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1 4- uden Styrmand. 
4 4- med 
8 4- Inriggers. 
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Medlemsantal : Ca. 300 aktive. 42 passive. 

Kontingent: 5 Kr. maa nedlig. 

Klubben giver Adgang bl. a . til: Daglig Motionsroning. Skovture og 
Fællesture 'pr. Robaad. Weekend- og Ferieture til Klubbens Som
merhus i Nivaabugten. Fleredagsture med Telt. Træning. Kaproning. 
Rejser til Rostævne r i Udlandet. endvidere Løb. Gymnastik. Sol
bade og Søbade i det lriskeste Sø vand ved Baadehuset i Kalkbræn
derihavnen lige ud til Sundet, Festligheder og and et kammeratlig 
Samvær. 

Indmeldelser modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer og i 
Baadehusene. 

Nye Medlemmer indøves le ttest. naar de ikke lorud har særlig Kend
skab til Roning. Det kræves. at Medlemmerne kan svømme eller 
straks lærer det. 

Klubbens Postadresse er: Julius Blomsgade 4, København L. 

William Lønnberg: Kalkbrænderiet. 

H er bag Storbyens Havn for Transit . 
paa den yderste Forpost mod Sundet, 

har en Frihavn lal' Verden vi lundet, 
hvor vi elsk er at tumle os Irit . 
Lad saa Dandyen slide sin Sti 
paa sin Strøgtur Ira B. T . til "Hesten«. 
Han maa gerne lal' os have Resten, 
vi har dig. gamle Kalkbrænderi. 

Der er Solskin lal' os i dit Navn . 
Der er Takten Ira Aarernes Læder. 
Der er Sangen Ira rullende Sæder. 
Kammeratskabets lyk'lige Havn. 
For de solbrændte Drenge et Hi . 
Med en nødtørltig Klud omkring Mav en 
er TIlan sorgløs som Adam i Haven 
i vort herlige Kalkbræn,deri . 

Tænk hvor olte vi »Irak « al din Havn . 
saa det ordentlig skummed lor Boven. 
og hvor ofte vi hjemad fra "Skoven « 
spejded' ind mod din hjemlige Favn. 
Til den Dag, da vor Kralt er Forbi . 
og vi hiver som lækkede Skuder. 
du os lysende Minder bebuder. 
du vort elskede Kalkbrænderi . 

B. 
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TILBAGEBLIK 
1917- 1927. 

K lubbens Formand har anmodet mig om at skrive en 

Artikel med Overskriften: Tilbageblik, et Hverv, 

som jeg forsaavidt er mindre egnet til, som mit Blik ikke 

gaar længere tilbage end til en Foraarsdag i 1918, da jeg 

stillede paa Langelinie med en Pakke flunkende nyt Rotøj 

fra Holm i Silkegade under Armen for at blive indviet i 

Roningens Mystik. Det gik mig, som det er gaaet de fleste: 

efter først en Gang at have gynget paa Søen i den lette 

Baad, omsuset i sin lette Paaklædning af den friske, salte 

Vind er man uhjælpelig indfanget af den særegne For

tryllelse, der knytter sig til Rosporten, og som ubønhørligt 

holder sin Mand fangen hele hans Liv igennem. 

For en Novice var der meget at lære og meget at be

undre. Klubbens Embedsmænd betragtedes med tilbørlig 

Ærefrygt, en Rochef var næsten en Vicekonge. Formanden 

selv svævede i fjern Majestæt over Vandene og viste sig 

kun ved de sjældnere Lejligheder. En Klasse Roere be

tragtedes med særlig Respekt, Kaproerne, der daglig gik 

ud og ind paa deres Træningsture, anstrengte og pjask

vaade og betragtende os andre paa samme Maade, som 

gamle, krigsvante Legionærer betragter en Rekrut. 

Foruden den ophøjede og fjerne Formand var der 

endnu en Mand, hvis Navn blev nævnt med samme hellige 

Rædsel, som den Troldmand, der, foruden en Konge, hører 

til en Negerstats allerhøjeste Dignitarer; denne Mand hed 

Ingeniør Ree. Utallige var de Historier, man hørte om 

denne Mands Virken, de sære Opfindelser, han havde gjort, 
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og hvorledes han listede rundt alle Vegne og saa alt og 

dukkede op, hvor man mindst af alt ventede ham. 

Det var for Begynderen den vidunderligste Verden, der 

viste sig for ham fra Langelinies klamme Kælderrum, og 

større blev denne Verden, dengang han var tilstrækkeligt 

øvet til at kunne vove sig helt ud til Kalkbrænderihavnens 

Nordrnole, den yderste Del af Københavns Havn. Her 

fandtes Roningens Paradis. Frit og ugenert, lige ud til det 

aabne Øresund stod her et tilsyneladende uanseeligt lang

agtigt Træskur med den blaa Vimpel flagrende fra Gavl~n, 
Polyteknisk Roklubs gamle Baadhus, der nu var gaaet op 

som et Led i den højere Enhed. Skudehavnen eksisterede 

ikke dengang. Vandet var klart og frisk og uden det Over

træk af Olie, som nu har lagt sig som en klæbrig Hinde 

over alt. Paradisiske var Forholdene i mere end en For

stand, ikke en Gang et nødtørftigt Figenblad dækkede den 

solbrune Nøgenhed, som færdedes her, indsugende Sol og 

den salte Luft i fulde Drag. Her var man endelig sig selv, 

helt og holdent, norden for Lov og Ret og uden Hindring af 

Love og Reglementer. For at gøre Sammenligningen med 

Paradiset fuldkommen manglede ej heller det af Mandens 

Ribben skabte Væsen; dertil laa Damebadeanstalten alt

for nær. 

Kun nødig kom man igen i Langelinies Kælderrum. Kun 

travle, forsovede Morgenroere, for hvem Stedet laa meget 

bekvemt, benyttede dem. Alle andre, der søgte bort fra 

Byen og de mange promenerende Tilskueres nyfigne Blikke, 

holdt paa Kalkbrænderihavnen. 

Hic Rhodus, hic salta. Her maatte Danske Studenters 

Roklubs Fremtid ligge; og her kom den ogsaa til at ligge. 

Men tilbage til Sammenslutningens første Aar, Anno 

1917. 
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Efter mange Aars forgæves Forsøg var det endelig lyk

kedes at gøre en Ende paa den abnorme Tilstand, at der 

eksisterede to Studenter-Roklubber, der undertiden oven i 

Købet bekæmpede hinanden. Den 28. Marts 1917 dannedes 

Danske Studenters Roklub ved en Sammenslutning af 

Akademisk og Polyteknisk Roklub. 

Ifølge Aarsberetningen gik det nye Unionsmærke til 

Tops første Gang den 14. April. For at citere ordret: »Der 

var Fest - med Vin og Bagværk og et Væld af Blomster. 

Og Gæster - fine Folk, som det var baade en Ære og en 

Glæde at have Besøg af. « Horats: nil admirari har dog evig 

Betydning, thi synes det ikke, som hine Fester har kunnet 

maale sig med den nuværende Formands eksklusive 

Receptioner, som efterhaanden har gjort Klubbens beskedne 

Høj tidsdage til Samlingssted for hele Københavns haute 

milieu. 

løvrigt ser det ikke ud til, at der er sket særlig meget 

dette Aar. Beretningen om Kaproningen er skrevet med 

samme skaansomme Pen som alle tidligere og følgende 

Beretninger. En indiscret Beretning om den nuværende 

Formands Excesser under en Rejse til Jylland skal jeg 

springe over. Sæsonen sluttedes paa samme Maade som i 

alle andre Roklubber, med "en Klubkaproning. Saaledes gik 

det første Aar, Akademikerne og Polyteknikerne blandede 

sig mellem hverandre, lærte hinanden at kende og kom for

bavsende godt ud af det. Hvis Sammenslutningens Fædre 

skulde have næret nogen Frygt i saa Henseende, blev den 

snart gjort til Skamme; da Aaret var forbi, var Sammen

smeltningen endeligt fuldbyrdet. Ingen kunde nogensinde 

tænke sig Forholdene anderledes, og hermed var det bed

ste Bevis leveret for Sammenslutningens Berettigelse og 

dermed ogsaa for dens Nødvendighed. 
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Det næste Aar, 1918, var Verdenskrigens sidste Aar. 

Medens de krigsførende Magters Hære sled hinanden op, 

gik Verden iøvrigt mere og mere i Staa. Blokaden stand

sede al Tilførsel til Danmark, og Surrogaterne florerede. 

For Rosporten, hvis Materiel kun for den mindste Del til

virkedes her i Landet, var det nær ved at blive en Kata

strofe. Paa Klubbens Materiel gik der stærkt Slid. Havde 

det i de foregaaende Aar været vanskeligt, for ikke at sige 

vanvittigt dyrt, at forny Materiellet, erstatte en brækket 

Aare med en ny, reparere et Sæde o. s. v., blev det nu 

ganske umuligt. Baad paa Baad blev slidt i Stykker, Aare

gange røg, Sædeskinner blev pløjet op, og Spændholter 

smadrede. Baadhusene lignede til sidst rene Brokkasser, og 

det er ikke godt at sige, hvad det skulde være blevet til 

det følgende Aar, saafremt Krigen ikke var holdt op. Hel

digvis ophørte den. Tilførslerne kom atter i Gang; det gav 

Luft og Muligheder for Iværksættelsen af de store Planer, 

som Formanden, Henning Koch, længe havde gaaet svan

ger med. 

I Koch havde Klubben fundet den Mand, der vilde gøre 

Klubben stor, som vidste, hvorledes han vilde gøre det, 

og som uden at vige en Tomme fra sit Forsæt skabte den 

Danske Studenters Roklub, som vi alle kender. 

Ingen kunde ved første Øjekast vente noget Udslag af 

Energi hos Koch. En let Apathi i hans Optræden, en vis 

tilsyneladende Indolence syntes snarere at tyde paa det 

modsatte. Men dette Billede skiftede snart. Et Par enkelte 

Ord vekslet med ham, røbede et klart Hoved, en dristig 

Tanke og fremfor alt en ubøjelig Vilje. Hvad Arbejde an

gik, var han i Besiddelse af en ligefrem eruptiv Arbejds

kraft. Naar Solen en Morgen skinnede, naar han vaagnede, 

kunde han føle sig uendelig oplagt til virkelig at udrette 
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noget, og saa udrettede han det ogsaa og standsede ikke, 

før det Maal, han havde sat sig, var naaet. 

Paa Generalforsamlingen i Februar 1919 løftede han for 

de undrende Medlemmers Blikke Forhænget for sine vidt

skuende Planer. Disse gik ud paa ikke mindre end at flytte 

Polyteknisk Roklubs gamle Baadhus i Kalkbrænderihavnen 

ned til den modsatte Ende af Københavns Havn, hvor det 

vilde have en ideel Beliggenhed som et længe savnet Hjem

sted for Træningen af Klubbens Kaproningshold. Paa den 

tomme Plads i Kalkbrænderihavnen skulde der opføres et 

stort nyt Hus, udstyret, som det med et forslidt Udtryk 

hedder, med alle Nutidens Bekvemmeligheder, kort sagt 

Idealet af et Baadhus, hvortil Magen ikke skulde findes i 

hele Danmark. 

I Sommeren 1919 realiseredes Planerne. Allerede ved 

Sæsonens Aabning stod det nye Træningshus i Fiskeri

havnen opført ved Siden af K . Rs Baadhus. Ude i Kalk

brænderihavnen var Haandværkerne i fuldt Arbejde. Tøm

meret skænkedes af Direktør Harald Simonsen, nu Æres

medlem i Klubben, og af Direktør Harald Kjær, Tømrer

arbejdet af Direktør Jacob Jensen. Arkitekt Poul Hen

ningsen tegnede Huset og førte Tilsyn med dets Opførelse 

vederlagsfrit. Kontant Støtte ydedes af Staten, Universi

tetet og Polyteknisk Læreanstalt samt af mange af Klub

bens Venner, hvis N avne det vilde fy Ide en hel Side at 

nævne. 

Et Kæmpearbejde havde det været at sætte alle disse 

Kræfter i Gang; mange Skuffelser og fejlslagne Forhaab

ninger maatte der tages med paa Vejen. Men da først Isen 

var brudt, gik det fremad med Stormskridt, og hurtigt kom 

der Facon paa det underlige Træskelet ude i Kalkbrænderi

havnen. 
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Medens Arbejdet paa det nye Hus fandt Sted, var al 

Roning forlagt til Langelinie. Overfyldt og sammenstuvet 

var der i de snævre Rum; drøjt var det at undvære Kalk

brænderihavnens frie Idyl; men Tanken om det ideelle Hus, 

der rejste sig derude, bar over alle Vanskeligheder. 

Træningshuset i Fiskerihavnen blev hurtigt indviet, ikke 

med nogen Form for Højtidelighed, men med det, som det 

var skabt til at huse, nemlig Arbejdet. 2 Hold tog Huset i 

Besiddelse; et enestaaende Kammeratskab opstod efter

haanden mellem de otte Mand, som bogstavelig talt blev 

sammensvejset herude , et Kammeratskab, som stadig har 

holdt, og som forhaabentlig vil holde for stedse. 

Kaproningen den 12. Juli i Nykøbing Falster bragte 

3 Sejre. Den 18. Juli roedes den nordiske Studentermatch 

mod Nordmændene, som sejrede og hjemførte Sølvskjoldet. 

Disse Dage gik med Fest og Roning og Roning og Fest som 

altid, naar det gamle Venskab mellem norske og danske 

Studenter-Roere skal fornyes. 

Under den internationale Kaproning den 19. og 20. Juli 

tilkæmpede Begynderholdet og Juniorholdet, eller F ogh

og Hvass-Holdene, som de kaldtes efter deres respektive 

Stroker, sig hver en Sejr. 

Den 27. Juli led Begynderholdet to Nederlag i Aal

borg, medens Juniorholdet til Gengæld samme Dag vandt 

lo Sejre i Gøteborg. 

Den 3. August var der atter Kaproning i Gøteborg, hvor 

Begynderholdet hjemtog den danske Konsuls Pokal. 

Med den traditionelle Klubkaproning, forøvrigt den sid

ste, Klubben har afholdt, ebbede Sæsonen ud. Roerne gik i 

Dvale for næste Aar at vaagne op til uanet Herlighed. 

1920. Standeren blev hejst den sidste Søndag i Marts 

paa Langelinie. Først den 13. Juni blev det nye Hus efter 
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et sidste forceret Arbejde færdigt. Denne Dag fejredes 

Husets Indvielse med en Fest, hvortil Magen endnu ikke 

var set; Husets Givere, Klubbens Venner, gamle og nye, 

gamle og unge Medlemmer, alle strømmede sammen i Kalk

brænderihavnen, hvor Koch paa Klubbens Vegne tolkede 

sin og sine Kammeraters dybtfølte Glæde og Tak for den 

storstilede Gave. Huset blev beundret og med Rette, selv 

om dets Form og enkle og rene Linier ikke straks vandt 

udelt Bifald. Ikke alle forstod denne tilstræbte Harmoni 

mellem de døde Former og den levende, ædle Sport, som 

disse skulde rumme. Koch havde villet det saaledes og 

havde ogsaa gennemført sin Vilje, men ikke uden Modstand 

indenfor Klubben. 

Huset var ikke det eneste, som vi fik; samtidig med 

dets Indvielse døbtes ikke mindre end otte flunkende nye 

Baade. 

Det nye Hus gav Rum for et virkeligt Klubliv. Roet 

blev der fra den aarle Morgen. Mange tog Bøgerne med og 

drev deres Studier derude; holdvis og klubvis samledes de 

om Bordene paa Verandaen. Om Aftenen dansedes der. 

En smukkere Ramme om et Sommerbal findes ikke; uden

for Kalkbrænderihavnens sode, stille Vand, de røde og 

grønne Fyr, de Tusinder af Lys langs 0resundskysten, og 

indenfor: Klubbens Festsal, der aldrig er smukkere, end 

naar alle Lysekronerne er tændt. 

Takket være disse gode Forhold naaedes hurtigt et 

meget stort Medlemsantal. 

Glemmes maa heller ikke Kaproningerne, der vel ikke 

bragte mange Laurbær, men som dog medførte en tragi

komisk Begivenhed, idet Outrigger-Holdet med Hvass som 

Stroke tiIintetgj orde Dansk Forening for Rospods store 
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Planer om Del tageIse i Olympiaden i Antwerpen ved at 

tilføje det hertil udvalgte Hold et afgjort Nederlag. 

Den 26. September fandt Otter-Matchen Sted for første 

Gang. Ideen var selvfølgelig Kochs, og med Støtte af In

geniør Eberth lykkedes det ham, hvor paradoksalt det end 

lyder, straks paa Stedet at skabe Tradition, thi siden har 

Arrangementet, Marchen gennem Byen og alt det andet 

ligget i nøjagtigt samme Leje som første Gang, selvom 

det en Overgang muligvis kneb lidt. Saaledes som Matchen 

nu foregaar, under Opmærksomhed fra hele København, 

lyst i Kuld og Køn af Pressen, skulde man tro, at den havde 

mindst lige saa mange Aar paa Bagen som sit ophøjede 

engelske Forbillede. 

1921. Da denne Sommer var den første, hvor man havde 

det nye Hus til fuld Raadighed, maatte man vente en Frem

gang i alle Retninger. Forven tningerne blev heller ikke 

skuffede, tværtimod . Medlemsantallet steg, og Antallet af 

Roture udgjorde ifølge Statistikken ikke mindre end 18.000, 

medens det højeste Antal, man i de foregaaende Aar havde 

været oppe paa,var 9.000. Hele denne mægtige Virksom

hed foregik selvfølgelig for langt den største Dels Ved

kommende i Kalkbrænderihavnen. Af ca. 6.100 Baadture 

faldt de 5.800 paa det nye Hus, medens kun . 300 foregik 

fra Langelinie. Intet Under, at den daværende Bestyrelse 

omgikkes med Planer om at sælge Langelinie-Baadhuset og 

i Stedet for bygge et nyt i Kalkbrænderihavnen. Da Koch 

som sædvanlig ikke havde langt fra Tanke til Handling, 

fandt Salget ogsaa snart efter Sted. Uden Sorg skiltes man 

ved de gamle fugtige Rum, der dog i saa mange Aar havde 

givet Husly for de roende Studenter. De indkomne Penge 

blev foreløbig henlagt til Forbedring af Pladsforholdene i 

Kalkbrænderihavnen. 
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Kaproningen var rent ud sagt elendig i dette Aar, trods 

mange gode Anstrengelser. Alle Hold var forfulgt af Uheld 

under Træningen og mistede snart den ene, snart den anden 

Mand. Otteren startede saaledes til Kaproningen med et 

Mandskab, der havde siddet sammen i Baaden siger og 

skriver en eneste Gang. 

Til Gengæld blev Otter-Matchen den 25. September en 

afgjort Succes. Arrangementet var fortræffeligt, og Tusin

der af Tilskuere overværede den virkelig spændende Kamp, 

hvori Universitetsholdet tilkæmpede sig en velfortjent Sejr. 

1922. Standerhejsning den 16. April. Baadehallen var 

propfuld af Baade, thi hele Langelinieflotillen var flyttet 

herud. Nu kneb det for Alvor med Pladsen , og Planer~e 
om en ny Bygning ved Siden af den »gamle « begyndte at 

tage Form, men endnu laa Pengene fra Salget af Lange

linie-Huset i Kassen og ventede paa, at den rette Mand 

skulde komme og omsætte dem i Cement og Tømmer 

Var Motionsroerne muligvis blevet lidt lade og lidt for 

tilbøjelige til at ligge og slikke Solskin i Flugtstolene frem

for at trække paa Aaren, lod Kaproerne det til Gengæld 

ikke mangle paa Energi. Takket være det berømte Jens 

Nielsen-Hold kunde Klubben bland t 27 Starler i Kapronin

ger i baade Syd og Nord tælle ikke mindre end 14 Sejre. 

Den nordiske Studentermatch afholdtes i Kristiania 

som Led i Norske Studenters Jubilæumskaproning og 

vandtes af Jens Nielsen-Holdet. 

Det gamle Sølvskjold , som gennem Aarene snart havde 

været i danske Studenters, snart i norske Studenters Be

siddelse, blev skænket sidstnævnte som Jubilæumsgave til 

evig Odel og Eje. 

Den allerede næsten klassiske Otter-Match blev roet 

den 1. Oktober og frembød det samme livlige Billede som 
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i tidligere Aar. Sejren tilfaldt atter dette Aar Universitets

holdet. 

1923. Allerede inden Sæsonens Aabning var der Liv i 

Kalkbrænderihavnen, og da Standeren hejstes den 8. April, 

stod Medlemmerne pludselig overfor en ny Baadehal af 

samme rummelige Dimensioner som Hovedhuset og ud

styret med det første Robassin i Danmark. 

Den Mand, som Pengene havde ligget og ventet paa, 

var kommet og havde sagt: Giv mig dem, saa skal jeg bygge 

jer et Hus. Mandens Navn behøver jeg ikke at nævne, det 

kender alle. At de Penge, han fik, vist næppe dækkede 

mere end en Trediedel af Byggesummen er ingen Hemme

lighed, men Manden selv har aldrig berørt dette Emne. Det 

vilde være fristende paa dette Sted at opregne alt, hvad 

Klubben skylder sin bedste Ven, men det vilde kræve for 

megen Plads. Hans Gaver spænder fra Baade, Baadhuse, 

Træning, Administrationsarbejde, Motorbaad, Pontoner, 

litterære Arbejder og Legatmidler til en billig Makketut og 

rotekniske Vejledninger. Slaa op i Aarbogen for 1923, hvor 

den tidligere Formand om dette Emne har skrevet den 

smukkeste og mest rammende Artikel, som Aarbøgerne 

indeholder, og hvorfra jeg har hentet ovennævnte, endda 

ikke udtømmende Opremsning. 

Motionsroningen hæmmedes meget af det ualmindelig 

daarlige Vejr hele Sommeren igennem, thi ingen Sports

gren er i den Grad prisgivet Vejrligets Luner som vor. 

For at citere Aarbogen: »Blæste det ikke, regnede det, og 

regnede det ikke, blæste det, og bortset fra 8 Dage, hvor 

det var saa varmt, at ingen gad røre en Aare, var det 

hundekold t hver eneste Dag. « 

Det synes at være en Tradition, at er det skidt i Kalk

brænderihavnen, gaar det til Gengæld godt i Fiskerihav-
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nen; i alle Tilfælde havde vi en udmærket Kapronings

sæson og hjembragte en Række smukke Sejre, deriblandt 

to Danmarksmesterskaber, i Firer uden Stynnand og i 

Otter. Kun en Gang tidligere havde Klubben naaet saa 

gode Resultater. Det var da A. W. Andersen i Vejle over

legent slog sin Konkurrent i Scullermesterskabsløbet. Se

nere paa Sæsonen vandt D. S. R. efter en fortvivlet Kamp 

mod K. R. Langebroløbet. 

I Studentermatchen den 7. Oktober tog Polyteknikerne 

Revanche for det foregaaende Aars Nederlag. 

1924. Beretningen i Aarbogen for 1924 er et rent Jam

mersminde og staar i en skærende Modsætning til det 

pragtfulde Værk, den ' fyldigste Aarbog, Klubben nogen

sinde har udgivet. Alt var contrært, Medlemsantallet 

dalede til 240, Antallet af Roture beløb sig kun til 6.700, 

kun en Trediedel af Tallet fra 1921. Bestyrelsen - det er 

Beretningens egne Ord - evnede ikke at rejse sig for at 

tage Offensiven. Om Kaproningerne indeholder Aarbogen 

paa det Sted, hvor disse ellers sædvanligvis omtales, kun 

tre - men til Gengæld meget talende - Tankestreger. 

Hvad var Aarsagen til denne Deroute efter de fore

gaaende Aars kraftige Stigen? Ganske vist faar det 

ualmindelig daarlige Vejr sin Del af Skylden. Men ligger 

den dybere og sandere Aarsag ikke i den Reaktion, som 

nødvendigvis skal komme oven paa en Aktion, saa sandt 

som Nat skal føl ge Dag. Der er ingen Tvivl om, at Stu

denterne efterhaanden var bleven forvænt af al den 

Forkælelse, som de havde været Genstand for. Alle deres 

Ønsker var gaaet i Opfyldelse, alt, hvad de blot tænkte 

paa, kom spadserende af sig selv ind ad Døren til dem, 

uden at de saa meget som behøvede at tage Hænderne op 

af Lommen. I alt for lille Grad havde de selv været med 
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til at arbejde og skabe, uden hvilket der ingen egenLlig 

Glæde kan blive ved et Resul tat. I psykologisk Henseende 

var Reaktionen saamænd forklarlig nok, men nedslaaencle 

og mistrøstig maatte den selvfølgelig virke paa de Mænd, 

som havde nedlagt nogle af deres bedste Kræfter i Ar

bej det for Klubben. 
Hermed være ikke sagt, at man gik rundt i Begravelses

humør. De, som selv maatte have en Erindring om 13. Juni

Festens Forløb, kan berette om det modsatte. Fornøjeligt 

formede Samværet sig ogsaa med de norske Studenter, der 

var hernede til den store Kaproning, selvom Nordmændene 

denne Gang tog Sejren i den nordiske Studentermatch. 

Naar Enden er god, er alting godt. En straalende Af

slutning fik Sæsonen i det mindste i Universitetsmatchen 

den 28. September, den Ste i Rækken. Tilskuernes Masse var 

større end nogensinde, Arrangementet klappede efter en 

Snor. Det eneste sørgelige var, at det Hold, som Forfatteren 

til disse Linier sad paa, Universitetsholdet, blev slaaet, og 

det endda temmelig overlegent. 

1925. Vinteren, som ellers i romæssig Henseende kan 

lignes ved en lang Søvn, var ikke spændt rolig af. Allerede 

tidlig paa Efteraaret havde Henning Koch meddelt som 

sin faste og urokkelige Beslutning, at nu var han kørt træt 

og ønskede at trække sig tilbage, og trods de mange F or

søg, der foretoges for at formaa ham til at blive, holdt 

han fast ved sin Beslutning. Det var under oprigtig Vemod, 

at Adskillelsen fandt Sted, og med Sorg saa Medlemmerne 

paa, at Adskillelsen skulde føre med sig, at Koch trak sig 

tilbage fra Klubben. Den Gerning, som han har udført, skal 

imidlertid aldrig glemmes; har Koch afvist enhver Hæders

bevisning ved sin Afgang, har han til Gengæld i sit Ar

bejde sat sig et synligt Minde, som stedse vil være Stu-
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denterne en Erindring om, hvad de skylder ham. Selvom 

disse synlige Tegn ikke eksisterede, vilde hans Navn dog 

være sikret mod Forglemmelse, saalænge den Stab af 

Medlemmer, der kom i nærmere Berøring med ham, lever; 

mange af dem skylder ham langt mere end de Glæder, han 

skaffede dem i Klubben. 

Det gjaldt nu om at finde en ny Formand, der turde 

tage Arven efter Forgængeren op. Valget faldt paa den 

nuværende Formand, Frants Hvass, som gennem sit tid

ligere ArbeJ de i Klubben, og' knyttet som han var til denne 

ved Slægtstraditioner, havde alle Betingelser for at kunne 

udfylde sin Forgængers Plads. 

Den nye Bestyrelse fortsatte straks i den gamles F od

spor. De tidligere Bestyrelser havde fremfor alt bygget 

Huse, og den nye Bestyrelse kundgjorde det ogsaa snart 

som sin Plan at bygge et Hus. Ideen var hentet hos Norske 

Studenter, der ude i Kristianiafjorden har et Maal for alle 

Ture i Form af et Hus, Solodden kaldet, der kan tjene 

til Opholdssted for Dage, Nætter eller, om man vil, kun 

enkelte Timer. Det lykkedes hurtigt at opnaa Løfte om den 

fornødne Plads fra Kl ubbens gamle Mæcen, Direktør Ha

rald Simonsen, der beredvilligt stillede en Strandgrund 

ved Nivaa til Raadighed. Nu manglede der blot en Ting til, 

Pengene. Da Kassen var tom, og Hvass havde sat sig i 

Hovedet, at Huset skulde bygges for egne Midler, er det 

ikke til at undres over, at kloge Folk begyndte at ryste 

paa Hovedet. 

Ganske vist gik der ogsaa en Vinter til. men ingen Vaar, 

før Huset stod fasttømret paa Nivaa Strand. 

At gentage, hvad der iøvrigt skete i 1925, er næppe 

nødvendigt, dertil har vi Begivenhederne paa al Hor nært 

Hold. Vi havde en taalelig Kaproningssæson og sluttede 
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som sædvanlig Sæsonen med Otter-Matchen. som de for

bistrede Polyteknikere vandt for tredie Gang i Træk. 

Jeg anser her mit Hverv for sluttet. Aaret 1926 vil blive 

behandlet særskilt i denne Bog. Aarene 1917- 1927 har 

været Aar med Medgang og Modgang, dog mest med Med

gang. Skulde jeg udtrykke noget Ønske for min gamle Klub 

for det næste Decennium maatte det være Ønsket om fort

sat Medbør, samt at den stedse maa have lige saa gode 

Venner, som den hidtil har haft. 
Peter. 

Oversigt over Klubbens Virksomhed. 
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SÆSONEN 1926. 

V ed Generalforsamlingen i F oraaret 1926 blev den Be

styrelse, der havde siddet i det foregaaende Aar, gen

valgt i omtrent uforandret Skikkelse, og de Opgaver, som 

den ved sin Tiltræden havde sat sig, kunde den arbejde 

videre paa at løse. Af disse var den, der i første Række 

lagde Beslag paa Bestyrelsen, den at faa det i de senere 

Aar noget nedadgaaende Medlemsantal bragt op igen og 

yderligere udvidet. Opgaven var under Hensyn til den De

pressionstid, vi for Øjeblikket lever i, og det høje Kontin

gent, en Roklub paa Grund af sit kostbare Materiel maa 

have, i sig selv stor, men en uvurderlig Støtte var de ud

mærkede Forhold, der af de tidligere Bestyrelser og da 

særlig disses Formand, Henning Koch, var skabt for Ud

øvelsen af Studenterroningen her i Landet. Der var Klub-
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bens gode Beliggenhed ved Kalkbrænderihavnen lige ud 

til Øresund, der var de fortræffelige Bygninger, hvor Klub

ben har tilhuse, og hvis Mage ingen anden Roklub her i 

Landet tilnærmelsesvis har, og der var endelig et stort, 

omend - gennem mange Aars stærke Slid - noget med

taget BaadematerieI. 

Bestyrelsen fortsatte i denne Henseende det allerede 

forrige Aar paabegyndte Arbejde paa i større Udstræk

ning end tidligere at faa henledt de Studerendes Opmærk

somhed paa vor sunde og smukke Sport og paa de gode 

Forhold, Klubben kan byde sine Medlemmer. Vi har saa

ledes i udvidet Grad fortsat med Udsendelsen af trykte 

Cirkulærer om Klubbens Virksomhed, Betingelserne for 

Indmeldelse og forsynet med en Serie Billeder fra de for

skellige Sider af Rosporten, saaledes som den udøves in

denfor vor KI ub. Disse Cirkulærer har vi uddelt, især forud 

for Lejligheder, hvor der skete noget i Klubben, Aabnings

dagen, Dagen for Afholdelsen af den aarlige Match mellem 

Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt og lignende, idet 

vi samtidig ved enkelte Lejligheder har indbudt de Stu

derende til at komme ud at se paa, hvordan vi har det. Vi 

har ved disse Lejligheder arrangeret forskellige Opvisnin

ger, hvor saa godt som alt vort Materiel har været i Vandet, 

og hvor de indbudte Studenter bagefter har været Klub

bens Gæster ved en Forfriskning i Baadehuset. Disse Op

visninger har vi haft megen Fornøjelse og Nytte af. Dette 

gælder i Særdeleshed en, hvor vi i Betragtning af, at det ofte 

er den lange eller maaske rettere tilsyneladende lange Vej 

fra Læreanstalterne og Byens Centrum til Baadehusene, der 

afholder de Studerende fra at komme ud i Klubben og stifte 

Bekendtskab med den, havde ladet udgaa Meddelelse om, 

at de Studenter, der maatte ønske det, vilde blive befordret 

• 
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fra Studenterforeningen og Trianglen til Baadehuset pr. 

BiL Som vi havde haabet og ventet, var det et ganske an

seeligt Antal Studenter, der ved denne Lejlighed var Klub

bens Gæster. Vi har da ogsaa haft den Tilfredsstillelse 

efter en saadan Opvisning at kunne spore en Opgang i Ind

meldelserne. 

Roklubbens Venner blandt Pressens Folk har heller ikke 

svigtet os, men iaar som tidligere Aar vist os den største 

Velvilje, naar vi har henvendt os til dem for i deres Blade 

at faa optaget Notitser om Begivenhederne i Klubben, og 

de har derved paa bedste Maade hjulpet os i Arbejdet for 

Klubbens Fremgang. Selv det mest moderne Meddelelses

middel, Radioen, har vi taget i vor Tjeneste ved Propa

gandaen, idet vor gode Støtte, Krenchel, kort Tid før Mat

chen mellem Universitetet og Polyteknisk Læreanstalt holdt 

et udmærket og vel tilrettelagt Radioforedrag om alle de 

gode Sider ved Studenterroningen. 

Bestræbelserne for at faa Medlemsantallet op har sat 

deres gode Frugt, idet der i Sæsonens Løb har indmeldt 

sig det efter Omstændighederne store Antal af 146 nye 

Medlemmer. I denne Forbindelse skal det anføres, at det 

største Antal aktive Medlemmer i Sæsonen var lidt over 

300. Naar dette Tal viser en lille Tilbagegang i Forhold til 

sidste Aar, er dette kun tilsyneladende. I de tidligere Aar 

har vi maaske været noget for overbærende overfor dem, 

der ikke har betalt deres Kontingent rettidigt, og ladet dem 

blive staaende som Medlemmer i Klubben. Bestyrelsen har 

imidlertid nu foretaget en meget stærk Udrensning, og de 

nuværende Medlemmer er Folk, der stadig har været, skal 

vi sige omtrent ajour med deres Kontingentbetaling. 

Medens Antallet af aktive Medlemmer saaledes i Aars

opgørelsen viser en ringe Nedgang, viser Tallene for Klub-
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bens Virksomhed til Gengæld en meget betydelig Frem

gang sammenlignet med de tidligere Aar. Medens Antallet 

af Ture for samtlige Medlemmer i 1924 saaledes udgjorde 

6700 og i 1925 8755, er vi i 1926 oppe paa 10315, og An

tallet af Baadture udgør for de to sidste Aar henholdsvis 

2944 og 4668. 

N aar vi, som det fremgaar af ovenstaaende, har gj ort et 

saa forholdsvis stort Arbejde for at faa Studenterne til at 

dyrke Rosporten, saa er det til en vis Grad, fordi vi me

ner at have en Forpligtelse til at søge at faa saa mange 

af dem som muligt til at dyrke en Sport, der vil kunne 

bibringe dem den fornødne Sundhed til en heldig Gennem

førelse af deres Studier. Men det er ogsaa fordi et stort 

Antal Medlemmer giver et stort Kontingent og dermed og

saa den fornødne økonomiske Basis - der i disse Tider 

vanskeligt kan tilvejebringes paa anden Maade - for at 

skaffe Studenterne de bedste BelingeIser for Rosportens 
Udøvelse. 

For saa vidt angaar Arbejdet for at skaffe saa gode 

Forhold som muligt i Klubben for ' vore forskellige Medlem

mer, har vi gaaet frem efter de Linier, som de tidligere Be

styrelser har angivet, idet vi har forsøgt at skifte Vej r og 

Vind ligeligt mellem Motionsroerne, Kaproerne og Skov
tursroerne. 

Vi har iaar for første Gang haft en fast Baadebygger, 

der fra Dag til Dag har kunnet gaa og reparere og sørge 

for Vedligeholdelsen af Materiellet. Skete der en Skade, 

kunde den straks udbedres. Der var hermed opfyldt et 

Ønske, som Roklubben gennem mange Aar havde næret, 

og det er ogsaa Bestyrelsens Indtryk, at Baademanden har 

været til god Nytte. Paa Grund af den i Sommer sted

fundne stærke Benyttelse af Materiellet og dettes for en 
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stor Del skrøbelige Tilstand i Forbindelse med Medlem

mernes desværre ikke altid lige hensynsfulde Behandling, 

har det været et endda meget stort Arbejde for Baade

manden at holde hele Flaaden i sejlklar Stand, og han for

tjener Tak for sit Arbejde og for den Interesse, han ved 

dets Udførelse har vist Klubben. 

Fru Grønberg har igennem Sæsonen til Medlemmernes 

største Tilfredshed forestaaet vores lille Restaurationsvirk

somhed og har lovet os ogsaa i den kommende Sæson at 

ville fortsætte. 

Til Fordel for den Klasse Roere, der ikke indskrænker 

sig til den daglige Motionstur i Svanemøllebugten, men som 

ynder lange en eller flere Dages Ture op langs Kysten, er 

det lykkedes os at faa Nivaahuset færdigbygget, saaledes 

at det en Del af Sommeren har staaet til Disposition for 

Medlemmerne. Det har kostet ca. 4000 Kr., og det var Me

ningen, at Halvdelen af dette Beløb skulde være afviklet 

i Aarets Løb, og den sidste Halvdel i Sæsonen 1927. Vi har 

imidlertid været i den heldige Situation, at vi med Støtte 

af Danske Studenters Roklubs Venner har kunnet afbetale 

saa meget, at der nu kun resterer en Gæld paa 1300 Kr. 

Huset har Klubben haft stor Fornøjelse af. Det har været 

benyttet overordentlig meget, og næsten ingen Uge er gaaet, 

uden at et eller flere Rohold har holdt Weekend derude. 

Enkelte Gange har der endda .været saa mange Gæster, at 

de faste Køjepladser, ialt 10, ikke har kunnet forslaa, og 

Roerne har maattet ligge paa Gulvet i den store Stue. Det 

er Bestyrelsens Agt, saafremt Turene til Nivaa tager til, at 

tage under Overvejelse at bygge et lille Annex, der skal 

kunne bruges til Sovepladser. 

For Kaproernes Vedkommende har vi ogsaa søgt at give 

dem de bedst mulige Kaar for Forberedelsen til og Del-

AARBOG FOR 1926 23 

tageIsen i Aarets Kaproninger, idet vi i Arbej det herfor 

har haft den største Støtte i økonomisk Henseende fra en 

af Klubbens Velyndere. 

Lige fra Slutningen af Januar har en fast engageret Træ

ner, Løjtnant Ernst, der som bekendt tidligere har trænet 

en Række af Københavns Roklubs bedste Hold, haft vore 

Kaproere til Uddannelse, først paa Romaskiner i Idræts

huset, saa i Robassinet og tilslut i Baadene. Naar Resul

taterne paa Kaproningsbanen ikke blev saa gode, som man 

havde Ret til at vente efter Trænerens gode Arbejde, Træ

ningsforholdene iøvrigt og Træningsrnandskaberne, skyldes 

det i mange Tilfælde rene Uheld, ved Ugler under Løbene 

og lignende, og mange er de Løb, der er tabt med kun en 

Brøkdel af et Sekund. Heller ikke maa det i denne For

bindelse glemmes, at det jo altid varer noget, inden en ny 

Træner - han være saa dygtig, han være vil - helt faar 

Hold, der tidligere har været trænet under anden Ledelse, 

i den Form, han ønsker det. Det ser imidlertid ud, som om 

den væsentligste Del af det Træningsmandskab, der var i 

Træning ifjor, og som fik saa rig Lejlighed til at prøve 

Kræfterne og høste Erfaringer ved de store Kaproninger i 

Liibeck, i Landskrona og ved de nordiske Mesterskaber i 

Stockholm, vil gaa i Træning igen iaar, og disse Folk sup

plerede med de to lovende Hold, der sejrede i Kvikmatchen 

om Efteraaret, vil formentlig byde et godt Grundlag for, 

at vi paa Kaproningsbanen kan naa et Resultat, der svarer 

til, hvad vi har naaet paa andre Omraader. Vi er jo imidler

tid desværre stærkt handicappede paa dette Omraade, idet 

vi paa Grund af Eksamenslæsning og mange Medlemmers 

Bortrejse fra København efter fuldendte Studier, ikke kan 

holde vore Hold sammen flere Aar i Træk, saaledes som 

vore Konkurrenter er i Stand til. 



24 DANSKE STUDENTERS ROKLUB 

Klubbens Materiel har, som det har været antydet foran, 

i de sidste Aar ikke været helt tip-top, og for at faa dette 

Forhold radikalt ændret, har Bestyrelsen arbejdet med Pla

ner om at udrangere alt det ældre Materiel, der i og for 

sig er godt nok til Roning, men som ikke egner sig til Brug 

i vor Klub, hvor man ikke af hele det store Medlemsantal 

kan vente en saa nænsom Behandling af Materiellet, som 

den mere skrøbelige Del af delte kræver. 

Vi er derfor gaaet til det rigoristiske Skridt ved Sæ

sonens Slutning at afhænde ikke mindre end 9 Baade. Re

sten af vore Baade er i fineste Stand, enten hel t nye eller 

ogsaa Baade, der i Vintertiden har gennemgaaet en gen
nemgribende Reparation. 

Et Skridt som det at sælge saa mange Baade, har Be

styrelsen selvfølgelig ikke taget uden at sikre sig, at Baa

dene kunde blive remplacerede med nye. Ja, ved Støtte af 

Klubbens bedste Venner, er vi ved Begyndelsen af Sæsonen 

1927 endda i Stand til ikke alene at sætte 9 nye Baade i 

Stedet, vi vil yderligere kunne forøge vor Flaade med i 

hvert Fald 3 Baade til, saaledes at Klubben paa passende 

Maade kan fejre sin tiende Sæson ved at lade foretage Daab 

af 12 nye Baade, nemlig lOtter, 1 Firer, 3 4-Aarers In

riggere, 4 2-Aarers Inriggere, 1 cravelbygget Sculler og 

2 klinkbyggede Scullere. 

Sæsonen har iøvrigt formet sig som sine Forgængere. En 

særlig Begivenhed blev den nordiske Studentermatch. Vore 
Venner, de norske Studenter, kom med hele 10 Mand med 

Formanden, Overretssagfører Nansen, i Spidsen. De af 

Roerne, der skulde deltage i Studentermatchen, blev ind

kvarterede hos forskellige Medlemmer, Resten boede i 

Baadehuset. Det var første Gang, vi gjorde dette Eksperi

ment. Fra Militæret havde vi venligst faaet overladt Senge 
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og Sengetøj, og under Ostenfelds og Fru Grønbergs Omsorg 

lykkedes det formentlig at gøre Opholdet derude for 

Roerne saa godt som Forholdene overhovedet tillod del. 

Selve Matchen, under hvilken Formanden for Roklub

ben Kvik, Grosserer Bredfeldt, fungerede som Dommer og 

Sekretær Crusell som Starter, fik et meget spændende For

løb. Begge Baade fulgtes ad over hele Banen, og indtil sid

ste Sekund var det ubestemt, hvem der skulde blive Sejr

herre. Det lykkedes imidlertid vort Hold at knibe Baaden 

en lille halv Meter foran Nordmændenes i Opløbet, og med 

en Tid af 7 Min. lT/JO Sek. mod Nordmændenes 7 Min. 

173/ 10 Sek. hjemførte vort Hold den smukke Sølvpokal. 

Under Besøget var der arrangeret en Række forskellige 

Sammenkomster mellem de danske og norske Studenter

roere. Krenchel lod i Klubhuset afholde en vellykket Mod

tageIsesfest, Brun-Pedersen en lige saa vellykket Aften

fest, Nordmændene var Klubbens Gæster ved en Fest i 

Tivoli, og vi var Norske Studenters Roklubs Gæster ved 

en anden Fest i Tivoli. 
Som et Tegn paa det gode Forhold, der udvikledes un

der Besøget, kan det nævnes, at en af de norske Studen

terroere blev hernede efter det egentlige Besøg og tog med 

et Hold Roere fra D. S. R. paa Ferietur til Huset i Nivaa. 

Næste Aar skal Matchen afholdes i Oslo, men det er 

vort Haab, at de norske Studenterroere alligevel vil faa Tid 

til at komme herned, og at vi igen i Spidsen for dem vil se 

Overretssagfører Nansen, som vi gennem Aarene har lært 

at sætte den største Pris paa. 
Kaninfesten blev afholdt den 12. Juni. Professor Lund

bye, selv gammel Roer og skattet Medlem af Polyteknisk 

Roklub, holdt Festtalen og mindedes sin aktive Tid som 

Roer, idet han indprentede Kaninerne, hvad de i Roklub-
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ben kunde hente af Styrke og Sundhed til deres Studier. 

Endelig har vi afholdt et Par Sommerballer, hvor Til

strømningen har været saa stor, at Baadehuset næsten har 

vist sig for lille til at rumme Deltagerne. Efter et fornøjeligt 

fælles Kaffebord i den med Bøgeløv smykkede Baadehal 

har man bagefter danset i Salene ovenpaa. Der har ved 

disse Fester hersket den bedste Stemning i og findes der i 

København en bedre Ramme om et Sommerbal , den aabne 

Veranda med Udsigten over Havnen med de røde og grønne 

Lanterner, Maanens Genspejling i Øresund og de Tusind 
Lys langs Kysten. 

Som bekendt er det blevet Skik, at Klubben hvert Aar 

uddeler en lille Erindringsgave til et af de Medlemmer, der 

i Sæsonens Løb har indlagt sig særlig Fortjeneste i Klub

ben. Sidste Aar blev denne Erindringsgave ikke uddelt, og 

vi havde derfor iaar Lejlighed til at uddele to. De blev 

givet Schack og Norman-Hansen. Den ene har som Klub

bens Finansminister ved et meget stort og dygtigt Arbejde 

i økonomisk Henseende skabt et saadant Grundlag for Klub

ben, at vi trods Depressionstiden ikke blot har kunnet holde 

Standarden fra de tidligere Aar, men endog har været i 

Stand til paa en Række Punkter at gøre et Skridt yder

ligere frem i Retning af at skaffe de bedst mulige Forhold 
for Studenterroningen. 

Norman-Hansen har paa sit Omraade udført et tilsva

rende Arbejde, og naar Klubben ved Sæsonens Aahning 

staar med et Materiel som ingensinde tidligere, skyldes det 
i første Række ham. 
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Sommerhuset Nivaa. 

HERRERNE TIL NIV AA. 

V i er blevet Godsejere allesammen! 

lugen Herregaard i hele Landet ligger saa stolt og 

saa fjernt fra alle Mennesker som Studenternes Tømmer
hus derude paa Næsset i Nivaabugten. 

En Sommeraften sidder du ved Roret og styrer mod det 
inderste af Bugten. 

Du skimter de slanke Skorstene fra Nivaa Teglværk, de 
mørke Skove og et enligt Lys midt i alt det sorte. 

Dine Roere lægger Kræfterne i; for nu er de snart 
hjemme. 

Og Huset dukker frem - ensomt, men straalende af 
Fest. 

De har tændt Baal i Kaminen deroppe. _ 3 store Glas
døre sender Lyset langt ud over det mørke Vand. 

Og Kammeraterne venter; 2 Baadehold er kommet i 

Land. - Teen er sikkert lavet. Dannebrog er plantet over 
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Kaminen og Guitaren er stemt. - Snart vil Vi samles i 

Kreds om Pejsens Gløder og drømme - hver om sit -

naar Sangere,n klimbrer paa sine Strenge. 

Kom al Verdens Godsejere. Læg jer paa Knæ derude 

i Strandkanten i det kølige Maaneskin. Fold Hænderne 

over jer~s Sorger, jeres Maver og jeres Podagra. 

Stir derind, til Baalet er slukket og Bølgeslaget har 

dysset Roerne i Søvn. 
Stir jer mætte gamle Mænd. - For I naar aldrig derind! 

Hvad er det for en ækel skrattende Lyd? Saa stands 

dog den Fandens Grammofon? Hvor er jeg? Ha, Nivaa! 

Har du set, hvor Solen skinner? 

V æk med Soveposerne. - Slaa Dørene op og lad os 

komme i Vandet, saa skal vi nok blive vaagne ige~. 

Og saa hejser vi baade Standeren og Dannebrog. D t 

skal ses langt omkring, at her bor "Danske Sllldcnl'r~ 

Roklub «. 
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Flaget hejses. 

Jeg vil give dig et godt Raad. Vil du se noget morsomt, 

Sc;la skynd dig i Forvejen ind ad den lange Tange forbi de 

andre Roeres T eIte og gem dig i Grøften derinde ved 

Landevejen. Om lidt kommer de marcherende, naar de skal 

paa Morgenindkøb hos Købmanden og hos Bageren. _ Du 

tager ikke fejl. Kommer der en Flok fine unge Mennesker 

i nystrøget Landgangstøj med lige Striber i de hvide Bukser 

og skinnende Sweaters, saa kan du være evigt forvisset 

om, at det har aldrig i sine Dage været Studenter. 

Men ser du en Samling Grinebidere med snavsede, krøl

lede, forstoppede graa, blaa og sorte Vagabond-Bukser 

AARBOG FOR 1926 31 

eller slet ingen Bukser paa, ubarberede Ungersvende uden 

Skilning og Sweaters og Trøjer i de mærkværdigste Fa

coner og Størrelser - en vandrende fantastisk - ufor

skammet Protest mod alle de simpleste Begreber om, hvor

dan man ser ud paa Landevejen, - møder du saadan en 

Karavane - ja, saa kan du roligt gaa ud fra, at det er 

"Herrerne til Nivaa «, der er paa Morgenindkøb. 

Studenter paa Morgenindkøb. 

Har du Forstand paa at lave Havregrød? 

Naa ikke. Det har jeg heller ikke - Gudskelov. Men 

du aner ikke, hvor himmelsk det smager, naar Fadet er 

anbragt lige midt i Solskinnet og du selv sidder paa en 

Træbænk i tvangfrit Morgentoilette og med Udsigt til 

Sverrig. 

Hvad siger du: Det kan ikke være Solskin altid. 

Du kender ikke Livet min Ven. Jeg befinder mig aller 

bedst i Stormvejr. 

Naar de sorte Uvejrsskyer driver hen over Nivaabug-
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Havregrøden indtages. 

ten, før et vældigt Regnskyl bryder løs, naar Vinden river i 

?lasdørene og flænger i Standeren, saa kommer man selv 
l Svingning og ruskes ud af sin Sommer døs. 

Sorte Skyer over Nivaabugten . 
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Saadan en Dag kan du blive derude. - Maaske du er 

heldig og kommer til at opleve lidt Torden og Lynild om 

N atten, før d'u tager derfra. 

Stil dig op paa Kampestenene og se paa Fyrværkeriet. 

Der har du hele Horisonten fri. 

Men er der ikke noget, der binder dig, saa tag bort igen 

den første Morgen, du er vaagnet i Nivaa. Syng et lille 

Farvel til dem paa T aget. 

Afsked fra Nivaa . 

(Skorstenen er forøvrigt ikke til at sidde paa!) 
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Ro ud til nye Oplevelser. 

Eventyr undervej s. 

Træk Baaden paa Land, naar I naar et smukt og ensomt 

Baaden lægges op paa Stranden. 

Sted, og husk at: 
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Herrerne til Nivaa er frie og uafhængige Mænd, der 

ikke lader sig binde paa Landjorden. 

Det var ikke et Rekreationshjem, vi byggede os, men en 

Fribytter-Borg, hvor vi kommer og vender tilbage, ligesom 

Bølgerne skyller hen over Stenene derude. 

Ejnar Krenchel. 

En Fribytter. 
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Agitation for Studentermatchen. 

KAPRONINGS SÆSONEN 1926. 

For første Gang i mange Aar er det ikke Ingeniør Ove 

Petersen, der har ledet Træningen; Arbejdet i det civile 

Liv har opslugt ham som saa mange andre; men jeg vil 

gerne, før jeg gaar over til Redegørelsen for Sæsonens 

Kaproningsresultater, have Lov til at sige et Par Ord 

om ham. Jeg er selv saa heldig at have været med i Træ

ningen under hans Vejledning, og jeg tror, at jeg har en 

lang Række af de Roere, der som jeg endnu ikke er gamle, 

men dog alligevel hører til de noget ældre Aargange, bag 

mig, naar jeg siger, at vi gemmer mange glade og taknem

lige Minder fra den Tid. Jeg finder, at i en Beretning om 

Kaproningssæsonen 1926, den første i man6 e Aar uden 
'" ham, maa der begyndes med dette. 

Hans Afløser, Løjtnant Ernst, er saa kendt som en Au

toritet paa Rosportens Omraade, at det ikke er nødvendigt 

her at introducere ham nærmere. Under hans Ledelse be

gynd te F ortræningen ca. den 22. Januar paa Romaskiner, 

AARBOG FOR 1926 37 

der var opstillede i Fodboldspillernes Omklædningsrum 

under Tribunen i Idrætsparken. Her trænedes der to Gange 

om Ugen, og der trænedes ikke af en lille udvalgt Skare, 

saadan som vi ellers har været vant til at se det, men af 

en lang Række Roere, der alle ønskede at vinde Laurbær 

i Sommerens Kaproninger. Hver Træningsaften mødte der 

regelmæssig en 25--26 Mand op for at faa en »Simili

Rotur «, og der lagdes store Planer om mange Hold. Som 

det altid gaar, gik det dog ogsaa her; der var mange, der 

af forskellige Grunde faldt fra; men en Overgang i hvert 

Fald var det Meningen at sætte en hel Række Hold, nem

lig: Junior-Otter, Senior-, J unior-, Begynder- og Letvægts

firer. 

Senior-Fireren gik dog snart i Stykker, idet Jens Niel

sen maatte rejse fra Byen for en Tid, og Hans Fogh paa 

Grund af overvældende meget Arbejde ogsaa maatte for

lade Holdet. Samme Skæbne fik Letvægtsholdet, der be

gyndte meget ivrigt, men havde en Række Uheld med Syg

dom og lignende. C. V. Hansen maatte saaledes opgive 

paa Grund af en Blodforgiftning, og de øvrige Pladsers 

Roere vekslede fra Gang til Gang; Træningen af dette Hold 

gik derfor mildest talt ikke godt, og omsider blev Genvor

dighederne det da ogsaa saa store, at det besluttedes at 

opløse det. 

Da man i Slutningen af Marts Maaned gik i Baadene, 

var der endnu 22 Mand tilbage, der fordeltes i to Ottere 

og en Fire-Aarers Inrigger for at søge at faa det Sam

arbejde i Gang, som ikke havde kunnet indøves paa Ro

maskinerne. Hvordan den endelige Sammensætning af Hol

dene skulde være, udsattes til senere Afgørelse. Under sta

dig Eksperimenteren gik Tiden; Løjtnant Ernst prøvede 

forskellige Kombinationer af Otterne, og Ingeniør Ree tog 
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daglig Diagra,mmer af de enkelte Roere; men omsider -

i Slutningen af Maj - " var der dog kommen Skik over og 

System i det he.Je. 

Fra Liibeck var der imidlertid kommet Indbydelse til 

at deltage i den store To-Dages-Kaproning, som Liibecker

Regatta-Verein: arrangerede i Tilknytning til Byens store 

Jubilæumsfestligheder. Under Hensyn til de gode Løfter 

Roernes Træning paa dette Tidspunkt gav, og til de for

skellige Lettelser for saavidt angik Indkvartering af Roerne 

i Liibeck, lave Kaproningsindskud og lignende, besluttedes 

det at deltage i denne Kaproning med en Otter og en Firer. 

Efter nogen Overvejelse for og imod tog man Beslutning 

om at sammensætte Otteren af unge, uprøvede Folk og ikke 

lade Stammen fra forrige Aars Otter gaa over i den, og 

saa lade fire af Holdet starte i Firer ogsaa. 

I den Tid, der var tilbage før Stævnet i Liibeck, sattes 

nu alle Kræfter ind paa Træningen af Otteren, der kom til 

at bestaa af følgende Roere: 1) H. C. Andersen, 2) H. A. 

Hassager, 3) Poggaard-Larsen, 4) A. Hornemann, 5) Hon

nens de Lichtenberg, 6) K. Petersen, 7) N. Steensen, 

8) A. Naraa, cox. H. " eg-Rasmussen. H. C. Andersen 

H. de Lichtenberg, K. Petersen o Asger Naraa skulde 

desuden starte i Junior Firer. Otteren blev anmeldt til 

Løbet i Secunda Senior-Klassen, da der ingen Juniorløb 

var udskrevet for denne Baadtype, og der ikke kunde an

meldes i Begynderotter, fordi et Par af Roerne var Juniorer. 

Et Par Dage før Afrejsen kom Meddelelsen om An

meldelserne dernedefra, og det viste sig, at der var anmeldt 

en lang Række Klubber, deriblandt de stærke Hamburger

klubber, saa vi blev hurtig klar over, at Holdet vilde 

komme paa haardt Arbejde. 

Alligevel var alle i godt Humør, da de ni Roere, Træne-

AARBOG FOR 1926 39 

ren, Løj tnant Ernst, og Forfatteren af disse Linier efter at 

have taget Afsked med Ingeniør Ree, Schack og nogle faa 

andre trofaste Torsdag Eftermiddag den 10. Juni dampede 

ud af Havnen med Kurs mod Syd, mod østersøen. 

Vi var et lystigt Selskab, der efter en Bridge og lidt 

Musik i Ryge-Salonen satte os til at "tyre « vore medbragte 

Madpakker, for de flestes Vedkommende det sidste Stykke 

gode danske Rugbrød for en lille Uge; nogle faa forsyn

lige, der havde taget et helt "halvt Rugbrød « i Tasken, 

blevet Par Dage senere meget misundt; Knækbrød giver nu 

engang ikke de samme Kræfter. Paa Skibet traf vi for før

ste Gang Landskrona-Roerne, der i Liibeck vandt et Løb, og 

som vor Junior-Firer siden kæmpede med baade i Lands

krona og i København. Men derom senere. Vort første Ind

tryk af dem var ikke imponerende, for de led, i hvert Fald 

flere af dem, af Søsyge, og en Mand, der grøn i Hovedet 

vakler hen over et Skibsdæk for at indtage den fra Vitig

hedsbladene saa velkendte, for søsyge Mennesker karak

teristiske Stilling ved Rælingen, virker nu engang ikke 

egentlig frygtindgydende; naa siden fik vi at se, at de var 

sejge nok, naar det gjaldt at trække. 

Tidlig næste Morgen var vi allerede inde paa Floden; 

det var en pragtfuld Dag, og jeg glemmer aldrig det smukke 

Syn af de smaa Landsbyer. der nu og da dukkede op mel

lem de store Engdrag og Moser, som mange Steder stødte 

op til Floden. 

Da vi ikke vidste, hvor tidlig vi skulde være i Liibeck, 

fik vi travlt med Morgentoilettet, og ikke lang Tid efter at 

det var forbi, fik vi øje paa en Række Afmærkninger i 

Floden, der gjorde det klart for os, at det var Kapronings

banen, vi nu sejlede henover et ,Stykke udenfor Liibeck 

ved den lille Station "Danischburg «. Der var rejst et Par 
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mægtige Baadehaller og en stor overdækket Tribune med 

Plads til flere Tusind Tilskuere. Selve Regattastræknin

gen var omtrent lige, den havde dog en lille Bue omtrent 

midtpaa, og der var Plads til 5 Baade ad Gangen paa den. 

Men vor Opmærksomhed toges nu iøvrigt fangen af Lii

becks Taarnes Silhuetter, der tegnede sig skarpt forude i 

det bJaa Morgenlys. 

Omsider, ved halvsyv Tiden, lagde vi ind til Bolværket 

og havde naaet vor Rejses Maal. Damperen var kommet 

før ind end ventet, og vi maatte staa nogen Tid ved Ræ

lingen og spejde længselsfuldt op mod Byen, inden der 

kom nogen for at tage imod os. 

Efter at vi først var blevet lidt skuffede over, at en 

ung Mand med Roeremblem gik lige forbi os og hen til 

Svenskerne, slog Befrielsens Time dog ogsaa omsider for 

os, idet en lille Mand paa en omtrent lige saa lille Motor

cykle kom speedende ned imod os. Det viste sig at være en 

Dansker, Hr. Brandt, der er bosat i Liibeck og er Medlem 

af Liibecker Ruder-Gesellschaft. Da saa et Øjeblik senere 

Gustav Becher, som Yil være en Del af Studenterroerne 

bekendt fra den Tid, han roede ude i Klubben, troppede 

op, var vi ovenpaa. 

Vi gik straks i Gang med at losse Baadene, som laa 

oppe paa Agterruffet, og da de var godt og vel nede, gik 

vi selv i Land, slap let gennem Tolden og stod saa med 

Hansabyens faste Grund under vore Fødder. Baadene 

skulde imidlertid slæbes over paa den anden Side af Flo

den, hvorfra en Motorbaad skulde føre dem ud til Kap

roningsbanen, og her fik vi et Job, der kostede os meget 

Hovedbrud at løse. 

Omsider fik Brandt dog fat paa en gammel Færgemand, 

der laante os en Pram, h vorpaa vi efter noget Besvær fik 
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Baadene stukket ned. Aarer og Rigge satte VI over med 

en morsom Trækfærge, der haledes langs et Tov, der laa 

paa Flodbunden fra den ene Bred til den anden. 

Efter nogen Manøvreren af den gamle Færgemand laa 

Baadene omsider paa deres Plads, og vi kunde tænke lidt 

paa os selv. 
Men før jeg gaar videre, vil jeg lige »gøre færdig « med 

den gamle Færgemand, som vi siden havde en morsom lille 

Oplevelse med. 

Den gamle Mand kunde tale en Smule svensk og var 

til at begynde med stolt af at kunne snakke med os; men 

Dagen efter, da vi mødte ham ved Havnen, var det ikke 

særlig blide Ord, der faldt til os. Tyskerne havde nemlig 

ført hans Pram med ud til Kaproningsbanen, der jo laa en 

Milsvej udenfor Byen, og havde endnu ikke leveret den 

tilbage. 

Han vilde nu gøre os ansvarlige herfor og fandt vor 

Skyld saa meget større, som han, som han udtrykte sig paa 

sit svenske, alene havde laant os den »af Vellyst«. Vi kunde 

imidlertid ikke hjælpe ham, og han fik vist først Pram

men tilbage efter Stævnet. 

Efter dette lille Sidespring tager jeg atter Traaden op. 

Hr. Brandt havde en Liste over vore Indkvarterings

steder rundt i Byen; de fleste blev privat indkvarteret, 

nogle hos Brandt selv, andre hos et gammelt Medlem af 

Polyteknisk Roklub, Ingeniør Lawaetz, der nu bor i Liibeck. 

Efter en hurtig Frokost tog vi ud til Banen. Der var 

allerede fyldt med Baade, som var kommet rundt omkring 

fra, og de forskellige Klubbers Baademænd ' var travl t 

beskæftigede. Vore egne Baade kom, mens vi gik derude, 

og det lykkedes Ernst at faa en Baademand fra en af Ham-
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burgerklubberne, hvem han kendte fra tidligere Starter i 

Hamburg, til at tage sig kærligt af dem. 

Om Eftermiddagen fik vi en Motorbaad med Fører 

stillet til Disposition og gik ud paa en lilIe Træningstur for 

at lære Banen al kende. De mange forsamlede Roere iagt

tog os med stor Interesse, og jeg hørte siden fra flere for

skellige Sider, at man betragtede os som Favoritter i 

Otteren. 

Vi var derfor i godt Humør, da vi om Aftenen tog ind 

til Liibeck, omend Ernsts stadige »lad os først se, hvordan 

de klarer sig i rigtig Kamp« mindede os om, at alt endnu 

var uvist. 

Da vi Lørdag Morgen kom ud paa Banen mødte vi straks 

Kvikkerne, Faaborgenserne. og Schwartz fra Saxkøbing; 

Kvikkerne havde tabt deres Heat, men skulde dog med i 

Slutkamp, idet de havde klaret Tredjepladsen. KJ. ca. 11 

skulde Otteren ud, og et Kvart~rstid før skubbede Ernst 

og jeg da Gutterne ud fra Pontonen og spyttede overtroisk 

efter dem. De var i godt Humør, omend der selvfølgelig 

var en Smule Nervøsitet til Stede; det var jo Holdets før

ste Start. 

De havde faaet Besked om ikke at slide sig op for at 

naa Første-Pladsen; de tre første Baade skulde nemlig del

tage i Slutheatet, og det gjaldt jo om at spare Kræfterne 

til Eftermiddagens afgørende Anstrengelser. - - -

Saa kom de; indtil 100 m før Maal førte de, men lod 

her, som de havde faaet Besked om, Holdet fra Favorite 

Hammonia, der spurtede som rasende, medens vore over

hovedet ikke spurtede, passere sig, saa de kun blev Nr. 2. 

Havde vi kunnet forudse Eftermiddagens Begivenheder, 

havde de sikkert sat alle Kræfter ind paa at vinde heatet; 
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de vilde da have haft den Tilfredsstillelse at have besejret 

Slutløbets Vinder. 
Men det var jo umuligt at forudse, at det skulde gaa, 

som det gik. Foreløbig var vi alle glade og tilfredse; vi 

havde store Chancer til Slutheatet; den eneste lille Bekym

ring vi havde, fik vi ved at se Tyskernes rasende Spurter; 

det var nemlig klart for os, at vi med vore brede Aare

blade skulde have Forspringet, før Spurten kom, da det 

h.avde vist sig at være meget vanskeligt at sætte F arten 

op med dem. 
Om Eftermiddagen begyndte Løbene igen. Faabor

gerne vandt Letvægtsløbet; det satte Humør i vor lille 

danske Koloni, K vikkerne blev Nummer 3 igen; saa blev 

det vor Tur. Igen saa vi dem glide over mod Starten. Saa 

kom der nogle slemme Minutter for os. Omsider blev 

de startede; men saa kom ogsaa Skuffelserne. 

Holdet fik en rigtig god Start; men det var kun kom

met nogle faa Tag frem, da en Aare blev hængende i 

Vandet; Roeren fik den ikke reddet hurtig nok, og Over

bindingen sprang; da straks efter det samme Uheld gen

tog sig i den anden Side, var Løbet faktisk tabt. Ganske 

vist gik Holdet godt frem, hver Gang Samarbejdet i Baa

den kom i Gang igen; men stadig sprang Aarerne ud for 

de to, der roede uden Overbindinger, og hver Gang faldt 

Holdet igen tilbage; da saa tilmed en af de andre Baade, 

som havde opgivet, gik ind i Banen og foraarsagede en 

Kollision, var alt tabt. Styrmanden strakte Haanden op til 

Protest; men Banedommeren forlangte Løbet fortsat, og der 

var da intet andet at gøre end at blive ved saa godt som 

muligt. 
At Holdet under disse Omstændigheder i Skovturs-

tempo kom sidst ind, er let forstaaeligt. 
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Slaget var tabt; men vi havde Fireren tilbage; til den 

satte vi vort Haab, da vi om Aftenen begav os tilbage til 

Liibeck. 

Søndag Morgen var det et elendigt Vejr, med Regn og 

Blæst. Holdet skulde starte i første Heat til Erster J ung

man n Firer allerede Kl. godt 8, og det var derfor ikke i 

det allerbedste Humør vi stod og ventede paa de to sidste 

Mand, der var blevet noget forsinkede. 

Til at begynde med tegnede alt saare lovende; Gut

terne vandt heatet sikkert og havde 50 Sekunder bedre Tid 

end Vinderen af andet heat. Vi fik nu igen Humøret op, 

sikre paa i hvert Fald at have en Vinderchance, men paany 

skulde vi skuffes. 

Jeg fik som Pressemand Tilladelse til at følge Slut

heatet i en af Baned~mmerbaadene efter først at have 

maattet love højt og helligt, at jeg vilde forholde mig 

fuldkommen passiv. Ernst derimod maatte som Træner paa 

ingen Maade komme med, og han maatte derfor blive alene 

tilbage og gennemgaa de spændende Minutter henvist til 

sit eget Selskab. 

Saa kom Slutheatet; paa Starterens »Meine Herren, 

sind Sie fertig - los «, gik Starten. Vort Hold var rigtig 

godt med; men de to Hamburger Klubber, Favorite Ham

monia og Hansa var dog straks en halv Længde foran det 

øvrige Felt og holdt sig under hele Løbet i Spidsen. Vore 

Drenge sled sig stadig frem og var paa 1000 Meter en god 

Nummer tre. Efter »20 stærke« var de saa godt oppe, at 

de to andre Baade kun havde en halv Længdes Forspring; 

det saa ud, som om de havde sat sig for at tage Føring 

her; men da det ikke lykkedes, var det som om de tabte 

Humøret, langsomt faldt de igen tilbage og kom ind som 
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Nummer 3 i 8,45,4, medens Tiden for Vinderen, »Favorite 

Hammonia «, var 8,26. 
Hermed var det ude med vore Chancer; heller ingen af 

de øvrige Danskere sejrede den Dag. 

Den næste Dag gik med at se lidt paa Li.ibeck og med 

at faa Baadene bragt om Bord. Efterhaanden bedredes vort 

Humør, selvom vi stadig følte os lidt skuffede, og da vi om 

Tirsdagen tidlig om Morgenen lagde ind ved Københavns 

Toldbod efter Aftenen i Forvejen at have taget en hjerte

lig Afsked med vore lybske Venner, var alle Mand saa vidt 

all-right, at de var enige om, at nu skulde der rigtig slides 

i det med Mesterskabskaproningen den 27. Juni for øje. 

Vi kom saaledes ikke, som vi saa smaat havde haabet, 

hjem med Danmarks første Ottersejr i Udlandet; men vi 

havde lært en Del og set, hvad Holdet var i Stand til at 

udrette. Erfaringer kan ikke købes for dyrt, og at Holdet 

heller ikke havde gjort nogen daarlig Figur, men i hvert 

Fald for en Del havde været ude for Uheld, fremgaar da 

ogsaa tydeligt af den Omtale » Wassersport « bragte bag

efter. 

Bladet skrev nemlig: 

»De danske Studenter ydede som altid, naar de VIser 

sig i Udlandet, smukt Arbejde, selvom Sejren ikke blev 

dem til Del. « 
Efter at have gjort saa sørgelige Erfaringer i Liibeck 

med de sprængte Aaregange og efter at have set, at samt

lige lyske Hold roede med bevægelige Aaregange, blev 

det besluttet under de 14 Dages Træning, der var tilbage 

før Mesterskaberne, at gøre et Forsøg med saadanne. 

Til Kaproningen i København den 27. Juni havde vi an

meldt i en hel Række Løb omend med nogen Betænkelig

hed, da de forskellige Hold afslørede en vis Evne til at 
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gaa Stykker paa det afgørende Tidspunkt; alligevel 

lykkedes det at faa dem paa Benene. 

Vi vandt Dagens første Løb, Begynder Firer over Ro

klubben Skjold, hvis Hold vore Roere var meget overlegne. 

Holdet bestod af Aage Degn, Bo Prytz, Bergquist og Bran

ner med Helge Høeg-Rasmussen som Styrmand. Tid 7,48,4. 

Hermed var det imidlertid forbi med vore Sejre. I 

Junior Otter, hvor vi i særlig Grad havde haabet paa et 

godt Resultat, led vort Hold et decideret Nederlag til K. R., 

hvis Energi og Tempo var for haardt for vore Gutter, der 

tilmed ikke rigtig kunde frigøre sig for en vis Nervøsitet. 

I Firer uden Styrmand, Mesterskabet for Danmark, kunde 

vort Hold heller ikke klare sig. Det var Kviks rutinerede 

»Ditterhold «, der her lod vore lide et Nederlag, der blev 

noget større end nødvendigt, derved at vort Hold efter 

Langebro havde Uheld med Styringen. I Junior-Inrigger, 

4-Aarers tabte vi til Kvik. At vi efter at have tabt Junior

otteren ogsaa tabte Mesterskabsløbet i denne Baadtype til 

det friske Hol d fra K. R. var ikke andet, end hvad man 

kunde have ventet; vi havde dog den Tilfredsstillelse, at 

Holdet her roede godt, i hvert Fald langt bedre end det 

havde gjort i Juniorløbet. 

I det Rostævne paa Sortedamssøen, som var arrangeret i 

Forbindelse med »den olympiske Uge « deltog vi i to Løb, 

hvoraf Jens Nielsen vandt det ene, Scullerløbet, medens 

vore »Kaniner « i 4-Aarers Inrigger fangede Ugler og 

maatte nøjes med en Tredjeplads. 

Den 11. Juli startede vi i den »internationale Kaproning« 

i Landskrona med en Sculler og en Juniorfirer. Bardram 

vandt i Sculleren en overlegen Sejr over A. Magnusson, 

Landskrona; men Juniorfireren, der bestod af Brøchner

Larsen, K. Petersen, N. Steensen, A. Naraa, cox. H. Høeg-------
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Rasmussen, led et tvivlsomt Nederlag - som den siden re-
~ . 
vancherede sig for i København - til Landskronas Junior-

firer, der havde vundet en Sejr i Liibeck. 

Under alt dette fortsattes Træningen imidlertid ivrigt, 

idet der særlig arbejdedes med Otteren. Man gik igen til

bage til de faste Aaregange; derimod lykke~es det ikke 

at fremskaffe lige Aarer; Holdet maaHe fortsætte Trænin

gen med de · skæve, tunge »Skeer«. 

Umiddelbart før Københavns Internationale Regatta, 

eller nøjagtigere den 16. Juli om Aftenen afgjordes den 

nordiske Studentermatch i Roning i Københavns Havn. 

Som sædvanlig var Nordmændene vore eneste Konkurren

ter, mod hvem vi stillede Juniorholdet, der havde startet i 

Landskrona. Vort Hold gik af med Sejren efter et yderst 

dose race med et Forspring paa en Femtedel Sekund. 

Dagen efter, den 17. Juli startede vore Hold saa i den 

store internationale Regatta. I Begynderfirer slog vort Hold 

paany Skjold, men maatte baade den Dag og den næste se 

sig besejret af Maribo. I Danmarksmesterskabet i Sculler 

startede Bardram mod Rehberg og blev Dagens Over

raskelse. De fleste af os vilde vist have været tilfredse, 

om han havde nøjedes med at gøre hæderlig Modstand; 

men han overraskede ved allerede paa 500 m at føre med 

en halv Længde, der dog paa 1000 m var reduceret til det 

halve. Kort før Langebro førte Bardram igen med en 

Længde, men Rehbergs større Erfaring og Rutine gjorde sig 

nu gældende, saa han med en Række kraftige Tag kom 

saa godt op, at Baadene, da de gik under Langebro, om

trent laa paa Linie. Fra Langebro og til Maal udspandt 

der sig en hidsig Kamp, under hvilken Rehberg tiltvang 

sig Føringen, medens Bardram under det haarde Pres 

glemte at passe paa Kursen og kom helt ind under Land paa 
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Københavnssiden, hvor han løb Spidsen af Sculleren ind i en 

Inrigger, der laa der, med det Resultat, at Baaden blev til 

Pindebrænde, og han selv gik paa Hovedet i Ballen. Dagen 

efter startede de to Roere paany mod hinanden; men Bar

dram havde det Uheld at slaa den ene Aare mod en For

tøjningspæl, hvorpaa han opgav. 

Det skal nu til Sommer vise sig, om han kan indfri de 

Løfter, han har givet i sidste Sæson; han har en Chance 

for et Mesterskab, og det er ikke udelukket, at han vil blive 

den berømte Ingeniør Simonsens Arvtager i D. S. R. 

I Begynder Sculler var Jens Nielsen anmeldt, men kom 

paa Grund af Sygdom ikke til at starte. 

Til Juniorotteren var K. R.s Hold desværre ikke an

meldt, og der blev altsaa ikke Lejlighed til at søge den 

saa attraaede Revanche; til Gengæld var der hele tre Kon

kurrenter, Ltibecker Ruder-GesellschaH v. 1885, Maribo og 

Norske Studenter. 

Kampen kom hurtig til at staa mellem Ltibeckerne og 

os; efter en yderst spændende og jævnbyrdig Kamp gik 

Tyskerne af med Sejren, men Forskellen var kun "I" Sek., 

idet Tiderne for de to Baade var 6.34 og 6.342 r .. For første 

Gang viste vort Hold her, at det virkelig kunde ro, og at det 

kunde gøre sig gældende i skrap Konkurrence. 

I Anden Firer slog vort Juniorhold paany Norske Stu· 

denter og fik Revanche overfor Landskronafolkene, der 

maatte nøjes med Anden-Pladsen. Junior Sculler vandt 

Bardram overlegent over sin gamle Konkurrent, Bastian 

fra K. R. 

I »Langebroløbet«, Senior-Otter stod der en rasende 

Kamp mellem Christiania Roklub, K. R., D. S. R. - Junior

holdet - og Uibeck. Havde Juniorotteren været spændende, 

saa blev dette Løb det ikke mindre. Intet Steds paa hele 
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Banen var der nogen Sinde en Længdes Forskel paa første 

og fjerde Baad. Det blev en pragtfuld Kamp, der til det 

sidste fik Tilskuerne til at holde Vejret i Spænding. Re

sultatet blev, at vi fik Revanche overfor Liibeckerne, men 

blev slaaet af K . R. og Christiania Roklub, der blev hen

holdsvis Nr. 2 og 1. Forskellen var dog kun en Brøkdel af 

et Sekund. 
Otteren havde saaledes til en vis Grad rehabiliteret sig, 

og den høstede da ogsaa den Anerkendelse, at den af Dansk 

F orening for Rosport blev udtaget til at repræsentere Dan

mark ved de nordiske Mesterskaber og den nordiske Lands

kamp i Roning den 24.-25. Juli. K. R.S Otter kunde ikke 

udtages, fordi Stammen paa den dannedes af Klubbens 

Seniorfirer, der var udtaget til at starte i Firer ved Mester

skaberne. 
Om Holdets Deltagelse i Stockholm, hvor de Nordiske 

Mesterskaber roedes i vidunderlig skønne Naturomgivelser 

paa Norra Brunsviken, men med et _ meget daarligt Ar

rangement, er der ikke meget at fortælle. Det Haab, vi 

havde næret om at faa Revanche overfor Christiania Ro

klub, beskæmmedes, idet Otteren, der nu bestod af P. Brøch

ner-Larsen, A. Niiraa, M. J essen, H. Hassager, Honnens de 

Lichtenberg, K. Petersen, N. Steensen, Stroke H. Lydersen, 

cox. Helge Høeg-Rasmussen, efter et meget haardt Løb 

maatte n~jes med Tredjepladsen efter Vaxholm og Chri

stiania. Tiderne var 6.31, 6.38, 6.47.1. I den internationale 

Kaproning om Søndagen startede vort Juniorhold i Firer, 

men maatte nøj~s med en Tredjeplads, idet Vaxholm og 

Hammarby besatte F ørste- og Anden-Pladsen. N. S. R., de 

nordiske Mestre i Firer uden Styrmand, blev kun Nr. 4, idet 

det lette Hold ikke kunde finde sig til Rette i den haarde Sø. 

Denne Stockholms tur, der for Deltagerne selvfølgelig 
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var en fornøjelig Oplevelse, maa vistnok nøjes med at faa 

tillagt ene og alene den Værdi en saadan Oplevelse har; 

Erfaringer og Lærdom var der ikke meget at samle af. 

Hermed var den egentlige Kaproningssæson forbi, og 

Roerne kunde gaa ud af Træning. Tilbage stod kun Del

tagelsen i Efteraarskaproningen, Afholdelsen af Studenter

matchen og Venskabsmatchen med Kvik. 
Efteraarskaproningen afholdtes Søndag den 12. Sep

tember, og Hovedbegivenheden her var Revanchematchen 

mellem vor Juniorotter og K. R.s, som nu endelig kom i 

Stand. Løbet blev yderst spændende, og de to Hold laa 

Side om Side hele Vejen over Banen, men K. R.erne sejrede 

med 1 / 10 Sek. i 6 Min. 21 Sek., medens vore brugte 6,21,L 

Vi maatte saaledes som saa ofte før i denne Sæson nøjes 

med at være »lige ved « at sejre; i det hele taget var Dagen 

ikke heldig for os, idet vi i Juniorfirer tabte til Glimt med 

2/" Sek. efter en spændende og jævnbyrdig Kamp. I Firer 

uden Styrmand kunde vort Hold ikke hamle op med K. Rs 

Juniorer, men led et afgjort Nederlag. Det eneste Lys

punkt var Begynder Sculler, hvor van Deurs vandt en sik

,ker Sejr over sine tre Konkurrenter fra Skjold, K. R. og 

Kvik. 
Fire Dage efter, Torsdag den 16. September mødtes vore 

og Kviks »Kaniner « for at faa afgjort, hvem »Spejlet« og 

"Standerpokalen«, populært kaldet »Bolchegl asset« , skulde 

tilhøre 1926-27. Kvik mødte som sædvanlig kun med eet 

Hold; men det havde til Gengæld vundet en Sejr i Efter

aarskaproningen den foregaaende Søndag. Vi stillede to 

Hold, et for Polyteknisk og et for Akademisk Roklub. 

Resultatet blev det ret uventede, at begge vore Hold 

slog Kvikkerne. »Polyteknikerne « blev første Baad. Straks 

efter Løbet gik Deltagerne i Land paa Langelinie, hvor Sejr-
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herrerne fik Præmierne overrakt. I den kommende Sæ

son er det altsaa vort Omklædningsrum, der prydes af 

Spejlet, men Kvikkerne svor med det samme, at til næste 

Aar skal det komme til at se anderledes ud. 

Qui vivra, verra! 

De sejrende Hold: 

Polyteknikerne: Lunde-Christensen, H. Anker-Jensen, 

O. Rømer, Johannessen, cox. Germer. 

Akademikerne: Hernøe, Skovgaard-J ens~n, T rolle-J a

cobsen, S. Olafsson, cox. Birch-Olsen. 

Universitetsmatchen fandt Sted den 26. September og 

fik det samme Udfald som de tre foregaaende Aar. Da den 

imidlertid behandles særskil t andetsteds i denne Aarbog, 

ska} jeg ikke give mig t~l her at udrede de nærmere Om

stændigheder ved Polyteknikernes 4. Sejr i Træk. 

Hvis en Kaproningssæson skal maales ved Antallet af 

dens Sejre, ja saa har Sæsonen 1926 ikke været straalende; 

men saaledes er det jo heldigvis ikke. Naar man ser nøg

ternt paa Forholdene, synes jeg, at vi i Virkeligheden har 

Grund til at være tilfredse; vi har jo dog trods alt opnaaet 

nogle gode Placeringer, og fortsættes der bare, som der 

er begyndt, har vi gode Chancer i den kommende Sæson. 

Man maa )0 heller ikke glemme, at Roerne i Aar har skiftet 

Træner; det er slet ikke saa let at lægge en Klubs Teknik 

om, og det er klart, at Overgangen er vanskelig. 

F ørst til næste Aar kan vi begynde at se Frugterne af 

Løjtnant Ernsts Arbejde med Folkene; lad os haabe, de 

bliver smukke. 

I hvert F al d begynder vi den nye Sæson under de 

bedste Auspicier, saa sandt som det altid har været et 
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Mundheld i Klubben, at en Sejr i Kvikmatchen er et godt 

Varsel for den kommende Sæson. 
Og vi begynder jo oven i Købet med en Dobbelt-Sejr. 

Lad os da haabe, at vi maa faa de Resultater at se, som de 

allerede vundne Erfaringer skulde danne Grundlaget for. 

Det ønsker jeg ikke alene for Roerne og Træneren, men 

ogsaa for D. S. R., Klubben, der for os Studenterroere trods 

alt dog er den »eneste « Roklub i Danmark. 
Axel Lundqvist. 
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De t sej rende Polyteknikerh old. 

STUDENTERMATCHEN 1926. 

Studentermatchen 1926 startedes Søndag Eftermiddag 

KJ. 2 den 26. September, nøjagtig samme Dato og 

Klokkeslet som den første Studentermatch startedes i 1920. 

Udfaldet af Kampen over de 3100 m, der ligger mellem 

Startstedet ved Langebro og Maalet ved Lystbaadehavnens 

søndre Molehoved blev det samme som de tre foregaaende 

Aar. Polyteknikerne vandt, saaledes som Traditionen snart 

synes at kræve det, og førte for fjerde Gang i Træk )}Para

plystativet« til Polyteknisk Læreanstalts Forhal. 

Universitetsfolkene trænedes af Løj tnan t Ernst. For 

Polyteknikerne kneb det stærkt at finde en Mand til Træ

nerposten; imidlertid gik, efter nogen Betænkning, Hans 
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Fogh ind paa at træne sine Kammerater, Polyteknikerne. 

Holdene blev sat og kom, idet det besluttedes, at ingen 

Kandidater mere maatte ro med, til at bestaa aE følgende 

Roere : 

For Universitetet: 

Stud. jur. E. Rasmussen, stud. jur. Skovgaard-Jensen, 

stud. med. H. E. Nielsen, stud. jur. Poggaard-Larsen, stud. 

med. Lunde-Christensen, stud. jur. Aage Degn, stud jur. 

H. C. Andersen, stud med . Asger Niiraa, cox. stud. jur 

Germer. - Baad: »Dana «. 

For Polyteknisk Læreanstalt: 

Stud. polyt. C. V. Hansen, stud. polyt. Johannes Jo

hansen, stud. polyt. H. Anker Jensen, stud. polyt. Sigur

dur Olafsson, stud. polyt. Vilh. Rømer, stud. polyt. G. Meng 

Lund, stud. polyt. Niels R. Steensen, stud. polyt. H. A. 

Hassager, cox. stud pol y t H. Høeg Rasmussen. Baad: »Ny «. 
. -

Roernes Arbejde er imidlertid ikke det eneste, der er at 

udføre. Arbejdet med Arrangementet af selve Løbet og af 

Festen bagefter det, alle de mange Smaating, der skal brin

ges i Orden, er ikke det mindste. Men ogsaa det udførte 

vi som sædvanlig altsammen selv ved at fordele det mel

lem Medlemmerne, saaledes at hver fik sit at gøre. Maler

mester Gøtke var som i de foregaaende Aar en god Hjæl

per, der kyndigt ordnede Afspærringen, Opstillingen af 

Flagstænger og Udsmykningen i det hele. 

Direktøren for Polyteknisk Læreanstalt, Professor P. O. 

Pedersen og - i Rector magnificus' Forfald - Pro-Rektor 

Dr. theol. Torm. havde atter i Aar vist D. S. R. den Ære 

at overtage Dommerhvervet, og Professorerne Gunner og 

Jørgen Jørgensen gik velvilligst i Følgebaaden for at fun-
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gere som Banedommere. Ingeniør Ree overtog Starter
hvervet. 

Omsider var alle Forberedelser til Ende, og Søndag den 
26. September oprandt. 

Det øsregnede om Morgenen, og Humøret faldt straks 

et Par Grader. Regn og Kaproning hører nu engang ikke 

sammen; og blev det Vejr ved, vilde alle de gjorte An

strengelser være forgæves; thi hvem vilde gaa paa Lange

linie i Regnvejr og Efteraarsrusk. Sørgmodige kom vi i Hu 

de gammelkendte Linier: For Regnen den regner hver evige 
Dag. - --

Da skete det pludselig - det klarede op. Altsaa var 

der Haab endnu. En halv Time gik, stadig klart Vejr. Saa 

fik Schack en lys Ide. Han saa efter Vinden, Sydvest, naa 

saadan; og han var ikke sen til at ringe til Haslev . 

- Hvordan er Vejret der? 

- Det har været klart nu længe. 

Dermed var vi trøstede; der var tilsyneladende ikke 

mere Vand paa Vej. Ved Middagstid faldt der dog en Byge; 

men saa var det ogsaa forbi, og da Klokken var 2, var 

Langelinie et Menneskehav, der kogte og sydede i Op

hidselse og Spænding, diskuterede Chancerne for og imod 

og satte deres Holds Farver i Frakkens Opslag. Unge 

smukke Damer fra Damernes Roklub havde overta6et Sal-
'" get af de blaa og røde Mærker, som bruges af Folk til at 

vise aabenlyst, hvor deres Sympati er. Damerne gjorde saa 

stor Lykke, at jeg er overbevist om, at alene deres Tilstede

værelse var nok til at faa mange, der ellers var komplet 

lige glade, til hvilken Side Sejren gik, til at købe »Sympati
Mærker«. 
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Over Mængdens Hoveder smældede Flagene for den 

friske Efteraarsvind, og Tonerne fra et stort Orkester -

større end nogensinde tidligere - under Ledelse af Gar

dens populære Dirigent, bidrog til at forkorte Ventetiden 

Universite tsholdet. 

før Starten. Præcis Klokken to holdt Musikken inde, et 

Skud forkyndte, at Kampen var begyndt. 

Havde der ikke været Spænding før, saa blev der det i 

hvert Fald nu. Alle fulgte med øjnene de store blaa og røde 

Plakater, der praktisk anbragt paa nogle Pramme midt i 

Sejlløbet klart og tydeligt viste alle de mange Tilskuere paa 

Langelinie, hvorledes Stillingen var. Raaberens Meddelelser 
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fra de forskellige Telefonvagter langs Banen modtoges med 

Bifaldsraab fra den ene Del af Forsamlingen og med Pro

tester og Skuffelsesudbrud fra den anden, den hvis Y nd

linge laa sidst i den bitre Strid derude i Havnen. 

Og under alt dette stod Dommeren rolig og støt med 

Flaget i Haanden, parat til at Lade det falde for at tilkende

give, at Afgørelsen havde fundet Sted, et Symbol paa den 

store uafvendelige Retfærdighedsdom, der ventede llpaa

virket af Støjen, Spændingen, Ophidselsen og Sympatierne, 

der kogte rundt omkring. 

Scenen er forlagt til Gasværkshavnen. 

Her mødes Roern{f i Træningshllset. Baaden og Aarerne 

ses efter endnu engang, alt skal jo være i Orden, nu da 

det for Alvor gælder; nu gælder det at alle Sæder er 

smurt, at intet Spændholt er i Uorden. Styrmændene ser 

en sidste Gang efter Ror og Jukliner. De sidste In

strukser gives af Trænerne, de sidste Aftaler mellem Stro

ken og Styrmanden træffes. Saa bæres Baaden ud og sættes 

i "Ballen « - Træneren skyder den ud fra Pontonen og 

spytter overtroisk efter den for at skaffe Held. Et Øjeblik 

ligger Holdet stille, medens alle skubber sig rigtig i Plads, 

saa lyder Styrmandens Stemme: 

- Til Roning klar - Ro! 

Og bort glider Holdet, ud til Kampen, vidende, at naar 

det igen lægger til Land deroppe i Lystbaadehavnen er det 

- hvad enten det saa har vundet eller tabt - forbi med 

Spændingen, der efterhaanden næsten er blevet uudholdelig. 

Efter et Par Prøvestarter paa Vejen op til Langebro, 

og efter at alle Mand for sidste Gang har lovet hinanden 

at klø Modstanderne, kommer saa det store Øjeblik, hvor 
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begge Baade er manøvreret paa Plads, og der kun ventes 

paa Starterens Skud. Spændte og nervøse sidder Roerne 

rede til at rive Aarerne gennem Vandet for at give Baa

den den størst mulige Hastighed hurtigst muligt. 

Saa lyder det fra Starterbaaden: 

- Er De klar? ... . .. . . Bang! 

Og seksten Rygge spændes, seksten Aarer flaas gennem 

Vandet, Styrmændenes Tællen sønderflænger Luften, Bane

dommerbaadens Motor knalder, Løbet er i Gang. 

Som de foregaaende Aar benyttede Polyteknikerne den 

Taktik at søge at komme forrest i Starten og først under 

Knippelsbro, og som sædvanlig lykkedes det. Universitets

holdet, der bestod af unge Roere , kunde ikke dæmpe Ner

vøsiteten helt. En Ugle kort efter Starten efterfulgtes af 

flere. Holdet tabte med det samme saa meget Terræn, at 

det ikke noget Øjeblik under Resten af Løbet var det mu

ligt at true de erfarne Polyteknikere, der slet ikke tillod 

det at komme op, men besvarede alle dets Spurter. 

Ved Toldbodbommen er vi samlede, en hel Mængde , 

der ønsker at se Baadene saa tidlig som muligt og ikke vil 

staa i Menneskemængden henne ved Maalet. Vi kender in

gen Meldinger, aner ikke, hvordan Stillingen er, Spændin

gen er derfor stor. 

- Der kommer de, raaber en, og virkelig kommer den 

ene Baad til Syne nede hvor Kvæsthusbroen knækker. Det 

er Polyteknikerne, kort efter kommer Universitetsfolkene 

til Syne; de slider og slider; Polyteknikerne tager mere 

roligt paa det; men de er jo ogsaa i Spidsen. Nærmere og 

nærmere kommer de, nu passerer Polyteknikerne os og gli-
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der gennem Bomløbet, de ror uanfægtet af vore Raab, ingen 

ser ud af Baaden; Modstanderne er endnu for nær til , at 

man tør tillade sig Ekstravagancer, nej bare trække, roligt 

og stærkt; for hvert Tag er det som springer Baaden frem 

Vandet, de vil sejre nu. 

Forbi er de. 

Universitetshol det kommer. 

- Toldbodbommen, raaber Styrmanden, og de sætter i 

en sidste Fortvivlelsens Spurt; men nej, de er allerede et 

slagent Hold, og de ved det selv. Bevidstheden herom gør 

det ikke bedre. Det er rent mekanisk, de nu fører Taget 

igennem. 

- Hæng i, raaber vi; I kan godt naa det endnu! 

Men der er intet at gøre; de ved det, og idet de 

passerer os, ser jeg et Glimt af et Ansigt, idet en af dem 

under Taget kigger ind mod os. Han bider Tænderne sam

men og sætter Ryggen i, men i hans øjne læser jeg Op

givelsen. 

- Vi skal igennem, staar der i dem; men de andre kom

mer først. 

Og saa ved ogsaa jeg, at de andre kommer først og 

begiver mig langsomt op mod Maalet. Der er jo intet at 

haste efter, Afgørelsen er faldet. 

Da jeg naar Lystbaadehavnen, er Roerne ved at gaa i 

Land. Alle er de omringede af Venner og Bekendte, og 

det varer lidt, før jeg faar fat i en af dem, som kan berette 

mig Slagets Gang fra Begyndelsen. 

For fjerde Gang i Træk har Polyteknikerne vundet 

Universitetsmatchen, fjerde Aar i Træk kommer Akade

mikerne til Musikkens Toner ind paa Pladsen foran Lange

liniebaadehuset med »Paraplystativet« paa Skuldrene. Po

lyteknisk Læreanstalts Direktør taler, og Professor Torm 
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taler. Frants Hvass taler som Formand for D. S. R., Leve

raab udbringes, og saa begiver Holdene sig i Procession til 

Tonerne af Johannes V. Jensens Sang til Danske Studenters 

Roklub »Bær den lange Baad af Skuret« paa Vej gennem 

Gaderne til Polyteknisk Læreanstalt, hvor Professor P. O. 

Polyteknikerne bærer Sølvgemmet til Læreanstalten. 

Pedersen modtager Trofæet til Opstilling i Læreanstaltens 

Forhal. Og dermed er den egentlige Kaproning forbi. 

Polyteknikerne satte ny Rekord for ' Løbet i 10 Min. 

14'(" Sek. Akademikernes Tid var 10 Min. 22" j:; Sek. 

Festen om Aftenen var yderst vellykket; men den er 

jeg ikke den rette til at skrive om; thi jeg var ikke til Stede. 

»QuIsf«. 
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D er er i Aarets Løb indkommet iaH 1167 Kroner hvil

ket er noget mere end i Fjor. 

Bestyrelsen for »Vennerne «, der ligesom sidste Aar har 

bestaaet af Overlæge Brun-Pedersen (Formand), Direktør 

Helge Jacobsen og Hr. Josias Bille, vedtog i Samraad med 

Ledelsen for Danske Studenters Roklub at skænke Beløbet 

som Hjælp til Bygning og Udstyrelse af Klubbens Week

end- og Feriehus i Nivaa. 

Som anført i Beretningen over Sæsonen har Nivaa-Huset 

været stærkt besøgt og til stor Glæde for Medlemmerne, 

som derfor, naar de i de kommende Somre kan dyrke det 

sunde og frie Liv i Nivaa, vil være D. S. R.s Venner meget 

taknemlige. 
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Vandrepræmien ved de nordiske Studenterka pronin ger . 

DE NORDISKE STUDENTERKAPRONINGER. 

D et er med glæde jeg imøtekommer anmodningen om 

at skrive om De nordiske Studenterkaproninger. For 

det første har disse skaffet mig selv mange hyggelige min

der, for det andet har de været av stor betydning for min 

klub, ja ogsaa for norsk rosport i sin almindelighet. 

Det var paa vor generalforsamling i Aaret 1900, at vor 

altfor tidlig avdøde æresmedlem Dr. Peter Torgersen frem

satte forslag om, at man skulde henvende sig til de øvrige 

skandinaviske universiteter for at faa arrangert aarlige 

studenterkaproninger - et forslag som blev vedtat. I april 

næste aar rettet saa N. S. R. henvendelser til Akademisk 

Roklub, Kjøbenhavn, og til studenterne i Stockholm. I vort 

festskrift, utgit i anledning av vort 25-aars jubilæum i 1922, 
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skriver Dr. Saugman meget fornøjelig om den bestyrtelse 

og glæde som denne indbydelse vakte i Akademisk Roklub. 

Bestyrelsen blev i al hast sammenkaldt samme dag og til

trods for at kassereren rystet betænkelig paa hodet blev 

det vedtat at svare, at man var villige til at komme til Norge 

samme sommer, hvis kaproningen kunde holdes i indriggere, 

da de danske studenter ingen utriggere eiet. Fra de svenske 

studenter fik Norske Studenters Roklub det svar, at de ikke 

hadde anledning til at møte, men at de gav tanken sin til

slutning. Det er ned igjennem aarene blit med denne pla

toniske tilslutning fra svenskenes side. De svenske studen

ter har aldrig stillet lag i De nordiskeStudenterkapronin

ger, endskjønt disse to ganger efter svenskernes anmodning 

er blit avholdt i Sverige. Derimot kom de finske studenter 

med allerede i 1904 og de deltok regelmæssig hvert aar helt 

til verdenskrigen brøt ut i 1914. Efter krigen har vi i ethvert 

fald forsøkt atter at komme i forbindelse med de finske Stu

denter, men saavidt vi har bragt i erfaring, saa eksisterer 

der nu ikke længer nogen finsk studenterroklub. De danske 

og norske studenter har derimot trofast deltat i studenter

kaproningene den hele tid. Kaproningene er nu afholdt ialt 

24 ganger - der blev ikke rodd i 1917 og 1918 paa grund 

av de mange vanskelige forhold - og de danske studenter 

har mødt frem hver eneste gang medens de norske stu

denter i 1904, 1905 og 1908 ikke hadde anledning til at 

møte. Det kan derfor trygt sies, at det hører til de danske 

og norske studenterroeres religion nu, at der hvert aar skal 

holdes studenterkaproning selvom skjæbnen, økonomien 

eller andre magter stiller aldrig saa mange vanskeligheter 

iveien. 

Den 30te juni 1901 mødtes da for første gang danske og 

norske studenter til kamp paa kaproningsbanen. Møtestedet 
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var det vakre Hankøsund ved Fredriksstad, hvortil det og

saa iaar er meningen at henlægge den 25de studenterkap

roning. Danskenes stroke var stud. med. Em. Saugman og 

nordmændenes, stud. med. Olaf Tandberg. Der blev .rodd i 

indriggere og de danske studenter vandt med en tid av 

10 minutter mens nordmændene brukte 10,9 minutter. Efter 

kaproningen blev der stor fest paa Hankø Bad. Dampbaaten 

til Oslo maatte imidlertid gaa kl. 10 og for i det hele tat 

at faa alle deltagerne med, stillet man op i procession med 

musik i spissen og marsjerte ned til baaten. Snart efter var 

dækket ryddet og saa danset man i deilig maaneskin helt 

til dampbaaten i en av de berømte smaa timer la til bryg

gen i Oslo. De danske studenter var med som klubbens 

gjæster. De blev privat indkvartert. Dagen efter var det 

middag for dem paa Holmenkollen og næste dag tok man 

en dampskibs tur ut gjennem fjorden og samledes om afte

nen paa Bygdø. Saa skiltes man og de danske og norske 

studenter var et godt minde rikere. Jeg har dvælet saa 

længe ved den første studenterkaproning fordi den straks 

slog tonen an. Først god idrett, derefter godt kameratskap, 

det har været studenterkaproningernes motto. 

I 1902 var det de danske studenters tur til at holde kap

roningen. Dr. Saugman var atter stroke for det danske lag, 

som det aar var Danmarks bedste indriggerlag, mens det 

norske studenterlag var Norges bedste. Danskene vandt 

med to længder. 

Det næste aar blev konkurransen haardere. Kapronin

gen blev denne gang avholdt paa Oslo havn med start un

der Akershus Fæstning. Det danske lag var det samme som 

aaret før, mens vi i det norske finder vor to »grand old 

men « Nicolai Paus og Olaf Tandberg. De norske studenter 

ledet den største del av løpet, men danskerne vandt med 
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en tid av 8.55.4, mens de norske studenter brukte 8.55.6. 

Ogsaa denne gan~ roedes der i indrigger. 

1904 aar holdt vi stor tilstelning i vort nye baathus paa 

Bygdø o!~ kunde paa grund herav ikke stille lag til dette 

aars studenterkaproning. Istedetfor møtte finnerne for før

ste gang, ligesom der ogsaa for første gang roedes i ut

riggere. Kaproningen fandt sted i Kjøbenhavn og atter førte 

Saugman sit lag frem til seier. 

1905 var alvorets aar for os nordmænd og av den grund 

maatte vi det aar atter utebli fra studenterkaproningen. 

Dette holdtes det aar for første gang i Helsingfors, hvor 

finnerne vandt. 

Næste aar var alle tre lande for første gang med og kap

roningen blev holdt for første gang i Holtekilen ved Oslo. 

De danske og norske lag møtte i kravelbyggede baater, 

mens finnerne hadde laant en klinkbygget og var av den 

grund paa forhand handicapped. Det norske lag kom foran 

i starten, men blev snart efter tat igjen og for 5te gang 

bragte Saugmann sit land seier. Differansen var en baat

længde. 

1907 bragte nordmændene den første seier og laget var 

det berømte Finnelag med løitnant Diderik Finne som 

stroke. Studenterkaproningen holdtes det aar i Kjøbenhavn 

den llte juli, men den 30te juni hadde allerede Akademisk 

Roklub, som igjen hadde Dr. Saugman paa strokepladsen, 

været i Oslo for at føle sine konkurrenter paa tænderne. 

Finnelaget vandt og det samme gjorde det den 7. juli i 

Kjøbenhavn i løpet om det danske mesterskap og den llte 

juli i studenterkaproningen. Finnerne var ogsaa med og 

atter i laant baat. Mellem danskene og nordmændene blev 

konkurransen haard. Nordmændene vandt i indspurten og 

brukte 7.15.2, mens danskene brugte 7.15.6. 
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I 1908 forfulgte ikke nordmændene sin seier. Finnelaget 

blev opløst og vi sendte i det hele tat intet lag til studenter

kaproningen, som det aar blev holdt i Helsingfors og hvor 

finnerne vandt. 

Til gjengjæld kom vi saa meget sterkere igjen det 

næste aar, og ni gange i træk vandt vi derefter studenter

kaproningen. I 1909 var møtestedet atter Holtekilen ved 

Oslo og alle tre land var repræsentert. Vi hadde ogsaa 

faat en henvendelse fra Cambridge universitet men det blev 

med tanken. I vort lag det aar sat »Arne «, ogsaa kaldt 

grosserer Corneliussen, senere formand i klubben og i 

Norsk Roforbund. Tiderne blev: Norge 7.42.4, Finland 

7.45.8 og Danmark 8.1. 

I 1910 samledes atter lag fra de 3 lande i Kjøbenhavn 

og nordmændene vandt med finnerne to baatlængder efter 

sig. Det var den 10de studenterkaproning og i den anled

ning avholdtes der efter kaproningen en vellykket jubi

læumsfest. Paa denne fremviste N. S. R.s representanter et 

fotografi av gravør Bruuns kjendte kunstverk: »Venus sti

ger op av vandet«, som de foreslog opstillet som vandre

præmie for studenterkaproningerne. Akademisk Roklubs 

forman'd, Overretssakfører Steinthal mente imidlertid, at 

den berømte dame ikke had de synderlig meget med roning 

at gjøre og foreslog, at man istedet skulde indhente utkast 

til en præmie, som i større utstrækning opfyldte denne be

tingelse. Dette blev vedtat. Saa skiltes man med et »Vel 

mødt i Helsingfors riæste aar!« 

Studenterkaproningen i 1911 blev imidlertid ikke av

holdt i Helsingfors. Ut paa vaaren fik nemlig »Akademiska 

Roddklubben « i Helsingfors anm0dning fra »Medicinarnes 

Idrottsf6rening« i Stockholm om at gaa med paa at hen

lægge studenterkaproningen til det akademiske idretts-
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stevne i Stockholm i dagene fra 22.-24. september. Vi 

var ikke synderlig begeistret for tanken om at maatte ro 

saa sent paa høsten, men gik da til slut med paa planen. 

Kaproningen blev ikke særlig vellykket. For det første 

glemte arrangørerne at avgi møte, saa hvis det ikke hadde 

været for Stockholm Roddforenings elskværdighet, saa var 

visst kaproningen aldrig blit noget av. Dernæst var banen 

lagt under en bro, hvor kun et hvælv kunde brukes, og der 

var som vanlig mødt lag baade fra Finland, Danmark og 

Norge. Deltagerne fik da det noget farlige raad av dom

merne: »Dere faar slaas om midtbanen og kommer dere 

alle samtidig »blir det mycket svårt «« . Det blev »mycket 

svårt «, dog ikke paa grund av den ene hvælvbuen, men 

paa grund av en sterk sving som maatte taes utenfor et 

badehus. Her mente danskene at nordmændene kom ind i 

deres bane og protesterte. Der blev rodd om og nordmæn

dene slog danskene med en halv længde. Finnerne var seks 

længder efter. 

I 1912 mødtes da for første gang lag fra alle tre lande j 

Helsingfors, hvor opholdet blev straalende tiltrods for at det 

var de 4 roere i det finske lag, som maatte bære alle vert

skapspligter. Som 2-er i den norske baat sat Leif S. Rode , 

en av vore æresmedlemmer og nuværende formand i Norsk 

Landsforbund for Idrett. Nordmændene fik daarlig start. 

Like efter at der var kommander t ro laa baaten tvers paa 

banen. Der maatte stoppes og startes paa .nyt. Laget gik 

saa først forbi finnerne og derefter forbi danskene. Tiderne 

blev 7.33, 7.42 og 8.09. Baade det danske og norske lag 

deItok efterpaa i Olympiaden i Stockholm, hvor nordmæn

dene med % længde blev slaaet av »The Thames Rowing 

Club«, som blev no. 2 i Olympiaden. 

Næste aar var det Norges tur til at arrangere kap-
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roningen, og for sidste gang kom der lag sammen fra alle 

tre land. Det blev atter et haardt nappetak mellem de dan

ske og norske studenter. Nordmændene vandt med en tid 

av 7.12.4, danske n e brukte 7.18.2 og finnerne 7.35.8. Der

med hadde N. S. R. tat ledelsen. Av de 13 avholdte stu

denterkaproninger hadde klubben nu vundet de 6 mens 

danskene hadde 5 og finnerne 2 seire. l det norske lag sat 

atter Corneliussen og desuten Helgesen. "Mads « coxet det 

danske lag og Dr. Secher var ogsaa med. Der blev holdt 

avskedsfest paa Holmenkollen for de danske og finske gjæ

ster og jeg hidsætter sidste vers av Rodes vise: 

"Alt nærmer sig skilsmissens triste minutter, 

og samværets tid rinder hen. 

Vi roper da venner før festdagen slutter 

et hjertelig "Vel mødt igjen! « 

Oprindelig startet med ængstelig mine 

er racernes tal nu paa andet dusinet'! 

"Vel mødt for den fjortende gang! « 

Det blev imidlertid sidste gang finnerne deltak i De nor

diske Studenterkaproninger og trist er det. De var kjække 

idrettsmænd og gode kammerater. 

l 1914 mødtes de danske og norske studenter i Kjøben

havn og nordmændene vandt med fire længder. Præmierne 

blev utdelt om aftenen paa en sikkert meget belivet fest i 

Yachtpaviljongen paa Langelinie. Her blev da for første 

gang Det Akademiske Vandreskjold overrakt det seirende 

lag. Initiativet til forfærdigelsen av dette skjold var tat av 

Dr. Torgersen og var en gave fra danske, finske og norske 

studenterroere. 

Den 15de studenterkaproning blevavholdt i Norge, idet 
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finnerne paa grund av krigen ikke var is tand til at arran

gere denne. Ogsaa dette aar henvendte vi os til Sverige for 

om mulig at faa deltagelse derfra, men forgæves. Det nor

ske lag var det samme som senere slog "Smedene « i kamp 

om det danske mesterskap. Det slog da ogsaa de danske 

studenter med en tid av 8.30.3 mot 9.23.7. For første gang 

sat Herman Klem paa strokeplassen i den norske baat. 

Nansen omgivet af danske Venner . 

I 1916 skulde kaproningen atter ha været avholdt i Kjø

benhavn, men efter indtrængende anmodninger fra svensk 

hold gik nordmændene og danskene motstræbende med paa 

at kaproningen atter blev henlagt til Stockholm. Naar saa 

skedde var det i haab om at man der~ed endelig engang 

skulde kunne faa svenskene med i denne snart klassiske 

kaproning, som uten avbrytelse 'hadde været avholdt i 16 

aar. Som betingelse for at avholde løpet i Stockholm krævet 
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man derfor svensk deltagelse, men atter blev man skuffet. 

Studenterkaproningen holdtes paa den nordiske mester

skapsronings 2den dag og nordmændene hadde den fore

gaaende dag deltat i to anstrengende løp og samme dag i 

et løp. De var derfor nærmest bevistløse, da startmed

hjælperen kaldte studenterlagene ut paa banen. De gode 

traditioner tro viste imidlertid de danske studenter den 

sportsaand at tilby at udsætte løpet til nordmændene atter 

var kampdygige. Efter en times hvil kunde nordmændene 

atter gaa i baat~n og de vandt med et par længders for

sprang. Det danske lag var et helt nyt juniorhold. 

I 1917 og 1918 blev der ikke holdt nogen studenter

kaproning paa grund av de vanskelige forhold. 

Den 17de studenterkaproning blev derefter avholdt i 

Kjøbenhavn i 1919. Klem stroked fremdeles laget. Didrich

sen coxed og undertegnede representerte for første gang 

klubben. De danske studenter stillet med et juniorlag. 

Nordmændene vandt med en tid av 7.22.4, mens danskene 

brukte 7.27.6. Paa et møte mellem representanterne for de 

danske og norske studenter blev det besluttet at forsøge at 

utvide studenterkaproningene til at omfatte: Løp for 

4-aarede utriggede baater med styrmand, løp for seniors i 

4-aarede utriggede baater uten styrmand og løp for ottere . 

Denne plan er dog aldrig blit realisert, og det er jo ogsaa 

et meget stort og dyrt apparat. 

I 1920 var det meningen at studenterkaproningen atter 

skulde holdes i Kjøbenhavn. Vort resultat i kretskapronin

gen her var imidlertid saa daarlig at vi ikke fandt at burde 

reise. Istedetfor kom de danske studenter hit op og de 

vandt for første gang paa 10 aar. Tiderne var 7.55.1 og 

8.4.7. 

Næste aar reiste vore roere igjen til Kjøbenhavn. Et 
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juniorlag skulde representere os mens danskene møtte med 

sit seniorlag. Kaproningen blev en av de mest spændende. 

100 m fra maal ledet vi med Y. længde. Saa »fisket « en 

av vore roere og danskene kom op paa siden og da maalet 

passertes var det næsten umulig at avgjøre hvem som var 

foran. Av de tre dommere, som alle tilhørte fremmede 

klubber, hold en paa dødt løp, men de to andre dekre

terte dansk seier. Tiderne blev opgit at være 7.20.4 og 

7.20.6. Om aftenen holdtes der en meget vellykket fest hvor 

Henning Koch talte for N. S. R. og Didrichsen svarte. 

Den 25de mars 1922 feiret N. S. R. sit 25-aars jubilæum 

og i den anledning blev der holdt en fest hvortil den da

værende formand i Dansk Forening for Rosport, Overlæge 

Saugman kom op. Under middagen bragte han først en hil

sen fra D. F. f. R. med tak for alle de gange N. S. R. hadde 

mødt frem til kaproning i Kjøbenhavn, og overrakte for

eningens silkestander paa sølvstang, som gave til klubben. 

Vor daværende formand, advokat Rode, reiste sig allerede 

for at takke, men Saugman smilte og fortsatte. Denne gang 

var det en hilsen fra de danske studenterroere, ogsaa fra 

dem hadde han, stroken i syv studenterkaproninger, en gave 

med, »som n,ok d'Herrer ved det Bord vil drage KenseI 

paa«, sa han, og nikket til det midtbord, hvor en flerhet av 

vore bedste race roere sat, og frem under bordet tok han -

V andresk j oIdet for studenterkaproningerne. »Det skulde 

have været rodd om dette endnu nogen Aar «, sa han, »men 

vi har regnet ut, at det alligevel vil havne i Norge, saa tag 

det med det samme! « Den jubel som fulgte Dr. Saugmans 

tale lar sig ikke beskrive og dog overgikkes den af den som 

fulgte hans slutningsreplik: »Saa stiller vi danske op et nyt 

istedet! « Og det er blit gjort, og Opsættelsen av den pragt-
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fulde pokal, som nu vandrer, skyldes uten tvil ikke mindst 

Dr. Saugmans initiativ. 

Studenterkaproningen det aar holdtes paa Holtekilen og 

danskene vandt med l /:! længde. 

I 1923 førtes der en længere korrespondanse med dan

skene, idet disse hadde fremsat forslag om at studenter

kaproningene skulde utvides til flere land og altid avholdes 

i Kjøbenhavn. N. S. Rs bestyrelse fandt det betænkelig at 

gaa med paa de danske planer og i ethvert fald urigtig at 

foreta saa omfattende forandringer uten at finnerne fik 

medbestemmelsesret. Spørsmaalet blev saa utsat og er ikke 

senere blit drøftet. Imidlertid gik man efter danskenes øn

ske med paa det aar at møte til studenterkaproning i Gøte

borg under Svenska Spelen der. Danskene vandt og slog 

vort lag med 4 længder. 

Næste aar holdtes studenterkaproningen atter i Kiøben

havn og denne gang var det nordmændenes tur til at vinde, 

og differansen var to baatlængder. 

I 1925 blev studenterkaproningen for første gang avholdt 

paa den nye bane paa Frognerkilen ved Oslo og kapronin

gen indgik som et led i de internationale kaproninger, som 

samtidig avholdtes. Klem stroked atter det norske lag og 

"Didrich« coxed. Det vandt med to længder, men av det 

danske lag hadde tre mand ikke hat anledning til at komme 

med toget før k!. 12 selve racedagen og rak saavidt at 

skifte og naa startpladsen i ret tid. Allerede samme d~g 
reiste to av dem tilbake. Jens Nielsen derimot blev igjen 

og stroked en fremragende badeotter til Huk og Nakholmen. 

Hjor var vi da atter i Kjøbenhavn og ikke mindre end 

ti mand talte det norske lag. Studenterkaproningen blev 

en av de mest spændende. Differansen var ved maal kun 

en meter - i danskenes favør. Tiderne blev 7.17,2 og 7,17.4, 

~ 

I 
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En rigtig morsom tur hadde vi og samværet blev afsluttet 

med fest i Taarnrestauranten om aftenen efter den inter

nationale regattas avslutning. 

lait er der avholdt 24 studenterkaproninger, hvorav 

nordmændene har vundet 12, danskene 10 og finnerne 2. 

9 gange har Oslo været møtestedet, 9 gange Kjøbenhavn, 

3 gange Helsingfors, 2 gange Stockholm og 1 gang Gøte

borg, 

laar skal da den 25de studenterkaproning avholdes, ar

rangert av os og antagelig i Hankøsundet , hvor ogsaa den 

første blevavholdt. Tænk om lagene fra 1901 ogsaa kunde 

gi møte . Hvad sier overlæge Saugman til det? 

Det var studenterkaproningenes historie, Den er mu

ligens blit lidt lang, men det har været vanskelig at be

grænse den, hvis man skulde ta lidt med om de forskjelli ge 

kaproninger og ikke bare indskrænke sig til en tør op

ramsning. Det kan endvidere mulige ns bebreides mig, at jeg 

har skrevet mere om de norske lag end om de andre, men 

om de førstnævnte har jo jeg de bedste oplysninger. 

Har da studenterkaproningene hat nogen betydning? 

Ja, absoluL, For det første for vore to klubber , idet megen 

god idrett er blit øvet og godt kameratskab pleiet. For min 

klubs vedkommende er jeg sikker paa, at den ting, at man 

hver Sommer har været nødt til at stille lag i studenter

kaproningen, og det er man jo æresforpligtet til, har be

virket, at alle kræfter er blit sat til for at skape det bedste, 

og det har bragt klubben mange skridt frem paa kapronings

banen. Og kameratskapet har ogsaa hat sin store betyd

ning, kameratskapet mellem de danske og nor.ske studenter 

som hvert aar møtes paa kaproningsbanen og senere i fest. 

I venskapets tegn uten h~itidelige former og høitidelige 
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taler har studenterkaproningen fremmet praktisk skan

dinavisme . 

Men ogsaa utenfor vore to klubber mener jeg at stu

denterkaproningerne har hat betydning. De var forløperne 

for de nordiske ka proninger og, saavidt jeg vet, bidrog de 

ikke lite til at rosporten bl ev s tatsunderstøttet i Danmark. 

Til lykke med jubil æet og vel mødt i de kommende aar! 

E. W. Nansen . 
Fo rmand i Norske St.udenters Roklub. 

Fra norske S tu den ters Besøg 1926. 
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Deltagelse 1 Roningen 1926. 

km 
Navn 

roe l I styret I ialt 

I 
Abell , K. .. ................ 78 
Algren-Ussing, H. ..... . .. . . 312,5 
Alsing, Svend .. .. . . . . . . . . . 94 
Andersen , e . V. . . . . . . . . . . . 36 

.. G . E. R......... 46,5 

.. H. e. ..... . .. . .. 622 

.. K. A .. .. ...... .. 1 214 

.. K. E. P. . .... ... 212 
Asmild, T . . . . . . ...... . . . .. . I 90,5 
Autrup, H. E .. . .. . . . . . . .. . I 375,5 

Bak , B .. . ... .... . . . . .... . . I 103 
Bak-Jensen, J ...... . . . . .... I 38 
Bang, J.. . . .. ...... .. ... . . . 1 18 
Banke, L. .. . ... . . .... . . . " 1 315,5 
Bardram, E . V. . . . . .. . . .. .. 539,5 

.. I. V. P. T..... ... 174,5 
Beenfelt, I. B. . . . . . . . . . . . . . 260 
Bentzon, H. . . . . . . . . . . . . . . . 100 
Bergqvist, K. E. H. . . . . . . .. 273 
Berthelsen, N . ........ . .. . . I 356,5 
Bing, l. H ........ .. .. .. ... : 59 
Bitsch , H. . . . . . . . . . .. . . . . . 15 
Bjarke, A. P ... .... . ... . ... 13 
Blume, I. V .. ..... . . . ...... I 125 
Bohn-Rasmussen , M. . . . . . . . 10 
Brammer, E .. . . . . . . . . . . . . . . 116 
Brandt, A . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 

.. P . la eour .. ....... 21 
Bra nner , H. e . ...... . . . .. . 541 
Breinegaard, V. S .. . ... ... . 11 
Brun-Pedersen , M ........ . ' 1' 1 
Bryld, H. B. .. .. . .. . . . . . . . . 35 
Brøchner-Larsen , P .. . . . . . .. 412 
Buchwald-Hansen, M. . . . . . . 4 
Buck, K. G .... ... . . . .. .. . ' 1695 
Buge!. S. A. M.. . . . . . . . . . .. 369 
Busch, F .. . . . . . . . . . . . . . . . .. 158 

45 
9 

10 
O 
O 

14 
38 

2 
28 
96 

5 
2 
O 

14 
11 
28 
58 

O 
O 

28 
O 
2 
5 
6 
5 

IO 
8 
3 

39 
O 

87 
O 
O 
O 

100 
49 
O 

123 
321,5

1 

I~L I 
636 
252 
214 
118,5 
471.5 

108 
40 I 

18 
329,5 : 
550 ,5 
202,5 
318 
100 I 
273 I 
384,5 

59 
17 
18 

135 
15 

226 
92 
24 

580 
11 
88 
35 

412 
4 

795 
418 
158 

Anta l Ture 

roet I styre t I iah 

20 
38 
15 
9 
8 

118 
42 
33 
14 
44 

18 
6 
4 

49 
52 
30 
43 

I 
54 
62 
17 
3 
2 

25 
2 

19 
31 

3 
100 

2 
1 
5 

64 
I 

70 
36 
15 

8 
2 
2 
O 
O 
4 
9 
1 
2 
8 

1 
1 
O 
4 
3 
5 
8 
O 
O 
7 
O 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
1 
9 
O 
8 
O 
O 
O 
2 
6 
O 

28 
40 
17 
9 
8 

122 
51 
34 
16 
52 

19 
7 
4 

53 
55 
35 
51 

1 
54 
69 
17 
4 
3 

26 
3 

20 
33 

4 
109 

2 
9 
5 

64 
1 

72 
42 
15 
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h oct 

km 

I 
N a vn 

s lyret I ialt roet 

Capito, V .. ... .......... . . . il 17 O 17 5 
Carstensen, H. H ....... . ... t 58 O 58 14 
Christensen, P . A. R .. . . .. . t 33 6 39 2 

Rob. J. .. . .. . . 153 16 169 31 
Chris tiansen . . Hj .... ... . .... 244 96 340 38 
C.,h,_ P. d, ." .. ". " . . "I 96 7 103 18 
Cohn, B. P. . . . . . . . . . . . . . . . 201 29 230 31 
Cold, S .. . ... . .. . .... . . . ... I 84 7 91 19 

Dall, O. H .. .. ... . . .. . .. . .. 37 35 72 9 
Degn , Aa ........ . . .. .... .. 899,5 173 1072,5 125 
Deurs, C. van . . .. . . . . . ... . ' 437,5 73 510,5 95 
Dich , J. S . . . ....... .. .. . .. : 184 8 192 16 
Draminsk y, Per .. . .. .. ..... 435 37 472 46 

.. Poul. . .. . ... ... 82 47 129 20 
Due, P. N ..... . ... .. . ..... 158 O 158 29 
Dyreborg, R. J .... ...... .. . 6 O 6 2 

Elmlund, E .... .. . ... . . .... 281 4 

I 
285 

I: 
45 

Eriksen, A .... . . , . . . . . . . . . . 59 O 59 9 
Eskildsen, K .... o • •• • •• •••• 31 O 31 , 5 

Falk-Jensen , J.. .. . .. . . . 
::: ,I 

37 31 68 

II 
8 

F ind, J.. .. .. ... .. .... . . 110 26 136 18 
Fischer, P. E. . . . . . . . . . .. . . 23 O 23 5 
Fischer-Møller, H. .... .. . ' . 101 8 109 

ti 

23 
Fogh, H .. .. . . .. .. ..... . .. . I 65 

I 
12 77 13 

Forchhamrner, N. B . . . .. .. . 261 6 267 25 
F rank-Christensen, C .. .. . .. 37 43 

\ 

80 9 
Forster, W. T .... ...... .. " II 82 22 104 

II 
17 

Galle, H .... .. . ... . 47 O 47 13 
Galster, G ... ......... . . . . . 262 20 282 

I 

90 
Germer, S . ..... . ... . .. . ... 348 109 367 56 
Gleditsch, L. . ... . .. ... .... 67 11 78 13 
Goldberg, J .. . ... .. . . . . . . . . 65 

I 

12 77 18 
Gordon, O .... .. .. .... . .... I 21 O 21 

I 

5 
Gormsen, G . .... . . . . .... " 1 32 O 32 6 
Gotfredsen, E .. ... . .. . . .... 260 30 290 48 
Grove, C. . . . . . . . . . . . . . . . .. 265 88 353 30 
Gry, J.. .. . ... . . . .......... 136 39 175 24 

I 

Halberg, G . . . ... .. . ..... .. 
I 

4 O 4 1 
Hammerich , E .. ... .... . .. .. 13 O 13 3 
Hansen, Aage M . . . . .. ..... 75 10 85 21 

" Axel ....... . ...... I 26 9 35 6 

" 
A. Buus .... .. . .. . . 203 5 208 28 

" C. F . .. . . .. . .... . 1 51 O 51 9 

" 
C. V. .. .. .. ... . .. . 711 953 1664 68 

" 
Edward .. .. . . . . . . . , 4 O 4 I 1 

Antal Ture 

styret I ;ah 

O 5 
O 14 
1 3 
3 34 

12 50 
2 7 
7 38 
2 21 

10 19 
15 140 
25 120 
2 18 
6 52 
9 29 
O 29 
O 2 

1 46 
O 9 
O 5 

I 

I 
5 13 
4 22 
O 5 
2 25 
3 16 
1 26 
4 13 

I 
4 21 

I 
O 13 
6 96 

17 73 
2 15 
4 22 
O 5 
O 6 
6 54 

11 41 
5 29 

O 1 
O 3 
3 24 
3 9' 
1 29 
O 9 

95 163 
O 1 
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I 
km II Antal Ture 

N a v n I--ro- .-t -;-I -st-yr-. -t '7'1- ia-ll- t
,f-, -ro-.-t -;-1 -st-yr-c-t T

I
- ia-h-

Hansen , G. P. B ... . .... . .. 11 87,5 O 
" K. E. . . . . . . . . . . . . . 491 ,5 61 
" M. 0 st . . ... ....... 86 O 
" Reinh. S.. . . . . . . . . . 1.08 165 
" S. Ingemann ..... .. \ 202 3 
" Th. N. ... . . . ... .. . 82 10 

Hart vig, J. . . . . . . . . . . . . . . . . 30 O 
Hassager , H. . . . . . . . . . . . . . . . 329 13 
Haug, S .... .. ... ... ..... " 35 O 
Heegaard, K. . . . . . . . . . . . . . . 27 O 
Hein , J.. . . . ... . . .. . ..... .. 235 30 
Hejberg, S ... .............. 1 79 O 
Hemmingsen , N. R. . . .. .. .. 509 48 
He ndil, O.. . . . . . . . . . . . . . . . . 233 17 
Hendriksen, P. G. . ....... . 263 26 
Henningsen, E. Juul. ... .. . , 237 3 

" E. M .. ........ , 113 40 
P. A ... .. . . . .. I 5 O 

He nri~ksen , C. V. H . .... . . . I 8 55 
Herbøl, P .. .... . . . . . . . . . . . . 92 5 
Hernø, A. . .. . . . . . . . . . . . . .. 150 O 
Hestbech, T. .. . . . . . . . . . . 126,5 123 
Hj e jle, B....... . . . . . . . . . . .. 105,5 O 
Hoffm ann , A.. ..... . . ..... 137 95 
Holst , G. Møll er . .. ... . . ... I 118 34 
Horn emann, E. . . . . . . . . . . .. 353,5 O 
Hvass, F. .. ........ .. .. .. .. 57 O 

" H .. . . ..... .... . . .. ' 1' 106 O 
Hæchmann, 1. . ... . . ... . . . . . 
Høegh-Guldberg, O. .... .... 16 O 
Høgstrøm, E .... . . ... . . ... , 544 84 
Hørlyck, E .. . . .. . . . . . .... .. . 236,5 48 
Høy, P. A . .... . .. . .. . . . . . . , 417 90 

Jacobsen, F. B ....... . ... . . \' O 
" Helge .... . ...... 9 
" N. S. ..... .. . . .. 18 

Jakobsen, H. J . . . . . . . . . . . . . 376 
J appe, C. . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 
J ensen, Axel Hertz . . . .. .. 964 

" E. Foged . . . ... . .. . 20 
" H. Anker ..... ... .. 500 
" Hans L. .......... . 241 
" Jens J .... . . ... ... . 246 
" J. Kongsdal . .. ... . 13 
" N. Rich. G. . .... .. . 97 
" T. A. Vikkelsøe . .. . 'I 75 

Jepsen, A. Stormg .. . ... . .. ' 55 
Jesse n, M . .......... ... . . . 'II 485 
Joh ansen, J. P.... . .. . .. . .. 433 
Jørgensen, Helge . . . . . . . . . .. 159 

3 
5 

24 
5 

31 
627 

O 
83 
51 
12 
O 

48 
55 
O 

15 
36 

115 

87,5 ! 
552,5 i 

86 I 273 I 
205 
92 
30 

342 

35 I 27 
265 , 

79 i 
557 
250 
289 
240 I 
153 

5 
63 
97 

150 
249,5 
105,5 ' 232 I 

152 I 352,5 
57 

106 t 

16 ' 
628 I 
284,5 
507 

25 
82 
16 
6 

18 
19 

4 
56 

5 
7 

37 
16 

101 
41 
21 
46 
17 

1 
1 

15 
21 
36 
28 
13 
23 
71 
14 
3 

4 
137 
40 
73 

3 O 
14 ' 3 
42 4 

381 II 53 
207 40 

1591 I 67 
20 4 

583 90 
291 26 
258 23 

13 3 
145 25 
130 19 
55' 13 

500 . 1 73 
469 77 
274 15 

O 25 
13 95 
O 16 
3 9 
1 19 
2 21 
O 4 
3 59 
O 5 
O 7 
3 40 
O 16 
6 107 
4 45 
8 29 
1 47 
3 20 
O 1 
2 3 
2 17 
O 21 
6 42 
O 28 
3 16 
6 29 
O 71 
O 14 
O 3 

51 
O 4 

11 148 
8 48 

15 88 

1 
1 
4 
l 
7 

95 
O 

22 
4 
3 
O 

10 
14 
O 
1 
9 
4 

1 
4 
8 

54 
47 

162 
4 

112 
30 
26 

3 
35 
33 
13 
74 
86 
19 
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Navn 
I
I_--._k_m--. __ II Antal Ture 

j roe t I styre t I iall ~t I styre t I iall 

Kaalund, E ..... ..... .. .. .. I 87 
Kann, P . .... . . . .... .. . .... 1 158 
Kier, Chr......... . .. . . .... 80 
Kirk, D . . ........ . .. .... . .. I 322 

" E.. ..... . .. . .. . ...... 496 
Kirstein, O. . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Kjær, Thorkild . . . . . . . . . . . . 227 
Knippel. E.. . . . . . . . . . . . . . . . 305 
Knox, J. . . .... . . .... ..... . 255 
Knudsen, A. C. P . . .... .. . ' 1 163 
Koefod-Nielsen, J. . . . . . . . . . 26 
Korsgaard, C . . . . . . . . ... .. . j 145 
Krag, P. . ........ . ... . . .. . 50 
Krenchel. E .. . .... .. . . .. . . I, 783 
Kronborg, S. . . . . . . . . . . . . . . 4 
Kudsk, H... . .. . . . . . . . . . . . . 128 

Lamm, R... . ..... . ... .. ... 152 
Larsen, Carlo ........... . . 61,5 

" K. H...... .. ....... 67 
Lauritsen, K. . . . . . . . . . . . . . . 18 
Lichtenberg, G. F. H. . . . . . . 475 
Liebmann, A.. . . . . . . . . . . . . . 67 
Lindberg, K.. . . . . . . . . . . . . . . 76 

" N. .... .. . . . . ..... 376 
Linnermann, K.. . ... . . . .... 12 
Lorentzen, Torkil .. . . ... .. . 1 212 
Lund, Børge . . . ....... . . ... I 91 

" G. Meng. . . . . . . . . . . . 429,5 
" H. I. C .... . . . .. . . ... 1 32 
" Mogens.. . . . ..... . .. 14 
" P. Gowerts ...... . . .. I O 

Lund-Larsen , H. . . . . . . . . . . . 18 
Lunde-Christensen, A .. . . . .. 715 
Lundgaard, O. .. . .... ... . . . 18 
Lunøe, S. '" . . ..... . . . .... 46 
Lydersen, H. . . . . . . . . . . . . .. 448 

Machoid, K.. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Madsen, E. A .... . .. . .. ... ' 11 282,5 

" Joh. . . . . . . . . . . . . . . 15 
Maes, J. Rønnenkamp . . . . . . 24 
Mandrup-Christensen, B .. . . 11 111 
Mandrup-Poulsen, O. . .. . . . . 85 
Margolinsky, K.. . . . . . . . . . .. 1 38 
Marner, O... . .. ... .. . . . . . . 26 
Melchior, M. M . . .. ........ ' 41 

" O .. .. .. . . .. . ... ' 1 105 
Mellemgaard, A ... .. .. .... . I 80 
Metz, O. . ..... ... . . . . . . .. . 66 
Mikkelsen, E . .... . . . ... , . .. 260 

O 
28 
O 

88 
110 
30 
15 

103 
62 

O 
O 

84 
8 

75 
O 

30 

24 
O 

18 
5 
3 

18 
5 

75 
O 

86 
9 

34 

2~ 1 

98 
O 

58 
4 
O 

22 

O 
17 
O 
O 

25 
16 . 
O 

32 
6 
8 
3 
O 

35 

87 
186 
80 

410 
606 
180 
242 
408 
317 
163 

I
I ~: 

26 

I 
51 
62 
22 
46 
57 
48 
29 

5 26 
229 
58 

858 
4 

158 

II 22 
12 

II 136 
I 1 
I 26 

176 I, 

~~,5 Ii 
23 , 

478 
85 
81 

451 
12 

298 1 

100 
463,5 I 
37 
41 
98 I 
18 

773 
22 
46 

28 
12 
7 
3 

87 
11 
16 
43 

2 
25 
20 
88 

7 
3 
O 
4 

121 
3 
8 

85 470 II 
15 I 5 

299,5 1
1 

62 
15 4 
24 7 

136 II 19 
101 I 19 

~~ II J 
113 I 21 
83 I 14 
66 15 

295 34 

o 
5 
O 

13 
18 
3 
2 
6 

10 
O 
O 

15 
2 

15 
O 
7 

5 
O 
4 
1 
1 
4 
1 

16 
O 
4 
2 
4 
2 
3 
3 
O 
9 
1 
O 
4 

O 
4 
O 
O 
5 
4 
O 
6 
1 
3 
1 
O 
5 

14 
33 
26 
64 
80 
25 
48 
63 
58 
29 

5 
37 
14 

151 
1 

33 

33 
12 
11 

4 
88 
15 
17 
59 

2 
29 
22 
92 
9 
6 
3 
4 

130 
4 
8 

89 

5 
66 

4 
7 

24 
23 

8 
12 
11 
24 
15 
15 
39 
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N av n 
__ -,-_k_ITI---;_1r An tal T ure 

roe l I s tyre t iaUlr roe l I s tyre t I iall 

Mogensen, P .. .. .. . . . ..... . 
Mortensen, Svend ... ... . . . . 
Muhle, J . . . .. ... . . . . . .... . 
Munch, E ...... .. .. ... .... . 
Myklestad, M. O . . . . .. .... . 
Møldrup, Aa . .. . . . ... . . . . . . 
Møller, Chr. . ... . . . . . . .. . . . 

E .... . . . .. .... . . . . . 

Nansen, C . ... .. , ... . .. . . . . 
Nielsen , A . Schultz .... . . . . 

Børge . ... . .... .. . . 
H. Chr . .. . .. .. . .. . 
H. E . . .. . . . .. . ... . 
H. H . .. .. ... . .... . 
Jens . ... . 
J. Chr. .. .. . ... . . 
Kai ........ . 
K. K. K . . . . 
N. Anker K. .. . 
P. Chr .. . . ..... . 
Sigurd . . .. . . . . ... . 
S. Ditlev .. .. . . . .. . 

" Th . V . . . . . . ... . .. . 
Nobel. C ...... ... . 
Norman-Hanse n, .1. . . . . . .. . 
Nylund, G. Aa .. .... .. . 
Næ raa, A .. ... . . . . . . . . 
Nørregaard, B . . . . ... .. . .. . 

29 
112 
56 
10 
4 

312 
11 

170 

341 
31.5 
48 

5 
I 137 
I 85 

1
347 

I 71 
23 
51 

375 
29 

234 
86 
83 

116 
143 

7 
602 

47 

Olafsson, S . . . . . . . . . . . . . . . . 403 
Oldenburg, L. . . . . . . . . . . . . 33 
Olesen, O . ... . . . .. . 4 

" Richard . . ... . . . . . . 222 
Olsen, H. ..... . . . . . 48 

P. Birch ..... . . . . . . . 332 
" R. H. M. P.. .. .. .. . 393 

Otterstrøm, K.. . . . . . . . . . . . . 16 
O verland, R .... . .. . . .. .... " 54 

II 
Paludan-Nielsen , Th . ... .. .. I 
Pedersen, Gustav . .. ..... . . 

J ens Joh .. . . .... . 
N. A. G . ... . ... . 

" Poul . .......... . 
Peschardt, O . . .. . . ...... .. . 
Petersen, Aage . . . . . . .... . . 

Alb. G . T . . ... .. . 
Axel H . .... . .. . . . 
K ... .. . ... .. ... . . 
Poul . .. .... . . . . . . 

21 
272 
58 

543,5 
4 

509 
29 
39 
30 

563 
55 

O 
5 

26 
24 

O 
23 

4 
25 

24 
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33 
O 
O 

25 
34 

O 
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O 
O 
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O 
79 
O 

31 
O 
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35 
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O 
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O 
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47 
O 
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O 
O 
7 
O 
O 

29 
117 
82 
34 

4 
335 

15 
195 
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31,5 
76 
5 

151 
85 

380 
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23 
76 
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29 
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83 

146 
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47 

434 
33 

4 
257 

48 
457 
445 

16 
62 

21 
307 
68 1 

590,5 
4 
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29 
39 
37 

56.1 
55 

7 
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13 
2 
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58 
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34 

42 
5 
7 
1 

18 
18 
67 
21 

7 
17 
39 
10 
36 
22 
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20 
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3 
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35 
3 
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26 
11 
35 
66 
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6 
22 
11 
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1 
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2 
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7 
38 
15 
3 
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63 
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42 

48 
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11 
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20 
18 
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21 

7 
22 
46 
10 
40 . 
22 
15 
26 
29 

3 
116 

9 

44 
3 
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35 
10 
54 
77 

4 
11 

6 
28 
13 
79 

1 
115 

9 
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8 

118 
20 
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Navn 
I, 

km 

roe t I s tyre t I ialt roe l 

Philbert, T ... ........ .. . . ' 11 270 O 270 30 
Philipson, E.. . . . . . . . . . . . . . . 28 42 70 8 
Plum, P. T . P. B........ ... 123 135 258 25 
Poggaard-Larsen, L ........ 572 26 598 109 
Prytz, Bo ................. 1474 461 1935 103 
Prætorius, E ......... ... ... 122 45 167 23 

R achmann Olsen , R ....... . 28 3 31 6 
Rasborg, H . . ..... .... ..... 185 O 185 32 
Rasmussen, C. Høeg ........ 1048 617 1665 95 

Chr. S . .. . ..... 159 52 211 31 
Ejnar . .. ...... . 350 

1

132 482 28 
Govertz ... , . . . . 3 12 15 1 
H. Høeg ... ... . . 142 1026 1168 24 
H. K ...... ..... 1 375 76 451 81 
J. J.. ... .. ..... 1 150 O ISO 18 

Rass~~vl 
R. Graver . . . ... 20 O 20 2 

H . ......... .. ..... 251 49 300 30 
Ree, H ........ . . . ... .. .. . . 6 49 55 2 
Rekling, K . . ... . ....... . . . . 213 16 229 IS 
Richardt, O ...... .. ........ 80 34 114 13 
Riis, A. Mortensen ......... 117 16 133 26 
Rømer, V .. ........... ... .. 577,5 595,5 1173 91 

Sardemann, E. ... . .. . . . .. . 93 8 101 19 
Schack, G .... ......... . ... 74 22 96 6 
Schackinger, K ..... .. ... . . . 209,5 37 246,5 42 
Schmidt, E. L. ...... . . . .. .. I 76,5 O 76,5 14 
Schou, J. .... ... ......... · 1: 50 O 50 12 
Schousboe, P ... ........ ... 11 53 17 70 12 
Schønning, P . P .... . .... . . . 42 O 42 IO 
Secher, K . ........ . ...... . 33 4 37 12 
Simonsen, K. K ....... . .... 14 O 14 3 
Siwertsen, E. W. ..... . .... 581 172 753 84 
Skade ...... . ............. 16 O 16 5 
Skov Larsen . ...... ........ 63 25 88 14 
Skovgaard-Jensen, B. 403 75 478 35 
Smith ......... ........ . .. . 3 O 3 l 
Sodemann, F. .. . ...... . ... 190 6 196 45 
Steensen, N. R. .. .. . ...... . 653,5 53 706,5 116 
Steenstrup, V. A .... . . ..... 755 65 820 67 
Sterm, B. ... ...... .... .. .. 153,5 198,5 172 38 
Stuhr, S ... . ... ...... ..... ' 11 224 29 253 33 
Svane. O. B. . . . . . . . . . . . . .. 392 O 392 83 
Svendsen, Simon. . . . . . . . .. 198 7 205 30 
Sølling, O .. .. .. . . .... . .... 63 40 103 12 
Sønder berg, K. A ... ....... 139 6 145 22 
Søndergaard-Jensen, H . . ... 141,5 O 141,5 19 
Sørensen, L. Chr . .... .. .... 182 116 298 33 

N. P. B . ... . .... . 127 113 240 24 
V. . ........... . . 100 65 165 13 

Antal Ture 

I styret I ialt 

O 30 
5 13 
5 30 
2 III 

73 176 
7 30 

I 7 
O 32 

82 177 
3 34 
7 35 
3 4 

205 229 
6 87 
O 18 
O 2 
7 37 
8 IO 
4 19 
6 19 
4 30 
4 95 

2 21 
6 12 
7 49 
O 14 
O 12 
2 14 
O IO 
1 13 
O 3 

22 106 
O 5 
6 20 
5 38 
O I 
1 46 

IS 131 
16 83 
6 44 
5 38 
O 83 
2 32 
1 13 
I 23 
O 19 

10 43 
5 29 
3 16 
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,. 

I~t 
km I Antal Ture 

Navn 
styret I ialt II roe t styret I 

Tesdorff, E .. .. . . . 25 O 25 I 
4 O . . . . . . . . . 

1 Theilgaard, C. E .. .. . .. .... 127 O 127 14 O 
Them, A . ... . ............. 42 14- 56 11 3 
Thomsen, P ...... . ....... " 1 38 6 44 8 1 
Thorsen, R. ... . . . . . . . . . . . . 29 O 29 5 O 
Thygesen, A. . . . . . . . . . . . . .. 408 22 430 37 2 

" S. M........... . 112 O 112 16 O I Trillingsgaard, A. R .. .. . . .. 196 46 242 30 7 
Trolle-Jacobsen, H. .. ... . .. 226 8 234 38 2 

I Tølliøll, H ... .... .. .... ... ' 1 198 I 50 248 I 32 9 
Tønnes-Pedersen, K. . . . . . . . 7 O 7 11 1 O 

Ulrich, Sven .. . ...... . ... . 275 226 501 32 28 
Ursin, G .. ....... ... . .. .... 11 455 91 546 

:1 

92 9 

Velschow-Rasmussen, A. . . . 48 O 48 9 O 
F..... 93 O 93 16 O 

Veng, J. E. .. .. .. . . .. ... .. 174 30 204 35 6 
Vermehren, H .... .. . . . . .... 88 22 110 15 3 
Vesterdal, T . .............. 5 O 5 1 O 
Voigt, E. F .. . .. . ...... .. . . I 34 14 48 8 2 
Vorslund-Kiær, P ... ... .... 90,5 3 93,5 23 I 
Vøgg, E .. .. . .. . . . . ..... ... 5 14 19 2 3 

W andel, Chr. .. ..... .. . . .. 169 O 169 32 

I 
O 

Wandell, H. C . .... ........ 131,5 O 131,5 24 O 
Wedel-Wedelsborg, E ....... 78 16 94 16 3 
Wiese. K .. . .. ..... . .. . .... 132 4 136 22 1 

P. O 7 7 O 2 
wiih. s . . :::: :::: ::: ::: ::: 97 23 120 15 5 
Wright. M . .. ... .... .. .. ... 208 21 229 27 5 

Z acho. A . . .. . . .... . . ..... ' 11 34 O 34 
I 

6 O 

53018 111177 164195 

, 

I Sum ... 8655 1660 

De i Aarbogen benyllede Clicheer er velvilligst udført af 
TUTEIN & KOCH 

ialt 

4 
14 
14 
9 
5 

39 
16 
37 
40 
41 

I 

60 
101 

9 
16 
41 
18 
1 

IO 
24 

5 

32 
24 
19 
23 

2 
20 
32 

6 

10315 
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Det gensidige 
Forsikringsselskab 

"DANMARK" 

Livsforsikring og Folkeforsikring. 

Brandforsikring og Tyveriforsikring. 

Hovedkontor: 

Selskabets Ejendom, Vestre Boulevard 341. 

Agenter overalt i Landet. 
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