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en pragtfulde Sommer vi havde i 1932 satte selvfølgelig sit Præg paa Sæ sonen. Dens Indvirkning
mærkedes paa næ sten alle Omraader indenfor Klubbens
Liv, Medlemstallet steg, Roturenes Antal forøgedes, Klubben var det daglige »Hjem « for endnu flere end hidtil,
»Nivaahuset «s Bestyrer kunde melde alt besat hver eneste
Lørdag og Søndag Sæsonen igennem, ja, stundom Ugen s
andre Dage med, Langturene flor.erede og der sporedes
Fremgang og Udvikling paa alle Fronter.
Dog er det ikke alt dette, der vil faa Sæ sonen 1932 til
at blive staaende i vor Bevidsthed frem i Tiden.
Vi har før haft gode Somre med Rekordresultater og
vil selvfølgelig faa det igen .
Men der kan godt komme til at gaa mange Sæsonerj
før vore Kaproere paany na ar det Sejrstal, de var oppe
paa i Fjor.
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I 1932 hjemførte vore Hold ialt 31 Sejre, en Rekord,
der bliver svær at slaa.
Hvem af os - andre end netop Schack - havde efter
1931's 25 Sejre troet, at det Kunststykke kunde gøres om
igen, j a gøres bedre?
Vist ingen - men Schack, den ukuelige Optimist, gik
ind for at slaa Rekorden - bevares, med Kaproernes fortrinlige Hjælp - , og den blev altsaa slaaet.
Og vore Sej re er ikke vundet af et enkelt Hold eller

det daglige Liv i Klubben med Roning og Badning, de kan
ikke følge vore Langtursroere paa deres Færd langs Kysterne i Sol og Regn og Storm.
Livet i en Roklub kan formes efter enhvers Ønske, givende Glæde og Rekreation, enhver kan søge den Plads,
der svarer til hans Lyst og Evner og ogsaa Alder. Nogle
holder sig stilfærdigt til Motionsroningen, andre drages
uimodstaae ligt ud paa de lange Togter, an dre igen har det
Konkurrencehumør, der skal til for at gennemføre Træning
og Kamp. Efterhaanden som Aarene gaar, indrulleres og-
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Nivaa-Idyl.

en enkelt Mand ; nej, en hel Række forskellige Roere var
Mestre for dem. Iblandt dem er saa betydelige Løb som 2
Københavnsmesterskaber, 1 dansk og 1 nordisk Mesterskab
og en Række Se jre i 1. Klasses Senior- og Juniorløb.
Vi begynder derfor Sæsonen 1933 med en Stab ·a f Kaproere, der har alle Chancer for under Jaensch's fortsatte
dygtige Træning at forsvare Klubbens Farver paa den
smukkeste og værdigste Maade.
Kaproningssejrene kaster en Glans over Klubben, som
de andre Grene af vor Virksomhed ikke formaar, og de
har derfor deres store Betydning. Udenforstaaende kan
derimod vanskeligt paa rette Maade vurdere Værdien af

"Sydhavnen «. -
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Chancerne drøftes.

saa mange af disse i Rækkerne mellem de andre Medlemmer.
Andet Steds i Aarbogen er der gjort nærmere Rede for
Kaproningssæsonen, saavel som for Langturene og Statistiken. Derfor ikke mere om disse Emner her.
D. S. R. er stolt af sine idrætslige Sejre, men fuldt saa
stolt, naar Medlemmerne udmærker sig i de Kampe, der
udkæmpes ved det grønne Bord. I Aar har vi bl. a. haft
den Glæde, at Niels Blixenkrone Møller blev medicinsk
K:andidat med »præ «,
Den 26. Februar afholdtes Generalforsamlingen, der heldigvis - fik et livligere Forløb end vi fra de sidste Aar
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havde været vant til. Der var opstillet 2 Bestyrelseslister,
og Resultatet af Valgene blev, at Knud Lund, Stærmose og
H. Brocks indvalgtes i Bestyrelsen, medens H. Høeg-Rasmus sen gled ud.
Formanden takkede »Helge « for hans store Arbejde i
og for Klubben gennem Aarene.
I Slutningen af Marts lagdes Pontonen ud og den 3.
April hejstes Standeren, som sædvanlig i Overværelse af
en lille trofast Skare.
Den 5. Maj deltog vi med alt disponibelt Materiel i
Københavnskredsens store Fællestur til Taarbæk, og den
8. Maj afholdtes »Studentermatchen « ved Langelinie under
stor Publikumstilslutning . Om dens Resultat, Universitetets
Sejr, kan man læse nærmere andet Steds i Aarbogen.
Den aarlige Præsentationsroning for »Kaninerne « fandt
Sted den 10. Juni med Ingeniør Ree, Dr. Secher og Ingeniør Norman -Hansen som Dommere.
Vindere blev Knud Lunds »Kaniner «, G. Sodernann,
H. Wagner, Baungaard Sørensen og E . Th. Olsen.
Enkeltmandspræmierne tildeltes J. Bogh, E. Th. Olsen,
G. Sodernann og Jacobsen .
Præmierne uddeltes ved »Kaninfesten «, der som sædvanlig afholdtes paa Klubbens Fødselsdag den 13. Juni.
Ved denne Lej lighed blev 2 4- Aarers Inriggers og en SingleSculler døbt. De fik Navnene »Thor «, »Blaa« og »Vips «
og »Døberne« var henholdsvis Professor Fridericia, A. I.s
Formand, Fuldmægtig Amming, og Professor Steffensen.
Kaninfesten fik iøvrigt et meget vellykket Forløb.
I Forbindelse, med den store internationale Kaproning
og de nordiske Mesterskaber afholdtes den 17. Juli den
nordiske Studentermatch, hvor vi mødte vore norske og
svenske Venner i den aarlige Dyst. Det blev Svenskerne,
der vandt, og Matchens smukke Trofæ opbevares derfor i
Stockholm, til der næste Aar skal kæmpes om det i Oslo.
Samværet med de norske og svenske Studenterroere
formede sig som altid før festligt, og under kammeratligt

Samvær udvikledes vor Samfølelse med vore Kammerater
fra Brødrela ndene yderligere.
Paa et Møde den 17. Juli besluttedes det at henlægge
næste Aars Studentermatch til Oslo. Ved denne Lej lighed
fik Schack Norske Studenters Roklubs Hæderstegn overrakt af N. S . R.s Formand, Hr. N. Solberg.
Den 15. September stod Kampene med Kvik om »Spej-
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Stille Frokost.
(H elge Høeg-Rasmussen)

let« og »Standerpokalen «, den sidste ogsaa kaldet »Bolsjeglasset«, med det for os triste Resultat, at vi maatte aflevere »Spejlet«. Som et Plaster paa Saaret kom dog en
Sejr i Løbet om »Standerpokalen«.
Efter de 2 Løb samledes vi med Kvik'erne i vor Festsal, hvor Præmierne overraktes. Der er ingen Tvivl om, at
disse Matcher med vore Kammerater fra Langelinie har
stor Betydning for begge Klubbers Roere og bidrager meget
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til at opretholde og udvikle Venskabet mellem Klubberne.
Den 28. September afholdtes et Medlemsmøde i Klubhuset i Kalkbrænderihavnen. Bestyrelsen vilde gerne høre
Medlemmernes Mening om Sæsonens Foreteelser, medens
disse endnu stod friske i Erindringen.
Nogen Sukces blev dette Møde ikke. Kun faa Medlemmer var kommet til Stede, og de, der var kommet, havde
ikke noget videre paa Hjerte. I hvert Fald kom de ikke
frem med det.

i fri Idræt mellem Københavns og Lunds Universiteter, arrangeret af Akademisk Idrætsklub.
I dette Stævne var indlagt en Tovtrækningsmatch, hvortil ogsaa D. S. R. blev indbudt.
Vi modtog Invitationen, sendte vort bedste Hold, der
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Saadan ser "Sa ndkassen « ud Søndag Eftermiddag, naar alle Baade er
i Skoven.

Bestyrelsen blevaltsaa skuffet i sine Forventninger om
af et saadant Medlemsmøde at høste nye Impulser.
F orhaabentlig vil Medlemmerne fremtidig gøre sig klart,
at en Drøftelse paa et Medlemsmøde af de forskellige F orhold i Klubben er i deres egen Interesse - og i Klubbens
Interesse som saadan - og derfor møde talrigere op og
med mere paa Hjerte, end Tilfældet var den 28. September 1932.
Den 2. Oktober afholdtes paa Stadion den aarlige Kamp

Hovedrengøring.

sejrede og vandt en smuk Pokal, som nu er indlemmet i
Klubbens Præmiesamling. - Vi komplimenterer A. I. for
Ideen med Tovtrækningsmatchen og kommer gerne igen i
1933. - Det afsløredes siden, at det var en særlig stor
Sorg for de svenske Studenter, at de tabte denne Kamp,
idet Tovtrækning spiller en meget stor Rolle i Sverrig. Saa
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megen mere Grund er der til at træne til den næste Kamp.
Det skal ogsaa afsløres, at ingen regnede med virkelig
Modstand fr·a Roernes Side j men vore Folk havde trænet,
indøvet Teknik og sejrede som de bedste.
Den 9. Oktober fandt Klubkaproningen Sted, og om Aftenen sluttede vi Sommerfesternes Række med Præmieuddeling og Dans.
Den 30. Oktober blev Standeren strøget, »Togo « taget

Sæsonforberedelser: Skabene i det nye Omklædningsrum ferniseres.

op og Pontonen bjerget. Endnu en Sæson var forbi .
I Begyndelsen af December afholdtes, som Aaret i F orvejen, en Fest for Kaproerne. Ved denne Lejlighed overrakte Formanden Ingeniør Ree Dansk Idræts - Forbunds
Ærestegn, og Schack overrakte Formanden Klubbens Flidspræmie, »P.a pirkn(ven «.
Men med selve Ro-Sæsonens Ophør var Bestyrelsens
Arbej de for 1932 ikke tilendebragt. Det Spørgsmaal, der i
de senere Aar er traadt mere og mere i Forgrunden, Plads-
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spørgsmaalet, blev i Løbet af Sommeren 1932 saa brænden~
de, at det stod Bestyrelsen klart, at der nu paa en eller
anden Maade maatte findes en Løsning paa det.
Plads- og altsaa Baadehusproblemet har imidlertid to
Sider; det er nemlig ikke et Problem for D. S. R. alene,
men for alle de københavnske Klubber.
Paa D. S. Rs Initiativ blev derfor gennem Københavnskredsen de københavnske Klubber indkaldt til et Møde
for at drøfte dette SpørgsmaaL

for at vi nu i flere Aar ikke har drevet Agitation, er vort
Medlemstal vokset og vokset. Rammerne· er sprængt; det
kunde ikke nytte, at vi ikke gjorde os denne Kendsgerning
klar.
Bestyrelsen havde derfor nok at spekulere paa ogsaa
efter at Standeren var strøget.
Men som altid, naar noget »rigtig stort « skal ske i
D. S. R., havde vor »grand old man «, Ingeniør Ree, ogsaa
spekuleret over Sagerne.
Og Ingeniør Ree ikke blot spekulerede. Han løste ogsaa
Opgaven. Han kom ganske simpelt til Bestyrelsen med et
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Under Ombygningen.
Den ny BaadehaL

Paa Mødet blev man enige om at nedsætte et Fællesudvalg, der skal undersøge Spørgsmaalet fra alle Sider og
ferhandle med Myndighederne om dets Løsning. Til Formand for dette Udvalg valgtes D. S. R.s Formand, og Arbej det paa denne Front er nu i Gang.
Men en saadan samlet Løsning af Pladsproblemet for
hele den københavnske Raspart sker jo ikke i et Nu. Der
kan gaa Aar, før Udvalgets Arbejde kan afsluttes.
Og vi i D. S. R. kunde daarlig vente saa længe. Til Trods

fuldt udarbejdet Forslag til Problemets Løsning og spurgte:
- Synes I om det? I saa Fald vil det blive lavet.
Og saaledes gik det til, at der en skønne Dag mødte
Haandværkere op i Kalkbrænderihavnen og tog fat paa at
bygge det lille Hus om og forandre Græsplænen til Baadehal. Og naar vi derfor nu har kunnet hejse Standeren over
et udvidet og ombygget Baadehus med Plads til mange
flere Baade og adskillige Hundrede flere Medlemmer end
hidtil, saa vil dette i Virkeligheden sige, at vi i D. S. R. og
gennem os den danske Rosport, ja den danske Idræt i det
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hele taget, vil have endnu en Ting foruden de mange, mange andre at takke Ingeniør Ree for.
Men med en saadan Gave følger Pligter, ikke blot for
Bestyrelsen, men for alle D. S. R.s Medlemmer. Vi skal vide
at benytte Gaven efter dens Værd.
Og det gør vi - samtidig med at vi smukkest takker
Ingeniør Ree - ved alle som een at deltage i Arbejdet for
D. S. R., for Studenterrosporten, for Studenteridrætten.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S
ÆRESMEDLEMMER
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Brygger Carl Jacobsen t
Direktør Harald Simonsen
Professor H. J. Hannover
Overlæge H. S. Køster
Ingeniør H. Ree
Overlæge , Dr. med. Knud Secher

DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S
PASSIVE MEDLEMMER

Eller Ombygningen.

Assistent H. D. Lydersen
Sekretær P. A. H; Andersen
Birte Helene Lundqvist
Direktør Peter van Aller
Niels Lundqvist
Værkfører Willum van Aller
Stud. jur. N . P. Madsen-Mygdal
Landsretssagfører H . Bache
Læge A. Mathiesen
Skuespiller Henrik Bentzon
Politiinspektør E . Mellerup
Stlld. ma~. Gert Bolwig
Professor J . Munch-Pe'tersen
Assistent A. E. D(lmgaard
Direktør, Dr . phil. O. Draminsky Borgmester H. C. V. Møller
Stud. mag. P. Bygum Nielsen
Tandlæge A . Fjederholt Madsen
Professor, Dr. phil. Jacob Nielsen
Overlæge H. Forchlwmmer
Sekretær C. Nobel
Ingeniør H . G. Friis
Ingeniør Chr. Ostenfeld
Professor J . Gunner
Claus J espersen Riemann
Ingeniør O. Hallin
Fru Yrsa Secher
Stud. med. E. Hammerich
A. Jørgen Secher
Landsretssagfører S. Harms
Ulle Secher
Stud. med. Bjørn Heilesen
Ole Secher
Forstkandidat Jens Hvass
Stud. arch. Tobias Ritzau
Ingeniør H. Holmquist
Overretssagfører E . Schoustrup
Grosserer Erik Iversen
Læge Skat -K emp
Cand. mag. K . E. Johannessen
Ingeniør V. Steenstrup
Reservelæge E . Kaalund
Assistent Jørgen T ha arup
Frk. Sonja Krat
Stud. jur. Arne Trolle
Overlæge B . Lundslein
Stud. med. K. Tolderlund

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

Kontingent for »Vennerne « er i 1932 indgaaet Kr. 685,- ,
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
Krise og daarlige Tider maa kunne regne med deres Trofasthed og Støtte.

I

Hs . k gl. H ø jhed , Kronprin s Frederik
Josias Bille
In geni ør K. V . K oc h
I ngeniør Th . Carstensen
Overlæge H . S. K øs ter
Ingen iø r Th . Eb er/h
Oven'el ssagJører Han s Mads en
Underdir ektør G. Ri emann
ProFessor Juliu s Hartmann
Ov err etssagF ører P . H eise
Stabslæge E . Saugman
Dire ktør V . Hjort
Overlæg e, Dr. m ed . Knud S echer
Fru A. Hva ss
Direkt ør Harald Simon sen
Dir ekt ør H elge Jacob se n
ProFessor E . Su enson
Overretssagf ører Kiær
Læge Thorup-Petersen
Ing eniør Harald T ølb øll

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 Secher til at varetage
F oreningens Ledelse.

"PAPIRKNIVEN"

D

S. Rs Hædersgave til særlig
fortjente Medlemmer, en Papirkniv af Sølv, smykket med Klubbens Stander og forsynet med Inskriptionen »Fortjenh , indehaves af
følgende Medlemmer af Klubben:
In geniør Ove Petersen . . . . .. . .. .. . .. .
Inge ni ør Norman -Hanse n .. .. .... . .. .

1925
1926

Grosserer G. Schack ...... . .. ... . ...

1926

Ingeniør H. B. Fogh .... .. ...... . . . .
Ingeni ør O. Ha llin . . . ... ... . . .. .. . . .
Ca nd . pharm. Axel Hertz ...... . .. . . .

1928
1928

Inge ni ør H. Høeg- Ra s mussen .... . .. .

1929

1927

Sekre tæ r, cand . jur. Axe l Lundqvist..

1930

Inge ni ør H. Ree ..... . ............ . .

1931
1932

Ove rl æge, Dr. med . K. Sec her ...... . .
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D. S. R.'s VIRKSOMHED 1928-32

l
1

Aa r
-

1928
1929
1930
1931
1932

~J

Antal
aktive
Me diemme r

A
B :ta
aa t ure

396
461
497
510
550

4917
5232
6406
5899
7440

An ta l
Me dl e msl u.r e

Antal km J
for s amtlige
Medle mm e r

Sæsonens
Va righ ed
i Uger

-

14351
14354
17239
15710
19201

108867
103903
123918
121973
167640

-

29
29
29
30
30

Pontonen læ gges ud .

Oversigt over Klubbens Virksomhed 1932
MATERIELLET

D

er blev i 1932 anskaffet 2 Stk. 4-Aarers Inriggere og
en cravelbygget Single-Sculler, den sidste fra Sims
& Sons.
Fra Ingeniør H. Ree modtoges som Gave en cravelbygget Single-Sculler, ligeledes bygget af Sims & Sons.
De 2 Inriggere og den ene Sculler døbtes ved Kaninfesten og fik Navnene »Blaa«, »Thor« og »Vips«.
4-Aarers Inriggeren »Eos« solgtes i August Maaned til
den nye »Lyngby Dameroklub«.

.Sæsone ns
Varighed
i Uger

30

I

Antal a ktiv e
Medlemm e r. de r
har ro e t og s tyre t
i Sæsonens Lø b

r

550

I

I

Anta l
Ba adture

I

I

'C -T
744O

Ant al
Ture fo r
sa mtl ige
Medle mme r

Ge nnemsni tligt
Antal Ture pr.
roend e oa s ty·
r end e Medlem

Anta l km
(o r sa mtlige
l\1e dl e mme r

19201

34,9

167640

I

I

r

Antal
Baadture
ove r
30 km

118

Antal km
roe t ol! s tyre t
paa La ngtur

50654
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Uddrag af Kasseregnskabet

1932

for L Januar 1932-31. December 1932.
TYPE

Olter

BAAD

'

168
249
638,5

..

I
I

Halvoulr.-Firer
Firer u. St.
Toer u. St.

Fireaarers
Inrigger

I
I

"Ol sen" .... . .
Cox . . ...

I

·1
·1

Sans . ...

l Eos . . .
Dan . •.
Hjalte . .
Viking . .
Bjarke . .
BIa •. "
Thor .

. .. . · .... 1

Tjalle . '
Leif .. .. ..... . .. . ..
Roar .. .. .
Helge .
. ..... ... . .
Rune ... .. ..•. ..

Rolf .
Svea . .. ..

Cimbria
Loke . .
Elektra

I Duo ..

I
Sculler

O

.. I

Toaarers
Inrigger

Dobbelt Sculler

1055,5

Slreg , . .
..
' "
Odd . . .
. . .. . .. . .
. - . .. . . . ...
Udobt
<;:a'ira .. .. . ..... . .

Firer m. St.

Ture

km

Ny .. . ....... ... . .... .
I UHe
. . . .... .... . .. ...
Blue Boy ... .. . •

I

lI
I
I

.26
35
124
185

O

I
I

5,7

O
5,6
5.1
5.0

1399,5

267

5,2

1078

128

8.3

312

56

5,6

469.5

78

6,0

763
603
1943,S
1739
2013
1049
1514

110
89
223
180
256
77
88

6,9
6,8
8,7
9,1
7,9
13,6
17 ,2

9624,5

1023

9,4

1913,5
2526,5
2278
2289,5
3377
2388,5
3702,5
2100,5
2563
1959,5

235
310
217
324
262
161
322
244
39
40

8,1
8 ,2
10,5
7,1
12,9
14,9
11,5
8,6
65,7
49,0

25098,5

2154

11,7

-

55

7,2

117
691,5
1717,5
1019
1963
2508
3838,5
640
5217,5
517
1072
58

11
99
368
218
387
477
700
91
869
89
177
8

10,6
7,0
4,7
4,7
5,1
5,3
5,5
7,0
6.0
5,8
6,1
7,3

19353,5

3494

5,5

58791

7440

7,9

Kr.

Øre

173
20.364
580
500
786
200
685
8.778
109
1.000

92
00
00
00
00
00
00
41
00
00

33.176

I 33

Indtægt:

6,5
7,1
5,1

\04
127
36

395

Udøbl . .
Vips . .
Svava ..
Atom .. .. .. .
All . ....... . . .. . .
Svip .. . .
Skræp.
Tuto ....
Q III .
Cita.
Daphne .. .
Ny Udøbt

Iall for samtlige Baade

579
642
178,5

Antal km
pr . Tur

-

Kassebeholdning fra forrige Aar ......... .
Kontingent, (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet ................. .
- Polyteknisk Læreanstalt .. . ... .
- Danske Studenters Idrætsraad ..
- Den olympiske Komite ... . ... .
D.S.R.s Venner . . . . . . ................... .
Gaver og andre Indtægter . . ............. .
Huset i Nivaa .......................... .
Kontant Laan ved G. S .............. .. .. .

Kr.

Øre

4.631
197
1.944
1.968
569
1.275
1.512
75
3.316
4.732
5.981
6.052
61
744
112

76
63
25
90
85
96
54
05
21
03
82
26
40
00
67

Udgift:
Skatter og Afgifter, Baadehuse, Telefon m. m.
Incassoudgifter ........... . ............. .
Administration, Tryksager, Porto m. m . . .. .
Aarsberetning og Propaganda ...... .. ... .
Studentermatchen . . ................ .. .. .
Gymnastik, Indkøb af Telte m. m .... . ... .
Klubkaproning, Marketenderi, F ester etc .. .
Huset i Nivaa ......... . ............... .
Anskaffelse af Baade og Aarer ......... .
Vedligeholdelse af Baade og Aarer. ...... .
Kaproningsudgifter ....... . ............. .
Træner, Motorbaad og Motorbaadsfører ... .
Renter af Gæld .................... . ... .
Kontingent til D. F. f. R. ................. .
Kassebeholdning pr. 31. December 1932 . .. .

33.176

33
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Bestyrelse 1933:
Forma nd: Overlæge, Dr. med . K Secher, Bispebjerg Hospit. Taga 1257.
Formand for Kaproningsudvalget: Gro ss. Gudmund Schack, "Vesterport«, TIL Byen 8727.
Kasserer : Grosserer Gudmund S chack, »Vesterport «, TIL Byen 8727.
Sekretær: Sekr. i Finansministeriet Axel Lundqv ist, C. N. Petersens vej 49, F ., TIL Godth. 5352 x (om Dagen C. 4653).
Mat e rialiorvalter: Ing. ca nd. polyt.. J . Norman-Hansen, S e t. Annæ gade 24 A, K, TIL Am ager 7334.
Hus[orvalter: Ingeniør P. Riernann, Solsortvej 51, F., TIl. Godth. 705.
Rochefer: Stud. med . K. Lund , Rosenvængets Alle 16, ø., TIL Byen 7908.
Mæg lerfu1irmæ gtig H. K. Rasmussen, Æbeløgade 29, Str.,
TIL Ryv. 2522.
Grosserer Wissenberg, Købma gergade 28, TIl. Byen 2826 x .
Uden særligt Mandat: Statsvidensk. Konsulent L Socialministeriet
J . Dich, Købmagergade 25-27, Tlf. Byen 4615 (om Dagen C. 2517) .
Stud. med . V. Slærmose, Ribegad e 8, ø.
Kaproningsudvalg 1933:
Forma nd: Grosserer Gudmund Schack, »Vesterport«, TIL Byen 8727 .
Ingeniør, cand . pol y t. G . Men g Lund , Vermlandsgade 14, S.
Stud . med . K . Mel ga ard, Torbenfeldtsvej 31, Brh.
Revisorer: Bankbestyrer Stig Rønne.
Ingeni ør, cand . polyt. Ove Pe tersen.
Baadeh use'ne:
Paa Kalkbrænderih a vnens Nordrnole, Sundkrogsgade (TIl. Str. 250 x).
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen).
Klubbens Baade: 3 Stk. 8-Aarers Ou triggers.
3
4med Styrmand ,
l
4uden
l
2-"
"uden
l
Dobbelt-Sculler, cravelbygget.
4
Single-Scullers, crave lbyggede.
l
4-Aare rs Outrigger, klinkbygget, m. Styrm ,
1
4Halv-Outrigger, klinkbygget, m. Styrm .
6
4Inriggers.
10
2- "
"
8
Single-Scullp.rs, klinkbyggede ,
Som Medlemmer optages: Studenter, Examinander ved Polyteknisk
Læreanstalt samt Elever i Gymnasi e ts to ældste Klasser og paa Kursus til Adgangseksamen ved Polyteknisk Læ rean s talt.
Medlemsantal: Ca. 500 aktive, 47 passive.
Kontingent: 5 Kr. maanedlig.
Klubben giver Adgang bl. a. til: Daglig Motionsronin g, Skovture og
F æ llesture pr. Robaad, Weekend- og Ferieture til Klubbens Sommerhus i Niva a bugten, Fleredagsture med Telt, Træning, Kaproning, Rejser til Rostævner i Udlandet, endvidere Løb, Gymnas tik, Solbade og
Søbade i det friskeste Sø vand ved Baadehuset i Kalkbrænderih a vnen
lige ud til Sundet, Festligheder og andet kammeratlig S a mvær .
Indmeldelser modtages a f sa mtli ge B estyrelsens Medlemmer og i
Baadehusene.
Nye Medlemmer ind øves lettest, naar de ikke forud har særlig Kendskab til Roning. De t kr æ ves , at Medlemmerne kan svømme eJler
straks lærer det.
Klubbens Postadresse er: Julius Blomsgade 4, København N.
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LIDT STATISTIK
om man allerede vil have set af omstaaende Tabeller,
har 1932 været et Rekordaar, endda i ganske enorm
Gmd.
Saaledes er Antallet af Personkm steget med ca . 33 Ofo
fra 122000 km til 167600 km, d. v. s. at en Scullerroer, der
skulde ro denne St.rækning, maatte ro 4 Gange rundt om
J orden ved Ækvator, og saa ma'atte han endda ro Baaden
hjem derfra.
Denne enorme Stigning er naaet ved, at alle Arter af
Roning har sat Rekord, som det vil fremgaa af følgende
Tabel:

S

I
.~ I person-l ol ~lignin· 1 °/0 af den ~
Baad~~:
l
Baa~:.J
__.:_IIl~ ___ ~ra 19~·_~~~~~~:
I

_

__ _

I

89856

i

Motionsroning . . , .

37514

6167

15,2

53,6

Kaproning m. Træn.

6325

1055

27130

59,6

16,2

Langture (over 30 km)

14952

118

50654

86,4

30,2

Der har daglig været 91 Medlemmer ude at ro (1931:
75). og hvert Medlem har roet 34,9 Ture (30,8) paa ialt
ca. 300 km. I hver Baad har der været 3,1 Mand (2,7).
Rekorden er dog ikke alene naaet ved, at et større Antal
Medlemmer har roet flere Ture end i Fjor, men hver enkelt Tur er ogsaa blevet længere . HverPersontur har været
paa 8,7 km (7,8) og hver Baadetur har været paa 7,9 km
(7,1) . Denne Forøgelse skyldes dog især Langturene (se
Artiklen herom) . Kaproerne og Motionsroerne har derimod
været lige flittige. De har roet henholdsvis 6,0 og 6,1 km
pr. Baadetur.
Statistiken over de enkelte Baades Benyttelse er i Aar
særlig interessant. »Q III" har saaledes været ude paa 869
Ture, d . v. s . over 4 Ture om Dagen Sæsonen rundt. Som
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en Modsætning staar »Loke «, der kun har været ude paa
39 Ture, men hvor hver Tur til Gengæld har været paa
65,7 km. Det er dog en Post. Men man forstaar det bedre,
naar man hører, at af de 39 Ture har de 3 tilsammen
været paa 2130' km.
Der er i Aar blevet foretaget en Optæ1\ing over, hvor
mange Ture der ikke bliver skrevet ind efter Hjemkomsten,
d. v. s. hvor Kilometerantallet ikke er indført. Medens dette
Tal for 2- og 4- Aarers Baadenes Vedkommende er holdt
nede paa et nogenlunde lavt Niveau, henholdsvis 5 1/ 2 og
4 0/0, er det for Scullernes Vedkommende helt oppe paa
13 %. Statistiken for saadanne Ture føres paa den Maade,
at man gaar ud fra, at naar de indførte Ture er paa 5 1/2
km Stykket, er de ikke indførte det ogsaa j men nogen
større Sikkerhed frembyder denne Beregningsmaade ikke,
og man maa derfor haabe, at disse Bemærkninger vil medføre, at især Scullerroerne til næste Aar husker at indføre
Turene, ogsaa naar Baadene bliver overtaget ved Slæbestedet.
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Starten til »N ordisk Studenterma tch« 1932.
Længst borte Nor ge, i Midten Sveri ge, i Forgrunden Danmark.

KAPRONINGERNE 1932
Sæsonen 1932 vandt vi det største Antal Sejre, der
nogensinde er opnaaet af en dansk Roklub. Resultatet
skyldes først og fremmest vor unge energiske Træner, Hr.
Ulrik Jaensch, hvis Stil uden Tvivl staar langt over baade
Hr. Hoppes og HL Krentschers j dertil kommer de mange
gode Roere, der laa i Træning, og endelig - last but not
least - er vort Materiel første Klasses.
Det er blevet sagt fra flere Sider, at vi roede meget
smukkere forrige Sæson under Hr. Krentscher, end vi gjorde i sidste Sæsonj det er muligt, at der er noget om det j
men en Ting er i hvert Fald givet - HL Jaensch's Stil er
effektiv, og naar vi først faar lært Stilen rigtig, skal den
nok tage sig godt ud.
Instruktionen begyndte i Februar j den første Maanedstid, da det var for alle Medlemmer, roede henved 80 om

I
EFTER TUREN VENTER

III

National-Scala

III

Der kan De i Ro og Mag sidde og nyde Musikken
i Holberghaven, eller De kan svinge Dem i Dansen
i Scala Salen. - I Nalional-Scala er der Farver og
Fest og Optræden al II olle Verdens-Arlister . . . . .
FRI ENTRE OVERALT· TLF. C. 1215
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en Modsætning staar »Loke «, der kun har været ude paa
39 Ture, men hvor hver Tur til Gengæld har været paa
65,7 km . Det er dog en Post. Men man forstaar det bedre,
naar man ,hører, at af de 39 Ture har de 3 tilsammen
været paa 2130 km .
Der er i Aar blevet foret-aget en Optælling over, hvor
mange Ture der ikke bliver skrevet ind efter Hjemkomsten,
d. v. s. hvor Kilometerantallet ikke er indført. Medens dette
Tal for 2- og 4-Aarers Baadenes Vedkommende er holdt
nede paa et nogenlunde lavt Niveau, henholdsvis 51/ 2 og
4 %, er det for Scullernes Vedkommende helt oppe paa
13 %. Statistik en for saadanne Ture føres paa den Maade,
at man gaar ud fra, at naar de indførte Ture er paa 5 1/ 2
km Stykket, er de ikke indførte det ogsaa; men nogen
større Sikkerhed frembyder denne Beregningsmaade ikke,
og man maa derfor haabe, at disse Bemærkninger vil med føre, at især Scullerroerne til næste Aar husker at indføre
Turene, ogsaa naar Baadene bliver overtaget ved Slæbestedet.
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Sta rt en til " Nordisk Studenterm a tch« 1932.
Læ ngs t borte Nor ge, i Midten Sverige , i For grunden Danmark.

KAPRONINGERNE 1932
Sæsonen 1932 vandt vi det største Antal Sejre, der
nogensinde er opnaaet af en dansk Roklub. Resultatet
skyldes først og fremmest vor unge energiske Træner, Hr.
Ulrik Jaensch, hvis Stil uden Tvivl staar langt over baade
Hr. Hoppes og Hr. Krentschers; dertil kommer de mange
gode Roere, der laa i Træning, og endelig - last but not
least - er vort Materiel første Klasses.
Det er blevet sagt fra flere Sider, at vi roede meget
smukkere forrige Sæson under Hr. Krentscher, end vi gjorde i sidste Sæson; det er muligt, at der er noget om det;
men en Ting er i hvert Fald givet - Hr. Jaensch's Stil er
effektiv, og naar vi først faar lært Stilen rigtig, skal den
nok tage sig godt ud.
Instruktionen begy ndte i Februar; den første Maanedstid, da det var for alle Medlemmer, roede henved 80 om

I
EFTER TUREN VENTER

II

National-Scala

II

Der kan De i Ro og Mag sidde og nyde Musikken
i Holberghaven, eller De kan svinge Dem i Dansen
i Scala Salen. - I Nalional-Scala er der Farver og
Feslog Oplræden all/olle Verdens-Arlisler . . . . .
FRI ENTRE OVERALT· TLF. C. 1215
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Ugen, senere da det gjaldt Træning, var der 50, hvoraf de
20 trænede til Studentermatchen. I Marts Maaned begyndte vi at komme i Baadene, og der begyndte vi ikke med
at ro til Tuborg - nej, første Gang roede vi 15 km, og
det er ikke Smaating, naar man har en Træner i den ene
Ende af Baaden, især ikke, hvis man har været til Karneval Natten i Forvejen .
Fra Midten af April var alle Holdene i fuldt Sving med
Undtagelse af Gundesen og Melgaard, der med Længsel gik
og ventede paa Aarerne til Toeren. Da Aarerne endelig
kom, var Aaregangen, der var sendt med til F abriken for
Maalenes Skyld, selvfølgelig ikke med. Resultatet var, at
Toeren først fik begyndt at træne 1 Maaned før Kaproningen .
Med Hensyn til Mandskab var vi i Begyndelsen saa
godt rustede, at vi kunde sammensætte 2 Ottere, nemlig en
Yngste-Junior og en Junior-Otter, en Letvægts-Firer, en
Dobbelt-Sculler, en Toer u. Styrmand og to Single-Scullers,
d. v. s. vi havde 25 Mand i Træning. De to Ottere var desuden hver delt i to Firere.

naa a t faa 6-7 Sej re i men det gik helt anderledes: i 12
Starter fik vi 10 Sejre og 2 fine Andenpladser.
I Begynder-Single-Sculler vandt Rømer overlegent over
en "Skjolder «.
I Letvægts-Firer blev P. Rønberg, T Christian, T . Berthelsen, T . Fog, cox J. 0ckenholdt, slaaet med en lille Længde af Kvik .
Vi startede herefter i de 4 følgende Løb og vandt dem
alle. -

" Slud enlermalchen «.
Den 8. Maj roedes "Studentermatchen« . Som sædvanlig var Vejret smukt og der var Masser af Tilskuere. Dommere var for Universitetet Professor Aage Bentzon og for
Polyteknisk Læreanstalt Professor J. T. Lundbye.
Resultatet blev en Sejr for Universitetsholdet i 11 Min.
29 Sek. mod Polyteknikernes 11 Min. 45 Sek.
Sejrherrerne var: Stud. med. A . Qvist, stud. med. E. Johannessen, stud. mag. F. Kamp, stud . med. Ovnbøl, stud .
jur. A . C. Graff, stud. jur. H. L Sørensen, stud. med. E. Lage,
stud. mag. P. Bygum-Nielsen, cox stud . med. J. KongsdalJensen .
Foraarskaproningen .

Før denne var der enkelte saakaldte Optimister, der
saa smaat gik og haabede paa, at vi eventuelt skulde kunne

København s mes tr ene i Toer uden Styrmand 1932.
[Gu ndesen

o~

Mel gaa rdJ

I Junior-Firer u. Styrmand havde der været indledende
Heats de foregaaende Aftener, og P . E. Bentzen, Aa. Jør gensen, A . og M . Johansen havde kvalificeret sig til Finalen ved at slaa Kvik , der igen slog Lyngby, saaledes at
D.S.R. og Kvik gik til Finalen, hvor vi vandt overlegent.
Næste Løb var Toer u. Styrmand, Kredsmesterskab. I
de indledende Heats kom Melgaard og Gundesen op mod
Brdr. Sørensen, K. R, som de tabte til, dog kun ret knebent til Trods for forskellige Uheld. Vi skulde derefter ro
mod Kvik, hvor vi vandt uden Besvær ; vi kom saa ledes
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igen op mod Brdr. Sørensen, og her indtraf Sensationen,
idet vi vandt med 2-3 Længder. Konkurrencen forløb ikke
helt regelmæssig, ved 700 m, hvor vi var 3/4 Længde foran,
kolliderede K. R. med os i vor Bane, hvorefter Banedommeren dekreterede Omstart fra Linie.
I Dobbelt-Sculler, Kredsmesterskab, vandt Hee og Hendriksen som ventet overlegent over K. R.
I Yngste-Junior-Otter var det atter de blaa, P . A. Christensen, K. L. Svendsen, Johannessen, Schweitzer, M ølgaard,
Bygum, Højgrav, Mathiessen, cox H. K. Rasmussen, der blev
Nr. 1 foran K. R. og Skjold.
Om Søndagen startede vi først i Junior - Firer med
H. Fogh, K. B. J ørgensen, P . C. Bentzen, J. Krause, cox
T. Berthelsen, hvor vi vandt j Glimt Nr. 2. Kvik udgik ved
1500 m, fordi et Sæde gik i Sty kker.
I Begynder-Firer vandt vi vor næste Sejr ved P. A.
Christensen, Schweitzer, H ø jgrav, Matthiessen, cox H. K.
Rasmussen, over K . R .
Kredsmesterskabet i Single-Sculler vandt Hendriksen
uden Kamp.
I Begynder-Inrigger roede B . J espersen, K. Henrichsen,
J. N. Jørgensen, Paul-Rene Jacobsen, cox J. 0ckenholdt,
dødt Løb med Lyngby, og i Omstarten tabte vi kun med 1 m.
Johannessen, K. L. Svendsen, Mølgaard, Bygum, cox
T. Berthelsen, startede i Yngste-Juni or-Firer, som de vandt
temmelig overlegent.
I Dagens sidste Løb, Junior-Otter, vandt Veje, Krause,
Fogh, K. B. J ørgensen, P. C. Bentzen, Aa. Jørgensen, A. og
M. Johansen, cox H. K . Rasmussen, over Kvik.
I Kampen om den af »Dagens Nyheder « udsatte Kredsmesterskabspokal blev vi Nr. 3, skønt vi vandt Halv delen af
Kredsmesterskaberne.

flere af Roerne mindre godt. Dagen efter sejlede Schack,
Hee, Hendriksen og Berthelsen.
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Liibeck.
Onsdag d. 8. Juni sej lede Junior-Otteren med LiibeckerDamperen j det blæste temmelig stærkt, og Rejsen bekom
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K . R.s Otter og Kviks Junior-Firer var ogsaa i Liibeck.
Vore Roere blev ligesom sidste Aar privat indkvarteret,
og Spisningen foregik i »Alt Liibeck«.
Vore Værter sørgede for os saa godt som tænkes kan,

/

En Tolder kan tilsynel a dende godt væ r e
en flink Mand .
(He e og . Be ntze n)

og den store Elskværdighed, vi mødte overalt, bidrog i hø jeste Grad til, at Turen blev saa vellykket, som Tilfældet
var . Den liibeckske Gæstfrihed stor fuldt Maal med alt,
hvad vi ellers har oplevet i den Retning - og det siger
ikke saa lidt.
Junior-Otteren var ændret, idet Højgrav roede med i
Stedet for Veje, der ikke længer maatte ro Kaproning for
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Lægen. Fireren bestod af Bentzen, Aa. Jørgensen, A. og M.
Johansen, cox. T . Berthelsen.
I Anden-Junior-Firer vandt vi med 9 Sek. Berthelsen
fik sig en Irettesættelse fra Banedommeren, fordi han havde »snittet « det Sving, der findes paa Banen ; men vi var
paa det Tidspunkt saa langt foran, at der ikke skete noget
yderligere.

Om Mandagen lagde vi om Formiddagen Baadene om
Bord paa Damperen og tog saa med Toget til Travemiinde

I Erster Einer var Hendriksen alene anmeldt, da »Fane «
Petersen havde trukket sig tilbage.
I y ngste-J unior-Sculler blev Hee N r. 2, han fik en daarlig Start.
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KJ. 20.
I Travemiinde var vi ude for en pinlig Overraskelse det viste sig, at en af de unge Piger ved Stranden var
dansk.
Da vi skulde have Baadene ud af Københavns Frihavn,
gjorde Tolderne Vrøvl, fordi vi ikke havde Papirer paa
Baadene. En af Roerne (jeg tror det var Melgaard) fik hurtig ordnet Sagerne, og han faldt i Snak med Tolderen, der
viste sig at være interesseret i Kaproning. Melgaard fortalte vidt og bredt om Sejrene og om det Sølvtøj, vi havde
vundet, og da vi skulde have vores Kufferter igennem, vilde Tolderen til at forlange Told af Sølvtøjet, men vi slap
dog . Griinau, Magdeburg og' Bremen.

Frokost ved Kapronings banen i Liibeck.

I Junior-Otter blev vi Nr. 3, det kneb tilsyneladende
for vore Roere at finde hinanden.
Hee og Hendriksen vandt uden Besvær Dobbelt-Sculleren. Vi hilste paa vor gamle Bekendt C. M. Petersen; Holdet fra Flensborg Roklub, som han havde trænet, vandt en
meget overlegen Sejr.
Søndag Aften var vi til Middag med Bal i Lubecker
Rudergesellschaft von 1885. Her havde de noget de kaldte
»Tanz fur die Gasten « (eller noget i den Retning), saa var
der frit Valg for Gæsterne blandt alle de søde Piger.

F ra Liibeck rejste Hee, Hendriksen og Jaensch til Berlin, og den 18. Juni startede Hendriksen i Griinau, i Grosli l' Berlin er R ega ttas fineste Scullerløb. Til Hendriksens
I) -llag 'be her havde vi faaet økonomisk Støtte fra Danmarks olympiske Komite, og Resultatet skulde lægges til
rund filr O IYl1'lpiad udtagelse n.
Hendrik se n m",dte i Grlinau en Række fremragende Scullerroere. Ha ns Resultat blev meget smukt, idet han var den
eneste, der formaaede at give den tyske Mester Buhtz virkelig Modstand. Først efter meget haard Kamp lykkedes
det Tyskeren at slaa Hendriksen med 4,8 Sek. »F ane-Petersen «, for hvem Griinau ogsaa skulde være Kvalifikationsløb til Los Angeles, blev Nr. 4.
Dagen efter skrev Berliner Tageblatt i sin Omtale af
Stævnet: »Im Grossen Einer hatte der deutsche OlympiaKandidat Buhtz diesmal kraftig zu kampfen um den Danen
Hendriksen zu schlagen «~o
.
Under Opholdet i Berlin boede Roerne i Friedrichshogener R. V. v. 1892, som ligger ca. 1/ 2 Times Sejlads med
Motorbaad fra Griinau. Opholdet i Berlin varede ca. 1 Uge
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og vil altid staa som et herligt Minde for Roerne, der her
fik et glimrende Indblik i Livet og Foreteelserne i en mindre tysk Roklub.

dere, blandt andet en gammel Bekendt fra Liibeck, Horn.
Løbet startedes, og Hee førte klart efter 500 m i men hv~r
ken værre eller bedre skydes Løbet af, og 1 Mand dIskvalificeres. Derpaa følger Omstart, efter at Banerne er
byttet omi dette resulterer i, at Hee denne Gang kommer
daarligt fra Start og bliver slaaet af Ho.rn, so~ efter alles
Mening havde været den, der skulde dIskvahhce~es.
O holdet i Bremen var ellers yderst vellykket, Idet. Indvar hos nogle ualmindelig flinke, sportsmter-

14 Dage efter Grunau-Kaproningen blev Buhtz overlegen
Vinder af Henley - Regattaens fine Scullerløb, »DiamondSculls«. Hvad Hendriksens Præstation var værd, forstaar
man heraf.
Hendriksen kom ikke med til U.S.A., hvor han sikkert
vilde have klaret sig bedre end de fleste af de danske
Idrætsfolk, der kom af Sted. Det kunde imidlertid ingen
vide, og som bekendt skal man ikke græde over spildt
Mælk.
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kvart~ringen

Forhaabentlig faar vi ham i 1933 til Henley og til Europamesterskabet i Buda-Pest.
Efter Griinau tog Hee og Hendriksen alene videre til
Magdeburg, hvor Hendriksen startede i Grosser Einer og
sammen med Hee i Doppel-Zweier. Starten i Grosser Einer
blev der nu ikke meget af for Hendriksens Vedkommende,
eftersom Kaproningsbanen var paa selve Elben og med temmelig stærkt strømmende Vand, hvorved han to Gange kæntrede, før der var kommanderet Start. I Doppel Zweier gik
det med største Forsigtighed i Begyndelsen, hvorefter det
gik løs for fuld Kraft, og Løbet blev vundet fra en Position
som Numer sidst med 3 Længder i selve Starten. Efter Erfaringerne fra Magdeburg kan det kun fraraades at lade
danske Roere starte paa strømmende Vand, da Risikoen for
at faa Baadene ødelagt er meget stor selv for øvede Folk,
idet en Baad under Kaproningen blev fuldstændig ødelagt
ved af Strømmen at blive presset mod Startbaaden.
Efter endnu nogle Dages Ophold i Magdeburg i »Ruderclub Werder« med Besøg i forskellige Idrætsforeninger, sejlede Hee og Hendriksen Onsdag fra Magdeburg til Hamburg ad Elben, en Tur der varer fra 6 Morgen til 11 Aften,
og rejste derefter til Bremen, hvor det dernæst var Meningen at starte. Desværre kom Hendriksen ikke til Start,
idet den eneste anmeldte Modstander i sidste Øjeblik meldte af. Hee derimod startede om Lørdagen mod 5 Modstan-

Pa;J Sorø Sø,
'". '
K . 13
' " ftll',fCIl
( K rause, H 01J"rav,
,.. $1.,j 1l , ,Jo!l ann css cn, .Jacn sc h}

esserede Mennesker, som om Aftenen blandt ~ndet viste
Films af Roernes Træning, optaget med det F ormaal for
ø'e at Roerne derved kunde lære deres Fejl at kende, naar
forevistes i langsomt Tempo. Dette til nærmere
Eftertanke for Kaproningsudvalget.

Fll~ene

Sorø.

T aditionen tro startede vi atter i Aar i Sorø, og som
sædv:nlig var Kaproningen en stor Sukces,
mindst for
s idet vi startede i 3 Løb og vandt 2, og VI vandt Teltet
Ejendom, hvorom der kan siges mange kønne Ord.

i~ke

;il'
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I Junior-Firer tabte vi til Kvik, hvilket ikke kom overraskende, da Kvik'erne var ualmindelig stærke i den forløbne Sæson.
I Letvægts-Firer startede T. Christian, T. Fog, T. Berthelsen, P. A . Christensen, cox Morten Boesen, og Kvik
uden for Konkurrence. D.S.R. Nr. 1, Kvik Nr. 2.
I Yngste-Junior-Firer startede vi med Johannessen Mølg-aard~ Højgrav, Aa. Jørgensen, cox 0ckenholdt, og 'vandt
Som sagt Teltet til Ejendom.
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Da vi kom til Brunsbiittel, tog vi med Rutebil gennem
Ditmarsken til Elmshorn og herfra med Damptog til Altona,
hvorfra vi fortsatte med elektrisk Tog til Hamburg.
Vi tog straks ned til Allemania, hvor vi skulde bo; VI
blev der modtaget af Hr. Korsholm.
.
Om Mandagen kom Hendriksen og Hee fra Bremen .
Vejret var ualmindelig va,rmt og lummert, saa vi holdt

Dagen sluttede Som sædvanlig med en fornøjelig Fest.

Fra Deltagelsen i Sorø-Regattaen 1932.

Hamburg.

Lørdag den 2. Juli sejlede vi - Fru Schack, Gundesen
og Melgaard - med Englandsdamperen fra København; vi
skulde med indtil Brunsbiittel i den anden Ende af KielerKanalen. - Vejret var blikstille og varmt, saa det blev en
pragtfuld Tur. - Søndag Morgen stod vi op alIerede KJ. 7;
men det var nu ogsaa en Fejltagelse, idet Fru Schacks
Køje var blevet vaad, fordi den Sømand, der spulede Dækket, havde sprøjtet ind gennem Koøjet, og saa var hun altsaa brutal nok til at vække os og paastaa, at Klokken var
Over 8.

-

Saa kom vi saa langt.
(Gundesen og Melgaard )

os mest i Ro paa Allemanias pragtfulde Terrasse ved AIsteren, i Selskab med vore tyske Kammerater Bender og
Gonetz og hvad de nu hed allesammen; men en enkelt Ud.
flugt foretog vi dog.
Om Fredagen kom Hr. Schack tilsyneladende velttlpas
(han havde fløjet), og om Lørdagen gik det løs .
I Single-Sculler førte Hendriksen indtil 1800 m, men
han var da fuldstændig udkørt og maatte opgive.
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I Toer u. Styrmand gik det ikke stort bedre; vi førte
indtil ca. 1700 m, hvor vi »nød « en Kost. Vi tabte med 6
Sek. til Bremen ; de 2 øvrige Baade havde opgivet.
Søndag Form. vandt Dobbelt-Sculleren sit indledende
Heat, men om Eftermiddagen blev den Nr. 3.
Kviks Junior-Firer opnaaede 2 fine Andenpladser.
Den samme Elskværdighed, som vi allerede havde mødt
i Liibeck, udvistes ogsaa imod os i Hamburg. Hamburgerklubberne og deres Ledere staar vi i stor Taknemlighedsgæld til, en Gæld, som vi forhaabentlig i 1933 faar Lej lighed til at afdrage paa her i København. At nævne Navnene
paa alle vore hamburgske Venner vilde føre alt for vidt,
men i første Række maa nævnes Hr. Frank og Hr. og Fru
Korsholm. Alle var utrættelige, naar det gjaldt at skaffe os
det størst mulige Udbytte af Turen.

terma t c,
h h vOr de n blev N r. 2 efter Svenskerne, der herved
fik deres første Aktie i Pokalen.
.
S k
I Letvægts-Firer blev vi Nr. 3, VI var dog kun 2 e.
efter Nr. 1.
d H d 'k
I Nordisk Mesterskab i Single-Sculler van t en n sen, som vi alle havde haabet og vel ogsaa re~net med.
I Junior-Sculler kunde Rømer ikke gøre SIg . g~ld~nde.
Han blev Nr. 3 - i laant Baad - efter ChnstIanIa og

'-~

Om Aftenen var der Fest i AlIemania, og næste Dag,
da vi rejste, afsløredes Gundesens »Charmør-Evner «, thi en
sød ung Pige stillede paa Banegaarden med en Pakke indeholdende Chokolade og mange andre lækre Ting.
Hjemrejsen foregik Over Liibeck i Følgeskab med Hr.
Simonsen og et Par Kvik'er til. Vore Baade var jo kommet ind i Tyskland over Hamburg, saa vi kunde først faa
vort Depositum udbetalt i Liibeck, naar det var meldt fra
Travemiinde, at Baaden var kommet ud af Tyskland igen.
Efter en Bunke Vrøvl lykkedes det os, eller rettere Hr.
Schetelig, »Liibecker R.-G. von 1885«, at faa Pengene udbetalt.
Disse Liibecker-Dampere er egentlig ganske behagelige
at sejle med; men Køjerne har en Fejl, idet de er forsynede med en Tværpind (Hanebjelke) paa det Sted, hvor
en vel tillagt Seng har en Fordybning (Hønserede) .

Bagsværd.
T ræningen blev om Tirsdagen forlagt til Bagsværd, og
Transporten af Roerne foregik Som tidligere med Biler.
Om Lørdagen startede Junior-Fireren i Nordisk Studen-
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Yngste-junior-Firer paa Bagsvæ rd Sø 1932.
(D.S.R. bliver Nr. 2 elter "Skjold «).

Walther Jørgensen, Kvik, foran H . A. Petersen, Sk.jold .
. O tter var e t rI'gt'I gt Løb - ydermere da VI vandt
JunlOrdet. Det rigtige ved Løbet betod i, at der var ~ Deltagere,
og at d er k un var 14 Sek . mellem første og Sidste Baad,
d
s mindre end en Længde mellem hver af Baadene ikke Vand « mellem Baadene, som et af Bladene
skrev Dagen efter.
.
Om Søndagen vandt Hee sikkert i Yngste-JunIor - ' uller
over Walther Jørgensen, Kvik .

d~;' » ~ar
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I Junior-Firer u. Styrmand vandt Johannessen, K. B.
J ørgensen, Højgrav og Krause let over Lyngby.
Melgaard og Gundesen gik alene over Banen i Toer u.
Styrmand, da K. R. havde trukket sig tilbage.
Johannessen, Mølgaard, Højgrav, P. A . Christensen, cox
Berthelsen, blev Nr. 2 af 5 Baade i Yngste-junior-Firer
efter Skjold.

Melgaard, Gundesen,cox T. Berthelsen, Nr. 2 efter Sorø.
K. R. opgav .
I Letvægts-Firer blev vi Nr. 3 efter Kerteminde og Fredericia.
Hendriksen vandt sit Danmarksmesterskab uden Kamp.
I Yngste-junior-Firer startede 7 Baade med det for os
glædelige Resultat, at Johannessen, Mølgaard, Højgrav,
Aa. Jørgensen, cox T. Berthelsen, vandt; »Arvefjenden « i
den Klasse, Skjold, blev Nr. 2, 2 Sek. efter.
Om Aftenen var der Middag i Borger- og Haandværkerforeningen ; nogle af os naaede lige at faa slugt Maden, in-

I Senior-Sculler vandt Hendriksen over de samme Konkurrenter SOm Dagen før.
I Junior-Firer blev vi Nr. 3 efter Kvik og Svenske Studenter.
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Om Aftenen var der Festmiddag hos Nimb og Bal i
Klubben, hvor Stemningen blev høj, efterhaanden som Deltagerne i Middagen fandt derud.

Gofeborg.

Ugen efter Bagsværd startede Hendriksen og Letvægterne i Goteborg med det straalende Resultat, at begge
vandt en meget overlegen Sejr.
Letvægterne vandt over Norges bedste Letvægtshold.
Mogens Hee.

Viborg.

Vi var 14 Mand i Viborg, hvor vi nød en Gæstfrihed
hos Hr. og Fru Pastor Fog, som udenforstaaende daarlig
kan sætte sig ind i.
Vi boede alle i Pastor Fogs Sommerhus ved Hjarbæk,
ca. 5 km vest for Viborg, og spiste hos Pastor F og i Viborg.
Da vi kom ned til Roklubben, afsløredes et Arrangement, SOm vi tidligere kun havde drømt om og maaske ikke
e~gang det. Baade Omklædningsrum og Baadepladser var
glImrende. - Desværre blæste det temmelig stærkt Kapronings dagen, men Løbene gennemførtes dog uden Kæntringer.
I Danmarksmesterskabet i Firer blev Hee, Hendriksen,

den vi skulde rejse, mens andre, der først skulde rejse den
næste Dag, bivaanede Ballet med større eller mindre Sukces . Efferaarskaproningen .

Denne er et sørgeligt Kapitel i Sæsonens Historie. Vi
startede 11 Gange, deraf 2 i samme Løb, og vandt kun 3
Sejre. At det gik saa daarligt, skyldes først og fremmest,
at Kaproningen blev udsat en Uge, mens Festen i Klubben
ikke blev udsat, og Begynderne tabte væsentligst, fordi
H. K, der havde styret for dem hele Tiden under Tr~ ning, var forhindret i at styre til Kaproningen paa rIInd
af Arbejde.
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Kaproningen blev udsat en Uge paa Grund af daarligt
Vand; Inriggerløbene blev dog roet første Søndag, men det
var selvfølgelig Chancesej lads, og ingen af vore Inriggere
blev placeret.

Klubka'proningen
fandt Sted den 9. Oktober og gav følgende Resultater:
Fakultetsløb for Universitetet: Medicinerne Højgrav-Rasmussen, M. Johansen, P. E. Bentzen, K. R. Melgaard, cox
Morten.
Fakultetsløb for Polyteknisk Læreanstalt.' Maskiningeniørerne Wulff, Hee, Meng-Lund, Christensen, cox H. HøegRasmussen.
»Kaninløb «.· Vestergaard, Christiansen, v. Eggers, Pallesen, cox Thygesen.
Klinkbygget Sculler. Nr. l: Pontoppidan, Nr. 2: A. Jørgensen, Nr. 3: P. E. Bentzen.
Klubmesterskab i 2-Aarers Inrigger.' L. Schou, P. G.
Hendriksen, cox K. Petersen.
Klubmesterskab i 4-Aarers Inrigger : Dalsgaard, Wulff,
E. Rasmussen, B. Strøm, cox G. Wandel.
Letvægtere contra Styrmænd: Styrmændene Thygesen,
Stærmose, E. Rasmussen, Hee, cox G. Wandel.

y ngste-J unior-Otter var blevet forsøgt Søndagen før,
men begge Baade sank; nu vandt vi med 3 Sek. foran Kvik.
Holdet var : P. A. Christensen, Schweitzer, Lage, Mølgaard,
Johannessen, Bygum, Højgrav, Mathiassen, cox Morten Boesen. I Begynder-Sculler vandt Hee over en Skjold'er med et
Par Længder.
I Begynder-Firer vandt Lyngby med 11/2 Længde over
J. Lund, H. Wagner, B. K. Andersen, Max Sørensen, cox
Morten.
I Yngste-Junior-Firer var det Skjold's Tur til at vinde;
Johannessen, Bygum, Højgrav, Mathiassen, cox T. Berthelsen blev Nr. 2; men de havde roet et Løb før, mens Skjold'erne var friske.
I Junior-Firer u. Styrmand vandt Lyngby en fortjent
og overlegen Sejr over A. og M. Johansen, P. E. Bentzen,
Aa. Jørgensen. Lyngby er i Besiddelse af den rette Sportsaand, selvom de taber, kommer de igen, og denne Gang
lykkedes det altsaa; desuden var vore Folk mere sejrssikre, end klædeligt er.
I Junior-Sculler var Schou og Hee ene om Budet. Ved
1000 m tog Schou »Billetten«, saa Hee kom let til Sejren.
I Begynder-Otter tabte J. Lund, O. H. Nielsen, B. K.
Andersen, H. Wagner, B. Poulsen, Marnø, Lage, Max Sørensen, cox Stærmose, med l Sek. til Kvik.
Junior-Otter vandt Skjold med 2/0 Sek. foran os.
Kvikmatch.

Her delte vi som Brødre - naar man betragter Kvik
som »Storebror « - for de tog »Spejlet«, mens W. Munck,
H. Baungaard - Sørensen, G. V. Sodernann, E. Th. Olsen,
cox ' H. K. Rasmussen, vandt »Bolsjeglasset «.
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K. R. Melgaard.

E· NORDBJÆRGS BAADEVÆRFT A/S
OUTRIGGERS
AARER
KALKBRÆNDERIHAVNEN

TELEFON: RYVANG 18 ?
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KAPRONINGSSTATISTIK
II Starter
Antal
K. Ander se n

Antol
Sejre

i

O
5
2

Krause . .......... ,
E . Lage .. .. ... . ..
J . Lund ...... .. . .
E. Marnø . . . . . . . . .
G . Malhiessen ....
K. R. Melgaard ... !I
W. Munch ..... .. .
O . Mølgaard . . .. ..
O. H. Nielsen. . ..
E. Th. Olsen ......
I
B. Poulsen . ..... .
R øje l ..... . .. . . .
R ø mer " .. ... . . ...
R øn berg .., .•. .. o.
. .. I
L. Schou
H. Schweitzer . ..
G . V. Sod e mann ..
K. L. Svendsen . .. ,I
H. B. Sørensen .
Max Sørensen . ...
H . Wa gner . ......
J . Veje . .. ... ... .

~~

2
I: 11
E . Benlzen .'
5
Berthelsen ..... \i
Byg um Nielsen .
4
A . Christensen
8
S
T. Chrislia n ......
T. Fog • . . . . . . . • o,
S
H. Fogh .. . ...... . , 3
4
S . Gundesen .. .. .. I
M. Hee ...... ... ..
11
IS
P. G . Hendriksen
K . Henriksen ... . .
l
II
Aa. Høj gra v . .....
H . J acobsen . ... . .
2
P . R. Jacobsen . . .
I
S . A . P . Jacobsen
2
Børge Jespersen · .
3
IO
E . Johann essen ...
10
A . Johansen ... .. .
IO
M. Johansen . . . . .
12
Aa. Jørgensen .. ..
J . N . Jørge nsen · .
l
6
K. B . Jør ge nse n · .
B.
P.
T.
P.
P.

3

5
2
2
2
2
6
10

O
7
O
O
O
O
7

4
4

6
O
4

Begyn-

Yngst e

dere

Juniore r

Ant al
, Starter

I

6
2
2

I

O
O
3

2
l
S

6

..

Let væg t

4
l

l
4
4
2

.. I

Juniorer Se nio rer

Antal
Sejre

l
2
l
l
2
l
l

O

3

3

2
2
2

l
2
l

3

O
O

l

O
O
l

O
O

2
l

Pri va t

Kapr.

l

I

at t

I

Start Sejr Startl Sejr Start 1 Sej r Start Sejr Start Sejr Start Sejr Start Sejr

Single Scull e r .
Dobb e ltsc uller
Toer u . SI. ,
Firer , . ,
.. .
Firer u. St. ... .
Otter . . . . . . . . .
Inrigge r .... ...
lait , .

2

2

4

I

2

1

S

3

l
2

O
O

2
l

2

3

4
3

I

4

1

1

2
2
2

19 11

10

7

4

3

4

3(1 )

2

3

2

O 18

8

3

2
4
l

O S

1

O
1

2

I

1

2

1

7
S

3

Til Oply sni ng for eventuelle forf ærdede tj ener, at D. S. R.' s
Rek reationshj em ikke betyder Danske Studenters Roklub s.
men Dansk Sygepleje-Roads Rekr eationshjem.
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LANGTURE

Fra Klubbens Side har man søgt at skaffe de b~dst mu~
F orhold for Langtursroerne. Efter ForhandlIng me
D. S. blev det ordnet saaledes, at Baadene
trans· me d dette Selskabs Skibe sa<avel Indenlands
porteret gra t IS
som udenlands.
b d
Desuden er der anskaffet 5 Telte, 2 m lange, 2 m r~ e
o 1,80 m høje, beregnede til 3 Mand med Bagage. DIsse
T:lte lejes ganske billigt ud til Medlemmerne og havde,
trods den temmelig sene Anskaffelse, saa stor Sukces, at
der enkelte Gange maatte meldes udsolgt.
En anden »Nyanskaffelse« var Kortene over Danmark
og Sverrig, hvor Turene, efterhaanden som ~e var .foretaget~
blev indtegnede. Andetsteds i Aarbogen bnnger VI en Gen
giveise af disse Kort.
Det Skema, der de senere Aar har været opslaaet paa
Tavlen fr<a Sæsonens Begyndelse, over de Ture der er be. Jg de har sikkert ogsaa bidraget til at bringe Turantallet
. d t det herved er blevet lettere at arrangere TuleJre
rene saa'lel dees , at man ikke behøver at sende Baadene
d hjem
l" g

"aret 1932 var, som det fremgaar af Statistiken, i roHenseende et Rekordaar. Men den største
Rekord er dog sat af Langturene. Dette gælder ikke alene
de officielle Langture (over 30 km), af hvilke der har været
118 (mod 72 i 1931) paa gennemsnitlig 127 km, men ganske særligt Sommerferieturene. Disses Antal er steget fra
15 til 22, et Tal, som vanskeligt vil kunne sættes i Vejret,
før vi faar flere 2- Aarers Baade, Som j o er bedst egnede
til Langtur. Af de 22 Ture er saaledes kun de 3 foretaget
i 4-Aarers Baade, medens de resterende 19 er foretaget i
2- Aarers Baade, og da Klubben kun har kunnet stille 7
2-Aarers Baade til Disposition til Langture, vil det sige, at
hver Baad har været ude paa næsten 3 Ture. For at naa
dette store Tal, har man ogsaa maattet tage en stor Del af
Sæsonen til Hjælp. Den første Langtur paabegyndtes allerede den 6. Juni, og den sidste sluttede først den 21. August.

..11.... mæssig

Pa a disse Ture er der i alt roet 10235 Baadkm eller
465 km pr. Tur. Hvis man ser paa Skemaet over Langturene, vil man se, at det Hold, der roede fra Svendborg,
rundt om Fyn, syd om Sjælland til København, netop har
været ude paa en Gennemsnitstur - en ganske anseelig
Distance.
De enkelte Baade er ogsaa blevet stærkt udnyttede.
Saaledes har »Loke« roet 2130 km paa 3 Ture og »Elektra« 1710 km, ligeledes paa 3 Ture, medens Baadene »Svea«
og »Rune« har været borte fra Klubben uafbrudt i 2 Maaneder, i hvilken Tid der hele Tiden har været roet i dem.
Man faar maaske bedst Indtryk af, hvor godt Baadene udnyttes paa Langture, naar man hører, at medens Inriggerne
i Nordhavnen gennemsnitlig ror 8 km om Dagen, er der paa
Langturene roet 28 km. Som et Kuriosum kan det iøvrigt
anføres, at Ferieturene præcis har varet et Aar, eller nøjagtig 366 Dage.
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ft h
T ur men kan lade et nyt Hold overtage en paa
e er ver
,
4 T
. Træk
Stedet »Rune« har L Eks. været ude paa
ure ~
(se Sk~maet over Langture i Sverrig) . De~ne Or~mng har
den indlysende Fordel, at der til 4 Ture l Sverng kun er
Omkostninger og Besvær med 2 Baadetransporter. Den ~ar
.
i6t været medvirkende Aarsag til, at der paa Sverngs
fra Norrk6ping til S6dertalje Kanalen har roet
ikke mindre end 6 Hold.
.
.1
Det er iøvrigt morsomt at bemærke, at mede.ns 1932 VI
staa som Aaret med det usandsynlig gode Vejr, var der
d og en L an gt ur, som - berettiget - maatte aflyses paa
Grund af for daarligt Vejr.
.
.g
·1
1932
imidlertid
næppe
gaa
over
l
Langtursmæssl VI
d
Historien paa Grund af noget af ovenstaaende, men er~
imod som det Aar, hvor et Hold var paa Langtur me
Smoking!
e.

~:;k;st
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BERLINSK STUDENTERRONING

drager ca. 300, og de roer udelukkende fra Uni~ersitetets
Baadehus.

Direktøren for Institut fUr Leibesiibungen der
Friedrich - Wilhelms - Universitat, Berlin , der i
Fjor Efteraar indviede et slort nyl Baa dehus,
har elskværdigst meddelt Aarbogen nedenst aa ende om den berlinske Studenterraspart.

niversitetets Baadehus er opført for Statsmidler, og
det administreres af Universitetets Institut fUr Leibesiibungen. Der gives Undervisning i Roning af en Rolærer,
der selv skal have drevet Kaproning og som er uddannet
ved Universitetet. Denne faste Rolærer bistaas af 3---4 timebetalte Assistenter, der for det meste er ældre Studenter,
Folk, der i nær Fremtid skal op til den afsluttende Eksamen.
Roningen er iøvrigt organiseret paa følgende Ma'a de :
En særlig Kategori indenfor Studenterrosporten er de
akademiske Roklubber, der har bestaaet i en 30------40 Aar
og som hovedsagelig alene dyrker Rosport. Deres Tal er
oa. 10 med ca. 400 aktive Medlemmer. De fleste af disse
Klubber har egne Baadehuse; dog driver 3 af dem Ronin~en fra Universitetets Baadehus.
En anden Kategori al Studenterroere er »T urnphilologerne«, der nærmest kan sammenlignes med de danske
Gymnastikstuderende. Det er Studenter, der efter Eksamen
skal være Lærere indenfor den høj ere Skole, og af de 3
Fag, der kræves til Eksamen, har valgt Legemsøvelser ved
Siden af 2 rent videnskabelige Fag. Indenfor deres Studium
falder ogsaa Roningen. Antallet af disse Roere andrager
omtrent 300. De roer udelukkende fra Universitetets Baadehus. Endelig er der en tre d j e Kategori af Studenterroere,
nemlig Studenter, der driver Roning uden at staa i nogen
Klub eller anden Sammenslutning. Det er saaledes ved Universitetet, at alle Studerende ved dette har Adgang til at
drive en eller anden Form for Idræt. Herfor erlægger hver
Student 3 Mark pr. Semester. Antallet af disse Roere an-
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Som sidste Kategori af Studenterroere maa nævnes det
»Akademische Rudergemeinschaft an der Universitat Berlin «, en Studenterforening, som man ogsaa kunde k'a lde en
Akademisk Roklub. Den adskiller sig dog fra de andre
akademiske Idrætsforeninger derved, at den driver sin Idræt
i meget nær Tilknytning til Universitetet og kun optager

Baadehuset.

Studerende ved dette som Medlemmer, medens de ovenfor
nævnte akademiske Roklubber optager Studerende fra alle
Berlins lærde Højskoler som Medlemmer. Denne Klubs Medlemstal andrager ca. 80.
Endelig maa nævnes de gammeldags StudenterkorporaHoner, de saakaldte »Waffenstudenten <" der bl. a. stadig
opretholder »das Fechtprinzip «. De dyrker ogsaa Rosport;
ganske vist langtfra alle, men dog i stedse stigende Omfang. De fleste af dem roer ligeledes fra Universitetets
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Baadehus. En Del af dem ejer selv Baade, for det meste
skænket dem af »Alte Herren «. Baadene befinder sig for
en Dels Vedkommende i Universitetets Baadehus, for en
Dels i private eller andre Klubbers Baadehuse.
De kvindelige Studerende har deres egen Organisation,
"Studentinnen-Sport-Verein <i , der ogsaa dyrker Roning.
Som man ser, er den tyske Organisation af Studenterrosporten langtfra enkel. Dette hænger selvfølgelig sammen

Denne Hochschulregatta er aaben ogsaa for andre Landes Studenterroere. Det vilde være glædeligt, om der kunde
skabes en fast og stadig Forbindelse mellem danske og berlinske Studenterroere.
Danske Studenters Roklub skal være en velkommen Gæst
ved vor Hochschulregatta.

Omklædningsrum.

med, at de ældste akademiske Roklubber var stiftede længe
før Universitetet i 1924 tog Undervisningen i Legemsøvelser
op paa sit Program.
Samarbej det mellem alle de forskellige Organisationer
er imid lertid udmærket. Siden 1925 roes der hvert Aar i
Berlin en aarlig Studentermatch, den saakaldte »Hochschulregatta «, der organiseres og gennemføres af Universitetets
Institut fur Leibesubungen og de akademiske Sammenslutninger i Fællesskab.
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HØJESTERETSSAGFØRER
OSKAR BONDO SV ANE
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D e n Energi, hvormed vi
i D.S .R. er vant til

.
at se Svane beha ndle Scul{Ierne, naar han kommer farende for at tage sin dag-
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lige Motions- og Badetur til
Sandøen, er ikke noget han
kun viser i Klubben.
Saa utroligt det end lyder er han ogsaa ellers i
det daglige Liv i Besiddelse
af denne forbl øffende Vitalitet. Hans straalende Karriere vidner om, at han er
en Mand, der altid »træner « og stedse er "i Form «.
F ørst Embedseksamen med præ, hvilket ikke saa meget
imponerede, som glædede os i D.S.R., der kendte ham. Det
præ var han jo nemlig "præ «-destineret til og udnævnt til
længe før han gik op til Eksamen.
Dernæst Landsretssagførerprøven, som vi jo ogsaa allesammen var klar over vilde være »et let Løb« for ham.
Men saa endelig, bare tre Aar senere - efter 3 Prøvesager for Højesteret - H øjesteretssagfører i Løbet af en
Maanedstid, se det var en Præstation, der fik os til at holde
Vejret. Det var saamænd helt velgørende, at der ikke fulgte en Doktordisputats umiddelbart efter. Vi trænger virke lig til at puste lidt nu, kære Svane.
Vore mange Sejre, de mægtige Langture, Klublivet, det
er altsammen noget, der gavner Klubben og som vi alle
er stolte af.
Men en Præstation som Svanes betyder dog paa sin
Vis mindst lige saa meget. Overfor Universitet og Læreanstalt har det sin store Betydning, at D.S.R.s Medlemmer
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viser sig, ogsaa hvad Studierne angaar, at høre til Eliten
indenfor Studenterne.
Og hvor meget det betyder, at en Mand som Svane ikke
blot er trofast som faa overfor Klubben, men heller aldrig
lader nogen Lejlighed gaa fra sig til at pege paa Ro-Idrættens Betydning for Studenterne, lader sig slet ikke udmaale.
Alle Bladene bragte sidste Efteraar Interviews med
Svane umiddelbart efter, at han var blevet Hø jesteretssagfører, og intet Steds glemte han at fremhæve, hvor stor Betydning Rosporten og D.S.R. har haft og har for ham.
Endnu i mange Aar venter vi at se Svane daglig møde
op i Baadehuset, og han skal vide, at vi ikke blot er glade
for at se ham, fordi han altid har været den gode og hjælpsomme Kammerat - der er ikke faa, der har Grund til at
være ham taknemlige for gode Raad og Opmuntringer, hvor
disse gjordes behov - og den fornøjelige Baadfælle, men
at vi ogsaa er stolte af ham, fordi han er Studenterroer helt
og fuldt , D.S .R. en god Mand i Ordets bedste Betydning.
blae boy.
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DA VI BEGYNDTE

et Brev fra »Norske Studenters Roklub «, hvis Tilværelse
vi knap nok anede. Brevet indeholdt en Indbydelse til Deltagelse i en nordisk Studentermatch s,amme Sommer i Kristiania. Om vi vilde ro Inrigger eller Outrigger, kunde vi
selv bestemme.
Det var da en Sensation, som kunde vaske sig. Jeg vejrede straks en Chance for vort Seniorhold, hvor jeg første
Aar sad stroke. Samme Aften blev Bestyrelsen sammenkaldt hos Formanden, Overretssagfører Steinthal, og Sagen
blev drøftet. Naturligvis havde Kassereren, Overretssagfører
Oscar Lehmann, store Betænkeligheder, men han gav sig,
og faa Dage efter afgik der Svar til Norge, at vi modtog
Indbydelsen paa Betingelse af, at Baadtypen blev Inrigger,
da vi ikke ejede outrigget Materiel.
Da vi senere traf sammen med de norske Studenter, oplystes det, at Ophavsmanden til Ideen om en nordisk Studenterkaproning var den senere saa bekendte Idrætslæge,
Peter Torgersen, der desværre døde altfor tidlig under den
spanske Syge. Indbydelse var ogsaa sendt til Upsaia, hvor
Stockholm Nation dengang havde en lille Roklub, men som
bekendt skulde det først mange Aar senere lykkes at faa fat
i de svenske Studenter. - Finnerne kom med, da Matchen
mellem norske og danske Studenter var roet tre Gange, men
det skete paa Initiativ fra København.
Som nævnt, havde vor Kasserer store Betænkeligheder,
og det var ikke uden Grund, thi Klubbens Finanser var
ikke gode, og hvor skulde Pengene til en Norgesrejse komme fra. Men saa skete det aldeles utænkelige, at det lykkedes at faa Understøttelse fra Universitetet. Da denne Understøttelse var det første Statstilskud, der her i Landet blev
yde Idrætten, kan 'd et maaske have historisk Interesse at
høre lidt nærmere om, hvorledes det gik til.
Det blev hurtigt klaret, at et eventuelt Tilskud fra Universitetet skulde bevilges af Kommunitetets Midler, men
dertil krævedes saavel Konsistoriets som Finansudvalgets
Sanktion. Da Konsistoriet, der allerede da talte i alt Fald
et enkelt idrætsinteresseret Medlem, stillede sig velvillig til

Nedenfor fortæller den berømteste
stroke i d a nsk Studenterroning, Stabslæge Em . Saugman, nogle Erindrin·
ger fra den Gang, den Nordiske Studentermatch roedes for første Gang .
30 Aar er lang Tid indenfor Idrætten; der er sket en rivende Fremgang og store Forandringer siden
norske og danske Studenterroere
mødtes for første Gang; men een
Ting er i hvert Fald stadig uforandret, Studenterroernes Glæde over
disse Matcher, og vor Stolthed , naar
vi h jemfører Sej ren ved det aarli ge
Møde med vore norske og svenske
Kammerater.

an maa lade Hr. Lundqvist, at han forstaar at benytte det psykologisk rette Øjeblik til at rette sine
Fremstød med Hensyn til at skaffe Bidrag til Aarbogen.
Ved Kaffen og Cognac'en efter en bedre Frokost i Anledning af den nordiske Mesterskabskaproning i Sommer gaar
han løs paa mig og faar mig til at give et letsindigt Løfte
om en lille Artikel.
Da jeg Dagen før havde haft den Fornøjelse blandt
mange andre Præmier at uddele Præmien ved den 30. nordiske Studenterkaproning, er det naturligt, at mine Tanker
gaar tilbage til de første Studenterkaproninger, da jeg selv
sad ved Aaren, og maaske kan nogle Erindringer fra den
første Kaproning i 1901 have Interesse.
»Akademisk Roklub « var dengang beskeden af Størrelse
i Sammenligning med den nuværende Klub. Den havde vel
et Hundrede Medlemmer, men der var ikke mange til at
tage Affære. Vi yngre, der havde paataget os denne Opgave, havde nok at gøre. Vi var Bestyrelsesmedlemmer, vi
roede Kaproning og vi instruerede K'a ninerne.
Da jeg en Morgen i Maj 1901 kom ned i Baadehuset
for at styre for nogle Morgenroere, fandt jeg i Postkassen

M
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Det da nske Hold ved 1. nordiske Studentermatch.

De t norske Hold ved 1. nordi ske Studenterm a tch.

(Ira venstre : t. Kem p. 3. F eders piel, 4. Sa ugman, cox. St_inth a l, 2. Fj elds lad )

(Ira ve nsire : 4. O. T an d be rg, 3. N. Paus , 2. Frich, cox. Hoe l, t. G . Nielse nl
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Tanken, var det altsaa overfor Finansudvalget, at der skulde sættes ind. Det var imidlertid ingen helt let Opgave at
overbevise de ærede Folketingsmænd om Nødvendigheden
af en nordisk Studentermatch, men det lykkedes takket
være et energisk og systematisk Arbejde fra vor Bestyrelses Side. Hvert Bestyrelsesmedlem fik af Formanden tildelt nogle Folketingsmænd, han skulde tale med. Jeg selv
fik en af hvert af de daværende tre største Partier i Folketinget, Socialdemokraten K. M. Klausen, den moderate Harald Holm og Reformvenstremanden Jens Busk.
Det var med lidt beklemte Følelser, jeg entrerede hos
den første, og det var just ikke med store Forventninger,
jeg forlod ham. Som Arbejder-Repræsentant paa Tinge
havde han ikke større Interesse for Klubben, der næppe
talte mange Tilhængere af hans Politik, hvad jeg naturligvis ikke kunde benægte. - Saa gik Turen til den næste,
Grundtvigianeren Harald Holm, som jeg traf paa en Studenterhybel i Helgolandsgade med Slaabrok og lang Pibe.
Da jeg stammende og drejende paa Studenterhuen havde
fremført mit Ærinde, slog han en høj Latter op og spurgte,
om jeg mente, at Frederik II havde tænkt sig en saadan
Anvendelse af Kommunitetets Midler. J eg tillod mig en
spagfærdig Bemærkning om, hvad det vedkom Frederik II,
hvorpaa jeg fik en lang Forklaring om, at Frederik II havde indstiftet Kommunitetet. Naa, jeg forlod dog Folketingsmanden med ret gode Forhaabninger.
J ens Busk, den gamle Hørupper, der var velkendt for
sit uforfalskede vestjydske Maal og for de mange Fyndord,
. han flettede ind i sine Taler (f. Eks. »A benægter Fakta «,
»rent Halm i Støvlerne«, »klinke Postelinet«, »gnave Ben «
og »vove Trøjen «) traf jeg i Finansudvalgets Værelse i den
gamle Rigsdagsbygning i Fredericiagade. Han var en smuk
gammel, hvidskægget Bonde med sort Brystkrave, hvilken
han vist var en af de sidste Rigsdagsmænd, der bar. Jeg
blev hurtigt bænket i en af Lænestolene ved det store Bord,
og saa gik det med betydelig større Veltalenhed end tidligere. Til alt, hvad jeg fortalte om Idræt og Roning, svare-
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de han stadig : »Det var da morsomt «. Dette opmuntrede
mig, og jeg sludrede løs. Vi blev Perlevenner, og det endte
med, at jeg inviterede Jens Busk paa Besøg i Baadehuset
og vist ogsaa paa en Rotur, hvilket dog aldrig blev til noget.
Hovedsagen var, at jeg forlod Rigsdagsbygningen sikker paa
i alt Fald een Stemme for Sagen i Finansudvalget. Vore
Anstrengelser kronedes med Held, og vi hævede 300 blanke
Kroner, det første danske Statstilskud til Idræt.
Imidlertid trænede vi med stor Flid under Overretssagfører Lehmanns Ledelse. Vor egentlige Træner, nuværende Overlæge Køster, var paa Studierejse i Berlin. Vi havde
mange Genvordigheder med Holdet, navnlig kneb det med
at finde en brugbar 2. Aare. Endelig fandt vi Manden, en
bomstærk islandsk Læge, der studerede øjensygdomme i
København, og som havde forvildet sig ud i Klubben, men
da han var Roer fra samme Aar, var han ikke helt let at
faa i Form.
Det norske Studenterhold, som vi skulde møde i Matchen,
ha vde vi forøvrigt Lej lighed til at prøve Kræfter med i
»Øresundsløbet« 8 Dage før det egentlige Slag. Det var fire
granvoksne Karle, der var betydelig kraftigere end vort
Hold, der senere i de norske Aviser blev omtalt som et
spædlemmet Hold. Stroke var Olaf Tandberg, der døde
sidste Sommer som Overlæge ved Lillehammer Sygehus.
Han var allround Idrætsmand, Vinteren forud havde han
vundet Aarets Kongepokal ved HolmenkollrenneL Bag ham
sad den nuværende Overlæge i Tønsberg, Nicolai Paus, og
bag ham igen den senere saa kendte Forfatter Øvre Richter
Frich, der dengang var Redaktionssekretær ved "Aftenpesten «. De roede i en excellent Stil, men i deres engelske
Baad var der kortere Skinner end i de danske, hvilket i
alt Fald i »Øresundsløbet«, der blev roet i uroligt V and,
handicappede dem noget. Intet af Studenterholdene blev
placeret, men de kom ind omtrent samtidig midt i Feltet,
der talte 6-7 Baade.
Nordmændenes smukke Roning fik imidlertid Indflydelse paa Sammensætningen af vort Hold. Man fik Betænke-
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ligheder ved vor Stil, at den skulde stikke for meget af
mod det flotte norske Hold. Der blev foretaget et Par Omplaceringer, hvilket dog var en absolut Svækkelse af Holdet. Dets endelige Sammensætning blev : stud. med. Skat
Kemp - den nuværende Overlæge - , Dr. Andrev Fjelstad, cand. theo!. H. Federspiel - nu Skolebestyrer paa
Frederiksberg - og undertegnede, Styrmand var Klubbens
Formand, Overretssagfører H. Steinthal. Som Reserve medfulgte paa Turen stud. med. Poul Rosengreen - nu Læge
i Nakskov - , og endelig lod Klubbens faste Regattabumler,
cand. jur. Laurids Holm, der for en Del Aar siden døde
som prominent Overretssagfører og kommunal Politiker,
ikke denne Lejlighed til at repræsentere »Faget« gaa tabt.
Studentermatchen fandt Sted den 30. Juni, og Løbet var
lagt som første Løb ved den nystiftede " Norsk Forening for
Roidræt «s første egentlige Kaproning, der blev afholdt i
Hankøsund i Nærheden af Fredriksstad. Vejret var straalen de, og smukkere Omgivelser end Hankøsund med sine
skovklædte Klippeøer besat med flagsmykkede Villaer kan
næppe tænkes. Fra de forskellige Byer ved Kristianiafj orden var der kommet Dampere med Tilskuere, hele den
norske Y acht- Flaade, der var samlet til Kapsej lads, laa
opankret i Sundet, og tilmed ankom kort før Kaproningens
Begyndelse en større Torpedobaadsflotilje, som honorerede
vor Sejr med en drønende Salut. Det var vel nok en værdig Skueplads for Løbet, der uden Overdrivelse tør kaldes
et af de historiske Løb indenfor nordisk Raspart.
Om selve Matchen er kun at sige, at Baadene fulgtes
paa Linie indtil 1000 Meter, da vi inciterede ved et nærgaaende Tilraab fra Steinthal: ,, 1 vil vel ikke telegrafere
hjem, at I har faaet Klø,« gjorde os fri med en Længde,
som vi til Slut øgede til to. Der gik en kraftig Modstrøm,
som bevirkede, at Tiden blev meget daarlig, 10 Minutte~.
Morsomt nok var en af de første Gratulationer, vi modtog, da vi til T anerne af » Kong Cristian« bar Baaden i
Land, fra en os ganske ubekendt ældre dansk Akademiker,
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der boede i en af Villaerne, og som i Begejstring straks
inviterede os paa et Glas Vin i sin hyggelige Sommerbolig.
løvrigt omfattede Kaproningen tre Løb, og vore Modstandere fra Studenterløbet fejrede den Triumf at vinde
Senior-Inriggerløbet over Kristiania Roklub.
Efter Kaproningen var der, hvad Nordmændene kaldte
en belivet Middag paa Badehotellet, hvor Steinthal fejrede
nye Triumfer ved i en Tale, der nok tør siges at være en
af denne prominente Talers højeste lyriske Præstationer, at
prise den norske Natur og vore prægtige norske Værter.
Jeg tror nok, at han lovede, at "Dansk Forening for Rosport« næste Aar vilde henlægge "Øresundsløbet « til Hankøsund. Sent paa Aftenen blev alle Roerne og derimellem de
danske samlet paa Damperen "Arendal«, og under Dans,
Sang og Bægerklang gik Turen i Maaneskin op gennem
Fjorden. Da vi langt om længe naaede Kristiania, tittede
Solen frem over Fjældene.
Der fulgte nu nogle minderige Dage, der kulminerede
ved en animeret Middag paa Holmenkollen, hvor norske
og danske Studenter lovede hinanden fremtidig at mødes
hvert Aar, et Løfte, de har holdt paa en for begge Parter
lige værdig Maade.
Begyndelsen var nu gjort, men ikke nok dermed . Dette
Møde mellem norske og danske Studenterroere bevirkede,
at andre norske Roere snart fandt Vejen til København, og
dette var i høj Gr'a d medvirkende til Indstiftelsen af "Nordisk Roforbund " med en aarlig nordisk Mesterskabskaproning.

"FRØKEN HØY"
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en Gade, der hedder "i Morgen «, fører til det Torv,
der hedder »Aldrig ", siger Araberne.
Men det er nu ikke helt rigtigt. Selv en Ting man har
opsat længe, kan man en skønne Dag tage sig sammen og
faa gjort. Det skulde denne lille Artikel være et Bevis for.
Ved at skrive den bringer jeg nemlig et længe næret og
ofte opsat Forsæt til Virkelighed, selvom jeg indrømmer,
at det er i yderste Øjeblik, hvis jeg skal naa i Aarbogen
at bringe et »elskværdigt Portræt« af »F røken Høy « og
dermed undgaa at havne paa Torvet »Aldrig «.
Allerede i flere Maaneder har "Frøken Høy « jo nemlig
nu heddet » F ru Schack ", og kommende Generationer af
Studenterroere vil da ogsaa alene lære hende at kende
under dette Navn.
For en Del af os bliver hun imidlertid for stedse ved
med at være »Frøken Høy«, om hun saa - rent juridisk skifter Navn nok saa mange Gange.
Selvom D.S.R. kun optager Mandfolk som Medlemmer,
er det dog naturligt i Aarbogen at bringe en Omtale af
»Frøken Høy «.
Er der nemlig ret mange af os, der tør paastaa, at de
er bedre inde i D.S.R.s Forhold end netop hun?

D
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Efter i de sidste Aar at have udført Størsteparten af
Klubbens Kasserer- og Sekretærarbej de, kender »F røken
Høy « efterhaanden os allesammen, - hun ved, hvornaar vi
flytter og hvor vi flytter hen, og hun ved - hvilket ikke
altid er lige behageligt - fra Incasso-Journalen, hvor langt
hver og en af os er fremme med sin Kontingentbetaling.
Og vi er vist ikke faa, der fra Tid til anden har faaet
smaa Breve fra hende - men ganske vist Rykkerbreve. Schack behøver ikke at blive jaloux i den Anledning.
Men »Frøken Høy« har ogsaa faaet Tid til selv at dyrke
Roning, og sidste Sommer var hun tilmed med til at starte
»Lyngby Dame-Roklub «, hvis Næstformand hun stadig er.
Hvordan hun har faaet Tid til at besørge det altsammen og saa samtidig besnære Schack, aner jeg ikke, og jeg
venter heller ikke nogen Sinde at komme til at forstaa det.
»Frøken Høy « har den Energiens Naadegave, som jeg
selv saa ofte har ønsket mig, og hun forstaar at benytte
sig af den. Jeg er somme Tider blevet helt træt bare af
at se hende behandle Skrivemaskinen paa Schacks Kontor.
Og det er ikke bl~t i D.S.R. og »Lyngby Dame-Roklub «,
man har kunnet se, hvad " F røken Høy « formaar. Ogsaa fra
anden Side indenfor Rosporten har der været Bud efter
hende.
Hvem var Pressesekretær under de nordiske Mesterskaber og Bagsværdstævnet sidste Sommer? - Hvem var
parat for Journalisterne med alle Oplysninger? - Hvem
kunde paa samme Tid give Tips for de kommende Løb og
opgive Tider og Placeringer for de allerede afviklede?
»Frøken Høy «.

BESØG PAA BJORKO OG ADELSO M. M.
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Af Ejvind Sieverts.
D e ltag e re :

G. Ga/sler.
E. Schou g.
E. Sieverts.
Baad : .. Rune".

nder en straalende
Eftermiddagssol Søndagen den 31te Juli 1932
roede vi gennem Sdr. Tel gje Kanalen og ud i Malaren paa Vej til Stockholm. - Vi var startet. Ira Oskarshamn den foregaaende Søndag og havde haft et saadant Tempo paa takket være det fine Vejr og overvejende
Medbør, at der var god Tid til at se sig om i den skønne
udstrakte Sø. Galster foreslog, at vi skulde benytte Lejlig heden til at besøge de 2 historisk kendte Øer Bj6rk6 og
Adels6, som ligger nær hinanden midt i Malaren . Da Gal-

U

Og nu har »Frøken Høy « altsaa giftet sig; men heller
ikke her har hun sveget os: hun giftede sig med Schack
og følgelig med D.S.R.
Og naar vi ønsker Schack til Lykke, kan vi godt gratu lere os selv ogsaa.
blue boy.
Midd agshv i l paa e t al Ydersk æren e.
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ster er Historiker, var Schoug og jeg særdeles interesserede i den foreslaaede Omvej, som saaledes blev akcepteret. Vi halede Kortet frem og fandt ud af, i hvilken Retning vi skulde ro. Turen over til den nærmeste af de to
Øer, »Bjarka«, viste sig imidlertid at være længere end
den saa ud til paa Kortet, og Klokken var henad 18, før vi
naaede paa Høj de med Øen og roede langs den vestlige
Kyst, søgende efter et Landingssted . En lille Bugt skar

Ved Sl. G ri ndo nord for Vastervik. Skærene er næs ten he lt ud til det
aabne Vand s tær kt bevoksede med Fy r.

T ypisk Skærgaardsparti. I Midten den ~malle P ass age, hvor Baaden
li ge akkurat kunde slippe igennem.

sig ind, og vi kunde se en Anløbsbro og styrede derhen.
Vi var imidlertid næppe naaet ind til Broen, før en ældre
Kone kom til og meget bestemt formente os Adgang under
Henvisning til, at det var »enskilda « Omraade . l øv rigt havde vi det største Besvær med at gøre os forstaaelige for
hende, uagtet Galster pråttede Svensk det bedste han kunde og meget pænt havde indledet Samtalen med det bekendte og under hele Turen ofte gentagne: » Ursakta, var snall
och sage .... « etc.! - Ikke desto mindre syntes hun at betragte vore svedige Ansigter med samme Afsky, som hendes

Kr åke lund Lotspl a ts, imellem Oskarshamn og Vastervik.
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Forfædre sandsynligvis har betragtet de danske Vikinger,
da de i sin Tid viste sig paa »Bjarka «. Vi trak os derfor
hurtigt tilbage og fandt omsider den rette Anløbsbro, hvortil Turistdamperne fra Stockholm lægger ind. Vi trak Baaden ind mellem Sivene lidt nord for Broen og begav os
lidt efter paa Vej op mod det H ø jdepunkt, paa hvilket
Ansgarsmonumentet, som vi allerede fra Søen havde faaet
øje paa, knejsede i Aftensolen.

fra 829-831, og anden Gang i 853, da hans Missionsgerning resulterede i, at der byggedes en Kirke paa den. Ruiner af Byen, der som Handelsby har dannet Midtpunkt i
det ældste Svearige, findes ikke, men det ·er let at se, hvor
stærkt befæstet Byen har været, og . i Marken udenom er
der fundet Oldsager i Mængde. Talrige Grave fra den Tid
findes ligeledes.
Udsigten over Miilaren fra Monumentets Plads er enestaaende skøn; vi stod i Solnedgangstimen og saa ud over
Søen med de spredte skovklædte Øer og Holme. Sa'a man
den anden Vej ind over Bjarka, var det et Landskab med
Enge og Kornmarker, hist og her afbrudt af smaa Skove.
Derfra, hvor vi stod, kunde vi se den Kirke, som Katolikerne
har opført for faa Aar siden til Minde om Ansgar. Men vi
havde ikke altfor god Tid, da man under ingen Omstændigheder tillader Folk at campere paa Øen - den er underlagt det svenske Nationalmuseum og har et strengt Regulativ for Turister --, saa vi maatte over paa Adelsa, dersom vi vilde have Telt over Hovedet den Nat. Vi foldede
atter vore Landgangsbukser sammen, da vi kom tilbage til
Baaden, og roede saa det korte Stykke Vej over til Adelsa
for at søge en Lejrplads. Efter endnu en Gang at blive tilbagevist - denne Gang af en stockholmsk Landligger, som
dog var mere høflig end den før omtalte Kone - fandt vi
omsider den Holm, hvortil vi var blevet henvist. Da man
hver Gang, der skulde foretages en Landgang, maatte forcere et tæt Siv bælte og næsten »tage Tilløb« for at slippe
igennem, var vi glade, da vi endelig kunde bære Baaden
paa Land og rej se Teltet. Ganske vist var der paa hele den
lille træ bevoksede Holm kun et eneste Sted, hvor Teltet
kunde staa, og saa var det endda ikke langt fra, at den
ene Bardun maatte slaas ned ude i Vandet. Men efter at
Stedet var ryddet for Sten og Kokager (heldigvis tørrede!),
var det blevet til en ganske brugbar Lejrplads, og Pemikanen og Galsters uopslidelige Fedtbeholdning smagte himmelsk efter Dagens Strabadser .
Vi var lidt ængstelige for. at vores Nattesøvn skulde for-
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Bj ark a.

Undervejs fortalte Galster os om Øen og dens Historie
og de Svenske, der særlig havde gjort sig fortjent ved Udgravningen af Oldtidsminder.
Ansgarsmonumentet - et Kors i en Cirkel af Granit har sin Plads indenfor det Omraade, der i Oldtiden udgjorde en he l lille By, stærkt befæstet og sikkert en fed
Mundfuld for de efter Bytte hungrende Vikingeflaader. der
kom syd fra ; Ansgar besøgte Bjarka, eller Birka, som de
latinske Krøniker benævner den, 2 Gange, første Gang under Kong Bjørns Styre, og han opholdt sig da paa Bjarka
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styrres, som den var blevet det den foregaaende Nat paa
Grund af en meget nærgaaende Nysgerrighed fra Køer og
Hestes Side. - Vi laa den Nat paa Flintsholm, en ø ved
Skanssund, et Stykke syd for Sdr. Telgje, og havde en forfærdelig Ballade med talrige Køer og Heste, som vi ikke
havde set noget til, da vi om Aftenen rejste Teltet paa en
idyllisk Slette omgivet af vældige Graner. Flere Gange i

for han rundt paa Sletten i Underbukser, udstødende mægtige Hyl, mens Galster og jeg laa i Teltaabningen og flade
af Grin iagttog, hvorledes han først ofrede sine Sko og derefter kastede Brændestykker i Rumperne paa dem, saa de
til sidst kom »i Drift« og galopperede af Sted, skarpt forfulgt af Sch0!lg. Dette Skuespil gentog sig nogle Gange,
idet Dyrene stadig kom igen, men sidste Gang i Dagbrækningen gjorde Schoug sin Udrykning saa effektiv, at baade

72

73

Le jren paa Flinl sholm ve d Skanssund - Skuepladsen for Cowboyfilmen
med Schoug i Hovedrollen .
2 lidend e "Roerskarle" i brændende So l. J eg glemte at ko mmandere: Smil'
- Spe jdende dt e r p asse nd e St ed til Lejr.

Løbet af Natten sluttede de Kreds om Teltet og rev vore
Teltpløkker op, naar de travede rundt om det. Vi ventede hver Gang, at det vilde falde ned over os - maaske
med en større Ko i Tilgift! Det hjalp ikke rigtigt, at vi
brølede en udsøgt Samling Eder og Forbandelser ud over
Bæsterne, Schoug maatte, som den af os, der ansaas at
have mest Forstand paa Røgtergerningen (han er oppe fra
Thy). ud af den lune Sovepose flere Gange, og hver Gang

Køer og Heste aabenbart havde faaet tilstrækkeligt, og VI
fik nogle Timers tiltrængt Søvn efter den udstaaede Sindsbevægelse. - For Fuldstændigheds Skyld skal tilføjes, at
Schoug blev fritaget for at vaske op den følgende Dag som
Belønning for udvist Tapperhed . - Heldigvis forløb Natten
paa Adelso i Ro, men næste Morgen fik jeg dog øje paa
en Ko, som stod i Vand til midt paa Kroppen og nysgerrigt
gloede paa os, saa vi fandt Anledning til at lykønske Schoug
til, at han var sluppet for at komme paa A~bejde den Nat!

T
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Efter Morgenmaaltidet startede vi - uden Bagage for at ro hen i Nærheden af det Sted, hvor Galster - der
tidligere har været paa Øen - mente, at Ruinerne af Magnus Ladelaas' gamle Borg laa . Vi kunde dog kun komme i
Land et Stykke derfra og gik først op paa en Gaard for
at fouragere . Det viste sig at være elskværdige Folk, som
var meget interesserede i vor Tur, og de anviste os Vejen
til Ruinerne . Vi lod vore indkøbte Æg og de fyldte Vand-

tilbage til Gaarden, hvor vi ikke alene kom i Læ, men ogsaa blev budt indenfor i det rummelige Spisekøkken. hvor
den rare Kone paa Gaarden inviterede os paa Kaffe med
friskbagt Brød, som vi med Skam at melde ligefrem gjorde
et Maaltid paa. Da Regnen Vqr stilnet saa meget af, at vi
ikke godt længere kunde lægge Beslag paa deres Gæstfrihed, travede vi af Sted med vore Sager, efter at have
inviteret hele Familien til Danmark . - Ved 2-Tiden om

En Del af Ruinerne a f Mag nus Ladelaas Borg paa Adelso.

Fra Norrsundet i Miilaren. - Læg Mæ rk e til de mange Aakander det var et skønt Syn!

dunke blive paa Gaarden, mens vi foretog Udflugten til den
gamle Kirke og Ruinerne. I Kirken fandtes en Runesten ,
hvis Tekst Galster beredvilligt tydede for os. Af selve Ruinerne var der nu ikke synderlig mange Rester tilbage ; en
Del af et i sin Tid stærkt Taarn, ligesom Slottets Grundrids tydeligt var markeret i Marken med enkelte Murrester
af de kendte røde Munkesten. - Højt og stolt har Magnus
Ladelaas Borg ligget, og med en aldeles pragtfuld Udsigt
over Søen . Det havde regnet lidt om Morgenen, og nu trak
det sammen til en kraftig Tordenskylle, saa vi skyndte os

Eftermiddagen startede vi saa og gik nord om Bjorko og
derpaa mod Syd, i den Hensigt at naa Stockholm samme
Dags Aften ved 8-9- Tiden. Efter Kortet at dømme saa det
ud til, at vi kunde skyde en Genvej gennem et snævert
Farvand, benævnet Norrsundet, og derigennem komme ud i
Sejlløbet, og vi betænkte os ikke paa at forsøge denne Genvej. Men efter at have roet næsten en halv Snes Kilometer,
undertiden gennem Skove af Siv, der kun levnede en ganske smal Passage, saa man næsten fik Følelsen af at befinde sig paa et dansk Aaløb, kom vi til en Mur af mands-
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høje Siv, gennem hvilke der ikke øjnedes et eneste SmuthuL Vi var dog til at begynde med ret fortrøstningsfulde,
fordi vi hørte Lyden af en M.otor, der arbejdede, og antog,
at det var en Motorbaad paa den anden Side af Sivbæltet.
Vi drøftede derfor Muligheden af at bære Baaden paa Land
og bære den det kortere eller længere Stykke til det aabne
Vand bag Sivene. Motorstøjen lød saa forjættende nær! Under stort Besvær fik vi Baaden presset igennem ind til

som det var første Gang paa hele Turen, at Kortet havde
»pudset « os! Vi maaHe altsaa den samme Vej tilbage og
følge den "brede Vej «, men Stockholm naaede vi ikke den
Dag. Vi slog Lejr paa Fantholmen midt i Dampskibsruten,
ca. 3 Timers Roning fra Stockholm. Da det regnede en Del
Tirsdag Formiddag, kom vi først til Stockholm om Eftermiddagen og naaede Rohuset i Djurgaardsbrunnen ved 14-Tiden.
Til Slut skal nævnes nogle Oplysninger om Stockholms
Roklub, hvis smukke Baadehus, idyllisk beliggende i Djurgaardsbrunnen nær "Skansen «, har ydet gæstfrit Husly og
Kvarter for saavel Mandskab som Baade fra vor Klub i
Sommerens Løb. Klubben tæller kun ca. 50 aktive Medlemmer, og det synes, som om der kun roes Træningsroning
med Konkurrence for øje og næsten ingen Motionsroning.
Pladsforholdene i Baadehuset er smaa; der var vist et Par
4-Aarers Inriggere, ellers udelukkende Outriggere og Scullere og slet ingen 2-Aarers Inriggere. De relativt rolige
Farvande omkring Stockholm gør det jo ogsaa i høj Grad
muligt at anvende Outriggere. - Men det er jo ogsaa rart
at kunne vise de svenske Roere i Stockholm, hvad en 2-Aarers Inrigger kan bruges til - hurtig er den ikke og allermindst, naar den er lastet til Langtur, men til Langture er
den dog No. 1 indenfor de hidtil kendte Kaproningsbaade.
Det er utroligt, hvad der kan bydes denne Baadtype af Søgang, naar blot den, der sidder paa Styrmandssædet, har
tilstrækkelig Erfaring og Øvelse, men samtidig er det naturligvis en uomgængelig Nødvendighed, at "M.andskabet «
forstaar at holde paa Aarerne og undgaa de fæle »Ugler«.
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Stockholms Roklub i D j urgårdsbrunnen. Man skimter den store Cementponton til højre paa Billedet.

den ene Bred, hvor Galster med en "vaad Sok « kom i Land
og kort efter rapporterede, at det var haabløst at tænke
paa at komme videre baade paa Land eller til Søs!! Den Motor, vi hørte, var ingen Motorbaad, men et Tærskeværk eller lignende paa en nærliggende Gaard! Her havde
man underrettet Galster om, at det var »omogligt « at komme videre. - Da vi flere Steder havde passeret Folk ved
Bredden og i Baade, ærgrede det os selvfølgelig, at vi ikke
havde »frågat «, men da vi alle 3 havde været enige om
F orsøget, tog vi Hændelsen med Sindsro - saa meget mere,
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