
Fru A. Hvass
Overlæge KTlud Secher
Direktør Helge Jacobsen
Direktør Harald Simonsen
ProFessor H. J . HanTlover
ProFessor E. Suenson
Sir Thomas Hohler
Murermester Mikkelsen-Sørensen
Tandlæge D. Kisbye
IngeTliør Harald Tølbøll
OverretssagFører Kiær
Læge Thomp Petersen
Ingeniør K. V . Koch
Ingeniør Th. Vesterdahl

I Henhold til Foreningens Statutter har D. S. R.s Bestyrelse valgt d'Herrer Josias Bille, Direktør Helge J acobsen og Overlæge, Dr. med. Knud Se cher til a t varetage
Foreningens Ledelse.

17

"PAPIRKNIVEN"
vor mange af Medlemmerne ved
egentlig, at D. S. R. har sin egen
»F ortjenstmedaille «, der gives til Medlemmer, der i særlig Grad har gjort sig fortjent af Klubben?
Denne »Fortjenstmedaille « bestaar i en
Papirkniv af hamret Sølv, smykket med
Klubbens Stander og iøvrigt kun forsynet
med Inskriptionen: »Fortjent «, Klubbens
Navn og et Aarstal.
Desværre er der ikke hidtil i Aarbogen
gjort Rede for, hvem Papirkniven i Tidens
Løb er tildelt. Oprindelig uddeltes den nu
og da, men nu er Klubben gaaet over til
at uddele een Papirkniv om Aaret.
For de første Aars Vedkommende er
den Liste, vi bringer nedenfor, derfor ikke
komplet, og Klubben vil være taknemlig for
yderligere Oplysninger om, hvem den maatte være tildelt samt hvornaar det er sket.

H

Ingeniør Ove Petersen
Ingeniør Norman Hansen . . .... ... .
Grosserer G. Schack ... .. .. .. . ... .
Ingeniør H. B. Fogh.. .. . .. .. .. ....
Ingeniør O. Hallin .. . . . . . . . . . . . . . ..
Exam. pharm. Axel Hertz.. . . . . . ...
Ingeniør H. Høeg-Rasmussen... ... ..
Sekretær, cand. JUL Axel Lundqvist..
Ingeniør H. Ree........ ... . . .. .. .. .

1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931

18

AARBOG FOR 1931

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

19

D. S. R.'S VIRKSOMHED 1927-1931

J

_.
A••••

aktive
Medlemmer

Aar

1927
1928
1929
1930
1931

372
396
461
497
510

-

ture

Anlal km
lor samtlige
Medle mmer

Sæsonens
Varighed
i Uger

. 13477
14351
14354
17239
15710

96965
108867
103903
123918
121973

29
29
29
29
30

Antal
Medlems-

Anlal
B a adture

4590
4917
5232
6406
5899

Opbrud.

MATERIELLET

D

r bl ev i 1931 anskaffet en Firer fra Perdess, Berlin.
Endvidere blev der købt en brugt Teer uden Styrmand eg en brugt Debbelt-Sculler i Tyskland.
Fra Ingeniør H. Ree medtoges sem Gave te 2-Aarers
Inriggere eg en halvt udrigget 4-Aarers klinkbygget 0velsesbaad.
Baadene døbtes ved Kaninfesten med Undtagelse af
Fireren, sem var til Kaprening i Liibeck, eg fik Navnene :
»Sans «, »Due «, »Leke «, »Elektra« eg »Olsen «.
Endvidere overteg Klubben en klinkbygget Single-Sculler »Daphne 11 «, sem tidligere havde været i privat Eje.
Otteren »Dana « eg 4-Aarers Inriggeren »Avanti« er
blevet selgt. Den cravelbyggecle Single-Sculler »Find« er
blevet udrangeret.

Oversigt over Klubbens Virksomhed 1931.
Sæsonens
Varighed
i

Uger

30

II

Antal aktive
Medlemmer, der
har roel og styrel
i Sæsonens Løb

-1-

510 -

I

T--

Anlal
Baadture

Antal
Baadture

5899

over

30 km

T

72

Anla l
Ture for
samtlige
Medlemmer

Gennemsnitligt .
Anlal Ture pr.
roende og styr ende Medlem

Antal km
lor samtlige
Medlemmer

Antal km
roel o~ slyrel
paa Langtur

15710

30,8

121973

27030
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Baadenes Benyttelse i 1931

Uddrag af Kasseregnskabet
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TYPE

==
Oli e r

for 1. J anuar 1931 -31. December 1931.

L
!
I

BAAD

km

..... ....

72,5
163,5
342,5

Ny .. .. .. . .
Uffe .. ...... ... .... ..
Blu e Boy . .. . . .. ... ..

578,5

Firer m. St.

I

Ha lvou tr.- Firc r

Toe r u. S I.

lo rigge r

..

Cox . . .

I Sa ns .

l
Fircaa re r!'

St reg . .. . .. . . . . .. . . ...
Odd ....
.... ... .. ..
Ga·ira ...
.. ..... . ...
Ud øbt. . . ... .... .. . ...

I

I
... I
.. I

"Olsen " . . ' . . . . . . . . . ..

Fire r u. SI.

. .. . . .. . .

Eos ....
Bia • ....
Dr e ng . . . . . . . . . . . . . . .
Da n . . .. ... . . .. . . .. . . .
Hj a lte. .
. .. . .. . . .. .
Viking .
Bja rke ..

::: : I

Tjalfe.
Leil. ....

:'

lnri g~ e r

Dobbe lt Sc ulle r

Scull e r

I

Helge ...... . . .. . .. . . . .
Rune . ... . .. . .. . .. .
Ro lI . ..... . .. ... .• .
Sve a . . . . . . • . . .. • . ...
Cimbri a ... .. . . .. ..... .
Lok e . .....• . . . . . .
Elek lra . . . . . . .. . •. . . . .

I Duo ..
1 Alf
1~~~a
.. ... . . . ... .. ..... .
Sv ip
Sk ræp
Tu to .

Cl III .. . ... .. .... ... .. .
Cito
Daphne .
Udøbt. .

la it for sa mtlige Ba. dc

56
300
165,5
407.5

A nta l km
pr. T ur

Tu re

I
I
I
I

5,6
7.4
5,4

13
22
63
98
10
59

30
85

I

5,9
5.6
5
5.5
4.8

929

184

5

6 14.5

11 8

5.2

50

12

4.2

579
62 1
570. 5
526. 5
1142
2534 .5
2224

91
67
73
75
11 5
275
279

6.4

9
7,8
7
9.9
9.2
8

8 197,5

975

8.4

1599
162R
2869,5
2427
2454
1731,S
1863.5
22 18
578
627

234
161
Z76
292
172
185
224
65
55

6.8
10. 1
10,4
8.3
9
10,1
10,1
9.9
8,9
11 .4

17995,5

1936

9,3

2

I

272

64 .5

IO

6 ,5

1477
1065,5
2785,5
3320
2788
303
732
408,5
235
628

286
225
529
594
534
52
155
68
42
80

5, 1
4,7
5,3
5,6
5.2
5,8
4,7
6
5,6
7,9

13742,5

2565

5,4

4.2 174

5899

7, I

Kr.

Øre

24
20.504
420
550
1.050
505
411
9.542
118

25
00
00
00
00
00
33
80
50

33.125

88

Kr.

Øre

Indtægt:
Kassebeholdning fra forrige Aar . ... . ... . .
Kontingent , (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet. . .. ... . ...... ... .
P oly teknisk Læreanstalt . .. . .. .
Danske Studenters Idrætsraad ..
D. S. R.'s Venner . . .. . ... . . .... ... ...... .
Studentermatchen ... . ... .... .. .. .. . . . . .. .
Gaver og andre Indtægter ...... . . ... . ... .
Huset i Nivaa ......... . . .. .. ... . . ..... .

1-----:,----:---

Roa r ... . .. . . . • ... . .

To aarc rs
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Udgift :
Skatter og Afgifter, Baadehuse, Telefon m. m.
4.364
Incassoudgifter ...... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
117
Administra tion, Tryksager, Porto m. m. . . . .
2.268
Aarsberetning og Propaganda .. . . . .. . . .. . , _. _ 1.767
Studentermatchel1j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
987
1.825
Gymnastik, Klubkaproning, Fester etc .... .
Huset i Nivaa .... ... . . . . .. . .. . . . . .. .. . .
113
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Baade og
Aarer . . . .. .... ... .. ... . .. .. . . .... .. . .
9.028
3.878
Kaproningsudgifter ... . .... ....... . . .. . . .
7.666
Træner, Motorbaad og Motorbaadsfører .. .
Renter af Gæld ........ . . . .... . ......... :
12
813
Kontingent til D. F . f. R. etc. . ....... . . ... .
Tilbagebeta ling af Depositum etc .. . . . .. ... .
109
Kassebeholdning pr. 31. December 1931 . . . .
173
33.125

49
93
09
57
28
11
94
44
14
20
77
00
00
92

las
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KAPRONINGERNE 1931

J\ t

dømme efter den Kritik, Stugamle Ven, Redaktør Edgar Aabye gav os, vor Stil
og vor Træner, Krentscher, efter
Københavnskredsens F oraarskaproning, da han refererede dette
Stævne i »Politiken«, skulde vi ikke
høste mange Laurbær paa Kapronings banen i 1931.
Men det gaar jo ikke altid som
'1',-,,, __,f 0 ,, <> F ,-,- ,b;~ ", ,, I Il,."" N.l\,J" Præsten prædiker, og den Dag, vi
strøg Standeren i Efteraaret, sænkede vi den største Samling af de smaa, blaa Standere, der hver betyder en Sejr
i Sæsonen, vi endnu har haft oppe i een Sæson, nemlig 25.
De mange Sejre skyldes først og fremmest P. G. Hendriksen, der fik sit store Gennembrud, og dernæst Begynderfireren , der har roet i vekslende Sammensætning.
Træningen begyndte i Februar i Bassinet. F ørst et Par
Maaneder efter gik vi i Baadene. Herr Krentscher ledede
Arbejdet, ligesom i den foregaaende Sæson.
Seniorotteren tegnede i Begyndel sen godt, men lige før
Foraarskaproningen blev Kurt
Nielsen syg, og vi maatte tage
en Reserve ind. Da vi saa tilmed led Nederlag saavel paa
Bagsværd Sø som i Liibeck,
tabte Folkene Lysten, og det
varede et Stykke Tid, inden
Krentscher
vi paa ny fik en god Seniorotter sat sammen.
'1\'!Dillg "r Ott o FrNl criklicn i
NS lu:dc ,~ denterroernes

Nivaastemning.

NIVAAHUSET

D

er har i Aar været 21 4-Aarers Baade og 13 2-Aarers
Baade i Nivaa.
Den ny Slidsk og Bro blev skyllet bort af en tidlig
Efteraarsstorm i 1930, men blev atter anlagt i Aar.

D~SCD S
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Og da det kom til Stykket, fik den end ikke Lov Lil a t
starte; herom siden.
Begynderne og Y ngste-J uniorerne havde vi til a t begynde med ikke slet saa stærk Tiltro til; men Meningen om
dem forandredes hurtigt. De vandt saa at sige alt, hvad de
startede i. Og de nye Roere fra Efteraarskaproningen er
sikkert det bedste Kuld vi har haft i mange Aar.
En Smule Statistik kan maaske ingen Skade være til:
Vi startede i Aar i 42 Løb og vandt 23 Sejre, naar vi
ikke medregner Venskabsmatcher. K. R. startede 41 Gange
og vandt 17 Sejre .. Kvik fik 8 Sejre i 24 Starter, Skjold 10
i 23 Starter, og endelig Lyngby 1 i 11 Starter.
Om »Studentermatchen« skrives der andet Steds i Aarbogen, og vi kan derfor gaa over til at begynde Gennemgangen af de enkelte Stævner med

I Junior-Firer uden Styrmand fandt Baadene kun med
Besvær over Banen. Ved 1000 m gik Skjold ind i vor Bane,
og da der ingen F ølgebaad var med, lavede vi selv Omstart.
Efter denne fulgtes Baadene pænt ad indtil kort før Maal,
hvor Skjold begyndte at spurte. Rækkefølgen blev Skjold,
D. S. R og Lyngby.
I Begynder-Sculler (Distance 750 ml l) fulgtes O. Jensen,
Skjold, og Hendriksen pænt ad indtil de sidste 4-5 Tag,
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K øbenhavnskredsens F oraarskapronin~
Freda~ den 5. og Søndag den 7. Juni.

Som sædvanlig indledtes Sæsonen paa Bagsværd Sø i
Regn og Blæst; vi startede i 12 Løb og hentede 5 Sejre.
I Dagens første Løb, Københavnsmesterskab i Firer, blev
vi i et godt Løb en pæn Nr. 2, 1 Længde efter K. R.
I Junior -Otter blev vi lige efter Starten paasejlet af en
Motorbaad med det Resultat, at 2-Riggen blev ødelagt og
en Mand beskadiget; efter Omstarten blev vi klart Nr. sidst,
paa hvilken Plads vi gennemførte Løbet.
Derefter kom Dagens første og eneste Sejr i Scullermesterskabet for København, hvor P. G. Hendriksen slog
Skjolds utrættelige Junior-Scullerroer H. A. Petersen med
26 Sek.
I Dagens sidste Løb, Ottermesterskab for København,
blev vi efter haard Modstand slaaet med Y. Længde af
K. Rs Senior-Otter.
Om Søndagen vandt vi i Begynder-Firer en kneben Sejr
over K. R Forskellen i Maal var et Par Meter - men altsaa i vor Favør.

Liibeck.

hvor Hendriksen tog nogle »Stærke «. For Tilskuerne saa
det ud, som om O. Jensen laa stille.
Dagens største Sejr blev vundet i Yngste-J unior-Firer,
hvor vi slog Skjold efter at have ført hele Løbet.
I Begynder-Inrigger var cox'en Thygesen saa optaget af
at heppe Mandskabet op, at han oversaa en Kost - det var
et »kosteligt « Syn.
Vor Senior-Otter blev atter denne Dag slaaet af K. R
I Junior-Firer startede 4 Baade, hvoraf man kun saa de
3 oppe ved Maaletl l

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1931

Dagens sidste Løb, Yngste-Junior-Otter, gav derimod
Bonus, idet vi her for tredie Gang vandt »Havnens Pokal «,
som derved blev vor Ejendom, uden at andre Klubber har
haft den. Schack var nu alligevel en forudseende Mand, da
han, dengang vi vandt den første Gang, lod graver.e »Danske Studenters Roklub « saa bredt, at der ikke var Plads til
andre Klubbers Navne.

han ikke skulde have gjort, for et Øjeblik efter tager Vinden fat i hans Hat; Hatten blev imidlertid hængende i Rigningen. Manden styrtede hen imod den og naaede lige akku rat at se bemeldte Hovedtøj forsvinde i Bølgerne. (F orstavnen morede sig) . - Noget efter kom Manden igen, denne
Gang med en Sixpence paa. Ogsaa nu kom der et Vindstød,
og Hatten fl øj udenbords [Latterbrøl fra Forstavnen).
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Liibeck.
Melgaard. Be rt he lsen . Hendriksen . Hee , G un desen, Schac k, Tø lb øll, S tu hr, Henningsen.

Liibeck 13.-14. Juni .
Afrejsen foregik den 11. Juni med Liibecker-Damperen.
Om Bord befandt sig Schack, Hendriksen og Senior-Otteren
(undtagen Hee og Gundesen, der er til Eksamen) samt
nogle Kvik'er og K. R.er. Det blæste temmelig meget, i hvilken Anledning vi fik opklaret, at en af K. R.erne var Vegetarianer, i hvert Fald var han færdig med at spise, da
Svinekoteletten blev serveret. Hen under Aften, da vi stod
i Forstavnen, kom der en Herre op paa Fordækket, hvilket
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Norske Studenter.
Stavseth, Sche telig, Hilden,

Klin ~e nb e rg.

Pold e.

I Liibeck bliver vi modtaget af Ingeniør Lawaetz og Repræsentanter fra Roklubberne.
Saa snart vi er kommet i Land, begy nder vi at læsse
Baadene. Broen, hvorfra de skal i Vandet, er temmelig høj
og ret smal. Ved denne Bro bliver lagt en Motorbaad, bemandet med to Personer. Først bliver Otteren sat i Vandet
ganske som en Inrigger (dog uden at glide paa Kølen!!) .
I Begyndelsen ser det meget fredeligt ud, men efterhaanden som vi kommer ud i den ene Ende, danner Otteren en
nedad konveks Bue - havde Normann-Hansen set det, var
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han sikkert sprunget i Vandet. Da den næste Baad skal i
Vandet, vil 3 t jenstivrige ikke give Slip, de træder ned
paa Motorbaaden, denne krænger, og de tre falder i Vandet - Rømer bliver vaad derfra, hvor Ryggen begynder at
blive uartig, og nedefter; Stuhr hænger med Benene over
Stævnen paa Motorbaaden og et vist Parti i Vandskorpen,
men falder et Øjeblik efter helt i. Petersen er grundig og
falder helt i med det samme.
Da det er overstaaet, gaar vi op i Schifferhaus for at
faa den haardt tiltrængte Morgenkaffe, hvorefter vi faar
anvist, hvor vi skal bo.
Lørdag Formiddag gaar det løs med de indledende
Heats. Hendriksen vinder sit overlegent, Senior-Otteren bliver NI'. 3 og kommer altsaa med i Slutheat.
Om Eftermiddagen vinder Hendriksen ~ed 9 Sek. over
Liibeckernes store Scullerhaab Ralf Ritter, medens vi i
Otteren maa nøjes med en Fjerdeplads.
Om Søndagen ror Hendriksen atter indledende Heat,
som han vinder overlegent. Om Eftermiddagen vinder han
y ngste-J unior-Scullerløbet med 24 Sek.
I Anden-Firer II bliver vi Nr. 3, og i Tredie-Firer bliver
Kvik Nr. 1, vi Nr. 3.
Søndag Aften spredes vi, nogle rejser hjem, et Par Stykker til Hamburg, mens Resten bliver og tager med Damperen næste Dag, hvor ogsaa Kvik'erne er med. Hjemturen
var særdeles fornøjelig; da Damperen anløb Travemiinde,
styrtede alle Mand i Land for at bruge de sidste tyske
Penge til spiselige Varer, og saa blev der arrangeret Skovtur - Kvik'ernes Damer havde nok at gøre med at smøre
Mad.

renter, der var ingen, der havde Lyst. De inviterede os derned, og vi kom, saa - nej, det gjorde vi for Resten ikke,
eHer Starten kunde vi nemlig ikke se dem, Soranerne vandt
sel vfølgelig.
Yngste-Junior-Fireren vandt sit Løb, efter at Skjold
havde ført indtil kort før Maal. Vi har nu 2 Aktier i Teltet.
Det er en Fornøjelse at ro i Sorø; Banen er 2000 m,
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Sorø 5. Juli.
Ogsaa i Aar startede vi i So,r ø
denne Gang med 3
Baade -, og vi hentede 1 Sejr, I Junior-Firer kunde vi,
som ventet, ikke klare os.
I Senior-Firer kneb det for Soranerne at finde Konkur-

y ngste-J unior-Otteren 7/6.
H. G. Bruun. Kra use, A. Johansen, K. D. Jørgensen, Stuhr, avnbøl. Vøgg, Knudsen, Bentzen.

snorlige, og der er ikke een uvedkommende Baad paa den,
mens der roes.

Bagsværd 18.-19. Juli.

I Dagens første Løb, Begynder-Firer, vandt vi, Kvik
Nr. 2 og K. R., Nr .. 3.;
I Nordisk Studentermatch havde vore Seniores ingen
Succes; Nordmændene vandt, Svenskerne blev Nr. 2.
I Junior-Sculler slog Hendriksen en Belgier med 1 Min.
40 Sek.
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Dagens sidste Løb, Junior-Otter, blev en spændende
Kamp mellem Skjold, K. R. og Nyborg, medens vi holdt
os lidt i Baggrunden. Rækkefølgen blev som nævnt.
Søndagen bragte os en Mængde Skuffelser og Ærgrelser.
Skuffelsen var Yngste-Junior-Otter, hvor Kvik løb fra
os, saa vi maatte nøjes med Andenpladsen. K. R. Nr. 3.

l Yngste-Junior-Firer vandt vi en meget kneben Sejr
over Sakskøbing paa J/,u Sek.
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Begynder-Firer 7/6.
Stærmose, Kr ause, A. Johansen, Knud sen, Bentzen .

l Anden-Senior-Firer havde vi indset det haabløse i at
følge med, hvorfor vi blev hjemme.
l Yngste-Junior-Sculler opgav Hendriksens Modstander,
en Hannoveraner (Tyskeren roede i laant Baad).
Første Ærgrelse var vor Anden-Senior-Otter, hvor begge
vore Modstandere havde meldt Afbud - vi afmeldte saa
ogsaa. Næste Ærgrelse var, at vi ikke kunde faa Lov til at
starte uden for Konkurrence i Første-Senior-Otter.
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Odense 2. August.
Her havde vi stor Succes. 4 Starter og 4 Sejre, hvoraf
den ene var Danmarksmesterskabet i Sculler.

Yngste-J unior-Firer

13/9.

Berth e lsen. He ndriksen, A. Johansen, Aa. Jø rge nsen,
B ent zen.

Vore Y ngste-J uniores startede to Gange mod Kvik og
vand t begge Gange. Hendriksen startede først i Danmarksmesterskabet mod Schwartz, hvo·r han vandt med 14 Sek.
Dernæst startede han i Junior-Sculler mod H. A. Petersen
og vandt let.
Helsingør 6. September.
Vi vil ikke begynde med at skrive, at Kaproningen burde have været aflyst paa Grund af høj Sø, for det har der
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været talt og skrevet saa meget om; derimod vil vi begynde
med at skrive, at Grunden til, at vi anmeldte i JuniorFirer, var, at vi regnede med, at hverken Kvik eller Skjold
kom derop; det samme regnede Glimt sikkert med, men
Beregningen slog fejl- Skjold kom og de vandt. Vore Yngste-Juniorer sank ved den Lejlighed; men de havde ogsaa
den yderste Bane med den højeste Sø.
I Old boys-Sculler vandt Bard.r am over en Roskildemand. Bardram havde den inderste Bane, og han luskede
sig fremad mellem Baadebroer og Ruser helt inde ved
Kysten.
Efteraarskaproningen 13. September.
Atter her havde vi en stor Dag : 4 Sejre i 5 Starter, og
det var kun Uheld, der gjorde, at vi ikke fik den femte
Sejr.
I Yngste-Junior-Otter fik vi Revanche over for Kvik,
idet vi vandt Løbet med ca. 20 Sek .
For første Gang i flere Aar kunde vi gøre os gældende
i Inrigger.
Yngste-Junior-Inriggeren vandt vi, og det skønt Lyngby
startede med »Bøfholdet «. At vi ikke vandt Begynder-Inri'ggeren skyldtes kun, at det ene Sæde sad fast kort før
MaaL (Høegh-Rasmussen har uden Tvivl en stor Part i det
smukke Resultat).
Vi havde anmeldt Schou i Begynder-Sculler og Hendriksen i Junior, men da Schou var ene om Budet, og Petersen
ikke brød sig om at ro mod Hendriksen, lod vi Schou starte
i Junior. Han havde kun trænet til at ro 1000 m, saa det er
ikke underligt, at han var lidt træt, da han havde slaaet
Petersen med godt 4 Sek.
I Yngste-Junior-Firer vandt vi med Hendriksen som
stroke Dagens største Sejr, 22 Sek. foran Nr. 2.

»Spejlet« vandtes af »Polyteknikerne« S. Aa. Jacobsen,
G. Mathiasen, Aa. H. Rasmussen, F. Grimsehl, cox H. HøegRasmussen, og »Bolscheglasset « tog »Akademikerne « J .Veje,
A. Graff, H. Schweitzer, M. Dambæk, cox H. Høeg-Rasmussen. Dommeren, Ingeniør Ree, overrakte Præmierne ved en
lille Sammenkomst i "Kvik «s Baadehus efter Matchen, hvorunder baade Kvik's og vor egen Formand, Grosserer Chr.

Tirsdag 15. September

med Ingeniør Ree og Frantz Hvass som Dommere. Dens
Resultater var:
Maskiningeniørerne Henningsen, Hee, Kurt Nielsen og
Helge Kjems vandt, med Cornelius Hansen ved Roret,
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roede vore Inriggere om »Spejlet« og »Bolcheglasset« hos
Kvik'erne ved Langelinie med det glædelige Resultat, at vi
vandt begge Trofæer.
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Yngste-junior-Firer 7 i6.
H. G . Bruun, K. B. J ørgense n, S t uhr, Ovnbø l, Vøj,!g.

Christensen, og Dr. Secher benyttede Lejligheden til at
prise det gode Forhold mellem de to Klubber.
Klubkaproningen afholdtes 27. September
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Læreanstal tens F akul tetsløb med Bygningsingeniørerne som
Nr. 2.
Universitetets Fakultetsløb vandtes af Juristerne H. Fogh,
P. G. Hendriksen, L. Schou og Aage JØ'rgensen, for hvem
Berthelsen styrede. Medicinerne blev Nr. 2.
I et Old boys-Løb stred Schack og Hvass heltemodig
men forgæves mod Bardram og H . K. Rasmussen, der havde Wandel ved Roret.
»Kaninløbet « vandt Schweitzer, Højgrav - Rasmussen,
I versen og Christian, styret af Berthelsen.
I Klinkbygget Sculler startede 10 Mand, hvoraf Hee
blev Nr. 1, og i en Udfordringsmatch mellem »Spejlholdet«
og »Bolcheglasholdet« vandt førstnævnte.
2-Aarers Klubmesterskabet tog Schou og Hendriksen,
med Berthelsen som Styrmand, og 4-Aarers Mesterskabet
gik til W . Møller, H. Brocks, K. Tolderlund og S. Mortensen, styret af Stærmose.
Endelig vandt Ree, Berthelsen, Gundtofte - Bruun og
Stærmose, styret af Jørgensen, i en privat arrangeret Match
mellem Styrmænd og Letvægtere.
K. M.
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Antal
Starter

Antal
Sejre

Foraarskaproning ... ... . .................. . ..
12
5
5
2
Liibeck ...... . ............. .. .. .. .. . ..... .. ..
Sorø .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .
3
l
Hamburg..... .... . . .. . ... . .. . .. . ... . . .... ...
3
2
Internationale. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4
Odense.... .. .. .... . ..... . .. ... . . . .... .. .....
4
4
Paris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
Helsingør . ... . ..... .. . .. .. . . .... . .. ... .... . ..
2
l
Efteraarskaproning .......... . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4
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W. Olsen, H. K. Petersen, S. Lindhard, O. Halberg, A. Gøtzsche, C. Iversen, O. Rubak, cox V. C. F. Hansen.
Dommere var Professorerne Aage Bentzen (Universitetet) og Th. E. Thomsen (Læreanstalten). Banedommere
var Professor Steffensen (U.) og Docent, Dr. Sv.Werner (P).
Starler: Ingeniør H. Ree.

"STUDENTERMATCHEN" 1931

M

atchen roedes den 17. Maj. Begge Hold var som
Aaret i Forvejen trænet af Krentscher. Vejret var
godt og der var som altid Masser af Mennesker paa Langelinie.
» Universitetsholdet « var denne Gang bedst og vandt en
sikker Sejr, saa "Paraplystativet« atter vendte tilbage til
Universitetet, efter i 1930 at have staaet paa Læreanstalten.
For Universitetet roede: Arthur Bach, Svenn Mertz,
Mogens Johansen, Preben Winge, Harry Brocks, Hans Ovnbøl, Wilh. Anthonsen, Knud Mogensen, cox H. GundtofteBruun.
Fm' Polyteknisk Læreanstalt roede: Wriborg Jønsson,
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-STUDENTERIDRÆTTEN OG DE
LÆRDE HØJSKOLER

D

et vilde ikke være fejlagtigt, om man ogsaa i Forbindelse med Idrætten anvendte den gamle Sentens: Ej
blot til Lyst.
Naar Idrættens Anvendelse stiger Verden over, naar

d~n mere og mere føres ind under Kontrol, under pædagogIsk Ledelse, saa er det paa Basis af en Erkendelse af dens
Værdi for det arbejdende Menneske, hvad enten det drejer
sig om Arbejderen med udpræget legemligt Arbejde, eller
det er Mennesker, der er knyttet til aandeligt Arbej de, af
hvad Art det nu være vil.
Til Arbejde hører »Krop «, ligegyldigt hvad Arbejde det
~r: legemligt eller aandeligt. Jo bedre legemlig Kondition,
JO større Mulighed for at gennemføre et Arbejde _ alt
andet lige.

Vur~eringen og Betydningen af det veludviklede Legeme
h~rer . hl de faa Omraader, hvor Verdenskrigen gjorde Gavn
mIdt I alle Rædslerne. Man fik under den Periode en enestaaende Lejlighed til at vurdere Ungdommens fysiske Udv.ikling og til a t bedømme dens Værdi i den givne SituatIon. Der er derfor ogsaa i de krigsførende Lande efter
K~i~e~ kommet en Idrætsudvikling paa Basis af offentlig .
ImtIatIv, som man ikke har kendt før. Denne Udvikling kan
ikke betragtes alene som baseret paa Ønsket om at skabe
et Surrogat for den mistede Militærtjeneste; ogsaa i de
rustede Lande findes den samme Udvikling. Nej, Forholdet
er det, at der virkelig er sket en Omvurdering af Idrættens
Betydning.
.
Danmark har ikke væ!Tet med i denne Udvikling.
Her hjemme gaar alt ved det gamle. Idrætten arbejder
under samme Vilkaar som tidligere, økonomisk uhjulpet,
baseret paa frivillig Hjælp. Og Vurderingen er sikkert ogsaa den samme. Omkring Idrætten staar en Garde, der
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kæmper for den, hjælper saa vidt det kan gøres, ofrer Tid
paa Arbej det. Udenfor staar Modstanderne parat til at
gribe til de stærke Ord: Idrætsidioti, Rekordjageri o. s. v.
Vi saa det i Vinter, hvor en Rector ved en stor Drengeskole viste sig i Modstandernes Række og fæstede gamle,
stærke Udtryk paa en Bevægelse, hvis Psyke han aabenbart ikke forstod .
Thi hvem er »Rekordjageren« eller »Sportsidioten «, for
hvem Idrætten eller Rekorden er Maalet. Mon vi finder
ham andre Steder end mellem saadanne, for hvem det er
nødvendigt at have noget haandgribeligt at stræbe efter:
en Tid, et Maal i Meter. Og havde de ikke dette, saa blev
Maalet maaske Pilsnere eller andel.
Men »Rekordjageren « er ikke det samme som »Rekordsætteren «, den Mand, der gennem metodisk Arbejde søger
at gøre det bedste, der kan gøres i en Øvelse. Hans Nervesystem er i Orden, hans Hjerne fungerer, og hans Idrætsarbej de er kun en Afspej Jing af hans øvrige Arbe jde.
Det, der karak teriserer den idrætslige Bevægelsesform,
er dens metodiske Udformning. Kun gennem et metodisk,
systematisk Arbejde naar man det ypperste. Den unge lærer derfor gennem sit Idrætsarbejde Betydningen af Metode i al Almindelighed.
Det er ogsaa »Metode «, der først og fremmest karakteriserer det egentlige videnskabelige Arbej de. Uden rette
Kendskab til en given Metodes Ydeevne og uden konsekvent Følgen en metodisk Fremgangsmaade, naar man ikke
de rette Resultater.
Man ser da ogsaa Studenten som Idrætsdyrkeren par
excellence rundt i Verden og i særlig Grad indenfor de
Idrætter, der kræver den fineste Teknik. Det er her naturligt først at nævne Roidrætten, men ogsaa inden for Athletiken, Fægtning m. m., hvor den gennemførte Teknik betyder saa meget, er Studenterne i forreste Række. Indenfor
Løbene er det de korte Løb, der kræver den fineste Teknik,
den største, koncentrerede Viljeanspændelse, som Studenterne søger.
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Gaar vi til vor egen Studenteridræt, saa er den en Afspejling af den øvrige danske Idræt: bygget op gennem
privat Initiativ, gennemført ved privat Hjælp, privat Instruction og understøttet af private Midler fra Mennesker, der
har husket deres egen Ungdoms idrætslige Glæder.
Staten har endnu ikke opdaget Idrætten. De Statstilskud,
der ydes, betyder saa uendeligt lidt i Forhold til de Krav,
der møder frem fra den Ungdom, paa hvilken Landets
Fremtid skal bygges. Staten har af Hensyn til Skolerne et
Gymnastikinstitut, hvor Skolernes Lærere oplæres til at
undervise i Gymnastik, nogen Svømning og Boldspil; men
Staten sørger ikke for Uddannelse af Lærere i de forskellige Idrætsgrene, der samler de mange unge i deres Fritid.
Det er blandt andet dette, der skal huskes, naar Kritikken
rettes mod Idrætten. Hvad vilde ikke kyndig Vej ledning,
kyndig Instruction og Administration betyde for vel anvendt
Fritid, for Sundhed, for Opdragelse af alle de unge, der i
saa høj Grad har disse Goder behov.
Idrætsforeningerne for de lærde Højskolers Elever kan
i særlig Grad tage Ordene: Ej blot til Lyst - som Devise.
Inden for Ledelserne af disse Foreninger og deres Sammenslutning i Danske Studenters Idrætsraad hersker der en levende F orstaaelse af, at Foreningernes Arbej de i første
Linie er at yde deres Hjælp til Studenterne, saaledes at
de bliver i Stand til uden Vanskeligheder fra en daarligt
fungerende Organisme, et overanstrengt Nervesystem at gennemføre de Studier, der stiller saa store Krav til dem.
Studenteridrætten ved Universitetet er gammel. Medicinernes Roklub vandt i Tredserne den første danske Idrætskamp i Udlandet ved en Kaproning i Landskrona. Juristernes Roklub kom og svandt, Studentersamfundets Roklub
startedes og sluttedes sammen med den yngre Søsterklub
fra Foreningen til Akademisk Roklub. Polyteknikerne dannede deres Klub. De 2 sidstnævnte samledes 1917 i Danske
Studenters Roklub. Boldspillerne var tidligt paa Færde gennem Initiativet fra Sorøs Criquetspillere. Athletiken og Fægtningen er de yngste i Flokken. Gymnastik har de alle dre-

vet; men Skytternes Gymnaster var i mange Aar blandt de
bedste inden for Danmarks Konkurrencegymnaster.
Spørger man nu, hvorledes de lærde Højskoler har stillet sig til deres Studenters Idræ,t, maa Svaret blive: velvilligt platonisk.
Gennem de Forhandlinger, der i Aarenes Løb ha.r været
ført med Repræsentanter for Højskolernes Administration,
har de akademiske Idrætsforeninger mødt megen Velvilje.
Men disse Repræsentanter har ikke haft Læreforsamlingerne bag sig paa en saadan Maade, at Spørgsmaalet om Studenteridrætten kunde blive løst virkelig rationelt.
Vi ser dog, at Universitetet paa et tidligt Tidspunkt
giver Tilskud til Studenteridrætten, idet der gives Bidrag
til Afholdelse af den nordiske Studenterkaproning, der begyndte for over 30 Aar siden. Det var dog sikkert ikke af
idrætslig Interesse, at denne Bevilling blev fremmet; · det
var ud fra skandinaviske Synspunkter, ud fra et Ønske om
at skabe Samvirke mellem de skandinaviske Studenter.
Mon man rigtigt indenfor Upiversitetet ved, til hvor stor
Glæde og Nytte denne lille BeviUing har været? Gennem
talrige Stævner er der skabt Venskabsforbindelser mellem
nordiske Studenter, Rejserne har været til overordentlig Opmuntring for de unge, og i vanskelige Tider har dette Stævne
stimuleret Roidrætten mellem Studenterne, ja endog reddet
den fra Undergang.
De nordiske Studenterrostævner blev desuden Forløbere
for Roningen mellem Klubberne med Hovedstadsnavnene og
endelig for de nordiske Mesterskaber.
Universitetslærerne har altid enkeltvis med stor Beredvillighed stillet sig til de idrætsdyrkende Studenters Disposition, naar der blev kaldt paa dem. Det samme gælder
Direktøren ved polyteknisk Læreanstalt og denne Højskoles øvrige Lærere. Det var vist Rector Jungersen, der
var den første Magnificense, der kom ind i Akademisk Roklubs underjordiske Huler paa Langelinie. Den berømte
Zoolog havde paa sine Ekspeditioner været ude for lidt af
hvert og tog Situationen, Øllet og Basserne med Sømands-
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humør. Senere fulgte de andre Rectorer efter, og nu regnes
det næsten som en Selvfølge, at Universitetet og Polyteknisk Læreanstal er repræsenteret in optima forme, naar
Studenteridrætten kalder.
Alle disse prominente Mænd har haft gode Ord for
Idrætten, saaledes at man efterhaanden maa faa det Indtryk, at der vil ske en Strømkæntring inden for Højskolernes Stilling fra Interesse til Handling.
Men Kampen har været haard og lang. Og mærkeligt
nok kom Modstanden fra Sider, hvor man mindst skulde
vente den. Professor Heiberg f. Eks., den attiske Kunsts
Dyrker par excellence, var saaledes en fanatisk Modstander af Idræt; og dog skylder den græske Kunst Idrætten
den store Inspiration og har givet Modeller til Verdens
skønneste Skulpturer.
I mange Aar har jeg haft liggende herstaaende Karikatur, der fremkom efter Professor Heibergs Tale til Brandes.

Men en Mand som Aakjær havde de samme Forestillinger om Idræt. Han mente, at Fodboldspillerne snart kun
vilde blive store Fødder. Han forstod ikke Hjernens Funktion for Idrætten, han forstod ikke Idrættens Betydning
netop for hans Hyrdedreng. Og nu finder vi Fodboldmaal
udenfor hver Landsby.
En meget betydningsfuld Begivenhed for Studenteridrættens Stilling overfor Universitetet skete gennem Dannelsen
af Danske Studenters Idrætsraad den 11. Juni 1917.
Sagen havde været forberedt gennem det akademiske
Stævne i Stockholm 1911, den blev taget op af Sv. Langkiær
Vinteren 1911 uden Resultat. Efter Forhandlinger mellem
den mangeaarige Leder af norsk Studenterroning Dr. Torgensen og Forf. i 1914 blev Spørgsmaalet diskuteret paa
Roklubbens Generalforsamling Vinter 1914-15, og derefter
holdtes en Række Møder de følgende Aar, indtil den endelige Dannelse kunde ske med Tilslutning af alle de akademiske Idrætsforeninger.
Den endelige Beslutning blev taget uoder Indtrykket af
Begivenhederne i Professor F abers Redoraar gennem Indførelsen af Studentergymnastikken under Universitetets Auspicier og Dannelsen af Idrætsudvalget som Mellemled
mellem Universitetet og de idrætsdrivende Studenter.
Det lykkedes i første Omgang at skaffe Danske Studenters Idrætsraad en Bevilling paa 2000 Kr., der siden forhøjedes til 4000 for atter at svinde under den almindelige
Bevillingstæringsbacille. - Foruden dette Beløb udbetales
der enkelte mindre Beløb til enkelte af Foreningerne til
specielle Formaal baade fra Universitetet og Polyteknisk
Læreanstalt, men ellers modtoges ingen Hjælp af økonomisk Art.
Studentergymnastikken har al tid været følt som en haard
og ubillig Konkurrence overfor de akademiske Idrætsforeninger. Oprindelig havde man indenfor Danske Studenters
Idrætsraad ønsket Studentergymnastikken administreret af
Raadet, men det blev afslaaet. Gentagne Gange har Sagen
været drøftet inden for Raadet, men uden Resultat. Den

Sportsidioti

Efter den Tale, Professor Heiberg holdt for Professor Brandes, vil
raade ham til foreløbig at holde sig borte fra Fælledparken.

VI
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første Virkning var, at Foreningerne blev trængt ud fra
Studenterforeningens Gymnastiksal, dernæst blev Kvindelige Studenters Idrætsforenings Gymnastik praktisk set øde7
lagt. Disse Vanskeligheder kunde have været undgaaet gennem en fælles Ledelse.
I Studentergymnastikken deltager nu mange Studenter,
og i Tilslutning til den er oprettet Vandrelejrene.
Universitetets Idrætsudvalg har gennem de forløbne Aar
haft mange Vanskeligheder at kæmpe med takket være
Sygdom mellem Medlemmerne. Nu i de sidste Aar er det
blevet omorganiseret, unge idrætsinteresserede Professorer
er kommet ind deri, saaledes at man kan imødese effektivt
Arbejde for Studenteridrætten.
De akademiske Idrætsforeninger dyrker saa godt som
alle Vintergymnastik, men ellers er deres Virksomhed koncentreret om de Idrætter, der giver Foreningerne Navn.
Undersøger man nu Interessen for Idræt mellem Studenterne, saaledes som den kan dokumenteres med Tal, faar
man fø.lgende Re~u1tat fra Medlemslisterne 1930-31, idet
der kun er optalt de idræts dyrkende Studenter og ikke
medtaget Kandidater og andre, der kan være Medlemmer:

Men Klubben vilde være endnu større, saafremt økonomiske Hensyn ikke stillede sig i Vejen derfor. Studenterne
har tit og mange Gange ikke Raad til at være Medlemmer,
og det gælder ikke mindst de, der paa Grund af økonomiske Forhold bor daarligst og derfor kunde trænge til et
Tilholdssted i Fritiden.
Naar de akademiske Foreninger nu mødes med Universitetet til Forhandling, saa er Øjeblikket i Virkeligheden kommet til at gøre et egentlig Fremstød til Fordel
for Idrætten. Med al Taknemmelighed over for den hidtil
viste Velvilje og Støtte, kan man inden for de forskellige
Ledelser ønske, at Universitetet gaar et Skrift videre og
siger, at det ikke er nok med at være velvillig, det maa
være Universitetets Mening, at Idræt er en Nødvendighed
overfor Studenterne.
Disse Tanker har været fremsat overfor Idrætsudvalget,
hvor man forstod disse Tanker og viste Lyst til at arbejde
i den Retning, naar Foreningerne vilde formulere deres
Ønsker. Disse Ønsker maa gaa ud paa, at der skaffes en
saadan økonomisk Basis, at det vil være muligt at aabne
F oreningerne for et Kontingent saa lavt, at Studenterne kan
overkomme det; der maa skabes Mulighed for Engagement
af Instruktører og for Anskaffelse af Materiel.
Der kan ikke være Tvivl om, at der maa komme en
Reorganisation af hele den danske Idræt, ikke mindst økonomisk. Her maa Studenteridrætten være med, fordi Studenterne repræsenterer et Folkefærd, der i særlig Grad har
Idræt behov. Fra autoritativ Side bindes Ungdommen mere
og mere til Skolebænken ogsaa efter Skoletidens Ophør i
tekniske Skoler, Handelsskoler og Undervisningsanstalter af
mange forskellige Arter. Man glemmer, at disse voksende
unge Legemer kræver Hensyn! Vi, der interesserer os for
disse Forhold og forstaar deres Betydning, vil ikke holde
op med at banke paa Forstaaelsens Døre, indtil de aabnes
til Gavn for Landets Unge og dermed til Gavn for Landet
selv.
Knud Secher.

44

Akademisk Boldklub .... ..... .. ...... .
Akademisk Fægteklub .. .. .. .... ... .. .
Akademisk Idræ tsforening .. .... . ... . .
Akademisk Skytteforening (Gymnaster)
Danske Studenters Roklub .. ......... .
Kvindelige Studenters Idrætsforening ..

Univ e rsitete t

Polyt eknisk
Lærea nstalt

182

21

45
210
240
239
20
936

26

74
121

Man vil saaledes se, at det i Virkeligheden er et betydeligt Antal idrætsdyrkende Studenter, saa mange, at de
kræver Opmærksomhed. Ja, Forholdet er i Virkeligheden
det, at man i Roklubbens Hus har Vanskelighed ved at
skaffe Plads og kunde være oppe paa et betydeligt større
Antal Medlemmer, hvis man vilde anvende Agitation; men
det tør man ikke - af Pladshensyn.
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KAPTAJN BONDO
eg ved ikke, hvad Kaptajn Bondo
hedder til Fornavn; men det er
ogsaa lige meget, for han kan ikke
forveksles med andre "Bondoer«,
Han hedder i Klubben - og for
Resten vist indenfor alle Idrætsgrene - kun slet og ret »Kaptajn «
Bondo,
Hvilket da ogsaa er fuldt tilstrækkeligt.
Hvor mange Aargange Studenterroere Kapta j n Bondo har kommanderet med on6 J' anet
over »Heste «,
... r .gllin g af
6
0110 C. i B, r . Op i Tove, rundt i Ringe eller bare
3X3 Minutter rundt paa Gulvet i
Gymnastiksalen er jeg heller ikke klar over, lige saa lidt
som jeg aner, hvor gammel Manden er.
Al den Tid jeg kan huske, har han ikke forandret sig,
saa for den Sags Skyld kan han ligesaagodt være paa Alder med de ældste, som han kan høre til i »Middelalderen «,
Kun saa meget er sikkert, at til de yngste hører han ikke,
Naar man rigtig staar og hiver efter Vejret mellem to
Øvelser eller man ligger paa Gymnastiksalens Gulv og under
hans Kommando bliver ved med at bø je, hæve og strække
Benene, skønt man for længst har gjort sig klart, at man
er saa gennemtræt, at det egentlig er mod Naturens Orden,
man bliver ved, kan man gribe sig selv i pludselig at undres
over, om Bondos Ryg altid bliver ved at være lige rank og
hans Stemme lige barsk. Man kan ikke værge sig for det
Indtryk, at den Mand aldrig bliver træt.
Kaptajn Bondo er rigtig det, man forstaar ved en Militær af den gode, gamle Skole :
Faconen barsk, men Hjertet varmt.

J
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Jeg har aldrig været nogen stor Gymnast, det skal Herren vide, og jeg bliver det heller aldrig.
Det er maaske ogsaa derfor jeg har lidt svært ved at
forstaa Kaptajn Bondos Kommandoer. Jeg sørger derfor
altid for at komme saa langt bagud i Rækkerne som muligt ; saa ser jeg paa, hvad de andre laver og forsøger at
gøre nogenlunde det samme, og naar jeg en enkelt Gang
har tiltrukket mig Kaptajn Bondos Opmærksomhed, har det
aldrig været for det Gode,
Nej , saa er det noget helt andet med "HK «, "Sjales«,
"Helge « og de andre "ivrige«.
Selvom det ganske vist heller aldrig er gaaet mig slet
saa galt, som det en Gang gik en anden ogsaa mere ivrig
end just dygtig Kammerat; lad os kalde ham "Olsen «.
Vi havde netop gjort en Øvelse færdig, da Bondos Stemme tonede opmuntrende gennem Salen:
- Godt taget, "Olsen «s - Sidemand.
Og "Olsen«, der allerede var ved at rette sig op, sank
sammen igen.
,
Jeg er imidlertid ikke den eneste, der ikke altid kan
fatte Bondos Kommandoer.
I hvert Fald fortalte en "Kanin «, der ikke just hørte
til de slankeste, mig engang, at han havde undret sig meget
over Kommandoen:
- Tykke, tynde - Tykke, tynde,
og spekuleret paa, om den maaske havde særlig Hentydning til ham.
Indtil det gik op for ham, at det skulde være:
-Fylde, tømme - Fylde, tømme.
Aandedrætsøvelser altsaa.
Naa, Spøg til Side. Jeg har endnu ikke mødt et Medlem der ikke holdt af vor »Kaptajn «.
Og "Bondo« holder ogsaa af os og følger D. S. R. og
Medlemmerne med megen Interesse,
Det mærker baade Klubben og den enkelte Gang paa
Gang. Har et Hold eller en enkelt Mand præsteret noget
særligt, fejler det ikke, at Bondo sender sin Lykønskning,
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Han følger »boys'erne«, den gamle Kriger.
Han har levet sig saadan ind i vor Bevidsthed, at Vi
ikke kan tænke os Vintergymnastiken uden ham.
Og vi beundrer ham, fordi vi hver Vinter møder ham
igen lige ung, lige rank, lige veloplagt og interesseret.
. Og hver Gang siger vi til os selv, det som denne Gang
skal siges højt:
- »Godt taget«, Kaptajn Bondo.
»boy«.

P. G. Hendriksen.

LUBECK-HAMBURG-PARIS
Af P. G. Hend;iksen.

n frisk Foraarsdag, Torsdag den 13. Juni, dampede
en større Samling Roere fra forskellige københavnske
Klubber af med Baaden til Lybæk. Maalet var 0stersøRegattaen 1931. Blandt Roerne befandt Undertegnede sig,
og det var med spændte Følelser, jeg drog af Sted for at
deltage i Scullerløbenej thi selvom et Københavns Mesterskab lige var trukket i Land den foregaaende Søndag, kan
man vist rolig sige, at dette ikke var nogen Maalestok for
ens Kræfter. Naa, af Sted kom vi, og paa Vejen op ad
Trave passerede vi Kaproningsbanen. Denne saa ganske tiltalende ud, kun var der ved ca. 1200 m et kedeligt Knæk,
saa man helst skulde kende den i Forvejen.
Vel ankomne og indkvarterede hos diverse fortræffelige
Værter tog vi efter forskellige mer eller mindre morsomme
Hændelser ud paa Banen Fredag Aften for at røre os lidt,
se os om og betragte vore skrappe Konkurrenter, og jeg
tør nok sige, at jeg var ikke langt fra at anse Løbet som
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tabt paa Forhaand, hvilken Anskuelse jeg ikke var alene
om. Efter afsluttet Træning tog vi hjem og i Seng for rigtig at være oplagte næste Dag.
Lørdag Klokken sy. skulde jeg til Vorrennen, da der
var 11 Deltagere i mit Løb. Der var tre Heats, og da jeg
var i det sidste, fik jeg rig Lejlighed til at se, hvorledes
de andre startede, hvad Tyskerne er særlig skrappe til, især
tyvstarte. Imidlertid blev det min Tur, og efter at have
luret de andre »Stregen« af, kom jeg fint afsted og fik vist
den bedste Start, jeg nogensinde har haft, idet jeg førte
Løbet fra Start til Maal og vandt med ca. 25 Sek. Herefter
kom jeg og fire andre med i Slutheatetj der roedes Lørdag
Eftermiddag. Deltagerne her var de bedste J uniorfolk fra
Hamburg og en Mand fra Lybæk, Ritter, der var blevet
Nr. 3 i Tysklands-Mesterskabet det foregaaende Aar i Berlin, saa det tegnede ikke saa godt for D. S. R. Løbet startedes og af 'S ted gik det med D. S. R. som Rosinen i Pølseenden, for naar man ligger bagest i Starten, har man intet
at tabe, men alt at hale ind, og hale gjorde jegj det gik
bogstavelig i een Spurt over d.e første 1000 mj men allerede
ved 500 m var de 3 Konkurrenter passeret j kun Ritter laa
endnu foran. Det var dog kun en stakket Frist, for ved
800 m var vi paa Linie og vupti ved 1000 m havde jeg tre
Baadlængder, og saa gled det hele af sig selv, og Slutspurt
blev der slet ikke noget af, for Krudtet var brugt paa de
første 1000 m (Tid 7,26 Min.)
Næste Dag var det Jungmann-Løbetj men det var ikke
saa spændende. Der var anmeldt 9 Deltagere, de samme
som den foregaaende Dag (undtagen Ritter), men nogle
meldte sig fra efter Resultatet om Lørdagen. Løbet blev
roet i meget kraftig Modvind og Krapsø, saa Tiden var
derefter, 8,51 Min.
Hjemrejsen fandt for mit Vedkommende Sted samme
Aften, da Pligterne i København krævede det, selvom det
ikke manglede paa Lyst til at se lidt mere af den gamle
Hansestadj men Mindet om den første gode Udenlandstur
som Kaproer vil altid bevares i frisk Erindring, blandt an-
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det ved de to Lysestager, jeg tog
med mig hjem som Præmier.
Under 0stersø - Regattaen traf
jeg flere Medlemmer fra forskellige Roklubber i Hamburg. Saaledes talte jeg blandt andet med
gamle Bekendte af D.S.IR. fra »Allemania« og blev af disse inviteret til
den store Hamburger Regatta fire
Uger senere, hvor Tysklands bed/!
I . ti ).
ste Roere mødte op. Følgen blev, at /~
Lundqvist, hans Søn Morten og jeg T,, "_ . r Olt" F"d,,;k ,,"; D"S'"' NJ h,doc
en Maaned senere befandt os iT oget paa Vej til Hamburg,
hvortil vi ankom Fredag Formiddag d. 10.. Juli og blev modtaget af vor gamle Bekendt Herr Korsholm og af Lundqvists
Vært under Opholdet, Herr Koppel. Fra Banegaarden begav
vi os først ned i »Allemania von 1866« ved Ausser Alster og
traf her min Vært, Herr Prien, og flere Medlemmer af Roklubben. Hvad vi derimod ikke fandt var min Sculler, som
afsendt rettidig fra København med Damper skulde have
været i Hamburg Torsdag, men endnu ikke var ankommet
grundet paa Storm. Damperen ankom først Kl. 7 Aften, og
. vi var nede for at modtage denj men
værre Besvær med at faa en Sculler
gennem Tolden, er vist aldrig forekommet, for der manglede en saakaldt Toldplombe fra København, og
trods Skrivelser fra forskellige kendte Mænd i Klubben lykkedes det
først at faa Baaden igennem Kl. 12Y.
om Natten, men da var jeg forlængst
hjemme i mit Logi hos Direktør Prien
ved Uhlenhorst, for at hvile ud til
Morgendagens Anstrengelser.
Lørdagen oprandt med straalenHerr Koppet
de Vejr, og Morgenmaaltidet indtog
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jeg sammen med min Vært i Haven, der gik lige ned
til Alsteren. Man kunde herfra se Maalet paa Kaproningsbanen og de store Pramme, der var lagt ud med Tilskuertribuner. - Vi maatte tidlig af Sted, da jeg skulde til
Vorrennen Kl. 9. Starten gik for sig lige ved »Allemannia «s Baadehus, og Banen var en snorlige Strækning paa
2000 m til den anden Ende af Søen ved Uhlenhorst; Afmærkningen bestod af lange Pinde stukket ned i Bunden

mindst Lundqvist og mig selv. Løbet vandtes af Dohme,
Gubener Ruderclub, med Diisterlho, »Amicitia «, Mannheim,
som Nr. 2 (Tid 8,20). Følgen var, at jeg maatte love min
omsorgsfulde V ært næste Dag at ro paa saa fin en Tid
som mulig, selvom jeg ikke blev presset. Resten af Dagen
gik saa med at se paa Kaproning, og jeg havde bl. a. Lejlighed til fra Banedommerbaaden at følge Løbet i »Kaiservierer «, Firer uden Styrmand, hvori startede »Aletter-Fireren «, der regnes for Tysklands bedste Hold til Olympiaden
1932. Aftenen tilbragte jeg sammen med Fru Prien, der er
dansk, medens hendes Mand var til Regattasammenkomst,
og Lundqvist til privat »Udvalgsmøde« hos sin Logivært,
hvor der skulde tømmes den traditionelle Flaske Vin og
ryges diverse Cigarer.
Næste Dag, Søndag, Morgenmad som den foregaaende
Dag og fri hele Formiddagen, der blev benyttet til en Udflugt til Hagenbech. Eftersom en Kaproer ikke maa anstrenges undtagen paa Banen, men helst skal bæres paa
Armen, var vi snart færdige og tog hjem igen, Lundqvist
for at spise til Middag med sine fortræffelige Værtsfolk,
og jeg for at hvile mig. Klokken tre startede jeg saa igen
i Dagens første Løb, og havde blandt Konkurrenterne igen
Bliimel fra Berlin. Denne fulgte godt med til 800 m, hvorefter jeg tog ca. 3 Længder fra ham inden 1000 m, og derefter gik han ud. Løbet vandt jeg med mange Længder
foran en gammel Bekendt fra Liibecker Turen, Droege,
»Germania «, Hamburg, og Tiden 8,00,2 blev noteret som
Banerekord før Hamburg.
Eftersom dette var Dagens første Løb, havde jeg rig
Lejlighed til at se paa Kaproning. Det bedste Løb var vel
nok det i Otter mellem »Amicitia«, Mannheim, Berliner
Ruderclub og »Favorite Hammonia«, Hamburg, hvoraf førstnævnte vandt og senere blev Tysklandsmester. Det kunde
være morsomt at se K. Rs Otter i saa fint Selskab. Samme
Aften var der stor Fest i »Allemannia«, hvortil vi ogsaa
blev indbudt, men desværre var vi nødsaget til at sige nej,
da vi skulde med Toget samme Aften til København. Der

Hendriksen . Herr Prien.

Lundqvist.

for hver 20 m, og ved Maalet var der lagt Stolper imellem,
saa det praktisk talt var umuligt at komme uden for Banen.
Disse Stolper tjente nu ogsaa et andet Formaal, som jeg
erfarede om Eftermiddagen, nemlig at holde Banen fri for
Kanoer og Kajakker, af hvilke der laa i tusindvis ved Opløbet baade Lørdag og Søndag Eftermiddag. I det indledende Heat Lørdag Morgen blev jeg Nr. 1 i den bedste
Heattid, og vandt om Eftermiddagen Hovedløbet foran Bliimel fra Berlin (Tid 8,34) . En halv Time senere startede
jeg igen i Erster Einer om Alsterpokalen, men maatte her
opgive efter 500 m, til stor Sorg for Direktør Prien og ikke
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var Forslag fremme om at flyve hjem, men det tillod Finanskassen ikke. En Del af Kammeraterne fra »Allemannia«
fulgte os til Banegaarden, og udtalte her Haabet om at se
os igen til næste Aar, hvor det saa skulde gælde »Alsterpokalen« i Erster Einer fremfor alt.

uden havde jeg ikke siddet i min egen Baad siden Odense
Kaproningen, saa Gensynsglæden var stor.
Banen synes jeg ikke var god ; ganske vist var der ikke
nogen Strøm, men den var paa det nærmeste S-formet, og
ved 700 m var der Bropiller, man skulde passe paa.
Vi bedrev iøvrigt intet særligt ud over at drysse om og
se paa de andre trænende Roere. Næste Dag var første
Kaproningsdag, og alle Danskerne skulde starte. Kaproningen begyndte KL 2 med Løbet i 4-Aarers uden Styrmand,
hvor Sorø vandt sit Heat. Derefter fulgte 2-Aarers uden
Styrmand, hvor Brødrene Sørensen fra K. R blev Nr. 2 og
saaledes kvalificerede sig til Slutheatet. Lige herefter kom
Scullerløbene, hvor jeg var i første Heat sammen med Italien, Spanien og Tchecoslovakiet. Ved Starten kom alle
Mand godt af, men straks efter faldt Spanien tilbage og
kom ikke senere til at betyde noget. Derimod laa vi andre
tre omtrent paa Linie med Tchecoslovaken Straka lidt forud; han kunde imidlertid ikke holde til det og faldt tilbage
ved ca. 1200 m, hvorefter Italien og Danmark placerede sig
til Slutheatet, idet Italieneren slog mig i en Tid, der var
7,13 mod min paa 7,14,4, uden at nogen af os dog kan siges
at være udkørt. I det følgende Heat placerede Schweiz og
Frankrig sig til Slutheatet i nævnte Rækkefølge, og Tiderne
var 7,15,2 og 7,16,4. Det sidste Løb den Dag var Otteren,
hvor K. R klarede sig frem til Semifinalerne om Lørdagen.
Den første Dag var saaledes gaaet yderst godt for Danmark
med alle Mand »levende «; Chancerne blev diskuteret frem
og tilbage, og Stemningen var i det hele taget høj.
Næste Dag, Lørdag, skulde Sorø og K. Rs Otter ud i
Semifinaler, og ogsaa denne Gang gik det fint, idet Sorø
vandt sit Heat og K. R klarede til Finalen, hvorved Stemningen blandt Danskerne steg endnu en Tand.
Men saa kom Søndagen med den alvorligste Del, nemlig
Slutheatene. Interessen fra Publikums Side var stor, saa
stor, at der var ca. 40,000 Tilskuere, og Seinens Bredder
frembød et muntert Skue.
I første Løb fik Sorø en 2den Plads efter Italien; men
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Efter Danmarks - Mesterskaberne i Odense blev jeg
udtaget til at repræsentere
D. F. f. R i Paris ved EuropaMesterskaberne, sammen med
Sorø's Firer og K. Rs Otter.
Vi var alt i alt en Snes Mand,
der skulde repræsentere Danmark i Paris. Baadene var
sendt af Sted 14 Dage forinden, og vi andre fulgte efter Mandag den 10. August
med Sovevogn over Padborg
og derefter paa Træsæder lige
til Liege, hvor vi overnattede.
Næste Dag gik Turen saa til
Paris gennem store belgiske
F abriksdistrikter og franske
Slagmarker, og ud paa Eftermiddagen var vi i Kvarter paa
Sorøs italienske Bese j rere.
to Hoteller i Forstaden Suresnes ved Paris. Efter Middag
var vi nede og se paa Banen, som laa lige ved; men desværre kunde vi ikke komme i Baadene, da de ikke var ankommet endnu. De fleste andre Nqtioner var ude at træne,
og nogle havde været i Paris hele den sidste Uge. Næste
Morgen, Torsdag, kom Baadene endelig, og Formiddagen
benyttede vi til en god Tur. Jeg for mit Vedkommende
roede Banen igennem flere Gange, og var nok Ild i ca. 2
Timer, for man skal helst kende Banen ud o~ illd, og des-
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Kampen var haard, hvad Tiderne ogsaa viser: 6,26 og 6,30,4.
I Løbet for 2-Aarers uden Styrmand startede K. R. ikke,
eftersom Klubben senere skulde bruge de samme Folk til
Otteren, og de derfor helst skulde være friske.
Næste Løb, hvor Danmark deltog, var Sculler løbet, hvor
jeg var kommet i fint Selskab med Schweiz, Frankrig og
Italien. Straks i Starten gik Schweiz og Frankrig voldsomt
frem, saa de ved SOO m laa S Baadlængder foran mig, me-

En Trøst havde jeg dog, at jeg fik
noteret Tiden 7,13, medens de andres Tider var for Nr. 1 Candeveau,
Schweiz, 7,06, Nr. 2 Mariani, Italien,
7,06,2 og Nr.3 Saurin, Frankrig, 7,10.
Der var altsaa haard Kamp om
Pladserne. I Dagens sidste Løb, Otter, vandt Frankrig foran Italien,
og Mage til Begejstring for en Sejr
har jeg aldrig set, da 40,000 Mennesker raabte og skreg og kyssede
hinanden.
Resultatet af Kaproningen som
Helhed blev, at Schweiz fik flest
Placeringer, med Frankrig somNr.2,
Danmark blev Nr. 4 af samtlige delHendriksens Besejrer,
tagende Lande med een Andenplads Europamester Candeveau.
og tre Fjerdepladser.
Samme Aften var der stor Banquet med Præmieuddeling
paa Koloniudstillingen. Senere, da det var overstaaet, tog
alle vi Danske plus et Par Polakker ud for os selv med
D. F. f. R.s Formand, Fr. Hvass, i Spidsen, og op paa Montmartre for at se os lidt om.
Resten af Tiden, vi var i Paris, kunde vi bruge som vi
selv vilde, da vi nu ikke mere var afhængige af Træning,
og Pligterne var oversiaaet. De fleste af os forblev i Paris
til Onsdag Middag, og rejste saa i et propfyldt Tog i et
Stræk hjem paa haarde Træsæder, og jeg blev paa Perronen paa Københavns Hovedbanegaard i Stilhed modtaget
af Ingeniør Ree.
Som man vil kunne forstaa, har det været en bevæget
Sommer, jeg har haft som Scullerroer for D. S. R.; men det
er alligevel godt en Gang imellem at komme ud blandt
fremmede Sportsfolk og prøve, hvorledes det foregaar, naar
der roes Scullerløb med haard Konkurrence og mere end
2 Deltagere.

Europamestrene i Otter 1931.

dens Italieneren var 2 Længder efter mig, saa Feltet var
godt spredt. Der var dog ingen Grund til at blive urolig,
for til det Tempo kunde de 2 førstnævnte ikke holde, og
ganske rigtig, ved 1000 m var de indhentet, og jeg laa saa
og førte sammen med Franskmanden indtil ca. 1700-17S0 m,
hvor jeg blev overhalet af de andre, idet jeg ikke formaaede at besvare deres Spurt selv med min bedste Vilje.
Dette resulterede i en Fjerdeplads, hvad der ikke var særlig meget efter de Forventninger, man havde stillet til mig.
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hver Baad.

HAR DE NOGENSINDE PRØVET
AT SIGE Hm 500 Gange i Timen? Jeg har -

ifjor - men jeg gør det
aldrig mere.
Der findes i Klubben nogle Medlemmer, der har Tal paa
Hjernen, og vor altid snedige Formand (der selv har en lille
Rem af Huden) faar hvert Aar lokket nogle af disse til at
lave Klubbens Statistik.
Sidste Aar, som sagt, blev jeg, der er en troskyldig Natur, men iøvrigt blottet for Talsans, lokket med paa den
Galej, - -puh - - .
Der var ialt 5.899 Tal i de elendige Protokoller, og samtlige disse Tal remses op af en »Speaker«, medens 3 Skriverka'le møjsommelig skriver
dem ned i de respektive
Baades Rubrikker paa dertil udarbej dede Lister. Og
i Løbet af forbavsende kort
Tid bliver man øm i Fingrene, mør i Enden og blød
og lallende af at sige hm
hver Gang man har et
Tal. Lad· mig straks fastslaa,
Et »Hm-Møde «.
!tt disse hm-Møder kun er

.I i
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for jernstærke Naturer. Jeg havde Natten efter Mareridt:
Jeg manglede 310 hm'er, og Secher stod bøjet over mig
og læste højt af »Idrættens interne Medicin «, mens Helge
remsede Tal op, matematisk og ubarmhjertigt - - .
Efter ca. 4 Timers enerverende hm'ning har man en
kolossal Samling Tal, hvorefter man bliver sat væk, mens
»Me'talarbejderne « sætter sig til Rette.
Nu er der endelig noget ved Livet for dem, mens det
nok kan ærgre en anden at se alle Tallene vandre langsomt
men sikkert i Papirkurven. Tilsidst har de kun eet Ark, siger
og skriver eet skaldet Ark med Tal tilbage. Saa kommer
Festens Clou: de dividerer. - Helst alle Tallene op i hinanden, hvorpaa de bryder Hjernen med at finde ud af, hvad
de har faaet konstateret. Svære Ord svirrer i Luften. Hvem
kan i en Fart skelne mellem Baadkilometer, Kilometer pr.
Persontur, Personkilometer og lignende? Man lister stille af.
Bagefter hører man de særeste Rygter om Resultatet.
Det paastaas saaledes, at der er 2,7 Mand i hver Baad,
der gaar ud. Det lyder mildest talt mærkeligt, men det er
ingenting i Sammenligning med, at man ad statistisk Vej
vil fastslaa, at hver Baad gennemsnitlig roes 7,1 km pr. Tur,
hvorimod hver Mand, der sidder i Baaden, gennemsnitlig
ror eller styrer 7,8 km pr. Tur. Se, det kalder jeg Statistik,
der er til at tage og føle paa.
Efter saadan en Dosis er det godt med noget mere
haandgribeligt som, om jeg saa maa sige, Modgift.
Som bekendt er en officiel D. F. f. R. Langtur paa 30 km
- en noget kort Langtur - og af den Slags Ture er der i
D. S. R. 72 paa i Gennemsnit 109 km, d. v. s. godt og vel til
Hornbæk og hjem igen, hvilket glæder en gammel Langtursroer at høre. Endnu fornøjeligere er det, at virkelige D. S . R.
Langture (Sommerferieture) er paa 320 km Stykket, og at
vi i Aar har haft 15 af den Slags Ture. En smuk Pendant
til vore 25 Kaproningssejre.
Det siges endvidere, at 22,2 pCt. af Klubbens samlede
Roning foregaar paa Langture, et Tal som maa være en
Lækkerbidsken for en Langturspolitiker paa en General-
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forsamling. I denne Forbindelse kan det nævnes, at Kaproerne ror 14 pCt. af Klubbens Roning.
Ogsaa hjemme i Klubben roes der godt. Trækker man
Langturene ud af Statistiken, viser det sig, at de daglige
Ture er paa 5,9 km, d. v. s. til »Firkanten«.
Men »Me'talarbejderne« kan ikke alene sige, hvormange
km der roes i Klubben, meq ogsaa at der daglig ror 75
Medlemmer, og at hvert Medlem gennemsnitlig ror 1 Gang
om Ugen.
Mens alt dette viser Medlemmernes større eller mindre
Flid, fremgaar d'Herrers Dovenskab ogsaa af Statistiken.
Prøven Gang at se paa Statistiken over Baadenes Benyttelse. Vi har 3 lige gode 4-Aarers Baade, »Hjalte «, »Viking«
og »Bjarke «, men de to sidste bruges dobbelt saa meget
som »Hjalte«. Hvorfor? Simpelthen fordi den ligger i det
lille Baadehus, og der gider man ikke gaa over. Eller se
paa 2-Aarers Baadene. De mest benyttede er »Roar «, »Helge « og »Rune«, trods det, at de alle hører til den ældste
Halvdel af vore Toere. »Roar « og »Helge« ligger nærmest
Døren og »Rune« ligger forneden i Midten! Naar man ikke
kan se, hvilken af de to førstnævnte der ligger øverst, skyldes det, at der midt i Sæsonen er byttet om paa deres
Pladser.
Statistiken viser imidlertid ogsaa, at Medlemmerne ikke
er saa ligegyldige med Baadene, som de ofte faar Skyld for .
Tag f. Eks. "Roar«, som vi fik i 1927. I den er der i alt
roet 14,840 km, og alligevel er den stadig den mest benyttede Baad, saa den maa dog være behandlet nogenlunde
ordentligt. Naa, dette kan selvfølgelig ogsaa vise, at det er
en ualmindelig god Materialforvalter vi har. Jeg ved godt,
hvad Norman-Hansen mener om den Sag. - Vi kan nemt
have »Roar« i ca. 3 Aar til, hvorved vi kommer op i Nærheden af 25.000 km, og alligevel skal Schack nok faa den
solgt som »næsten ny «. Provinsklubberne er tit forbavsede
(men selvfølgelig aldrig misundelige) over, at vi faar saa
mange nye Baade. Men hvor meget bruges en Toer i en
Provinsklub? Jeg har ikke Tallene, men næppe over 1200

km om Aaret, d. v. s. at Provinsens Baade skal holde i 20
Aar, og de holder næppe heller længere.
At der skal bestilles noget, hvis man vil være »Scullerfænomen«, kan ligeledes bevises rent statistisk. Henddksen
har i Gennemsnit trænet 7,9 km pr. Gang i sin Sculler,
hvilket er det højeste Tal for Scullerroning i Klubbens Historie. Den der naaede det næsthøjeste var Bardram, som
i sin bedste Sæson i 1927 roede 6,7 km gennemsnitlig. D'Herrer »Scullerhaab« ser altsaa, hvad de har at rette sig
efter.
De virkelige usandsynlige Tal opnaar d'Herrer Statistikere imidlertid ved at
sammenligne med Regnskabet. Herved faar de,
at hver af Motionsroernes
Baadeture koster ca. 4 Kr.,
hvoraf let indses, at det
koster Kr. 1,50 hver Gang
en Mand sætter sig i en
Baad,
Naar man ved det, er
der sikkert mange, der til
- og saa ser de ikke engang
Sommer paa Regnvejrsdage
altid glade ud.
ringer til Kassereren og
lover at lade være med at ro mod at faa Kr. 1,40 til Biografen. - Klubben sparer jo 10 Øre ved det!
Det bliver meget værre.
En Kaproertur koster Kr. 26,30, og da der mærkeligt
nok er 4,6 Mand i en Kaproningsbaad, koster det Klubben
Kr. 5,70, hver Gang en Kaproer sætter sig i en Baad, og
saa ser de endda ikke engang altid glade ud. - Man skulde
bare være Kaproer.
Af mindre talmæssig Statistik kan jeg for egen Regning
nævne, at den længste Daabstale i Klubbens Historie blev
holdt i Aar under Gennemgang af hele Oldtidens Mytologi.
Den korteste blev holdt i 1927. Den lød: Uffe -. Det var
nemlig denne Otter, der blev døbt.
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Hvor mange der i Aar er gaaet rundt i Sculler vides
ikke, men som Kuriosum kan det maaske interessere, at det
ialt er lykkedes hele to Gange at vælte i »Svava «. Navne
offentliggøres ikke.
Af Arbejdet i Klubben er i Aar 99,1 pCt. lavet af Schack,
0,9 pCt. af den øvrige Bestyrelse, og Resten af de menige
Medlemmer - en Rekord, som vist ingen Klub i Landet
kan slaa. Formanden svævede over Vandene.
Ved Kaninfesten blev der konsumeret 7 Ankere 01
(hvoraf Bestyrelsen efter Sigende drak det ene) og ca.
100 m bajerske Pølser, hvilket er nøjagtig samme Længde
som Aarets Kanintale.
Hm og Naa.

Formanden svæv.ede over Vandene.
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WAS WIRD VON EINEM RENNRUDERER
VERLANGT?

G

rundbedingung fur ein erfolgreiches Training ist
wohl, dass die Trainingsleute die
Technik des Ruderns beherrschen, und derTrainerhatindieser
Beziehung die Fortschritte seiner
Ruderer weitgehends zu fOrdern.
Aber 'nicht allein ein stilreines
Rudern wird zum Siege fUhren.
Ein ebenso wichtiger Faktor ist
auch die LebensfUhrung und das
sonstige Verhalten des TrainierIll ri!'h .ln('IlS ·h.
enden im Vor- und Haupttrainin~. Da nun in diesem Punkte
I -id 'r Ilfl .. - ·hl g"(ls~' Unk 'nnlnis lInler den Rennruderern
h 'r'J's 'hl, rllii ·hl' i 'It 'inrllal aur di 'sen Teil des Trainings
n ~ih e r eingehen.
Training ist Vorbereitungl Es gill also im Training den
Korper fUr die Rennen widerstandsHihig zu machen, das
heisst: die Muskulatur starken, Herz und Lunge an die erhohten Leistungen gewohnen, und Schrelligkeit und Ausdauer vermehren. All das kann naWrlich nicht in ein bis
zwei Monaten geschehen. Es ware nur schadlich fUr den
Korper, wenn man plotzlich mit einem scha.rfen Training
beginnen wurde. Der Ubergang zum strengen Training muss
durch ein Vortraining herbeigefuhrt werden. Man beginne
also schon im Fruhjahr mit der Umstellung. Schranke das
Rauchen und den Genuss von Alkohol moglichst eino Um
so leichter wird dann die vollige Entsagung werden. Ebenso soll man auch das Training nicht plOtzlich abprechen, sondern den Korper langsam wieder an die Genusse und Freuden des Lebens gewohnen.
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Ehe man mit dem Training beginnd, wird es rats am sein,
sich erst von einem Arzt untersuchen zu lassen. Besonders
mochte ich das den jungen Ruderern empfehlen, die noch
nicht an einem Training teilgenommen haben. Nur einem gesunden Korper wird das Training zutraglich sein. Mit einem
gesunden und kraftigen Korper, und einer lebensbejaenden
und lebensfreudigen Seelenstimmung, kann man sich ohne
Bedenken dem Training unterwerfen.
Wie solI nun ein Rennruderer leben? Wahrend des T rainings nun, fUhre man ein moglichst ruhiges und gleichmassiges Leben, bei guter und abwechslungsreicher Kost. Eine
ausgesprochene Fleischkost- oder vegetarische Ernahrung
halte ich nicht fUr empfehlenswert. Dagegen wird es gut
sein, wenn man viel Gemiise, Salate und Obs t zu sich nimmt.
Stark gewiirzte, fette und schwer verdauliche Speisen sind
zu meiden.
An Getranken fUhre man dem Korper wahrend der heissen Monate keine zu gros sen Quantitaten zu. Durch die
starke Transpiration geht dem Korper viel Fliissigkeit verloren, die auch wieder ersetzt werden muss. Eine zu starke
Einschrankung des Trinkens ware deshalb auch nicht ratsam. M.an hiite sich also vor Obertreibung auf beiden Seiten!
Es geniigt oft schon, wenn man sich nur die Mundhohle mit
frischem Wasser ausspiilt, was zum Beispiel zwischen zwei
Rennen sehr gut ist. Die besten und erfrischendsten Getranke sind natUreller Frucht- oder Zitronensaft mit Wasser und Zucker. Aber nicht kiinstliche Limonaden und Mineralwiisser, die leicht Magenbeschwerden herbeifiihren konnen. Ober den Genuss von Alkohol gehen die Meinungen
sehr auseinander. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass man
ohne Alkohol dasselbe leis ten kann als mit Alkohol. Eine
Erhohung der Leistungsfiihigkeit durch Alkoholgenuss ist
meiner Ansicht nach nicht moglich. Deshalb meide man den
Alkohol wahrend des Trainings vollkommen.
Das gefahrlichste Gift fiir den Trainierenden ist ohne
. Zweifel das Nikotin. Darum muss das Rauchen unter allen
Umstanden vollkommen eingestellt werden.

Selbstverstiindlich ist es auch, dass der geschlechtliche
Verkehr ausnahmslos zu unterbleiben hat.
Ausgiebiger Schlaf, mindestens 8-9 Stunden, ist zur
Stiirkung und Beruhigung der Nerven erforderlich. Um diesen notwendigen Schlaf nicht zu beeintriichtigen, lege man
sich nicht mit vollem Magen zur Ruhe.
So wie man fUr das Innere seines· Korpers sorgt, solI
man ihn auch ausserlich in Ordnung halten. Dazu gehort
reine Ruderwiische und sorgfiiltige Hautpflege. Durch Unsauberkeit werden sehr leicht Forunkulose oder iihnliche,
das Training sehr storende Krankheiten herbeigefiihrt.
Ein anderes senr wichtiges Kapitel im Leben des Rennruderers ist die Kameradschaft. Eine Mannschaft wird wie
gros se Erfolge haben, wenne sie sich nicht untereinander
einig ist. In keinem anderen Sport sind wohl die einzelnen
Leute innerhalb einer Mannschaft so aufeinander angewiesen und von einander abhiingig, wie gerade im Rudersport.
Es muSS unbedingt jeder sein Bestes hergeben, und sich
voJ1kornme n unlerordnen. In der freiwilligen Unterordnung
liegl ja ge ra de de r grosse erzieherische Wert des Rudertrainings ! W e nn jeder mi t Lust llnd Liebe bei der Sache ist,
dann mach l da s T raining a ll ch F reude und ist keine Strapaze. Es sind doch nur wenige Monate, die man dem Training opfert, und von einem j ungen Mann mit Charakter
wird man doch verlangen konnen, clas er sich wiihrend
dieser kurzen Zeit den nicht zu hohen Bedingungen des
Trainings fUgt. Wer das nicht kann , solI lieber der Rennruderei fern bleiben, und nicht noch seinen Kameraden die
Freude am Training nehmen.
Ich hoffe also, dass sich auch im J ahre 1932 wieder eine
grosse Anzahl junger Ruderer Hnden wird, die bereit ist,
durch Einsatz ihrer besten Krafte, den Club auf den Regatten wiirdig zu vertreten.
Ulrich J aensch.
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Roning paa Prærien.
Studenter fra Iowa State College

» træner ~ .

LIDT OM STUDENTERRONING I U. S. A.
Aristokrati - i Amerika. Kan der i det demokratiske,
~ businesslike Amerika findes noget aristDkratisk, noget
der staar fDr sig selv, hævet over det dagligdags med en
gylden Glorie Dmkring sig.
Spørg enhver gammel Yale eller Harvard Student, og
han vil med Stolthed pege tilbage til 1852, da Yale-Harvard Matchen for første Gang roedes. De to Universiteter
har Traditioner at pege tilbage paa. Yale og Harvard indtager samme Stilling i Staterne som OxfDrd Dg Cambridge
i England. To højt ansete Institutioner, hVDr Traditionerne
gaar i Arv fra F ar til Søn, og hvor nuværende Roere kan
pege tilbage til deres Bedstefædres» Tider« paa Kaproningsbanen.
Det var disse to Universiteter, der i 1844 indførte Roning som Sport i U. S. A., Dg siden da har ført den videre
op til dens nuværende Stadium. Men F ødslen var alt andet
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end let, og der var rig Lej lighed til mere eller . mindre
aabenlyse Skærmydsler mellem de to rivaliserende Skoler.
I 1870 kolliderede Yale med Harvard, og Sejren blev tildelt
Harvard. I 1873 faldt Flaget først fDr Harvard, men Sejren
blev tilkendt Yale bagefter, da der, grundet paa en diagQnal
Maallinie, var dømt uretfærdigt. Et Klimax indtraadte i
1874, hvor Yale atter kolliderede med Harvard, som omgaaende protesterede og Yale blev diskvalificeret. En Storm
af Protester regnede ned, og der blev baade talt og skrevet
meget i Dagspressen om Tilfældet. I 1875 blev imidlertid
Banen afmærket med Flag, og siden da har Kaproningerne
fQrløbet i fuld Harmoni.
Yale staar nu med 37 Sejre, Harvard med 32. Rekorden
for den 3)0 miles lange Bane blev sat i 1916 af Harvard og
er paa 20 Min. 2 Sek., den største Tidsforskel mellem de
to Baade blev konstateret i 1908, hVDr Harvard vandt over
Yale med 3 Min. 35 Sek.
En anden - omend knap saa celeber Begivenhed - er
The Intercollegiate Rowing Association's Kaproning paa
Hudson Floden ved Poughkeepsie. Denne Kaproning, aaben
for alle Universiteter Dg Colleges i Staterne, gaar tilbage til
1871, hvor den første Kaproning med Deltagere fra flere
Universiteter fandt Sted. Harvard tog Initiativet til disse
Kaproninger og startede selv i den første Kaproning, hVDr
de ganske uventet led et Nederlag paa 37 Sek. overfDr Amherst Agricultural College. Atter næste Aar blev de slaaet
.af Amherst, Dg samtidig kDm Yale ind SDm en Nr. sidst af
6 Baade. Dette foraarsagede, at der brød en Ro-Feber ud
mellem alle de CDlleges, SDm overhDvedet kunde stille 6
Mand til en Baad. I 1873 startede 11 Baade, hvoriblandt
Harvard Dg Yale, sidstnævnte trak Sejren hjem. Da Freden
atter var oprettet mellem Harvard og Yale i 1875, trak
disse to. sig ud af denne Kaproning, Dg har ikke startet i
den siden.
Fra 1852 op til 1876 roede Harvard og Yale i 6-Aarers
Baade, i '76 roedes det første 8-Aarers Løb, men ikke før
i 1895 fulgte de andre Universiteter med. Denne Kaproning
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staar skrevet med rødt i de amerikanske Ro-Annaler. For
første Gang blev Kaproningen afholdt ved Poughkeepsie, og
for første Gang var Felterne besat med Ottere. Columbia
University vandt Mesterskabet. Sejren skulde fejres, og
Sejren blev fejret.
Raketterne blev skudt vandret af inde i Nelson' s Kro,
richochetterede fra Gulv og V ægge og for rundt mellem
Benene paa de Tilstedeværende. Først da Brandvæsenet
kom og slukkede Ilden, blev Studenternes Humør afsvalet
samtidigt. Mere System var der i det nede i Hovedgaden,
hvor en Student ganske metodisk gik fra Butik til Butik,
stak Hovedet ind ad Døren og sagde: Mit Navn er det og
det, jeg har i Sinde at smide en Mursten ind gennem Deres
Vindue for at fejre Columbia University's Sejr, min Far
betaler. Hvorefter samme unge Mand gik et Par Skridt tilbage og med et velrettet Kast hev Murstenen ind gennem
Vinduet. Ganske roligt generhvervedes Murstenen, og der
fortsattes til næste Butik. Qvod lkel Jovi, non licel bovi.
Det var før Forbudet.
Intet kan holde en nidkær og velagtet Regattabumler
fra at bumle - naar der da ikke netop er Forbud - og
intet kan holde en ærgerrig Studenterroer fra Kaproning.
Bliver han slaaet det ene Aar, kommer Chancerne igen det
næste. Det mener Polyteknikerne fra Massachusetts i al
Fald. I 1929 mødte de for første Gang til den aabne Universitetskaproning ved Poughkeepsie. De kom med liden
Erfaring til haard Konkurrence, med et lidet sammenroet
Hold og med en anden Klasses Baad.
Under Træningen paa Banen faa Dage før selve Løbet
lykkedes det dem at spidde en Bøje. Baaden blev lappet
og tættet og Riggene skruet lidt fastere. De laa i Telt om
Natten i Regn og Vind, ventende hvert Øjeblik, at Vinden
skulde vælte Teltet, og det Hele mase ned over Hovedet
paa dem. Haanet blev de for deres Stil, Træning og brugte
Baad. Den første Start ødelagde de, den næste lykkedes.
Polyteknikerne fik Yderbanen, hvor Vinden havde mest
Magt, de havde den vanskeligste Roning og var de mindst

erfarne. Snart begyndte dog Baaden at give efter; cox'en
og stroken sad i Hudson-Floden, eet-Aaren oppe i Luften.
Det varede dog heller ikke længe, for snart var baade
Mandskab og Baad under Vand. Saaledes endte den første
puniske Krig. I 1930 - det andet Aar de startede - blev
de Nummer 3 af ni Baade og i 1931 Nummer 8 af otte
Baade. Men Massachusetts Ingeniører kommer igen.
Wisconsin University har det heller ikke let. Som Regel
kommer de Aar efter Aar uden at have roet et eneste forberedende Løb, grundet paa Mangel paa Konkurrence ude
Vest paa. Søen de har at ro og træne paa er ikke altid
saadan, at de kan faa Lov til at »trække«. De kommer, vel
vidende, at de ikke har en Chance for at vinde. Men hvad
de ikke kan give i Roning, giver de som Kolorit paa Tilskuerpladsen. Man kan altid være sikker paa, at der er et
Par blinde Passagerer med Toget - af de mindste, en med
en Ukelele, en med en Banjo, og alle syngende den gamle
Wisconsin-Sang. Inden den tredj e Times Ventetid er gaaet,
har de mandlige Studerende de kvindeliges Hat paa og omvendt, og alle er lige saa velbekendte med hinanden som
Deltagerne paa en 30-Dages Rundrejse.
Sommetider er Kaproningerne paa Hudson holdt under
en smeltende varm Sol, sommetider regner det, eller det
kan hænde, det sidste Løb er afholdt i omtrent Mørke. I
1929 laa fire Ottere og Mandskab og svømmede rundt
Hudson-Floden under Tusmørke.
Men hvad lider man ikke gerne for Alma Maler.
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B. Prylz,
Univ. of Michigan Medicai School

70

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1931

71

------------------- --- -- -

T age, Kjeld og Ulf.

ROTUREN TIL STOCKHOLM 1931
I "EXTRACT" OG BETRAGTNINGER MED VINK
FOR "KANINER"
Baad : 2 Aarers Inrigge r "Roar", Besætning : Kjeld Winding,
Tage Christensen og Ulf Kaarsberg, Distance 853 km.

Skure : Ti. d. 21.

ø

F . d. 17. Juli Med F ærgen til Malmø om Em.; escorteres af en Baad til
Malmø Roklub, hvor vi (efter Smor gås i Folkets Park)
overna tter. (Tak for Gæstfrihed !i)
L. d. 18.
Tur i Byen : Indkøb af Søkort m. m. - Solskin og stiv
S.V. Kuling. - Start om Em. - faar meget haard Sø og
Vind - - maa vende om - til Limhamn. Telter og bader.
Storm.
S. d. 19.
[Vaagner ved 3-Tiden om Morgenen ved a t Teltet blæser
omkuld. - Regnb yg er. - Baaden bæ res hast ig t paa Land
p. Gr. af Sø i Havnen. - Indretter os for Natten i det gI.
»Skibsvæ rft«. - Spa dseretur i Sol og Blæs t om Em.]
M. d. 20.
Vaa gner KJ. lidt over 2 Fm. Stormen har lagt sig ; vi er
hur tigt startklare. Pragtfuld Solopgan g. Vi faa r Havblik
og klar Himmel - ankommer til Falsterbo ved 8-9-Tiden. Badning og Spisning ca. 3 Timer paa en lille, sandet
ø mellem Måklappan og Fastlandet. Ror langs fin Badestrand og gaar forsigti gt - (Sten!) - ind til Skure, hvor
vi laver Havregrød - omgivet af den stedlige Ungdom (se
Billedet!) . Naar lidt før Solopgang til »Dalabadet«, ø st
for Tralle·borg. Overnatter paa en Veranda. (Kulde og
Gennemtræk gennem Gulvbrædderne).

O. d . 22.
To. d. 23.

Opløb om Havregrøden! -

-

[Umuligt at starte: Ha ard P aalandsvind med svæ re Regn byger (det ar »fruntimmersveckan «!!) - Spadseretur til
Tralleborg.
Stadig Paalandsvind og Regn. Gaa -Tur Lil Boste. - Overna ller paa »Dala badeL «s Herreafdeling.]
Sta rler KJ. 5 Morgen Lil Ystad - fin Medvind. Ystad og

-

-

Aften ved Loderup Stra nd.
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F. d. 24.
L. d. 25.

S. d. 26.

-

-

-

-

Lejr ved Landon.

vi beser hinanden. - Em. : Sol og næsten Havblik - vi
fortsætter. Det blæser snart op fra S.V. - Kold og anstrengende Tur langs Kåsehufvud. - Telt ved Kåseberga
liskehamn efter Solnedgang.
[Haard S.V. - Vi beser Skibssætningen paa ».Bjerget«s
Top, bader og gaar Tur til Loderup Stra nd - I Sol.
Bader - længe - ved Loderup herlige Strand - - daser
i Sandet, men opdager tilsidst, at der ogsaa er noget, der
hedder: Mad! -]
Starter efter et lifligt Morgenbad. - Solskin. - Befolkningen, som er mødt talrigt op, vinker Farvel, mens vi

Good-bye ladies :/: - We are going to lea ve you now! Merrily we :/ : roll alon g :/: Merrily we roll a long - - - o'er the dark-blue seal! - - -
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synger og spiller paa den medbra gte Harmonika. - Sløv
Roning ved Sandhammaren. Ved 0rnehusen spises Spaghetti. Ank. til Simrishamn ved 11-Tiden om Aftenen. _
(Telt paa Havnens Nordside) .
M. d. 27.
Start efter koldt Bad Nord for Byen. Passerer Stenshufvud. - Ank . om Em. til Kiuik . Beser Kongegravene
med Helleristninger, Tingsted m. m. - Kraftige Tordenbyger tvinger os til at blive; vi musicerer og overnatter
hos Bager Johnsson.
Ti. d. 28.
Videre til Yngsjogrop, hvor vi hviler og spiser, - forbi
Ahus (stærk Strøm) - Uvejr. - Ank. til Landon og telter paa N.O. Kysten. (Lattermild Befolkning, som undres
over, at vi »korer i Rullestol «, mens vi ror) . - Aftenbad
og Tur i Skoven.
O. d . 29.
Kurs mod Sillniisudde. Medbør. Hvil og Mad ved Helleuik. Truende Skyer trækker over. Vi passerer Vraget af
en stor norsk Jernbeton-Damper - og fortsætter med rivende Medbør og »Bærebølger « til Kladdudden, hvortil vi
ankommer sent; p. Gr. af Sten lige under Vandskorpen og
paa Kysten tog det lang Tid, før vi kunde gøre Landgang.
- Smuk Teltplads!
To. d . 30.
Mod Sydspidsen af Sterno - passerer Karlsharnn, Enskiir,
Matvik , - bliver stoppe! af en streng Toldemb~dsmand.
Ank. om Aftenen til det fredelige Bokeuik , hvor' en rar
Købmand giver os en dejli g Hølade at sove i.
F. d. 31.
Videre (i lidt urolig Sø) til Ronneby Hamn. Kjeld holder
»Storvask«, mens vi andre vandrer til Ronneby Brunn,
hvor vi »mæsker os« med Jernvand; derefter hjemsøger
vi Kirken med de mange historiske Minder (- og de
fede Alterlys) . - Ror til Hassiii hvor Hundene er
vrede og Kartoflerne ikke vil trives. - Efter mindre Maaltid (i Blæst) videre til Aspo. Telt paa Nordsiden. Fin
Udsigt over mod Karlskronas blinkende Lys.
L. d. 1. Aug. Forbi Tjurko, Sturko og Senoren - (hos Købmanden faar
vi loddet Vanddunken, som havde faaet en Læk) - let
kedeligt Farvand - passerer Thorhamnsudde i Sol og roligt Vejr - - maa flere km ud for at undgaa Bundgarnsp æ lene og deres stramme Staalwirer. (Et Sted maatte
U. K. ride overskrævs paa Staalwiren og tage Flaget af,
saa Baaden kunde passere: (»Nu skær'en . . .. « sa'e Kællingen , hun red paa Telefontraaden). - Telt ved Krisfianopel (som ikke øvede Tiltrækning paa nogen af os). _
(«Auricul æ rquærulantrecorddag << ).O)

-----

0) i. e. et Utal af 0rentviste.
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Efter Morgenbadet beser vi Kirken (dansk Landsby-Type)
og starter i klart Vejr med Havblik - ; vi bader og spiser
ved Garpen Fyr - og fortsætter via Hagbyudd til Kalmar, hvor vi sent om Aftenen telter paa Idrætspladsen.
(Paa Vejen havde vi indøvet et særlig fint Hurraraab (for
Kalmar Roddklub) - det fik vi slet ikke Brug for).
KaIrnar Slot beses i Hast. Start efter Middag. Vi faar
haard nordlig Storm, og maa zig-zagge os frem i krap Sø,
der giver meget Vand indenbords - (Harmonikassen lider
Havari). -Vi gør Landgang i en smuk liden Vig paa
Sydsiden af Skiigganiis; ypperlig Teltplads paa fast Græs,
omgivet af høje Træer og Enebærbuske. - Om Aftenen

serer Pata Eneskiir udfor Borgholms Ruiner (paa bland),
skifter ved Wiideron og spiser ved Solnedgang et mindre
Maaltid ved »Svarto « Vig (Nord for Lerviksfjiirden). Vi falder i Ekstase over nogle gul-grønne Aftenskyer og farer videre nordpaa; det bli'r mørkt og derfor vanskeligt at orientere sig - - Fastlandets Detailler lader sig
ikke udskille - - det eneste vi ved, er, at vi har det ca.
om Bagbord; - om Styrbord skimter vi den fjerne Silhuet af Runno. - - Der bliver tilsidst Enighed om at
styre efter et pludseligt opdukkende Lys, der ses om Bag-

Udsigt fra Teltet.

Landgang i en liden Vig, faa Aaretag fra Stormens Rasen.

Ti. d. 4.

laver vi stort »russisk Stjernebaal « - - hvorved vi selv
oplever den sande Pyroman-Glæde. den stakkels vaade
Harmonika bliver tørret (ogsaa vort vaade »Kluns «) og i hvis Aske de største Kartofler steges (:>: brændes til
Kul). - Vandring gennem den tætte Skov. Vi fa ar Ferskvand og
Kartofler hos en Fisker og hans Kone; det var et Par
unge, kønne, stræbsomme og dygtige Mennesker, der gjorde Indtryk af at leve uhyre lykkeligt med hinanden - (hvilket bør noteres) - -. Bad, Sol, Varme - Start! »Bum!« sa'e Styrmand Winding - - - og »Bum!« sa'e
Baaden, da den satte sig til Hvile med Snuden højt oppe
paa en stor Sten: - Alle i Vandet! - Videre, - vi pas-

7

O. d.S.

bord, en Smule agten for tværs. - - Vi ankom ved Midnatstid i Bælgmørke til en nytjæret Bro ved Påskallavik;
her maatte vi »hyra rum«.
Paa Vejen nordpaa gør vi Landgang paa nogle smukke,
glatte Klipper, hvorfra vi lader os rutsche i Vandet. I Oscarshamn laver vi Havregrød - og beser »Dodarhultaren«s Udstilling og Parken - »brølende" Solskin: Fløde og
MarelIer. - Videre: Skift ved Oxleholm. Slaar Telt om
Aftenen paa en ubenævnt, idyllisk ø (i Nærheden af (og
Syd for) Kråkelund Lotsplads). - (»Stig i Land, Amalie,
- Øen er din!! «) - Baaden kunde ikke tages op - blev
lagt tværs over en lille Bugt mellem 2 Sten (for og agter). - Det var jo et roligt, smalt Farvand.
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F. d. 7.

L. d. 8.

- - Iført Solskin
- og ellers intet dyrker vi botaniske
Studier. -

To. d. 6.

Iført Solskin - og ellers intet - gaar vi ud for at »inspicere«. F lere store Vindfælder viser Stormens vældige
Virkninger. [Ved vor Hjemkomst fik vi at vide, at Stormen havde kostet 'KaI mar Len 250 Tusind væltede Træer].
- Badning - og derefter Start. Vi skifter og bader paa
Ekon, ved et lille Fyr - henter Vand paa Strupo Lotsplads, fotograferer. - Passerer Orrskar, Mossen og Bus-

S. d. 9.

M. d. 10.

Idyllisk Morgenvask.

.
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san, - skifter atter (Vind og Sø), styrer mod Fyret paa
Spåro (båk), passerer V. om Granso, kommer i Nærheden
af Vestervik igennem en ganske smal Kanal (vi kan lige
passere den uden Skohorn, men med kortede Aarer), betaler Bompenge. - TeIt er om Aftenen paa Nordsiden
af Sodra Malmo (Vig ved en Gaard) . (Tjære i Græssetl) .
Bad, Start, - vi runder Hasselo - ud i Knoldjupet; det kuler op, - vi beslutter at gaa indenskærs. Skilt ved
Horso - ved et stort Skibsvrag - faar Masser af Regn
og telter vaadt paa Svino.
Finder en Mængde Blaabær. Bader og starter nordpaa for
at »skyde Genvej « gennem et smalt Sund (som elter Generalstabs-Kortet synes farbart). - Her trækker vi os gennem ca. l km med tætte Rør (alm. kaldt »Siv «) og sidder derefter fast i sort, stinkende Mudder, der for hvert
Aaretag danner en hel Barriere om Baaden; efter l Times
Anstrengelser kommer vi fri - og maa gaa tilbage over Liknevarpsfjarden - kraftig S.S.V. Kuling og krap
Sø. - Sønden om Qvado - østpaa til KalIskar, hvor vi
henter Ferskvand. - Storm. - Vi spiser »Palet-Knæk brød« og fryser (- Tage er dog varm og glad i sin »Islænder« -J. Da vi ikke kan proviantere her, maa vi
atter videre, - krydser Valdemarsviken (tager Vand ind),
- telter om Altenen paa en ø vest for Hallsundet. (S.S.O.).
Start i diset Regnvej r; ankommer noget matte til (Hm 1-)
holmen, hvor vi stifter Bekendtskab med et orthodoxt
Individ af Slægten homo sapiens, som dog til Slut viste
sig som kæk Vaabendrager for Mercurius. - Fortsætter
med rivende Medbør - mellem en Mængde store og smaa
øer. Telter sent ved Arkosund. - (Tak for Laan af Primus, Hr. ForseIII!)
Start efter Morgenbad - mod N.O. mellem Granson og
Arkon, derefter mod N.V. i nogenlunde Læ af en Række
Smaaøer: Korson, Slotteron, Lindoya, Maron, Skogsvartskaret. - Vi mærker, at Vinden er sprunget om fra S.S.O.
og nu kuler op fra V.N.V. - Vi gaar ca. i O.N.O. Retning - lager meget Vand ind - maa øse ved Risskaren,
avancerer til Fyret paa Långholmen - (er nu lidt mindre
udsat for Vejret -) - ror videre de 6 km til F emorehufvuds Fyr og de sidste Par km til Oxelosund, hvor vi
» tør~er « Tøj og køber Primusrenser, Malmklokker, Mælk,
Postkort m. m. - Fortsætter derpaa i skiftende Sol- og
Bygevejr til Skebhol - (»TÆ« falder i Søvn paa 'enSten
ved Vandet, men vækkes med varme Kartofler og 3 Æg).
- Sover i Hølade.
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-

h'u rtig Dukkert ved Gålo. -

-

Ti. d. 11.

O. d. 12.
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Start. - Bad og Skift ved Gålo - passerer gennem en
smal, dyb Fjord - forbi Ulf til Koholmerne, derefter gennem Jernafjiirden (ca. 600 m bred) til Framniis Syd for
Sodertelge. - Telter.
Start ved 11 y. -Tiden - gennem Sodertelge- Kanalen ud i
Miilaren, skifter " m. m. « - - ved Bornhufvud - videre
mod Strøm og Vind - - naar lidt før Kl. 5 Em. til
59° 19' 20" n. Bredde og 18° 3' 29,S" L. ø. for Greenwich,
hvilket var vort Maal - (Stockholm). - [Vi har prajet
Kaptajnen paa D/S »Rhea «, som ligger med Dampen oppe,
parat til at lette mod Malmo ; vi faar 20 Minutter til at
finde en stejl Stentrappe, pakke alt vort Ragelse ud - og ind, samt bringe det, os selv og vor »Kanot « ombord).

- - To »Recreationsrejsende « deporteres
tilbage til Civilisationen! - -

To. d. 13.
F. d. 14.

L. d. 15.

-

-

»olika passagerare«.

20 Minuter efter er vi og " Roar « ombord paa D/S »Rhea «
paa Vej hjem.
Ank. til Vestervik Kl. 7 Morgen (Sol) - i Kalmar henad
Aften (lille Souper paa Stadshotellet) .
Ank. til Karlshamn (laver The paa Strandpromenaden) Sol, Sol. - Em. beser Ystad.)
Ank. til Malmo (laver The paa Fiirgen) - : København Ank. til D. S. R. i Sol om Em.:

(ved »TÆ« og Tage).

-

-

Hjemme igen! -

-

Baaden tømmes.
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Og det er jo i Grunden det, man som sund Sportmand
søger ud i - ganske instinktmæssigt - for at blive endnu
mere stærk og sund - - og glad (fro!) ,
De historiske, geografiske, musikalske, anatomiske, geologiske, matematiske, physiologiske, botaniske, folkloristiske,
zoologiske, astronomiske, statistiske, alkoholiske, geometriske, dysmorphistiske - og øvrige humoristiske Studier, der
kan dyrkes af den unge, padlende Academicus paa Ture
langs ukendte Kyster, under »fremmede Himmelstrøg«, er

-

-

-Tidlig Morgen syd for Falsterbo.

nden man tager paa Langfart, er man sædvanligvis opfyldt af Spænding og glad Forventning; man farer rundt
med febrilsk Hast - som Regel i sidste Øjeblik -, for der
er jo saa meget, man skal sørge for. Man gennemtænker
mangfoldige »eventuelt paakommende Tilfælde«, hvor det
og det »m, m, « kan bruges - - (det gør jo ikke noget, om
man ved sin »Forudseenhed« imponerer Kammeraterne),Man fremskaffer vandtætte Sække til Nat- og Landgangstøj »m, m,«. - Naar man har fyldt Sækkene, og det viser
sig, at de daarligt kan være i Baaden, tømmer man dem
igen - beholder det »vigtigste« - og prøver a tter. Disse
»Prøve-Forsøg« gentages nogle Gange -- saa »m. m,« bliver
hjemme, - Ved ca. 5. Sortering plejer Udvalget alligevel
at være nogenlunde rigeligt: der er meget, man slet ikke
faar Brug for, da man jo næsten hele Tiden optræder uden
en Klud paa Kroppen, Noget af det allervigtigste paa en Langtur »gennem øde
Egne« behøver man ikke engang at tage med hjemmefra:
- det er Vejret; det er der altid i en eller anden Form,
og man faar det gratis, efterhaanden som man kommer frem
- hver Dag og hver Nat -, enten man vil ha' det eller ej,

I

-

-

-

-

-

"den er der ikke! «

i sig selv udmærkede, interessante, underholdende og lærerige, men virker alligevel kun som smaabitte Krydder-Boller paa selve Suppen, der bestaar af den ubeskrivelige,
overvældende, aldeles pantagruelistiske Nydelse, det er at
ro sig frem mod sit fjerne Maal, samtidig med at man er
i den intimeste Kontakt med Lys, Luft, Sol og Vand, - (- - Læg Mærke til, Kammerater, naar I passerer en
saakaldet »Lyst-Yacht «; det er som et flydende Hotel at
skue: Damerne ligger - med Festskrud og spleen - slapt
henslængt i kunstfærdige Liggestole - (- Haaret kunstigt
afbleget og overordentlig onduleret, »Rouge « paa Kinderne,
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Lakrødt paa Læberne, endogsaa Neglene rødmer -) eller
de skrider fornemt frem og tilbage paa sylspidse Lakhæle
- hyppigt nippende til cocktails eller andre stærke »short
drinks «; de besvarer Jeres glade Vinken med et stift, kritisk Blik gennem den langsomt hævede Stanglorgnet. Herrerne drikker deres »Whisky-Soda« i Smoking og stiv
Flip - i Solskinnet - (Oh! Ve!) j de værdiger Jer ikke
engang et blaseret Blik, men ser yderst fornemme, kedsommelige og triste ud. - De Stakler! - de er jo ikke
Kontakt med Naturen!! -).

det med Vanskelighed at ·finde gode Teltpladser, idet der var meget
fugtigt paa de faa plane Steder.)

83

Enhver helbefaren Langtursroer kender det skiftende
Vejrs herlige Indflydelse paa Sindet, - paa Energien og
Viljekraften - og paa Ekspeditionens Forløb i det hele
taget. Belysningen skifter i Farvesammensætning og Styrke,
Landskabet skifter Karakter.
- - Og Havet skifter: - snart Havblik, hvor alt spej-

(Fra Malmø og sydpaa ser man ikke mange Detailler i Landskabet,
der mest viser rolige, flade Bølgelinier med enkelte Markskel; Lim-

-

-

-

-

Søkortet studeres.
-

hamns Fabriks-Skorstene rager højt op over det hele; de udspyer en
giftig, grøn-gul-graa Røg, paa hvilken man kan studere Vindens Retning og Styrke. - Længere sydpaa ved Falsterbo, Ystad og Loderup
passeres sandede Kyster med fortrinlig Badestrand (der helst bør nydes
i Solskin). - Langs Blekinges maleriske Kyster ses megen Skov; af
og til stikker Grundfjeldet graat op gennem det tykke, saftige Græs;
her er Masser af store Enebær- »Buske «.
Nord for Kalmar begynder den egentlige Skærgaard. Her paa Sveriges Østkyst er Skæ rene rige paa Vegetation - i Modsætning til Vestkystens nøgne Skær, der til Gen gæld brillerer ved deres rustrøde
Farve. Det indenskæ rs Farvand er meget smukt og afvekslende - med
en Mængde smaa Sunde og Vige. Længere nordpaa bliver Fjeldet
højere; nøgne, stejle Klippev ægge gaar lige ned i Vandet ; Skov ses
overalt. Vi fandt en Mængde fede Blaabær, hvorimod det var forbun-

-

-

Stille Morgen i "Para dis «. -

-

ler sig i idyllisk Ro, - snart sagte Dønning med lette
Smaakrusninger, naar den blide Brise stryger legende fra
Land, mens Baaden glider støt gennem Vandet, - snart
Vindstød med Hagel eller Regn, hvor »Chemiserne « smides,
saa den brune, vejrbidte Hud, der taaler alt, direkte modtager de kølige Impulser til at sætte Tempoet yderligere
op - (»mere Gas «!) - - og snart en pludselig optrækkende Storm, der »pisker Havet op til Raseri«, saa Bølgerne gaar med »Pleureuser « eller i "Skjorteærmer « j - - da
gælder det at være vaagen og agtpaagivende; hver Nerve
og Muskel er spændt - baade hos Roerne og hos Styr-
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manden; - »every man must do his duty «, om Maalet skal
naaes.
En saadan Situation var vi ude for flere Gange paa vor
Tur. Den værste var den 10. August, da vi efter nogle Timers Roning fra det idylliske Arkosund havde naaet Bråviken (der fører i ca. V,N.Vestlig Retning ind til Norrkoping), Der stod noget »gammel Sø « efter Gaarsdagens S,O,Vind; da vi var kommet et Stykke frem paa tværs af Farvandet, blæste det pludselig kraftigt op -; Vinden var
sprunget om i ca. V.N.V. og kom farende med stadig stigende Styrke i svære Kast, der rejste en kraftig Sø - med
»Fjer i Hatten«; det var »nogle ordentlige Kasser«, der
komll - - Vi havde i Forvejen en Del Vand indenbords
- Regn og Skvæt -, men der kom hurtigt mere til, idet
Bølgerne morede sig med at »aflevere Hatten«, naar de
gik forbi. - - Og saa blev der fanget en Kæmpe- »Ugle «.
(For Vindings Skyld skal jeg ikke nævne, hvem der fangede den, - men jeg har aldrig i mit lange Roer-Liv set
saa stor en »F ugl «), Den gav ca. Y. Badekar-fuldt V and,
- -og den fik en Efterkommer, der atter ynglede flere
Gange. Agterenden af »Roar« var allerede sunket saa dybt,
a t Flagfoden stod under Vand; Baaden var derfor nu mindre manøvredygtig, saa vi fik stadig Skvæt - skønt vi »balancerede« bravt. Kartofler, Gulerødder, Spiserekvisitter,
Sko, Rotrøjer, Bundbrædder, Brødstumper og Papirposer
flød rundt mellem hinanden - Hulter til Bulter. Da der
manglede ca, Y. cm, inden Langremmen naaedes af de indtrængte Vandmængder, blev vi enige om, at der burde øses,
og vi ændrede da Kurs, saa vi fik Medvind - (hidtil havde
vi haft Vinden ind fra Bagbord agten for Tværs) - - og
holdt nu ned mod et lille Skær, der laa foran (o: lidt V.
for) - Risskiir. Her var en Smule Læ for Sø og Vind, men
Skæret var nøgent og glat, saa Baadshagen kunde ikke faa
fat. - - Situationen saa temmelig skummel ud! - - Da
opdagede jeg - en Baadlængde længere fremme - en
ganske fin, lodret Revne i Klippen, hvor jeg kunde faa ven-
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stre Haands fire Negle presset ind; ved at bøje Haanden
sammen krummedes Neglene bagud, og der opstod derved
tilstrækkelig Friktion til at holde Baaden ind til Klippen,
mens jeg kunde holde den klar ved et let Tryk med Tommelfingerens fede Stødpude. - Cox og I. flyttede i en Hast
noget af Bagagen væk, saa jeg kunde komme til at øse med
højre Haand; - selv hjalp de til »for at holde Varmen« -,
og der var ordentlig Gang i Blik-Krus og dybe Tallerkener!
- Efter 10- 15 Minutters Forløb havde vi faaet ca. Halvdelen af Vandet smidt ud igen - saa kom der et kraftigt
Vindstød og pustede os væk, og da vi ikke saa godt kunde
vende om, fortsatte vi straks Turen med de resterende ca.
150 Punds Overvægt. Vi roede nu meget forsigtigt - balancerende - og langsomt, for at ikke "Bærebølgerne « skulde
komme til at give os mere at slæbe paa, naar Baaden skar
igennem, - - - - Langt om længe naaede vi - med alt vaadt ind til OxelOsund, hvor vi fejrede vor Fremrykning med et
stort Glas Mælk, hvori et ekstra Maal Fløde, samt en
»Wienerbasse «, - Det blev Regn i stor Stil, men Solen
kom dog frem sent paa Eftermiddagen - og vi drog videre,
Sent om Aftenen landede vi noget »matte i Sokkerne « paa
en ø i Nærheden af en Gaard ved Navn Skebhol, hvor vi
- efter et haardt tiltrængt KartoffelmaaItid - stiftede Bekendtskab med Gaardbrugeren, der gav os Lov at sove i
Høladen, da det var mørkt og vanskeligt at telte.
Vi havde købt forskellige spiselige Sager af ham, - var blevet sluppet løs mellem hans Gulerødder og Ærter
(Gufll) - - og jeg havde i Smug bestilt »Jordgubber « og
»griidde « i to Spande, som blev gemt i en mørk Krog ved
Trappen, hvorfra jeg »fremtryllede « Delikatesserne, da vi
lidt over Midnat kom med vore Tandbørster og Tæpper og
. skulde »op i Høet«. - Da vi laa dejligt trætte og mætte i
hver sin lille, lune Rede, blev de elektriske Lommelygter
tændt, Jordbærrene delt og den fede Fløde udrationeret i
diverse Blikkrus, - - . Bærrene var vidunderlige, aromatiske, friske og dugvaade; Bevidstheden om Fløden frem-
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kaldte en Følelse af næsten uanstændig Luksus, - -hvorimod Fløden selv faldt ganske udenfor Nydelsesmidlernes
ædle Rangklasse; den var væmmelig vammel og havde en
fæl Bismag, der blandt andet mindede om Edderkoppespind og gammelt Støv paa ormædte Hanebjælker. - -

- - Denne lille "Legende« vil maaske faa en og anden Ro-Kammerat til at blive sur i M.asken - og det
skulde glæde mig, da jeg saa vil være sikker paa, at vedkommende ikke sover, mens han læser følgende Advarsel:
- Ro aldrig mellem svenske Bundgarnspæle!! De er nemlig ofte forsynede med uhyre stramme, tynde (og derfor
næsten usynlige) galvaniserede Staalwirer, hvis vandrette
Stilling gør det meget vanskeligt at opdage F aren i Tide,
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[I en firkantet Paranthes maa jeg ha' Lov at indskyde følgende: - Der er et (ikke særlig smukt) »Ordsprog«, der begynder saalunde : »Bum! sa'e den Bæ lum Præst , . .. «, og det skal - ifølge Erfaringer i visse Ro-Kredse - være forbundet med Uheld at tage dette
»Bum« i sin Mund; hvis en i Baaden kommer til at sige det, da maa
alle banke 3 Gange under Bordet, om ikke »Uheld være skal «. Der
var en Gang en Roer, som var kæk og staldkaad, og som ikke vilde
vide af slig Overtro; han sagde »Bum « langt flere Gange, end de andre kunde naa at banke under Bordet, - - og da de gik i Land,
skulde han bære Stævnen - og »Bum « sa'e han - - og i det samme
tabte han Baaden paa en stor Sten, saa der kom et mægtigt Hul! -]
- Winding sa'e »Bum« ved Arkosund (trods alle Advarsler). og den
skrappe Storm kom som Straf. Han havde tidligere forsøgt sig med
det »Bum« nede ved Skagganas, - - og da rendte Baaden op paa
den eneste Sten, der var at se, cg vi maatte alle springe i Ballen. Til
alt Held var Stenen rund og traf lige paa Kølen , saa der skete ikke
noget - - men man skal nu ikke spøge med de Dele. - »Hjemme
er Hund kryest« - og Menneskene er li'esaadan : naar de tror sig
sikre, tør de nok sige »Bum «; men det er uforsigti gt : - - Vi laa nu
saa lunt og rart i Høet - og kæmpede for at faa den aldrende Fløde
til at glide ned, - da vi atter hørte hans »Bum!« - Men saa var
der en af os, der serverede den uappetitlige Historie om Professoren
i Botanik, der med sin Elev havde været paa Vandring hele Dagen i
brændende Solskin, og som om Aftenen kom til en Bondegaard, hvor
de fik Lov at sove i Storstuen, som Bonden aflaasede, for at de lærde
Herrer ikke skulde forstyrres, De var begge ved at forgaa af Tørst,
og da de ikke kunde komme' ud, gav de sig til at lede efter noget
drikkeligt inde i den mørke Stue. Eleven var saa heldig ovenpaa et
gammelt Skab at finde en Kop med noget, som i Consistens godt kunde
ligne tyk Fløde, og som cl 'Herrer derfor slukkede deres Tørst med.
Da Bonden Dagen efter hørte om Nattens Hændelser, udbrød han forfærdet: »Aa Herre Je .... , det var jo al den Materie, der blev klemt
ud a' vor Mo'ers Byld, inden hun døde! « - - De lærde Herrer brækkede sig! - - Vor »Bum «-Mand smed sit Krus med Fløde ind i
Mørket - og fik en slem Kvalme. - - - Det gjorde vi forresten alle
tre; men vi sov snart fra den - - og der var ingen Efterveer Dagen
derpaa.

-

-

Landgang: Frem med Teltet!

da de ofte "simulerer Horizoni«. Vi undgik i sidste Øjeblik
slig Halshugningsscene en Aften ved Kladdudden - (heldigvis, for det maa jo være en ærgerlig Maade at miste
"Bolden« paa.) - - - - - - - - - - - - En særegen, ikke ubehagelig, Stemning hersker,
naar man efter en lang Dagsrejse - gennembagt af Solen
eHer' vaad af Regn og Søvand - lusker ind for at slaa
Lejr for Natten. Først opsøges en god og sikker Plads til
Baaden; dernæst en nogenlunde plan Teltplads - (helst
hvor der er blødt og tørt, hvilken Luksus man dog ofte maa
renoncere paa). - Teltet knaldes hurtigt op ("inden Dug-
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gen fal der«), evL Regn- og Vindfrakker bredes ud som
Underlag, derpaa Soveposer eller Uldtæpper; Baalet lægges til Rette og tændes, - hvis det er for vaadt, kommer
Primus- eller Benzinapparatet i Gang -, og Kokken gaar
i Gang med Madlavningen, der hyppigt paa Grund af Sult
og Træthed indskrænker sig til Kartofler og Thevand - i
Luksustilfælde Æg og evL en Strimmel Flæsk. Man kan
imens tage sig en Svømmetur - ikke for a t faa bedre
Appetit, det behøves nemlig ikke, men for den Følelse af
Velvære, der følger efter. - Saa ifører man sig Sweater og
varmt Landgangstøj, saa man ikke fryser. - Naar Maden
med naturlig Hurtighed er smuttet ned, foretages en mindre Opvask (»med let Haand«), hvorefter man gaar en rask
Tur for at faa Varme i Kroppen. Inden man falder i Søvn,
snakkes der rigeligt i Soveposerne - og det er ikke altid
tørre, videnskabelige Problemer, der drøftes (!!). - Hvis
man ikke belejres af for mange Myg, kan man godt tænde
Lyset, der som Regel hænger i en Snor mellem Teltstængerne. Vi havde et kæmpemæssigt Alterlys - (»Lys og
Varme«) - der stammede fra et mindre Besøg i Ronneby
Kirke. - Saavidt muligt føres en kortfattet Dagbog (d. v. s.
der gøres Forberedelser dertil: Papir og Blyant rodes frem
fra Bunden af en Sæk, og »Forfatteren« fqlder omkuld af
Søvnighed og Træthed). - - - Naar man ligger og hører
de to »Kammesjukker« kappes om at »sove højt«, og ved,
at Baaden har det godt, og mærker Vindens lette Tag i
Teltet og Bølgeslaget mod Kysten, - - saa falder der en
herlig Ro over Sindet, og da er Tiden inde til en lille Stop
Tobak i Snadden - - og det smager vel nok godt efter
en Dags ordentligt Arbejde ved Aaren! - (Før legemlige
Anstrengelser bør Tobak og andet »stærkt« iøvrigt være
banlyst!!). - - - - - - - - - Det gælder at benytte gunstig Bør - naar den er
der! - Af det gamle »Mundheld«: »Morgenstund har Guld
i Mund - men Bly i Enden« bør man paa en Langtur kun
medtage den første Sats (den om Guldet), da det nemlig
oftest er fint Startvejr i de smaa Morgentimer før Sol-

opgang. Altsaa: - Man vaagner instinktmæssigt ganske
tidligt (- især hvis man har ligget paa en skarp Sten, en
Gren, en Tidsel eller en anden Ujævnhed i Terrænet -)
Klokken 2-3.; man kravler tyst ud gennem Teltaabningen,
betragter Landskabet, Himlen, undersøger Vindretningen og
Søen; er Universet tilfredsstillende, vækkes »Ka'lene« og der bliver svømmet og lavet Morgenmad - helst Havregrød med tørrede Frugter (Mælk er det vanskeligt at opdrive paa disse Trakter - og den bli'r jo ogsaa hurtig sur
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frisk Morgenstund!!

og tyk, saa den ikke kan komme ud af Flaskehalsen. - Vi har prøvet det et Par Gange!) - Naar der er »vasket
op« eller virkelig vasket op, og Teltet er taget ned og rullet omhyggeligt sammen, anbringes Sagerne i Baaden paa
en ganske bestemt Maade, som man efter et Par Dages
F orløb har udfundet er den mest praktiske - alt efter
Tingenes "Sødygtighed«, Vægt og Rumfang.
Det fremgaar altid tydeligt af Samtalen efter Starten,
at man er kommet for sent af Sted - og man aftaler forgæves at starte »hurtigere« næste Dag.
Styrmanden har i Forvejen studeret Søkortet og - hvis
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det tegner til mindre godt Vejr og »Føre« - lavet en
Skitze over sin Del af Ruten paa en liden Lap Indpakningspapir, som let kan tages frem i Blæst, Regn og Sø, hvilket
daarligere kan udføres med et stort Søkort. - -

bevaret som Curiosum. Efter nogen Raadslagning besluttede vi, at den skulde ferniseres, saa snart vi kom til en
Poststation, forsynes med Frimærke og sendes hjem til
Klubben som et Slags melodramatisk Postkort med en
»skæg« Hilsen fra Ekspeditionens uforfærdede Deltagere.
- Men Skæbnen vilde det anderledes: Vi fik nemlig Storm
og Sø og maatte »stanna kvar« paa vor øde ø. En rum Tid
gik med Spejden efter godt Vejr - - og imens slap vor
Proviant op. Da vi var »paa det yderste «, kom vi i Tanker
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Vi havde med os hjemmefra et Par gode, danske Rugbrød; de smagte yderst delikat, og svandt derfor hurtigt
ind. - Snart var der kun et halvt Brød tilbage; det havde
en Slags Hædersplads i Forrummet, ovenpaa Jernpløkkene
til Teltet, - sligt bør jo opbevares »paa et tørt og køligt
Sted «, - - men alligevel blev det angrebet af graat Skim-

-

-

-
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i brændende Eftermiddagssol. -

mel; det var helt langskægget, da vi skulde til at uddele
»den lille daglige Dosis «. - Under Opsangen: »Skæg og
generende Haarvækst fjernes «, samt Feltraabet: »Stritter
Haaret - saa lad mig!!« blev det barberet med en rusten
Bordkniv og ædt under Fryderaab. Tilbage blev kun den
haarde, tynde Endeskive, som skulde nydes ved en »Corroboree«-F est paa et bestemt, dertil udpeget Skær paa Ruten, som var planlagt for næste Dag. Da vi kom did, viste
det sig, at Endeskiven maatte være i Slægt - eller i hvert
Fald Fagforening - med de sælsomme Kamæleoner, som
»skifter Farve brat «; thi, Oh! Under!! Den var ikke alene
graaskægget hist og her og forsynet med lange Fimrehaar,
men den var blevet irgrøn - ligervis som Børsens T ag. Den
blev opgivet som Delikatesse og atter pakket ind og op-

-

-

-

Kiillskiir. -

- Fra den høje Klippe ser Søerne saare
fredelige ud. - - -

om den famøse Endeskive; vi fandt den frem, styrtede os
over den og aad den - - og det saa kvikt, at ingen af
os fik Tid at se, hvad F arve den havde faaet i Mellemtiden.
Til Gengæld fik Klubben et andet Postkort med rigtigt Billede paa, saasnart vi kom til ' et »Samhalle«.
- - Det var forresten omtrent paa denne Del af Turen, at vi efter en anstrengende Roning i urolig Sø stak
ind til et lille Skær med et Par Huse paa. Her kunde vi
kun forsyne vort Vandanker med Regnvand, der stod, brunt,
i en Fordybning i Grundfjeldet; det vrimlede af smaa Dyr
og raadne Blade. En Flaske Mælk var alt, hvad vi kunde

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1931

købe - - men »der bodde en kopman på (Hm.)-holmen*),
b: et Par og tyve km længere nordpaa.) - Trods ækelt Vejr var der ikke andet at gøre end at gaa
i Baaden og ro videre. Det blæste koldt, og Regnen drev i
stride Strømme fra det forpjuskede Haarj - alt var vaadt
- - gennemvaadt!!
Paa den angivne Holm fandt vi Bolværk, hvorfra en
liden Sti førte gennem en velholdt Have med Kirsebærtræer - (Tabu!) - op til et typisk svensk Købmandshus
med Blikkasseroller, Spande og Tovværk i Vinduet. Paa
Verandaen sad en ældre, graaklædt Herre med Lorgnet
skævt fastklemt i en tynd Hudfold over Næseryggen - ivrigt »studerande tidningen «. - Jeg hilste og holdt en kort,
høfligt-forklarende Tale om hvem vi var, hvor vi kom fra
og hvor vi skulde hen - - »vi havde ligget for Stormen
og var udgaaet for Proviant, o. s. v.«. - - - Han saa ikke op fra sin A vis en eneste Gang. Pavse! Jeg rømmede mig, og forklarede paany, at vi vilde gerne
købe lidt Proviant - - .
»Det går inte for sig! « - kom det strengt og snærrende.
»Hvorfor dog? - Vi haver intet ondt bedrevet! "
»Det ar val Sondag! - Sabbat, vet jag!! " - Han blev
ved sit og var hverken til at hugge eller stikke i.
Tage, som imidlertid var kommet til, mumlede : »Ham
gider vi ikke tigge" , - og (henvendt til Lorgnetten): »Hvor
bor den næste Købmand ?" - Uden at vente paa Svar (som
for Resten ogsaa udeblev), drejede Tage rundt paa Hælen
og gik sulten og ærgerlig sin Vej. Jeg var ogsaa sulten ikke som en Ulv, men som mine to Kammerater (o: betydeligt mere), og jeg vilde ikke undlade et Forsøg paa a t komme frem »ad psykologisk Vej ". -Jeg lod, som om jeg helt
havde opgivet al Handel og sagde med den spagfærdigste
Stemme, jeg kunde fremtrylle: »Det var jo trist, at det ikke
kunde lade sig gøre " - og efter en liden Kunstpavse con-

verserende: »Hvilken Religion har De farresten her paa
Øen? « - Da lagde den gode Købmand Avisen med et Smæk ned
paa Knæet, saa op og sagde med Eftertryk: »Den rrrrena
evangeliska - vet jag!! - Och det har ni val också i Danmark?!! "
»Javel, javel, Hr. Købmand - men i Danmark lever vi
efter den. - Ser De, Hr. Købmand, da det aabenbart er
Religionen, det her drejer sig om, saa synes jeg, at De som
kristen Mand ikke bør lade os drage herfra sultne og udmattede, fordi Kalenderen tilfældigvis har et trykt »Søndag" paa det ulyksalige Tidspunkt, da vor Baad kom til
Deres ø. - Staar der ej i Skriften: »Vær mod Din Næste
som mod Dig selv" - -? Og dog sidder De her tyk og
mæt og læser Avis - og vil lade os gaa herfra sultne og
frysende, som Havarister berøvede alle Midler til Livets
Ophold! - Hvis vi var skyllet nøgne herop, var det vel
alligevel Deres Kristen-Pligt at give os en Smule Mad og
Varme - - men vi staar her rede til at betale for os med
kongelig svensk Mønt!! (Her slog jeg paa Lommen, saa
Fælleskassens 2 Kroner og S-Ører raslede som Tambouriner
mod hinanden). - - Sikkert bli'r der ekstra hedt i Helvede, naar De kommer did - - ".
»Hvad tankte herrarna kopa? "
»Proviant: Havregryn, Sukker, Brød, Flæsk, Kartofler,
Benzin - - lad os hellere gaa ind og se paa Sagerne!«
- Jeg fløjtede vort Signal, og Kammeraterne kom springende.
Og da saa den gode Købmand endelig stod bag Disken,
saa var han rigtigt i sit Es: - Først fik vi afvejet, hvad vi
havde Brug for, og siden sprang han hid og .did, hentende
Tusinde forskellige Ting frem fra Hylder og Skuffer - - :
»Kunde inte herrarna anvanda denna - eller detta? " anbefalende allehaande mærkelige Sager, som »det var bra
aU ha' - - »Karameller ar också gott" - -. Vi købte
for ca. 16 Kr. 77 Øre, og gik ned til Baaden fulgt af Folk,
som var kommet til og som gav gode Raad med paa Vejen.
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*) Af Hensyn til Købmanden skal jeg ikke røbe Øens Navn.
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Overalt, hvor vi kom frem, særlig i de smaa Havne, samledes Befolkningen utrolig hurtigt om os med Nysgerrighed
og Interesse. Først var »de indfødte« tilbageholdende og
tavse, men snart kom et Par af de modigste frem og gik i
Lag med os, sigende sælsomme Sætninger som: »Kommer
herrarJle från hafvet? - »Å, du lefvande lif, så liten en
farkost!! « - - Flere Gange blev Baadens Længde maalt
nøjagtigt i Centimeter. - - »Ja, men herrarne skola bara

-

-

Han fik Lov at laane vor "Concertina«. -
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nok vidste, at vi »forte orlogsflaggan - och sålunda kunde
gå ind i vilken hamn som helst « - men han indprentede
os Gang paa Gang, at vi ikke havde Lov til at lodde Dybder, eller paa anden Maade »spionera«. - -

-

ha ett !itet segel - - då skulle det gå javla fort! «
eller en liten motor (!!!) « - - »Jag har ett litet segel,
som herrarne kan få kopa « o. s. v. - eller da vi et Sted
havde spillet paa »Harmonikassen « og dertil sjunget et Par
skotske Studentersange: - »Tillhor' herrarne fralsningsarmeen? « - Et andet Sted blev vi antaget for danske »Sjoofficerar «
(det var Klubjakkerne, der havde gjort Indtryk); »Bondelensmanden« begav sig derfor flux til vort Telt, hvor han
satte sig paa Hug udenfor Aabningen - idelig spyttende
brunt Skraatobaksspyt i Græsset - og forklarede, at han

-

Vi ankommer til Stockholm! -

I SLo(: ldll ,! lI l, hvo r lil vi ankom efter en anstrengende Roning i '11 , 1"1111 111 ' Modvin d , opholdt vi os i 20 Minutter,
som vi lIdIl y ih' .! , Ildll 'I Vi prajede nemlig straks ved vor
Ankomst I\.q d li lli II I' 'd 1>/ ' »Rhea «, som laa ved Kajen
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med Dampen oppe, parat til at afgaa sydpaa. Han lovede
at vente 20 Minutter; i det Tidsrum maatte vi saa selv finde
en (høj og stej 1) Stentrappe (der fandtes intet Slæbes ted ),
tømme vor »Kanot«, samt slæbe den op og bringe den, vore
Grejer og os selv ombord. Paa faa M.inutter var Sagerne smidt i Land - hulter til
bulter - ; de fy ldte et anseeligt Areal af Gaden, der saa
ud som efter et Jordskælv: Gafler, lasede Ro-Sko, Bliktallerkener og Krus, Kartofler, gamle Flasker og Teltpløkke
flød rundt mellem Trækasser, Søkort, Aarer, Brødstumper,
Svømmebukser, Alterlysene fra Ro nneby , Landgangssække
og Redningsbælter. - »Harmonikassen « laa i Rendestenen
sammen med to rustne Knive og det lyseblaa Øsekar (den
eneste passive Deltager i Ekspeditionen). - »Roar« blev taget · ved Snuden og lempet op; det var
ikke let, men vi fik den da slæbt ombord paa »Rhea «s Tag,
og nu begyndte vi at »hente Grejer«: - - Vi løb alle tre
i flintrende Galop Masser af Gange frem og tilbage de
3.-400 Alen mellem Stentrappen og Damperen - svedende
og pustende - og i Hastværket tabende forskellige Ting,
som »den næste « samlede op - til stor Moro for Passagererne, som saaledes ogsaa fik Fornøjelse af vor Tur. Under Udfoldelse af utrolig Energi og Hurtighed lykkedes
det os at< faa alt bragt ombord et Sekund før Landgangsbroen blev taget. Vi fik saaledes lige »vendt « Stockholm, vor Rejses Maal;
- en Lyn-Visit!! - Damperen lettede, mens vi surrede
Baaden. - Stadshuset med Kro·n er og Halvmaane, - de
høje, nye Lagkagehuse forsvandt snart i Eftermiddagens
Soldis, - og vi var blevet degraderet til 3 »Recreationsrejsende «, der skulde gaa rundt og drive paa Dækket og i
Lasten, - uden at bestille noget i flere Døgn. - - ~ -

ten (!!), som kan give de desværre forholdsvis faa udvalgte
den Lykke at komme ud en Gang imellem og faa luftet sig
ordentligt ved at tilbringe et Par Uger nøgne ved Aarerne.
- Mange, som hører slig »formastelig « (for en LangtursRoer yderst naturlig) Udtalelse, gyser tilbage - fast klamrende sig til Centralvarmeapparatet (der staar paa »fuld
Kraft «) og udbryder: »Gud-d-d! I maa da fryse - og blive
forkølede! - Det er jo gan-n-nske uforsvarligt (med langt
tyndt a) - - Tænk dog paa Helbredet!! «
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- - - Moderne Mennesker i en Storby lever et usundt
Liv: Som Kaniner i mere eller mindre mørke og daarligt ventilerede »Stenhuler« - ovenpaa hinanden, under hinanden,
mellem hinanden - i Tusindvis. - Længe leve da Rospor-

_ _ _ -

»Sundhed og Kraft øser vi af Naturens herlige Kilder - ! «

Jeg kan hertil kun svare: »Oh, Naadige! Det er just
Helbredet, vi tænker paa! - Sundhed og Kraft øser vi af
Naturens herlige Kilder ved vor gode Sport!! - I alle de
Aar, jeg har roet og vagabonderet langs Kys terne og sovet
i Telt, i Høstak eller, som i Fjor, i et Hyttefad (der som
bekendt er rigeligt forsynet med »Ventiler«), har jeg ikke
set Sygdom opstaa af sligt. - Nej! »Aanden « (hvis man
har en) udvikles, og Legemet hærdes!! - Behold for Himlens Skyld Deres lukkede Vinduer, Deres Fjerdyner, »Damethe'er« og Deres lumre Restauranter og Danselokaler men lad saa ogsaa mig og mine Kammerater have Lov til
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at længes mqd Sol, fri Luft og Sport paa Havet; hvor de
ensomme Sømærker venter paa atter at se vore slanke
Baade glide gennem Bølgerne under muntre, taktfaste Aareslag! « - .-

HVORLEDES 853 KM FORDELTE SIG PAA LANGTUREN TIL STOCKHOLM 1931
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eller

Ulf Kaarsberg .
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