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ENGELSEN & SCHRØDER 

D e t ny Hu s i K a lkbr æ ll de rih av n c n. 

1 9 1 9. 

VNEN - Lystbaadehavllen - Kalkbrænderi
havnen. Maalet er naaet. 

Danske Studenters Roklub har nu skabt sig de 
bedst m~lige Forhold for sin Sport. 

Et udmærket Træningshus, lunt og tørt, i den lille Fiskeri

havn syd for Gasværkshavnen - det er det bedst tænkelige 
Sted for Kaproningstræningen. 

Huset i Lystbaadehavnen er den midtliggende Basis for 
Morgen- og Motionsroningen. 

Og ,det store Hus ved Kalkbrænderihavnen - ja, det skal 

blive Centrum for Klubbens Liv, med et vulgært Udtryk vil 

det blive "her det foregaar" - men derom kan der bedre 
tales til næste Aar . . . 

Naturligvis var Sæsonen 1919 i alt for høj Grad præget af 

de urolige Klubhusforhold. Roerne maatte i alt væsentligt 

nøjes med de triste Boliger ved Lystbaadehavnen. 
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Det gamle Baadehus, som Klubben havde ude i Kalkbræn

derihavnen, blev jo tidligt paa Foraaret revet ned, for at det 

saa hurtigt som muligt kunde genopstaa i den anden Ende 

af Havnen, og det nye Hus var jo det meste af Sommeren 

en Fabel. Vanskelighederne paa Arbejdsmarkedet forflygti

gede Troen hos Medlemmerne paa, at der virkelig skulde 

komme et nyt og fornuftigt Rohus ude i Kalkbrænderihavnen 

Stedet for det nedrevne., 

Trods alle Vanskeligheder og trods megen berettiget Mis

fornøjelse gik Sæsonen dog saa nogenlunde. 

Den 6. April, en graa og kold Søndag, blev Standeren sat 

paa Langelinje. 

Sommeren bragte de sædvanlige Begivenheder, og det dag

lige Liv form >de sig for Roerne paa den venligste Maade. 

S tud nlcrroerne mødt S i b dste l'orstaaelse med deres 

Kamm rater fra cl and r Klubb r, baacle ved de muntre smaa 

Fester i Klubhusene og ved de alvorlige Konkurrencer paa 

Kaproningsbanen. 

Kaninerne blev fejrede ved en beskeden, men overordent

lig smuk Fest paa Langelinje, som Skikken forlanger det. 

Professor Kuhr talte for dem - det var klog og morsom 

Visdom, han gav de begyndende Sportsmænd med paa Vejen. 

Den 17. Juli kom norske Studenter herned. Her skal ikke 

gøres noget Forsøg paa at skildre det umulige. De følgende 

4 Dage gik som et Ryk, Slag i Slag blev der festet og roet 

og festet og roet. Der var Arne Corneliussen, Didrik, Nansen, 

Klem - disse gamle Navne fra det aarligt fornyede Venskab, 

der binder norske og danske Studenterroere sammen. Vandt 

vi, eller var det dem, der sejrede. Jeg tror, at det hvert Aar 

er os begge, der sejrer; dette Kammeratskab uden Frygt og 

AARSBERETNIN G FOR 1919 5 

Tvivl - denne gensidige Hjærtelighed uden Grænser, det 

er vel en Vinding for os, der har oplevet den. 

N o r s k e 0)( dallsk e S lud c ut crro c r c. 

Hændte der andet og mere ifjor - ja naturligvis, men alle 

de smaa Begivenheder og Oplevelser, der er Klubkamme

raternes og dermed Klubbens Liv, behøver ikke at fortælles; 

de lever deres selvstændige Liv, ' berettede som de bliver ned 
gennem Roernes Generationer. 

Men lad mig nu tale om det, som jo alligevel er det vig

tigste, der i mangfoldige Aar er hændt i Klubben, og som 

formentlig vil faa den største Betydning for Klubben i F rem

tiden. Lad os gaa tilbage til 1918. ' Dengang .havde Klubben 

2 Baadehuse - det gamle polytekniske ude ved Kalkbrænderi

havnen og Akademikernes endnu ældre Langelinjehus. Den 
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forløbne Sommer havde været overordentlig blæsende, og 

Klubben havde ikke paa nogen mulig Maade kunnet gennem

føre en blot nogenlunde rationel Træning i Outrigger. Der 

maatte skaffes et Sted, hvorfra Træningen til Kaproningerne 

kunde drives eller rettere sagt et Træningshus paa rette Sted. 

Klubben havde været forudseende nok til at sikre sig et 

passende Areal ved Gasværkshavnen, helt inde i den saa

kaldte Fiskerihavn; men derfra og saa til at faa et Hus 

var der jo et Længdespring. Et Medlem af Bestyrelsen fore

slog at flytte Kalkbrænderihuset ned i C asv;\'rkshavlll'n li r 

lIf'nyll" d,'l so m Tl a- nin rr-.h ll .. 11 ~ lIlId, d . I i" .dl id '," lI c'r' 

I,v' " II I II.. Ild v' cl .d III' .. d, ,.t. I II ' II . "1 111" 11 hlt'v 

I III 101 I "'" lIoget 

\01, I\~' I-' 1111,111'11 d 1 ( .. '"UIrU' Tømmer til 

l"tI 'I .. lili, • 11t,,,h Idsvis / tiK 1/3 hver, og at 

I I I I ,,,I, l, II , ' II f HI A/S Phønix tid· skænke Klubben 

, ""' '" III ,,,, I. J), overordentlig værclifulde Gaver betød 

, 1'1'1111 I II', Realisation - dog kuno Klubben selvfølge-

I kl Il , ,J de meget smaa Midler, den raader over, paa 

I rI n Haand gennemføre et saa kostbart Foretagende; Klub

b n henvendte sig derfor til sine Venner og modtog Tilbud 

dels i Form af Materialer og Arbejdslønninger og dels i kon

tante Penge. Jeg skal nævne Ingeniør H. Ree, Vexellerer J. 
Hæckmann, Direktør Vagn Jacobsen, Direktør John S. Vinter, 

Ingeniør A. Boeck Hansen, Professor Ejnar Utzon Frank, 

Entreprenør H. V. T. Møller, Direktør William Larsen, Mur

mester Levring o. fl. Arkitekt Poul Henningsen paatog sig 

at tegne Huset for Klubben og at føre Tilsyn med dets Op-
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førelse vederlagsfrit. Klubben gik derefter til Rigsdagen meJ 

et Andragende, der var anbefalet af Rektor magnificus, Pro

fessor Viggo Benzon, Direktør Hannover, Dansk Idrætsfor

bunds Formand, Overretssagfører Nathansen og D. F. f. R.'s 

D e t fø r s te T o m me r k o m m e r ... 

Formand, Overlæge Saugmann. Andragendet blev hjulpet frem 

af Kontorchef Glahn i Kultusministeriet og det fik Støtte af 

Folketingsmændene Gamborg og K. M. Clausen. Kort Tid 

efter fik Klubben 5000 Kr, som Tilskud fra Københavns Uni

versitet og 2500 Kr. som Til skud fra Polyteknisk Læreanstalt. 

Da disse Linjer skrives, er Huset endnu ikke endelig fær

digt, men det er kun SmaatiIlg der mangler. Det har allerede 

længe kunnet ses, at Danske Studenters Roklub vil blive 

Ejer af det smukkest og det bedst indrettede Hus nogen 

Sportsklub i Danmark jer. 
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Her er den allerstørste Grund for Studenterroerne til at 

takke de Velyndere, der gennem deres Offervillighed har 

gjort det muligt for Klubben at faa dette Hus - den bedste 

Maade at vise de Mænd Klubbens Taknemmelighed vil sikkert 

Arkil ekt og l-Iaandv æ rk c r c. 

være den, at Roerne gennem deres Arbejde placerer Klubben 

i første Række og det ikke blot blandt Studenter-Idrætsklubber, 

men i det hele i dansk Idræt. 
Huset vil staa som et levende Minde om den Forstaaelse 

og Interesse, som en Række af Mænd, der under deres dag

lige Liv staar Studenterne fjernt, har næret for Studenter-

Idrætten. 
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En særlig T ak er der Grund til at yde Rigsdagen, der ved 

sit store Bidrag til Klubbens nye Hus har vist, at der blandt 

vore Lovgivere ogsaa findes et andet Syn paa Sport end det, 

der har givet sig Udslag i den forhadte Idrætsskat. 

Antal aktive Med
lemmer ved Sæsonens 

Slutning 

310 

Antal passive Med
lemmer ved Sæsonens 

Slutning 

40 

Antal 
Æresmedlemm er 

4 

Klubbens Virksomhed: 

Antal aktive I 
~æsonens Ya- Medlemmer, der Antal 
ngh~d, angivet har roet og sty- Baadlure 

l Uger ret i Sæ50ncn 

30 I 235 2265 

Antal Baad
ture 

over 30 km 

43 

Baade-Materiel: 

8 ASTers 4 Aarers 2 A STers 

Inriggers .. . . ... 10 6 

Klinkbyggede 

Outriggers .... 1 

Cravelbyggede 

Outriggers med 

Styrmand .. .. . 2 3 

Cravelbyggede 

Outriggers uden 

Styrmand .. ... 1 

Hojeste Antal Med
lemmer i Sæsonen 

325 

7182 30 

single-sculler 1.lt 

16· 

4 5 

3 8 

1 
-

TilsamlJlen I 30 
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Oversigt over Indtægter og Udgifter. 
1. November 1918-31. December 1919. 

Kr. Ørc 

Indtægt: 

Kontingent .... . . . ... . . .. . . ...... ..... . 6520 85 

Frivillige Bidrag ..... . ........... . .. .... . 2150 00 

Ordinære Tilskud .... .. ............ . ... . 900 00 

Diverse Indtægter .. ................. .. . . 1086 00 

Kassebeholdning pr. 31lto 1918 .......... . 31 68 

10688 53 

Laan til Dækning af Underskud ..... . ... . 5000 00 

15688 53 

Kr. Ørc 

Udgift: 

Administration ......... .. . . . . . ........ . 1047 94 
Driften . .. . .. . .. . ....... . .. . .. . .. . ... . . 1115 93 

Materiellet . ... .. . .. . ........ .... ...... . 5611 06 

Incasso, Telefon ....................... . 795 46 

Skatter, Afgifter .... . .... ........ .. .... . 1332 62 

F ester, Repræsentation . . .. ......... ... . . 1099 68 

Kaproninger ....................... . . . . 4205 88 
Diverse Udgifter ..... .. .. . . .. .. . .. .. .. . 408 32 

Kassebeholdning ... . .. .. . . .. .. ........ . 71 64 

15688 53 

Henning Koch. 
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Klarl til Rejsegi l de. 

KALKBRÆNDERIHAVNEN 

NAVNET kommer af en gammel Industri som efterhaanden 
forvandler Saltholmskalken, København hviler paa, til 
Mørtlen i Københavns Huse, en Proces maaske lige 

saa uvilkaarlig som Koralrevenes Dannelse; det sker, Kalk
brænderiet arbejder, og København vokser, ja til sidst æder 
Byen Kalkbrænderiet! Hvor er den nu henne, Købkes Idyl? 

Hans Billeder er et Hundrede Aar gamle nu, men saa 
mættede af Nuet, da de blev malet, at det er som igaar. 
østersøluften, det sølvfine nordiske Lys, man ligesom staar 
og trækker Vejret og nærer sit Bryst bedre foran et af Køb
kes Billeder. Han har elsket den kvægende Blanding af fersk 
Indlandsfrodighed og tempereret Søluft der er saa særegen 
for danske Kyster, hvor Poplen gror helt ud i Stranden, OK 
Tangen mødes med Skræpper og Salturter, en Art Landskab 
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som endnu kan søges længere nede ad Kysten ad Køge til, 
men forsvinder fra Københavns Nærhed. Villaer og Havne
anlæg forvandler Øresundskysten til - til Villaer og Havne
anlæg. Hvem græder? Død er Købke. Rambukken dundrer 
derude Og pløkker de nye Bolværker ned. Det skal slaas 
fast, her bliver en Havn, det er hvad der bliver. Ja, natur
ligvis. Men lyder det ikke som et meget stort Suk, naar 
Rambukken falder, og ryster hele Kranværket ikke sælsomt 

. paa Hovedet over hvad den gør? Vist ikke. Hvad Herre
gud, Byen gror. 

Man kan staa og se det, den kommer som et Skred inde
fra, der hvor Kupler og Taarne løfter sig i Taagen og Fri
havnens Silo pakhuse løber i Vejret som Mammons Katedra
ler; hvor de nye Anlæg mødes med Sundet, skrider Opfyld
ningen ud i Vandet som en Lavabølge af Affald, gammelt 
Jern, ubeskrivelige Ting, alt det Fyld, en stor By støder af 
sig i saa ufattelige Mængder, at det fylder Have - hvor 
kommer alt det Affald fra, hvor kommer Byen fra? 

Faktum er, det gror her, som i Randen af et Saar, granu
lerer, som det hedder paa Lægelatin, det klør nok ogsaa i 
Jorden; Moler og Skur, Betonhuse og Fabriksskorstene gror 
op, hvorhen man ser, en livlig Skorpedannelse, Skibsbygge
rier florerer, en ny Havn og en ny Bydel er under Dannelse. 
Folk myldrer omkring og gør det - Leukocyter - det heler 
efterhaanden, ja maa man ikke ønske til Lykke I Og saa siger 
man, Ingen vil bestille noget! 

Kristian den IV.s København er nu kun den indesluttede 
Marv i et tykt Træ; F re~erik den Vl.s København sprængte 
sine Grænser; og nu er det saakaldte Stor-København ogsaa 
ved at blive for lille. Havnen udvider, snart har den naaet 
Hellerup - hvornaar vil den naa Helsingør? 

Og dog, den, der har Næse for det, han kan staa paa 
Højbroplads og lugte østersøduften endnu - og gaar de 
gamle, hvidbrogede Skyer ikke i Drifter over vor By som 
de altid har gjort, smager Regnen ikke sød i Gaden, rører 
Odins Finger ikke Stormkrogen udenfor Fjerdesalsvinduet i 
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de skumle Jævndøgnsnætter? Uforlignelig er og bliver den 
københavnske Luft. 

De unge Rosportsfolk, der sidder med det bare Skind ud
sat for Vejret i Baaden, de faar et Venskabstegn af Brisen 
og et salt Kys af Skvættet fra Øresund; de vil være Søen 
nær. Udviklingen trænger dem længere ud nu, fra Langelinje 
til Kalkbrænderihavnen, med aaben Front imod Sundet og 
Byen bagved i Hælene. Og Lykke til (jeg kan ikke gøre for 
det), siger Rambukken . 

Johannes V. Jensen. 

Under Tag. 
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BAADHUSET l KALKBRÆNDERIHAVNEN 

NAAR Danske Studenters Roklub for snart længe siden 
bad mig tegne og forestaa Opførelsen af det nye Baade
hus, gik jeg til Arbejdet med megen Glæde. 

De Planskitser, som Ingeniør Ree - der, som gammelt og 
betydende Medlem af Roklubben, sidder inde med udmærket 
Sagkundskab paa dette Omraade - havde udarbejdet, var 
saa simple og klare, at jeg med Lethed kunde forme Huset 
derover. Beliggenheden, der i og for sig var givet efter F or
holdene, kunde ikke ønskes bedre. I Overensstemmelse 
med Bestyrelsens Formand valgte jeg da at bygge Huset 
sammen med Københavns Yacht- og Motorbaadsværfts store 
Skur, hvorved jeg opnaaede, at Pladsen udimod Vandet mod 
Nordsiden blev saa stor som mulig, og jeg undgik at faa en 
mørk og hurtigt sur Sti imellem Husene - desuden gav denne 
Ordning Pladserne ved Gavlene Lunhed, men samtidig gav den 
Anledning til den usædvanlige Tagform, idet Etagehøjden var 
fastsat af Klubbens Bestyrelse som Minimum. Det var ude
lukket at skyde et Halvtag ind under Baadværftets Tagskæg, 
da det nye Hus var for højt dertil, hvorfor der maatte laves 
en Fodrende. Jeg valgte at lægge den i Midten og opnaaede 
derved en stor Besparelse, idet Tagrenderne omkring hele 
Huset og de fornødne Nedløb blev erstattet af den i sig 
selv uundgaaelige Midterrende med kun 2 Nedløb. 

Selve Byggeplanen undergik som det jo saa ofte gaar, tem
melig store Ændringer under Arbejdets Udførelse. Den blev, 
hvad jeg er tilbøjelig til at mene, mere praktisk; men saa 
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klar og smuk som det første Udkast, der blev udarbejdet pH I 

Grundlag af Ingeniør Ree's Skitser, blev den ikke. Her tæn
ker jeg navnlig paa den lille Gang, som fra Bagtrappen fø
rer ind i Omklædningsrummet - det er en Forskydning fra 
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den oprindelige Plan, hvor Omklædningsrummet og Klub
salen plus Kontoret var lige lange og laa lige for hinanden. 

For den store Udformning af Huset blev den aabne Gavl 
med Portene og Verandaen afgørende. Det har været det 
vanskeligste ved hele Opgaven at faa Forbindelsen mellem 
den lukkede Facade og den aabne Gavl styrket. Løsningen blev 
ganske naturligt en Slags Tempelløsning, men med tynde fir
kantede Søjler, som ved amerikanske Trævillaer. Jeg mener 
og haaber, at dette meget vanskelige Punkt er løst paa saa 
god en Maade, som Omstændighederne tillod. Løsningen har 
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i den studentikose Folkemund lagt Husets Kælenavn: Taber
naklet. 

Hvad Dimensionerne paa alt i Huset angaar, lige fra Søj
lerne til Bordbenene og Balustrene, da har det været abso
lut bestemmende, at Huset var af Træ. Den tynde Stolpe-

·:::::~I[ 

~ . .. 

væg, som fl1 l s, s -lv 11 11 111' lilan ikk' som ved Verandagavlen 
ser den har ikk ' klllllll'l h · 're sværere Dimensioner -
og i Rummen , hvor V' 'glykkelsen spiller cn endnu mere 
fremtrædend e Ro\! ", har den paavirket Møbler og De
linger overalt. Jeg har stedse under Udformningen svinget 
imellem, om det Hus, jeg byggede, var beregnet til Røvere 
og Voldsmænd, eller om Tingene kunde vente en nænsom 
og kærlig Modtagelse og Behandling. Jeg har drøftet Sagen 
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igennem med Formanden for Klubben, og det sidste ~Y II ~._ 
punkt har absolut sejret. Det turde da være en rigti~ lk
regning, at naar de akademiske og polytekniske Roer~ faar 
et saa velindrettet og stort Hus forærende, da vil de vide 
at behandle det med en hensynsfuld F orstaaelse. 

• • 

Desværre vil de store gennemgribende Forandringer, som 
Havneanlægene derude fører med sig, ikke forøge Beliggen
hedens Skønhed. Virkningen af Vandet langs Facaden mod 
Nord forsvinder - og en fremtidig Bebyggelse udad Qe nye 
Moler vil slaa et Skaar i Glæden ved Udsigten fra Klubsa
len. De i Øjeblikket skrinlagte Planer om at flytte Motor
baadsværftet, vil paavirke Husets Udseende meget. Den lange 
Facade, som derved vil komme frem, bør forsynes med 5 Fag 
Vinduer til Baadrummet, men ingen Vinduer paa 1. Sal. En 
Anbringelse af Vinduer paa 1. Sal vil sprænge Omklædnings_ 
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rummet, hvis Udseende nu er saa helt bestemt gennem Tøj
skabenes ensartede Tremmedøre. 

Vinduerne i Baaderummet vil overflødiggøre de 2 Vinduer 
over Dørene i Gavlen; de vil kunne stryges, saa at denne 
Facade faar en roligere Karakter. 

F orhaabentlig vil Taget engang blive tilgængeligt. Der er 
en saa overordentlig vid og skøn Udsigt, det er en Plads 
af en saadan Frihed og Friskhed, at Klubben engang maa 
ofre Omkostningerne paa et Tremmegulv deroppe. Endelig 
bør hele Huset, naar der bliver Raad dertil, oliemales i en 
lys graa Farve. 

Da den første Planlægning var gjort færdig, traadte Arki
tekt Peter Nielsen til og hjalp mig med Tegning, Tilsyn og 
Raad og Daad. 

Med Haandværkerne og Mestrene havde vi det hjertelig
ste og behageligste Forhold - Arbejdet derude var for os 
Arkitekter blandet med en god Fornemmelse af Landliggeri. 
Vi badede os derude baade i Solen og Vandet, og vi har 
forladt Arbejdet paa Baadehuset i Kalkbrænderihavnen med 
de bedste Minder. 

Poul Henningsen. 
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DET NYE ROHUS 
har en god beliggenhed og dermed turde - uden forklej
nelse af arkitekten - dets bedste egenskab være nævnt. 
Måske noget afsides, vejen derud er for lang, men er man 
først derude, har det alt forud for Langelinjehuset. Jeg så 
det en dag, da det blæste en stiv vestenvind, der rejste skum
toppe ude i Svanemøllebugten, men fra rohuset kunde man 
med en båd krybe op langs stranden i læ. I østenblæst er 
både dette sted og Langelinje udsat. Her er ikke de fryg
tede skarer af promenerende Københavnere, her er til gen
gæld, især fra første sal og fra taget, der engang bør dæk
kes med tremmer, så man kan gå deroppe, en udsigt, der 
spænder over sundet helt ude fra sydøst og op til kystlinjen, 
en udsigt til "søen", ikke blot til oljedækket havnevand, her 
er et hus, der er tørt og lunt, mens vandet driver ned ad 
væggene i Langelinjekælderen. Lad mig dog ikke udtrykke en 
utaknemmelighed, jeg ikke føler, mod denne. Beliggenheden 
spiller vel en stor rolle, men huset selv i grunden en lille. 
Det er altid et festrum, når man en tidlig morgen går og 
forbereder en langtur og altid et slags hjem, når man en 
sommernat svinglende efter en mange mils langtur har fået 
båden ind og løber til styrtebadet. Alligevel misunder jeg 
dem, der vil vende hjem til det nye hus. 

Det er ikke af sten, som det andet, men af træ, der vil 
lugte godt, når det bliver gennembagt af solen. Hedt bliver 
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det, men saa er der både styrtebad og strandbad. (Har be
styrelsen forresten overvejet, hvorfra det sidste kan foregå 7 
En badebåd er det bedste, men hvor lader den sig forankre 7) 
Såvidt jeg kan se, er huset også praktisk indrettet. Jeg lover 
mig navnlig meget af det værksted, der er indrettet ved si-

den af båderummet; når en fast mand arbejder der, vil m 
get forandres til det bedre. Omklædningsrummet, dr r synes 
godt ventileret, og en slags festsal er anbragt i d"lI Hvr ' 
etage og der er, omkring den store trapp(', "II d",j li r for
sal, mod vest uden vægge og mod nord lI ... d illd lll'r fra 
gulv til loft, der tillader udsyn ov r valid, t. 1), '1 hliv"r et 
herligt sted til at slikke sol, ryg' II~ . p ' . i " • 
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Jeg finder huset kønt. Det er præget af den nye lid:. klav 
om enkel og klar opbygning, få, men vel gennemarbejdl'd, : 
detailler. Især er langsiden, ud mod søen, simpel og smukt 
inddelt, dens skønhed beror på proportionerne, der er alfa 
og omega i al arkitektur - en selvfølgelig, dog ikke altid 
erkendt sandhed. 

En tidligere generation af arkitekter ødslede med dekora
tionselementer, strøede dem ud over bygningen, hvor der 
kunde blive plads til dem. De yngre generationer sparer, men 
gennemarbejder de nødvendige detailler med omhu. Denne 
gode tilbøjelighed følger Poul Henningsen, man mærker om
tanke og arbejde i udformningen af alle enkeltheder; mange 

r lykkedes, fx. det kønne, lette rækværk, der kroner byg
nin g"lI Iler det nydeligt anvendte tremmeværk, der udgør 
omkl ; l'dll in~srummets eneste dekoration. På andre punkter er 
hensi~!"' '' I I(' lIæppe nået, profileringen af dørgerichter og dør
fyld ill ~ : "I / '1 :-vag; måske også enkeltheder i møblerne kunde 
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underkastes nogen kritik - i hovedsagen vil cl ' dog sikkert 
klæde det smukke rum, i hvilket de skal hav plads. 

Arkitekten er næppe selv roer - det er en mangel ; han 
kender ikke de folks hårde fingre og kraftige b 'n. Hvor
længe vil de tynde skabtremmer modstå vold? Hvorlænge 
vil skrivepultens slanke salonben være hele? Eller det spinkle 
rækværk omkring årepladsen, som forøvrigt ikke passer helt 
godt ind i selve bådhusets gode, grove plankesystem ? Dog, 
dette bør ikke drejes henimod en kritik af arkitekten, men 
derimod give anledning til en tilskyndelse til roerne: I har 
fået et smukt hus, far varsomt med det, som I er vant t il 
at gøre med bådene. 

Leo Swane. 

Set fra øst. 
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KAPRONINGERNE 1919 

DET er en gammel Regel, at en Sejr i Matchen med 
"Kvik" altid har været Forløber for en god Kapro

" ningssæson. Vi begynder altsaa Sæsonen 1919 under 
de bedste Auspicier", saaledes sluttede Aarsberetningen for 
1918 sin Kaproningsberetning. Besjælet af saadanne Tanker 
paabegyndte Klubbens udvalgte Træningen under Ingeniør 
Ree's sædvanlige fortræffelige Ledelse. 

For første Gang skulde Træningen finde Sted fra Klubbens 
nye Træningshus, P. R.'s gamle af Kaproningstradition gen
nemsyrede Hus, der fra Kalkbrænderimolen var flyttet ned 
ved Gasværkshavnen, paa "Djævleøen" . Maalet, mod hvilket 
der stiledes, var intet ringere end Mesterskabet i 4-Aarers 
Outrigger og 8-Aarersløbet ved Udtagningskaproningen til 
den nordiske Mesterskabskaproning, Desværre skortede det 
imidlertid paa Menneskemateriale, som saa ofte før havde 
Jorden opslugt alle tidligere Mesterskabsemner ; det lykkedes 
kun at fremskaffe ialt 2 Seniorroere, de øvrige Pladser maaUe 
besættes med Juniorer og Begyndere. Med dette brogede 
Selskab hersede Træneren tidligt og silde, men Skæbnen var 
ham imod, ogsaa Sygdom stødte til, 4-Aarers-Mesterskabet 
maatte snart opgives og Resultatet af 8-Aarersløbet blevet 
eklatant Nederlag; Balsam paa Saaret blev vort Begynderhold, 
der paa Mesterskabsdagen i et Juniorløb blev en smuk Nr. 2 
af 4 Konkurrenter. 

Een Erfaring rigere begyndte vi den egentlige Kapronings
sæson med Resterne af 8-Aarersholdet i Form af et 4-Aarers 
Junior-Outriggerhold, bestaaende af A. Mathiesen, H. A. Berle, 
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P. N. Skibby og Fr. Hvass, samt et Begynder-Inriggerhold, 
bestaaende af A. Becker, Aa. Petersen, W. van Aller og H. 
Fogh. Styrmand for begge Holdene var Brun-Pedersen. 

Nykøbing, Falsier. 
12. Juli rejste vore 2 Hold til Nykøbing F. for at deltage 

i Kaproningen den følgende Søndag. Indkvarteringen var 
ordnet af den arrangerende Klub og var som altid i denne 
By overdaadig. Kaproningen begyndte allerede tidligt Søndag 
Morgen med indledende Heat til Begynderløbet, og vort Hold 
led den Tort og Skuffelse at blive slaaet ud allerede her. 
Som Følge heraf stod Humøret under Nul, da den egentlige 
Kaproning begyndte KJ. 111/2 ; imidlertid kom Humøret snart 
op, vort Juniorhold gik ud i Junioroutrigger og slog Køben
havns Roklub som eneste Konkurrent, og ca. 1/2 Time senere 
vandt Begynderholdet Junior-Inriggerløbet overordentlig let 
og fik derved rigelig Trøst for Nederlaget i Begynderløbet. 
I et af Dagens sidste Løb startede Juniorholdet i Inrigger 
(Sekunda Seniorløb ), en Baadtype, i hvilken de kun havde 
trænet ubetydeligt, og Resultatet blev da ogsaa et regulært 
Nederlag; langt mere Held havde Begynderholdet i et Junior
løb, hvor det slog Juniorernes Besejrer, "Skjold"s Juniorhold, 
og vandt Løbet. Med 3 vundne Løb af 5 sluttede vi Kap
roningen, var til Fest i "Kohaven" om Aftenen og fik Præ
m ierne udleverede, alle glade og tilfredse med det opnaaede 
Resultat. 

Den skandinaviske Siudenierkaproning 
fandt Sted allerede 5 Dage efter Kaproningen i Nykøbing, 
18. Juli om Aftenen paa den sædvanlige Bane i Gasværks
havnen ; som saa ofte før var kun Norge og Danmark repræ
senteret, Norge med et Seniorhold, vi med vort Juniorhold. 
Resultatet af Løbet blev en norsk Sejr, dog kun med ca. 1 
Baadlængde og med virkelig god Konkurrence fra det danske 
Holds Side. I Tilslutning til Kaproningen mødtes de danske 
og norske Kammerater til en fornøjelig Middag hos "Nimb", 
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hvor det eneste Skaar i Glæden var det tidlige Opbrud som 
Følge af Kaproningen den følgende Dag. 

1919 's Kapro e r e. 

F. lIvass. W . van Allcr. Aa. Petersen. 
A . MathiesclI. H . Fogh. 

P. N. Skihby. H. A. Berte. Brun-Pedersen. A. Doeher. 

Kaproningen i København. 
19. og 20. Juli var Banen i Gasværkshavnen Skueplads 

dels for Aarets Hovedkaproning, dels for nordisk Mesterskabs
kaproning. Vore 2 Hold startede hvert i 2 Løb, dog saaledes 
at Begynderholdet fik ialt 4 Starter, da der i begge dets 
Løb maatte roes indl 'dende Heat. 

Den 19. om Af t nen vandt Begynderholdet "Kallebods
løbet" over 6 Konkurr o'nter, og vi vandt derved for 2. Gang 
<I 'n smukke Pokal; LlJbet var meget haardt og Forskellen 
mellem 1ste og 2den Baad ("Skjold"s tidligere omtalte Hold) 
var kun 2/5 Sekund. Den følgende Dag startede Holdet paany, 
«kline Gang i "Dannebrogsløbet", der er et rent Begynder
lIIh, og tro mod Fremgangsmaaden fra Nykøbing lod det sig 
all 'f slaa i denne Klasse efter Dagen i Forvejen at have sejret 
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i Juniorklassen; Grunden maatte dog vist nok søges i det 
haarde Løb den foregaaende Dag; vi blev slaaet af et fuld
stændig friskt Hold (fra "Skjold") og blev selv Nr. 2 (af 10 
Baade). 

Juniorholdet, som 20. Juli startede i 2 Løb, valgte en 
ganske anden Taktik. I første Løb, Sekunda Senior Outrigger, 
mødte det Norske Studenter og Kristiania Roklub; Kampen 
stod udelukkende mellem vort Hold og Kristiania Roklubs, 
men det sidste vandt med 2/5 Sekund. Det andet Løb var 
Havnens Løb, Junior-Outriggerløbet. Konkurrenterne var de 
samme og atter denne Gang var Norske Studenter hurtigt 
ude af Sagaen. Kampen førtes atter mellem de danske Stu,
denter og Kristiania Roklub. Men vi havde svoret Hævn, vi 
vilde vinde dette Løb; 600 Meter før Maalet førte Nord
mændene med 1/2 Længde, saa bed imidlertid vi os fast; 
med hvert Tag aad vi os ind paa dem, 300 Meter før Maal 
er vi paa Højde med dem og under en smuk og spændende 
Opløbskamp slog vi dem med 1 Længde under vanvittig 
Jubel fra Tilskuerne. Vort Juniorhold udførte her en Sports
præstation af Rang, de mindedes det for den gode Sports
man"d til alle Tider gældende Princip, aldrig give op, og 
Lønnen fik de. 

Foruden i disse 4 Løb var vi anmeldt i et SOO Meters 
"Spurtsløb", men da ingen Konkurrenter var anmeldte, star
tede vi ikke. Hensigten med vor Kaproning har aldrig været 
og skal aldrig blive Præmiejageri. 

Kaproningen i Aalborg. 
Skønt vore Roere saaledes havde slidt i det baade den 13. 

og 20. Juli, var de dog allerede den 27. igen i Ilden. I Aal
borg startede Begynderholdet, stærkt handicappet ved at 
maatte ro 2 Løb umiddelbart efter hinanden, først Juniorløbet 
og derefter Begynderløbet, for en væsentlig Del mod friske 
Konkurrenter i sidste Løb. Resultatet var under disse Forhold 
overordentligt tvivlsomt, men blev dog saare ærefuldt for vore 
Roere, de blev i første Løb Nr. 3 og i 2det Løb Nr. 2 af 
6-7 Baade. 
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Gøteborg Roddklubs Regatta. 
Samme Dag, som Begynderholdet roede i Aalborg, var 

Juniorholdet i Gøteborg og vandt ved Gøteborg Roddklubs 
Regatta baade et Junior- og et Senior-Outriggerløb, begge 
Gange med den arrangerende Klub som eneste Konkurrent. 
Kaproningen fandt Sted paa Gøtaelven i Nærheden af Rodd
klubbens Baadehus i Strømmens Retning, noget generet af 
Sø fra Ledsagerdamperen og af de for "ikke indfødte" ukendte 
Strømforhold. Juniorløbet blev vundet let og overlegent med 
mange Længder, Seniorløbet med lidt mere Besvær, dog 
uden at Resultatet paa noget Tidspunkt var tvivlsomt. Om 
Aftenen uddeltes Præmierne ved en lille Festlighed paa 
"T radgaardrestauranten". 

Gøteborg Roddforenings }ubilæumsregatta. 
Atter 3. August var vi i Gøteborg, eller rettere sagt Ju

niorholdet blev der til denne Dato og hertil kom yderligere 
Begynderholdet; som skulde forsøge ved Roddforeningens Re
gatta at opnaa Syndsforladelse for den foregaaende Søndags 
Aalborgtur. Kaproningen den 3. August 1919 vil aldrig glem
mes af nogen af de 9 Studenterroere, som deltog i den. Det 
var oprindeligt Meningen, at Roningen skulde finde Sted paa 
en Bane ved "Långedrag" , men Dagen før blæste det op og 
der stod paa Kaproningsdagen saa stærk Sø, at Roning her 
var en fuldstændig Umulighed. Langt om længe fandt man 
paa at forlægge Banen til den modsatte Side af Skærgaarden, 
hvor der var noget mere Læ. 

Paa det Tidspunkt, hvor første Løb normalt skulde startes, 
begyndte man i et Par aabne Pramme i øsende Regn og bi
dende Kulde at transportere Roere og Baade over til den 
nye Bane; da man endelig kom der, skulde denne afmærkes 
og langt ud paa Eftermiddagen, da alle Roere forlængst var 
stive af Kulde, begyndte man at sætte Baadene i Vandet fra 
en "Dværgflaade" netop saa stor, at 4 Mennesker ·kunde staa 
paa den; at sætte Baadene i Vandet fra Land var umuligt. 
"Landet" var kun Klipper og Adgangen til dette Paradis var 
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kun mulig glidende paa et af Prammenes Fortøjningstove. 
Havde imidlertid disse Genvordigheder været den eneste 
Hindring for god Sport, kunde vi maaske endda være ble
ven tilfredse, men som det værste af det hele kom, at vi 
snart opdagede, atLæ for Brandstorm var lig med Storm. Kapro-

A urcts So l v h u ·lI, hl. II. II IIY 'H ' 1I {' u k ,11 o g Ka ll ebods po k a l e n. 

ningsbanen var gansk · ('prlll' t , og for at gøre det yderligere 
godt, var der helt und 'r I and, hvor Søen var noget roligere, 
Modstrøm og Hvirvl ' r, k ndt af svenske, ukendt af de 
danske Hold, den en ste Grund til at vi tabte Juniorinrig
gerløbet. 

Under disse ideelle Kaar startede Begynderholdet i to 
Løb, Senior- og Junior-Inrigger. Seniorløbet blev vundet let 
og dermed den store, af den danske Konsul udsatte Pokal. 
Juniorløbet tabtes med en Ubetydelighed, som omtalt ude
lukkende paa Grund af de ukendte Strømforhold. Medens saa
ledes Begynderholdet dog havde nogen Glæde af Besværlig
hederne, var Skæbnen Juniorholdet afgjort imod. Paa Grund 
af den stærke Søgang, i hvilken vi med en meget lavtliggende 
Baad paa Forhaand var daarligt stillet, havde vor Konkurrent 
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(Kristiania Roklub) udstyret deres i sig selv højtliggende Baad 
med ekstra Skvætborde, og vi tænkte stærkt paa helt at op
give denne ulige Konkurrence, hvis Udfald dog i alle Tilfælde 
vilde faa Tilfældighedens Præg. Imidlertid vovede vi Forsøget, 
vi startede i Juniorløbet mod Kristiania Roklubs Juniorhold, 

B aade n g o ro . k l a r til L a n g tur (fra L a n ge li n j e). 

som vi havde kæmpet med her i Københav; vi syntes deci
deret overlegne, allerede ved 500 m førte vi Løbet med 1 
Længde, men saa indtraf Uheldet; paa dette Sted af Banen 
stod Søen ud fra en Vig og fyldte vor Baad i den Grad med 
Vand, at det kun med yderste Forsigtighed var os muligt at 
naa tilbage til Startpladsen efter at have maattet opgive Løbet 
ved 1000 m. Fuldstændig forkomne som Roerne var, maatte 
Seniorløbet opgives. Resultatet vilde forøvrigt sikkert være 
blevet ganske det samme som i Juniorløbet. 
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Med denne minderige Gøteborgtur sluttedes Aarets Kap
roninger; Juniorkaproningen deltog vi ikke i. Som Afslutning 
paa Sæsonen havde vi den aarlige Venskabsmatch med "Kvik", 
som af Hensyn til "Kvik's" Mandskab pludselig maatte ar
rangeres 3 Uger tidligere end beregnet. Resultatet blev, at 
begge vore Hold blev slaaet, det ene, som kun havde roet 
sammen et Par Gange, gjorde dog god Modstand og inde
holder sikkert Stof til et nyt Begynderhold til den kommende 
Sæson. 

Skal man sammenfatte Resultaterne af sidste Aars Kapro
ninger, ser vi da, at Klubben med et Juniorhold og et Be
gynderhold ialt har startet i 18 Løb og deraf vundet 8, er 
bleven Nr. 2 i 6, Nr. 3 i 2 og i 2 Løb ikke opnaaet Place
ring, et Resultat som Klubben kun har Grund til at være 
stolt af, især da der blandt Sejrene find es saav l Kallcbods
I"h t som Havnens J .nh, dC' lo filll'sh' L"h for vC'dk 0111 III end -, 
' Ia ~ " \'1 1('1'1' . 

1\ '" 1 I . 1' 1" • 

Nyk"bing' F., 13. Juli, , , ... ' . , , .. , , . , , 

København, 19. og 20. Juli. , . , .. , , , , , . 

Gøteborg, 27. Juli."".,., , , , . , , , , , , , 

Gøteborg, 3. August '.' , ." ... ". '", 

lait. ' , . 

I Juniorløb I Seniorløb 

3 
2 

1 

6 

1 
1 

2 

B-P. 
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TRÆNING 
A L UDØVELSE af Idræt betyder "Træning", Opøvelse for 

1-\ Legem,et;"men naar vi indenfor Idræts~redse taler om 
"Trænmg, saa menes kun FOl'beredelse hl Konkurrence. 

Naar Dagen længes, naar Solen skinner, og det Tidspunkt 
nærmer sig, da vore Baade atter kan sættes i Vandet, saa 
mærker vi gamle Kaproere en Kriplen i Kroppen; Haand ' n 
længes efter at mærke Aarens Tryk, Rygmusklerne vil spæn
des i Trækket, man mindes "Musik k n" i Baaden, naar alt 
gik præcist und r Slyrmandens opmunlr nd og revsende 
Opsang. Træningen har for os va'rcl nlrum i vort Liv 
som Roere. D 'dor ' r <kl , ul vi onsk r at samle saa mange 
som muligt af de lin r om cl 'l Arbejde, først og fremmest 
til Gavn for dem selv, d rnæst til Gavn for den Klub, hvis 
Standers Æ re er vor, idet Træningsarbejdet i en Idrætsfore
ning i det hele og store er et Maal for Klubbens Betydning. 

Hensigten med en Træning er gennem systematisk Arbejde 
at opøve O rganismens Ydeevne, saa den bliver saa stor som 
mulig, at omdanne den til at taale den store Anstrengelse, 
som det er at gennemføre Konkurrencen. 

Først gennem Træningen lærer man fuldt ud at beherske 
den vanskelige Rotekniks Finesser, og man lærer at udnytte 
en Outrigger helt, denne fine, slanke Baad, der er vor Tids 
bedste "Gymnastikapparat". Og efterhaanden udvikles Orga-
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nismen, saa der kommer et ordentligt Mandfolk ud af den 
spinkle, svage Student, der mødte nede ved Baadhuset for 
at vove sig ud i de ukendte Mysterier, der rummes inden
for en Roklub. Musklerne begynder at danne deres Tegning. 
Ryggen rettes, Huden brunes af Sol og Regn, Hjærtet og 
Lungerne vænnes til de nye, store Krav, der stilles til dem. 

K II)JJ'tI'l' r ~ i H I 'I' rfl' lI i ll rs h u sc l i F is k eri h a vn e n. 

Men hvad d r for S lud nterne er det vigtigste, er i Virke
ligheden Træning 'ns Betydning for Nervesystemet. Gang paa 
Gang kniber det for de unge at gennemføre deres Studier 
uden at blive "nervøse" og "overanstrengte", fordi de forsømmer 
den Optræning af Organismen og dermed Nervesystemet, 
der er saa nødvendig for at kunne taale den store Anstren
gelse, som Eksamensarbejdet repræsenterer. Gennem Idræts
livet og ikke mindst gennem Træningen faar man den nød
vendige Styrke. Man lærer at tage sig sammen, at stole paa 
sig selv og at samle sig sammen til den sidste Anspændelse. 
Det er dette, der er det centrale ved Idrætsarbejdet, og det 
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er først og fremmest dette, der giver Idrætsforeningerne de
res store Berettigelse ved Siden af de akademiske Højskoler. 

En meget kendt Universitetslærer, Professor juris, skrev 
for nogen Tid siden et Brev til mig, hvori der blandt andet 
staar: Jeg tør tilføje, at min Evne til at glædes f. Eks. over 
en Fodboldkamp, sikkert væsentlig beror paa min Indøvelse 
i at værdsætte Konkurrencen. Ogsaa dens Evne til at tvinge 
een til at tage sig sammen, til at frigøre sin bundne Kapital 
af Kræfter, har utvivlsomt hjulpet mig paa aandelige og for
retningsmæssige Omraader, bl. a., hvor man skal "optræde" 
som Taler, ved Forhandlinger o. s. v. 

Bedre Støtte for Arbejdet i de akademiske Idrætsforenin
ger end denne Udtalelse af en af vort Universitets mest frem
ragende Videnskabsmænd kan vi ikke ønske os. 

Derfor unge Kammerater ! Tag Træningen op med Glæde 
og Alvor. Forøg den Stamme af trænende Mandskaber, der nu 
find es i vor Klub. Forsvar vor Stander herhjemme og drag 
ud og hævd den danske Students Ry overfor de nordiske 
Landes Studenter. I vil derved gavne eder selv, styrke cd r 
i Arbejdet for at komme gennem Eksamenskonkurrcl1ccn. I 
vil yderligere saml' 'n Skat af lyse Mind r fra de b dsl ' 
Ungdomsaar. 

Knud Seclwr. 
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DANSKE 
STUDENTERS ROKLUBS VENNER 

PROTEKTOR: 
HANS KGL. HØJHED KRONPRINS FREDERIK. 

DER indgik i 1919 i Medlemskontingent 900 Kr. Efter 
Forhandling med Roklubbens Bestyrelse blev der ydet 
et Tilskud paa 825 Kr. til Indkøb af en 4-Aarers In

rigger, som indtil videre skal være forbeholdt Kaproerne. 
Kassebeholdningen pr. 1. Januar 1920 udgjorde 75 Kr. Ud
gifter til Porto, Papir o. l. er afholdt af Foreningens Be
styrelse. 

Til at varetage Foreningens Ledelse i Henhold til Statu
terne har D. S. R.'s Bestyrelse genvalgt d'Hrr. Josias Bille, 
Direktør Helge Jacobsen og Kontorchef Henning Koch. 

Forening ns M dl mm r er følgende: 
v rrl'lssagflll'('r Pctcr Heis', ·and. th ol. Al x. Troeds-

son, v 'rr ·tssag-fur·r H. Steinthal, v TIc 'ge Saugmann, 
ir klor Simon Koch, Ov ' ri ' 'g ' I I. Kosler, Professor E. 

Suensson, Direklør K. Christensen, Reservelæge Brun-Peder
sen, Løjtnant H. Hergel, Ingeniør H. Ree, Bankfuldmægtig 
Rønne, Direktør Jacob Jensen, Ingeniør Th. Eberth, Over
retssagfører Johs. F ræmohs, Greve, Løjtnant J. Douglas Ha
milton, Grosserer Adolph Trier, Overretssagfører Fog-Edin
ger, Overretssagfører Axel E. Lemming, Vexellerer Hæck
mann, Overretssagfører Johs. Kørner, Ingeniør O. Pedersen, 
Murermester Mikkelsen-Sørensen, Dr. med. K. Secher, Inge
niør K. V. Koch, Direktør Harald Simonsen, Reservelæge 
Erik Jensen. Ingeniør Poul Frydlund, Direktør Jacob T ornøe 
(St. Thomas), Grosserer Zahle-Lassen, Direktør J. Johannes
son, Overretssagfører Lauritz Holm, Læge Henning Hertz, 
Direktør Helge Jacobsen, Josias Bille, Kontorchef Henning 
Koch. 
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" 
STUDENTERFORENINGENS ROKLUB" 

1886-1894 
(Af et gamm e lt Manuskript) 

N
ÆPPE havde de Radikale i Badstuestræde startet deres 

Roklub, før ogsaa de Konservative paa Gammelholm 
begyndte at røre paa sig. Ønsket om indbyrdes Kon

kurrence var vel en vigtig Drivfjeder, men i det hele var 
Trangen til Legemsøvelser paa denne Tid ved at vaagne i 
de akademiske Kredse. Boldspillet var endnu i sin Vorden, 
o y SkyL! korpsets militære Anstrøg skræmmede mange; ret 
natllrlig-t sl'gl:e man saa til Rosporten. 

Den tO. SC'ptember 1886 indvarslede en Del af Studenter
foreningc'ns M('(\lPmm r med cand. mag. H. C. A. Lund og 
cand. jllr. O . I.c·llIllann i Spidsen til et Møde, der resulterede 
i Dannelsen af .. Stlldl'llkrfon:ningens Roklub". Allerede samme 
Aften valgtc' 111.111 Ikstyn·lse og vedtog de foreløbige Love, 
hvorefter hVC'rt MC '(\klll af Stlld 'nterforeningen kunde fordre 
sig optaget, IIlC'ckllS andI" AkadclI1ik 're kunde indproponeres. 
Den led ' lICie Aand slraks fra Klubb 'ns Start var cand. jur. 
O. Lehmann, 111 n desuden var der paa den første Medlems
liste adskill igT, som senere skulde .blive bærende Kræfter 
indenfor Klubb n, saasom stud. med, H. Køster og stud. jur. 
O. Gøtzsch, Iler paa anden Maade faa Betydning for dansk, 
specielt akad misk Idræt, saasom Valentiner Branth, H. F orch
hammer, I. P. Miiller og flere. 

I Løbet af den første Vinter arbejdede Bestyrelsen ener
gisk, man skaffede saavel Baade som Baadehus og fastsatte 
Klubbens Mærke - det smukke hvide Kors paa det guld
broderede røde Skjold - som senere uforandret gik over 
som "Akademisk Roklub"s Mærke*). Til Baadehus lejede man 

*) Mærket er bevaret i D. s. R.'s Emblem. 
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et noget primitivt Skur ved Langelinjes Søbadeanstalt, som 
lige kunde rumme de to Inriggere, man havde anskaffet, nemlig 
4-Aarers Baaden "Sigyn", der var bygget af Baadebygger 
Bjerg, Helsingør, og en ældre 6-Aarers Baad "Saga", der op
rindelig stammede fra England. 

Saa snart F oraaret kom, fik man uddannet nogle Styrmænd, 
og da tilmed flere af Medlemmerne tidligere havde roet hos 
Medicinerne, kom der straks Gang i Roningen. Klubben fik 
snart et betydeligt Antal Medlemmer. End ikke fra Deltagelse 
i Kaproninger lod man sig afskrække, men som venteligt var, 
kunde man ikke straks klare sig mod de ældre Klubber. I 
Løbet af Sommeren 1887 fik Klubben en splinterny Baad, 4-
Aarers Inriggeren "Sif", der væsentligst var beregnet til Kap
roninger; dens Daab fandt Sted ved en større Fest, hvorved 
samtlige københavnske Klubber var repræsenteret. 

Det stærkt stigende Medlemsantal og det forøgede Materiel, 
som snart yderligere skulde faa Tilvækst, bevirkede, at man 
allerede næste Aar maatte se sig om efter en ny Bolig, som " 
man fandt ved den militære Badeanstalt. Klubbens Medlem
mer havde selv samlet Penge sammen til en 2-Aarers Baad 
("Røskva"), n solid Skolebaad, der igennem mange Aar 
var Klubben til stor Gavn. 

Men desuden fik Klubbens Flotille endnu en Forøgelse, 
en ny 4-Aarers Baad ("Svava"). Denne skyldtes en udenfor
staaende Velynder, som havde stillet en større Sum til Dis
position, mod at man stationerede en Baad i Sortedamssøen, 
et af de mange Forsøg, der i Aarenes Løb er gjort for at 
skabe Liv paa Søerne. Men beklageligt nok, Forsøget mis
lykkedes. Man fik ganske vist Baaden anbragt ved Nørrebros 
Isværk, men Medlemmerne nærede absolut Uvilje mod det 
ferske Vand, og et Par Aar efter maatte Baaden, der saa 
godt som ikke blev benyttet, flyttes til det store Baadehus. 

Som man ser, fik "Studenterforeningens Roklub" en over
maade smuk Start; allerede det andet Aar havde den 5 Baade 
og 80 Medlemmer, der var flittige Gæster i Baadehuset. 
Blandt de nyindmeldte fra 1889 var cand. jur. H. Steinthal, 
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der senere blev en af Klubbens faste Støtter. Klubben optog 
i 1891 Brygger C. Jacobsen som Æresmedlem, det eneste, 
de 3 akademiske Klubber havde i de første 30 Aar. 

Vanskeligheden ved at gøre sig gældende i den haarde 
Konkurrence med de store Klubber delte "Studenterforenin
gens Roklub" med de andre akademiske Klubber, Poly
teknikerne, Medicinerne og til dels "Samfundets Roklub". 
Intet Under da, at de foreløbig søgte hinanden og etablerede 
indbyrdes Konkurrence. Denne kom i Stand under Navnet 
"Den akademiske Match". Impulsen udgik fra "Polyteknisk 
Roklub", der i 1889 sendte de 3 andre Klubber en Udfor
dring. Saavel i Samfundet som hos Medicinerne mødte Tanken 
imidlertid Modstand; det første Sted vilde man nok møde, 
men kun med Klubbens bedste Hold, og da der herpaa sad 
"Ikke-Akademikere", kunde det ikke tillades. 

Hos Medicinerne var det Spørgsmaalet om Baadtypen, der 
rejste Hindringer. Matchen kom derfor til at staa imellem 
Foreningen og Polyteknikerne, og det samme blev Tilfældet 
næste Aar, da den ig ' 11 afholdtes. Begge Klubber omfattede 
imidlertid de ttl : Lllb lIIed slor Int 'r sse, og det vakte selv
følgelig stor Jllbel i F"r(,lI ill~~(·II. da Klubb ns Hold v d d n 
2. Match hjelllfl/r il- SI'jn'lI KIIII>I'ells f .. rsl c. Pm:mi 'n -
et smukt S .. lvskjold IIll,d Sejrhl'l"rl'l"Il1's Navn' -- ('r dl'sv;nr ' 
senere forsvnnd ('1 ved Il Udslilling af Sporlspr' 'Illin. Dc 
følgende Aar fl,rsogt c man ig n at tabl 'r' Mal ch n, m('n 
det mislykkl'(ks paa Grund af Uenighed om Baadtypen. Sam
fundet havd· nu faaet den nye engelske Inrigger, medens 
de andre Klllbber endnu brugte de ældre danske Baade. 

1891 fik " tudenterforeningens Roklub" en Tilvækst saavel 
i Materiel som i Medlemsantal, idet "Medicinernes Roforening" 
opløstes og deres bedste Baad, den lille lette 2-Aarers In
rigger "Ro" blev skænket til Foreningen. "Medicinernes Ro
forening" udmærkede sig fremfor andre" Sportsklubber ved 
at være velhavende, den kunde endog ved sin Opløsning 
testamentere Lægernes Enkekasse en større kontant Sum; 
men ogsaa i andre Henseender indtog Klubben en Særstilling 
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blandt Roklubberne. Kaproning gav man sig yderst sjældent 
af med, men til Gengæld lagde man Vægten paa Langture, 
hvor det sikkert gik livligt til. Den, der skrev Foreningens 
Svanesang, bemærkede, at mangen Medicus udi Landet vil 
mindes de muntre Skovture, hvor man ikke tog det saa nøje 
med "Stilen". 

Klubben havde imidlertid ogsaa Vanskeligheder, Sammen
slutningstanken laa alt i Luften, de større Klubber øvede 
Tiltrækning paa de unge Akademikere, og derfor fandt man 
det rigtigst at lade "Medicinernes Roforening" gaa op i Stu
denternes Klub. 

Mærkeligt nok gik der ca. 10 Aar, før det ved et Tilfælde 
lykkedes "Akademisk Roklub" at komme i Besiddelse af For
eningens 2 Sølvpokaler, der begge stammede fra Sejre i en 
6-Aarers Baad i 1868. 

"Studenterforeningens Roklub" stod nu som en ret anselig 
Forening med et godt Materiel og et betydeligt Antal Med
lemmer. 

Paa Kaproningsbanen begyndte de andre Klubber at faa 
Respekt for Klubbens 4-Aarers Hold, og indenfor D. F. f. R. 
fik Klubbens Repræsentanter saa stor Indflydelse, at det 
lykkedes dem, støttet af de andre akademiske Klubber, at faa 
gennemført, at Hovedkaproningen flyttedes fra August til Juli, 
før den akademiske Sommerferie. Med andre Ord, man 
gjorde sig gældende, men endnu manglede der de store 
Sejre paa Kaproningsbanen for at sikre Positionen mellem 
de ledende Klubber. Som vi snart skal høre, lod disse imid
lertid ikke vente længe paa sig. 

I Klubbens Styrelse var Ledelsen nu saavel af Gavn som 
Navn gaaet over til Overretssagfører Oscar Lehmann, den 
Mand, som Klubben mest af alle skyldte sin gode Start 
og hurtige Vækst. Paa en fortræffelig Maade sad han i 12-14 
Aar direkte eller indirekte ved Styret og ledede Klubben 
smukt fremad gennem de mange Vanskeligheder. 

Den 19. Juli 1891 var Klubbens første store Dag. D.F.f.R. 
holdt Hovedkaproning, og her vandt 4-Aarers Holdet 
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først et Junior-Løb, og derefter sejrede H. Køster, V. Phillip
sen·Prahm (stroke) og Bulow (cox) i det store 2-Aarers Løb, 
hvor "Kvik" i Anledning af sit Jubilæum havde udsat en 
stor, smuk Pokal. Skønt de to Studenter alt havde vundet 
det første Løb og endnu var Juniorer, lykkedes det 
den dog at sejre over de 4 andre Hold, der talte Kapaci
teter som Brødrene Rubow fra Samfundet, I. P. Muller og 
Jør~en Møller fra "Københavns Roklub" og Kristoffer Muller 
fra "Nykøbing F. Roklub". 

De følgende Aar blev imidlertid Trængsiens Tider. For de 
fleste københavnske Roklubber kom der saa megen Modgang, 
at mange af de smaa bukkede under, og kun nogle faa 
større, hvorimellem denne Klub, rejste sig som en ny Fugl 
"Phønix", men rigtignok med meget stækkede Vinger i Form 
af en betydelig Gæld. Det store Frihavnsanlæg raserede 
fuldstændig Terrainet Nord for Langelinje og tvang Roklub
berne bort fra deres Boliger, som maatte rømmes straks i 
Foraaret 1892. De husvilde Klubber slog sig imidlertid sam
men og nedsatte et Udvalg, som foreløbig fik udvirket, at 
der Nord for Lystbaadehavnen paa Havnevæsenets Grund 
ble" rejst et midlertidigt Baadehus, bygget af Materialer fra 
den gamle Toldkammerbygning. Her blev der foreløbig Hus 

"for 7 Klubber, men først midt paa Sommeren kunde der 
flyttes ind. For dog at faa nogen Roning i Gang flyttede 
"Studenterforeningens Roklub" St. Bededags Aften ned til 
Engelskmandens Plads ved Langebro, hvor den foreløbig 
st tioneredes i et lille Hus under elendige Forhold. 

Heller ikke næste Aar fik man Ro, det midlertidige Baade
hilS maatte midt i Sæsonen flyttes, og Roningen blev helt 
imlstillet i 3 Uger. 1894 begyndte det imidlertid at dages. 
Det store nye grundmurede Baadehus rejste sig ved Lange
linjes Lystbaadehavn, og det lykkedes nu "Studenterforenin
gens Roklub" eller, som den snart kom til at hedde "Akade
misk Roklub" som Kontrahent med Magistraten at blive Ejer 
af den ene Trediedel af Baadehuset. 

Under disse urolige Forhold led Roningen meget. Medlems-
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Danske Studenters Roklub 
(Akademisk og Polyteknisk Roklub) 

Medlem nf "Dansk Forening for Rosport" under "Dansk Idrætsforbund", 

Baadehuse : I Lystbaadehavnen ved Langelinje (Telt. Palæ 778 y). 
Paa Kalkbrænderihavnens Nordmole. 
Træ ningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen). 

Bestyrelse I 
Formand ; Kontorchef i Kbhv ns. Mag ., cand. jur. Henning Koch , 0 stbancg. 15, Tclf. ø. 5472. 
Formand for Kupron ingsud valget : Læge M. Brun-Pedersen, Tordenskjoldsg. 16, TeJf. B. 7540. 
Sekretær ; stud. jur. Frants Hv ass, Nørre Fari magsgude 11, Telf. B. 4421. 
Kasserer: Fuldmægtig i p ,'jvatbankcn S. Rønne, Privatbanken. 
Rochef (Kalkb" ænderi havnen) : stud. polyt. J ohan E.Jen,en, Freder ik,b. Alle 27, Telf. V.5208x. 
Rochef (La ngelin je) : Læge H. Hertz, Tol dbodvej 34. 
Materi alforvalter (Kalkbrænderihavn en) : stud. polyl. Wislø ff, St. Kongensg. 21, Tlf. Palæ 443x . 
Materialforvalter (La ngelin je) : stud. polyt. E. Holm, Tordenskjoldsgade 25, Tdf. B. 375 x. 
Ingenior cand. polyt. T. Eberth, Ø sterbrogade 142, Tclf. ø. 41. 
Direktør Helge J acobsen, Kastelsvej 18, Tclf. ø. 1433. 

Kaproningsudvalget : 
Form and : Læge Brun-Pcclcrs,fn, Tordenskjoldsg'::t de 16, Tclf. B. 7540. 
Stud. med. Axel Mathiesen, Heibg ade 6, Telf. V, 007 y . 

Slud. jur. Aage Petersen, Vin kel vej, Glostrup. 

Klubbens Baade I 2 Stk. 8-Aarers Oulriggers. 
l 4- uden Styrmand. 
3 4- med 

10 4- Inr iggers. 
6 2-

7 " Singlescullers. 

Som Medlemmer optages: Studenter , Examinander ved Polyteknisk 
Læ reanstalt samt Elever i Gymnasiets to æ ldste Klasser og paa Kursus 
ti l Adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt. 

Medlemsantall Ca. 320. 

Kontingeut: 5 Kr. maanedlig . 

Klubben giver Adgang bl. a. till Daglig Motionsroning, Skovture 
og Fæ llesture pr. Robaad , Fleredagsture med Telt, H usholdning m. v., 
Træning, Kaproning, Rejser til Rostævner i Udlandet, endvidere Løb, 
Gymnastik, Solbade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset 
i Kalkbrænder ihavnen lige ud til Sundet, Festl igheder og andet kamme
ratl igt Samvær. 

Indmeldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i Baade
husene. 

Nye Medlemmer indøves lettest, naar de ikke forud har sæ rlig Kend
skab t il Roning. Det kræves, a t Medlemmerne kan svømme eller 
straks lærer det. 

Klubbens Postadresse er i Østbanegade 15. 

/ 


