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L934 kunde Dr. Secher fejre sit 25 Aars Jubilæum

som Studenterroer: Jubilæet blev ikke paa nogen
Vis markeret i Sæsonens Løb ; men da sent ifølge gammel
Folkeoverbevisning skal være bedre end aldrig, sker det
nu her i Aarbogcn.
Og denne lille Artikel skal altsaa v ære en Jllbilæumsartikel.
Da Dr. Secher i 1909 meldte sig ind i Akademisk
Roklub, der dengang havde til Huse paa Langelinie,
hvor nu D. F. D. S. bor, tænkte han sikkert ikke pau,
at Rospol'ten skulde komme til at kræ ve alt det af ham,
som han i Tidens Løb har maaHet yde den.
Og han drømte sikkert ikke om , at det skulde blive
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ham, der i Løbet af faa Aar som Klubbens Forma"d
skulde arbejde den op til at blive Danmarks største
Hoklub.
Heller ikke, at han, da Klubben i 191. 7 smeltedes
sammen med Polyteknisk Roklub til Danske Studenters
Roklub sammen med Ingeniør Ree skulde blive Æresmedlem af den nye Klub.
Og endnu mindre har det vel foresvævet ham, at
han, efter i en Aarrække at ha ve staaet udenfor Klubbens eg'entlige Ledelse for at varetage Studenteridrættens
Interesser overfor Universitetet (Danske Studenters Idrætsraad) og Rosportens Interesser indenfor Dansk IdrætsForbund, atter skulde overtage Formandshvervet i D.
S. R , bestride det i en Aarrække og fejre sit 25-Aars
Roerjubilæum som »Fører« for Studenterroerne.
Siden 1927 har Dr. Secher i denne »sidste Omgang«
ledet D. S. R, og han vil gøre det i mang'e Aar endnu.
For ham som for adskillige andre er D . S. R nemlig
blevet en Del af Tilværelsen.
Hans direkte Indsats for dansk Studenterroning, ja
for dansk Idræt i det hele taget kan ikke vurderes højt
nok.
Gennem sine iclrætsmedicinske Undersøgelser, hvis
Resultater bl. a. er nedfældet i Bøgerne »Idrættens Hygiejne « og »Idrættens Fysiologi «, gennem sin journalistiske
Virksomhed - der er maaske ikke lnange af Medlemmerne, der ved det, men Dr. Secher var gennem en Aarrække Medarbejder ved Idrætsbladet - og pan mangfoldige andre Maader har vor Formand gjort sig hø,rt
fortjent af hele den danske Idræt.
Forlængst har da ogsaa Dansk Idræts-Forbund tildelt
ham sit Ærestegn i Guld.
En vældig Arbejdskraft og en llhyre Energi har gjort
det muligt for Dr. Secher at udføre alt dette foruden at
varetag'e Hvervet som Overlæge ved et af Københavns
største Hospitaler, udfolde en omfattende videnskabeI-ig
Virksomhed og bestride en lang Række andre Hverv.

Dr. Secher ynder ved enhver Lejlighed at lade skinne
igennem, at han egentlig er unødvendig i D. S. Rs Ledelse, at det er Bestyrelsens øvrige Medlemmer, der udfører Arbejdet, og at han knap nok ved, hvad der egentlig foregaar.
I Virkeligheden kan intet være mer usandt.
Hans Medarbejdere i Bestyrelsen vil underskrive
dette alle som een. Og endnu er der vist iøvrigt heller ingen, der har taget VOl." Formands Udtalelser om sin Indsats i det daglige Arbe.jde for mere end de fortjener.
Men selvom det havde været Tilfældet, at Dr. Secher
alene havde kunnet afse Tid og Arbejdskraft til at være
Klubbens »Ansigt« udadtil, vilde hans Placering i Formandsstolen dog ha ve været naturlig.
Alene det at have en anerkendt Videnskabsmand,
en Mand i en fremstaaende social Position i Spidsen fol'
en Stlldenterorganisation, betyder nemlig langt mere end
de fleste aner.
At en saadan Personlighed ikke blot interesserer sig
for Idræt, men selv er aktiv Idrætsmand og Idrætsleder er en Støtte udadtil overfor Universitetet og Statens
og Kommunens Myndigheder, ikke blot for den Klub
og den særlige Idræt, han repræsenterer, men ogsaa for
Studenteridrætten og Idrætsbevægelsen i det hele taget.
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Vi i D. S. R. hal' meget at være vor Formand taknemlig for. Han er vor Leder, men tillige vor Kammerat,
vor Ven.
I Dansk Forening for Rospods officielle Organ,
»Roning «, fremkom der i Fjor et Interview i hvilket
Schack ved en Misforstaaelse fra Interviewerens Side
var kaldt »D. S. R.s energiske Formand«.
Fejlen blev selvfølgelig berigtiget i næste Nummer af
Bladet, men forinden gav den Anledning til et lille Intermezzo vecl et Bestyrelsesmøde, der afholdtes kort efter
at det paagældende Interview var fremkommet.
Dl'. Secher indledede med et lunt Glimt i øjet For-
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handlingerne med at give Ordet til »Klubbcns em'l'~iskt·
Formand«.
Hvorpaa Schack - del' jo aldrig lader en g IllI s! ig
Le,j lighed gaa fra sig - rejste sig og begyndte si n nedegøreise med følgende Ord:
- Jeg skal begynde med at takke den »rigtige « FOL'mand .. ,
Scha ck traf med disse Ord Hovedet paa Sømmet.
Den ri gtige Formand, det er nemlig lige netop , hvad
Dl'. Sech er er for D. S. R.
Det er del' mange, der vil staa inde fol', deriblandt
ogsaa

SÆSONEN 1934
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en , deJ' arbejder haardt, maa nu og da rette sig op,
strække Armene og tage Pusten. Det hæsblæsende
Jag maa afbrydes af Hvileperiocler, Stunder i hvilke del'
kan blive Tid til ai overveje, til at se tilbage og til at
planlægge for kommende Tider pau Baggrund af det
forbigangnes indhøstecle Erfaringer.
Var Sæsonen 1934 en saaclan Hvilepel'iode for D . S. R,?
Betyder dens »Stagnation« i statistisk Henseende blot
Indledningen til en endnu stolTe og rigere Epoke i Klubbens Historie end den, vi hidtil har oplevet?
Lad os haabe det. I saa Fald er der ingen Grund til
for nærværende at opholde sig' ved, at Statistikken ikke
viser slet saa h øje Tal for denne som for de sidste Sæsoner hverken hvad KilometeI·tal, Langture eller Kaproningssejre angaar.
Det var jo forøvrigt ikke at vente heller, at vi skulde
kunne blive ved med hvert Aar at forbedre H.ekorclerne
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paa disse Oml'aader. I Virkeligheden er vore Resultater
i 1934 fuldtud tilfredsstillende; tænk blot paa vore 30
Kaproningssejte. Ingen anden dansk Klub kommer tilnærmelsesvis op paa et saadant Tal.
Vi slutter Sæsonen 1934, som vi begyndte den, som
Danmarks, ja Skandinaviens største Rokluh.

overlod sin Plads i Kaproningsudvalget til Mogens Hee.
G, WandeL har paa Bestyrelsens Anmodning ordnet
og passet Klubbens Arkiv. Der savnes et og andet deri
og Medlemmer, der ligger inde med gamle Sange, Aarbøger, Programmer og lignende, anmodes om at betænke
Arkivet med dem.
I Foraaret 1934 udgav Klubben Ingeniør Rees i sin
Tid i Aarbogen trykte Ve,jledning angaaende Materiellets
Behandling. Den blev trykt i Hæfteform i flere tusinde
Eksemplarer, og den havde saa stor Succes, at den straks
blev udsolgt, idet Klubberne Landet over aftog en
Mængde Eksemplarer.
En af Klubbens vigtigste Opgaver har Agitationen
været, og der er paa dette Omraade gjort en betydelig
støne indsats end det i de senere Aar, hvor vi ikke har
haft Plads til Flere Medlemmer, hal' været Tilfældet.
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Generalforsamlingen 1934 afholdtes den 16. Februar
i »Vesterport« med Landsretssagfører Aage Petersen som
Dirigent. Præmier for vel udført Langtur og for den
længste 14-Dages Langtur (Sølvbægre med D. S. R.s
Stander og Inskription) tildeltes Holdene: Georg Galstel',
Engen Schoug og Ejvind Sieverts (for den i Aarbogen
for 1933 skildrede Langtur: Malmø-Kalmar) og Brødrene
Jm'g'en, Preben og Ka,j Røjel (for en Tur Sjælland rundt).
»Papirkniven« tildeltes H. K. Rasmussen.
I HH
'Jl
<lf <l Sæ~u l H 1933 havde væl'et . S. 1 .s
hidtil største Kaproningssæson (36 Sejre) ovenakte Formanden Ingeniør Ree Klubhens Stander paa en Flagstang, hvis Line var prydet med 36 smaa blaa Vimpler,
altsaa en Kopi af Klubbens Sejrsmast ved Udløbet af
Sæsonen 1933. Ingeniør Ree hal' siden udsat denne »Sejrsmast,( som en evig vandrende Præmie indenfor Klubben,
Den skal h-vel't AaI' tilfalde det Medlem af D. S, R., del'
i den forløbne Sæson har gjort mest for Kaproningen.
Ingeniør Ree uddelte selv »Sejrsmasten« for første
Gang', da han ved en Sammenkomst i Klnbben i Efteraaret overrakte den til Schack .
Efter nogen Diskussion vedtoges det paa GeneralJ(Jl'samlingen at oprette et Hæderstegn for D. S. R. Hæderstegnet er fremstillet, lllen endnu har der ikke fundet
nogen Uddeling af det Sted.
E,jvind Sieverts indtl'aadte i Bestyrelsen og overtog
Sekretærhvervet. I Sæsonens Løb skete der iøvrigt følgende Ændringee i Bestyrelsens Sammensætning: Wissenberg trak sig tilbage fra Posten som Langtursrochef og
erstattedes af Sekretær, cand. jur. Ryum og Meng Lund
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,Vissenberg holdt i F oraaret 1934 Foredrag paa flere
af de københavnske Gymnasieskoler: Pressen blev taget.
flittigt i Brug og saavel paa Polyteknisk Læreanstalt
som paa Universitetet blev der sat kraftigt ind.
Begge de sidstnH~vnte Steder har det været foranstaltet Udstillinger af vore Præ mier og afholdt. Agitationsmøder paa hvilke Fonnanden hal' holdt F'ore(lrag
og der el' vist Film og Lysbilleder.
Ved Efteraarssemestrets Begyndelse afholdtes der en
Udstilling i Studenterforeningen, hvor D. S. R. mødte
rnecl en smuk og interessant Stand. Til denne Lejlighed
havde G. ,Vandel fremstillet en ny og fiks Propagandabrochure.
Mindre Su cces fik en Agitationsaften for Russerne,
som val' foranstaltet af Danske Studenters ldn:dsraad.
Hel' mødte nemlig klin ganske faa Tilhørere. Reklamen
Fo
Af
, ' kk g Ilt: . it;i g cLII ug de ble
kun til skonne spildte :Kræfter.
Ogsaa paa et andel Omraade fOI'sDt!;ie vi ().'; med en
Snlllle Pr·opaganda. Vi sendte Am'bogen For 19,) ti I .'ialll [lige P,·oressorer . Doce nter osv. ved Universitetet og L~['e
anstalten og opfordred e (lem samtidig til at indmelde
sig i KllIhhen som passive NIedlemmer.
HesuJtatd blevet slaaende Bevis fol' den Interesse,
hvormed Studenteridnetten omfattes i de Kredse. som
skulde staa den næ rmest.
2,- er to - Professorer indmeldte sIg som paSf.;lVe
Medlemmer.
Et Punkt , paa hvilket vi hidtil hvert Aar har haft
store Kvaler . er Ins truktionen. Saaledcs var det imidlertid ikke i 1934.
Gennem flere Aar hal' man indenfor Bestyrelsen
drøftet Muligheden for at engagere en Inspektor og Instruktor for Medlemmerne. Først i Aar mente man at
kunne tage denne Opgave op og engagerede Officiant
Sjelle. Denne havde aldrig haft med Roning at gore og
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maaHe derfor gennemgaa et Kursus hos Barr y. l-lan ov eren s tor D e l af Instruktionen af de nye Mecllemmer og
g.jorde det pau en saa uclmrcrket Maade, at han allerede

too'
b

Barry

undervise~.

i denne sin første Sæson har vist, at han netop er den

Mand, der passer i D. S. R.
Han er derfor forlængst genengageret for det kommende Aa!'.
Heller ikke med Træner Barry blev vi skuffet; 30
Serre blev Am'ets Høst paa Kaproningsbanen og og'saa
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Barry er genengageret og vil altsaa næste Aar fortsætte
sit Arbejde i D . S. R. Den store Berlinerklub »Hellas «
val' ogsaa ude efter ham ; Tyskerne kunde byde ham
bedre Beting'eiser end vi til at begynde med' saa os i
Stand til; men takket være Bistand ha samme gode
Støtte som tidligere Aar lykkedes det os alligevel at sikre
os Bany fol' 1935.

En Styrmandsdaab.

Om Aarets Langture skal hel' ikke berettes særskilt:
kun skal lige nævnes, at vi i 1934 takket være Holdet ;
UH Kaarsberg, E. Hagernann og K. Svejs trup-Nielsen
var Indehavere af den af Foreningen af tyske Langtursroere j Berlin, »Die Danemarkfahrer« udsatte Pokal for
Langtursroning i Tyskland.
Et Ubeld i Pinsen kostede os en Baad; tre af vore
Medlemmer forsøgte at forcere Sundet ved Helsingør;
men det lykkedes ikke. Baaden blev Vrag; men heldigvis skete der ikke yderligere Ulykke.
Dansk Forening for Rosports Amatør- og Ordensudvalg fik Tilfældet til Behandling og afsagde følgende
Dom:

Med Skrivelse af 8. ds. har Hovedbestyrelsen for
»Dansk Forening for Rosport« anmodet Udvalget om
at behandle og afgøre, en af 3 Medlemmer af »Danske Studenters Roklub « (ehI'. Andersen, Hilmer Ph.
Prahm og Albert R. WeIter) den 22. Maj d. A. begaaet
Overtrædelse af Foreningens Reglement fo)' LangtursJ'onmg.
Til Oplysning for Udvalget el' samtidig fremsendt
Skrivelse af 2. ds. fra Formanden for »Danske Studenters Roklub «, en af de paagældende 3 Roere afgiven
Rapport samt en Erklæring af 30. Maj d. A. fra Overlodsen i Helsingborg.
Prabm og Welter har den 15. ds. afgivet mundtlig
Forklaring for Udvalget. Andersen val' ved sit Arbejde
forhindret i at møde. De to førstnævnte er blevet gjort
bekendt med det i Sagen foreliggende Materiale, og
har haft Lejlighed til at udtale sig herom.
Sagens Omstændigheder el' i Korthed følgende:
De nævnte tre Roere, af hvilke Andersen ikke
havde Tilladelse til at tage med, men val' sat paa Holdet af de andre paa Grund af en Afmelding, og som
alle kendte Langtursreglementet, ankom Tirsdag den
22. Maj d. A. til Helsingborg paa Tilbagevejen. Efter
Undersøgelse af Forholdet paa Stedet roede de Kl. 21
ud af I-lelsingborg Havn og regnede med at kunne naa
Helsingør. Efter at de val' kommet ca. Halvvejen ud,
viste det sig imidlertid, a t Strømmen og Bølgerne var
saa stærke, at de fandt det rigtigst at vende tilbage.
Under Arbejdet med at faa Baaden i Land blev denne
knust imod Bol værket. Roerne reddede sig i Land.
Af de foreliggende Oplysninger fremgaar det, at
Vindstyrken val' meget betydelig. Strømmen i Sundet
val' sydgaaende og baard, og Søen ganske krap . Da
Roerne val' i Færd med at ro ud af Havnen, fraraadede tilstedeværende Helsingborgroere Turen. Efter Overlodsens Mening val' Vejret meg'et ugnnstigt
fol' en Overfart med en Kaproningshaad.
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Roerne har erkendt. at d e har bedkHlll Forholdene
urigtigt, men har til deres Undskyldning anført, at de
skulde va~re hjemme til den følgende Dag. De har
overfor Klubben forpligtet sig til at erstatte Baaden.
UcLvalget er enstemmigt af den Opfattelse, at de
nævnte 3 Roere ved at gaa ud pau saa sent et Tidspunkt og under de foreliggende Forhold væsentligt
har forsynclet sig mod »Dunsk Forening for Rosport «s
Langtursreglement. Deres Forhold falder derfor ind
under dette Reglements § 10. Udvalget bestemmer
derfor, at de nævnte tre Roere herved udelukkes fra
Adgang til »Danske Studenters Roklub «s Baade for
Resten af indeværende Sæson.
København, den 18. Juni 1934.
D . F. f. R.':,; Amatør og Ordens UdvaJg.
C. B. BreCifeldl.
AUred Olsen.
.tlans lvladsen.
Om Aaret!> Begivenheder iøvrigt kun følgende:
Sammen med K. R. og »Skjold« arrangerede vi atter
i 1934 Roernes Karneval, der som de foregaaende Aar
blev en stor Succes og gav hver af de arrangerende
Klubber et pænt Overskud.
Den 1. April hejstes Standeren og l\oningen tog straks
sin Begyndelse. Ved Standerhejsning'en blev der af Formanden rettet en særlig Tak til 3 af Medlemmerne,
Steen, Jelstrup og Lisel', der Vinteren igennem havde
tilbragt Søndag'ene i Baadehusd og specielt havde taget
sig af »Togo«, som de havde sat i en Stand saa fin som
aldrig før.
12. Maj afholdtes Baadedaab og Foraarsfest i Baadehuset. Skolebestyrer Federspiel, gammel Roer fra Akademisk Roklub og Deltager paa det danske Hold, der
vandt den første nordiske Studentermatch døbte en 2Aarers Inrigger »Hugin «. Overretssagfører Hans Madsen
gaven anden 2-Aarers Inrigger Navnet »Munin«. Professor Th. E. Thomsen, Polyteknisk Læreanstalt døbte
en 4-Aarers Inrigger med Navnet » Jy den «. Direktør
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Helge Jacobsen gaven klinkbygget Sculler Navnet
»Nympha « og endelig døbte Københavnskredsens Formanet FlIldma~gtig K . .f. Crusell en klinkbygget Sculler
»UI10 «.

[ Københavnskredsens Kristi Himmelfadstur deltog
vi - skønt hele Flotillen var paa Vandet - med kun 5
Baade, hvilket vi ikke kan være bekendt. Det er en gammel Tradition, at Kristi Himmelfartsdag anvendes af
alle de københavnske Klubber llJlder eet til at gøre Propag'anda for Rosporten. Der maa vi ikke svigte. Ved
Idrætslegene paa SLetten kunde D. S. R. notere Sejre
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saavel i Højdespring som i 100 Meter Løb. Det var
Ginger-Mortensen, der var Mester for begge Se.jre.
Præsentationsroningen for »Kaninerne« fandt Sted
den 12. Juni. Dr. Secher og Direktør Riernann var Dommere. Præmierne uddeltes ved »Kaninfesten« den 13.
Juni. Enkeltmandspræmierne tilfaldt Heister (lntruktør :
Dalsgaard) , H. K. Petersen , Fritz Møller og Bu chholtz
(Instruktør: Sjelle). Præ mierne til det bedste Hold tiJ-

faldt: Federspiel , Heering, Fritz \!foiler og Buchholtz (rnstruktør: Sjelle).
Kaninfesten fik iøvrigt et ualmindelig velly kket Forløb (var det mon fordi der denne Gang kunde tages
Damer med?) ; Professor Victor Kuhr holdt en gnistrende
vittig »Kanintale« og der var - mod Sædvane - kommet flere nye Sange frem. Endvidere havde Christian
Gottsehalk og hans Akkompagnatør, der ved Redaktør
Ralf Buchs Mellemkomst e1skværdigst havde paataget sig
at sørge for Underholdningen, kolossal Succes.
I Forbindelse med Kaproningerne i Københavns Havn

og paa Bagsvfc ("d Sø holdt vi »aabent Hus« og saa mange
af de andre Klubbers Roere som vore Gæster. Efter
»Studentermatchen« holdt vi Afslutningsfest med god
Deltagelse og stor Stemning. K. R.erne Poul Vejre, Oluf
00' Svend
ielsen samt Lau Christiansen besørgede Unb
derholdningen -- og besørgede den godt.
I den aarlige Match mellem Københavns og Lunds
Universiteter deltog vi paa Arrangøren Akademisk
Idrætsforenings Vegne med et Tovtrækning-smandskab.
Denne Match fik imidlertid - i hvert Fald for vod Vedkommende - et h øjst utilfredsstillende Forløb. Arrangementet var daarligt og vi maatte nedlæggc Protest mod
Udfaldet, idet Svenskerne i to af Matchens" Afdelinger
havde faaet Lov at tyvstarte. Vor Protest blev taget til
Følge og den svenske 'D ommer dekreterede, at der skulde
tT'ækkes om, hvilket Svenskerne imidlertid ikke vilde
gaa med til.
Fra Københavns Roklub modtog vi som Gave Klubbens Stander. En saadan Venlighed glæder altid en Klnb:
men i dette Tilfælde er vor Glæde særlig stor. Det er .jo
ikke saa forf ærdelig mange Aar siden, D. S. R. og K. R.
ikke k unde forliges , hverken paa Vandet eller i Land.
Den Dag i Dag er K. R.erne vore svorne Dødsfjender
til Vands - en Sejr over dem rangerer dobbelt i vor Bevidsthed - men paa Land bestaar der Venskah og godt
Samarbejde mellem de to Klubber.
Og Gaven fra K. R. - der nu har Plads i vort Præmieskab - er en yderligere Befæstelse af dei g'ode Forhold,
der bestaar mellem os og vore. Kammerater i Sydhavnen.
Den 21. Oktober strøg vi Standeren og tog fat paa
Gymnastikken .
. Dansk StudenteIToning kunde i 1934 fejre et Slags
Jubilæum, idet der da er forløbet 50 Aar siden Stiftelsen
af Studentersamfnndets Roklub, en af Forløberne for
D. S.R.
Og nu staar vi overfor Sæsonen 1935, der for saa vidt
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ogsaa er en .J ubili:l..' u mssa~son som Srudenterforeningens
Roklub, der for Aar tilbage gennem Akademisk Roklnb
er gaaet op i D. S. R. , i Aar vilde have kunnet fejre sit
50-Aars Jubila~um.
Der er forla'ngst gjort Forberedelser til den: Baadene
ligger allerede paral: nye er indkoht; Træningen er i

kommende Tid blive endnu en Opgave at løse for Bestyrelsen og' for Me(llemmerne af D. S. R , en Opgave, som
Udviklingen indenfor Klubben har ført med sig.
D. S. R er nemlig blevet saa stor, at det fremtid ig
bliver nødvendigt ikke blot at agitere udadtil for at
skaffe nve Medlemmer. Ogsaa et Slags Agitationsarbe.jde
incladti] 'i Klubben bliver nodvendigt, nemlig for at holde
pua de nye Medlemmer, naaI' de først har fundet Vejen
ud til os. Vi, der er gamle i Caar'de, kan jo sagtens klare
os, men for en ny Mand, der lige har afsluHet <Rin Instruktion er det ikke altid saa let.
Bestvrelsen vil i den kommende S,rson have sin Opm(rrkso~nhed henvendt paa dette Forhold og vil bl. H.
"øge anangeret F a.~lles Søndags- og week-end Ture Soml11.eren igennem.
Men Bestvrelsen Illaa paa dette Punkt støttes af de
gamle .Medlemmer.
r D. S. R skal vi alle fole os hjemme og vi skal alle
medvirke til. at denne Foleise bliver almindelig - ogsaa
hos de nye Medlemmer, og straks fra det Øjeblik de
rursje Gang SH.'tter deres Ben i Klubben.

fuld Gang. Vi har faaet Centralvarme i Baadehw,et og
kan nu bruge Ro-Bassinet hele Vinteren.
Men vi skal ogsaa løse store Opgaver i AaI" og næste
Aar.
Europamesterskaberne skal afholdes i Berlin i August
og i 1936 holdes de olympiske Lege - ogsaa i Berlinog med Ro-Konkurrencer i »Griinau«.
D. S. R skulde gerne repræsenteres begge Sleder.
Og saa b lot en eneste 'ring til Slut: Der vil i den

Meditationer.
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Ompga Ure i
rllstfrit Sta ybrit e S tual og i Guld til
Damer ..

OMEGA
Det Ur, der registrerede alle
Rekord-Tider!

"Baadsjov".

Mandfolk vil nok have et smart

KAPRONINGEN 1934

Ur -

men ikke blot til Pynt!

Det skal være praktisk skal være stærkt -

det

og riet skal

være præcist! Saadan er Omega,
det

elegante Sportsur i ruslfrit

Staal, -

prisbelønnet for Præ-

cision fra Verdens kendteste Observalorier: Gene\'e og Teddington,
valgt til officiel Tidsmaaler ved
de olympiske Lege og internationale Svømme- og Sports-Stævner.

Ovenfor: Lynskud fraValldpolo-Spillel .
Tyskland og Spanien I en biller Dyst.
(Europamesterskab, Magdeburg 1934).

I.

H

elt saa mange SeJre som i 1933 naaede vi ikke i
den nu forløbne Sæson ; men nogen Grund til at
være kede af det er der nu ikke i den Anledning. Vi
naaede dog at faa ialt 30 smaa blaa Vimpler op ad
Flaglinen ved Baadehuset og vi var atter i Aar den Klub
herhJemme, der naaede langt de fleste SeJre.
Og Rekorden fra 1933, 36 Sejre bliver det sikkert vanskeligt at slaa foreløbig.
Træningen paabegyndtes allerede i Begyndelsen af
Februar, da Barry omsider havde faaet Opholdstilladelse, hvilket havde holdt haardt.
Myndighederne har i det hele taget i 1934 voldt os
mange Kvaler og Bryderier. Vanskelighederne med at
faa Barrys Opholdstilladelse i Orden blev heldigvis løst.
Anderledes med de Vanskelig'heder vi har haft med: Valutakontoret, der ikke har villet give os Tilla:~" 'm at
indføre Outriggermateriel fra Tyskland. Helter ikke an-
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cIre Khl bher hal' ku nnet opnaa en saadan Ti LIadelse. Det
ser saaledes 11(1 til, at Valu takontoret vil nedbryde paany
det At'be.rde, vi og anelre danske Roklubber gennem de
senere Aar hal' gjort fol' at fremme Rosporten og gore
Reklame fOl' Danmark og dansk Idnet ved Deltagelse i
udenlandske Stævner.
Og selvfølgelig vil det ikke v æ re vanskeligt for KC)fltor'et i Løbet af endog meget kort Tid at nedbryde alt
det, vi gennem Aars Arbe.jde har skabt.

n.
Vi har' føf' gjort den Erfaring, at det er en vanskelig
'ring at skifte Træner. Der skal lang Tid til før en Træner rigtig er arbejdet ind i en Klub. Det val' derfor ikke
at vente, at vore Resu lutter
iSfcr i Forsresonen - skldde
bli ve sfcrlig straalende.
Det blev de da heller ikke: Foraarskaproningen hlev
ikke clen sarlllne Triumf for os som i 1933.
Men Barry havde alligevel fat v ed den rigtige Ende;
han arbejdede støt og roligt og Resultater'ne blev bedre
og bedre Sommeren igennem for til Slut at, kulminere ved
EHeraarskaproningen
hvor Vl l Modsætning til tidligere Aar - klarede os fint.
Men en TI'a~ner kan ikke gore det alene; han maa
have Materiale at arbe,jde med. Og det havde Barry i
Aal': en Stab af cle gamle Støtter fortsatte og en lang
Hrekke helt unge, som sikkert har en sm\lk Fremtid 10t'
sig paa Kaproningsbanerne, kom til.
Arbejdsvilje og Sammenhold var der i Sydhavnen
og disse "M omenter i Forbindelse med Banys erfarne
»coaching « gjorde altsaa, at Resultatet af Sæsonen trods
Trænel'skifte og trods det, at vi ikke kunde disponere
over flere af 1933's »store Kanoner « blevet af de bedste
D . S. R . endnu har haft.

III.
Vor Seniorotter, der i 1933 beredte os den store Glæde
at vinde Danmarksmesterskabet paa Sor0 Sø, kunde

-
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i k ke rigtig være med i Legen i Aar. Den havde en anden
Sammensætning end i 1933 ; men vi nærede store Fmhaabninger til den og megen 'l'illid. Ved Foraarskaproningen klarede den sig tilfredsstillende: den vandt ganske vist ikke K0benhavnsmesterskabet, men bLev dog efter en rasende Kamp - klin s laaet af K. R . med en
Baadsspids.
Den fortsatte derfor trøstig Træningen og vi regnede
saa smaat med en Hevanche paa Bagsv('('I'd Sø; Resl.dtatet hel' blev imidlertid en Skuffelse. K. R. s Otter' var
i Mellemtiden blevet »omrnøbleret« og den nye Sammens,dning viste sig saa stærk at den endog kunde besejre
ele verdensberømte Enghcndere fra London Howing Club.

Undel' disse Omstu.: ndighecler maatte vore »pakke samluen«.
Nog·et lysnede det imidlertid paany, da det viste sig,
at K . R. overlegent vandt nordisk "M esterskab og derpaa
blev en fin NI'. 2 af 11 Baade i Europamesterskabet.
Dette viste nemlig, at det ikke var vore, del' var daurlige,
men at det val' K. R.el'ne, eler var vokset op i clen virkelige ELiteklasse.
Resultaterne ved de nordiske Mesterskaber viste, at
vor Otter - bortset altsaa fra K. R.s - var i samme
Klasse som Skandinaviens bedste Ottermandskaber. Det
var dens Uheld, at den fik et udprreget Stjernemanclskab ved Siden af sig.
Melgaal'cl og Gu ndesen dominerede herhjemme i Toer
uden Styrmand og IIee og Hendriksen var lige saa urørlige i Dobbeltsculler og - fol' Hendriksens Vedkommende - i Sculler. I E uropamesterskabet placerede de
sig som Nr. 3 i et meget haardt Løb, hvori de kunde slaa
de tyske Mestre, eler blev henvist ti l Fjerdepladsen.
Af de andre Mandskabers Præstationer skal her kun
nævnes Henning Jensens Scullersejre og Yngste Juniorernes Ottertriumfer. Yngs1c J llniorerne var' i stadig Fremgang hele Sæsonen igennem.
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IV.

Kreds-Yngste-Juniorotter: En F,jerdeplads
efter
Skjold, K. R. og »Kvik « - i et Løb, hvor vort unge Mandskab aldrig rigtig kom i Gang.
Seniorotter ; Københavnsmesterskab : En Andenplads
efter haard Kamp med K. R. Ved Knippelsbro var Holdet
i Spidsen, men K. R sejrede i Spurten. Tider: 6,24,8 og

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

Københåvnskredsens Foraa,-skaproning den 3. og 5. Juni.
Som allerede nævnt blev Resultaterne ved dette
Stævne mindre straalende end Aaret forud, men vi kunde
dog blandt vore Sejre t ælle tre Københavnsmesterskaber.
De enkelte Resultater var følgende:
Kreds-Begynde,.-Sculler: En Førsteplads 101' Henning
Jensen (4.39.4) foran Sv. Lund, »Kvik «.

6,25,8.

Dobbeltsculler, Københavnsmesierskab : Hee og Hendriksen vandt en Kæmpesejr over de kendte Tyskere
Rosmann og Woellert, Frankfurt a. O. - Nr. 2 i det
tyske Mesterskab 1933, kun slaaet med 1/10 Sekund - o
Tider: 7,35,8 og 7,46,2.
Kreds-Begynderinrigger: En Tredjeplads efter Hellerup og Lyngby.
Senior-Firer: K øbenhavnsmesterskab : En Tredjeplads
efter Sorø og »Kvik «. Alle 4 Mand havde kort forinden
været ude
Ottermesterskabet, medens Modstanderne
var friske.

V.

Et

Hyl~kor

i Havnen.

Kreds- Yngste-Juniorinrigger: En T red.jeplads efter
D. F. D. S. og Hellerup, men foran »0resund«.
T oer uden Styrmand, Københavnsmesierskab: En
Førsteplads til Melgaard og Gundesen, der inden Langebro havde roet K. Rs Brødre Sørensen saa »sure«, at de
opgav. Tiden 9,50,4. (Der blev holdt »Vel roet « paa Banen,
da K. Rerne opgav).
Single-Sculler, Københavnsmesterskab: En Førsteplads til Hendriksen, der i 8,43,4 slog W. Rosmann,
Frankfurt a. O. (9,01,6).

Griinau 11.-18. Juni.
Efter Hee og Hendriksens overlegne Sejr i Dobbeltsculler i København besluttedes det at sende dem til
Griinau. Nogen Sejr blev det dog ikke til. Hendriksen
blev slaaet ud i indledende heat i Sculler og heller ikke
i Dobbeltsculleren tilsmilede Lykken D. S. R. Efter et
haardt Løb mellem vore og de to Tyskere fra Frankfurt,
der jo nu var paa hjemlig Grund, opnaaede Woellert og
Rosmann en kneben Revanche for Nederlaget i København. Forskellen i Maal blev kun 3/ 10 Sekund.

VI.
Liibeck den 22.-23. Juni.
I Liibeck startede vi i 4 Seniorløb og sejrede i de tre,
en Præstation, der vakte Beundring og bragte D. S. R.
op paa Andenpladseu i Statistikken over de Klubber,
der har klaret sig bedst i Liibeck.
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Si ngle-Sculler: Forsteplads for Hendl'iksen (8,48,6)
over Nr. 3 fra Gr'i:imUl , Horn, Bremen (853,2).
Toer uden Styrmand : Førsteplads til Melgaard og
Cundesen (7,55) med Bi'emer R. V. 1882 paa Andenpladsen (8,02,8).
Dobbeltscu ller: Forsteplads til Hee og HendI'i ksen
(7.33): Allemannia «, Hamburg, Tr. 2 (7,54,8).
Otler : J fm'ste Omgang en Tredjeplads '/-. Sekund ef-

AXEL MORTENSEN
BAADE BYGGE RI
KALKBRÆNDERIHAVNEN . TELEFON RYVANG 91

KAPRONINGSBAADE'KAPRONINGSAARER
KAJAKKER' BESLAG' ALLE REPARATIONER

•

Hendriksen.

Hee.

FORLANG TILBUD

ter Nr:. 2 til vore Seniorer efter Liibecker RG og Renngemeinschafft Schwerin. Da Liibeckerne irnidlertid blev
diskvalificeret for at have krydset Banen, dekreteredes
del' Oms tart, i hvilken vore endte paa Fjerdeplad sen.

BENYT VOGNE FRA

0BRO 300
TIL

KØRSEL TIL OG FRA ØSTERBRO
-- -.. _ .

-~

-

.- .

VIL
Sorø den 1. .f uli.
Vi startede her i Yngste-Junio,.firer, hvilket Lob VI
havde vundet de sidste 4 AaI' i Træk. I Aar skulde vi
imidlertid ikke faa nogen Andel i det LVJbet udsatte
Te lt. Vort Hold besatte Sidstepladsen! ! !
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V1I1.
Stettin den 8. Juli.
Heller ikke her blev der noget at prale af: men Hendriksen havde ogsaa maaHet rejse hele Natten hH" Stævnet og var derfor ikke i bedste Form, Han og Hee blev
atter slaaet af de lo Frankfurtere og i Scn Her blev Hendriksen Nr. 3.
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foran Victor Hansen, Nykøbing F. og Edvard Petersen,
Saxkøbing'.
SenioroUer: En Fjerdeplads efter Københavns Roklub, London Rowing' Clu.b og »Triton«, SteHin.

X.
Hoden den 21.- 22. Juli.
Ved dette St æ vne roecles den nordiske Stuclenter-

D. S. R. vinder Yngste-junior-Otter paa Bagsværd Sø.

Kaproere paa "Luksusrejse" (Dæksplads til Horten).

IX.

match , hvor vi ved en Sejr fik endnn en Andel i det
smukke Trofæ . Stævnet i Horten var arr~ngeret af vore
Venner i Norske Studenters Roklub. Det var et godt
Stævne og vi havde som altid ved disse Matcher et Samvær med vore norske og svenske Kammerater, som vi
sent vil glemme.
Nordisk Studenlermesterskclb: En Først.eplads til K.
R. Melgaard, S. Gundesen, Aage J orgensen, Max Sørensen
og K. Lagergreen (cox) over Norske Studenters Roklub
og Akademiska Roddforeningen, Stockholm. Tider: 7,23,
7,32,3 og 7,39,6.

Bagwærd Sø den 14.- 15. J lI.U.
Begynder-Sculler: Førsteplads til Henning Jensen
foran Scheel fra »Sk,jold« og 3 andre Konkurrenter.
Senior-SingLe-Sculler: Først.eplads til Rendriksen uden
Kamp.
y ngsle-J unior-OUer: Førsteplads til B. Christensen,
Sv. Andersen, B. K. Andersen, J. C. Knuizen, J. Stærfelclt, A. Schultz Nielsen, J. Rø,jel, J. Lund og lI. K.
Rasmussen (cox). Skjold Nr. 2. Tider: 5,21 og 5,22,4.
]unior-S'e:u.ller: Førsteplads til Henning Jensen (6,28,4)
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./ unior-SingLe-Sculler: En Andenplads til Henning
Jensen (8,08,7) efter Gtlnn<ll' Wessel , Chl'istiania Roklub,
(8,04,4), men foran Hemiksen, N. S. R.
Nordi.~k Scullermesferskab: P. G. Hendriksen diskvalificeret paa Grund af Kollision.
./ unior-Otler: En TredJeplads - dog klin 1/10 Sekllnd
efter Nr. 2 - var hvad vore Yngste- Juniorer-, der havde
laad Norgeswren som Belønning for Sejren paa BagSVH~ r-d Sø, kunde opnaa i den højere Klasse. Løbet ble y
vundet af Ormsund med Norske Studenter paa Andenpladsen. Christiania Holdub blev Nr. 4.
Anden Senior-Firer: En Førsteplads til (le nordiske
Studentermestre fra D. S. R. (7.03,7) over Akademiska
Hcddforeningen (7 ,11,7), Halden og Tonsberg.
Senior-Single-Sculler: En Forsteplads hl Kendriksen
(7,31,1)) og en overhevisende Revanche f(H ham over, de~
nyhagte nordiske Mester, Carl Christiansen ha ( :hf'lsbania Roklub (7,42,6), del' havde opnaaet Mesteditlen
ved Hendriksens Diskvalifikation.
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Toer u.den Styrma.nd, Danmarksmeslerskab: Førsteplads til Melgaard og Gundesen liden Kamp.
_ y ngste-] unior-Ofter: En Førsteplads til vore YngsteJuniorer (6,49,4) over »Skjold « (7,06,8), der dog var stærkt
handicappet ved paa Grund af Sygdom at maatte sætte
Reserve ind for stroken .

Xl.
K ungiiLo RegdUaen (Goteborg) den 29 . .J uli .
./ unior-Single-Sculler: En Førsteplads til Henning
Jensen. der her hk Revanche overfor Wessel fra Christiania Roklub.

Xl I.
])i:Hwwrk'smeslerskaberne i Nykøbing F. den 5. August.
Ved dette Strcvne vandt vi - paa et eneste Lob nR'f' alt, hvad vi startede i.
Single-Sculler, Darunarb/lt€sterskab: En Førsteplads
til Hendriksen (8,23 ,4), for hvem Svend Jm'gensen, Nykobing F. , ikke var nogen Match ,
Dobbelt-Sculler, Danmarksntesterskclb: Førsteplads
til Hee og Hendriksen liden Kamp.

Melgaard -

Gundesen.

Firer uden Styrmand, Danmarksmesterskab : En Andenplads (7,10) efter Sorø (6,56).
_ Junior-Sculler: En Førsteplads (8,47,8) til Hennino'
o
Jensen. Nr. 2 Victor Hansen, Nykøbing' F. (8,57,8).

XIII.
Landskrona den 12. August.
.J unior-Sculler: Førsteplads til Henning Jensen.
Senior-Sculler: Førsteplads til Henning Jensen.
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XIV.
Europamesterskaberne, Lucerne den 12. August.
Dobbelt-Sculler, Europmnesfer.-;kab: Hee og I-Jendr-iksen en Tredjeplads (7,13,2) eHer Svejts (7 ,06) og Frankrig (7,07), men foran Frankfuderne \VoeUert og Rosmann,
der i Meller~tide n var' blevet tyske Mestre (7,20,2).

Max

!::)~IrCIlS 'Il

-

Aage Jørgensen.

XV.
Efteraar.~kClproningen

i København den 9. SI'/I/""'/" '/

Dette Stævne blev - som allerede nævnt
"11 ", " 1
S ucces for Barry og vore unge Roere og alison " I' '"' I,,,

D. S. R.
Yngste-junior-Otter: Endnu en Førstep ilId . I", \ " I
ste- Juniorerne (6,45,1) foran »Sk.jold« (6,49.1) .
Yngste-Juniorinrigger : En Førsteplads (H .II f, ) 1," l '
Rø.jel, T. Winkelhorn, F. Møller, M. Stillilli' 11 /1 11 I " "
K. Lagergreen (cox), træ net af l-J. K. RUSlIlli ' I I l ", III
»K vile« (8,38,6) .
Begynder-Sculler: En Førsteplads f.... I
I ,01' 11 III
(4,20) foran Aa. Jans, K . R. (4,23,4).
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.Iu,nior-Firer uden Styrmand: Opgivet paa Grund af
thelcl (knækket Aare).
Leloægi-sfirer: En Førsteplads (7 ,38,4) for S. Høgsgaard, K. lIenrichsen, P. A. Christensen, J. Krause og
K. Lagergreen (cox) foran K. R. (7 ,43,5) , Hellerup og
Lyngby.
Senior/'irer : En Førsteplads (7,17) for K. R. Melgaard,
M. Hee, P. G. Hendriksen, Aag'e Jørgensen og P. Sivedsen (cox) efter haard Kamp med »Kvik « (7,17,8).
J uniorscullel': En Tredjeplads til K. Kolman efter
Thornfeldt, »Kvik « og Scheel, »Skjold «.
Begyndel'inriggel': En F.jerdeplacls.
Begynderofter: En Førsteplads (7,43,2) fol' W. Lippert,
F. Teisner. O. Pallesen, T. Moesgaard, W. Eriksen, E.
Adolphsen, E. Ging'er-Mortensen, H. Westergaard og K.
Lagergreen (cox) foran K. R. (7,50) og »Skjold«.
Begynder- Letvæglsfirer: En Andenplads (7,58,6) efter K. R. (7,45 ,6).
Senior-T oer uden Styrmand : En Førs teplads til Aage
Jørg'ensen og Max Sørensen (8,05,8) foran »K vik« (8,07,8).
Juniorotter: En fin Andenplads til Yngste- Juniorerne
(6,48) efter Lyngbv (6,47,2), men foran »Skjold« (6,48,2).

XVI.
»KvikmEdcheme « den 12. S epte1nber.
Matcherne om »Spe.r1et og »Standerpokalen« udkæmpedes langs Strandpromenaden ved Helgoland.
»Spejlet «: »K vik « sejrede med en Haandsbredde.
»Stilnderpokalen «: En Førsteplads for V. A. Bork,
Engby-Larsen. O. A. Christiani, H. M. Heister og H . K.
Hasmussen (cox).

XVlI.
»Si-udente1'1natchen « den 23. September .
En Se.rr for Polyteknikel'lle ; se sæ rskilt Beretning
Pag. 39.
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XVIII.
Klubkaproningen den JO. Septenl-ber.
Fakultetsløb fol' Læreanstalten: Bygningsingeniørerne
Stærfeldt, Per Sørensen, P. Schmidt, K. Kolman, cox:
Danø.
Fakultetsløb for Universitetet: Meclieinerne K. Lund,
J. R øte!' H(Jjjgrav Rasmussen, K. R. Melgaard, cox : H. K.
Rasmussen.
Klubmesterskab i 4-Acll'eT'S Inrigger: K. R. Melgaarcl,
Mogens H ee, P. G. Hendriksen, Aage Jørgensen, cox:
P. Sivertsen.
Klubmesterskab i 2-Aarers Inrigger: Sta~rfeldt, Per
Sørensen, cox : Danø. Nr. 2: K. R. Melgaarcl, P. G. Hendriksen, cox: Knud Petersen.
Letvægtsløb:Høgsgaard, K. Henrichsen. P. A. Chrisl c lIscn , .l. KnlllHc, cox: P . Siverfsen.
"'iI//i//lob «: WinrL H. N. Petersen, Boserup , Bendtsen,
C'()': II. V. Ilullsen.
,. . ' ;//~/('- ... .·nt.lLer: J. "muse.

XIX.
Facit.
En Sæson, som vi kan se tilbage paa med Tilfredshed.
Med vore 30 Sejre staar vi højest i Kaproningsstatistikken herhjemme og den Omstændighed, at der blandt
disse Sejre er 3 Københavnsmesterskaber, 3 Danmarksmes terskaber og 1 nordisk Studentermesterskab samt en
R ække Otterse.jre og Sejre i Seniorløb saavel herhjemme
som i Udlandet viser, at vi ikke blot har Grund til at
være tilfreds med Antallet af Resultater men ogsaa med
deres Kvalitet.
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KAPRONINGS STATI STIK
Anta l Antal
S,arter Sejre

E. Adolphsen .
B. K. Andersen
Ib Andersen
S. A. Andersen
]. Barfoed
V. A. Bork.
B. Christensen
P. A. Christensen
A. O. Christiani.
K. Engby-Larsen
B. Francke .
E. Ginger Mortensen
S. Gu ndesen
M. Hee
H. M. Heister .
P. G. Hendriksen
K. Henrichsen
S. Høgsgaard .
Aa. Højgrav
Rasmussen.
M.Jelstrup . . .
Henning Jensen.
Aa. Jørgensen
]. Chr. Knutzen
K. Kolman.

]. Krause
W. Lippert.
A. Liser.
]. H. Lund.
K. R. Melgaard
T. Moesgaard.
A. Muller
F. Møller
Aa. Olsson .
O. Pallesen.
]. Rasmussen.
]. Røjel
K. Røjel .
P. Røjel .
A. Schultz Nielsen .
M. Sejer Hansen.
E. F. Steen.
M. S tillin g Han ·en .
]. Stærl"cld t. . .
M. ørensen
F. Tcisner
H. Wcstcrgaard .
T. Winkc1horn
K. Woc th erEriksen

1
3
O
3
O
1
3
1
1
1
O
1
5
4
1
9
1
1

2
5
1
7
3
2
7
1
2
2
2
1

8
7
2
15
1
1

4
2

8
9
7
2

Antal Antal
Starter Sejre

I

O
O
7
4
3
1

1
1
1

1
1
O
3
6
O
1
1
O
1
O
3
O
1
3
O
O
1
3
3
1
1
1

2

1

6
2
2

8
10
3
3
1
2
1
2
9
4
1

8
2
2
1
7

9

Polyteknikerne.

»STUDENTERMATCHEN«

D

\:legy n- Yngste
dere
Jun.

Jun.

Letvæg'

Sen.

Priv.
Kapr.

Jalt

Starti Sejr Start ISejr startl Sejr Startl Sejr Slarll Sejr Slarll Sejr Sla'll Sejr
Single Sculler.
Dobbelt Sculler.
Toer u. Styrmand .
Firer.
Firer li. Styrmand .
Otter.
Inrigger.
lait

3

1

3

6

O 1

O
O
3 O

1
1
2

1

4
O 2

7 14

4

3
1

9
6
4
3
1
3

6
3
4
2 2

18 13
6
4

1

1

1

O
O

7 1 4 10 41 26 115

8
2
11

2 11

6

3
4
4
O
4
2

2

1

3

2 55 ! 30

er roedes paa den st-cdvanlige Bane fra Langebro til
Lystbaadehavnen. Banen blev dog paa Grund af
Strøm og Blæst, der umnligg.jorde Start ved Langebro,
noget kortere end sædvanlig, idet det blev nødvendigt
at stade Holdene med løs Start mellem Lange- og
Knippelsbro.
Ve.jret var nogenlunde og adskillige Tusinde Mennesker overvæ r·ede Matchen, der fik det uventede Resultat,
at Polyteknikerne gik af med Sejren.
Søen var meget haarcl, men Polyteknikerne anvendte
den kloge Taktik, ikke at tage for haardt fat i Begyndelsen, hvor Søen var værst. 1 Løbets sidsle Halvdel
kunde de derfor ikke blot presse Universitetsholdet, der
var startet som Favorit, men havde en Masse Vand indenbords, men ogsaa passere det og vinde en populær Se.jr.
Dommere: Professor Harald Bohr (Universitetet) og
Professor E. Thaulow (Polyteknisk Læreanstalt).
Stader : Ingeniør, cand. polyt. A. S. Mathiesen.
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Universitetsholdet: stud. med. K. Røjel, stud .jur. A .
Schultz-Nielsen, stud. med. J. RøjeL stud. jtu.Max Sørensen, stud. med. Højgrav Rasmussen, stud jur. Aage
Jørgensen, stud. med. K. R. Melgaard, stud mag. J.
Krause (stroke), H. K. Rasmussen (cox).
Læreanstaltens Mandskab: stud. polyt'erne P. A. Christensen, K. Hendrichsen, K. Kolman, J. Knutzen, J. Stærfeldt , Ib Andersen, Mogens Hee, J. Lund (stroke) , stud.
ad P. Sivedsen (cox).
H. K. Rasmussen havde trænet Universitetsholdet
Gudmund Schack Polyteknikerne. Schack vandt saaledes atter Ingeniør Eberths Trænerpræmie, Kopien af
Paraplystativet.
Polyteknikerne brugte 9 Min. 11,8 Sek., U nivel'sitetsholdet 9 Min. 14,6 Sek.
Der var til Matchen fremstillet nye Sympatimærker,
der som sædvanlig elskværdigst forhandledes blandt
Publikum af Medlemmer af Damernes Roklub. Vi havde
udsat en Præmie til den Dame, der solgte flest. Den bestod i en Sølvpudderdaase med D. S. R.s Stander, og den
vandtes af Frøken Grete Schultze.
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LANGTURENE
1934 har været et sløjt Aar, hvad Langtursroning angaar. Det hverken kan eller skal skjules. Først nogle Tal:
sammenlignet med 1932 og 1933:
-

,-

Aar

Turenes Antal

1932
1933
1934

22
21
14

Samlet tilbagelagt
Distance

Gennemsnitlig Længde
af hver Tur

10235
8100
4952

465
386
354

Det ses at Tallene fra 1932, som var et Rekordaar, har
været stadig mindre og mindre; færre og kortere Ture.
Ganske vist er en Sammenligning med Tallene ikke afgørende, da det som sagt er Klubbens hidtil bedste Langturssæson , men Statistikken fra tidligere Aar viser en
Stigning, der er nogenlunde proportional med Klubbens
Vækst; og da Medlemsantallet netop er steget kraftigt i
1933- 34, skulde man i hvert Fald ikke have ventet Tilbagegang. II vad er Aarsagen til Tilbagegangen?
Næppe manglende Interesse. Tværtimod . Hverken ha
Medlemmernes eller Bestyrelsens Side. Der har i Aar
været projekteret et stort Antal "fure (20), men kun de
14 blev til nog'et, og en Del ganske unge Mennesker, del'
havde søgt Baad, har Bestyrelsen ikke ment at burde
sende afsted paa egen Haand. Og der har været stillet
et større Antal Baade til Disposition fol' Langtur end
nogensinde før, foruden Telte og' Reservemateriel, hvorfor man efter Evne har søgt at bringe »Lysthavende« i
Forbindelse med hinanden,
Hvad da? . Jeg skal her forudskikke den Bemærkning,
at den svundne Sæson har været lige saa daarlig for de
anelre københavnske Roklubber, og man faar fra for-
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skellig Side det Sval', at Vejret har været for godt. 3 gode
Somre er fol' meget Saa gider Folk ikke, Det lyder paradoksalt, er vel ogsaa noget Vrøvl, men den Sandhed
er der i det, at »Sandkasseroningen« el' i Stigning.
Det el' sagt og skrevet indtil Trivialitet, at det er en
af D. S. R.s vigtig'ste og naturligste Opgaver at g'øre
noget for Langtursroningen. Og det er rigtigt! Men ud
fra denne Forudsætning bliver Spørgsmaalet ikke: Hvorfor svigter Langtul'sroningen? men i nok saa hø,r Grad:
Hvad skal der gøres?
Det skal med det samme afsløres, at det er Administrationen og Tilrettelægningen af LangtllI'sroningen, der
har svigtet. Man har ikke forstaaet - og det gælder
baade Medlemmer og Bestyrelse - at Klubbens stærkt
stigende Medlemsantal kræver andet og mere end et Opslag paa Verandaen, nogle lakoniske Meddelelser i Bladet
og iøvrigt at Materiellet er i Orden, Klubben er blevet
stor; saa stor at Medlemmerne ikke kender hinanden, og
ikke hal' Chance for blive rystet sammen, komme ud at
ro med nogen, de kan lære noget af , faa Smag paa Søndagsture og Langture.
Man kan ikke forlange at ældre Medlemmer skal
»ofre« sig, men saa maa Bestyrelsen gøre noget. Hvad?
Lidt fornuftig Reklame og' en Administration, der udnytter lieklamens ReslJltater! Der er gjort en hel Del,
men det skal gør'es mere.
RoI'Y·

Fra en Langtur i Sverige,
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Den kloge Student
benytter paa sin Udenlandsrejse

aJticl
WAGON-LITS "COOK" I
V ~R D~NS- RE JSE B UREAU

Indu s lr i bygning en . T elefon Cir. 147

BYENS

LlGSTE
HOTEL

C. 3200

MATERIELLET
Vlubben anska ffede i Efteraaret 1933 en 4-Aarers
...l~ Inrigger og i Foraaret 1934 2 Stk. 2-Aarers Inriggere.
Baadene blev døbt den 12. Maj og fik Navnene
» Jyden «, »Hugin« og »Munin«.
Samtidig døbtes den i Løbet af Sommeren 1933 som
Gave fra Direktør Helg'e Jacobsen modtagne klinkbyggede Single-Sculler med Navnet »Nympha «.
Endvidere døbtes den i Løbet af Sommeren 1933 som
Gave fra Ingeniør H. Ree modtagne klinkbyggede SingleSculler med Navnet »Uno «.
Den cravelbyggede Firer »Streg« og den klinkbyggede Firer »Ca'il'a« er blevet solgt.
En 2-Aal'ers Inrigger »Rolf « forliste tota lt i Pinsen
ved Kobbel'havnen Syd for Helsingborg.

- HOTELNoRDLANOVESTERBROGADE 22

Livs Livrente -

Ulykkes Ansvars-

din

KØBENHAVN

HospitalsGrundejer-

Automobil Invalide-

Y(wsik.·;ng tegne,-

mUII ;

NORDISK
Livsforsikrings-A/ S af 1897 . Ulykkesforsikrings-A/S af 1898
Hovedkontor: St. Kongensgade 128· Grønningen 17· Kbh . K . Tlf. 2860
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D. S. R.s VIRKSOMHED

BAADENES BENYTTELSE I 1934

46

1930-1934

.. .

Type
---

Antal
Aac

aktive

Medlemmer

Amal
13aadture

Antal
Medlems-

Alltal km

Sæ sonens

for sam (lige

Varighed

ture

Medlemmer

i Uger

497
510
550
600
650

6406
5899
7440
7741
6818

17239
15710
19201
19964
18247

123918
121973
167640
161671
135710

29
30
30
29
30

Sæsonens
Varig h ed
i Uger

30

har roet og- styret

_,_o

___

Firer m. St.

Antal
13aadture

I

»Ormen«

I

86
518

Halvoutr. Firer

I »O lsen« .
»Cox«
»Jar1«.

i>Dan«

»Hjalte«.
»Viking«
»Bjarke«
FireaarersInrigger

89
103
-192

I

I

»Blaa«

»Thor«
»Dreng«.
»Saga«

»Roar«

»Helge« .
»Rune«
»Rolf«
Antal
Ture for samtlige
Medlemmer

Gennemsnit li gt
Antal Ture pr.
roende og styrende Medlem

Antal km
for samtlige
Medlemmer

Antal km
roet og styret
paa Langtur

19513

28

135710

29182
I

ToaarersInrigger

»Svea«

"Cimbria« .
»Loke«
»Elektra«
»Freja« .
»Hugin«,
»Munin«

I

I

208
1078
605
492
1501
943
1123
2245
281
8476

106
»Tjalfe« .
»Leif«

I
I

I

»Jyden« .

6818

I

609

I

371
1044
411
743
956
319
1913
2993
1789
1974
2507
1492
1204
17716

I Antal km
pr. TUl

11
151
74

72

166/1
»Odd«
»IVfoa«

Ture

1133
461

604

..-

Anta l
Baadlllre o\'er
30 km

i Sæsonen s Løb

650

o

km

I

OVERSIGT OVER KLUBBENS VIRKSOMHED
I 1934
0 -'

I

Otter

Firer u. St.

Anta l aktive
Medlemmer, der

Baad

"Uffe«
»Blue Boy«

I

1930
1931
1932
1933
1934

47

236
14
90

6,6
7,5
6,2

I
I

I

6,0
5,8

104

5,9

67

9,0

14
16

6,4
6,5

30

6,4

I

16
230
121
81
165
125
127
253
42

I
I

7,0

1160
38
150
36
81
133
34
233
389
228
232
237
169
71
2031

13,0
4,7
5,0
6,1
9,1
7,5
8,8
8,9
6,7

I

I

7,3
9,8
7,0
11,1
9,2
7,2
9,4
8,2
7,7
7.8
8,5
10,6
8.8
16,9
8,7

-

-
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'

Toer

U.

St.

I "Sans«

218
34
131

»Duo({

Dobbelt-Sculler

"Duplex«

165
" Atom « .
"Alf« .
"Svip«
"Skræp "
"g lII«
"Daphne« .
»Ion«.

"Tuto«
"Nympha«.
"Uno«

14598
" Cito«
Single-Sculler,
cravelbygget

I

I
I

»(1«.

»f3«.

5
26
31

I

2987

I
I

5,3
4,7
4,4
4,7
4,8
4,9
5,0
5,4
4,9
4,5
5,3
5,2

I

991

138

7,0

6818

R epal-~'\tio ncr

udrør cs

(rh.S.Børgescr,&Co.)

I

for 1. Januar 1934-31. December 1934

Kr.

6,7

Øre

INDTÆGT
Kassebeholdning fra forrige Aar . . . . .
Kontingent (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet og Polyteknisk
Læreanstalt . . . . . . . . . . . . .
Tilskud fra Danske Studenters Idrætsraad .
D. S. R.s Venner . . . . .
Gaver og andre Indtægter.
Huset i Nivaa. . . . . .

4,9
5,1
7,9
8,0

I

UDDRAG AF KASSEREGNSKABET

6,8
5,0

36
81
21

Stø .. te Udvalg i dan.he Hatte og Huer
ioruden alle førende l<. valitet •. lVfærber

Pile .træ d e 19 . TIL Byen 3188

6,4 .

34

IIIIIIHIIIIIIIIIIIIE IlliliR IlliliR 1111IIE 11111IH1111111l111111r111111r 1111IIE

Cd-. ~clttnilt

pr. Tur

184
638
169

45635

lait for samtlige Baade.

Antal km

342
80
168
349
390
564
79
592
162
101
160

1613
350
787
1681
1930
2812
429
2901
733
534
828

»Svava «.

Single-Sculler,
klinkbygget

Ture

km

Baad

Type

o
27.843

00
12

880
950
690
11 .070
100

00
00
00
21
50

41.533

83

Kr.

Øre

7.526
2.452
2.224
909

50
15
72
00

2.124
232
5.042
3.682
5.493
6.489
4.385
918
54

55
22
18
05
14
43
29
00
60

UDGIFT
Skatter og Afgifter, Baadehuse, Telefon m. m.
Administration, Tryksager, Porto, Incasso m. m.
Aarsberetning, Propaganda m. m.
Studentermatchen . .
Klubkaproning, Fester, Gymnastik og andre
Klubforanstaltningei
Huset i Nivaa . . . .
Anskaffelse af Baade og Aarer.
Vedligeholdelse af Baade og Aarer.
Kaproningsudgifter . .
Træner og Motorbaad .
Ren ter og Afdrag paa Gæld.
Kontingent til D. F. f. R.
Kassebeholdning pr. 31. December 1934

141 .533

Is;-
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
PASSIVE .M EDLEMMER

Brygger Carl Jacobsen t
Direktør Harald Simonsen
Professor H. J. Hannovel'
Overlæge H. S. Køster
Ingeniør H. Ree
Overlæge, Dr. med. Knud Secller

DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER
UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

Kontingent fra »Vennerne« ..er i AaI:~t 1934. indga~et
Kr. 690.-, der el' anvendt hl AnskaHelse af MaterIel.
Klubben bringer Vennerne sin Tak fol' deres stadige
Trofasthed og Offervil,je overfor deres gamle Idræt.

I

Læge P. ]. Bertelsen
Josias Bille
Ingeniør Th. Carstensen
Ingeniør Til. Eberth
Professor Jul. Hartmann
Overretssagfører P. Heise
Direktør V. Hjort
Fru A . Hvass
Direktør Helge Jacobsen
Ingeniør]. P. Johansen
Overretssagfører Kjær
Ingeniør K. V. Koch
Overlæge H. S. Køster

Tandlæge K. Machold
Overretssagfører Hans Madsen
Direktør G. Riemann
Stabslæge E. Saugman
Overlæge K. Secher
Direktør Harald Simonsen
Professor E. Suenson
Læge Thorup-Petersen
Ingeniør Harald Tølbøll
Sagførerfuldmæg-tig K. Blessow
Politiadvokat H. Kudsk
Ingeniør Munkebo

Direktør Peter van Aller
Værkfører Willem van Aller
Stud. med. Jens Bang
Landsretssagfører H. Bache
Assistent Steen Bille
Stud. polyt. P. Brask
Stud. art. E. Bastrup Birk
Stud. mpd. H . Bukh
Ingeniør Carl Christensen
Stud. jur. S. Christensen
Stud. odont H. R. Christensen
Cand. polit. O. H. Dall
Volmer Degn
Overlæge H. Forchhammer
Dommerfuldmægtig H. Fogh
Inspektør G. Forchhammer
Cand. jur. A . Graf"
Professor]. Gunner
Stud. med. Ulf Hansen
Ingeniør O. Hallin
Landsretssagfører Sv. Harms
Ingeniør H . Holmqvist
Læge Jens Jensen
Ingeniør Johs. P. Johansen
Lærer K. Johannesen
Stud. med. Erik Johannesen
Stud. mag. F. Kamp
Cand. med. ]. Krag
Frk. Sonja Krat
Ingeniør S . Kamman
Stud. jur. C. Lyngseth'
Assistent H. D. Lydersen
Overlæge B. Lundstein
Birte Lundqvist
Overinspektør T. Lohse
Stud. jur. A . Malling-Sørensen
Ingeniør A . S. Mathisen
Arkitekt O. i\lIandrup-Poulsen
Overretssagfører Hans j\lladsen
Læge A. JvIallliesen
Politiinspektør E. Mellerup

Professor]. J'v[unch-Petersen
Borgmester H. C. V. Møl/er
Jørgen Atøl/mann
Grosserer S. Middelboe
Ingeniør T. E. Neesby
Professor Dr. phil. ]. Nielsen
Stud. mag. P. Hygum Nielsen
Sekretær C. Nobel
Cane/. jur. H. T. Mosbæk
Ingeniør Chr. Ostenfeldt
Direlctør IC. Parkov
Ingeniør Hostrup Pedersen
Ingeniør Ove Petersen
Grosserer Gunnar Pedersen
Stud. polyt. Flemming Petri
Konstruktør A. C. Rasmussen
Claus Jespersen Riemann
Ingeniør P. Riemann
Stud. arch. T. Ritzau
Professor W . Rung
AfdelingscJH!{ H. Schonning
Stud. jur. H. C. Slwndrup
Ingeniør H. Schwitzer
Læge Jan Schousboe
Fru Yrsa Secher
A. Jørgen Secher
Uffe Secher
Ole Secher
Overlæge Skat-K emp
Bogtryklcer Rich. Steenbeclc
Ingeniør V. Steenstrup
Læge IC. Staggemeier
Assistent J. Thaarup
Stud. med. K. Tolderlund
Professor Th. E. Thomsen
Stud. jur. H. Wagner
Professor Erik Warburg
Ingeniør M. Weitemeyer
Kasserer O. V. Wolff
Kriminaldommer S. Volkersen

si~ aer mea ~Iomsr~r
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JOH. FORNÆS

D

S. R.s Hædersgave til særlig
• fortJente Medlemmer, en Papirknivaf Sølv, smykket med Klubbens Stander og forsynet med Inskriptionen »Fortjent«, indehaves af
følgende Medlemmer af Klubben:

GULDSMED
Købmagergade 9

Teleion Ctr. 4840

Ingeniør Ove Petersen. . .
Ingeniør J. Norman-Hansen

1925
1926

Grosserer G. Schack_
Ingeniør H. B. fogh . . .
Ingeniør O. Hallin. . .

1926
1927
1928

Cand. pharm. Axel Hertz.
Ingeniør H. Høeg Rasmussen.

1928
1929

Sekretær, cand. JUL Axel Lundqvist .
Ingeniør H. Ree. . . . . . . .

1930
1931

Overlæge, DL med. K. Secher. .
Arkitekt Ove Mandrup-Poulsen
Fuldmægtig H. K. Rasmussen .

1932
1933
1934

LEVERANDØR TIL DANSK FORENING FOR ROSPORT
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H. K. Rasmussen.
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}}SEJRSMASTEN«

i\f D. S. H.. skænket lngenior, ca~d .

.fi

polyt. B. Ree paa G eneralforsamli ngen 1934 som en Erindring om
D. S . R 's hidtil størst e K aproningssæson (36 Sejre) og samm e Aar af
Ingeniør R ee udsat som evigt vandrende Præmie indenfor D. S. R.
»SejTsmasten« gives af D. S. R.'s
Bes tyrelse for et Aar ad G angen, til
det Medlem, der i den forløbne Sæson har udført det st ør s te Arbejde
for Kaproningen i Klubben .
»Se.jrsmasten« er
tildelt:

AARETS PORTRÆT

For 1935:

Gudmund Schack.

H
G udmund Sch ack .

Ing . H. Ree.

vor. bliver cle gamle Studenterroere af?
For d e Hestes Vedkommende maa Guderne vide
det. Alt for mange forsvinder ha D. S. l-t, uden at vi er
i Stand til. at holde Rede paa h vorh en , fordi de opgiver
Følingen mecl Klubben, svig ter den.
Men saa meget glader e maa vi VaT e for dem, der trofa st h æ nger ved, s tadig føler sig som D. S. R.er , selvom
d e ikke m er e daglig kan vise sig i Baudehuset.
O g Cl f dem er da heldig·vis en DeL Jeg skal blot
n,cvne enkelte, som netop falder mig ind, Frantz Hvass,
der sidder i London som Legationssekretæ r , Aage Petersen, blandt Venner lydende Navnet »P eter«, nu Landsretssagfører i Køb enhavn, Bo Pry tz, d er er Assistent ved
et eller andet Un iversite t i U. S. A., BrHdrene van Aller,
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Overretssagfører Hans Madsen, Sagfører Erik Beckel',
Thorup-Petersen, nu Læge ovre i Randers og Træner for
Randers Roklubs Kaproere, Jens Nielsen, der ogsaa er
Læge, Ingeniør Hallin i Odense, Overlæge Brun-Pedersen,
nom de guerre »Mads«, Direktør Riemann, Arkitekt
Mandrup-Poulsen, Kriminaldommer Volkersen i Viborg
- lad mig standse her i denne Omgang.
Det er dog ikke nogen af dem, der denne Gang skal
være »Aar'ets Portræt «. Hver af dem kunde ellers godt
fortjene det.
Nej denne Artikel skal handle om en af D. S. R.s
allermest trofaste Venner, om »Mathis i Faarevejle«.
- Jeg kender ham ikke siger de fleste nf Læserne.
Nej, det gaar jeg ogsaa ud fra. D. S. Rs Medlemmer
skifter hurtigt, og man skal ikke være mange Aar væk
Ira Klubben, før man bliver en Sagnfigur.
Men netop fordi Medlemmerne i det store og hele
ikke kender »Mathis «, skal han være Aarets Portræt.
For han fortjener at huskes.
»Mathis « er døbt Axel Mathiesen, og han var for ca.
15 Aar siden et aktivt og ivrigt Medlem af D. S. Rs Bestyrelse og en stor Kaproer for Herren.
Men siden tog det den bedrøvelige Vencling med ham,
at han fik sin medicinske Embedseksamen og forlod
Hovedstaden fol' at nedsætte sig som praktiserende
Læ ge i Faarevejle. Hvilket er hans Job den Dag i Dag.
Men aldrig har han glemt sin Kærlighed til D. S. R.
og til Rosporten. Og aldrig har han mistet Følingen med
Klubben.
Aldrig har han ladet nogen Lejlig"hed til at møde op
ved vore Fester gaa fra sig. Hvis det overhovedet har
været ham muligt, har »Mathis « stadet Bilen, naar vi
kaldte og er rullet til København. Ved vore Klubkaproning.er har vi set ham som Dommer.
Ogsaa Dansk Forening for Rosport har haft Bud
efter ham Gang paa Gang'. Han h ører til den faste
Official-Stab paa Bagsværd Sø. Og hvad enten han

optræder som Banedommer, Tiddommer eller i anden
Egenskab bliver hans Hverv bestridt med ubetinget Sagkyndighed.
Men en L æges Tid et' travlt optaget; det sker selvfølgelig ofte, at »Mathis« maa blive hjemme i Faarevejle,
naar han g'erne havde villet trille ind til Kammeraterne
i København.
Til Gengæ ld kommer saa vi til ham, O g den Modtagelse, der bliver D. S. Rer til Del i Læg"eboligen i
Faarevejle, kunde godt fortjene et helt Kapitel for sig.
De Fester, vi har holdt dewppe, staar den Dag i Dag
hiske i Erindr'ingen - ikke blot hos os Deltagere; men desværre - vistnok i hele Egnens. Jeg er bange for , at
vort »Ry « har bredt sig deroppe, saa endog den h øjfornemme Jarl af Bothwell, der sover sin sidste Søvn i
Faarevejle Kirke, maa have fornemmet det.
Men for disse Fester skal »Mathis « ikke have Æ ren
alene ; selv tager vi ogsaa lidt af den , for vi kommer
altid med godt Humør ; men den aller største Del skal
gives til »Fru Mathis «, der forstaar at gøre Villaen deroppe ikke alene til en »Lægebolig« - det lyder saa officielt - men til et Hjem for Studenterroere.
Man skal kende en Hest paa dens T æ nder og en
Mand paa ha ns Kone.
Behøver jeg at give »Mathis « større Anerkendelse.
Han et' en af dem, vi ikke kan faa for mange a f i
D.S.R.
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E. W. NANSEN
H øjcsteretsadvokat
optrædcr ikke ved denne Lejlighed

NOI·.~ke Siw1enlers Gymnastik- og Fegfeforening

for første Gang i DSR's Aarbogs Spal ter, og nogen Introduktion af ham
sku lde ikke være nødvendig blandt
danske Studenterroere, er det i hvert
Fald ikke hos alle de af vore Kaproere,
der gennem Aarene har gæstet Norske
Studenters Rokluh.

som blev stiftet <:d lerede j 1870 og ~om ~taar j en nct'rmere
forhindeise med Universitetet i Oslo end de andre klubber, idet den driver sine ()velser i den niversitetet tilhorende gymnastiksal og faar sin instruktor betall av
Universitetet. Klubben , som har omtrent 200 medlemmer,
har gymnastikovelser 3 gange i lIken og instruktion i
fegtning 2 gange, og" som regel er den altfor lille gymnastiksa l fyldt til trængsel. Klubben er ikke i nævneværdig utstrækning en konkuranseklub, men dens medlemmer- har med hæder deltat baade i ind - og lltland.
Saaledes deltok endel Jegtere i Kiel i juni 1929, hvor de
ogsaa motte danske konhtrrenter'.
I 1897 blev

Blandt vore bedste Venner indenfor det
nordiske Samarbejde paa Roningens
Omraade staar Nansen i første Række.
Han har gennem mang'e Aar været en
af Norske Studenters Roklubs ledende
Pe rsonligheder, ge'lllcm 10 Aar sad
Irall i sin Klubs Ledelse, deraf Oel"e
Aar som Formand.
Men N a nsens Interesser strækker sig
videre end til Rosporten ; Studenteridrætten som saadan er h a ns Kælebarn,
og han er derfor ganske naturligt
havnet paa Formaudspladsen i " Norske Studenters Idrettsraad «, den Institution om hvis Arbejde og Resultater
han fortæller i nedenstaaende Artikel.

NORSK STUDENTERIDRETT
av

Advokat E. W. Nansen,
Formand i N orske Studenters ldreltsraad.

et el' ll~ecl gIrede .!eg il~lotekomme(" Redaldore~s anmodmng at skI'lve hH om nor'sk stndentel'lclreH.
Desto mere et lands studenter kjender til forholdene
blandt studenterne i et andet land, desto lettere vil samar'beidet gaa. Man vil for~taa grllnden ti l dette eller hint,
og man vi l lettere kunne mnte vanskeligheter.
Naar jeg skal gi en kort oversigt over norsk studenteridrett, saa er det vel det mest praktiske at begynde med
de forskellige studentcridrettsklubber, for saa efterpaa
at omtale de forhold som er fælles . .leg begynder da forst
med de 8 studenterkluhber i Oslo. Den ældste af disse er
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stiftet, men den skulde del vel ikke være nodvendig at
tale meget om i denne aarbok, idet de to klubber .To har
hat forbindelse helt siden 1901 , da den forste nordiske
studenterkapproning' blev holdt. Hvis jeg ikke tar helt
feil, saa er dette elet forste organiserte nordiske samarbeide paa idrettens omraade. Klubben er den storste
av alle stlldenterk lubbene, i.det den HU har ca . 520 medlemmer, og det er vel ogsaa tillaH at si , at den vel er den
bedst org·aniser>te. Den er den nrcst storste av Norges
roklubber. I de H)r'ste aar av sin eks.istens holdt klubben
til i et litet tneskur under fæstning'en Akersh us. Allerede
i 1903 flyttet den sit klllbhu~ over til Bygdo, hvor det
ligger fremdeles. Huset var forst av træ, men i 1923 fik
klubben sit nuværende betonghus. Dette skal efter sigende indeholde Skandinaviens stbrste 1aathall. Det har
flere klubrulIl og en festsal, hvis vægger er dekorer t med
malerier med motiver fra roning' i alle verdensdele.
Klubben har for tiden over 40 baatet. Paa Nakholmen
en halv times rotur fra baathlJset, har klubben reservert
badeplads. Paa Solodden, ca. 1 times rotur fra Oslo, har
den et utflugtssted, noget i hkhet med Eders Nivaa.
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Der er det i 4 bungalows plads til 24 overnattende, og
desuten er der en messebygning og et baathus.
Paa reO'attabanen
har det gaat op og ned. I 1923.
b
vandt klubben den vandrepræmie som var sat op i
matchen mellem de nordiske studenter. I konkurransen
om den nye pokal leder, som bekjendt L l aar'et 1915
blev de norske studenterroere nordiske mestre i firer med
styrmand, og i aaret 1926 i firer uten styrmand, og det
var til og med et letvegtslag. Samme aar vandt det
samme lag den store Langaal'ds pokal, om hvilken der
hadde været kæmpet siden 1915, til odel og eie for klub~
ben. Senere har ikke resultaterne paa l'egattabanen været
særlig glimrende. I 1934 var de dog bedre end de foregaaende aar.
I 1912 blev
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ken», med forslag om det ikke kunde være en ide at
bygge en skandinavisk skihytte paa gTænsen mellem
N.orge og. Sverige. Ideen tror jeg var opstaat fordi der
vmteren for nogen dage hadde været skifore ved Kjobenhav~ og de danske studenter hadde da opdaget hvilken
~erhg sport skilopningen var. Til fore sporselen svarte
Jeg at det . var. litt upraktisk at lægge hytten paa grænse~ langt fra folk , men at Studentenes ldrettsklllbb med
stotte av Norske Studenters Idrettsraad sku Ide byg'o' e
k'h
.
b
en
s i ytte l nærheten av Oslo. Jeg foreslog da at de danske studenters bidrag skulde sættes i dette byO' mot at d
. d l
b
e
en ViSS e av aaret disponerte over et visst antal senger.
Dette blev akceptert, og senere fik vi ikke mindre end
noget over kr. 7.000.- fra Danmark samt en del ut t · ,
Seors t e d e len avet
d
'
kontante
bidrag fortæller rygtet SblyI.
skaffet til veje paa folgende maate: Det var 2
havnske handelsmæ nd som stredes om kr. 5.000.-. Belopet var av liten betydning for begge, ti de var rike
m.ænd, de~ var selve principet det gjaldt, som ellers saa
ofte . ~et I verden. Denne strid fik en medarbeider i
«Politiken» rede paa, og han foreslog da, at den som
vandt sa~en sku Ide forære de kr. 5.000.- til I-lytten ved
Svador. Som sagt, saa gjort.
De forste aar blev hytten ivrig besogt av de danske
studenter, men de senere aar har der klin kOTluuet f- .
fra
og i J li len iaar slet ingen.
den hertIl er formodentlig den at de sidste vintre har
været meget snefaHige.
Jeg gjor Danske Studenters Roklubs medlemmer opm~rksom paa denne hytte. De kan her for en rimelio'
Pl'~S faa en herlig ferie i et glimrende skiterræng, o~
velen med danskebaaten falder ikke lang. Bare s or
vore race-roere!
p
I 1919 blev

kjobe~~

Kvindelige Studenters Skiklub
stiftet, og den har ca. 50 medlemmer. Den har en egen
hytte som ligger et par timers vei fra Oslo, og denne
blir ivrig benyttet saavel sommer som vinter. Klubbens
medlemmer deltar ikke ikonkunanser.

Studentenes ldretiskl.ubb
blev stiftet i 1914 og har omkring 250 medlemmer. Klubben drev til 1928 kun fri-idrett , men begy ndte det aar
OO'saa med skilOpning. l aarene 1916- 18 hadde klubben
flere udmerkede fri-idretts-mænd. Senere fik den imidlertid en svaghetsperiode, men er nu i glædelig fremgang.
Dens mest kjendte medlemmer er langdistanseloperen og
skilopel'en Knut Moyen og hojdehopperen Birger Halvor sen, som blev nr. 2 i aarets Europa-mesterskap. Klubben eier et par timers vei fra Oslo ved Svartol', en prægtig skihytte med 43 senger, som blev bygget i 1929. Hytten
er delvis opforL ved hjælp av danske penger, og om dei
vil jeg gjerne fortælle en liten historie:
Jeg fik som formand i raadet i 1928 en henvendelse
fra Danske Studenterlejre, som blev stottet af «Politi-

besoken~e

~anmark,

Gru:~

Akndemisk Bokse-Clu.b
st~ftet, og den hadde sine oveiser i Universitetets gymnastIksal. Dens medlemmer drev boksningell k·LIn som
. mo-
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tion , men klubhen hadde dog inden sin midte Olympiaseierherren dr. Sverre Sijrsdal. De sidste aar har desværre
khlhben fort en hensyknencle tilværelse.

Akademisk Skytterlag
blev stiftet i 1921 og lull' omtrent 1'50 medlemmer. Den
driver skytning om so mmeren og skiliipning med sky tning om vinteren. Den har ogsaa en h ytte i n ærheten av
Oslo. Klubben hal' de s idste pal' aar hat konkUITanse
med Universitetet i Lunel. Var det ikke en ide ogsaa at
faa istand en dansk-norsk konkurranse ?
Fol' omtrent 10 aar siden fik Universitetet paa Blindern i nærheten av Oslo et studenterh.iem, hvor del' kan
bo 200 studenter. Disse studenter har dannet sin egen
klub som hetel'

Blindernstudenlene8 Sports klub
som driver fri-idl'ett , skilopning, tennis, gymnastik og
fegtning. Klubben har egen hi-idrettsbane, egne tennisbaner og egen gymnastiksal. De studenter som bo[' der,
el' LI tenbysfra, saa klubbens medlemmer har væsentlig
representert andre klubber. Av kjendte idrettsfolk som
har været medlem av klubben, nævner jeg sprinteren
Per Oskar Andersen - nu et ivrig medlem av Norske
Studenters Roklub - og langdistanseloperen og skiloperen Reidar .J ijrgensen.
Den yngste av klllbbene i O slo er

Kvindelige Sludenters Idl'eUsklub
som blev stiftet i 1930 og ha[' omtrent 60 medlemmer.
Den driver fri-idrett , tennis og skilopning . .T eg tror ikke
interessen for hi-idl'ett el' fuldt saa stor som. fol' et pa['
aal' siden, og selv er .jeg av den op fatning at kvindenes
interesse for fri-idl'ett har været litt av en motesak.
Utenfol' Oslo hal' vi 2 studenteridrettsklubber -
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Norges Landbrukshijiskoles ldretfslag
hal' ca. 50 medlemmer. Den driver buning, fri-idrett. og
skilopning' og har en egen fri-idretts-plads og en prægtig
gymnastiksal b ygge t if.ior. Den har flere uclmedcede
skilopere. 2 av dens medlemmer, Wiih og Benie/'ud, deltok saaledes i Studenterolympiaden i Cortina d'Ampesso
i 1928. Den hal' ogsaa nu flere udmerkede hi-idreHsmænd.
Norges Tekniske Hoiskoles ldreits/of'ening
blev stiftet i 1910 og skal saaledes iaar fejre sit 25-aars
jubilæum. Den har 400 medlemmer, h vomv dog mange
el' færdige med eksamen. Foreningen driver tllrning,
fri-idrett , fegtning, boksning og skilopning og har i
Trondh.jems omegn en stor og vakker ski hytte. Klubben
hal'haH udmerkede skilopere, saaledes blev Conl'ild
Thrilne seierherI'e i langrennet i Cortina, og i 1933 vandt
Gunna/' Sakshaug baade langl'ennet og det kombinerte
renn i det akademiske skirenn i St. Moritz, og blev
samme aar «stlldenterverdensmester}) i kombined og
hopprenn i studenterolympiaden i Italien.
Alle de ovennevnte klubber med undtagelse av Kvindelige Studenters Skiklub er ogsaa medlemmer av sine
specielle kretser og forbund og dermed ogsaa medlem av
Norges Landsforbund fol' IdreH, hvis bestemmelser de
er underkastet. Samtlige el' ogsaa tilsluttet

Norske Studenters ld/'etfs/'aad
som blev stiftet i 1913.
Dette raads formaal el' aa virke for fremme av norsk
studenterid['ett og aa tjene som bindeledd mellem studenternes fOI'sk.jellige idrettsforeninger. Raadets arbeide
ledes avet styre paa 3 medlemmer, som velges paa raadsmote i desember som da ogsaa behandler alle sporgsmaal
av almindelig interesse. Styret lal' hvert aar ved en av de
tilsluttede klubber arrangere studentermesterskap paa
ski og i fri-idrett. Ved stuclentermesterskapet paa ski
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konkurreres del' samtidig mellem de tre institusjoner
Universitetet, Landbrukshoiskolen og Den tekniske hoiskole om en vandrepokal. Denne er nu 2 ga nger vunnet
av Den tekniske hoiskole til odel og eie. Disse institusjoner hadde og'saa tidligere konkturanse i fri-idrett sammen med studentermesterskapet. Imidlertid viste det sig
at Universitetet paa grund a v sine mange studenter bestandig hadde de beste chancer i denne konkurranse og
man gikk derfor over til aa holde en konkurranse studenterklubbene imellem.
Styret repl'esenterer ogsaa Norske Studenters Jdrett s~
raad overfor andre land og uttar de norske representanter i internatsjonale konkurranser. Del' opstaar da den
vanskelighet at ikke alle studenteridrettsmænd er medlemmer av studenterklubber og Raadet maa derfor ofte
henvende sig til andre klubber for aa faa den heste representasjon.
(Av hvad som er nev nt ovenfor vil det fremgaa , at
studenteridretten ikke er saa nær knyttet til Universitetet og hoiskolene som tilfelle el' i andre land. Universitetet f. eks. Ion nel' kun en gymnastikklærer. Hvad de
andre idrettsgrener angaar, saa er studentene helt oveI'latt til sitt eget initiativ og Ulliversitetet blander sig paa
ingen maate op i studenterklubbenes anliggender.
Denne manglende stotte fra Universitetets side henger sammen med den ringe interesse den norske stat
viser studenteridreHen. Mens der aar om annet bevilges
over 3.000.000.- kroner til Universitetet til studentenes
aandelige utdannelse, har der kun vært bevilget 8.000.kroner til studenteridretten og herav gikk kr. 4.500.- til
gymnastikk- og fegtelærer, mens resten fordeltes mellem
studenterklubbene. Idretten ved Universitetet i Oslo faar
idag ikke engang denne ringe stotte. I 1929 blev nemlig
enhver bevilling til idretten ved Universitetet stroket av
Norges storting. Læreren i den gymnastikksal som staten
selv hadde b ygget skulde ikke engang faa lønn. Vi lclarte
oss den gang; ved frivillige bidrag og senere er lønnen til
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gymnastikklæreren paany blitt ~pfør:t paa stat.sbudget~et ,
men ellers faar idretten ved UnIVersItetet nll Ikke en ore
i statsstotte. Paa ekstraordinært vis har studenterklubbene maaHet b6te paa dette, f. eks. ved tilstelninger. Norske Studenters Roklub holder saalecles et markecl hvert
aar ved St. Hanstider.
Tiltrocls for alle okonomiske vanskeligheter maa man
do'" allikevel kunde si at interessen for studentericlretten
i Norge vokser, at studenterklubbene arbeider godt og
at de norske studenter hev del' sig godt paa konkl1lTansehanen. Den voksende interesse de sisie aar tilskriver jeg
for en stor clel, at vi fra 1928 har hatt en ,.en studentericll'ett , at denne er gaatt over til aa bli en hoiskoleidre~t.
J Norge - i motsetning til de fleste andre land - er .Jo
forholde!. d el, al. htelen sbl dent erhverves ved avshltnm"'en 11"\' skolen isicdei !"OI' ved pna bcgyn n e)scn av studiMnll !",HlI' dn del ikk Il ,II log iske begrep en «ikke
sllld 'ITlIde sllld 'ni », id'l dc! jo ikke alle de som hal' tatt
Inlilllll Iwg Ylld c r ul sludcl'e, men blir f. eks. forretnings11111'1111. lIllIIi) 1l)~H kunde ogsaa «ikke st uclerende studenIt'!' dellil i de nmske st udentermesterskap. Nevnte aar
" ~s lllll 'I illlidledid Raadet at kun de studerende ved
Universitetet og høiskolene skulde delta, og denne beslutning - tror jeg - har g'avnet norsk studenteridrett.
) ethverttfall har den skapt en stOlTe interesse for studenteridretten blanclt de st uderende, so m ml i storre grad
kan kalde denne idrett for sin. Beslutningen har ogsaa
gjort samarbeidet mecl de anelre ellropeiske land let~eJ'e ,
idet d e fleste av disse jo ikke kjender begrebet en «Ikke
studerende student».
Til slutning vil jeg saa nevne lift om de

:l"IIe.

internas joncJ.le konkurl'EI.IlSer,
som de norske studenter har deltatt i.
.Jeg hal' ovenfor fortalt om de nordiske stuclenterkapproninger, som begyndte allerede i 1901. Disse val' i
mange aar de eneste internasjonale konkurranser som
norske studenter deltok i.
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I 1916 kom en konkurranse paa ski istand mellem
norske og svenske studenter, men elet er foreløbig blitt
med dette ene stevne.
Vinteren 1928 moltok vi saa innbydelse til aa delta
i «Federation Internationale des Etudiants » (C. I. E.)
stlldenterolympiacle i Cortina d 'Ampezzo. Undertegneele
re.jsie nedover med 5 skilop ere og 1 skoiteloper, og vi
fikk 1. og 3. premie i langrenn, 1., 2. og 5. premie i
hopprenn og 2.- 5. premie i kombinert. Skoiteloperen
gjorde det ikke saa rart, men vi fikk dog -e kshapremie
som 3. heste nasjon, tiltrods fol' at vi ikke deltok i annet
end en del af konkurransene paa ski og skøiteløb.
Sommeren 1928 deltok Reidar J orgensen i C. T. E.s
sommerolympiade i Paris, og fikk paa 1500 m. samme
lid som seierherren, tyskeren Kranse.
r Juni cleHok vi med ikke mindre end 17 mand i det
11.()t'(Iisk-tyske stevne i Kiel, hvor ogsaa danske studenter
deltok. Reidar Jorgensen vandt baade 1500 m. og 5000 m"
mens landskampen i fri-idreH blev vunnet av Finnianel,
dernest kom Tyskland, Sverige og saa tilslutt Norge.
1 19,0 arrangerte vi en konkurranse i fri-idl'ett med
de .japanske stuelenter, som var paa gjennemrejse til
studenterolympiaden i Dal'lnstadt. Japanerne vandt med
1.3 mot 1.4 points, men var meget mere overlegne end tallene viser. Ogsaa i olympjaden i DaI'lnstadt eleltok v i,
dog uten synderlig held.
De schweiziske studenter har hvert aar arrangert
konkLllTanSer paa ski og i 1933 deltok vi fol' forste gang
i <lisse. Gunnar Sa k:.shaug fra Den tekniske hoiskole
sendte vi nedover, mens vi ellers var representert ved
studenter som siudede j Schw eiz. Resultatet hadde vi all
grund til aa være fornoiet med. Sakshau g vandt 1. premie
baade i langTenn og kombinert og de tre forste plasser i
hopprennet blev belagt av nordmænd. Fra St. Moritz
reiste Sakshaug til Italien og blev «verdensstudentermester » i kOlllbinert og langrenn.
19,4 hlev et livlig aar hvad internasjonale konkur-
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ransel' a ngaar. I .januar sendte vi en represeniant til d e
akademiske konkurransel' paa ski i Polen og ha n vand t
en overlegen 1. premie i hopprenn. I juni reiste ikke
mindre end 17 mand fra Studentenes Iclrettsklubb ti I
Kiel for a a konkurrere med Universitetet der. Konkurrancen blev hoist sp ennende og resultatet var uvisst
helt til stafetlopet som Kiel vandt. Poinbsummene blev
58- 52 og t yskernes seir skyldes for en stor del den gode
mangek.remper, Sievert. Saa hadde v i den norcliske st uclenterkapproning i Horten, og i September kom den
gjennem flere aar forbe redte konkurranse i fri-idrett
mellem U niversitetene i Oslo og Uppsala endelig istand
her. D e norske studenter vandt med 63 points mot Uppsalas 52. I slutten av sæsongen h a dde Akademisk Skyttelag sin va nlige konkllrranse med studenten e fra Lund.
Disse vandt.
1935 ser ogsaa nt til aa bli et livlig aar. For tiden
holder vi paa med aa arbeide med vor representasjon
ved studenterolympiaden i St. Moritz. Vi har ikke anledning til aa sende nogen deltagere nedover, men haaper
aa faa en bra hopp av norske studenter i Schweiz og
Tyskland. Konkurransen med de svenske studenter paa
ski haaper vi viH bh genoptatt til vinteren. Til sommeren skal vi som vanlig delta i den nordiske studenterkapproning, og Studentenes (drettsklubb faar besok av
studentene fra Kiel mens representanter fra Universitetet.
s kal reise til Uppsala aa forsoke aa faa en aks.je til i
vandrepokalen.
Dette var liH om nors k studenteridrett og .jeg vil
slutte med det haap at baandet mellem de danske og
norske studenteridrettsm æ nd i fr emtiden maa knyttes
encLnu fa stere.
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EN TALE, DER IKKE BLEV HOLDT-

B

estyrelsen bad i Foraaret 1934 et af Klubbens
æ ltlste, aktive Medlemmer om at døbe en af
Klubben s Baade.
Den paagæ ldende afslog imidlertid at overtage
Hvervet, men hans Kærlighed til Rasparten har alligevel væ ret for stor til, at han har kunnet lade
være at fundere over, hvad han vilde have sagt,
om han skulde have efterkommet Bestyrelsens Anmodnin g.
Han sendte d a til Formanden den Tale, han
kunde have holdt og den ge ngives her i Aarbogen,
idet den er for god til blot at skulle havne i Arkivet:

,,1 Odins Regeringstid va r hverken Ritzau eller
Radio opfunden ; derfor holdt han to Privatdetektiver,
der holdt den nysgerr ige gamle Herre au courant med
Dagens Nyt. Hugin - af Hu, Sind - havde den Opgave at holde ham i godt Humør, formodentlig ved
gode Historier , det har nok været Historier for viderekomne, selvom de næppe har naa et op paa Siden
af Zeus's, h a ns ældre Kollega.
Munin - a f Minde - havde derimod Refe ra tet af
de Sage r, d er skulde huskes. altsaa de alvorligere
Affærer. Dette skal understreges her, hvor Munin er
valgt til Bannermæ rke. Jeg bringer d a denne Ban d
det Ønske ved Daa ben , at den maa skænke alle dem,
der i Tidens L ø b kommer til at bema nde den , Minder
om al den Herlighed, der ka n rummes i Begrebet
Langtursroning: udholdende og kra ftigt Arbejde ved
Aarerne, Glæde over at føle Ungdom i Sind og Krop,
Humør og Livsmod.
Og gid disse Minder maa sidde saa fast i Sindet,
at de hvert Foraar myldrer op derfra igen, ka lder,
vinker og lokker og kræver at blive fornyede og
s upplerede paa nye Langture, saa at deres Indehavere
hvert Aar langt frem gennem Livet melder sig paa ny
ved Roningen og derigennem erhverver sig Udbytte
af den bed s te Sport, der kan s kæ nke Ungdomsfornemmelse og Livsglæde op i den høje Alder.
Munin! Jeg ønsker Dig et langt og begivenhedsrigt Li v! «
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V i skelner j dag-lig Ta le i Klubben meUem
Motionsroere, Langturs roere og Kaproere; men medens de to s id s te Benævnelser
er udmærkede, kunde den førs te være bedre.
l Norge har man en langt bedre Betegnelse
ror disse Roere, nemlig OnJet »Baderoere«.
Hvis man herhjemme brugte deue Udtryk ,
vilde ingen laste os ror at sige, at Højesteretssagfører Bondo Svane er Baderoeren
par excellence.
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kaldende Telefoner, dens knitrende Skrivemaskiner,
dens karbolduftende Hospitaler og dens Lumre Auditorier. Dær el' der Udsyn hele Horisonten rundt, til Forterne med det frodige Grønsv æ r, ti l Hveens Lerklinter
med fri ske, gule Skred og til Grundtvigskirken, eler staar
som et Monument over den takkede sj ællandske Landsb ykirke, paa Grænsen mellem By og Bondeland.

Endnu er det vist ikke sket, at Sva ne ikke
straks ener Sta nderhejsni ngen hvert Aac
har taget sin SCl1 l1 ertur til ))Sandøen « og

sit første Bad, ligegyldigt hvo." koldt Vandet h ar været.
Det er derfor ogsaa ganske n aturl igt, at
Svane, da h an i Aac fik en '.Jneget besteml«

Anmodning om al yde et Bidrag lil Aarbogen , h ar va l gt at l ov synge ») Sandøcn« -

Baderoernes Paradis.

»SA ND0EN «
Af Højesteretssagfører Oskar Bondo Svane.

U

nder Krigen - da blev det Mode blandt Industrifyrster og Børsbaroner at have hver sit eget lille
private Kongerige, en ø, hvor Havet laa som en mægtig·
Voldgrav om deres Gods . Gliickstadt købte Æbelø, Plum
fik Thorø ; men meget af det er nu kun Historie.
øg dog. Unge Stlldenterroere hal' den samme stolte
Friherrefornemmelse som disse Rigmæ nd, den samme
Glæde ved »Sandøen«, hvor de, som de gamle Nordboer,
sel v ha r »taget Land «.
Man leder forg æ ves i Achton Friis' og Johannes Larsens tre Bind om »De Danskes øer «, hvis man vil finde
»Saneloen«. Den el' jo og'saa mindre end de mang·e smaa,
navnløse Maageholme rundt om i vore Ftorcle og er desuden skabt ved Kunst, et Sted, hvor to Bølgebrydere gaar
sammen i ret Vinkel, en Krog, hvor Bølgerne har bygget
en Stump Strandbred knap 20 m lang.
Men dær er man fri, dæt er man sig selv ; clrer ligger
et bredt Vand mellem Studenter roeren og Byen med dens

Ker genopleves det første, vanclell'Ukne Danmark, den
Gang, da Isen veg tilbage. Her ligger Blokke, graa, røde,
sortternede, - Sten med hvide, vulkanske Aarer - Hulter til Bulter, bringende Bnd Ira Norges og Sveriges
F.jælde. Her r æ kker disse Moler sig som en Randmoræne,
dukket op af Smeltevandssøen.
Den ø er vort Rige. Men vi deler det med Fuglene.
Rylen sopper Foraar og Efteraar i Stranden. Pn-cstekraven ser· hver April paa Hedeplads i Sandet. Jeg har
en Oktoberaften set den islandske Ryle søge Føde paa
Turen mod Syd og følt Trækkets store Under ved Mødet
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med denne lille Fug-l, der smutter om mellem Stenene, som
den har gjort det Somme ren lang mellem Lavablokkene
paa den h øjnordiske Strand.
- Og vi deler Øen med Rotterne. Jeg beundrer de
Sandø-RoHer for deres ukuelige Livskraft. Del' har været
Dage, da det var Storm, og Øen var· oversvømmet ; en
stadig Trommeild af Styrtsøer hamrede mod den store
Cemen tblok yderst ude, der stammer fra det nedlagte
Kalkbrænderifort. Da var Rotterne - som i Syndflodens
Dage - krøbet tæ t sammen paa en Sten, der ragede op i
L æ af en vældig Blok.
J eg husker dem ogsaa fra en Augustaften sent, da
Tordenen brød frem. Den søde Regn vaskede den salte
Sved ned i øjnene. Og Søen lignede en Ringbryn.ie af
smaa Kratere efter Nedslagene fra Bygen. Landskrona
laa som et Diadem af Lygter, og Tuborgs illuminerede
Taarnspids h ang i Mørket som et flammende Nordlys.
Pludselig blev a lle disse Lys overstraalel: af et Lyn, der
eksploderede lige ved, ude over Sundet. Da skreg Rotterne i sanseløs Angst for Himlens store Aabenbaring.
Men jeg husker dem ogsaa fra lune Sommeraft ener,
naar de svære, graa Hanner, øre af Forelskelse, glemmende Øens barske Kaar, piler af Sted efter de brune
Hunner under hø.jly dt Piben.
- Studenterroerne maa nu ogsaa dele Øen med andre
Søens Folk. Med Jægerne, der i en Hytte, camoufleret
med Tang, sidder paa Andetræk. Skuddene knalder mod
de fl ygtende Skygger h øjt oppe under Nattehi mlen. Der
kommer en Maage med Kurs mod Saltholm - tillidsfuld,
fredlyst og fodret Vinteren lang ved Dronning Louises
Bro. D en aner intet ondt - der skydes igen - og Jv(aag·en
basker og pisker Vandet med den en e Vinge; h en over
den anden gaar en Stribe, rødere end dens eget Næb.
- Kajakpigerne har nu ogsaa opdaget Øen. Naar
saadan en ung Københavnerpige gaar paa Hovedet fra
en af de store S ten som en glimtende Delfin, forstaar
man rigtig det friske, det sund e hos Grækerne, naar de

Remington
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lod Afrodite stige op af Havet, naar Skønhedens Gudinde
fol' dem var en badende Pige. - Sandøen er det yderste Skær, den fjerneste Forpost
for Havnen ud mod Skibenes sære, store Verden. Jeg har
fra Sandøen set »La Marseillaise« staa Havnen ind, malet i Middelhavets glade blaa Farver, med den sejrrige
Tricolore agter, kommende fra Vagttjeneste i de sønderjyske Fjorde. Jeg har ude fra Sandøen hørt Triumfhylet fra alle DampfIøjterne paa de allieredes TorpedoJagere den J unidag, da Tyskerne skrev emder i Ver-

med Roser og Græs fra en Strandhave ved Klampenborg' - og en død Torsk med rødt, opspilet Gat.
Og dær ligger en druknet Skibshund og skvulper; det
ser næsten ud, som om den aandede i Takt med Krusningerne. Dens Race og Paternitet er ubestemmelig. Dens
Søskende, Bastarder som den selv, endte, kun timegamle,
deres Liv i en Bal.re; og nu er Vandet ogsaa blevet dens
Død. Den har i østen vist T ænder ved Landgangen mod
Kulier og Malajer; den har sammen med Skibsdrengen
vogtet Skuden, mens Besætningen turede rundt i Skt.
Pauli. Saa tog en Braadsø den en Stormnat i Kattegatvæk var den; hm Skibsdrengen græd.
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saiLies. J eg har set »Oscar 11«, rusten og umalet, staa
Havnen ud paa sin sidste Fart til Ophugning i Skotland.
Jeg har set norske Hvalfangere langsomt gaa til Kaj med Kanon, med bred Opslæbningsbedding agten til
Kaskelotterne, tungt lastede med Olie, skurede og skrammede af Isen i Sydhavet.
Jeg har da oplevet det samme, der føles, naal' der pludselig paa ens Bord ligger et Brev med et Frimærke fra en
eller anden fjern Koloni, - Vingesuset fra den store Verden. Minder fra Skibene skylles op blandt Tang og
Uhumskheder. Her er en Stump Redningsbælte - her
HalmhyIster'et til en Champagneflaske - Side om Side
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Jeg var ude i Havnen Nytaarsdag for at kigge over
til Sandøen. Det flygtigste. det letteste - Bølgesprøjtet
- havde lagt en Glasur af Is om Stenene paa Bølgebryderen, der glimtede som Marmorblokke. Hvor jeg i
Juli næsten bræ ndte Fødderne i det varme Sand, drer
laa nu Sne. Fra Vandet lød Isens Melodi, en spæd, en
sprukken Lyd fra mange Isknive, der under Bølgernes
Vuggen krydsede Klinger.
Da kom def' over mig en voldsom Længsel efter
Roerens Nytaar, den Dag, Kølen atter skurer mod Sancløens Grus, Dagen for Aarets første Bad i det kolde
Aprilvand - en Længsel efter Øen som Maalet for den
daglige Rotur, Stedet, hvor vi Studenterroere, HelTer
til »Sandøen«, Dag for Dag henter nyt Mod og større
Kraft.
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I Februar 1934 holdt Dr. med. Knud Secher, efter
Anmodning af Statsradiofonien, følgende Foredrag:

IDRÆTTENS PSYKOLOGI
an har. bedt mig om her at ~ale om Idrættens Psykologi. Det hedder Idræt, Ikke Sport. J eg' lovede
i sin Tid gamle Professor Kromann, at jeg kun vilde anvende Ordet Idræt om Legemsøvelserne. Han var Filosof,
han søgte at faa naturvidenskabelige Metoder ind i Filosofien, at give den et rationelt Grundlag, og derved førtes
han ind paa Betragtninger over Forholdet mellem psykiske Funktioner og det veludviklede Legeme. Han bLev
en af de varmeste Forkæmpere for den Lingske Gymnastik i Danmark. Filosoffen tog Idrætten op som et
væsentligt Middel til at bære de psykiske Virkninger
frem. Dette at være Idrætsmand n<l.~vnes jo ogsaa i de
gamle Fortællinger, i græske Digte, i Islands Sagaer som
et Led i Beskrivelsen af de Mænd, der stod hojt i aandelig Henseende. Vi horer, at de var dygtige til at kaste,
dygtige til Lob.
Ordet Sport derimod har vundet en meget ueLbredt
Plads i Sproget, man siger: det og det el' der gaaet Sport
i, og det er blevet en Sport a t gøre et eller andet. BegTeberne forvirres. Og naar saa endelig Idrættens Betegnelser g'Lider over til at blive brugt i alle mærkelige Forbindelser, Udtryk som Rekorder, score og andet mærkeligt, saa bliver Folks Begreber efterhaanden ganske
forkvaklede, og der sker en Fejlvurdering af meget af
det, der forekommer indenfor Idrætsverelenen til Skade
for den sunde Idrætsbev ægelse. Vi ser saaledes Afholdelse af Landskampe i Dans . Der »scores « Points som
ved en Fodboldkamp, der tales om den rette »Sportsaand«. Vi vil pruve paa i det følgende at sætte Begreberne lieli. paa Plads.
l Virkeligheden er der noget irrationelt ved at tale om
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Idrættens Psykologi. Det betinger, at Idrætten er en Afvigelse fra det normale, maaske endda en vis Form for
det abnorme, der kræver en særlig Behandling for at
blive forstaaet. Dette er i Virkeligheden at vende Problemerne om.
Lad mig nunde om, at Mennesket efter det gamle
Sag'n blev skabt som det ypperste, som Verdens Herre.
Men da der blev givet N avne, da alt skulde indregistreres i Systemerne, foretog Mennesket selv dette Arbejde
og' gav sig' selv Navnet: homo sapiens, det kloge Væsen.,
Mennesket satte sig selv som Leder af alt, det opfattede
sig selv som et »Fornuftsvæsen«, idet det definerede sine
egne Handlinger som »Fornuftshandlinger «. Ser vi paa
Menneskets Historie, vil det sikkert indrømmes af alle.
at ikke alt har været fornuftigt, som Homo sapiens ud~
rettede, ikke mindst for sin egen Lykke og sit eget Helbred. Derfor ser vi, at der fra Tid til anden kommer »Bevægelser« frem, der fastslaar, at Mennesket har forladt
sit oprindelige Grundlag for Tilværelse og bør - som
det hedder - vende tilbage til Naturen. Hele Middelalderen repræsenterer en saadan Epoke, hvor Kendskab
til det menneskelige Legeme og' dets Behov val' forsvundet; Munkekutten, Bodsøvelser gjorde Begyndelsen, Epidemierne lukkede Badeanstalterne, og vi skal helt op til
1762 med Jean Jaques Rousseau, fol' der begynder at
fremspire den første Forstaaelse for, at Mennesket hal' et
Legeme, og det aandelige Arbejde er baseret paa Legemets Funktioner, dets Tilstand. Jeg tænker mig, at Verden vilde have set væsentlig anderledes ud, om de gamle
Tænkere, Filosoffer, Reformatorer havde faaet deres
daglige » J espersen«, havde fægtet eller løbet, kort sagt
virket paa Basis af et Legeme i sund Tilstand. Den pessimistiske Filosofi, Mørkeseerne, del' vilde lukke Mennesket ude fra Glæden havde haft daarligt Grundlag for
deres Arbejde. Mon Pietisme kan trives sammen med
Bukhs Gymnastik, kan Fordømmelse og Helvedestrllsler
trives hos Stangspringere ?
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Lad os nu gøre Springet fra de første primitive Mennesker, der levede deres »Idrætsliv « i Skove,i Huler, i
primitive Baade til Lytterne af i Dag, der maaske nu
sidder og vil høre lidt om disse Idrætsmænds mærkelige
psykiske Indstilling. Lytteren er kommet h .jem fra sit
Kontor med Sporvognen, har taget Trappen med Elevatoren, har spist sin Middag, der bidrager til at veclligcholde hans lille Overvægt. Cigaren tændes, mon der kan
blive Raad til en lille Whisky, medens Radioen snakker
løs? Lytteren er den normale Borger, betaler sine Skatter og sin Licens til Radiofonien. Hans Psyke afviger
betydelig fra Tdræts mandens.
Og' dog er Forholdet det, at den trænede, spæncLstige
Idræts mand er Mennesket, er homo sapiens, er elet normale Individ, der gennem sin Idræt hal' oparbe.jdet den
Medleven af alle Legemets Organer, der alene kan betinge Anerkendelsen af Individet som normalt Individ.
De vil altsaa forstaa , at jeg - med Skam at melde mener, at man snarere bUf·de anal.ysere Dem, l-Tr. Lytter,
end den unge Mand, der til deres Forbavselse løber ud ad
Landevejen maaske i Regn og' Søle, skønt der saa sandelig gaar en Rutebil samme Ve.j.
Men lad os gaa til Idrætten og se, hvad den lærer os.
Tdnctten er Livet i forstærket Form , og Livet er
Kamp .
Idræ ttens Kamp føres af Individet for sig selv og med
sig selv gennem Overvindelsen af de Hæmninger, som
det moderne, fornuftige Samfund har skabt for at holde
ham tilbage som et almindeligt »normalt« Individ.
Og IcLrættens Kamp føres mod Modstandere, enkeltvis, i Hold g'ennem Konkurrence, hvad enten det nu kan
dre.je sig om den dag-lige Kamp mod en eller anden Modstander, eller det drejer sig om en eg'entlig Konkurrence,
h vor der sættes noget særligt ind paa Kampens Resultat.
Gennem alle sine lorskellige Former og Virkemaadel'
giver Idrætten et Billede af Samfundets Leveformer. Men
skal man søge et Udtryk for , hvad der el' fælles for de

forskellige Idrætter, maa det sikkert blive: Glæde. Gaa
en Aften ud paa en Idrætsplads og følg Arbejdet, eller
gaa ud i et Baadehus, hvor Baadene ustandseligt gaar
ud og kommer hjem, saa vil De finde, at bag alt Arbe,jdet ligg'er der intens Glæde, en Glæde over at føle
sig rask, føle Beherskelsen af Legemet, en Glæ de alene
over dette at føle at være et naturligt Menneske.
I den i disse Dag'e udsendte Aarbog for Danske Studenters Roklub skildrer Skuespiller Bentzon en Langtur
i 2-Aarers Baad saa mesterligt, som det sikkert er muligt.
Et Sted omtaler han Aftenslemningen efter Dagens Roning. Der spilles paa Banjo og Harmonika. Han skriver:
Vi kan h øre de store Skove lytte. N LI spiller vi for Naturen, den hal' givet os saa meget hele Dagen. Ufattelig
skønne 'rimer. Den flerstemmige Sang dør hen , nogle
afsluttende Akkorder, og vi staar alle s tille betagne. Tngen siger noget. Men med en dyb Lykkefølelse over at
vrere til - og være paa en saadan Langtur - kravler vi
solhede i Soveposerne. . Dette er Idnctsglæcle.
Gennem Idrætten tages hele Legemet i Brug; mange
Organer, der under andre Forhold ikke anvendes eller
anvendes for lidt, tages i Brug, og Organismen undergaar derved den Metamorfose, der danner Basis fol' en
større Ydeevne. Men denne Omdannelse er dybtg·aaende.
Den omfatter ikke alene cLe rent muskulære Ydelser
maalt i Tid, i Vægt, i .L æ ng'de; men d en omfatter i lige
saa høj Grad en Omstilling, en Udvikling af Individets
psykiske Inds tilling, og clerfor er: clet maaske ikke saa
urimeligt at tale om en Idrætspsykologi eller tale om de
Udslag, som den legemlige Udvikling kan give for de
psykiske Funktioner.
Hjernens Funktioner el' som andre Organers afh æ ngige af hele Organismens Tilstand. Jo bedre Legemet er
udviklet, optrænet, ,jo bedre arbejder Hjernen, alt andet
lige. Nervøsitet, Træthed til aandeligt Arbejde er oftest
et Udtryk for daarlig legemlig Kondition. Eksamensfeber el' ikke alene den daarlige Samvittigheds lammende
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Indflydelse paa Hjernens Celler, den er fuldt saa meget den svækkede Organismes svigtende Reaktionsevne
overfot Impulser fra de saa videbegærlige Censorer. Det
er altsaa en psykologisk Reaktion fra Otganismen i
daarlig Kondition, et Udslag af det saakaldte normale
Menneskes Psykologi under aandelig Ansp æ ndelse.
Derfor griber man til Idrætten for at hjælpe den nervose, for at give ham den Styrke, som hans »normale«
Levned har tag'et fra ham. Man giver ikke en »aandelig
Stimu lans «, en saadan eksisterer nemlig ikke; men gennem Paavirkning af hele Legemet paavirker man hans
lille saa mishandlede Siæl. Man stiller ham overfor en
L æ rer, der sveder Muskler paa ham og derigennem g'iver
ham af sin Energi til Ophjælpning af hans psykiske
Stabilitet, pumper Glæde ind i hans Tilvæ relse i saa høJ
Grad, som den kan v ære baseret paa f ysisk og derefter
aandelig god Kondition.
Men derefter spørger man sig selv , hvad er egentlig
psykisk Funktion. Er det andet end Resultatet af Hjernecellernes Funktion paa Basis af clen Jordbund, der
gives dem gennem de utallige Processer, der forekommer
i Organismen: Stofskifte, Kirtlernes Virkning. Men set
paa Basis af et biologisk Grundlag bliver derfor Idrættens Betydning for al psykisk Funktion, for alt aandeligt ArbeJde af gennemgribende Betydning.
Men lad os følg'e en ung Mand paa hans Idrætsbane,
lad os se, hvilke psykiske Schock han er udsat for, lad os
se, hvorledes han omstilles. Paa Basis af egen Erfaring
gennem mange Aar vil jeg tænke mig ham som Roer ; jeg
kender dette bedst, Forholdene for Begynderen er her
vanskelige, Kravene er store.
Den første Følelse, der griber en saadan ung Mane],
der møder som ny i et Baaclehus mellem gamle rutinerede Folk, virkelige Sømænd, der har taget deres Tørn
i mange Aar, vil "ære Resignation, Ønsket om Udslettelse
fra Jordens eller Vandets Overflade., en Erkendelse af
egen Evneloshed. Han føres af en alt andet end blød-

søden Styrmand ind i en ny Verden med vanskelige Ord,
hans Legeme anbringes i besynderlige Stillinger saare
langt fra de, der passede i den Chesterfieid, som han
nylig forlod. Men lidt efter lidt tilpasses han, Tilliden til
de andre, og senere Selvtilliden vokser hos ham, han lærer
at stole paa sig selv. Den forøgede Muskelydelse, der
efterhaanden kommer, ber'or selvsag·j i første Linie paa
Udvikling'en af hans Muskler; men den er i ikke mindre
Grad baseret paa en Udvikling i aandelig Henseende, en
Opøvelse i lynsnar Opfattelse af en Paavirkning og hurtig Udløsning. Se paa en Rekrut og se paa den h,jemsendte
Soldat, der ligeledes har gennemgaaet en Art Idrætstræning. Samtidig lærer han at underordne sig det lille Samfunds Love, hvor han nu hører hjemme, at arbeide for
dets Trivsel. Idrætten gør ham til en nyttig Samfundsborget i det smaa, inclstiler ham paa Værdien af Sammenholel, Samarbejde.
Gennem Aarene hat jeg kunnet følge mange unge,
jeg har set mange af dem som holdningsløse Individer,
slatne og ikke meget opmuntr'ende i Omgangen. Men gennem Idrætstræningen ser man dem omformes, det vege
svinder og etstattes af en Bestemthed og fast Indstilling
overfor Livets Hændeiset, der vil gøte en saadan ung
Mand bedre skikket til at tage imod, hvad Livet kan
bringe ham. [{ans Psyke er omstillet. Han repræsenterer
et idrætpsykologisk Fænomen, der ikke er tilstrækkelig
vurderet, fordi det ikke er kendt. Modstandere af Idræt
kender ikke eller fOI'staar ikke den aandelige Udvikling,
som den unge løber, springer, kaster, roer sig til.
For det store AntalIdrætsdyrkende er den almindelige Idrætsøvelse tilstrækkelig for at tilfredsstille de
Krav, de nu kan stille til Optræning.
Men en Del gaar videre, gaar ud i de egentlige Konkurrencer, der i stærkt potensef'et FOtm viser, hvilke
psykiske Krav Idrætten kan stille til sine Dyrkere, vise t ,
hvad der kan naas gennem Tilpasning, gennem Opøvelse
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af en Række af de Egenskaber, der i særlig Grad karakteriserer Homo sapiens.
Hvad Konkurrence betyder psykisk kan vanskeligt
beskrives, det skal opleves. Ogsaa her vil vi tænke os en
Kaproning. Baadene ligger ved Startstedet ventende paa
Starterens Signal ti] at paabegynde Kampen over de saa
lange 2000 Meter.
Før man er naaet saa langt, er der gaaet en lang
Træningsperiode, h vor den enkeltes Vil.je er bøjet ind
under 'frænerens Ønske, hvor han frivillig har underkastet sig en stærk Disciplin med Opgiven af en Række
af dette Livs almindelige Nydelser. Han har tilpasset sin
Teknik, tvunget sit Legeme til at arbejde sammen med
Kammeraterne som en levende Organisme, hvor hvert
enkelt OrO'an følger de andre med minutiøs Nøjagtighed.
Han har ~pøvet sin Vilje til at holde ud , naar Kræfteme
var ved at svigte, stadig som et lydigt Led i det hele.
Og nu sidder han i Baaden. Gennem hans l-Ijerne
bo'aar der en R ække Følelser: Ønsket om at yde sit yderste til Gavn for Helheden, til Ære for sin Klub. Der passerer maaske gennem hans Hjerne Revanchelysten efter
tidligere Nederlag eller Ønske om at hævde sig og sit
I-Iold som det ypperste. Der kan være Tale om repræsentativ Forpligtelse, Hævdelse af sit Lands Ære.
For nogle Aar siden laa en Baad med 4 danske Polyteknikere og ventede paa Start ved de ol ympiske Lege i
Stockholm; de skulde møde Tysklands fineste , gennem
mange Aar sammenarbe.jdede Hold. Man saa de danske
Studenter give hinanden Haanden, en Gestus, der viste,
at der mellem de fire var en intens Samfølelse for det
fæ lles Maal at repræsentere deres Land saa godt som
muligt, de var parate til hver især at sætte alt ind. Det er
ikke Muskler, der dominerer det Billede ; men det er en
Stræben efter at naa det bedste, der kan naas i den givne
Situation.
Denne Samfølelse, denne Tillid til de andre Kammerater faar ogsaa et Udtryk i Sangshoferne, der omhand-

ler den Mulighed, at Baaden paa en Tur skal gaa ned,
og hvor Kammeraterne maa hjælpe hinanden ; der staar
der
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og svigter Armen, vel jeg tror
du svigter ej min Bror,
et Udtryk for den samme Tillid til Idrætskammeraten,
som jeg talte om lige nu, et vigtigt Bidrag til Vurdering
af den psykologiske Betydning af Idrætten.
Naa, saa begynder Kampen, hvor Viljesanspændelsen naar sit Maksimum, hvor den store Beherskelse kræves for at styre Organismen til blind Lydighed. Det gælder ikke mindst , hvor Konkurrenten maaske fører Løbet,
hvor Sejren i sidste Instans er afhængig af Evnen til at
koncentrere sin Vilje om Opnaaelsen af det bedste.
Men som det gaar Roeren, gaar det alle de andre
Idrætsmænd. Kampen føres paa Basis af et intenst
Hjernearbe.jde. Der lægges en Plan, lIlan søger at indstille sig efter Modstanderens Psyke ganske paa samme
Maade, som det sker i det almindelige Liv, hvor Kampen
føres om andre Værdier. Overalt gælder det at vinde
frem , og det endelige Resultat naas gennem Koncentration af Viljen.
Eller lad os følge Kampen paa en Fodboldbane. Der
løber disse unge rundt og sparker til en Bold. Latterligt,
Drengestreger, uv ærdigt for voksne M-ennesker sagde
man i sin Tid, da den nu saa populære Kugle holdt sit
Indtog paa de aabne Fælleder mellem Køer og Borgervæbningen og dennes ærværdige Koner og Barnevogne.
Nu ser man vel nok noget anderledes paa det hele. Men
der hndes dog stadig en Mængde Mennesker, der staar
nforstaaende overfor, hvad der egentlig foregaar, der
ikke forstaar , at Boldspark udføres gennem Hjernen ~
Kontrol, det Spil, der gennemføres paa den grønne Plæne.
er afh ængigt af det Hjernearbejde, der udføres. Et Fodboldspils Resu ltat er netop afh ængig af den fulde Kon-
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centrationsevne om Opgaven, af Tilpasningsevnen til
Øjeblikkets Krav, af Placeringsevnen paa Banen. Og det
endelige Resultat er afhængigt af Vil,jen til at gennemføre det Arbejde, som er givet en, selvom Modstanden og
Vanskelighederne synes uovervindelige. Se 11 unge Mænd
tilkæmpe sig en Sejr, selvom de maaske til en Beg'yndels e har ligget tilbage, og man vil forstaa, at hele dette
»Skuespil« - om jeg saa maa sige - er en Afspe,jling af
noget af det bedste, der under andre Forhold, ved Løsning af andre Opgaver vil blive vurderet hø.jt, men her
ofte kræver Defensorat, Analyse for at blive vurderet.
Og tager vi Føreren paa Holdet frem, hvad enten han
nu angiver Takten i en Baad, eller han fører et Fodboldhold i Kamp , saa vil der stilles meget store psykiske
Krav til ham, han skal lægge sin Plan, han skal samle
sit Hold, og han skal, om det kræves, være i Stand til af
sin Energi, ved sin Intelligens at give de andre den Indsats, der skal til for at føre en tilsyneladende haablos
Situation, et truende Nederlag til Sejr.
Man kan trygt hævde, at den unge Mand, der paa
Idrætsbanen kan føre sine Folk til Se.rr, ogsaa vil klare
sig ude i det almindelige borgerlige Liv.
Vi har hidtil kun talt om en Konkurrence som Holdkonkurrence; men det store Antal Idrætskampe udkæmpes som individuelle Konkurrencer, hvor den enkelte
Mand skal klare sig gennem Vanskelighederne uden 'at
kunne støtte sig til Kammeraterne, til Lederen.
Under saadanne Forhold stilles der om muligt endnu
større Krav til det Arbejde, der gaar forud, ikke alene
det rent idræts-tekniske, men mindst i lige saa høj Grad
den psykiske Udvikling, gennem hvilken den unge skal
kunne opnaa den stærkeste Form fOl" Energiudvikling.
skal ud fra eg'en Indsats kunne samle sig til at sætte alt
ind paa den Opgave, som han nu har stillet sig, kunne
sætte alt ind paa Se.iren. Og han skal kunne gøre det ,
selvom Situationen ser nok saa vanskelig ud, selvom
Nederlaget allerede synes sikkert.

Under selve Konkurrencen vil Hjernearbejdet forme
sig vidt forskelligt efter den Form, under hvilken den
udkæmpes, hvad enten det dre.jer sig om ganske kortvarige Konkurrencer, eller om det - som ved de lange
Løb - drejer: sig om Konkurrencer der strækker sig over
længere Tid, undertiden timevis. Det er en Selvfølge, at
j de første Tilfælde skal Idrætsmanden være indstillet
paa den lynsnare Udløsning, han skal i Løbet af Sekunder sætte alt ind, hvad han formaar. I de andre Tilfælde
arbejder Organismen sig .jævnt op til at udføre et konstant Arbejde, Manden faar Tid til at arbejde eHer sin
Plan; men ogsaa i disse Tilfælde vil Konkurrencen i de
fleste Tilfælde som Afslutning kræve den store Koncentration, den store Forøgelse af den Indsats, som Manden
skal gøre for at naa sit Maal.
Det er ilcke saa underligt, at der under saa vidt forskellige Krav sker en Udvælgning mellem Deltagerne
efter deres psykiske Anlæg; men ogsaa her gør Udviklingen og Uddannelsen sig gældende ved at fremkalde
bundne psykiske Kræfter paa en Maade, som andet Arbejde ikke vilde kunne gøre det, fordi det idrætslige
Maal er lettere at forstaa end et fjerntliggende Livsmaal ;
elet er mere haandgribeligt.
Det idrætslige Maal er ikke alene mere haandgribeligt
end andet; men Arbejdet hen derimod kan i mange Tilfælde maales i Tid, j Længde eller Hø,jcle. Det giver de
unge en aandelig Styrke, der har stor Betydning, det
viser den svage hans Fremgang, det giver den mere øvede
yderligere Stimlilans eHer at naa længere frem.
Det gælder vel overalt at naa saa langt frem som
muligt, at gøre sit Arbetcle bedre end tidligere, om muligt
bedre end andre. Det er Livets Konkurrence i alle Forhold. Og den, der naa1' frem, roses.
Og Tclrætsmanclen kæmper paa samme Maade, han
samler sig i sit idrætslige Arbejde om at gøre alt bedre
end andre, han naar sit Maal, han sætter en Rekord i
sin Øvelse. Det kræver Taalmodighed, Resignation, det
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kræver en Jernvilje, et Sammenspil af psykisk Indsats
paa forskellig Maade, der under andre Forhold er absolut rosværdigt, ja endog særdeles rosværdigt, anerkendel~
sesværdigt af enhver god Lytter, der hører derom.
Men den unge Idrætsmand, der llaar- dette Maal, risikerer Prædikatet Rekorcljæger, uden at det opfattes som
nogen Kompliment. Men hvorfor? Hvorfor skal en psykisk Indsats mod et Ideal smædes. - Jeg vil hævde, at
den Amatøridræ tsmancl, der naar Toppen i sin Idræt, i
sig har bedr-e Betingelser end andre for at hævde sig i
den Kreds, hvori hans Arbejde nu falder.
Jeg· har for en Del Aar siden illustreret dette gennem
et gammelt islandsk Vers. Vi vil tage det frem igen. Det
hedder først:
Dll, som sovende
sagtelig glider
ad Døgnets Elv imod Dødens Munding·,
se det lyder jo straks ikke saa rart og skildrer clen uforstaaende Iagttager af Rekordsætteren. Denne skildres
videre:
last e.j Laksen,
del' stævner Strømmen
og svømmer mod strideste Fossens Fald.
Det er netop denne Kamp mod Vanskelighederne og
denne Overvindelse af dem, del' karakteriserer den aandelige Jndstilling af den, der naar det bedste, lad det
være indenfor Idrætten, lad det væ re indenfor andre
Forhold. Men lad os som Tilskuere anerkende det.
Visse Jdrætskonkurrencer former sig som Kamp direkte Mand mod Mand som i Boksning og Brydning. Der
appelleres ved saadanne Konkurrencer til noget af det
mest primitive i Menneskets Sinel, det er en Appel til den
gamle lluleboers Instinkter til Kamp mod F.jenden, der
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helst skal dræbes, det er en Appel til Forsvarsinstinktet
i homo sapiens.
Men saa kommer IdL'ætten og lægger disse Følelser- i
Lænker, tø.jler Urinstinkterne ind under Idrætslovene,
omdanner ukontrollerede Refleksbev ægelser til skolede
øvelser, og endelig skoles den unge til fuld Anerkendelse
af sine Pligter som Gentleman. Det gælder nok Sejr, men
ikke Sejr for enhver Pris. Det kan være vanskeligt lmder
en Kamp, hvor det maa gaa haardt til, at bibeholde den
Teknik, der alene gør Kampen til Idræ t. Derfor skal det
mere eller mindre primitive Menneske støbes om. Idrætten lader det gennemgaa en psykologisk Udvikling, hvor
Hæ vnfølelse erstattes med Anerkendelse af Modstanderen, h vor Sejrsviljen ikke maa lade det gaa ud over de
skarptskaarne Grænser for Ret og Uret. Der skal ogsaa
en lang aandelig Udvikling til for fuldt ud at kunne tage
Nederlaget paa rette Maade ved Anerkendelse af Sejrherrens Ret. Efter Kampen skal Modstanderne derfor
trykke hinandens H æ nder som et Symbol paa det upersonlige, der trods alt ligger i Kampen. Naa, det kan ogsaa
være vanskeligt at tage Se.jren paa rette Maade ; det gælder for alle Idrætsgrene.
Der er vel næppe nogen Idrætsgren, der i den Grad
appellerer til Kritikken som Boksningen, den mest udprægede Kampidræt vi har, og der er vel heller ikke
Tvivl om, at netop om denne Idræ t vil mange mene, at
den rent psykologisk er nedbrydende. Intet er mere forkert end dette.
Boksningen val' efter de gamle Sagn Gudernes og
Halvgudernes Idræ t. Vi ser senere, hvorledes Stormænd
som BYl'on og som jltlaeferlinck lovpriser Boksning som
en Idræt, der i særlig Grad fremelsker Mandens bedste
Egenskaber som Mod, Styrke og Ridderlighed.
Kampidrætten lærer i særlig Grad dette at give fair
play, at anerkende den bedre og b øje sig for Nederlagets
Virkelighed uden at kny. Jo mere derfor Idrættens Aand,
Idrættens psykologiske Indstilling vinder Raaderum, jo
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bedre bliver Tonen. Maeterlinck skriver: det sknlde synes
paradoksalt, men det er let at konstatere, at hvor Boksekunsten er dyrket og udviklet, betyder det et Pant paa
Fred og Sagtmodighed.
Glæden er - saaledes som det tidligere er nævntet af de stærkeste Udtryk for Idrættens Væsen. Man faar
det bedste Indtryk deraf ved en Gymnastikopvisning'.
Indmarchen med Fanen, med Sang giver et samlet og
stærkt Indtryk af, hvad der rører sig i Sindet hos de
llnge, der' nu skal vise Resultatet af de mange Timers
Slid.
Time efter Time har en af vore dygtige Gymnastiklærere eller Lærerinder ud af deres Energi pumpet Idrættens Evangelium ind i disse Legemer, der til en Begyndelse har været prægede af Arbejdsstilling bag Plov eller
ved Drejebænk. fra Kontor eller fra Stllclereværelsets
Bord. Lærerne har forandret disse Begyndere til levende
Mennesker, de har paa Basis af Legemstræningen bideaget til at gøre dem frie, til at faa løsnet for de bundne
aandelige Kr æ fter , der findes hos saa mange, men som
ikke kan frigøres bedre, end ved at de legemlige Kræfter
løsnes, men tøjles under Kommando.
En Række Øvelser, og det gælder ikke mindst de
gymnastiske, er præget af en Rytme, der i væsentlig
Grad bidr:ager til at paavirke Deltagerne psy kisk, at
samle dem til en Helhed. Selve Rytmen repræsenterer et
Nydelsesmoment. I sin »Bidrag til Nydelsernes Fysiologi «
behandler den kendte Læge Carl Lange i 1899 Begrebet
HytOle, men kun i Forbindelse med Poesi, med Sang. Han
kendte ikke Idr:ættens Rytme, der giver en lignende
Variation i Indtryk. Han fremh æver Rytmen som et Middel til at fremkalde Nydelse ved Indtryk, som uden den
ikke vilde volde Behag. Det samme kan sikkert sig"es om
store Dele af det gymnastiske Øvelsessystem og mang'e
andre Jdrætsgrene. Jeg tænker saaledes paa Rytmen
en Baud, hvor Roernes Bevægelser, Aarernes SæHen
Vandet, Tagets Afslutning former sig lil en Melodi.

T den omtalte Beretning fra D. S. R skildrer Bentzon
denne R y tme. Der roes udenskærs: Her fandt vi den
store Natur, Horisont, det friske Ve.jr, der bar os afsted
paa skummende Havbølger, der hidsede os, trænede som
vi var blevet, til at lægge lIanede Kræ fter i hvert Aaretag.
Ingen kan beskrive denne Besættelse - denne usigelige
Lykkefølelse - i rytmisk Parring med selve Naturen at
udfolde alle sine Kræfter til det yderste - længere endnu - i uendelig Vilj e og befriende Energi, Natur i Naturen. Nøgne som fra Moders Liv arbejder vi os frem i Naturens mægtigste Element, klin adskilt ved de tynde
Bord. Vi er Sendebud mellem Himmel og Hav, op og ned,
op og ned.
Vi har tidlig'ere sagt, at Tdræt betyder Kamp, men til
Kamp hører Mod. Paa mange Maader kr æver Idrætten
en stor Indsats af Mod for at gennemføre Idrætsøvelserne, og mange Gange er Mod en af de vigtigste Faktorer for at naa ig·ennem. Tænk paa Rytteren i Springet,
Gymnasten i Reck, Svømmeren i det høje Tam·n. [
Tilskuerne gyser det, naar Idrætsmanelen kaster sig Ild i
sin Øvelse paa Basis af det Mod, der skyldes Tillid til
egne Evner og Kunnen.
Der er vel ingen anden Øvelse, der sti lle l' saa store
Krav til Deltagernes rndsats af Mod som de lange Skiløh over ukendt TCJTæn. Ledet af udhængte Mærkel' paa
Tra-:erne skal L(:lberne finde VC,j frem de 50 Ion ad Il banede Veje ud over Bakker og Styrt. Løberen aner ikke,
hvad dee ligger foran ham; men bag ved ham kommer
Konkurrenterne med elet eneste Ønske at overhale ham,
overvinde hans Indsats af Mod og :)nille, af Kraft og
Teknik.
Eller se en -Mand i Hop lid over Bakken. 1 Dalen ses
Tilskuerne som smaa Prikker. Gennem det tomme Rum
skal han fare , holde Balancen , samle sig til at møde
St"ldet Ira Jor'den fOl" derefter at fare vider'e med svimlende Fart.
Enhver kan vurdere lndsatsen af Mod hel", men det
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samme gælder mange andre Konkurrencer. Vil.jen hærdes, Modet skærpes, og sker det ikke, kommer de ikke
frem.
Og det gaar her som alle andre Steder, at der ikke
dvæles videre ved de sidste i Løbet, de glider ud her som
andre Steder i Livet. Det er de første, der danner Centrum for det hele.
Vi har nu søgt at følge forskellige Idrætsmænd under
Udøvelsen af deres Idræt, søgt at skildre de Tanker, der
hes.jæler dem. Vi har søgt at vise den psykiske Udvikling, der kan naas gennem Idræt, og den Indstilling, der
skal til for at opfylde de Krav, der stilles.
Det er om Idræt vi har talt, ikke om det meget, der
kaldes Spod, ikke om alt muligt andet, hvor Folk taler
om at sætte Rekord. Jeg kender fra en østtysk Byen
Maml, der var Rekordsætter i Antal spiste Centimeter
stegte Aal.
Idrætten appellerer til det bedste i Mennesket, til de
Egenskaber, der først og fremmest præger en Gentleman,
det, der præger den Mand, der vil arbejde sig henl i
Livet. Og den støtter ham i disse Bestræbelser, ruster
ham til Kampen, gør ham mere modstandsdygtig.
Derfor er Idrætten et af de vigtigste Htælpemidler
til Fremskaffelsen af alt, hvad der kunde kaldes en
sund Folkestæl.
Vi har hidtil fremhævet de gode aandelige Værdiel'..
der kan naas gennem Idrætten. Det betyder ikke, at
Idrætten psykologisk set ikke ogsaa kan vise Vrangsider;
men jeg vil hævde, at Jet er et Udtryk for manglende
Vejledning', for manglende Støtte. Det er i Strid med
Idrættens Natur: Had kan ikke trives, hvor Venskab
dyrkes, Misundelse kan ikke næres, hvor Anerkendelse
a f andres Arbe,jde og Idrætspræsta tioner er bærende
Princip, Misstemning' mellem forskellige Nationers
Idrætsmænd kan ikke komme frem , naar man mødes til
ærlig Kamp og befrugtende Samvær,
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, Jeg h~abeI' , at man paa Basis af, hvad teg har sag t,
vtI have faaet et Indtryk af det aandelige Liv, den aandelige Udvik ling, der kan blomstre paa Basis af et sundt
Idrætsliv . En An~rkendelse af disse Værdier vil betyde,
at Staten tager dlsse Værdier i sin T,jeneste til Gavn for
vor! danske Folk; g'od Fremtid kan bygges paa den.
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Steds i Aarbogen fortæller
A ndet
Advokat E. W. Nansen, Oslo, om
Samarbejdet indenfor deo norske Studenteriflræt.
Et saactant Samarbejde finder ogsaa
Sted indenfor dansk Studenteridræt;
men det er sikkert ikke ret mange af
lVledlemmen1e, der er klar over, hvorledes dette Arbejde foregaar, og hvad
det betyder.
Hvilket er eo stor Fejl, en Fejl, som
Aarbogens Redaktion har besluttet at
gøre sit til, at der raades Bod paa.
Vi har derfor formaaet Formanden for
"Danske Studenters ldrætsraad", den
Institution. der overfor Universitetet
repræsenterer den samlede Studenteridræt, Kontorchef i Finansministeriet,
Kammerjunker S. Grubbe Gregersen til
i nedenstaaende Artikel at fortælle
om "Danske Studenters Idrætsraad «.

DANSKE STUDENTERS IDRÆTSRAAD
ncdaktørel~ af nærværende. Aar~bog har bedt mig skrive

l'"' en

Artikel om »Danske Studenters Idræisraad «.
Ganske vist kunde det være merliggende overfor en saadan Anmodning at minde Redaktøren om det gamle
Or'dsprog om ikke at gaa over Bækken efter Vand, hvilket i denne Forbindelse skulde sigte til, at den udm"crkede Formand for »Danske Studenters Roklub « er een
af Idrætsraadets Stiftere og, saa vidt j eg kan se af Raadets Forhandlingsprotokol, har tilhørt Raadets Ledelse
lige siden Stiftelsen og altsaa derfor bedre end jeg vilde
kunne fort ælle lidt om Jdrætsraadets Saga, dets Maal og
MidLer. Da jeg imidlertid nyder den rl':re for- Tiden at
vaTe nrevnte Haads Formand, kan jeg begribeligvis
ikke godt sidde en saadan Anmodning overhørig, og jeg
skal derfor saa goclt som jeg forma1:U' fodrcHe Aarbogens
Læsere lidt om »D . S. 1.«
Lad mig da begynde med at oplyse Læserne om, at
Danske Studenters ldrætsraad er en Centralorganisation
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for alle de akademiske Idrætsforeninger. Den blev stiftet
den 11. Juni 1917 og' omfatter i Dag følgende Forening'er:
Akademisk Boldklub, Akademisk Bokseklub, Akademisk
Fægteklub. Akademisk Idrætsforening, Akademisk Skytteforenings Gymnastikafdellng, Danske Studenters Roklub og Kvindelige Studenters Idræ tsforening.
Som allerede nævnt blev Idræt.sraadet oprettet den
11. Juni 19.17. Oprettelsen skyldtes ingenlunde en pludselig Stemning. Allerede saa tidligt som i J911 havde der
været Bestræbelser fremme for at faa dannet en Sammenslutning' af de akademiske Foreninger, som dyrkede
Idræt. Trangen til en saadan Sammenslutning opstod som
Følge af, at der fra svensk og norsk Side var søgt Forhandlinger angaaende et vist Samarbejde paa Idrættens
Omraade imellem Stlldenternei de nordiske Lande. Man
havde g,rort indledende Skridt til at faa et saadant Forhandlings møde i Stand i Vinteren 1911 --12 i Goteborg ;
men det blev ved Forsøget, Mødet kom ikke i Stand, og
utvivlsomt skyldtes dette, at der i de 3 Lande savnedes
Centralorg'anisationer, der kunde tage sig af Sagen.
Sverige fik først raadet Bod paa dette Savn; i :Maj 1913
fik det dannet sin Centralorganisation, Norge fulgte efter
i December samme Am. Men for Danmarks Vedkommende skulde der endnu gaa nogle Aar, inden vi kom
med. Først i Juni 1917 lykkedes det Dr. med. Knud
Secher, Roklubbens udmærkede Formand, med Bistand
af Dansk Idræts Forbunds dav æ rende, af dansk Idræt
saa højt fortjente , Formand, Overretssagfører 1. L. Nathansen at faa stiftet »Danske Studenters Idrætsraad«
med Dr. Secher som Raadets første Formand. Raadets
Opgave skulde være at danne et Bindeled imellem Universitetet og de akademiske Idrætsforeninger og tillige
indadtil at styrke Forholdet imellem Foreningerne og
udadtil at repræsentere dem overfor andre Landes akademiske Idrætsforeninger.
Vil man ml spørge, hvad har »D. S. 1.« opnaaet i Forholdet til Universitetet, hvor megen Forstaaelse, hvor
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megen Støtte, kan det ikke skjules, at Svaret maa blive
præget af nogen Bitterhed . Idr'ætsraadet satte sig som
Maal enten at faa Universitetet til at betragte det som sin
Opgave at drage Omsorg for, at Studenterne fik en nem
og billig Adgang til at drive Tdræt eller at fa a stillet en
passende Bevilling til Raadighed, def' - igennem de respektive Foreninger - skulde komme al Studenter-Idræt
til Gode, og desuden maatte »D. I. S. « naturligvis ønske en
vis konsultativ Stilling overfor l niversitetet i alle Spørgsmaal om »Studenteridrætten«. - Det vilde føre for langt
at følge dette Forholds Udvikling paa dets forskellige Stadier, vi maa nøjes med at konstatef'e Universitetets Stilling fol' Tiden overfor Studenteridrætten. Men til Belysning af Udvikling'ens Gang kan jeg dog ikke n ægte mig
den Fornøjelse at oplyse følgende: Paa et vist Tidspunkt
tilkendegav »man« paa afgørende Sted »D. S. I. «, at man
ingen Sympathi havde for »en Udspecialisering« af
Idrætten, alle Studenter burde gøre Gymnastik - og dermed Basta!
Om Universitetets Forhold til Studenteridrætten af i Dag kan vi med Tilfredshed konstatere, at
der ingen Tvivl er om Universitetets Interesse og gode
Vilje. Naet/' jeg' dog før talte om »nogen Bitterhed«, tænker
jeg derved paa det - efter »D. S. I.s « Opfattelse! - urimelige og irrationelle Forhold, at Universitetet synes at
have rig'elige Pengemidler til sin egen »Studentergymnastik «, medens det er et yderst beskedent Beløb, der stilles
til Raadighed fol' de akademiske ldrætsforeninger. Cirka
2 Kr. om Aaret er al den Støtte, Universitetet yder den
Student, der dyrker Friluftsidræt! Men »D. S. I. « faar
altsaa en Bevilling til Fordeling blandt Foreningerne, og
vi har .ro Lov til at haabe, at bedre Tider vil bringe Bevillingens Størrelse op i Niveau med den Interesse, som
vi har god Gmnd til at tro, at Universitetet nærer for
Studenteridrætten, - og »D. S. 1. « bliver indkaldt til Universitetets staaende Idrætsudvalgs Møder. Vi har saaledes til en vis Grad faaet vore Ønsker opfyldte.
Hvad nu angaar Forholdet indadtil imellem For-

eningerne indenfor »D. S. 1. «, kan man formentlig betragte »D. S. 1. « som een Familie. Og det maa da med
G læde konstateres som et godt Tegn, at Familien er vokset. Fra et forholdsvist lille Samfund paa fem Medlemmer er vi vokset til en ganske anselig Familie paa syv
Medlemmer, hvor i hver·t Fald de seks Brødre el' særdeles
velnærede og kraftige
navnlig D.S.R. el' jo nærmest en
Herkules! - , medens maaske nok »K. S. I. « maa betegnes som for Tiden - paa Grund af Universitets-Gymnastikkens ham'de Konkurrence - lidende af Anæmi. Som
det er Tilfældet selv i de bedste Familier, har vi af og til
taget os en Dyst med hinanden. Men det er jo kun sundt
og Udtryk for stærk Vitalitet, og Sammenholdet har det
i hvert Fald ikke svækket, det er saa godt som nogensinde. Og den »Udspecialisering « af Sporten, som de i de
senere Aar opstaaede Foreninger - »Akademisk Fægteklub « og »Akademisk Bokseklub« - er et Udtryk fol',
kan man kun hilse med Tilfredshed, thi den kan kun
opfattes som et Vidnesbyrd om en sund og naturlig Udvikling og kan kun blive til Gavn og C læde fol' StudenteridræHen.
Naar man ha Sporgsmaalet om Forholdene indadtil,
Forholdet imellem Foreningerne indenfor »D. S. 1.«, vil
rette Blikket paa Opgaverne udadtil, maa det straks
erk endes , at i hvert Fald den Opgave, eler oprindeligt
gav Stødet til Raaclets Oprettelse, nemlig Etablering af et
vist Samarbejde paa Idrættens Omraacle imellem de nordiske Landes Universiteter, - den Opgave er ikke løst.
Tanken om nordisk e Universitets-Idrætssttc vner, hvor
Studenterne fra de forskellige nordiske Universiteter paa
alle Idrættens forskellige Omraader kappedes med hinanden om Forerstillingen, er endnu en Drøm. Paa et enkelt Omraade kæmpes der om nordisk Studentermesterskab - i Roning - , ligesom der imellem Studenterne fru
Lunds og vort Universitet afholdes aarlige Idrætsstævner,
men til Afholdelsen af nordiske Universitetsidrætsstævner med Konkurrencer paa alle Idrættens forskellige
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Felter synes der at være et Stykke Ve,r endnul Dermed
være ing'enlunde sagt, at vi i saadanne Kampe ikke vilde
kunne ha:~vde os, - tværtimod, vi har jo med Glæde set
vore Roere og Fægtere vise Flaget med fEre ved de store
internationale Stævner, saaledes i Budapest og Turin i
1933, Naturligvis spiller ogsaa Spørg'smaalet om tilstrækkelige Pengemidler en stor Rolle ved Løsningen af denne
Opgave, Men selvom Pengene for Tiden mangler og selvom maaske Tiden endnu ikke er moden til at opnaa dette
Maal, saa bør det dog ikke tabes af Syne, - I denne Forbindelse bør maaske Opmærksomheden henledes paa, at
der i August 1935 vil blive afholdt Internationale Studentermesterskabskampe i Budapest, og at der fra ungarsk
Side udfoldes store Anstrengelser for at gøre Deltagelsen
saa stor og saa billig som paa nogen Maade muligt; det
hedder sig, at der kan ventes stor Deltagelse fra engelsk,
hollandsk og tysk Side, lad os haabe, at det vil blive
muligt ogsaa for danske Studenter at deltage. Sagen er
fra Jdrætsraadet forelagt Universitetet, og vi haaber pau
en nær forestaaende og ikke altfor ha ab løs Forhandling
om Sagens økonomiske Sidel - Ja, atter her dukker
Spørgsmaalet om Okonomien frem, lad mig da slutte
med at udtale det Haab, at den af Repræsentanter for
Universitetet i 1931 overfor »D. S. 1.« fremsatte Udtalelse
OID, at Universitetet er klar over, at den Støtte (3200 Kr.),
der for Tiden y des, er ganske utilstrækkelig, og at
man, saa snart Forholdene bedres, er rede til at gøre et
kraftigt Fremstød, - at den Udtalelse ikke maa være
glemt, og' at Tiden snart maa være kommen, hvor det i
disse Ord givne Løfte om bedre Støtte maa blive indfriet.
At den »utilstrækkelig'e« Støtte allerede i 1932 gik ned til
2900 Kr. bør vist ikke lægges Universitetet til Last, det
skyldes en alm. Nedskæringsordre fra hø,jere Sted,men n li venter vi, som sagt, paa - »Fremstødet« l
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er den uforbederlige
K AARSBERG
Langtursroer, Sol-, Luft- og Vandtilbeder om en Hals, en flink Fyr og
en forfærdelig vanskelig Medarbejder
for en Redak tør.
Han kan aldrig faa nok hverken af
Langturskilometer eller af Sider i Aarbogen, og han har svært ved at blive
færdig til Tiden. Hans »Ordre « lød i
Aar paa »ca . 10 Sider«. Nedenfor vil
det ses, at han selv indrømmer dette,
men alligevel har Fanden taget ved
baade ham og Fyldepennen, saa han
er kommet op p aa ca. 30 Sider, hvilket igen har gjort Aarbogen et Ark
større end Meningen egentlig var.
Naa , han har faaet sine Skældud, og"
han tog dem pænt; derfor skal det ogsaa
siges her, at alt er ham tilg ivet, fordi han
har skrevet en god Artikel, en Langtursartikel, der ikke kan undgaa at virke
som storartet Propaga nda for DSR og
for Rosporten, især Langtursroningen.

LANGS EUROPAS SANDØRKENER - VED
DET KURISKE HAV OG ØSTERSØEN
Fra Zoppot ( i Fristaten Danzig ) via Ravkyslen
øs/preussen) til Memel (i Lithauen ).

(S am~and,

Baad:

2-aarersinrigger "RUNE" (go' gammel Baad)
Mandskab:

K. Søeborg,
Frede Jens en og
Ulf Kaarsberg (" T ÆH)

K

ære Kammerater! Jeg hal' faaet indtrængende Anmodning om at begrænse Text og Billedstof til ca. 10
Sider, saa noget af det »indvendige Stof« maa udelades.
l øvrigt el' jeg parat med Masser af Billeder og Oplysninger til dem af Jer, det evt. kunde interessere (min Tlf. el'
Eva 1770).
1°17
Efter flere Dages Arbejde med Tilrettelæggelse af
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Turen - Studeren af Land- og Søkort, Pengevexlen til
saavel tysk, som litauisk og lettisk Mønt, Besøg i Consulater og Gesandtskaber, (hvor man viste sig meget
imødekommende overfor visse af mig foreslaaede »Lempelser«) o. s. v. , var .jeg Aftenen føl' den planlagte Afrejse
startklar meel Hensyn til alt væsentligt. 2 Baade val' forlæ ngst reserveret - og Mandskab havde ligeledes forlængst givet s<urvel skriftlige som mundtlige Tilsagn om
Deltagelse i Turen , som egentlig uofficielt skulde gaa helt
til Riga - - og saa - Natten f øl' Afrejsen faldt sandlige
»Løftegivere« fra, undtagen Søeborg, eler var i Næstved.
- - Aarsagen val': 1) »ingen Penge; har købt Jack Londons samlede Værker«, - 2) »maa ikke saa gerne fol' min
Far «, - 3) »vil igrunelen ligesaa gerne paa Cycletur og se
de store Byer - er ikke sikker paa, at del' er Sandkyst«,
- 4) »naar de andre falder fra, saa ka' .jeg oss e Jj'saa
godt gøre elet. « - - Naa! Miraklernes Tid er ikke forbi! - - Jeg gi'r naturligvis shax D 'Herrer deres - i sidste Øjeblik saa dyrebare - Frihed, (samt Velsig'nelse til en mindre Rotur i
vore h.jemlige Farvande + Hilsner til flere af mine Bekendte og Venner langs Kysten, hvor de kunde overbringe en »Lejlighecls«-Hilsen - og faa en »Lejligheds «Kop Kaffe); - men jeg gi'r ikke op, føl' selv Miraklerne
slaar Klik. - Det gjorde de ikke denne Gang, skønt Klokken var halv 2 om Natten! - (Det er maaske netop Miraklernes 'J'umletid - mere end Telefondamernes - for det varede længe, føl' jeg fik Centralen - Provinsen
og' Store-Hedinge). - Miraklet hed Jensen - - han vilde
gerne med og »stillede« i min Wigwam 6 Timer efter. Vi drak en Kop Kaffe med Rugbrød og Smør - og saa
gik det i Bil med de sidste Forberedelser. - Vi naaecle at 1l/ 7
faa »Rune « og alt vort Kluns indskibet i S/S »Vistula«, faa
Minutter før Afgang KJ. 1 Em. - - - Efter en hyggelig Aften mellem Passagerer af saavel 1217
amerikansk, engelsk, svensk, polsk som tysk og lettisk
Herkomst - (vi arrangerede Bal paa Dækket - med
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paafølgende Trylle- og andre Ku nster) - anko m vi til
Zoppot den 12. Juli Em.
Zoppof har ikke forandret sig sy nd erlig siden ifjor:
mondæ n Badeb y. En af FunktiOIlC"crerne ved elet store
Casino spørg'er, om ,jeg kommer en Gang og bor der » Ja, naar Jeg bli'r en tyk og kedelig Million ær! « svarer
jeg.
_ »Aah, De b elwver saamæ nd ikke at VftTe Millionær
- hier sind doch viele »Pfenni gleute «! - - «.
Vi købte lidt Chokolade og Havregry n - og et Par
billige Manchetknapper med Danzigs Vaaben - som
»Erindring« , - - og blev vel modtaget af »S iid-Bacl«'s Bestyrelse, so m gæstfrit stillede et af Roklubbens Ru 111 med
4 Kø.rer til gratis Disposition - ! hel' opholdt vi os i flere
Timer, mens Regnen silede trøstesløst ned , og Tordenen
buldrede ude over Bugten. - Hen lmder Aften kom en
Ka,rakmand og sp urgte, om vi skulde følges til Danzig, da
Ve,rret var klaret lidt op - og vi begav os afsted - . En
Patruille-Baad fra Havnepolitiet, som vi mødte ved Ne ulahrruasser, b eordrede Lanternen tændt , saa v i fik Blus
paa vor Flagel'muslyg te; ankom ved 10 l /2 Tiden til Danzig, hvor Roklubben ligesaa gæstfrit som ifjor' an viste os
Styrtebad og Senge! '
13 17
I Solskin og Bhest heser vi D clnzlgs kønne gamle Gader, h vor en græsselig Masse Hagekors blafrer, Krantor,
Raadhuset og ny der Udsigten fra St. Marien-Kirches
Taarn, hvorfra man i det f.rern e - trods lielt Dis-skimter
Skovene ved Oliva-og Havet. Vi provianterer - og starter efter at have indtaget hver en sødladen men styrkende
Maltøl. Vi ror 0st paa i Tate tV eichsel - gaar ikke ud i
østersøen ved Weichsel Durchbruch (v. J. 1840), da der
er ret stærk østlig Paalandsvind - men følger Floden i
nogenlunde L æ af de lave græsklædte Bredder, hvor
Storke og H ejrer fanger Frøer imellem »Sivene «. - Ved
Einlcrge svinger vi mod Nord ud i den brede Weichselstrøm, hvis topp ede Bølger vi undgaar ved at holde os
ga nsk e tæt ved den ves tlige Bred. Ved Schieruenhorst lø-
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ber vi ind i en lille rolig Fiskerihavn - efter at være
blevet prajet af Toldere og Politi: - h er opslaar vi vort
Telt og sover storartet i det tætte Græs Nord for Havnen.
Vi forlader i fint Vejr vor Lejrplads - ror det sidste
St y kke op ad den brede, g ule W eich8elflod - K II I'S: stik
~ord - til Durchstich og »nd tilh øjre«. Det varer mange
Timer før østerS~jen s Vand kendes frit for gult WeichselJndhold! ! - Kysten er jævn og lig'e, den synes uendelig
- Kystlinie og Horizont løber sammen i en svag, pastel-

agtig Taagedis - Landskabet er ensform ig t: ideel BadeForstrand, og et lille Sty kke fra Vandet Fyrreskov paa
Klitterne, der langs hele Kysten er beplantet med hø,re
Rækker af Marehalm - -- hvor det er strengt forbudt at
fæ rdes. Vi gør Landgang et Par km. øst for Bad Ki:1J-tlberg og telter i. Skæret af Flagermuslygten i nogenlunde
Læ af den yderste høje Klit.
Vandring til Kahlberg - en liden Badeby med SæsonButikker, Turist-Flitterstads, Chokolade-Automater og
fristende Frngtboder samt en Bank-Filial- der desværre ikke vexler Penge om Søndagen (! ! !); vi maatte
saa ty til cle gratis Forlystelser: - Et mægtigt Opbud af

l~17
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Brandfolk ha Elbing, Tolkemit, Frauenburg og en
Mængde andre Smaabyer ved Frisches Haff marcherede
j mørke, tykke, tætknappede, højhalsede Uniformer i sitrende, stegende Solvarme - (som sammensvedte Dadler) - i Hælene paa et dundrende Messingsuppe-Orkester, hvis Stortromme overdøvede alt, frem langs den eneste Gade - hvis solstegte Asfalt var blød som Pebernødde.Tg - - og tilbage samme Ve.T - og igen - og igen.
Hver Gang vi mødte de stakkels Brandfolk, saa de mere
sveddryppende og rødho'dede ud end føl' - - . Vi gik i
kode Spejderbuxer - og' luftige kortærmede Polosk.Torter og havde mægtig ondt af de stakkels Brandmænd, der
sikkert var ved at bestaa en raffineret Udholdenhedsprøve. - - - Paa nogle Plakater stod med store røde
Bogstaver: »Kahlberg in Feuer Sonntag d. 5. Juli«, - og vi fik at vide, at de gæve Brandfolk Kl. 3 skulde slukke et bI'ændende benzinoverhældt »Hus « paa en Eng. Da
vi havde set »Huset«, der var paa Størrelse med et lille
Sommerhus- »Das«, - besluttede vi at vende tilbage til vor
Lejr og forfriske os med lige saa mange gratis 0stersøbade, som vi havde Lyst tiL - Det kuler op ved Aftentid ; Teltet gynger ballonagtigt.
16 17
- Del' er frodig Vegetation i denne Egn, store Naaletræer og Græs - og fra et Træt.aarn paa det højeste
Punkt i Skoven er vid Udsigt over en stor Del af Frische
Nehrung; østersøens Kyst mod Nord; - mod Syd skimtes Kysten med smaa Byer paa den anden Side af Frisches Haff (hvis Nordkyst er træ-, græs- og sivbevoxet
- sikkert ubehagelig at lande i fra Robaad). - Langs
østcrsø-Kysten lig'ger en formelig Bræmme af hel- og
halvdøde hvide Sommerfugle, Vingerne klistret fast i det
vaade Sand, - men under de soltørrede, ilanddrevne
Træstumper og Smaapinde vrimler det af knaldrøde,
spillevende Mariehøns og -»Kyllinger «. I Naaleskoven
bemærkede jeg Masser af nøgne, strittende Grene, mens
andre yderst ude syntes at være iført store graalige Muffer; det viste sig at være de ellers ret sjældne »Rhupen «,
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- Processions-Larver, - del' var paa Spil. De bider sig
fast - den ene i Enden paa den anden ; - som Led i en
Kæde, der kan blive over 100 cm lang - - vandrer de
efter »Føreren« op paa en fed Gren, hvor de saa æder alt,
hvad de kan. Jeg saa en Dag i Udkanten af en Skov
saadan 2 »Processioner« - (med en Fods Mellemrum) bevæge sig gennem det sparsomme, afsvedne Græs; de bestod af henholdsvis 61 og 69 Larver. - Aften: Vi har faaet
vexlet Penge og provianteret. Teltet er imens blæst omkuld, og vi flytter det ned i en FordybningmeHem. Klitterne og den tætte Fyneskov. - Solen gik ned i Havet
som en rødg'lødende Kugle. Præg tigt! - - - Mens jeg
banker Aftenpiben lid, kommer jeg i Tanker om Kredsløbet i Naturens mærkelige Husholdning: Skoven ædes af
Larver: Træhvepsene stikker Larverne og lægger deres
Æg i dem; snart er der ikke flere Larver, og Træhvepsene
maa fortrække eller dø, - ny Skov kan gro op - og
Kredsløbet fortsætter - - - .
- For al Lang·tursroning gælder efter min Erfaring
den gyldne Regel: Start tidligt - i de smaa Morgentimer
før Solopgang, saa snart det er blevet saa lyst, at man
kan se, hvor man sætter »Fusserne«. I Særdeleshed gælder clenne Regel for disse østersøkyster: Vinden er oftest af meget ringe Styrke om Natten, hvor Lancl og
Vand efterhaanden har faaet tilnærmelsesvis samme
Temperatur. Efterhaanden som Solen stiger paa Himlen,
vil den hurtigt opvarme Landet (Sandet) mere og mere ;
den varme, lette Luft stiger op, - og fra Havet strømmer
da den k øligere Luft mod Land - - først som en Brise,
senere som Blæst, der godt kan blive til Storm; saa maa
man søge Land allerede tidligt om Eftermiddagen, inden
Søerne bliver saa store og Brændingen saa stærk, at en
sømmelig Landgang vanskeliggøres - - eller helt udelukkes. - - Da .Teg dag·Jig siden vor Start havde bemærket en vis Tendens hos Mandskabet til »ritardando«, sneg
en frygtelig Mistanke sig ind i min syndige S.Tæl; .Teg formodede at mit uofficielle Maal: Riga vilde blive reduce-
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l'et til Memel - - (hvilket jo ogsaa kom til at passe med
Virkeligheden). - Efter ovenstaaende »Vindforklaring«
brød vi Lejr, bar Telt og Sager over Klitterne ned til
Baaden og' roede videre langs Frische Nehrung - til
Frisches Haffs Udløb i 0stersuen; her staar altid en kedelig »Brænding'« - : høje, spidstoppede, uberegnelige,
hurtigt opstaaende »Vand-Kegler«, der i hidsig D.jævledans hopper op fra Understrømmen og søger at forvirre
Synet paa den Styrmand, der er vant til »rigtige«, lange,
næsten parallelle Bølger. - Ved dette Sted maa man
først udenom en Mole, der skyder sig ca. 2 km. ud i
Havet. Tyske Kajakfolk, hos hvem jeg havde søgt Oplysninger, havde tilraadet os at gaa i en Bue 300- 500 Meter længere til Havs. Paa Grund af Paalandsvind og
Søernes Størrelse valgte vi en Mellemting og krydsede
Strømmen ca. 80 Meter fra Molen (der ligger paa Sydsiden af Strømmen) - - Vi landede - noget slatne af
Dagens Strabadser - ved et »Bad« ikke langt fra Pillau.
- - Paa en Restaurants Terrasse nød vi Solens Varme og en Bøf (ah! !) samt Udsigten til Baaden (som Ungerne havde Kig paa) - og Vinde af Nordvest.
- En lille maddike-bleg Tolder med gult TandbørsteSkæg' (han skulde i Vandet - var netop ved at knappe
Badedragtens Skulderstropper) standsede os - efter i
Hast at have sat sin imponerende store, grønne Kasket paa
Hovedet - og anmodede os om at tage ind til Pillau og
faa undersøgt Pas og »Skibsladning« - eller ihvert Fald
telefonere til Toldkontoret der. J eg ringede - og fik Ordre til ufortøvet at komme til Pillau med Baaden - :
»Kan desværre ikke modtage Deres Invitation, Mandskabet er træt af den lange Tur i Dag, og Vind og Sø og
Brænding er for skrap. Jeg har Ansvar for Mandskab og
Materiel - vil ikke løbe nogen unødig Risiko - - Vent
til Vejret bedrer sig - eller send Folk herud paa Cycle! «
- - »Som preussisk Embedsmand giver .jeg Dem bestemt Ordre - verstehen Sie - til at komme med Deres
Baad!« - - »Som fri dansk Mand med Ansvar nægter

jeg at lade Deres Ordre gaa videre til mit Mandskab men lad os se hinanden i øjnene: - Vi kommer inden en
Time, m.en tilfods uden Baad! « - - Vi vandrede saa til
Pillaus Toldere, - der virkelig er meget rare Mennesker
(naar De faar Deres Vil.je): De saa paa Pas - og en
Mand fulgte med ud til Stranden og konstaterede, at vi
intet Smuglergods havde i Baaden. De havde givet os Ordre til at vexle en 50 Mark Seddel - der skulde købes et
eller andet - - Søeborg blev sendt alsted og kom tilbage
med en Ladning Flødeskllmskager, som vi »nl,jd « til et
Glas 01 (!).
- Da det stadig blæste - og vi geme . vilde videre,
naar Vinden lag'de sig, gravede vi os ned i Sandet for
Natten - d. v. s. vi lavede et lIul omgivet af Læ-Mure
af Sand og Baadens Langside
Aarerne tværs over og
Telt og »Presening« over Halvdelen af Hullet. Efter et friskt Morgenbad og Havregryn med Sukket'
opblødt i Havvand roede vi videre langs Samlands Ravkyst
paa Kortet angivet som »Ergiebigste Bernstein
Kiiste «. Efterhaanden som lUan kommer nordpaa forsv inder Klitterne, og erstattes af højere og hH.jere Klinte!:.
- - Skovklædt Stejlkyst med Forstrand og Sten i Vandet, baade under og over Vandskorpen. - Man bør holde
sig et Stykke fra Kysten - for at undgaa Stenene; ved
Pynterne bør man gaa endnu længere ud. Om Eftermiddagen lander vi ved Sorgenau - efter at have undgaaet
de lumske, undersøiske Sten - og modtages af begejstrede Tilskuere, der omringer Baaden.
En 76-aarig, usædvanlig rørig og rask, elskva~rdig
Herr Jankowsky formaar den stedlige »Nazifiihrer« til
at staa Vagt ved Baaden, mens han viser os Omegnen,
der er af stor landskabelig Skønhed - Skove, dybe Kh..,fter, stejle Skrænter, og prægtig Udsigt over elet blinkende Hav. Herr J. inviterede os alle 3 paa Middag:
Suppe og Kotelet, 01, Vin, Cigar og Kirsebær og' (da
det var meget varmt) for mit Vedkommende en (;ang
Haarklipning med Maskine i Nakken. - Endvidere førte
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han os ud til Verdens største Rav-Værker ved Palmniåen, - smukke, hygieniske, villaagtig'e Arbejderboliger,
- Udsalg af Ravsager, - - Her fandtes ved et Ve.jkryds
et usædvanligt »Monllment«, Paa en lille Høj stod en
rund Granitsten, en stærk Bronehehaand griber om et
Sn'Brd, del' med stor Kraft synes at være trængt igennem Stenen - lige til Hæftet: (» Jeg ska' gi' digl «) - Paa
Stenen staar i Oversættelse: »Tyskere, husk VersailLes «! !
- 1 en Kreds rundt om denne staar ca. 15 andre Stene:
paa hver af dem staar Navnet paa hver af de Provinser,
som ved VersailLes-Traktale'n gik fra Tyskland: - Danzig, Elzass-Lothringen) Slesvig-Holsten - - o. s. v. - En kraftig Krigsagitation midt i den skønne, fredelige
Natur. - En højtbegavet - og vidt bere,jst Rektor, som
ogsaa var med paa denne Fodtur, fortalte mig at »næst
Gud havde Hitler g,jort mest for Tyskland«. , - Nazistfører'en ) som trofast ha vde staaet Vagt ved Baaden i ca. 7
Timer var taknemmelig fol' vor ringe Form for Paaskønnelse, der bestod i 1 Mark (i Sølv) og en »gold. flake «Cigaret.
20 j;
Jeg vækker Mand.skabet Kl. 3,00. Bad, HavregrynSukker-Søvand-Honning) Start Kl. ca. 4,00; i stille Vejr.
Vi runder Briisterod i fuldkommen Havblik, passerer de
smukt beliggende Kl. og Gr. Kuhren, Warnicken, Rausehen, Wangenkrug, Neukuhren, - det lufter' lidt ved
Pynten her, udfor Alknicken kuler det op; - vi Lister
langs Kysten i tiltagende Storm af N.V. med hø,j Sø - og lander i Herrebadeanstalten ved det store Badested
Kranz (Cranz), hvor den stedlig'e Fotograf shax napper
et »snap-shot «, og hvor den udmærkede Baademand,
Heinrich Faust, anviser os Sovepladser i Kano-Clubben.
2 117
Da det stadig stormer stærkt, tager vi med Toget til
Konigsberg fol' at hente poste restante og se paa Byen.
Vi besøger (foruden en Politistation) Slottet, Slotskirken
og »Blutgericht«, det tidligere Torturkammer. Her har
eler i Fortiden flydt meget Blod, og Hvælvingerne har
genlydt af Skrig og Rallen fra de stakkels af Smede
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rødho'dede og stønnende Ofre, der var i raffineret, pinligt Forhør (af baade 9. og 10. Grad). - Nu ses del'
mest røde Næser, og Hvælvingeme genlyder nu af Klirren fra Tallerkener og Ølglas samt dæmpet Samtale og
politisk Hvisken. Nu er del' nemlig Vinstue i de e:rendommelige Lokaler, der hal' bevaret YIiddelalderens Patina.
- Her hal' vor Ven Jankowsky sit Stambord - hvor vi
efterlader en venlig Hilsen, som han alt hal' modtaget-.
- Efter et udmæ rket Maaltid hel', tog vi derefter Toget
til Cranz, hvor Kammeraterne udbredte Soveposer paa
Bænkene og' sov fast - - og længe. Jeg listede mig
med min Sovepose ud og lagde mig i Sandet ved Siden af
»Rune« - for at lure paa Ve.jret og være parat, naar
Torden, Vind og Regn hørte op.
- Efter et friskt Bad indtog vi vort Morgenmaaltid, ~2.h
der som sædvanlig' bestod af raa Havregryn blødt op i
{Hav}vand mecl Tilsætning af Honning Sukker evt. ogsaa Rosiner og' lidt Citronsaft; det smager udmærket, og
man kan ro langt paa denne vitaminrige Føde. - Vi
gjorde »klart Skiv« - og paa Falderebet kom den brave
Baadmand, Heinrich Faust, løbende og forærede os en
stor firkantet 6 Liters-Blikdunk fyldt med velsmagende
koldt Ferskvand, - - hvilket vi sikkert kom til at faa
Brug fol' paa vor næste Etape langs de store Sandørkner,
hvor eler var langt mellem Bopladserne. - - Mang'e
Menneske!,' havde samlet sig og ønskede os »RiemenbI'\Ich«, d. v. s. »Lykke paa Rejsen«; vi svarede med at
rejse Aarerne ·· og raabe vor »SøI'0verhilsen« - et trefoldigt taktfast »Heja k hvorefter vi startede med fuld
Kraft frem!
- - Snart var Cranz Hoet ned« - - og vi gled atter
langs øde Sandkyster, hvor Fyrreplantning'erne blev tyndere og tyndere - - udfor Sorkou rastede vi ca. 1 Times
Tid, som jeg benyttede til en lille privat ExcUI'sion til
den lille, fattige FiskerHække ved det kUI'iske Hav,
hvis ferske gule Vand ikke saa umiddelbart tillokkende
ud. - Jeg havde foruden et Pal' malerlske Indtryk faaet
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fat i en halv Flaske Maltøl, som ,jeg blandede med koldt
Brondvand og fyldte paa min Termoflaske - ; ogsaa medførte jeg til Mandskabets Glæde en Baskerhue fuld af
smaa, røgede, lidt bitre, rodspæHelignende Fisk (»Flundern «). - - Vi roede vider'e; der var ingen Skov mere - de kæm pemæssige Vandreklitter laa øde og golde. - - Paa Grund af tiltagende Vindstyrke øg'ede vi Farten det mest mulige - - - og ud paa Eftermiddagen
skimtede vi atter lidt tyndt Krat oppe bag de yderste
Klitter. - - Vi h avde taget en Del Vand ind, men gjor'de
pæn Landgang og opslog' vort Telt i en liden Sænkning i
Terrænet imellem nogle lave, tjavsede Buske. - Fm'st
sent ud paa Aftenen, da det forlængst var blevet mørkt,
fik vi lavet et stort Baal paa Stranden, - vi drak The.
og fik os en hyggelig Passiar lil Bølgeslag, Baalknitren,
Stormsus og St,jerneskin, hvorefter Kammerater'ne køjede; - jeg ofrede en kort tyk Træstamme til Ilden og
blev en Times 'rid liggende i Sandet og halvdøsecle vcd
Baalet med min Shagpibe - : - med ualmindelig Klarhed
erindrede jeg alle de Mennesker, der i Mangeaarenes Lob
havde vist sig venlige og hjaJpsomme - - Tankerne
vandrede viden om - - og ,jeg gled umferkeligt over i
»Morphei Arme(c - Frysende og tænderklaprende vaagnede jeg, - Baalet var slukket. - Jeg begravede de sidste
Baalgløder i det clugvaade Sand
listede op til Teltet
og krøb i »Posen«, - - mens det svage graalige Daggry
saas i Kimingen mod Nordøst, hvor mørke, graa Skyer
ll101?iliseredes paa Stormens Bud - ; - Bølgel'lle skummede og dundrede i Havstokken. - - 22/7
Det blev Uvejr - og j 3 Døgn holdt Stormen os
24ft fanget til vor iøvrigt udmærket valgte - Le,jrplads. Vi
2"/7 benyttede Le,jligheden til at gaa Fodture i det mH.~I'kelige
Landskab, hvis Lige næppe findes i Europa. Terrænet er
vexlende lige fra helt fladt til umaadelig couperet Vegetationen er yderst sparsom: lidt Buske, et Lyngris.
et Par soltørrede Græsstraa, - et enkelt Sted nogle tynde,
nøjsomme Birke og Fynetræer, der vokser ved Foden af
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store Klitb,jærg'e af Sand. Kun paa faa sumpedeSteder gror
høje Naaletræer og friske Blomster i Græsset. Omkring
de smaa Landsbyer- (der alle ligger ved det kuriske Hav)
- el' Jordbunden noget bedre, saa der findes Græsmarker,
Haver med mange Buske og Blomster og' Agre med Korn
og Kartofler. Vi besteg paa en ca. 2 Mils Vandring efter
Ferskvand et mægtigt Bjerg af Flyvesand, hvor Solen
bagte og Sandet btændte under Fodsaalerne. En pnegtig
Udsigt samt noget ildelugtende, halvraaddent Ferskvand

lønnede vore Anstrengelser. Vi provianterede sparsomt i
Rossitten, et lille Fiskerleje ved det kuriske Hav: her
loddede vi vort Vandanker, der var sprunget læk, og vi
fraadsede i Postkort (2 til hver) og 3 Glas Mælk. RossiHen er bl. a. bekendt for sin Flyveskole og sin zoolog'iske Samling.
- Jeg kan ikke gaa videre uden at fremh æve min
største Taknemlighed og i Erbødighed for vor mægtige
Ven, Phoebus, - ! Det er' paa en Maade mest »ham «, der
dyrkes naar man er paa Langtur; - selvfolgelig spiller
selve Turen og dens Eventyr en stor Rolle, - Musklerne
faar forøget Kraft, man kæl;lper sig frem lang's de ukendte
Kyster- mod det f.jerne Maal - - ingen ved hvad Mor-
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gendagen bringer - det er spændende! - - Vanskeligheder overvindes - - Erfaringer høstes og Kundskaber foroges _ - man klarer »Situationer«! - - men h vad er det
hele uden Solen? - - Solen - med sit herlige, varmende,
livgivende Lys? - - - Vi gamle, trænede Soltilbedere
hader TøJ - ; vi smider det i Glæ de og Æ rbødighed , naar
Solen naadigt viser si.g - (det være sig paa Ski eller paa
Lano'tur
i Robaad) - - for evt. Folks Skyld
ifører vi os
b
'
det mindst mulige for at modtage rigtig meget Lys - (i mange Døgn hvert Aar er Briller min eneste »Beklæ dning «); Lysets Indflydelse paa Sundhed, Velva~re og Humør kan næppe »opvejes« med Guld! ! Begynderen maa
træne langsomt, indtil han faar Solens Adelsmærke, den
brune Lød, Trods yderst spartansk Kost - Raa Havregryn, salt røget Flæsk - og tørt Brød - har ,jeg trods
mange Strabadser aldrig følt et saadant Velbefindende
og en saadan Livsglæde som paa disse Ture! - Tak! oh
Sol! med Fryd nyder jeg Dine Straaler - i Nødsfald iført
det ovenfOl' omtalte »mindst mulige « nemlig en »1. p, Miiller-Trekant «, - (som paa Turen kaldtes: »Dragtposen
Altidfin«) .
26 /7
Under den stadige Kamp om at f'ranarre »ÆohlS« og
»Poseidon« det størst mulige Antal Kilometer er Instinktet
blevet saa skærpet, at jeg- (som saa ofte før) -trods kun
faa Timers Søvn - vaagner ved at Vinden er løjet af.Kl. er ca. 3 Morgen. Jeg kryber stille ud af Posen, - vil
ikke unødigt vække »KammesJukkerne«, der snorker om
Kap med Næsen i Ve.jret. - Efter en hastig L øbetur gennem det vaade stikkende Marehalm, konstaterer jeg, at
Bølgerne er mindre, Vinden er ringe - - Det er Stadve.jr!
_ Ka'lene op! - Havrevand! - Sagerne til Stranden! Teltet ned! - Først vifter vi imidlertid med Rotrø,jer og
Buxer Dyrene ud af Teltdøren: »Farvel, alle I smaa
søde Insekter, der saa tillidsfuldt har »haft Tilhold« højt
oppe under Teltry ggen - skynd jer ud , I SInaa Florving'er og I, Sommerfugle, - og I, fede Spyfluer, der
drillede os, naar vi sov til Middag i. surt Ve.jr, - - -
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altid kildede r, naar I landede paa N æsen, igen og igen;
- - og I, Hvepse og I - lumske og ly dløse Oxebremser
og »Stildluer« - - : Nu maa I klare ,jer selv! Ud med
Jer! - ellers bli'r I saa flade som øretæver, naar vi ruller
Teltet sammen! !« - - Kl. 4,00 startede vi uden Besvær - Søen var roligog vi gJorde ret god F art. - - - - - Vi passerer kun Sand og atter Sand - - - høJt op
i VeJret rager de mægtige, nøgne, gule, afrundede SandbJærge, der ligger inde paa Nehrung, nærmest ved kur isches Haff. - - Det kuler hurtigt op - Søerne bliver
større - - der kommer »Skvæt« indenbords, - men endnu har vi ikke fundet en formaalst,jenlig Landingsplads,
da der er stæ rk Brænding langt ud og Sten paa Kysten.
hver paa Størrelse med en EJdammerost. - - - Kammeraterne foreslaar strax Landing; men da vi kan se, at Havet ligefrem æder af dette Sted paa Kysten, vil vi risikere
at miste Baaden, hvis vi sætter den paa Forstranden - her
hvor Klitten er lav (og Sandet skredet i Havet , saa Bræ ndingen gaar langt ud). Jeg ta'r Roret, - øser - og balanceI:er. og naar ca. 1112 km længere frem , hvor der er h øj
Kht l Land og nogen Fyrreskov, der kan afgive L æ , væsentlig mindre Sten i Havstokken og bedre Landino'sbetingelser. - KJ. er 8,00 - vi ligger for »vel roet « mbed
Stævnen mod Søerne - og lader os drive baglæns mod
Land - - - Jeg lodder Dybden med Baadshag'en - Her er Sandbund: - »1 og' 2 klar ... Spring! ! - - Styrmand! Spring!! « - - Vi ligger pJaskende i de hø,je Bølger og svømmer indad med Baaden, idet vi holder os
udenfor Brændingen. 1 og 2 skal holde Baaden »i Stilli~g « , mens. Jeg tager Teltet og de store Sække og ProVIant med l Land - - Da ,jeg 3die Gang skal til at gaa
ud for at hente Gods, ser .jeg netop, at Vinden og Bølgesl~get har taget Magten fra D'Herrer - -: en gal Stilling
af Ba~den - og en mægtig Braadsø fylder den - - og
gaar vldere over Hovederne paa Kammeraterne! ! - - I
lange Spring kommer jeg derud fol' at afværge yderli-
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gere Kalamiteter, - men for sent - Baaden synker ned
til Lønningen - - alting flyder rundt mellem hinanden,
og med ubønh ørlig Regelmæssighed driver de mægtige
Bølger med haarde Slag den kæmpende Gruppe længere
og længere ind mod Land, samtidig med at hver ny Bølge slaar de enkelte Genstande overbord, inden vi kan
naa at gribe dem - - Bundbrædder, Redningsbælter
og alt lettere Gods flyder viden om, Roret fjernes og
kastes i Land sammen jned Flag og Stander - - Aarerne driver ind lidt efter - - -. Men 25 Meter Tov, (til
»Nødfortøjning« til Klit), Flagermuslygte, Primusapparat, Gryder, Stegepande og Kasseroller, Flasker med Petroleum og Benzin og Proviant, - en Del Conserves og Beklædningsgenstande (Sko og Trøjer) m. In. bliver Havets
Rov, - som vi aldrig mere laar at se. - Med stort Besvær
reddede vi den stakkels su nkne »Rune « - (den var noget
tung i Enden af det meget Vand) - op paa tværs af Aarerne, saa den blev holdt klar af Kystens Sten. - l SUlaa Ryk
fik vi tru kket den saa langt op, at Vandet kunde løbe fra
den, uden at Bølgerne naaede den ; - da den var blevet
helt læns, bar vi den ca. 20 Meter op - til Foden af den
steJle Klit. - - Efter denne hidsig~ Morgengymnastik,
der havde taget cirka halvanden Time -løb vi en 2
Kilometers Tur langs Stranden og opsamlede paa VeJen
en Del »V raggods « fra »Strandingen« - bl. a. en Klump
Talg til Aarerne og et Stykke røget Flæsk , samt en
yderst laset Gymnastiksko med store Huller fra tidligere Ture - .- den blev dog ikke æ dt - hverken af
l-Iavet eller af os. - - - Vi reparerede Teltet - og re.jste det i en lille Sænkning bag Klitterne. - Skønt det var
det bedste Sted vi ktmde finde i ØJeblikket, huserede
Stormen dog' fælt med det. - For at dæmpe dets vilde
Trang til at agere Ballon, lagde vi Aar'er og en Mængde
Sten ovenpaa Teltdugen og ovenpaa Pløkkerne langs
Græskanten.
21 17
- Vi var klar over, at det var en Flere-Dages-Storm,
der rasede - saa vi gav os g'od Tid til at udforske vore
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Omgivelser; det var ogsaa nødvendigt bl. a. af Hensy n til
Proviantspørgsmaalet, der jo ikke er af helt underordnet
Betydning. Et Par Kilometer fra Teltet, ovre ved det kuriske Hav lig'ger den lille, fattige Fiskerby, Pillkoppen. Hos Skomageren der k øbte vi nogle store grove Brød,
som smagte udmærket. Fedt kunde vi ogsaa faa - saa vi
led ingen Nød. En ca. mandshøj Fyrreskov strakte sig
fra Klitten i et hredt Bælte langs Kysten og d ækkede en
stOl' Del af det høje »Evabjærg«, (hvorfra der er en lige
saa smuk Udsigt som fra vor høje Klit). l øv rigt saas kun
de matgule, kæmpemæssige Sandbjærges fladt afrundede
Toppe mod den blygraa forrevne Himmel. - - - Stormen rasede mange Døgn ; naar vi laa i Teltet
bag vor Klit hørte vi d æmpet Havets hule Drøn mod
Kysten, - - det var, som om vi kunde føle Jorden b æve
under os for hvert mægtigt Bølgeslag. - - Og naar vi
kom op paa Klitten, fløj Sandet stikkende imod os som
1000 Breve Knappenaale.- - - »Rnne« sandede helt til
- og maatte daglig »graves ud «; men den laa godt. - Havde vi lagt den halvanden Kilometer læ ngere sydpaa,
havde Havet taget den. Jeg viste Kammeraterne Stedet,
hvor d e først vilde lande : - Havet havde tag'et hele Forstranden og ædt 4 Meter af Klitten, der var som skaaret
af med en Brødkniv. - Naar vi badede, kunde vi kun komme en »Bølgebredde« ud, Forsøg paa at komme længere ud resulterede
kun i at man blev endevendt og smidt i Land som en
Bylt, - fortumlet og hjælpeløs. - - Kun hvis man tog
et Hovedspring vandret ind i den angribende Bølge, netop som den krummede sig over sit Bytte, kunde man ved
at svømme under Vandet »forcere Terrainet «. (løvrigt
fraraader .jeg enhver - selv nok saa dyg·tig og udholdende - Svømmer at gaa længere ud, end man med Lethed 28/1
kan bunde - især paa ukendte Kyster; Strømmen kan
nemlig være uhy re stærk og føre sin Mand til Havs. Et
Exempel herpaa kan Jeg fremføre: i 1933, da vi paa
Roturen (Breslau-Stettin-Danzig) laa for Storm ved
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»Laase«, badede Svejstrup-Nielsen og .jeg ca. 4-5 Meter
fra Kysten (3-4 Bølgebredder) - og vi kæmpede mod
Strømmen i en halv Time, før det lykkedes os at komme
i Land; h vorefter v i laa som to slatne Sælhunde og gylpede Vand op).
- En Dag, da .jeg stod og spe.jdede forg æves efter Ve,jrbedring, opdagede jeg paa den lange øde Kyst i ca. 1 km.'s
Afstand en de.jli g rund Fodbold. Jeg gjorde Kammeraterne bekendt med min Opdagelse - ; - de hentede Kikkerten, og Fodbolden viste sig at være en vis Del af en
ung Pige, som laa udstrakt i Sandet og solede sig paa
Ryggen. Lidt efter re.jste hun sig og gik sammen med en
anden ung Pige, der ogsaa var i Eva-Kostyme, ud og
k æmpede med de store slemme Bølger. - - Det saa
nydelig·t ud! - - Jeg fik Lyst til at fotografere den
friske Leg med Havet - - hentede mit VestpocketKodak , og iført »Dragtposen Altidfin«, kort Fuldskæg
og Briller forlod jeg den hovedrystende Søeborg og begav mig afsted. Som sædvanlig kom jeg' forsent. Pigerne
sad i Badekaaher i deres »Sandborg«. Jeg præsenterede
mig som dansk Sorøver og' bad om Tilladelse til at »fiJme «
det smukke Skuespil fra før, - - de saa et Ojeblik paa
hinanden , saa sagde den ene - : »Los « - - og' de smed
Kaaberne og styrtede sig i Bølgerne - - Belysningen
var ypperlig, og jeg fik nogle gode Billeder. Pigerne val'
to hegavede Søshe, som ferierede i Pillkoppen, hvor de
havde et spartansk Logis hos »Købmandshandleren«. Vi inviterede dem et Par Gange til T e i Teltet - og vi besøgte dem et Par Gange i Pillkoppen - hvor vi spillede
Kort og hørte Radio. - - - En Aften, da jeg syslede med
cle forskellige Stationer, fik .jeg pludselig i Højttaleren fat
i en kraftig tysk Stemme, der rakkede m ægtigt ned paa
»den overhaandtagende Nazi-Terror«. - Pig'erne hlegnede og bad mig stl'ax finde en anelen Station, da dette
var »Moskvas Propagandasender« - - og at lytte til den
koster i 'fyskland mange Maaneelers Fængsel (eller Koncentrationslejr) .
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Forstranden har skæmmet sig - der er ikke meget af
den tilbage - flere Steder er den helt borte. Stormen er
voldsommere end nogensinde. Stranden er øde, ikke et
Menneske øtnes. Jeg børster Tænder, lægger Briller og
Badebuxer bag en Sten og slaas med Bølgerne. - Forfrisket efter Badet løber teg mig tør i Blæsten - finder
Brillerne, men Buxerne er væk - - Oho, Stormen har
ført dem højt op i Klitten. - Jeg' spadserer sindigt op
efter dem, da Pigerne plu dselig kommer springende ud
paa Stranden - - lige imod mig! Hvad skal .jeg gørevende om? hvor skal jeg gemme mi_g - - min eneste Beklædningsg'enstand ligger langt oppe i Klitten og gynger
paa en Tot Marehalm - - »Skidt«! tænker jeg, »hvortil
alle disse tillærte, halv forlorne Fordomme i den fri Natur? - De har ,jo vist dig Tillid - - og du har fotograferet dem - - - er man »Sørøver« eller et - man maa
vise sig som en Mand!« - - Rank og' solbrændt gaar ,jeg
dem roligt i Møde - (og tænk, jeg lever endnu ! - ) - vi
vexler Haandtryk, og vi snakker sammen, som om vi
alle havde været iført Selskabsdragt. - De gaar til Sandborgen - jeg henter min flyvende »Dragt« - og i Fællesskab udbedrer vi deres Sandfæstning.
Vore tyske Mark er ved at slippe op - og Skomageren g'i' er sikkert ikke Brød paa Kredit. Om Aftenen gaar
vi til Pillkoppen og faar at vide, at der er Mulighed for
af faa vexlet udenlandske Sedler hos Postmesteren, der
bor - - : »først ligeud - hen forbi 2 Sandstier, til højre
forbi en broget Ko og saa strax til venstre«. Her finder
vi et lavt, straatækket Hus, pyntet med en sort, flakt
Ørn paa et Skilt. (Vi kommer til at tænke paa en flakt
røget Makrel og bliver meget sultne). - Vi banker paa
og træder ind i en lille, lavloftet Stengang, hvor et tyndt
Stearinlys svagt oplyser nog'le mørke Kvindeskikkelser
i Baggrunden. - - Postmesteren er borte; hans kæmpemæssige Datter »vikarierer« - : hun vil ikke vexle vore
Sedler, da hun skal helt til Konig'sberg for at faa dem
indløst-: »Saa gør det! - og tag Dem rigelig betalt,

vi vil g'i" hvad De forlanger -, selvom vi taber paa det
- - - Skomageren gi'r os ikke Brød uelen Penge Stormen kan vare flere Dage endnu - - hvad skal vi
Stakler gøre?« - »Sie mussen beHeln gehen!« svarer hun
spøgende. - - »Godt, saa begynder vi med Dem! - Hvad
gi'er De?«-sig'er jeg og rækker Baskerhuen frern. - » Ja,
jeg har kun en rEske Tændstikker ... !« »Tak!« si'er jeg
og hugger den (det er to altid noget, - - men den
kan vi jo ikke æde).
De to unge tyske Piger er saa venlige at vexle nogle
danske Sedler for os - - de har ogsaa lagt ud til forskellige Ting, som de har besørget for os paa en Tur til
Rossitten: et Lys, noget Tovværk en Stegepande m. m.
- De er søde og friske: gode Kammerater - - ! Jeg maa
maaske have Lov til her at understrege, at der ikke har
VH'ret Tale om »Film« eller' »Flirt« (eller »Kysseri«)
hvad mange Snerper maaske vil mene!
- Om Aftenen er vi - efter en »Skyttefest« - til Dans
til 4 Mands-Militæ r-Amatør-Horn-Orkester, Sand paa
Gulvet og Papirs-Guirlander i Loftet belyst af Petroleumslamper og Lys. - - Der lugter af Sved og meget daarlig
Lll ft, hvorfor vi hurtigt forlader Lokalet. Kammeraterne
er trætte og gaar h,jem til Teltet, - som vi forøvrigt har
flyttet til en bedre Plads i Læ af lidt Fyrreskov med tyk
blød Græsbllnd. - - - Hadioavisen melder om Dollfuss'
Mord - og Troppekoncentrationer ved de italienskøstrigske Grænser ! Pigerne er meget nervøse - ikke
underligt, da de begge har de fryg'teligste, uforglemmelige
Erindringer om Nød og Elendighed fra Verdenskrigen-.
- De taler om at blive paa Nehrung', der sikkert ikke vil
blive udsat for Gasangreb. - - Deres ?O-aarige Onkel var
Dagen før Verdenskrigens Udbrud i Forretningsøjemed
rej st en Tur til Rusland - : han blev sendt til Sibirien,
hvorfra han først kom hjem 4 Aar efter. De frygter, at
vi vil blive internerede i en Koncentrationslejr - og Baaden beslaglagt. J eg iler i herligt Maaneskin tilbage til
Teltet; Kammeraterne snorker hyggeligt - ; ,jeg har be-
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sluttet ø,jeblikkelig' at imødekomme deres Ønske om hurtigst at naa Memel.
Tidligt om Morgenen har vi laant Postmesterens tunge
tykhjulede, fjederløse Plankevogn, som vi kører op i Klitten i Nærheden af Baaden, »Rune« lægges paa Vognen
med Bunden i Vejret; nedenunder anbringes Telt og
Gre,jer - ; - og vi »holder ikke før Pillkoppen«, hvor vi
sætter »Rune« i elet huiske Havs ferske, gule Vover.
Vi fylder Ferskvand paa Dunken og tager Afsked med
vore friske Veninder, som vinker fra Land, indtil vi forsvinder bag de gule Sandbanker, der skyder sig ud fra
den stærkt bugtede Kyst. - - Her er Bølgerne krappe.
men ikke saa store som i østersøen; vi havde haabet paa
fuldstændigt Læ, men her el' kraftig'e Vinde - - imod-;
vi er glade for at komme til at ro igen - og gør en god
Fart.--Vi ror langs den mærkelige Sandkyst. der snart ligger
ganske flad - med et Minimum af Vegetation, snart
stiger næsten lodret op af Havet - - - helt nøgne
Bjærge af Sand - - - indtil 150 Fods Højde, Europas
højeste Klitter; ustandselig maa vi gaa ind i dybe Bugter, da Modvinden er stærk og Søerne krappe - og
atter maa vi gaa langt udenom store Forbjærg'e af Sand
eller langs Landtanger, hvor Dybden er ring'e. Ikke
et Menneske ser vi, før vi om Eftermiddagen ankommer
til den første lille litauiske Fisker- og Bade»by« Nida
(paa tysk: Nidden). - - Her er' en Havn og' et Toldsted
(Muitine) ; - et Par graa Toldkrydsere med hurtigg'aaende stærke Maskiner ligger ved Bolværket ved Siden af
nogle Kuttere og' en hel Del af de typiske, kuriske Fiskerbaade med store smukt udskaarne Træ-Vindfløje i Mastetoppen. Disse Baade er meget ejendommelige og maleriske og har en mærkelig Sejlføring. idet Fokken ikke findes; i dens Sted fungerer et lille firkantet »Storsejl«, der
er anbragt foran det egentlig'e Storsejl. - - Vote tyske
Penge var sluppet op, og' vi glædede os meget til at faa
Hul paa vort litauiske Mammon (45 Lits) , hvoraf vi strax

vilde bruge en Del til et ordentligt Maaltid »Menneskemad«. - Vi var lidt uenige om, hvorvidt vi skulde spise
eller »fortolde« først - - derimod var vi meget enige
om, at der ikke var noget i Vejen med Appetitten -, der
blev yderlig'ere skærpet ved, at Søeborg fik sin Vil,je: Vi
løb ind i Havnen, og »Fortoldningen« varede 11/2 Time. Tolderen, en lille bestemt Mand med grøn Kasket og
Tandbørsteskæg (- aabenbart Tolderes Livret) - undersøgte Baadens Last - - (han fandt hverken Cocain eller
Kanoner) - og forlangte 50 Lits kontant for at udstede
»Passerseddel«. - Det viste sig ved nærmere Forklaring,
at det skulde være Depositum - en Garanti for at vi
ikke solgte Baaden i Litauen. - - (Han var først lidt
uvillig til at tale tysk - - men det gik over, da han af
vore Pas saa, at vi var Skandinaver) - - »Vi kan med
vor bedste Vilje ikke give Dem 50 Lits« - forklarede jeg
- »eftersom vi alle 3 tilsammen kun e,jer 45, - og nogle
af dem vilde vi gerTie have Lov til at bruge til et haardt
tiltrængt Maaltid Mad -«. - »Gaar ikke« - sa'e Guldsnoren- jeg skal ha' 50 Lits for »Kano'en«, det er den
sædvanlige Taxt - - ellers kommer den ikke ud af Havnen!« - Vi snakkede frem og tilbage - ; han blev ved sit.
- - »Vil De saa ikke vise os op til vore V ærelser« sa'e jeg lammefromt - »for naar De tager vore Penge,
maa vi vel være Gæster her for en Stund, ka' jeg tænke
- - - det vilde da være flovt, om 3 kraftige, unge
Mænd skulde dø af Sult for 50 Lits - og en stakkels
Papirlaps Skyld - - «, (En tyk Kuffert-Turist, som
havde overværet Øptrinet, lo - højt - godmodigt - og' smittende, saa det begyndte at trække i Mundvigene
under Toldskægget -) - - »De kan nok forstaa, at vi
er pæne Mennesker - - kig lidt i Passene igen! - vi er
skam go'e nok! (naar man ser bort fra Fuldskægget) og vi sælger ikke en Baad, som tilhører »Danske Studenters Roklub«, Kopenhagen! - - saa godt som verdensberømt Klub, - - den største og fineste i hele Norden
'(Se her vore prægtige Klubjakker! !) - - Jeg foreslaar,
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at Di beholder vore usle 45 Lits - - ellers voxer der
snart Spindelvæv mellem Tænderne paa os - ! - og saa
gi' r De os en Passerseddel, som vi - paa Æresord - sender Dem tilbage, naar vi forlader Landetl « - - »Bravo« ,
- sagde Lytte-Turisten, - - »Lad gaa«, sa'e Uniformskasketten, - - »Den er vel nok mø,j-finl 1« sa'e Kammeraterne, - - Vi fik »Papirerne« - og styrtede hen til den lille
solbeskinnede FJavnerestaurant, hvor vi studerede en
litauisk Spiseseddel, hvoraf vi for at øge vor gastronomiske Erfaring, bestilte tre forskellige v;-ume Retter; (som
blev spist føl' de kom) - de bestod alle af graaligt, saltet,
kog,t, fast sammenpresset Kødfars - der ikke lugtede
godt. - - En Spadseretur ud til østersøen viste os Havet
i stærkt Oprør, sau vor Manøvre hal' aItsaa ikke va~ret
saa helt »hen i Vejret« l - Som alle de andre Smaabyer
paa Kurische Nehrung ligger Nida ud mod Kurisches
Haff, smukt omgivet af skovbevoxede Klitter - »Dyner«
(som vi kalder dem). Den tyske Forfatter Thumas Mann,
har bygget en Sommer-Villa hel'. I den nærmeste Omegn
findes »den døde Dyne«, og »Tavshedens Dal« samt ElgRevieret. Her findes mange Elsdyr, - og overalt i de
smaa Byer, ser man de uungaaelige Skilte: »Vogn til
Elg-revieret(c - Alt staar her i Elgens Tegn - - ligesom
i Spanien alt staar i Tyrens Tegn. - - Netop ankommet
til Havnen fra vor Spadseretur ser vi, at Himlen mørknes
foruroligende. - l Hast tømmer vi Baaden ug ror den ud
af Havnen - faar den sat paa Sand et Stykke fra - Vi springer rundt for at finde en Teltplads. - - - En
køn, yngre Fiskerkone tilbyder os at bo paa Gncsset under et stort Træ - en udmærket Plads - ; - da vi efter
at have undersøgt Jordbunden, tøver en Smule, henter
hun en Skovl, hvormed hun f.terner en stor Hundelort,
der laa paa detaUerbedste Sted i Græsset. Dagen efter
gjorde jeg Gengæld ved at fjerne noget for Konen, nemlig' en Tand, som hun længe havde haft frygtelige
Smeder i.

Saasnart vi havde faaet Teltet op og Grejerne bragt
i Læ, brød et gigantisk Uvejr løs. Regnen strømmede ned,
Lynene flammede og Tordenen rullede hele Natten.
Vi forsinkedes lidt i Starten af Tandlldtrækningen
paa den rare Fiskerkone med Skovlen - (hun maatte
nemlig først gaa ud i den anden Ende af Byen, hvor
Barberen var saa venlig at laane hende begge sine Tængerl l) - Imens faar vi nyt Ferskvand paa »Tankene«.
Solen skinner, men Brisen er lovlig frisk - og imod, Bol-
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. gerne krappe (»tmder Middelhøst«). - - Vi følger Kysten
- ud og ind- - : Kurische Nehrung ligner set fra
oven - en kæmpemæssig, svajrygget Yale-Nøgle med
Takkerne vendt mod øst (Haff) , - Vi passerer det idylliske Preila, der lig'ger ved Foden af »W elzekrugsberg«,
Europas højeste »Dyne«. - Et Stykke Vej Nord for
Preila ligger den for et Par Aarhundreder siden af en
Vandreklit begravede Landsby, Karoau:iai. (Disse Vandreklitter har efterhaanden begravet en hel Del Skove,
Byer og Kirkegaarde). Vi passerer Perroeika; store Mængder af Trækfugle drager her forbi Vaar og Høst; her fangel' Fiskel'lle Krager med ~et, hvorunder Smaafisk som
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lokkemad (Krager er billigere end Høns og Æ nder - ; de
slagtes og nedsaltes for Vinteren). - Et Stykke Nord for
Permelka gør vi Landgang for at faa et ordentligt Maaltid (inden vi skal passere de store Sandørkner. der med
Bjærge og Dale strækker sig nøgne fra Hav til Hav - Kilometer efter Kilometer - - - de fleste Steder uden
Forstrand). Det var lidt vanskeligt at faa Baal . og vi
maatte søge længe og gaa langt efter de enkelte Smaapinde. - - Et Sted i »Liebis Bucht« vilde jeg undersøge
Forholdene: Baaden lægger til med Siden op mod et højt
stejlt B.jærg af blødt Sand, som jeg stiger lige op i ; kun
ved at »gaa paa 4« kan jeg kravle op ad det stejle Bjæ rg;
- der er ikke Spor af noget levende, men en flot Udsig·t
over Ka'lene i Baaden og langt ud over Haff. (Det var
kort før Solnedgang, og Farverne paa Sand og Vand var
skønne. Jeg kom til at tænke paa, hvad der vilde blive
af Baad og Bagage, hvis en pludselig Paalandsstorm
tvang et Baadehold til at søge Land paa sligt Sted uden
Forstrand - - og uden Læ for Vinden - og i lange
Spring naar' jeg ned til Kammerater'ne, der var uta almodige og vilde afsted). --.: - Ved Mørkets Frembrud
naar vi ./uodkrante (Schwarzort) , et idyllisk Fiskerle,je,
hvor vi efter nogen Søgen fandt en udmærket Lejrplads
- paa fast tykt Græs tæt ved Vandet.Det er stegende varmt; del' er lummert i Teltet--:
d af Poserne! - - Havblik ; Luften staar stille og dirrer af Solvarme! - Badning : Vi gaar i fra Broen, Vandet
gaar til midt paa Livet ; det er gulligt og lunkent - OIDtrent som i Sorø Sø ved samme Aar'stid ; - Bunden er
blød og fuld af Vandplanter, - og nærmere ved Bredden
maa man tage sig i Agt fol' Tallerkenstumper og Glasskam', rustne Blik-Kasseroller og Konservesdaaser.- De store »Siv « gror frodigt i slig Bund. Paa. Spadserelur i Byen ser vi flere gamle Jøder med sort Kalot og
Kaftan - - ; Vi sender et Par Postkort h.jem - (de arriverer 14 Dage efter!) - - Efter Havregryn og Vand med
Rosiner og Sukker, drager vi videre -langs den skov-
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kl ædte Kyst - forbi »Liebesthal«. - - Det kuriske Hav
sn æ vrer s ig noget ind nordpaa. - Ud paa Eftermiddagen
faar vi Ø.Te paa Klaipeda, (Memel) , i det (jerne -; vi gør
Landgang i en herlig lille Vig, hvor en stOl', nysgerrig, graablaa Hejre aabenbart holder til. Den flyver fornærmet et
Stykke ind i Land og stiller sig afventende paa eet Ben.
- - Den venter sikkert paa en Invitation til Turens
største »Frokost«, som vi et Øjeblik efter »indaandel'« :
Spaghetti med Parmesanost ogTomatpurre samt en Daase
(rød) Peber-Salat. - N u kan vi jo se vort Maal og behøver
ingen Reser·ve-Proviant. Det var et prægtigt Maaltid paa
»den blaa Hejres Boplads «! - Efter et Hvil gik Turen
videre til Smiltyne (Sandkrug), hvor vi faar at vide, åt
Roklubben i Memel ligger paa Fæstningsterræn, - saa
vi faar nok ikke Lov til at bo der. - - En Ka.jakmand
ledsager os tv ærs over det smalle Farvand, ind i Havneløb og Kanaler, tilhøjre, hvor Roklubben ligger fredeligt
i det y derste Hjørne, - ved Foden af nogle græsklædte
Skanser - omgivet af en Have med hø.je Buske og Græsplæner. - En Baadmand med Lædertorklæde og nøgen
Overkrop samt to ulasteligt klædte Herrer i deres bedste
Alder' - staar paa Pontonen. - - »Laba vakara, ponui! «
hilser jeg den nærmeste - ; (det er litauisk og betyder:
»God Aften, min Herre«). - - Han bød os venligt Velkommen , men udtalte sin Forbavselse over, at vi talte
litauisk, da vi dog førte dansk Flag - - »hier sind nm
gute Deutsche« - - saa vi kunde godt »slaa over i Tysk«
- (det gjorde vi gerne, - især da vort litauiske Ord forraad var yderst nødtørftigt). - Vore venlige V ærter stillede hele Roklubben med Styrtebad og Billiard til vor
Disposilion - saa længe vi lystede. - - Efter Styrtebadet befandt vi os overfor en herlig Middag: Kotelet
»med Skaft «, øl, Snaps, Kaffe og Cigar - -! Vi »indaandede« det hele - maatte ikke betale: Vi var Gæster! !
- Under Samtalen viste det sig, at den ene af vore Værter var min Kollega i det ædle »Tandgartnerfag«, - og
strax udbad han sig vor Nærværelse til Frokost i hans

124

:~ /8

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

hyggelige Hjem den følgende Dag. (Han hed Medingog fik ikke Brug for Ovedalelseskunster af nogen Art).
- Arkitektonisk var der ikke noget interessant ved
Memel. - Derimod var der en hel Del »politisk Sprængstof« i Luften - (nogle Handlende talte om Krigstilstand)
-- -. Af et fhv. stort Monument for en eller anden
»Kaiser Wilhelm « var kun den polerede Granit-Sokkel
med Inskriptionen tilbage ; selve Kejseren var pillet ned
- - og »henlaatil Omsmeltning« - -. Naa, - da jeg
ikke er stærkt politisk interesseret og ikke bryder mig
om at rode i andres Affærer, spurgte jeg ingen ud om
noget, - i Særdeleshed, da jeg hos alle knnde mærke en
tydelig Angst for at udtale sig til Fremmede p. t. - -;
men Ørerne kan man jo ikke lukke! - Skønt vi havde faaet overladt alle Nøglerne til Roklubben, foretrak v i dog - (trods en Del røde Myrer) Teltet og den friske, kølige Natteluft. - Tidligt om Morgenen roede vi ud til Havnens nordligste Ende, hvor vi fik prøvet vore eqnilibristiske Evner
under Indskibningen og Surringen af »Rnne « paa D. F.
D. S.'s Damper »Douro«. Resten af Dagen , der var hed
og tør af Sol og Støv, tilbragte vi desværee mest paa
Memels Brosten. Vi besøgte Konsulatet, Posthuset (for at
hente »poste restante «), Politistationen (for at melde
»Flytning«) og Toldkontoret.
Paa Torvet lig'g'er Operahuset; foran dette en Springvandskumme med 4 Straaler og »A.nnchen von Tarau«
i Bronze ; hun ser enkel, yndig og uskyldig ud - -; hvis
h1ln bare vilde se lidt mere tilhø.jre, vilde hun opdage
Kollega Medings Bolig - hvor vi indtog en udmærket
Frokost i Selskab med begg'e de venlige Ægtefæller og en
lang R ække søde Børn i alle Aldre (M. , der har udmærket sig' - og er blevet 3 Gange haardt saaret - under
Verdenskrigen , opbevarer en Mængde Udmærkelsesteg'n,
Ordner og Medailler i Glasskabe paa V æggene. Det er
p. t. forbudt i Memel at bære Uniform og »Tegn«, - selv
et Roklubs Emblem i Knaphullet straffes ret haardt. -
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Som Udlænding'e gik vi dog' frit rundt i VOl'e Klubjakker).
- - Vi tager en Aftentur med Færg'en til Smiltyne, spadserer den skønne Tur til den lange, brede Strand og faar
et sidste Bad i østersøens friske Bølger, der allerede farves nlde af den synkende Sol. - - Senere: Vi pakker
Teltet sammen, mens det er tørt, (man kan .jo aldrig' vide,
hvad Natten bringer) - og sover i Klubhuset. - Den brave Baadmand har (i St. L Bil) til vor Bagage ~ ;'8
bestilt en Ladvog'n med Hest for , - vi hopper ogsaa selv
op iført de opsig,tvækkende Klub,jakker, og med Benene
dinglende over Vognkanten farer vi gen nem Byen - - ;
der er Marked, og Tusinder af :M ennesker med fattige
Klæder handler paa Pladser og Gader; - vi stopper op
et Par Gange - - og køber for vore sidste Lits bl. a.
nogle smukke Lerkrukker. - - Paa »Dour'o« staar 250
Heste Side om Side som Sardiner i en Daase - - lige fra
Lasten til øverste Dæk - - (derved blev Skibets Slingredygtighed meget stor - og Luften landlig! - - ) - Vuggende forlader vi Memel; - vi styrter os graadigt over
Kokkens Frikadeller, - - og et Par Timer derefter tilbring'er vi med at finde Plads til at ligge nogenlunde
horizontalt udstrakt for Natten. - - Min Sovepose og
.jeg overnattede paa Bunden af en omtrent nyt.jæret
Redningsbaad - om Morgenen kunde vi begge vridesefter Torden og Skylregn. - (- Vi ankom Søndag' d. ;!s slingrende til København
og fejrede Turens Afslutning og Søeborgs Fødselsdag paa
»Ungarsk Vinhus «; - Jnrorfra vi gik lige h,jem - - -l.
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Postscriptum:
- Desværre har jeg' hverken Tid eller Evner til at
skabe - i Digt eller Prosa - en Hø,jsang til Solens, Luftens, Havets - - kodsagt: Naturens Pris, Mange af vore
Skribenter har haft andre Ærinder: nogle fam trykt
og' solg,t - delvis usandsynlige - opdigtede Romaner (med
mel" eller mindre »Knald« i), - - andre »vender sig indacl « - (lig orientalske Navlekiggere) - og behandler omstændeligt - paa et uhyre Sideantal visse Foreteelser og
Sjæleprocesser - - (Storm-Petersen kalder det kod:
»ukendte Magters Spil nnder Haarrv)dderne«), - atter
andre beskæftiger sig med Hol' og Drik - (og hal' næs len
altid Publikums-succes) , - - og endelig en særlig Slags
Blækbrugere sidder i deres go'e varme Stue med lunkne
Tæer i Pampusserne og graver og roder i Ting, som andre
tidligere har skrevet og sagt og gjort - - og ;;paa clet «
ka' de faa deres aandelige Prestige-Termometer til at gaa
i Vejret, saa de ender med at faa Doktorgraden.) - Hvor
mange Ord i Blæk og Sværte er der ikke spildt paa
Poli tik og Modepjat ? - - - Hvor er I henne, T, vort
lille Lands virkelig gode »Kræfter «? - Hallo, I-Ians Hartvig Seedorf P. Sorgenfri - - og Du, Johan Hye Knudsen! ! - I to hal' jo før i Digt og Toner »lavet« friske og
herlige Ting! - Se! .ieg slæng'er Jer en stor, nys nedlagt.
Luns »aandeligt Kød« i Gabet - Vis, at I kan tygge - og
fordøje det! - Skab os et Væ rk, der priser det herlige
Liv i den friske Natur! ! - - Vi sk ylder alle Solen et Par
Linier! ! - - Kære Kammerater! - (isæ r r, der hal' følt og tænkt
det samme som jeg - - og ogsaa T, som senere vil komme til det). - Jeg har nu »anraabt « nogle af vort Lands
ypperste, ung'e Kræfter i Haab om, at de vil klare vor
Gæld til »ELementerne«. - Selv maa jeg nø.ies med at
»ofre« dette lille Billede - (som jeg for Resten sy nes er
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rigtig godt og »talende «) ; det er taget paa østersøkysten,
mens vi »laa for Storm«; og hvis I absolut vil have Text
under det, saa kan J .io »synge med paa Omkvædet« :

Vinden vifter -, Stormen suser, - Søen skifter, - Bølgen bruser - - ;
- - Ro dig· frisk og sund og stærk l!! - -

Havet kalder! - Aaren knager;- l~egnen falder, - Sole n bager - - :
- - Bliven mørkebrun Bersærk !!! - -

Spræng dit Fængsel , G lædegdskhed - !
- Følg din L ængse l: - frih ed, Friskhed!!- - - Vældip:t er Naturen s Værk -!! - - - ! ! ! -

INDHOLDSFORTEGNELSE
Omslaget ved A. Ludvigsen
Fra den sids te Mohikane r? (Fol. K. R. M elgaard) .
Den »rigtige« Formand (blue boU)

3

Sæsonen 1934 . . .

9

Kapronin gen 1934 .
Kaproningsstatis tik
"Studente rm a tchen « 1934.
Langturene (R oru ) .
Materiellet . . . .
D .S.R.s Virksomhed 1930- 1934
Oversigt o ver Klubbens Virksomhed i 1934
Baadenes Benyttelse i 1934
Uddrag a f Kasseregnskabet
Danske Studenters Roklubs Æ resmedlemmer
Danske Studenters Roklubs Venner

5
23
38
39
41
44

46
46
47
49
50
50

Da nske Studenters Roklubs passive Medlemmer .
"Papirkniven«. . . . . .
,> Sejrsmas ten « . . . . . .

51
53
54

Aarets Portræ t (blue boy )

55

Norsk Studenteridrett (Advokat E. W. Nansen, Oslo)
En Tale, der ikke blev holdt . . . . . . . . . . .

58
69
70

Sandøen (Højes teretssagfø rer O. B ondo Svan e). . .
Idrættens Psykologi (Overlæge, Dr. med. K . S ecller ) .

76

Danske Studenters Idræ tsraad (Kontorchef, Kammerjunker S. Grubbe Gregersen) . . . . . . . . . . 92
Langs Europas Sandørkener ved det kuriske Hav og
ø s tersøen (Tandl æge, cand. phil. ulr Kaarsberg ) 98

Her er den ideelle

TRÆNING
for Roere!
En Romas kin e hol der M uskulatur en i F o rm
og gi ver sam tidi g Spænds ti ghed og Kræfter.

»TERRY« Romaskine er en sæ rli g solid og
fiks Mask ine l ave t af truk ne S taalr ør og uds tyre t m ed d e verdenskend te »T erry« F jedre .
S tørr else : L ængde 165 cm, Bredd e 34 cm,
H øid e 19 cm ; sor t Duco la k . . . K r. 18500
»ORlON« Romaskine af samme K onstruktion
so m »Terry« R o mask ine, men ud fø rt i T ræ.
Pris. . . . . .. . . . . .
Kr. 25 00

CROME & GOLDSCHMIDT
Indbinding af Aarbogen: Skandinavisk Anliqua,;al, Ved SI, anden ,
Enkelte Aargange: Kr. 2,00 - Flere Aargange i e.1 Bind: Kr. 3,50 - 4,00

- Stormagasinet paa Strøget

D E O R IGIN A LE
DANSK E LIKØ RER

BRUN ETIKET.
BlAA ETIKET.

( C.L.O. C. ORANGE.)

C.L.O.C.

