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Rejseskildringer
og Bøger om fremmede Lande.
Richardt Gandrup: Jordens Kreds.
Gandrups Bog indehold er en Række Skildringer fra et Besøg paa jav a.
Bogen er ikke en Rejsebes kriv else i almindelig journali stis k Forsta nd,
m en et Forsøg paa at give digterisk Udtry k for Rejsens Opleve lser o g
Stemnin ger. Forfatteren fortæller paa en interessant o g sy mpatisk ,\l aade
om hele Rejse n : Liv et ombord i det dan ske Skib, hvo rme d Ov erfart en
foretages. jul ea ft en i Bu gten ved Aden , Ankomst til Batavi a, O phold i de
forskelli ge mindre Byer paa ø st java og Udflu gter op i L and et. " jordens
Kreds" fr emtræder m ed en Rækk e Gengiv els er eft er Fot ografi er, Forfatt er en se lv Ilar ta get und er sin Rejs e.
6 Kr. 7,5 øre.

W. Somerset Maugham: Livets Luner.
Amerik as o g England s m est yndede sllort story Forfatt er W. Som ers et
Mau gham, bedst kendt herhjemme fra Casino Opfø relsen af " Regn",
fort æller let o g elegant og alligevel alvorligt. H an henter sin e Emner fra
Haw aji o g T ahiti o g de andre Vulkaner og Koraløer, der li gge r spredt
som venli ge grønne Oaser i det blaa Stillehav, o g fort æll er und er holdende o g spænd ende om hvide Mænd o g brun e Kvin der. lian skildrer
M enneskelyper, der komm er til at staa lysende for Læsern e. Fo r dem,
der ønsker Kend skab til vor Jords m eSI solbeskinnede o g mes t ukendte
L gnc, v il B o~e n være en Beri ge lse.
5 Kr. 75 øre.

DANSKE
STUDENTERS ROKLUB
AKADEMISK
OG POLYTEKNISK ROKLUB

AARBOG FOR

1 9 2 5

Olaf Linck: En Sommer blandt Sioux Indianere.
I' ~Ia sin sidsl e Rej se ha r O laf Linek besøgt Siou x Indian erne i de res ' rv 're de Ind ianc rdistr i kt er i Syd- o g No rd - Dakota. Olaf Linek forsraar
at s' sig 0 111 pa :.! sin e Rejse r ; mali hø' er Indian erne fort ælle ham om
Fortid ClI s hi n di ge I( antp e, om deres heden ske Dan sefes ter , deres Aand ehi stori er, M cdi c lllltI;cnd o g Sk oler. I en M asse Fotog r afier vi ses Folke6 I<r. 75 ø re.
ty per o g Lalld skaber.

PR OTEKTOR:

HS. KGL. HØJHED KRONPRINS FREDERIK

Olaf Linck : Chancen derude.
For de un ge eller ældre, der har L ængse l efter det fremmede si dd ende
i Blod et og som har l.yst til at søge L y kk en i denn e brogede Ve r den
ha r Fo rfa tte ren, berej st som han er, ivrigt stud erend e sin e L and sm ænd
i Udland et, o g belært af di sse s Erfaringer, samlet en Række god e Raad
o~ Anvisnin ge r for at gribe Chancen derud e. O gs aa for dem, der maa
blIve hj emm e har Bogen sin Mission, idet Forfatteren genn em en Række
Breve fra L and smænd i Australien - Kina - Argenti na - Talit i ØenSumatra - Alaska - U. S. A. - Kallada - Sydnfrika giver et interes sant og virk eligt Billede af Kampen for Tilv ærelsen i det fremmede.
Bogen indehold er mange Illustrationer efter Fotografi.
6 Kr. 75 øre.

Olaf Linck: Fra Kina til Danmark i en Ketch.
Det var en Søm andsdaad af Rang, da de tre unge Dan ske i en I( etch og
i et Tidsrum af 14 Maaneder, viste det danske Flag over Verden shav ene
ved at se jl e fra Shangh aj til Danmark. Beretningen fra di sse 3 unge Mænd
har Ol af Lin ck fo rm et og gjort det pa a en saad an M aa de, at den er bl evet en spændend e VIrkeligh edsroman som man følger fra først til sidst.
Rigt illu streret med interessante Billeder fra de Egne, der er besøgt.
6 Kr. 75 øre.
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MODERNE OG PRAKTISK

BEKLÆDNING
FOR ROSPORTSMÆND

Sweaters

Benklæder

hvide (h el Uld) med stor
nedf aldende Krav e.

praktiske og fiks e
til Landgang
Fineste Kvaliteter

Pris fra Kr. 12 75

Sweaters
ELEGANTE NYH EDER

hvide Lærreds Pris Kr.
Flonels
S erges

-

1300
26°°
36°0

1925

hvide med co u!. Bort
med og uden Ærmer

Pris fra Kr. 23 50

Klub-Jakker
NYHED

sorte blanke (G li m m i)

Pris Kr. 32 00

Bæres uden p aa Swea tere n
Findes i meget elega nte.
stribede Dessins

Imprægnerede blaa

-

fin este Kvalite ter

-

Pris Kr. 28 50

Pris Kr. 125 UO

-

-

1. Sal

1. Sal

aa Generalforsamlingen den 17. Marts f. A . nedlagde
Kontorchef Henning Koch det Hverv som Klubben s
Formand , som han havde beklædt siden 1917. Under hans
Førerskab, der indled.edes med Sammenslutningen mellem
de to Klubber Akademisk Roklub og Polyteknisk Roklub,
har Danske Studenters Roklub gennemgaaet en rivende
Udvikling. I et utrætteligt Arbejde, udsprunget af en alt
besejrende Energi, skabte han det Hjem for Studenterroningen, som siden har været Genstand for almindelig
Beundring. Fra første Færd gennemførte han sine Planer
til dette Hus helt efter sin egen Vilje. Ligesom Huset skulde
være et Udviklingssted for det menneskelige Legemes Skønhed, saaledes skulde det ogsaa selv i alle Enkeltheder np -
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fylde Skønhedens og Harmoniens Love. Som HuseL !-1 111 III
Dag, saavel i det ydre som i det ind'r e et Udtryk for 'II
særpræget og kræsen Smag, danner det den ideale Ramm '
om den smukkeste og mest harmoniske Idræt, og er i sin
klassiske Renhed i · sig selvet Symbol paa denne Idræts
Skønhed.
Koehs Virksomhed indskrænkede sig imidlertid ikke til
Klubbens indre Forhold. Den samme hellige Ild, den samme
eksplosive Energi udfoldede sig ogsaa udadtil i hans Tro
paa Klubbens Opgave og Mission, ikke blot for de Studerendes Idrætsliv, men ogsaa for Ideerne og Retningslinierne i dansk Idrætsliv overhovedet. 0\'11 IlI'nsYllslVlse
Idealisme hvormed han lod Klubben J"I I i 1\1 \' 1' 111'11 for

denterroningen. Inden Sæsonens Begyndelse havde mali
derfor allerede ladet fremstille nogle Tryksager, der gansk '
kort indeholdt Oplysninger om Betingelserne for at blive
Medlem af Klubben, Kontingent etc., og saa iøvrigt val'
fyldt med Billeder af de forskellige Sider af Klubbens
Virksomhed, Motionsroningen, Kaproningen, Langturene og
i det Hele taget fra Livet i Klubben i Kalkbrænderihavnen.
Denne Tryksag havde man fordelt paa Universitetet, Polyteknisk Læreanstalt og til de forskellige demissionsberettigede Skoler, hvis Elever i de ældste Klasser som
bekendt har Adgang til at blive Medlemmer af D. S. R.
U ddelingen foretoges paa saadanne Tidspunkter som Aabning og Baadedaab, idet man samtidig med Cirkulærerne
uddelte Meddelelser om disse Begivenheder, til hvilke man
indbød de Studerende, for at de kunde stifte nærmere
Bekendtskab med Klubben. Var de før,s t kommet derud og
havde faaet øjnene op for, hvad Roningen byder sin Mand,
og for de ypper lige F orhold, som findes i Danske Studenters
Roklub for Udøvelsen af denne Idræt, var vi overbevist
om, at de vilde lade sig indskrive som Medlemmer. Bestyrelsen havde da ogsaa den Glæde, at en Række Studerende indfandt sig ved Aabningen den 19, April og straks
lod sig optage som Medlemmer.
Lige fra Sæsonens Begyndelse blev der roet meget, og
Indøvelsen af det store Antal nye Medlemmer, der i Sæsonens Løb steg til ikke mindre end 140 - et efter Forholdene ualmindeligt stort Ant,a l - blev kun overkommet
ved et meget betydeligt Arbejde af Rocheferne og en Del
Medlemmer, der velvilligst havde stillet sig til Klubbens
Disposition som Instruktører for Kaninerne. Den kraftige
Benyttelse af Materiellet, især i Sæsonens Begyndelse, var
en haard Prøve for dette, og det var kun med store Vanske-
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sine Ideer, har givet Klubben en sLa'll1 I'" lI i,," i dansk
ldræl, selvom Klubbens Navn hervI'" I II I I II · i højere
Grad bl ev el Slridsmærke end et Salld 'I I' I 'gn .
Da Koch nedlagde il ' ormandshverv , lod Klubben saaledes paa et højl Niveau, selvom de d,lIlI ll e Tider allerede
havde begyndt al sætte sine Spor i 'II 1"1 uroligende Nedgang i Medlemsantallet. Det var deri,,, \ n vanskelig Opgave, den nye Bestyreise stod overf~lI . I ,'Il Arv, som Koch
efterlod sig, var ikke let at løfte; d 'II 1'osition, han havde
givet Klubben i den offentlige Bevi d I lied, medførte ikke
blot Rettigheder og Behageligheder fl" dens Medlemmer,
men paalagde dem ogsaa Forpligteis el , om maatte indfries,
saafremt Stillingen skulde holdes .
F or igen at faa Medlemsantallet op paa, hvad det havde
været for blot faa Aar siden, var del Meningen straks at
sætte et Arbejde ind paa i større Udstrækning end tidligere at faa de Studerendes Opmærksomhed henledt paa
vor smukke og sunde Sport, og for at gøre dem bekendt
med de udmærkede Forhold, som Klubben kan byde Stu-

"
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ligheder, at Baadebyggerværkstedet i Kalkbrænderihavnen
bistaaet af Materialforvalterne kunde overkomme Arbejdet
med at reparere de forskellige Skader, der som Følge af en
ikke altid lige blid Behandling fra Medlemmernes Side var
overgaaet Baadene.
Den 7. Juni var en af Sæsonens store Dage med Daab
af tre Baade, en Firer og to Singlecullere, en klinkbygget
og en cravelbygget. En Række af D. S. Rs Venner med
Klubbens Protektor, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen i
Spidsen, havde givet Møde. Blandt de tilstedeværende skal
nævnes: Klubbens Æresmedlemmer Professor Hannover,
Overlæge Dr. med. Secher, Ingeniør Ree, Direktør Harald
Simonsen, endvidere Havnedirektøren, Kommandørkaptajn
Borg og Frue, Formanden for Danske Studenters Idrætsraad Overlæge Forchhammer og Frue, Adjudant, Kaptajn
Bildsøe. Fra Dansk Idrætsforbund var Formanden, Generalmajor Castenschiold mødt. Dansk Forening for Rosport var
repræsenteret ved Formanden, Grosserer Rudolph Schmidt
og forskellige af Københavnskredsens Medlemmer.
Hans Kongelige Højhed Kronprinsen havde vist Klubben
den Ære at ville døbe Fireren. Med en kort og fyndig Tale
gav Kronprinsen Baaden Navnet "Streg« - en Opmærksomhed til det polytekniske og matematiske Element i Klubben.
Overpræsident Jens Jensen og Professor K. K. K. Lundsgaard døbte de to Scullere, der fik Navnene "Tuto« (Sikker)
og "Cito« (Hurtig) eHer Lægernes Devise " tuto, cito et
jucunde« (heldig) . MaaHe der ikke gaa for lang Tid inden
Klubben faar døbt endnu en ScuJler, der kan bære det sidstnævnte Navn.
Efter Daabshøjtideligheden indtog Gæsterne en F orfriskning med Bestyrelsen. Formanden talte for dem, deT
havde foretaget Daaben, og Havnedirektøren, Kommandør-
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kaptajn Borg, rettede nogle venlige og anerkendende Ord
til Klubben, som han tilsagde Havnevæsenets Støtte.
Lørdag den 13. Juni fandt den aarlige Kaninfest Sted.
Overlæge Køster, Studenterroernes trofaste Støtte gennem
mange Aar, havde for Kaninfestens Skyld forladt sin
Residens i Næstved og holdt Talen for Kaninerne, idet han
med fængende Begejstring fortalte, hvad Roningen havde
betydet for ham, og hvilken Kilde til Sundhed og Livsglæde
den kunde blive for Kaninerne. En Række andre TaleTe
havde Ordet ved det paafølgende Punchesold, bL a . Klubbens Æresmedlem, Direktør Harald Simonsen. Han gaven
kærkommen Meddelelse om, at han havde stillet en Strandgrund ved Nivaa til Raadi,ghed for Klubben til Opførelse af
et Hus, hvortil Roerne kunde tage pa,a deres W eekend - og
Ferieture. Om de planlagte Arbejder med Hen syn lil dett e
Hus vil der blive berettet længere nede.
Klubben har i Løbet af Sommeren a fhold l el Pen" vellykkede Fester for Medlemmerne og der 's I{vill d 'li~ e Bekendte. Til disse Fester har Klubhuset d (l lln d d n ideelle
Ramme. Beliggenheden ved det maanebcsl{illll ·d . Øresund,
det oplyst e og bøgeløvsmykkede Hus, U ll gdtlll1l11 ns Dans
og Glæde har paa de lune Sommeraften er sl{ a hl 11 særli g
Stemning over Festerne. En Række fremragende K un stIl ere
har yderligere forøget Feststemningen ved at synge, sp ille
og danse for os. Blandt disse nævner vi Kammersanger
Peter Cornelius,Operasangerinderne Kamma Nielse n og
Valborg Hansen. Skuespillerinderne Astrid N eumann SOl mmen med hendes Søster, Inge Møller, Olander Dam, J onny
Petersen, Operasangerne Henry Schjær, Chr. Gjerland og
Edgar Hansen, Skuespiller Eigil Reimers o. fl. En Gang
har en udsøgt Kreds af Ballettens Stjerner med Primaballarinaen, Solodanserinde Fru Elna Jørgen-J en sen i Spidsen
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vist os de mest henrivende Prøver paa Terpschores Kunst.
Har Roerne saaledes tilladt sig enkelte Fester, har de
ikke forsømt Roningen. Der er gennem hele Sæsonen blevet
roet meget flittigt, og den førte Statistik viser i Forhold til
det foregaaende Aar en meget anseelig Fremgang i Antallet af Roture baade for Klubben som Helhed og for de
enkelte Medlemmers Vedkommende.
Om Kaproningen vil der blive berettet særskilt. Paa
dette Omraade har Klubben - trods et energisk Arbejde
fra saavel Træners som Roeres Side - i de seneste Aar
befundet sig i en Bølgedal. For imidlertid at skabe Grundlag for et Fremstød paa dette Punkt har Klubben formaaet
Løjtnant Ernst til at lede Træningen af Klubbens forskellige Kaproningshold, et Arbejde, der, som Forholdene
har udviklet sig, er saa stort, at det ikke længere vil kunne
overkommes af en Amatørtræner. Løjtnant Ernst har i de
sidste Aar ledet Træningen af »Københavns Roklub "s
Klalmphold, og har i denne Tid ført sine Hold til fremragende Sejre . Forholdene i Danske Studenters Roklub er
særlig vanskelige for Kaproningen. Dels opholder en meget
stor Del af Medlemmerne sig kun i København i Studietiden, og dels er de Studerende, paa Grund af Eksamenslæsning, forhindrede i at gaa i Træning Aar efter Aar,
saaledes som Tilfældet er i de andre Klubber. Klubben har
imidlertid i en Række a;f Aar tilkæmpet sig mange smukke
Sejre paa Kaproningsbanen, og naar henses til de Sejre,
som vore Kaproere, efter en kort Træning af Lø jtnant
Ernst, hjembragte ved Efteraarskaproningen i København,
synes der at være Tegn paa, at Klubben paa dette Omraade vil gaa sin Fremgang imøde.
Med den aarlige Ottermatch mellem Universitetet og
Polyteknisk Læreanstalt og den efterfølgende Fest i Klub-
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huset sattes der et smukt Punktum for Sæsonen 1925.

Formaal. Vi har derfor i Aar maattet opgive Forsøget paa
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I Vinterens Løb har Bestyrelsen forberedt Arbej det for

for Aarbogens Vedkommende at naa op paa det Niveau ,

den kommende Sæson. Med den store Tilgang af nye

som har været holdt tidligere. Aarbogen er derfor blevet

Medlemmer og den som Følge heraf stigende Benyttelse af

indskrænket til at være en Beretning i egentlig Forstand

Materiellet, har det været nødvendigt at finde en anden
Ordning med Hensyn til at holde Baadene i stadig Orden

uden Fortsættelse af den Række Artikler om Roning og
I dræt i videste Forstand, der har været skrevet af Sportens

og brugbar Stand. Klubben synes imidlertid ogsaa at have

fremragende Mænd, o gsom gjorde Aarbogen til en Be-

fundet en Løsning paa dette Spørgsmaal, idet man _

givenhed ikke alene for dem, der staar Danske Studenters

hvad der har været Klubbens Haab i mange Aar - ... har set

Roklub nær, men for store Kredse af dem, der interesserer

sig i Stand til at engagere en Baadebygger, der til Stadig-

sig for dansk Idrætsliv.

hed vil opholde sig i Klubben, og som vil føre Tilsyn med
Baadene og fra Dag til Dag foretage de fornødne Reparationer.

Oversigt over Klubbens Virksomhed.

lI e rs har Bestyrelsen været beskæftiget med Planerne
I

lil By~nill~ell af Kluhbens nye Hus p aa den af Direktør
Il ilrrdd Simon s n skæn kede Grund ved Nivaa. Efter TegII ilIlI 11 1' Arkill,l I~'I"II
vil dl'l hlivl' II '; I \'1
vil illd l'llIdd.'

1111

1' 1

1111,1
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'I"
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24 f

210 T t 58

Anlal
Baadture
over
30 km

Anlal
Baadlure

2944

8755

15

1

Gennemsnits antal Ture pr.
roend e og styrend e Medlem

Anlal Ture
for samllige
Medlemmer

1

41,69
1

1

Ka min , ol<
Soverum

Baadene.

beliggende

og paa " gansl(' II ,:! n rt Sted,

idet der fra Grunden og lil n .crmc~ l , Nabo

Sæsonens
Anlal aklive
Høj es te
Varighed Medlemmer, de r Anlal Ture
andivet i har roet og slyret oaaet af
ger
i Sæ sonens Løb noget Mdl.

r en lille halv

Kilometer. Det vil saaledes være eL id e Il b ligge nde Sted
for Weekend- og Ferieture. Arbejdet paa Huset er i fuld
Gang, og det vil, om alt gaar vel, staa færdigt til Indvielse
i Løbet af Ma j Maaned i Aar.
Paa et Punkt har vi set os nødsaget til at gøre et Tilbageskridt, og det er for saa vidt angaar Aarbogen . I en
Nedgangstid som denne har det vist sig umuligt at faa fremskaffet en Aarbog uden Udgifter for Klubben, og Klubbens
egne Midler har man ikke ment at burde anvende til dette
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Uddrag af Kasseregnskabet
for 1. Januar 1925-31. December 1925.
Kr.

Øre

131
12.249

03
50

Indtægt:
Kassebeholdning fra forrige Aar .. . . . . ... .
Kontingent, Deposita m. m .. ... .. ... . .... .
Tilskud fra Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt .. . .. .. . .. .. ....... . . ..... . . .. .
Tilskud fra D. F. f. R, D. I. F. og D. S. I. ..
D. S. Rs Venner .. . . . ..... .. ........ . , .
Andre Indtægter ... .. .. . .. . ............ .

1.200
1.300
990
1.383 I

00
00
00
27

17.253 18 0

K r.

Udgift:
Skatter og Afgifter, Telefon og Vedligeholdelse af Baadehus . ... .... . .... . .. . .
Vedligeholdelse af Materi ellet .. ........ . .
~ r1i~ e
Klubforanstaltninger : Gymnastik,
n ol s nin{.!, est e r e tc . .. .. . ........ . ... .
T r yl<sagt' r, I'orlo, Adminis tration og Incassopro vi sion .. . . . . . ... . . .... .... .. . .. . .. .
Aar~ (,l'rdni" g og Propa g<ll1da ... . . .. . .... .
){ ·"l·r og Afd rag paa . , Id . ... .. . .. . .. .
Konlinge nl til D. I' . f. H. . . . , . . ... ... . ... .
Kaproningsudgifter .. . . . .. . . ....... . . .. . .
Tilbagebetalt Deposita etc ... . .. ... .... . . .
Andre Udgifter . .... ........ . .. . ... . ... .
Kassebeholdning den 31. Decbr. 1925 .. . . .

I ø r.

FORBEREDELSE TIL OG DELTAGELSE I
SÆSONENS KAPRONINGER.

T

ræningen til Aarets forskellige Matcher begyndte i
April Maane d under Ledelse af Klubbens trofaste og

hæderkronede Træner Ingeniør Ove Petersen, der samtidig
var valgt til F orma nd for Kaproningsudvalget. De øvrige
Medlemmer af Udvalget var vore gamle Kaproere Jens
Nielsen og Hans Fogh. Fra denne Side var alt saaledes i
den bedste Orden, man manglede kun Kapr oerne. Som det
desværre næsten altid er Tilfældet i vor Klub, var der
ogsaa ved denne Sæsons Begyndelse Mangel pa." F a lk, der
var villige til at gaa i Træning, og Mangel paa Tid for d e
Menneskers Vedkommende, der gerne vilde træn'.
En solvarm Foraarsdag var det d og lykktd's Kap-

2.059
3.864

83
07

roningsudvalget at faa samlet en halv Snes mer elin mind .. .
haabefulde Kaproningsemner ude i vort hyggeJi,g ' H,llllk -

878
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2.585
1.414
764
605
4.424
433
134
90
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hus i Kalkbrænderihavnen, og med den OptiOlisl1Il', d l' r
altid lægges til Grund for en Træning, tog ma n f;ll pll ll
F orhandlingerne . Da vi en Times Tid senere sa d ud, paa

25
79
00
38
00
26
39

117.253
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Loggiaen og nød Fru Grønbergs varme Kaffe, var de l som
en forel øbig Retningslinie blevet foreslaaet, at vi skuld e forsøge at faa samlet en stærk Senior Otter, sammensa t af de
tidligere Aars Seniorer suppleret med enkelte Juniorer og
Begyndere, og i Fald dette viste sig ugørligt, da at lægge
alle Kræft er i for at samle en Juni or Otter, idet man mente,
vi vilde faa størst Chancer i denne fine Baadtype.
Det Menneskemateriale, der var at arbejde med for
Træneren, var meget knapt og i hø j Grad uensartet, og da
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Uden Ove Petersen vilde vi heller aldrig have faaet nogcl

nogle Træningsture om Morgenen med den projekterede
Senior Otter faidt mindre heldigt ud, idet Mandskabet i

ud af det Menneskemateriale, der var at arbejde med i

Løbet af ganske faa Dage for næsten Halvdelens Vedkom-

Klubben i den forløbne Sæson. Det lykkedes ham at træne

mende var blevet erstattet med Substituter og Folk, der

en virkelig god Junior Otter op, der ved Sæsonens Slutning

kun rent foreløbig kunde være med, opgav vi Haabet om

ovenikøbet kom til at staa som den bedste i Danmark. Han

Senior Otteren og begyndte at træne Juniorer og Begyndere

fortjener en uforbeholden Tak for det Arbejde, han gjorde

op i Inriggere med en Junior Otter for øje. Samtidig gik

for sin gamle Klub .
Den første Gang Kræfterne skulde prøves, var ved

4 Mand i Træning til Firer uden Styrmand under Ledelse
af Jens Nielsen, da Ingeniør Petersens Optagethed hin-

Mesterskabsroningen den 28. Juni, hvor Klubben startede

drede ham i at beskæftige sig med andet end Junior Otteren.

i 3 Løb. I Kampen om Mesterskabet i Firer uden Styrmand

Vanskelighederne med at faa samlet denne var næppe

startede det Hold, som Jens Nielsen havde trænet; Sam-

heller mindre end de havde været for Senior Otterens

mensætningen var følgende: E . V. Bardram, G. Buck,

Vedkommende; og utallige var de Gange, hvor alt saa haab-

O. HaJlin, og Jens Nielsen sad Stroke . Endvidere startede

løst ud, ikke mindst efter at de nye Folk var sat i Out-

Klubben i Junior Otter og Junior Sculler.
I Mesterskabsløbet for Firer uden Styrmand gjorde vort

riggeren. Listen over de otte Mand skiftede ustandselig
Udseende, og det er vel næppe for meget sagt, at vi i Som-

Hold sig smukt gældende, idet de roede dødt Løb med

merens Løb har været nær ved en Snes Mand paa den
lo Pladser maatte næsten fra Dag til

K. R.s stærke Schwerinerhold; ved Omroningen gik K. R.
imidlertid af med Sejren . K. R.: 7,11,2 - D. S . R.: 7,17.
I Løbet for Junior Otter var vi tippet som F avoriter

D r,!, Ildfyld 's III ,d ny' Folk, og e nhve r, de r kender til Kap-

og var utvivlsomt ogsaa de stærkeste; men som det er

r"'lill~, "L vl'd, hvilln'n

gaaet saa mange andre Favoriter, gik det ogsaa os. Vi var

OLter . Seks holdt sig konstant, dog med skiftende Pladser,
III ' II

cl, resl 're nd

' 1IIIIIIlt' II"I\'I,

vil

[111\..; 11111

H 'LyclIlilIg d el har at faa et Hold
hvor vanske ligt det var at faa en

S;lad ;ln (lllcr ti' al "ga a pæ nt «.

Oog, cl" d 'r 1< 'Ild ' r Ove Petersen, ved, hvad han formaar, vf::d, hvilke n

En

rgi han lægger i sit Arbejde, og efter-

haanden gik man omkring og begyndte saa smaat at blive
tillidsfuld. Ikke mindst gjaldt dette os, der var under hans
Træning, og daglig lærte at kende og sætte Pris paa denne
Mands Temperament, som den »primus motor « det ubetinget

uheldige i Starten, idet Sædet paa 6 Pladsen løb af Slidings,
hvorved vi mistede ca. 1 J0 Baadlængde. Alligevel lykkedes
dcl

liS

a l komme ind som Nr. 2 af 3 Baade.

I ,'""iIII' Sellll ' r de ltog for Klubben Tandlæge Machold
i "II T id li ' (', 7" , ni 'n uden at opnaa P,lacering,
11.'11 II" II' I ' 'i'1 lIlIiII " v cl hvill<en Klubben var re-

M, 1,'1' I ..1, ' 1"lIill'~ 'n i dense den 6. Juli
K l,d,lt"1I ,1.11 11' "I II I III I I I I Ilt.: ,'lIl1i"I' tler, Lelvægts1'1'11" I

III,

I'

I,

, II

'H ,dl" .lIllI i"" I.l'lvæ glshold l var
, d ll , I q lllll " " i d e r 's Frilid og

var for Træningen, selvom det saa til Tider kunde forekomme de mere ligevægtige Mennesker paa Holdet lidt vel
voldsomt.

var aldi j ~ I ",II '"

11 ,1 Id I,"I" II ('ITII, i hvilken
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Baadtype de absolut ikke kunde gøre sig gældende, navnlig ikke overfor Provinsens Hold, der var i Besiddelse af
meget kraftigere Fysik. Imidlertid havde disse fire Menne-

næste Morgen . Det skal dog straks bemærkes, al Odense

16

sker gjort sig saa megen Umage med deres Træning, at
man havde ment at kunne lade dem forsøge sig ved denne

l7

Roklub ikke paa nogen Maade kunde paalægges Skylden
for dette lille Uheld; Klubben viste os den største Imødekommenhed paa alle Punkter og havde gjort alt for at vi

Kaproning . De blev dog slaaet ud allerede i det indledende

skulde føle os som hjemme.
Ved den internationale Regatta i København den 25 . og

Heat, hvor de var saa uheldige at blive sat op mod Pro-

26. Juli deltog D. S. R. i 4 Løb; den 25. deltog vi med

vinsens to stærkeste Hold. I Løbet for Junior Otter deltog
vi med følgende Hold mod K. R: P. Brøc hner-Larsen,

Junior Otteren mod Christiania Roklub, Aarhus, Kvik og
Skjold. Vi holdt en smuk Plads hele Banen over og førte

M. Jessen, Poul Pedersen, H. Hassager, E. V. Bardram,

en stor Del af Løbet, men maatte dog i Slutspurten give op

G. Ursin, N. Steensen, H. Lydersen, Cmc: O. Petersen. Dette

overfor Christiania og nøjes med Andenpladsen. Vi havde

Løb vandtes meget overlegent med a . 4 Baa dlængder, og
man kunde herefter hjemføre den udsalte Æ respræmie, en

imidlertid her den Fornøjelse at slaa samtlige danske Konkurrenter , deriblandt ogsaa Aarhus, der havde slaaet os

s muk Sølvpokal. Tid: 6,35. I SClIllcr- I."lbcl var E . Bard.ram
sin Mods tand er s ynlig (IV ri g 'n, Ill\.'n n amper, der kom

ved den første Kaproning i Sæsonen. Vor Tid var: 6,46,4 -

i V"jen fll r S 1111

'ITO

rn ', h 'vil· I{I.: d~·, al Se jren blev tilkendt

Kristia nia 6,39,4 .
. Om Søndagen den 26. deltog vi i Københavnsløbet med

Nyl'"I'" HIII 1"1,,

det gamle Hold fra Fireren uden Styrmand, kun forandret

1,,111 '1 i (111"1 Ir" vd.· saml l III l') ,'" I nleresse blandt Til,, 111"' 1111' , id. ,1 .1"1 III'IIIl i" var f'-Irsk ,an g, man havde denne

med, at Hans Fogh var traadt ind i Stedet for Bardram.

I I."II YIII' 1, '1" ,,,.,,,1"11'1 i

d

'II S\· .

Vort Hold roede over

M ar d i d.,,, ' 1",,1.1\1' Sl i l, d,' " ')" lwkgn nde for Hold, trænet

;r f l"g ~' "i'1 1' 1"'1"1 . "II, "' , vi lravd,' saa ledes den TilfredsslilI e is 'Il hav' va' l' d II I(: d lil a l vi s ' Odenseanerne en pæn
Otterroning for r",,,sll:! G;lng i I, ,, 's 'g n By.

Desuden deltog vi i Løbet for Junior Sculler, hvor E . V.
Bardram h jemførte den eneste Sculler-Sejr i denne Sæson
og samtidig havde den Tilfredsstillelse at slaa sin Konkurrent fra Løbet i Odense. Tid: 4,12. Endvidere startede
vi i et Løb for Junior Firer, hvor vi ikke opnaaed'e at blive
placeret.

Selve Turen tii Odense va r S' 'rd 'ks fornø jelig og frisk,
og Humøret hos vore Roere var s lr aa l nel e fra først til sidst.
Selv da de fleste af os Natten før Kaproningen blev indkvarteret paa et Hotel, hvor »Gartnernes se lskabelige F or-

September. D. S. R deltog i fire af de otte Løb med det
smukke Resultat at sejre i de tre. Om Formiddagen roede s
Kanalløbet, hvori vi sejrede over K. Rs Hamborghold og

ening« holdt Bal hele Natten med Bulder og Brag indtil
den lyse Morgen og derved gjorde det fuldkommen umuligt

Kvik med følgende Hold: G. Buck, G . Ursin, O. Hallin,
Hans Fogh, Cox: H . H øgh-Rasmussen . Tid: 19,45,2. I Løbet

for nogen af os at lukke et øje blot nogenlunde anstændigt,
blev vort Humør ikke nedsat, men vi mødte i fin Stemning

om Skjold-Skjoldet blev D. S. R Nr. 1 med følgende Hold:
H. C. Andersen, A. Næraa, H. E. Nielsen, H. J. Sønder-

Efteraarskaproningen afholdtes i København den 13.
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gaard-Jensen. Cox : H. Høgh-Rasmussen. Tid: 6,35,2. Et
andet Løb for Fire Aarers Inriggere vandtes af: K. Rasmussen, Helge Jørgensen, Poggaard-Larsen og S . C. Haug, Cox:
H. Høgh-Rasmussen. Tid: 8,14,8. I Spurtløbet om Vikingeskjoldet, hvor vi deltog med samme Hold, der vandt Kanalløbet, var vi uheldige i Starten, og det korte Løb var dermed tabt. Holdene til Efteraarskaproningen var trænet af
Løjtnant Ernst, efter at Ingeniør Ove Petersen havde set
sig nødsaget til at trække sig tilbage, grundet paa oveTvældende Arbejde. Resultaterne ved denne Kaproning for
vor Klubs Vedkommende maa betegnes som overordentlig
lovende for den kommende Sæson.
Foruden disse hjemlige Kaproninger sendte Klubben et
Hold til Oslo til Deltagelse i Nordiske Studenters Match,
der roedes 19. Juli. Løbet tabtes imidlertid til Norske
Studenters Roklub, der brugte 7,32,6, medens vi brugte 7,39,7.
Saasnart Eftera-arskaproningen var oversta,a et, gik man
i Gang med at træne de to Hold, der skulde kæmpe for
Universitetet og polyteknisk Læreanstalt ved den aarlige
Match mellem de to Læreanstalter. Universitetsholdet trænedes af Løjtnant Ernst og bestod næsten udelukkende
af nye Folk, medens Polyteknikerne, der var gaaet i Træning under Ledelse af Ingeniør Ove Petersen, der for en
kort Tid atter havde stillet sig til Disposition for Klubben,
væsentligst bestod af Mandskabet fra Sommerens Junior
Otter. Chancerne syntes saaledes ved Træningens Begyndelse at ligge hos Polyteknikerne.
Men efterhaanden som Træningen skred frem og man
saa, hvad Løjtnant Ernst formaaede at bringe ud af de
nye Roere, stillede Udsigterne sig mere lige for begge Hold,
og Spændingen blev Dag for Dag større blandt Tilhængerne
paa begge Sider.

Universitetsholdet bestod af følgende: H. E. Nielsen,
H. Jensen, Poggaard-Larsen, Kai Larsen, A . Degn,
A. Næraa, H . C. Andersen, S. Heiberg. Cox: A. Lundqvist.

18
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Baad: Ny.
Polyteknikernes havde følgende Sammensætning: P.
Brochner-Larsen, G. Meng-Lund, M. Jessen, H. Hassager,

Det sejrende Polyteknikerhold.

N. Steensen, G. Ursin, O. Hallin, H. Fogh. Cox : Ove Petersen. Baad: Dana.
De sidste Dage før Kampen øgedes Spændingen yderligere, idet man vilde vide, at Polyteknikerne havde nogen
Vanskelighed ved at finde den rette Balance i deres Baad,
medens Universitetsotteren efter sigende »stod « meget fint.
Mange begyndte at tvivle stærkt paa de Iyseblaa, og fra
flere Sider tippedes Universitetet nu som Vindere.
Endelig oprandt saa Afgørelsens Dag Søndagen den
4 . . Oktober; til alt Held med straalende Solskin og klar
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Luft, man kunde altsaa haabe paa god Tilslutning Fn

MaalHnien. Polyteknikerne havde vundet Løbet i 11 Min.

Publikums Side.
Alt var ogsaa bragt i den Hneste Orden, saaledes at
Starteren Overlæge Dr. Knud Secher præcis KJ. 2 kunde

11. Sek. Universitetet brugte 11,30.
Lige i Opløbet kørte Sædet uheldigvis fast paa 3 Pladsen

fyre Startskudet af ved Langebro.
Paa dette Tidspunkt var Langeliniemolen sort af Tilskuere, der spændt ventede paa at se Opløbet mellem de
slanke Fartøjer. Molen var ud for hele Opløbet pyntet
med Masser af Flag og Standere, som i Forbindelse med
Orkestret, der underholdt Tilskuerne under , den første Del
af Løbet, bidrog til at give det hele Karakteren af den
festlige og spændende Sportsbegivenhed, denne aarlige
Ma tch efterhaanden er blevet. Paa Dommertribunen stod:
r lor magnificus, Prof. Fr. Torm og Direktøren for Poly1,,1 ni s" L rcanslalt Professor P. O. Pedersen, der begge
1111'«1 :, Yldi,. Alvor 0f~ Tnl resse røgtede deres Hverv som
I 11'11" 11"1 " .
N,'d,· i IIIVIII'II 11I'1I11",d,' d~· Io 011('1" nll id om Side,
,·fll'dlll,.1 Ir I\ tllll'dl'lIl1l1"I'lr rllldell 1r~'lIl a nd ,l med Prof" i-lS OI'l'rlll' II:tro ld 110111' "1\ Ikl'lil (1ldill SOIlI Banc dommere
og dCII 'ng 'hd, , )' r lll' 'SSlI" 11;lrcly rr;1 Oxrord som interesseret Gæsl.
Polytelmikerne har s traks vcd Slarlen faaet el lille Forspring, men Universitetet presser dem ganske godt. Ved
1000 m er Polyteknikerne imidlertid 1 y; Baadlængde foran,
og Sejren synes nu afgjort for de blaa Trøjer; men ved ca.
1500 m var Afstanden mellem de to Baade formindsket til
en god halv Længde; man kunde altsaa vente et spændende
Opløb. Men nej, saa begyndte Polyteknikerne deres Spurt,
og Universitetet sakkede bagud. Da de to Baade kom
til Syne ved Toldbodbommen laa de blaa ca. 3 Længder
foran de hvide, og med denne Forskel passeredes ogsaa

i Polyteknikerotteren, herved gik Takten af Baaden, der
saaledes roede over Maal i en Stil, der langtfra svarede til
dette Holds Standard.
Paa Molen ved Lystbaadehavnen havde de 11 Minutter
formet sig meget spændende og fornøjelige. En Herold, der
stod i telefonisk Forbindelse med Vagterne langs Banen,
holdt gennem en Megafon Tilskuerne underrettet om Baadenes indbyrdes Stilling, og hver ny Beretning fremkaldte
kraftige BifaJds- eller Mishagsyttringer fra de to Holds Tilhængere.
Københavnerhumøret udfoldede sig her paa sin mest
charmerende Maade med Masser af Vittigheder og morsomme Paafund.
Efter Kampen hentede Roerne som sæ dvanlig dd slore
Sejrslrofæ, Kay Fiskers S",lvgemme, ud e rra Mol ,hov del,
hvor del slod und er Kampe n, og bar: del ind paa Plad sen
foran Langeliniekluhbernes Baadchusc.Ter af[ v'r d Professor Torm det til Polyteknisk LæreanslalL, paa hvis Vegne
Professor P. O. Pedersen takkede. Formanden for D. S. R
sluttede med en Tak til de to lærde Skoler, og derefter
bares Sejersprisen, den fornøjelige Tradition tro, i Oplog
med Musik i Spidsen gennem Byen til Sejrherrernes
Domicil, Polyteknisk Læreanstalt, hvor Pokalen nu har
staaet tre Aar i Træk.
I Løbet af Aarene har denne Match antaget Former, som
i mangt og meget minder om dens store Forbillede, den
engelske Oxford-Cambridge Match. Lige fra Træningens
Begyndelse følges de to Hold med størst~ Interesse af den
akademiske Ungdom, og paa selve Kampdagen er der et
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myldrende Liv ved Opløbet udfor Molerne ved Lystbaadehavnen. Masser af Mennesker, som ellers ikke skænker Roningen en Tanke, er med som Tilskuere, og Matchen har rent bortset fra dens idrætslige Væ rcli - Betydning som
en smuk og virkningsfuld Propagand a for Rosporten som
Helhed og Studenterroningen i Særde les hed.
I Aar var Tilslutningen større end nogensinde før .
Vejret var saa godt som ønskes kund e, og fr a Klubbens
Side var der under Ledelse af dens utræ ttelige Kasserer,
Sekretær Gudmund Schack, gjort et storlog vellykket
Arbejde for at faa hele Arrangementet til a t klapp e. Det
var en Begivenhed, som paa en smuk Maade salte P unktum for Sæsonen 1925.
Georg e.

AARBOG FOR 1925
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUB'S VENNER
UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

D

er indkom i Aaret 1925 Kr. 990. Dette Beløb blev anvendt til Gennemførelsen af et Par Arbejder, der var
paabegyndt af den tidliger,e Bestyrelse, og som Klubben
ikke af sine egne Midler kunde overkomme. Størstedelen af
disse Penge med:gik til Aarbogen, som det, i Modsætning til
tidligere Aar, ikke havde været mu.ligt at faa u-dyivet uden
Udgift for Klubben , og Restbeløbet fik Anvendelse som Tilskud til Indkøb af den delelige Firer "Streg«.
Det var en ren Undtagelse, at en Del af "Vennerne «s
Kontingent blev anvendt til 'Aarbogens Udgivelse, og man
er, som anført foran i Roklubbens Beretning, straks g'a aet
til en meget betydelig Indskrænkning af Aarbogen, idet Bestyrelsen for Rok.lubben og "Vennerne« er af den F ormening, at en Aarbog, som den i tidligere Aar udgivne, er
en Flothed, man kun vil kunne tillade sig, naar det kan ske
uden Udgift for Klubben og Vennerne.
Paa et i F oraaret afholdt Møde blev der i Indforstaaelse
med Ledelsen af Danske Studenters Roklub valgt følgende
Bestyrelse:
Overlæge Brun-Pedersen, F ormand, Direktør Helge Ja cobsen og Hr. Josias Bille.
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SKAGEN-

E

"

KAN)) :.RROH

PR. ROBAAD,

hagelId ' hed Hlcr"liddaJ.! i 1-kJ.!Ylld e lsen. af Sommerf 'ri 'Il Il} l'! s larlet! '
;If Kluhh 'n~ he l befarne M ,eli 'illcrlrill 'Il FolIll' - lIcil)l,'rg - Kir~l ,iII - fra Kalkbrænderihavn en 111 >d Klmgens Nylorv SOI1l for c lc.'bigt Maal. Den
gamle "Svea « lignede nærmest en Lommeudgave af Noahs
Ark; sammes Dyreverden var repræsenteret af en desværre
ikke søstærk Foxterrier, som kun for gode Ord og Betaling
samt ved en Lænke holdtes om Bord - onde Tunger
mente, det til Dels skyldtes Mis-Tillid (hvis en Hund kan
have saadan) til Heibergs Evner til at udtrykke sig musikalsk paa den medbragte Banjo.
I Nyhavn mødtes den første Vanskelighed: at faa Baaden
trukket op paa Kongens Nytorv i det belejlige Øjeblik, hvor
ingen Motorbaad optog »Slæbestedek Det lykkedes, og i
Triumf bares Baaden ned langs Charlottenborg, om Bord
i Provins paketten , der formedelst en Snes af Datidens dan-
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ske Kroner skulde føre »Svea« til Haderslev, hvor Iliaden
afsluttedes og Odysseen tog sin Begyndelse.
I Løbet af smaa 14 Dage roede de 3 ovennævnte gennem
Lillebælt til Horsens, tog Baaden paa en »Lillehil « til
Skanderborg, gled gennem Himmelbjergsøerne og Gudenaaen ud i Kattegat og satte Punktum i Skagen.
Imidlertid havde 3 andre D. S. R-Roere, Per Draminsky,
J. Poggaard Larsen og undertegnede, forberedt sig til at
drage Nordpaa for at bugsere »Svea« mod Syd, med Aarhus
som Maal. »F orberedt« vil nærmest sige al faa skaffet et
Telt. Del var svært, da adskillige Procent af Ungdommen
mellem 10 og 60 Aar var smittet af den da grasserende
Camp-Syge, hvis Baci1\er var indført i Glas fra Amerika af
Anker KirkebYl' . Takkel v;: 'rc slud. polyL. K. V. Rasmussen' s (Univl·I·,it.-kls 1.,'jrspol'll s lol' ~' Fl sl va'l'di~:llI'd
lykk edes dl'l O ~ .
Den 22. ,Iuli 'lili Moq,I'lIl'" l~""dl' vi II·j :.I' o', II I Villi
spartanske l"j' ( .M.li. Ml'klriol's. l lu'll ·.pla"lll·l) o~, ~\ I I I i
Land i Frederikshavn. med Univ 'rsil 'Ids I l"ivl'l si d '\'1,\1
pose (Indhold: Telt
Kogegrejer) under Årrl1l: II . Vi hl· sll·l.
Skagens-Ekspressen, og ved Middagstid tog vi i SI,;lgl''' s
Havn »Svea« i Besiddelse. Ikke længe efter gik det Nordpaa
med Kurs efter Grenen. Ikke uden en vi,s Benovelse
rundede vi den, skurede lige hen over Revet, hvorover
Skageraks og Kattegats Bølger mødes - vi maatte ud af
Baaden i det dejlige saltklare Vand, skiftedes til at hale
af Sted med den, medens vi efter Tur tog Dukkerter. Et
Stykke Vestpaa gik vi i Land og rejste Telt paa den brede
Strandbred for at prøve, om vi kunde producere en Middag
saa langt mod Nord. Det gik, men det tager Tid, naar man
paa samme Priumsapparet først skal koge Havregrød, dernæst Kartofler og endelig stege Flæsk. Man kan naa at
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blive sulten mellem Retterne, og Solen var dalet svært,
inden vi var færdige. - Vi roede videre for at gæste
GI. Skagen. Havet laa stille i en udstrakt Uendelighed, en
og anden Damper drog sin Røgstribe langt borte. Pludselig
dukkede en to- tre Flyvemaskiner op bagved, gik hen over
vore Hoveder saa langt nede, at vi syntes at kunne naa
dem med Aarerne. Nu øjnede vi GI. Skagen, Styrmanden
blev pyntet med Holdets eneste Studenterhue, Takten sat
op - vel roet - ud at Baaden - her bliver vi i Nat.
Det var smeltende varmt, og Jyderne er i høj Grad
gæstfri. Inden vi saa os for, var vi omringet af .adskillige
Mennesker - een medbragte, i Forstaaelse af Situationens
Alvor, 3 isafkølede Hof, en anden 3 Sportsvand, en tredje
endnu en ny Slags Drikkelse. Vi maatte opmagasinere det
meste. Efter at vi havde modtaget en elskværdig Indbydelse
til Morgenkaffe næsle Dag hos vor næ rmes le Nabo (vi var
umaadcli~ heldi ~c med al planle vorl TclL), gik nogle af os
lil Køjs, andI" sv .. 'rm ,d, 'Ildnll lidl langs Slranden.
Da vi Dagl'n dl. 'r for Alvor skulde begynde Turen, var
V 'j rg ll dcrn . 1< nap ~aa ve l villige som første Dag. Det blæste
r 'l krafligl fra øst, og over Skagens Rev brødes nu Skageraks og Kattegats Bølger, saa Skummet stod dem om ørerne.
Vi slap dog over uden megen ind~nbords Vædelse og
listede ned langs Østkysten, bravt løftet op og sænket ned
af brede Kaltegatsbølger. Da vi kom til Ska,g·e ns Havn
skulde vi ikke nyde mere foreløbig. Først mod Aften vovede
VI os uden for de solide Moler og var ved 9-Tiden naaet
et godt Stykke ned i Aalbækbugten. Der, hvor vi landede,
var næsten llbeboet. En Mand blev sendt af Sted for at
opdrive lidt Vand til en Kop Aftente. Imidlertid dukkede
dog Folk op. Poggaard, som i Parantes bemærket har en
livlig Fantasi, forestillede sig straks, at han var ka,s tet i

Land som en anden Odysseus blandt et Folk, som maaske
ikke agtede Zeus og Gæstevenskabet; han vilde i hvert
F,a ld paa Forhaand formilde de indfødte. - Nu var der
blandt de forskellige Sympatitilkendegivelser, vi havde
modtaget i Skagen, en herlig Daase Ananas; med sin rustrøde Tollekniv løsnede nu Poggaard den bugnende Daases
Bund og bød Mængden af de kostelige Frugter - med rund
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Der slaa es Lejr.

Haand, thi D;tasen var i snævrere Forstand skænket Draminsky, og det var ham, der hentede Vand. - Hvis han
ikke i Stedet for Vand havde faaet en Invitation til Te i
den eneste Sommervilla i vid Omkreds, havde han vanskeligt forsonet sig med den tomme Daase. - Nu tilbragte vi
et Par behagelige Timer, nydende Aftenstemningen over
Klitterne, Lynghøjene og Grantoppene paa den ene Side,
det maanebelyste Hav paa den anden.
Dagen efter naaede vi Frederikshavn. Sommervejret
holdt sig endnu, vi havde Mas med at undgaa at blive
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skoldet af Solen; helt lykkedes det ikke, den mest letsindige paa Holdet fik nogle slemme »Brandsaar «, som

man behøver at gaa i Land. Vi fandt Vej uden om Hals
Barre og styrede ned mod Mulbjergene, nogle Bakker, der
rejser sig paa Randen af Lille Vildmose og Kattegat, holdt
Aftenhvil paa nogle Lyngbakker mellem Mosen og Vandet
og tog saa en Aftentur ned mod Mariager Fjord. Klokken
var blevet adskilligt over normal Rotid, men Vejret var
saa dejligt, og vi trængte til at indhente, hvad vi havde
forsømt Dagen i F orvej en. Vi havde besluttet at gaa lidt
ind i Fjorden, men det var svært i Tusmørket at finde Indløbet, stadig troede vi, at nu maaLte det være. Endelig
KJ. ca. 11 svingede vi ind og fik Baadan trukket op i noget
der lignede en Havn; vi havde nu tilbagelagt ca. 50 km den
Dag i temmelig daarligt Rovejr og havde ikke Spor imod
at strække Benene lidt bedre, end det lader sig gøre, selv
om man ruller godt tilbage paa Sædet.
- Næste Dag sagde »Svea« Farvel lil K 'l llegal, nu gik
det ind gennem Randers Fjord. Paa cl lle Slræk kulminerede Vejrets Daarlighed, den cnc Tord enbyge eHer den
anden ovemste os. Da en særlig I<raftig lruede, slyrede vi
mod Land, rullede T ellel ud og krc.,b samm e n under Dugen;
en anden Gang tilbragte vi en Times Tid paa Siden af en
forankret Motorbaad, der gav det forn ødne Ly mod Uvejrets
Rasen.
Da vi forlod Randers, hvor Fabrikant Hybschmann og
Frue i høj Grad forsonede os med Randers i Regnvejr, fik
vi at mærke, hvad det vil sige at gaa imod Strømmen . Det
faldt ikke svært at hale i Aarerne, men vi kom blot næsten
ingen Steder. Der blev Tid til at beundre de smilende Enge
med Skove i Baggrunden, et Landskab, der snart fik en
alvorligere, mere jydsk Karakter, hvor Lyngbakkerne herskede. Ved Ulstrup, hvor vi gik op for at beundre en smuk
gammel, rød Herregaard, indhentede den jydske Gæstfrihed
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bestemt frabad sig Berøring.
Vi forcerede næste Dag Sæby og naaede V oersaa, et
dybt Vandløb, der snor sig mellem bratte, bøgeklædte
Brinker op til V oergaard. Ved Mundingen ligger en Landl>by
af samme Navn som Aaen, meget malerisk paa de temmelig
høje Skrænter. - Turen hertil havde sine Vanskeligheder;
langs Vendsyssels Sydøstkyst gaar et langt Rev, Rimmen ;
uden for dette huserede Østenvinden, indenfor var der blidt
og stille, men der herskede kronisk Vandmangel, noget, der
forfulgte os helt ned til Randers Fjord; man skulde langt
ud for at faa de Par Haandsbredder Vand under Baaden,
man i hvert Fald synes, man maa have. Fra Voersaa foretog vi Turens kortesle Dagsrej se, en 7- 8 km, saa blev
Blæslen for skrap, og vi Illaalle drive den a f det meste af
en Dag i Asaa, som slwl have d el Lov, at den er en
ualmindelig kcd -lit-! By P:J<l en Søndag. - Nu blæste det
saadan, al vi Iaa inde i TelteL og holdt i hver sit Hjørne;
Regnen lrummede lys ligt paa Teltdugen, men Rødspætterne, som Fiskerne i Voersaa havde foræret os,
spruttede lige saa lystigt paa Panden og gled ned under
den stormend e Taffelmusik. Vi tiltroede dog ikke Teltet at
staa Stormen igennem paa den aabne Standbred og udvalgte os til Offer en venlig Gaard et Stykke oppe i Landet,
hvor vi fandt Masser af Halm i Laden, og hvor den jydske
Gæstfrihed i det hele ikke fornægtede sig.
Den følgende Dag vovede vi os ud paany. Sommeren
havde nu skiftet Sind og forfulgte os fra nu af med stadige
Byger. Vi gæstede den Dag Hals, hvor vi kompletterede
vor Beholdning af Chokolade, Skibskiks og Sun Maid
Rosiner, noget, der kan laves en herlig Menu af, uden at
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os i Skikkelse af en Læge; hverken han eller hans Familie
vilde se os forlade Ulstrup den Dag.
Den næste Oplevelse blev Tange-Værket. Her maatte vi
bære vor Bagage samt Baaden en 200 m. Derefter gik Turen
ned ad den 14 km lange smalle ved Kunst frembragte
Tange Sø, der er »Mølledam« for Værket. Her vilde Skæbnen, at vi om Aftenen roede op i Toppen paa et af de over-

Nu nærmede vi os Rej sens Afslutning, men endnu
beredte Vejrguderne os en slem Vandgang. Det var paa
Mossø, som ved den Lejlighed fik sat sig i den største Respekt. Her fik vi for første Gang Baaden saa fuld af Vand,
at Situationen forekom os mindre hyggelig. Vi fik dog
»Svea « listet ind paa et Næ s og fik udtørret hende, alt
imens Mandskabet løb Terrænløb for selv at blive lidt tørre
efter Badet. Heldigvis var der kun et lille »Trip « til vi
kunde tage Aaen igen, og vi naaede velbeholdne Skanderborg, hvor Fiskere interesseret spurgte, om vi havde vovet
os over Mossø i Dag - de kendte den bedre end vi.
I Skanderborg satte en gammel Zliricher-Kaproer, nu
velmeriteret Tandlæge i Staden, et straa lencle Punktum
for Turen. - Næste Dag tog vi Billetten lil A arhus pr.
Lastbil, med »Svea « som vigtigste Bagage, og de n fl1lg ende
Morgen lagde vi til ved Kvæsthusbr oe n i Kl1h 'nhavn .
L. BOl/he.
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Solnedgang ved Himmelbjergsøerne.

svømmede Pæretræer (der har ligget adskillige Huse og
Gaarde paa Søens Plads).
Svea punkterede naturligvis, og VI maatte skyndsomst
søge Land. Heldigvis var der i en nærliggende Landsbyen
Ligkistesnedker, som paatog sig at sæUe en Pind i det store
Hul. Vi kom endnu samme Aften et godt Stykke videre og
naaede næste Dag Silkeborg, hvor vi fandt en gæstfri Modtagelse i Roklubben. Turen derfra til Himmelbj erget og
videre ad Smaasøerne mod Skanderborg foregik i et dejligt
Søndagsvejr.

De i A a rbogen be nytted e Cliche er er leveret af
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