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Bestyrelse:
Formand: Over!., Dr. med. K. Secher, Bispebj.Hospital, Tlf.Taga 1257.
Formand for Kaproningsudvalget: Befragter H. K. Rasmussen,
Æbeløgade 29, TIL Ryvang 2522.
0konomiudvalgsmedlem: Landsretssagfører G. Ostenfeld, Stormgade 20 2 , Tlf. C. 7883.
Kasserer: Grosserer Gudmund Schack, Julius Blomsgade 4, Telefon
Taga 2715, og Raadhuspladsen 75, Tlf. Byen 8727.
Sekretær: Sekr. i Finansmin., cand. jur. Axel Lundqvist, C. N. Petersensvej 49, TIL Godth. 5352 x. (om Formiddagen C. 7883).
Rochefer: Grosserer A. Thygesen, Wagners Alle l, (cm Dagen :
Byen 7293).
Grosserer B. Skovgaard Jensen, Aalholmsvej 50, (om
Dagen: Byen 7293).
Stud. polyt. H. Høeg-Rasmussen, Backersvej 32, TIL
Am. 2953.
Materialforvalter: Ingeniør J . Norman-Hansen, Kongedybet 2, Tlf.
Amager 7334.

Kaproningsudvalg :
Formand : Befragter H. K. Rasmussen, Æbeløgade 29, TIL Ryv. 2522.
Ing., cand. polyt. H. Tølbøll, Griffenieldtsgade 58, 4. tV.

Baadehusene:

Paa Kalkbrænderihavnens Nordrnole, Sundkrogsg. (TIL Ryv. 250 xl.
Træningshus ved Gasværkshavnen (Fiskerihavnen) .
Klubbens Baade: 4 Stk . 8-Aarers Outriggers.
uden Styrmand .
1
4med
«
2 " 4klinkbygget Outrigger m. Styrm.
1
48 « 4Inriggers.
8

«

2-

7
Single-Scullers, klinkbyggede.
cravelbYRgede.
3 «
Som Medlemmer optages : Studenter, Eksaminander ved Polyteknisk
Læreanstalt samt Elever i Gymnasiets to ældste Klasser og paa Kursus til Adgangseksamen ved Polyteknisk Læreanstalt.
Medlemsantal: Ca. 400 aktive, ca. 50 passive.
Kontingent: 5 Kr. maanedlig.
Klubben giver Adgang bl. a. til: Daglig Motionsroning, Skovture og
Fællesture pr. Robaad, Week-end- og Ferieture til Klubbens Sommerhus i Nivaabugten, Flerdagsture med Telt, Træ ning, Kaproning,
Rejser til Rostævner i Udlandet, endvidere Løb, Gymnastik, Solbade og Søbade i det friskeste Søvand ved Baadehuset i Kalkbrænderihavnen lige ud til Sundet, Festligheder og andet kammeratligt
Samvær.
Indmeldelser: modtages af samtlige Bestyrelsens Medlemmer oJ~ i
Baadehusene.
Nye Medlemmer indøves leltest, naar de ikke forud har særligt Kelld
skab til Roning. Det kræves, at Medlemmerne kan svøJllnu' ,·11.-,
straks lærer det.
Klubbens Postadresse er: Raadhuspladsen 75, KobcnhllvlI V.

Tegning af Hans Ingemann Jorgensen (jfr. Pag . 87) .
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Klubben.

SÆSONEN 1930.

cord er et Ord, der i mange Øren har en mislig Klang.
Ganske med Urette. I Idrætsmandens Sprog betyder det bedre Resultat end tidligere, længere frem mod
Idealet, bedre Udnyttelse af alle Kræfter. Og Ordet er
gaaet over i almindelig Sprogbrug, og under andre Forhold
er der ikke noget misligt derved. Hvorfor maa Idrætsmanden saa ikke sætte Record og demonstrere, at hans
maalbevidste Arbejde har sat Frugt, og han har vist de
andre, hvor langt d~r kan naas. Han naar det kun gennem
metodisk Arbejde; han opdrages til en bestemt Arbejdsform, der i saa meget minder om Arbejdsformen i intellektuelt Arbejde; det er Metoden, der er karakteristisk for
videnskabeligt Arbejde. Derfor er Idrættens metodisk drevne Legemsøvelser ikke den ringeste Skole for den unge
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Student, der ofte kan trænge til Støtte og Hjælp fysisk
og psykisk, der kan trænge til den Stimulans, der naas
gennem Idrætten.
Sæsonen 1930 var for D. S. R. noget i Retning af et
Recordaar, atter fremad og opad, flere Medlemmer end
tidligere, mere og bedre Roning end tidligere, Glæde og
godt Kammeratskab.
Sæsonen blev planlagt tidligt og paabegyndt tidligt.
Allerede om Efteraaret fik Klubben, som omtalt i forrige
Aarsberetning, at vide, at der vilde blive skaffet Udveje
for at faa en udenlandsk Træner. Klubbens store og gode
Genius slog nogle Slag med Vingerne, og efter' mange Undersøgelser og Forhandlinger kunde Træningen i Robassinet begynde den 1. Februar under Ledelse af den tyske
Træner Hr. Krentscher, der tidligere havde arbejdet i en
Række Klubber i Tyskland. Og medens Sneen faldt, fik
nogle Petroleumslamper og Arbej det i Bassinet Varmen
frem.
Træningen har bestandig haft til Hensigt ikke alene at
sikre Klubben Kaproningshold, men man har lagt an paa
at faa fat paa saa mange Medlemmer som muligt for at
højne Rotekniken i Klubben i Almindelighed, og der er
ogsaa kommet et godt Resultat ud deraf.
Ved Generalforsamlingen den 21. Februar, der forløb
stille og harmonisk, kom Træneren i Forbindelse med et
stort Antal Medlemmer, og Instruktionen kunde yderligere
udvides. Ved denne Lejlighed fik Helge Høeg Rasmussen,
Roer, Kaproningsstyrmand, Motorbaadspasser, Rochef og
meget mere, overrakt Klubbens Flidspræmie, en smuk
Papirkniv af Sølv med Klubbens Stander og Inskription:
Fortjent.
•
Om Bestyrelsens Sammensætning henvises til Pag. 2.
Vintergymnastiken blev passet ved Siden af Rotrærungen og som sædvanlig under Ledelse af vor Kaptajn.
I Aar prøvedes atter en Gang et Karneval og i F orbindeIse med Københavns Roklub; det forløb fornøjeligt og
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glædede ikke mindst Kassereren
ved et smukt Overskud.
Og saa kunde vi hejse vor
smukke Stander den 6. April, ikke
alene under de bedste Auspicier,
men ogsaa i de bedste Omgivelser.
Thi Festsalen var bleven restaureret, og de øvrige Lokaler var
pudset op, og i Løbet af de første
Uger blev alle Husene, Plankeværker, Laager m. m , malede op, atter
en Genii Funktion.
Samtidig med StanderhejsninKassereren, smilende over
gen overrakte D. I. F.s Formand,
Overskudet.
Herr General H. Castenschiold,
Meng-Lund et smukt Guldur, det polytekniske Idrætslegat,
tildelt Meng som en fortjent Belønning for hans
lige store Arbejde og Interesse for sit Studium og
sin Sport.
Saa tog Roningen fat,
og Sæsonen blev gennemført med det sædvanlige
Program, der danner den
faste Ramme om Glæder
og Anstrengelser, Sejre og
N ederlag, rigtige Sømandsbedrifter og stille Syslen
paa spejlblankt Vand .
Kampene - Kapronin{ gerne - omtales i et særligt Kapitel. Her skal da
lige nævnes, at Klubben
General Castenschiold overræ kker
vandt det næststørste AnMeng-Lund det polytekniske
tal Sejre, den endnu har
Idrætslegat 1930,
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naaet en Sæson, og flere Gange blev vi slaaet med faa
Sekunder.
Af Fredens Gerninger skal nævnes Fællesturen med de
andre Klubber til Taarbæk den 29. Maj, hvor D. S. R. deltog med et stort Antal Baade.
»Kaninernes « Instruktion afsluttedes med en Opvisning
den 12. Juni, hvor Ros og mild Dadel blev uddelt, thi
hvem kan nænne at tage haardt paa en "Kanin« - efter
Instruktionens Afslutning.
Dagen efter, den 13., paa Foreningens Fødselsdag, afholdtes som sædvanlig Kaninfest og Baadedaab.
Der skulde døbes 1 Otter, 1 Firer, 1 2-Aarers og 3 Scullers. De 2 outriggede Baade laa nede i Fiskerihavnen, og
Kaproerne vilde ikke give Slip paa dem. Altsaa Baadedaab med ingen Baade. Gode Udveje findes imidlertid altid
af virkelige Sømænd.
Efter Samling døbtes først 2-Aarers Baaden af Stabslæge Saugmann med Navnet "Cimbria «. Dernæst døbte
Klubbens gode Ven, Havnebygmester Lorenz, de 3 Scullers med Navnene "Svip «, "Skræp« og » Q 3«. Derefter
drog alle Mand af Sted i Turistbiler til Sydhavnen. Mange
Medlemmer saa vort derliggende Træningshus for første
Gang. Her døbte saa Formanden for D. F. L R., Sekretær
Hvass, en Otter med Navnet »Blue Boy «; hans Tale var
en Hyldest til Baadens Giver og Klubbens Velgører, Ingeniør Ree. Derefter
døbte Universitetets Repræsentant,
Professor H. M. Hansen, en Firer med
Navnet »Odd «.
Derefter drog alle tilbage til Baadehuset til Smørrebrød og Øl og Punch.
Kanintalen blev holdt af Stabslæge
Saugmann, Akademisk Rokubs berømteste Stroke, der i rammende Ord
Ingeniør Ree
talte Roerens - den virkelige Roers
som rigtig »blue boy«.
Evangelium til de unge.

F ra Gæsterne lød der mange Lovord over Roningen og
over Klubben. Professor Hansens smukke Ord om Roidrætten gav Formanden Lej lighed til atter al bej le til Universitetets Gunst til Fordel for de mange, der hellere end gerne
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F ra en KulIenstur.
Lejr i Ablahamn.

vil møde frem, men ikke har Raad til at drive denne Idræt,
der maa være noget dyrere end anden Idræt paa Grund
af det dyre MaterieL
Ferierne melder sig; da kommer der en Tid, hvor

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1930

Klubbens Materiel er spændt særlig haardt for, og længe
i Forvejen maa der lægges Planer for den bedste Anvendelse af Baadene. o.fte ror et Hold ud for at aflevere Baadene paa et eller andet Sted til de næste, der er parat
til at drage ud til dejlige frie Dage langs Kysterne.
Af Pinseture havde Klubben saaledes 1 2-Aarers Baad
til Køge Sønakke, 1 2-Aarers og 1 4-Aarers til Helsingør,
2 2-Aarers og 1 4-Aarers til KulIen, 1 2-Aarers til Hornbæk og 3 4-Aarers til Nivaahuset.
Men en o.versigt over Sommerferieture viser, hvor prægtigt Livet kan forme sig for Roerne. 2-Aarers Baade gjorde
følgende Togter:

Nogle af de ivrigste Arbejdere ved Udsmykningens
Malerarbejde var 2 tyske Roere, der i en lille Kano var
gaaet over østersøen fra Kiel og videre op til København.
De hoede i nogen Tid i Baadehuset og tog saa videre paa
Færden.
Efter en udmærket Efteraarssæson blev Standeren strø-
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1) Aabenraa-Flensborg-Horsens,
2) Gudenaaen ved Horsens-Silkeborg-Randers-Grenaa-Aarhus,
3) Gøteborg- Stockholm,
4) Gøteborg- o.slo,
)
5) Gøteborg- Oslo,
6) København- Vordingborg- Svendborg- Vejle,
7) Fyen rundt,
8) Limfjorden rundt,
9) Liseleje.
1 4-Aarers Baad tog Turen: Hobro-Grenaa-Aarhus
-Vejle.
Disse Sommerferielure i Baadene rummer saa megen
Værdi for Deltagerne, at Klubben paa enhver Maade søger
at hjælpe Medlemmerne af Sted, og dog maa der blive
nogle tilbage, da der ogsaa skal reserveres Baade for Medlemmerne i Byen.
Klubbens Fester er forløbet godt og festligt. Efter den
store Kaproning paa Bagsværd Sø havde Klubben stillet sine Lokaler til Disposition for de københavnske Klubber, der optraadte som Værter for Roerne. Lokalerne var
udsmykkede med Hjælp af Medlemmer fra forskellige Klubber, og Festen forløb straalende.
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:- Middagen var nu solid!

get den 25. o.ktober, men allerede den ~ . o.ktober var Gymnastiken begyndt.
o.g saa ser man efter Resultatet af Sommerens Arbejde.
Roerne er saa heidige, at de altid talmæssigt kan dokumentere deres Virksomhed. I Aar viser Statistiken, at vi er
gaaet frem paa alle o.mraader, har sat en Record i Arbejdet for Studenterroningen.
Medlemsantallet er kommet op paa 497, sidste Aar var
der 461. Virksomheden viser en Fremgang paa ca. 20 pCt.
i Forhold til i Fjor. Der er roet 123,918 Kilometer mod
103,902 i Fjor; det vil sige Ækvator 3 .Gange rundt. Baad-
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turene er steget fra 5,232 til 6,406, og Medlemsturene fra
14,354 til 17,239. Det gennemsnitlige Antal Ture pr. roende
Medlem har været 34,7, altsaa et højt TaL
Disse Tal, der ogsaa findes i omstaaende Tabeller, viser,
hvor stor Klubbens Virksomhed er, hvor stor en Mission
den har mellem Studenterne. Forholdet er da · ogsaa det,
at det for nogle Aar siden saa store Baadehus nu er ved
at sprænges af Medlemmer, 2 i hvert Skab. Opstilling af
nye Skabe, skaffen Plads til Baade o. s. v., det er de sta-

Standeren stryges for Sæsonen 1930.

dige Krav. Klubben tør ikke drive Agitation for flere Medlemmer. Hvis vi havde Plads til Medlemmer og Baade,
havde vi 1000 Medlemmer - mindst. Derfor arbe jdes der
ogsaa med Planer om Udvidelser, men der er jo forskellige
bansaUe Ord som Penge og Plads. Men det skal jo komme.
I Vinterens Løb er Gymnastiken gaaet sin sædvanlige
Gang. Fra Februar er Træningen i Robassin atter begyndt. Klubben beholder Træneren, der nu er saa velkendt med Medlemmerne, at han kan faa endnu bedre Resultater frem, og det saa meget mere, som han har forstaaet at gøre sig meget afholdt mellem Roerne.
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D. S. R. har utvivlsomt i de senere Aar været den førende Klub indenfor Studenteridrætten. I Akademisk Idrætsforening er der nu kommet en ny Ledelse, og der er glædelige Tegn til, at Studenterathletiken gaar bedre Dage i
Møde. Den nye Bestyrelse har indledet Forhandlinger med
D. S. R. om fornyet Forsøg paa Samarbejde. Som foreløbigt Resultat er kommet Adgang for et Antal Medlemmer fra D. S. R. til A. Ls Haandbold og Boksning. Til Gengæld vil D. S. R. give A. Ls Medlemmer Adgang til Baadepladsen, saa de derfra kan drive deres Svømmetræning.
Og saa nærmer vi os igen de lyse Dage. Der kommer
Udve hos Roerne, Længsel efter Saltvand og Bølger, Længsel efter Aarens Tryk ·i Haanden, Baadens Musik, naar
alle arbejder med Aare og Rullesæder, vi glæder os til
at hejse Standeren over vore Huse og begynde Arbejdet
for de mange, der samles om den bedste Idræt.
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NIV AAHUSET.
Togo og Pontonen tages op paa Sæsonens sidste Dag.

MATERIELLET.
er blev i 1930 anskaffet en 2-Aarers Baad, 3 klinkbyggede Single-Scullere og 1 cravelbygget SingleSculler. Som Gave modtoges fra Ingeniør H. Ree en Firer
og en Otter, bygget af Perdess, Berlin.
Baadene med Undtagelse af den cravelbyggede
Single - Sculler,
"Gorm",2Aarers
som først blev
Baaden »Cimleveret senere bria" og de klinkdøbtes ved Kabyggede Singleninfesten og fik
Scullere »Svip"
Navnene: »Cimog »Skræp «.
Fireren "Moa«
bria ",
" Svip '"
»Q 3«, »Odd" og
er blevet udran»BIue boy «.
geret og foræret
Følgende Baatil en Roklub i
de er blevet solgt:
Provinsen .
No rman.
Firerne »Jarl « og
J. N.-H.

D

er har i Aar været 16 Fireaarers Baade og 20 Toaarers Baade i Nivaa. Den første Baad gik derop den
16. April, den sidste den 4. Oktober.
Der er blevet anlagt en Slidsk og en lille Bro paa Sydsiden af Pynten.

D
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUB'S VENNER

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

UNDER PROTEKTION
AF

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

ennernes Bidrag til Klubben er blevet anvendt til
Anskaffelse af Materiel. I direkte Kontingent er indgaaet 805 Kr., men desuden har Klubben modtaget meget
betydelige Gaver i Form af Malerarbejde og Materiel (en
Otter og en Firer) _ Uden disse Bidrag vilde det være umuligt stadig at udvide Studenterroningen eller blot holde
den vedlige paa den Maade, som det ske r.
I Aarets Løb er Direktør K. Christe nsen, Aalborg, død.
Han havde i alle Aarene været Medlem af »Vennerne «, og
havde ogsaa paa den Maade støttet den Idræt, som han
satte saa højt, og gennem Aarene ydede Hjælp under
mange Former. Direktør Christensen vil indenfor D. S. R.
blive mindet med Taknemmelighed.
Medlemmer af D. S. R.s Venner :

V
DANSKE STUDENTERS ROKLUB'S
PASSIVE MEDLEMMER
Værkfører V . van Aller
Assistent H. W. Assens
Stud. jur. H. C. Andersen
Cand. jur. H. Bache
Arkitekt J. Bak-Jensen
Brygmester Jens Brinch
Ingeniør E. Boeck-Hansen
Skuespiller Henrik Benzon
Assistent Sten Bille
Cand. jur. A . Bjarke
Korrespondent W . P. Clasen
Cand. jur. Aage De1!n
Direktør, Dr . phil. O. Draminsky
Stud. jur. Mogens Dambæk
Overlæge H. Forchhammer
Cand. jur. E . Friis-Hansen
Ingeniør H. G. Friis
Ingeniør Orla Gordon
Professor J. Gunner
Stud. med. E. J . Gertsen
Ingeniør OlaF Hal/in
Landsretssagfører Sv . Harms
Forstkandidat Jens Hvass
Ingeniør C. V . Hansen
Stud. med. N. Holm-Poulsen
Ingeniør H. Holmqvist
Cand. jur. Hans Juel-Jensen
Stud. med. E. Kaalund
Stud. jl/r. G. Kofoed-Rasmussen
S t ud. jur. E. Kromann-Thomsen
Overlæge B. Lundstein

Birte Helene Lundqvist
Niels Lundqvist
Professor K. Lundbye
Professor J . Mun ch-Petersen
Borgmester H. C. V . Møl/er
Politiinspekt ør H. Mellerup
Læge A . F. Mathiesen
Professor, Dr. phil. Ja cob Nielsen
Stud. med. Børge Nielsen
Ingeniør Chr. Ostenfeld
Cand. jur. K. J . Poggaard-Larsen
Cand. agric. Bo Prytz
Stud. med. T . Philbert
Professor W. Rung
Claus J espersen-Riemann
Fru Yrsa Se cher
A . Jørgen Se cher
Uffe Secher
Ole Secher
Cand. polyt . R. Stephensen
Overretssagfører E. Schoustrup
Fabrikant P. Simons
Læge Skat-Kemp
Assistent Jørgen T haarup
Ingeniør R. Wandall
Assistent H. D. Lydersen
Læge Lauritz V øhtz
Stud. med. Gustav Pedersen
Cand. phil. B . Ludvigsen
Stud. med. H. Skydsgaard
Stud. polyt . E. Sievertsen

Hs . kgl. H øjhed, Kronprins Frederik
Tandlæge D. Kisbye
LandsretssagFører Alsing
OverretssagFører Kiær, Maribo
Forfatter Josias Bille
Ingeniør K. V. Koch
Ingeniør Carstensen
Overlæg e H. S. Køster , Næstved
Ingeniør T. Eberth
OverretssagFører A. E . Lemming
OverretssagFører Fog-Edinger
Stadsingeniør Frandsen , Næstved Overlæge H . P. Lund
Tandlæge Machoid, Frederiksværk
Professor H. J . Hannover
Ingeniør A . S. Mathiesen
Professor Julius Hartmann
OverretssagF ører Hans Madsen
Overretssagfører Heise
LandsretssagFører Aage Petersen
Direktør V. Hjort
Ingeniør Ove Petersen
Sir Thomas Hoh/er
Ingeni ør H. Ree
Fru A. Hvass
Direkt ør Helge jacobsen
Underdirektør G. Riemann
Docent R øgind
Direktør Jacob J ensen
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Bankfuldmægtig Stig Rønne
Stabslæge E. Saugmann
Overlæge K . Secher
Direktør Harald Simonsen
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ProFessor Suenson
Murermester Mikkelsen Sørensen
Læge Thorup-Petersen
Ingeniør Th. Vesterdahl, Odense.

I Henhold til Foreningens Statutter har D, S. R.s Bestyrelse valgt d'Herrer Forfatter J osias Bille, Direktør Helge
Jacobsen og Overlæge, Dr. med, Knud Secher til at varetage Foreningens Ledelse.

D. S. R'S VIRKSOMHED 1926-1930.
Antal
Aar

aktive
Medlemmer

1926
1927
1928
1929
1930

305
372
396
461
497

Antal
Baadture

4668
4590
4917
5232
6406

lure

Antal km
for sal~tlige
Medlemmer

Sæsonens
Varighed
i Uger

10315
13477
14351
14354
17239

64197
96965
108867
103903
123918

28
29
29
29
29

Antal
Med lems-

Oversigt over Klubbens Virksomhed 1930.
Sæsonens

"

Anial ak tive

Antal
Antal
Baadture

Varighed
i Uger

Medlemme r, der

29

497

Antal

Gennemsnitligt

Ture for

Antal km.
for samtlige

Antal km
roet og s tyret

Medlemmer

Antal Ture pr.
roende o~ styrende Medlem

Medlemmer

paa Langture

17239

34,7

123918

27922

samtlige

fs~~~~~~sstr~e~

Baadture
over

30 km
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Baadenes Benyttelse i 1930.
TYPE

km

BAAD

Uddrag af Kasseregnskabet
Antal km
pr . Tur

Tu re

for 1. Januar 1930-31. December 1930.

-

Dana ......... . . .
Ny ..............
Uffe ......... .. ..
Blue Bo y ...... ..

Otter

7
183,5
208,5
278
677

Streg . ..... ..... .
Jarl . ..... .. . ... .
Odd ... ....... . . .
<;a-ira ......... . .

Firer m. St.

I
Firer u. St.

Fireaarers
Inrigger
-

Toaarers
Inrigger

I

53
73
229
395,5
750.5

I

139

7
4,9
5, 2
4,6

I

4,9

11
15
54
74

4,8
4,9
4,2
5,3

154

4,9

Cox .. .. .........

76,5

15

5,1

Eos .. .. ... . .... .
Blaa .. ..... . .. ...
Dreng ... . ... .. ..
Avanti ....... . . .
Dan . .. .. . .......
Hjalte . . . . . . . ....
Viking . . .. .......
Bj arke ........ ...

781
544
442
102,5
431
1432
2817
2454

106
. 60
45
17
74
191
432
280

7,4
9,1
9.8
6,0
5,8
7,5
6,5
8,8

9003.5

1205

7,5

1589
1775,S
2514,5
2094
3387
1941.5
2490
2186

243
190
312
263
333
188
238
353

Tjalfe . . . . . . . . . . .
Leif ........ . ....
Ro ar . .. . .... .. . .
Helge ... . .. . ... ..
Rune ... .... ... ..
Rolf ...... . ......
Svea . . . . . . . . . . . .
Cimbria
o

••••••

••

17977.5

Sculler

1
37
40
61

I

Svava ......... . .
Atom .... . ..... . .
Alf ... .. .. . ......
Svip . . . . . . . . . . . .
Skræp .... .. ... ..
Tulo .......... ..
!? III .. . .. .. . .....
Cito . . . ..........
Find .. ... . . .... .
Udøbt Cravel . . ..

I

2410,5
1306.5
3639,5
2876
3314
319
297 .5
236,5
127
290
14816,5

I
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I

6,5
9,3
8,1
8.0
10,2
10,3
lO,S
6,2

2120

8,5

405
214
760
549
614
61
61
39
20
50

6,0
6,1
4,8
5,2
5,4
5,2
4,9
6,1
6,4
5.8

2773

I

5,3

Kr.

I Øre

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

113

39
15
00
00
00
00
05
37
00

38.183

56

Kr.

Øre

3
17.749
420
550
1.100
690
395
17.162

Udgift:
Skatter og Afgifter, Baadehuse Telefon m. m.
Incassoudgifter . . . ... ............. . ..... .
Administration, Tryksager, Porto m. m .... .
Aarsberetning og Propaganda .... . .... .. . .
Studentermatchen .... . . . ..... ....... .... .
Gymnastik, Klubkaproning, Fester etc . .. .. .
Huset i Nivaa ... . ... . .. .. . .. . ...... . .. . .
Anskaffelse og Vedligeholdelse af Baade og
Aarer · ............. . ... .... .. . ... ... , .
Kaproningsudgifter ... ... .. . ....... ... ... .
Træner og Motorbaad . .............. ... .
Renter og Afdrag paa Gæld .. . .... ...... .
Kontingent til D. F. f. R. ..... . . ...... ... .
Tilbagebetaling af Depositum e1c. .. .... .. .
Kassebeholdning pr. 31. December 1930 .. .

8.527
174
1.435
1.406
962
1.029
163

93
96
45
73
96
48
61

9.502
2.767 .
7.195
4.029
624
338
21

93
74
93
59
00

38.18

00
25
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KAPRONINGERNE
1930.
akket være en af Klubbens gode
Venners Gavmildhed saa vi os i
Stand til igen i Aar at engagere en
tysk Træner og anskaffe en ny Otter og en dito
Firer.
Det var derfor ikke smaa Forventninger, vi stillede til den kommende Kaproningssæson. Trods
Sne og Kulde tog Træningen sin Begyndelse - i
det opvarmede Baadehus allerede 1. Februar, og
det kan ikke nægtes, at Roerne første Gang mødte
til Træningen med en vis Spænding efter at have
erfaret Træneren, Herr Krentscher's høje Alder,
70 Aar. Spændingen udløstes snart, da Herr Krentscher viste sig at være en ungdommelig, spændstig
Mand, der viste en forbavsende Energi med Hensyn til at omstøde alle gode, gamle Kaproningsregler og
indføre nye, som man paa Forhaand mente at turde anse
for umulige.
De gamle Roere rystede paa Hovederne og diskuterede
den nye Stil; men trods al Mistro og Diskussion overvandt
Herr Krentscher, med mild, men bestemt Haand, snart
Begyndelsesvanskelighederne, som f. Eks. at ro paa faste
Sæder, ro med een Haand og andre smaa Spøgefuldheder.
Først i Marts gik man i Baadene, og de smaa Holdmatcher undlod ikke at sætte Liv over Træningen.
Allerede nu begyndte man at tænke paa den kommende
Studentermatch. Hvordan vilde Holdene komme til at se
ud? Deres Sammensætning var et Problem, der gav Anledning til meget Bryderi i begge Lejre ; men efter adskil-

T
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O
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lige Overvejelser lykkedes det dog Herr Krentscher at
sammensætte to Hold med de fornødne Kvalifikationer.
Til Herr Krentschers og Roernes udelte Glæde flyttede
man efter Paaske fra den stormfulde Nordhavn til den
mildere Sydhavn, og nu var Kaproernes Iver ikke til at
tøjle.
Alle imødesaa med stadig stigende Spænding den store
Dag - - men det er sandt, denne skal ikke omtales her.
Efter Studentermatchen saa man desværre, som sædvanligt, de trænende Roeres Antal svinde kendeligt, hvilket
i høj Grad vanskeliggjorde Sammensætningen af kampdygtige Hold.
Det lykkedes imidlertid at danne en Y ngste-JuniorOtter: E. M. Henningsen, M. Hee, K. Lund, K. R. Melgaard, Halvor Fogh, S. Gundesen, Kurt Nielsen, W. Rømer, cox T. Berthelsen; en Junior-Otter: C. M. Henningsen, M. Hee, L. Schou, K. R. Melgaard, Kurt 'Nielsen,
S. Gundesen, H. Tølbøll, W. Rømer, cox T. Berthelsen; en
Begynder 4-Aarers Inrigger: E. Larsen, P. G. Hendriksen,
K. Stuhr, E. Wulff, cox H. K. Rasmussen, samt Meng-Lund
i Sculler.
Og efter at have prøvet de nye Baades Duelighed,
imødesaa man Foraarskaproningen med godt Mod.

I Yngste-Junior-Firer deltog Kvik, Skjold, K. R. og
D. S. R. Skjold vandt i Tiden 7,40 3/0, med D. S. R. paa Andenpladsen, 2/ 0 Sek. efter.
Vor næste Sejr hjemførtes i Begynder-Firer-Inrigger,
der vandtes med adskillige Længder i Tiden 8,24, hvorved
D. S. R.s Sejr Nr. 100 sikredes.
I Dagens sidste Løb, Junior-Otter, startede 3 Baade.
D. S. R. vandt med Kvik paa Andenpladsen, 1 Længde
efter. Tid 6,53.
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Yngste-Juniorerne vinder paa Sorø Sø.

Foraarskaproningen

fandt Sted 14.-15. Juni i Havnen. D. S. R. startede om
Lørdagen i følgende Løb.
I Single-Sculler om Kredsmesterskabet for København
gjorde Meng-Lund sig glimrende gældende over for den
gamle Mester Rehberg. Rehberg tog dog Sejren med en
halv Længde, da Meng-Lund holdt »vel roet « før Maal Bardram skal efter Sigende have været ved at springe paa
Hovedet i Vandet ved den Lej lighed.
Klubben deltog ogsaa i Yngste-Junior-Otter, hvor dens
Hold vandt i Tiden 6,3P/~ - 4Yo Sek. foran K. R.
Om Søndagen vandt Meng-Lund Junior-Single-Sculler
over 2 Modstandere.

Den nye Stil havde nu bestaaet sin Prøve med Glans.
Med Undtagelse af 4-Aarers Inriggeren fortsatte Holdene Træningen.

Sorø.

Søndag den 6. Juli deltog Klubben med Yngste-JuniorFirer i Sorø i 2 Løb. I Junior-Firer blev vort Hold slaaet
af de udmærket roende Soranere og Kvikker, trods vanvittige Anstrengelser fra vort, paa Raaber vel udstyrede
Hylekor (3 Mand).
I Y ngste-J unior-Firer kronedes Anstrengelserne med
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Held, og D. S. R. hjemførte Dagens eneste KøbenhavnerSejr. Tid 8,02'/0. Præmien var en Aktie i et 5-Mands Telt.
- Kaproerne ofrer sig vel nok for Motions- og Langtursroernel Il
Nu gik det Slag i Slag. Junior-Otteren var anmeldt til

pIosion, vi tror det er Jordskælv, vi befinder os jo paa
de sydlige Breddegrader, men en daarlig undertrykt Latter
fra et Par Senge giver os Forklaringen. "Schlechte Unterhaltung", udbryder Krentscher.
Noget senere kommer Kvik; de tror, at en Mand har
hængt sig men ved nærmere Eftersyn viser det sig at være
Hee's Bukser, der hænger (til Tørring??) paa Lampen.
Søndag Formiddag gaar der høj Sø; vi er ude at ro,
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den internationale Regatta paa Guldborgsund
den 13. Juli.
Lørdag den 12. Juli dampede Holdet af Sted med Berliner-Ekspressen 10,10. - Humøret højt.
I Nykøbing blev vi modtaget af Kbm. Engel, som repræsenterede Nykøbing F. Roklub. Han viste os vort Logis paa
Sukkerfabrikens Marketenderi 16 Soldatersenge i et
stort Lokale. Sengene gav Anledning til Glædesudbrud fra
gamle Gardere og bekymrede Udtalelser fra dem, der var
bedre vant.
Vi spiste Middag paa Hotel "Stad Nykøbing « (Nyk. F.
Roklub var Vært); vi fik Flæskesteg.
Herr Krentscher stod for Uddelingen af Maden - 3
Kartofler til hver - Agurkesalaten blev fjernet omgaaende.
Et Par Timer efter Middagen var vi ude for at prøve
Banen - stille Sommeraften, alt lovede godt; men senere
paa Vejen op igennem Byen blev vor Begejstring kølet,
vi følte noget i Retning af koldt Vand ned ad Ryggen; thi
vore Modstandere f.ra Rostock viste sig at være Basser af
formidable Dimensioner.
KJ. 10 gik vi i Seng; Rømer og Melgaard kaprede to
Senge ved Siden af hinanden, under højlydt Protest fra de
øvrige.
1 Time senere kom Krentscher, han begyndte at klæde
sig af; men lige før han gik i Seng, vilde han holde Mandtal, og iført kun det allernødvendigste gik han rundt tællende:
- Ein, zwei, drei .... neun und nur neun. Sie sind alle
da. Gute Nacht. Lidt senere høres en fjern Rumlen og saa en Eks-

Otteren sejrer paa Guldborgsund den 13. Juli 1930.

men ordentlig Roning er umulig. Ved Middagstid regner
det, og Søen lægger sig.
Vi starter først i Junior-Otter mod Rostock, Kvik og
Maribo. Lige efter Starten er vi 1 Længde bagefter, og
saaledes er Stillingen de første 1000 m; saa spurter vi og
naar op paa Linie med dem; derefter gaar vi j ævnt fremad;
ved 1700 m begynder vi paa Slutspurten - 45 »stærke« og vi vinder med godt 1 Længde over Rostock i Tiden
6,16 1 /5, I Senior-Otter deltog de samme undtagen Kvik.
Løbet former sig paa nøjagtig samme Maade, kun bliver
her Maribo Nr. 2. Tid 6,24 2 /" .
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Om Aftenen var der Præmieuddeling med Middag og
Bal i Kohaven. Der var mange Taler under Middagen,
blandt andet Rostocker-Ruderclubs Formand - han troede, a t vi var Danmarks hurtigste Otter!!!
Hvis Talerne blev lidt lange, underholdt en af RegattaburnIerne os med sin Mundharpe.
Deltager fra D. S. R. var blandt andet Hertz; hans
Løbehjul havde trukket ham til Nørre Alslev, der skiftede
de Rolle - naa - Faktorernes Orden er ligegyldig, men
han naaede da Middagen.
Ved Ballet var der kun een sød Pige, og hun blev taget
med Storm af et af vore ældre Medlemmer, der flere Gange
deltagende spurgte:
- Hvorfor danser I ikke, der er Masser af søde Piger.
Kl. 2 om Natten tog vi af Sted - gamle Revisor Eriksen vinkede Farvel fra Perronen - og KJ. 6 Mandag Morgen ankom vi mere eller mindre søvnige til København.
S Mand med Lundqvist i Spidsen vaklede ind i Ventesalen,
og Lundqvist mumler:
- Tjener, De skal aldrig tage til Nykøbing Falster. Tjeneren lovede dog ingenting.
Efter at have drukket Kaffen skiltes vi, og vi var enige
om, at bedre Tur havde vi aldrig været paa, men at vi
alligevel næste Gang skal tage h j em med 19-Toget fra
Nykøbing F. Bare nu Beslutningen holder.

Oslo.
Samtidig startede Meng-Lund i Oslo i J unior- og Senior-Single-Sculler, men Regnen og den daarligt afmærkede Bane generede ham en Del, saa han formaaede ikke
at gøre Bardram Mesterstykket fra 1927 efter. Om Turen
henvises iøvrigt til Mengs egen Beretning andet Steds i
Aarbogen.

Bagsværd.
Den 20.-21. gaar det løs igen, denne Gang paa Bagsværd Sø.
Først i Ugen bliver Baadene transporteret til Bagsværd,
og midt i Ugen begynder Træningen derude; vi bliver kørt
ud og hjem hver Aften i Lillebiler.
Baade Lørdag og Søndag er der stærk Modvind og høj
Sø, saa det er en vaad Omgang at komme Banen igennem.

Yngste.Junior·Otteren efter Sejren paa Bagsværd Sø.

Meng lægger for om Lørdagen med at vinde over
H. A. Petersen, Skjold, og en Korsør-Mand.
Dagens sidste Løb, Junior-Otter, blev en slem Skuffelse,
idet Kvik løb noget saa skammeligt fra os, og slog os med
1 Længde.
Om Søndagen startede vi i Yngste-J unior Otter med
Holdet: E. M. Henrungsen, M. Hee, Halvor Fogh, K. R.
Melgaard, Kurt Nielsen, S. Gundesen, Gunnar Jensen og
W. Rømer, cox T. Berthelsen. Straks fra Starten var vi i
Spidsen. Ved 1000 m var K. R. godt 1 Længde bagefter,

31

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1930

og Aarhus og Randers paa 3. og 4. Pladsen. Ved 1200 m
sank K. R., og vi vandt med 4-5 Længder.
I y ngste-Junior-Sculler vandt Meng med 13 Sekunder
over Th. Jensen, Korsør.
I Yngste-Junior-Firer vandt vi om Formiddagen vort
Heat; men om Eftermiddagen opnaaede vi kun en 3. Plads
efter Kvik og Skjold. Vore Folk havde imidlertid været
ude i et Løb før dette, men de øvrige Hold var friske.
I Senior-Sculler var Meng kommet i fint Selskab og
kunde, som ventet, ikke klare sig. Schwartz blev Nr. 1,
Fane-Petersen Nr. 2, ~ Minut efter, og Meng Nr. 3, igen
y. Minut efter.

stemmeisesstedet efter 2 Timers Sejlads en Bugserbaad.
Lørdag den 26. Juli begyndte Regattaen.
Meng-Lund startede i Junior-Sculler og vandt.
Fireren startede i Nordisk Studentermatch mod Sverige
og Norge.
Dette Løb blev senere kaldt Regattaens mest spændende. N. S. R. og D. S. R. var lige ved at ro dødt Løb.
Tidsforskellen var umaalelig. D. S. R.s Venner i Land havde
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Gøfeborg.

Den følgende Torsdag tog et sluttet Selskab af Roere
med S/S Odin til Gøteborg. Meng-Lund og Yngste-JuniorFireren skulde forsvare de danske F arver. Om Bord paa
Skibet kom vi i fint Selskab, idet vi som Rejsekammerater
fik Schwartz og Koldings 4-Aarers Inrigger.
Alle gik tidlig til Køjs og sov storartet trods Rorkædernes og Styremaskinernes infernalske Raslen og Hvæsen paa Dækket ovenover.
Da vi den næste Morgen tørnede ud, var vi allerede
paa den nederste Del af Gotaelven. Det var en pragtfuld
Sejlads. De solbeskinnede Fjelde, den gamle Fæstning og
Gøteborg i en violet Dis i det f j erne havde nær faaet os
til at glemme vore respektive Mavers Krav , men takket
være vor udmærkede Træner, blev de dog ikke ignoreret.
Næppe var Teen skyllet ned, før D. S. R. Holdet, der udelukkende bestod af polytter, styrtede ud paa Dækket igen
for at beundre Byens Siloer, Pakhuse og ikke mindst de
store Værfter.
Snart lagde Skibet til, og der blev nu travlt med Landgangen.
Efter flere Genvordigheder, Mangel paa Pas, Forsvinden af Mandskabet (Mjolkerestaurant) o. s. v., naaedes Be-

Op ad Gotakanalen.

allerede ønsket Schack til Lykke, idet det fra en Del af
Tilskuerpladserne saa ud, som om vi havde vundet, saa
Skuffelsen var derfor dobbelt stor, da Dommeren dømte i
N. S. R .s Favør. Naa - never mind - vi havde en Chance
for at faa Revanche om Søndagen, da vi skulde starte i
Junior-Firer. Der var her anmeldt 8 Baade, hvoraf dog
kun 5 startede. Det lykkedes os her at slaa N. S. R. med
en halv Længde; men alligevel maatte vi nøjes med en
»andra Pris «, da Jønkøping slog os med 2/" Sekund .
Om Aftenen var der stor Regattamiddag i Gøteborg,
hvor vi fik megen Stil og lidt Middagsmad.
Samme Aften tog de fleste danske Roere hjem. Kun
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Norman og Stammen af Fireren blev tilbage for at sørge
for Transport af Baadene.

kunde, som naturligt er, ikke gøre sig gældende i denne
Klasse.
I Junior-Otter overraskede K. R. med at vinde, Kvik
blev Nr. 2, mens vi beskedent holdt os paa 3. Pladsen.

32

Ved Mesterskabskaproningen den 3. August i Odense
var vi anmeldt med begge Otterne og Meng-Lund i JuniorSculler, men kun den sidste fik Konkurrence og tog Sejren hjem ved at slaa H. A. Petersen, Skjold.
Træningen af de nye Roere til Efteraarskaproningen
begyndte ganske godt; men Skæbnen vilde, at de oprindelig sammensatte Hold maaUe suppleres med Reserver paa
Grund af Sygdom, saa til Trods for, at Roerne viste gode
Evner, blev Resultatet sløjt.
I Kreds Yngste-Junior 4-Aarers Outrigger blev begge
vore Hold slaaet i de indledende Heats.
I Kreds Begynder 4-Aarers Inrigger naaede vi Finalen,
men blev her slaaet. - Holdet var: P. J. S. Riernann,
H. O. Vogelius, T. Dalsgaard, E . Johannesen, cox H. K.
Rasmussen.
Paa Grund af daarIigt afmærket Bane og daarlig Styring gik vi og Skjold uden for Banen i Y ngste-Junior-Otter
Løbet og blev diskvalificerede. Holdet var: K. Lund, M. Hee,
Halvor Fogh, A. Jørgensen, K. Stuhr, P. G. Hendriksen,
Kurt Nielsen, K. R. Melgaard, cox V. Stærmose.
Skønt vi var først over Banen, maatte vi altsaa se Nr. 3,
K. R., tage Prisen hjem.
I Kreds Begynder-Sculler startede P. G. Hendnksen og
vandt over Skjolds nye Mand, Ove Jensen, med 2 Sek.
I Kreds Y ngste-J unior 4-Aarers - K . Lund, M. Hee,
Halvor Fogh, A. Jørgensen, cox V. Stærmose - blev vi
Nr. 3 efter Skjold og Kvik, men foran K . R.
I Junior-Firer blev vi atter diskvalificeret paa Grund
af daarIig Styring, og Kvik vandt Løbet.
Meng-Lund vandt i Junior-Sculler over H. A. Petersen,
Skjold, med 6 Sek. Da vore Letvægtere: Lyager, Schrøder,
Wandel, GundtoIte-Bruun, cox T. Berthelsen ikke fik Konkur,r enee, startede de i Anden Kreds Begynder-Firer, men

J

»Kvikmatchen «
foregik i Aar under særlig højtidelige Former, idet der var
25 Aars Jubilæum for Spejlmatchen, og Kvik for første

Paa Vej til Kungiilv.

Gang mødte
sejrede.
Samtidig
Junior-Firer
vor Styring,
Sæson.

med to Hold; men -

de kom, de saa, de

havde Kvik indvilget i en Revanchemateh i
uden Styrmand; det blev her igen galt med
saa endeligt Resultat maa vente til næste

Klubkaproning.
Paa Grund af et forrygende Vejr maatte OutriggerLøbene aflyses.
Læreanstaltens Fakultetsløb vandt Maskiningeniørerne
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Gunnar Jensen, Mogens Hee, Kurt Nielsen, V. Rømer, cox
H. Høeg-Rasmussen, over »Kandidatholdet «.
Juristerne vandt, som Aaret i Forvejen, Universitetets
Fakultetsløb. Holdet: L. Schou, E. Larsen, H. Fogh, Aa. Jørgensen, cox Henningsen. Løbet var Klubkaproningens mest
spændende. 2 Medicinerhold blev Nr. 2 og 3, henholdsvis
1/" og "J" Sekund efter Juristerne.
»Kaninløbel« vandt Riemann, M. Gad, Ovnbøl, Dalsgaard, cox H. Høeg-Rasmussen.
Klubmesterskabet i 4-Aarers Inrigger gik til Kaarsberg,
Gotfredsen, Lind og Ipsen, med K. Johannesen ved Roret.
Meng-Lund og P. G. Hendriksen, styret af H. HøegRasmussen, blev ' Klubmestre i 2-Aarers Inrigger.
Klubmesterskabet i Otter roedes et Par Dage senere og
vandtes af Yngste-Juniorerne fra Efteraarskaproningen, som
slog Juniorerne med ca. 1 Længde.
T. & M.
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Professor T . Bonnesen, Ingeniør H. B. Fogh, General H. CastenschioId,
Formand for D. I. F ., samt Professor Aa. Bent zen før »Studentermatchen«.

"STUDENTERMATCHEN" 1930.

1\ A" atchen roedes den 11. Maj. Begge Hold var trænede
1. af Krentscher. Nogen større Beskrivelse af Scene-

~V

riet er formentlig unødvendig.
Polyteknikerne startede beslutsomt og energisk, hvilket
gav dem en Længdes Forspring - og Sejren.
Med fire Længder vandt »de blaa « "Paraplystativet«
tilbage til Læreanstalten.
For Læreanstalten roede: E. M. Henningsen, S. V. Gundesen, Hasselbalch, M. Hee, A. Brix Andersen, Kurt Nielsen, Gunnar Jensen, V. Rømer, cox H. Høeg-Rasmussen.
For Universitetet roede: Knud Lund, Anders Johansen,
J. Spotoft, V. Nørbye, J. Christensen, K. Melgaard, H. Fogh,
G. Bolvig, cox V. Stærmose.
Dommere var Professorerne Vilh. Andersen (Universitetet) og E . Thaulow (Læreanstalten). Banedommere var
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Professorerne Aa Bentzen (U.) og T. Bonnesen (L.). Starter: Ingeniør Hans Fogh.
Tiderne: 10,47,4 og 11,04,4.

Søndag Formiddag i Smøgens Havn.

SMØGEN.
"Studenlermalchen«s Sejrherrer 1930.

Pælebyen ved Kaliegaflet.

D

et hænder af og til, at der i Skagens Havn ligger
nogle fremmede Fiskerbaade. Mandskabet tager sig
en Grog i Havneknejpen, giver hinanden ømme Kælenavne
paa Svensk, en enkelt af dem køber Ring til flickan eller
Ravrør til sig selv; saa løsner Skuden sine Fortøjninger og
blæser ud paa Kattegat i N.N.Ø. Retning.
"Smøgen« kan man maaske læse paa Brættet i Agterenden, inden Kutteren runder Havnernolen. "Smøjen«,
mumler Landliggerne, som er nede for at købe Makrel til
Middagsmaden.
Ak, l usalige Skag-gæster, vidste l, hvilket Æventyr
der skjuler sig bag disse simpelt udskaarne Bogstaver,
vilde I ikke sige Smøjen, men Smø-gen med Klang og
Kærlighed i Stemmen, og I vilde løbe ud paa Molen for
at se efter Baaden med længselsfulde Blikke, indtil den
kun var en Prik langt, langt borte.
Det var en Sommer -, vi var seks Studenterroere pau

38

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

Langfart i to Baade fra Gøteborg til Oslo, -- skønne Dage
med Sol. Søsprøjt og Campering om Natten paa Skærene--,
den ene Baad fulgte Kysten, den anden, vores, gik gennem Hakefjorden med en lille Afstikker til Uddevalla, og
saa mødtes vi tilfældig en sildig Aften i Smøgen paa den
yderste ø i Bohuslens Skærgaard.
.
Det sidste Stykke indenskærs havde været begunstiget
af et Herrens Vejr med øsende Regn og stærk Sø, men hin
Dag, da vi nærmede os det aabne, salte Hav, klarede det
langsomt af til Sol og Stille. Skærene blev mere og mere
øde, men samtidig straalede de stærkere i brunrøde, gyldne
Kulører, og tilsidst laa de som glødende Ravstykker og dyppede deres gennemsigtige Flader i kornblomstblaa Vædske.
Hvor vi nærmede os Næssene, vraltede bestyrtede Edderfugle- og Andefamilier ned ad Klipperne og stak til Søs i
smaa Flaader. De bekymrede Forældres Hjerner arbejdede
under Højtryk for at finde ud af, hvad det var for et tobenet Kæmpeinsekt, der spadserede forbi paa Vandfladen,
og naar Uhyret kom Børneflokken for nær, talte de Gamle:
En, to, tre, -- og saa var alle Ungerne troldet fuldstændig
bort.
Fiskerlejerne, som man hist og her traf paa, fik et stadig ejendommeligere Præg. De blev ligesom Forvarsler paa,
hvad Smøgen senere skulde byde os, og ikke alene Naturen
gav os Løfter, men tillige Klyngerne af Fiskere, som tilvinkede os fra Bryggerne, idet de fortalte, at den anden
Baad med vore Kammerater var passeret samme Dag for
faa Timer siden.
Ankomsten til Smøgen form ede sig som et festligt Indtog.
De vinkende, smilende Mennesker bidrog deres hertil, men
Feststemningen skyldtes først og fremmest Byen selv, der
var klædt i en Farvepragt uden Lige, en Illumination, der
ikke var noget øjeblikkeligt Arrangement, men det lille
Fiskerlejes medfødte, personlige Charme. Langs det smalle
Indsnit i Skæret, som har givet Byen dens Navn, var samtlige Øens Huse forsamlet for at byde os Velkommen. Røde,
gule, grønne, brune og blaa, store og smaa stod de paa
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Rækker, trædende hinanden paa Tæerne og puffende hinanden udover Fjeldsiderne ned i Vandet for at komme til.
De soppede os i Møde paa høje Stylter og stak de spidse
Gavle maabende sammen, idet de kiggede efter Baaden.
Hvert Hus traadte paa sit eget Spejlbillede, og alle disse
Spejlbilleder, der sitrede svagt i Krusningerne fra vore
Aaretag, var som store, spraglede Tæpper langs Opløbet.
Saa kom to lange, brede Brygger med Fiskere og »Fisker-

-

-

en lille, fredeli g Vig, hvor et halvsunkent Vrag spejlede sin
Ensomhed - -.

inder «, som der staar hos Ewald. Pigerne vinkede, Drengene hujede og Mændene raabte Goddag. Langs med Kajerne laa den samlede F iskerflaade, ogsaa den i Farveskrud
og paa Geled. Vi defilerede forbi som en inspicerende Admiralschaloupe, og langt om længe naaede vi gennem Ovationerne til Smøgens smalleste Sted, rundede et højt Klippefremspring og befandt os atter ude i Naturen, havnet i en
lille fredelig Vig, hvor et halvsunkent Vrag spejlede sin
Ensomhed og drømte om fordums Velmagtsdage. Paa begge
Sider faldt Fjældene stejlt ned mod Vandet, men bag Vraget skimtedes en Sænkning med grønt Græs, - den mest
romantiske Lejrplads, man kunde tænke sig, skabt som for
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Sørøvere. Vi trak Aarerne ind og lod Baaden forsigtigt
glide om bag Vraget. Engen udvidede sig og aabenbarede
os først en Baad Magen til vor egen, saa et Telt med
Dannebrog vajende i Toppen, og endelig vore tre Venner
siddende paa Hug med hver sin kogte Makrel i Munden.
Gensynsglæde! - Snart var der to Baade, to Telte og
seks Makrel for lidt, men Smøgen kom os her som senere
velvillig til Hjælp: Fjældene begyndte at faa Liv, det pludrede og puslede i deres Toppe, og saa vældede en Strøm
af interesserede Smaapoder nedover Lejrpladsen, en lavineagti-g Strøm, der varede ved fra tidlig til silde alle Opholdets Dage. Poderne pillede ved Baadenes Rullesæder, kastede Diskos med vore Bliktallerkner, beslaglagde Frimærkerne paa vore Breve, lo ad det komiske Sprog, vi
talte, men skaffede os til ' Gengæld alt det Drikkevand og
alle de Makrel, vi behøvede.
Bohuslen er ikke som det øvrige Sverige; man siger
»vand « i Stedet for »vatten«, »bager « i Stedet for »baker «,
»jeg « i Stedet for »jag «, »bringebær« i Stedet for »hallon«,
og »urfågel « i Stedet for »orre«!
Smøgungerne var vore Læremestre i Sprog, de viste os,
hvor man skulde klatre opover Fjeldet for at naa til Byen,
og de fulgte os som Hundehvalpe i Hælene paa de lange
Brygger, Trapper og Broer, som er denne Æventyrstads
Gader. Stadig mødte der øjet Overraskelser. Hver Gyde
bød paa Perspektiver saa fuldendte i Kompositionen som
kun der, hvor Naturnødvendigheden har været Arkitekt.
Snart videde Bryggerne sig ud til kantede Pladser, snart
opløste de sig i et Net af Smaabroer, der spændte over
en lille idyllisk Havn, stuvende fuld af gulmastede Fartøjer. Man kunde have ladet et automatisk virkende RekylKamera hænge i Bukseremmen, medens man drev omkring,
og Resultatet vilde være blevet en Række Kunstværker,
som selv Kehlet efter timelange Indstillinger ikke kunde
gøre bedre. Men ikke blot Fotografer finder i Smøgen et
ideelt Virkefelt. Enhver koloristisk Maler vil være ligesaa
godt hjulpen. Hvert Hus og hver Flade har jo foruden de

morsomme Lys- og Skyggevirkninger sin egen lYlkl i).! IId talte Farve, og Kunstrieren slipper for at overanstn'lIgc
baade øjet og Opfindsomheden.
Saa velgørende for Fødderne at gaa paa de bløde, fjedrende Fyrreplanker! Man følte sig som paa en stor Tømmerflaade midt ude paa Søen, og hvor som helst man kiggede til Siderne eller nedad gennem en Revne i Brolæg_
ningen, saa man det klare, dybe Vand. Selv ikke Svolvær
paa Lofoten har en saa inderlig Kontakt med Havet.
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Snart opløste Bryggerne sig i et Net af Smaabroer, der spændte
over en lille, idyllisk Havn.

Vi var indenfor i Redskabsskurene langs Kajen, hvorfra et Pust fra Havets Vid underverden slaar En i Møde.
Net, Ruser, Snører, Tønder, Hyttefade, Bøjer, Ankrer,
Touge, Fendrer, Glaskugler og Olietøj ligger Hulter til
Bulter og fortæller om Fangstlivet ude paa Søen. Hvilke
Aladdinshuler maa disse Lagerrum ikke være for Smøgungernes Lege,: hvilke Guldmagerværksteder for deres Fan_
tasi? Og saa staar hver eneste lille Hampetrævl, hver eneste lille Messingskrue i direkte, forstaaelig Forbindelse
med Virkeligheden. Nede under Plankegulvet skvulper Havet selv, og opad Pælene, som bærer Huset, bider Tang,
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Muslinger og Krabber sig fast, de første Kendinge af Beboerne derude. I disse Pælehuse udklækkes Smøgens Kolumbusyngel, hvem Kattegattet er Atlanterhavet og Skagen
skal blive Fremtidens Amerika.
Vi maa have flere Makrel, og da Fiskeforretningen ligger paa den anden Side Kanalen, faar vi en af vore Smaapojker til at sætte os derover i en Baad. Han er kun 9-10
Aar og ikke større end Tobak for en Skilling, men se, hvordan han kan staa i Agterenden og »vricka « med den store
Aare, der er lige saa tyk som han selv. I vor Egenskab af
Ro-Specialister vil vi forsøge at gøre ham Kunsten efter,
men knap har vi sat Aaren i Søen, før den hopper op
igen som en Bold, og det er os umuligt at tvinge den til
at blive paa Plads. Smøgungen er ved at ~revne af Grin og
maa overtage Førerskabet paany. Han trykker Kaptajnshuen ned i Panden og arbejder som en Motor.
I Fisk-affæren er det Smaapiger som ekspederer. De
sætter os i lige saa stor Forbavselse som Drengene. Se til
dem dreje en Kæmpehummer med overlegen Foragt i Luften, som kunde det være en Reje, eller med et uskyldigt
Barnesmil flaa Skindet af en spillevende Aal, mens de
regner Prissummerne ud i Hovedet! - Tack, det blir två
kronor o sjuttifem ore! Jeg maa hykle Interesse for en
eller anden mærkelig Fisk, medens jeg forsøger at komme
mig saa vidt af min Forbavselse, at jeg kan tælle det svære
Stykke efter paa Fingrene. Lad mig se: 3 kg Makrel il 0,41,
12 Æg til 6 Øre Stykket og 4 Liter poteter (Kartofler
anses aabenbart i Sverige for at være flydende Varer, siden
de sælges litervis!), 4 liter poteter il 20 Øre, alt i alt
2 Kr. og 75, jo, det passer minsandten! Værs 'god.
Bagerfrøknen ved Siden af er en hel Skønhedsaabenbaring, smækker om Livet, rødhaaret og frejdig. Hun spørger, om vi kommer paa »dansbånan« i kval!. Ja da! selvfølgelig kommer vi paa dansbånan. Hvor paa Lag ligger
den dansbånan? Ude mellem Klipperne et Par Kilometer
fra Byen. I gamle Dage dansedes der paa Bryggerne, men
det gik for meget ud over Alderdommens Nattero. Fiskerne

skal være tidlig paa Færde. Javel, paa Gensyn da ude
mellem Klipperne.
Og da Skumringen faldt paa, begav vi os ud til dansbånan. Vi vandrede og vandrede udad Øens eneste Landevej, Egnen blev mere og mere øde, og vi havde allerede
saa smaat opgivet at finde, hvad vi søgte, - da lød der
med et Harmonikatoner indefra Stenørkenen, og oppe paa
en Fjeldbakke dukkede Omridsene af et mangfoldigt Smaakravl frem. Vi styrede derop imod. Havet slyngede sine
lysende Fosforarme om Øen, Sommernattens hvide Perlemorsbrand ulmede paa Himlen, og de tavse Skikkelser sad
ubevægelige , badede i Genskæret derfra.
Ingen rørte sig for at se efter os, da vi kom. Alle øjne
stirrede ned i et Svælg, der aabnede sig i Forsamlingens
Midte, og dernede gærede og bruste det som i en sydende
Heksekedel. Det hvirvlede med Skørter, trampede med Sko
og svingede med brune Arme. Natsværmeagtigt skimtedes
de dæmpede Farver i Pigernes Kjoler, mellem hvilke Karlenes blændende hvide Skjorter skinnede og ledte Tanken
hen paa St. Hansormenes Lygter og deres hemmelige Mission. Trækspillene arbejdede for fuld Kraft, og den brogede Mængde vendte og drejede sig i Takt dertil, som om
den var en Hoben Sæd, der blev rystet i et Tærskeværk.
I samme Nu, Dampmaskinen stoppede, faldt Massen til Ro,
men næppe var den gaaet i Gang igen, før Avner og Kærner hoppede endnu lystigere end nogensinde. Sælsomt betagende virkede denne koncentrerede Livsudfoldelse midt
ude i det kolde, døde Udaadehraun. Al den Spænding og
Uro, der skjuler sig i den lyse Nats Favn, havde her fundet
sin Udløsning. Over det hele Skuespil var der en naturreligiøs Stemning og en stærk erotisk Duft, som fik mig til
at udrede det fjerne Slægtskab mellem dansbånan paa den
lille nordiske Skærgaardsø og de oldgræske eleusiske Mysterier, hvorom Herodot beretter.
Bagerjomfruen fandt vi ikke. Maaske havde en eller
anden Fiskergut bortført hende for at indvie hende i forskellige Detailler af Mysteriets Ceremoniel. Men hun var
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jo Gudskelov ikke den eneste flicka i Smøgen! Vi fik danset mangen en Hambo med: hager, vanster, pitti, og Klok ken var paa de smaa Tal, da vi med vort eget Trækspil i
Spidsen drog tilbage over Fjeldet og begyndte den halsbrækkende Nedstigning til Teltet i Kløften bag ved det
ensomme Vrag.
Eigil Knuth.

AARBOG FOR 1930

FYN RUNDT M. M.
Tekst og Fotografier: UII Kaarsberg.

(»TÆ«J.

Dillelanlisk Rim-Resume af Langturen Juli-August 1930. Distance
585 km. Deltagere : P. Ryum, Ejner Gotlredsen og Ul, Kaarsberg.

Lad fælt det
lad Stormen
Vi klarer os
naar vi staar

tordne, fult det re6ne ,
piske Søen op! dog alle Vegne,
Last og Brast i Trop!!
~

Vi fo'r da rundt om Fyn - mod Solen; _
dog sjældent saa vi " Phoebus« sæl'; :..- - til Tider Hag'l - koldt som ved Polen! _
Men: Stadig fremad! « var Parolen - _
- - og "Spændholt « knirked' under Hæl.
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V.

Haardt de Hagelbyger slaar,
dog tii Einsidelsborg vi naar.
(- Øser undervejs; - sover i en ga mmel Omnibus
sammen med en umaadelig Masse Ørentviste).

VI.
I.

- Havari i Regn og højen Sø: Fluks ind i Land paa Æbeløl I
(-

-

Svendborg Havn Thurø Bund,
op igennem Skaarupsund.

Telt ; Solskin ; Baal. Vi bager Brød paa Pind, og
smeder en gammel Sardindaasenø61e om til Skruetræ kker , hvormed Skaden udbedre"s) .

(Lejr ved Lundeborg) .

i Storebælt;
ved Teglværksskoven slaar vi Telt.

II. Svære Søer

(Ved " Mamosen« falder vi over Ribs og Agurker).
Motto : Alt kan ædes!

III.

Tæt ved Kerteminde Nor
den gæve Roklubsformand bor;

VII.

I Bogense faar vi Ly for Vinden; Vi gæster »Greven « og »Grevinden «,
(-

(_ Telt i Haven. - Tak for Gæstfrihed!)
(Ved Romsø traf vi " Manden i Tønden«) .

VIII.
IV.

_

-

Oh! Baaring Vig, (-

Tordenskyer gør Dag til Nat;
og sikke Søer i Kattegat \!

-

Og " Oluf Hunger« skænker Ekspeditionen Kartoller og Gulerødder!).

vi stjal dit Vand

næs ten en hel Baad luld),

men kaste d' det igen -

-

i Land!

(- Fælt Vejr! - Telt ved Snoghø; . paa . Kongebrogaarden «!!) .

Telt ved Korshavn.

IX.
-

-

Kæmpebøf

»Kongshuse «-KaHen herligt smager, og Solen - (for en Gang Skyld) - bager.
(-

X.

-

»Lille Klaus« læser sine nydelige Digte for os: Teltlejr paa Fænø; - a tier Regn!!).

Ved Wedellsborg for Storm er Ly; om Aft'nen: Telt ved Assens By.
(- Storm og Regn! - Teltet blæser omkuld om Natlen - alt gennemblødt. - Tak for alt godt, ædle
i\ ~ se nesere!!) .
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XL

- Ved Midnatstid i Baaden gaar vi:
Fuldmaaneskin og Havblik faar vi. -

Skrap Regn og Blæst ved Thorø silde;
Om Nat ved Aa vi telted' stille - - .

(- Med elektrisk Lommelygte studeres Søkortet gennem Skaarupsund: P as paa Stenene! - Venter i
Lundeborg paa, at Solen skal staa op) .

(_ Der var skam fugti gt!)

XII.

Ved »Abkjeldsgaard« var vi nok ventet,
for Baron Holger selv os hented' . -

Ved Daggry: Blæst over Store Bælt ·
lidt Nord for Lohals slaar vi Telt'.

(_ Baade n bæres over Landevejen ved Langø re;
Vi sov godt paa Høloftet. - The paa Frederiksgave

(- Vi ta 'r os en lille Lur ; provianterer og steger Bøf).

Slot) .

XVI.
XIII.

Paa Lyø snart vi telter blødt,
1 Strandens Græs man sover sødt.

(Ideel Teltplads lige Nord for Fyret!! - »Kongen af
Hou « gi'r Smørrebrød. - Kæmpebaal paa Stranden;
Shagpiberne smager!).

_

(_ Fuldmaane, Fuldskæg. -

I herlig Sol vi bader, driver;
om Aft'nen vi til Hou os hiver.

Ung Pige taber Vejret

over Skægget!).

XIV.

Stærk Storm og Sø, - men lholm naar vi,
og teltet, baalet, sovet faar vi. - (_ Her fik vi profecto nok en Solskinsdag!)
(Sure Æbler og Sukker, Pund til Pund, brænder sammen i Gryden, - og vi havde aftalt at spise op!
-

Uha!!) .

XVII.
XV.

I Eftermiddagssolens Skin,
naar vi igen til Svendborg ind.
(_ Besøg paa Valdemars Slot; - en Tak til Dr. Kj æ r og Frue
for Vildand'steg, Cigar og »Drue« Il).

- Smaalandshavets store Bølger
stormer større end i Drømme,
alt imens vi Kursen følger! - Ved Bisserup maa vi »ind og tømme «!
(- En enkelt Kop Kalle glider ned forbandet!) .

det regner
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-----------------------------------------Trods vældig Sø og stærke Vinde,
naar vi dog ind til Karr'bæksminde.
(- Tak for Kaffe, Hr. Lindhardt! - Vi sover
stort Hyttefad - særdeles vel ventileret!!) .

et
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(- forsinked e al
skrap Modvind
og Sø hele Turen rundt d et
stejle Stevns; Telt og hyggeligt
Baal!! !J.

XXII.
XVIII.

Herfra og til Knudsskov vi sejler,
(- Overnatter paa et Høloft : godt med Mus).

XIX.

Den næste Dag Vordingborg vi pejler;
(- Op i "Gaasetaa rnet«. Bøf!!) .

Til Koster naar vi sent om K væld,
trods Tordenbrag og Regnens Væld :
(- U muligt at telte! Vi overnatter i en »Rejsestald
lor Heste«: en Haand fuld Halm til hver) .

XX. Slud, Storm og Regn og høje Søer:
trekvart Dag ventes blid're Bør :
(vi er startklare -

og frys er med Anstand til KI. 4J:

-- »Farvel, Du Hestestaldpalads; -os vinker Faxe Ladeplads!
(- Regn, Modvind, krap Sø. - Sover i »Æblely«s
rene Lagener: - man maa jo begy nde at tr æ ne til
civiliserede Forhold!).

XXI.

Oh, Sol! Du var ' en sjælden Gæst! -I Dag Du skinner som til Fest! -- -Kvikt ror vi langs de skønne Strande;
Ved Holiug Skov maa vi dog lande; --

Den 18. August 1930: Stevns -

via Køge -

København:

En Sensommer-Soldag -- hel og fuld -er mere værd end meget Guld!
Slig Dag fik vi fra Himlen sendt; --- Før Midie-Nat var --- Rejsen endt!!
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DA DANMARK DELTOG I DE OLYMPISKE
LEGE I ATHEN 1906.
Et 25-Aars Minde.

Overlæge H. S. Køster,
Æresmedlem af D. S. R.

Overlæge H. S. Køster, Næstved,
tidligere mangeaarig Formand for
Akademisk Roklub og D. F. f. R.,
fortæller nedenfor om de danske
Roeres Langfærd i 1906, da de
olympiske Lege afholdtes i Athen.
Overlæge Køster var dengang Formand for D. F. f. R. og repræsenterede Foreningen ved Legene.
Det gik ikke Danskerne saa godt
dengang, som det gjorde i Liege i
Fjor, men vore Roere er nu til
Dags heller ikke udsat for Oplevelser under Konkurrencerne af den
Art, som Overlægen i sin Artikel
beretter om.

anmarks dygtige og heldige Deltagelse i Evropa~
mesterskaberne i Liege i Sommeren 1930 har Vl
hørt og læst saa meget om og glædet os over. Jeg er
derved kommen til at tænke paa en anden Tur for 25 Aar
siden, første Gang danske Roere var ude paa Langfart, og
da det er saa længe siden, at kun de rigtig gamle kan h?-ve
personlige Minder derfra, kan det maaske have sin Berettigelse at fortælle lidt derom.
.
Omkring 1900 fik man i Grækenland den Tanke at vllle
forsøge paa at lade de ældgamle olympiske Lege opstaa i
fornyet Skikkelse, og allerede et Par Aar efter lykkedes
det men rigtignok i ret beskeden Maalestok. Danma.rk var
do~ repræsenteret af tre Deltagere, der deltog i Skydning,
fri Idræt Qg V æ-gtløftning og klarede sig meget godt, især
den nylig afdøde Viggo Jensen, der ogsaa var ivrig Roer;
han blev olympisk Mester i Vægtløftning.

D

Roklubbens Hus i Athen.

Da Opfordringen i 1905 kom til Dansk Idræts-Forbund .
om Deltagelse i olympiske Lege i Grækenland i 1906, rettedes denne Opfordring ogsaa til Dansk Forening for Rosport, som imidlertid til at begynde med reagerede meget
lidt deroverfor, dels fordi Turen nødvendigvis maatte tage
saa lang Tid, at kun meget faa kunde ofre Tid dertil, dels
fordi den vilde koste mange Penge, dels fordi man mente,
at der skulde roes i de her paa den Tid kun lidet anvendte
outriggers, og endelig fordi Kaproningen skulde finde Sted
den 24. og 26. April, et Tidspunkt, hvor vi herhjemme
først begyndte at tænke paa Roningen; man maa jo huske,
at man paa den Tid hverken kendte Bassinroning eller Romaskiner, og at Baadehusene jo ikke var de smukke og
komfortable Opholdssteder, som de nu er.
Efter nærmere Overvejelser og Undersøgelse af F orholdene viste det sig imidlertid, at hele Sagen ikke var saa
komplet umulig. Vi fik at vide, at der paa det aabne Vand
ved Faleron skulde roes i Baade, der meget lignede vore inriggede Baade, og Penge skaffedes til Veje, især ved en enkelt Rigmands store Tilskud; vanskeligere blev det med
Holdene; der taltes meget om Landshold eller Klubhold,
men at faa en Klubs bedste Hold samlet med var ikke
muligt paa Grund af den lange Tid Deltagerne skulde være
borte. Efter mange Overvejelser enedes man da om et kombineret Hold udvalgt af de blandt de bedste Roere fra
foregaaende Aar, der kunde faa saa lang Frihed, og som
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Det danske Hold.

Det danske Mandskab.

tillige i Træningstiden kunde tage fri midl paa Dagen, thi
det var naturligvis absolut nødvendigt paa Grund af Aarstiden. Udtagne blev da Knud Berg (Skjold), Fr. Bielefeldt
(Akademisk Roklub), H. Rasmussen (Københavns Roklub),
Em. Saugman (Akademisk Roklub), og H. østergaard (Københavns Roklub). ' H. Steinthal var med som Raadgiver,
Medhjælper og delvis Styrmand for Roerne og Dansk Forening for Rosports Formand") var Medlem af Juryen for
Roning og Svømning. Professionelle Eksperter til Hjælp
kendte man ikke den Gang.
Der kom nu en meget haard Tid for Roerne, nemlig
Træningen. Den begyndte den 2. Marts 1906 og lededes
med stor Dygtighed og Opofrelse af Otto Olsen fra Københavns Roklub. Til alt Uheld var det streng Vinter med
Sne, Is og Kulde, og vi andre bemærkede mange Gange
den Ihærdighed og Haardførhed, der udvistes fra Deltagernes Side; mærkværdigvis og heldigvis slap de alle godt
fra det uden Men. Derimod er det mulig, at den prægtige
*) Overlæge Køster selv (Red.s Anm.).

Otto Olsen, der trods en alvorlig Sygdom i Efteraaret 1905
paatog sig og gennemførte hele Arbejdet med at træne
Holdet, derved lagde Grunden til den Sygdom, der brød ud
hos ham i Forsommeren derefter og efter flere Bedringer
og Forværrelser endte med hans Død j Januar 1907.
Baadene laantes i Kvik og Skjold; de blev afsendt den
3. Marts og kom først hjem langt hen paa Sommeren i en
ynkelig Forfatning. Som man kan se af Datoerne, roede
Delt.agerne slet ikke i Baadene i København og kun i 2
Dage i Grækenland før Kaproningen. Træningen gennemførtes med stor Energi og Alvor med Roning, Løbeture og
Afholdelse fra Tobak og Spiritus; den ophørte d. 12. April.
Næste Dag rejste næsten alle de danske Olympiadeltagere
til Berlin, hvor man mødtes med Svenskerne og Nordmændene. I Berlin gaves en Gymnastikopvisning, hvor de danske Damer gjorde stormende Lykke. Derfra tog hele den
store Flok bestaaende af 5 Nationer til Triest og sejlede
syd om Grækenland til Pineus, hvortil den ankom den 21.
April. Alle vi danske aktive Idrætsmænd - undtagen
Gymnastikdamerne, der boede paa Slottet som Kongens
Gæster - var indkvarterede paa Sappeion, en stor Bygning, der lignede en Udstillingsbygning med en sm uk Hal
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Belgiske Olympiadedeltagere.

baaret af Søj ler; her fandt Fægtekonkurrencerne Sted; de
fleste andre Udlændinge boede der ogsaa; det hele var ret
primitivt, og der var stor Uro. De danske spiste alle samlede paa en stor Restaurant, Alexandroff, hvor man fik
meget ordentlig Mad. I det hele var der mellem de fleste
af dem et godt Sammenhold. Der var jo nok af ejendommeligt og fremmedartet at se, først og fremmest det pragtfulde Stadion, der tildels er dannet af Naturen, idet Midten er en Dal, som til begge Sider har Høj der, paa hvis
Skraaninger Siddepladserne er bygget ind, Trin og Bænke
af hvidt Marmor; det hele var i den skinnende Sol af en
eventyrlig Pragt og Skønhed, naar man saa det enorme
Areal besat med Titusinder af spraglet klædte Mennesker,
og Indgangene flankeret af græske Soldater i deres ejendommelige Dragter med enorme hvide Skørter, Snabelsko
med store Pomponer paa og Baret paa Hovedet.
Men der blev ikke Tid for Roerne foreløbig til at fordybe sig deri eller tænke paa Fornøjelser. Allerede den
24. April var første Kaproningsdag, og der var et farligt
Vrøvl. Enhver kunde se, at de danske Baade var de andre
langt underlegne; de var tungere og mere klodsede, men

De danske Gymnastikdamer paa Stadion.

dog protesteredes der imod dem, fordi Aarelejet laa mere
end 4 cm over øverste Bord; Juryen nægtede at anerkende
dem, og det blev til, at de danske kun fik Lov til at ro
paa eget Ansvar.
De gik saa straks i Gang med Træningen den 22. April,
og fik roet 2 Gange den og den følgende Dag. Kaproningen skulde foregaa ved F aleron, hvortil man kom med
elektrisk Sporvogn; her laa ogsaa Roklubbens anselige
Hus. Der skulde roes paa en ganske aaben Bugt, snarest
at sammenligne med Aarhusbugten, altsaa et højst upaalideligt Farvand, men Heldet var med, saa at Vandet var
ret godt begge Dagene, idet det dog blev nødvendigt at
udsætte sidste Dags Kaproning een Dag, til den 27., paa
Grund af for megen Søgang. Holdet havde aldrig roet
sammen før i nogen af Baadene, der, som nævnt, var afsendt fra København Dagen efter, at Træningen var begyndt, og fra den 12. til den 24. havde de ikke roet paa
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Grund af Rejsen, saa de havde god Brug for de to Dages
Træning.
Løbet den 1. Dag var for 4-Aarers Baade, Distancen
2000 Meter; der var 9 Del tagere, nemlig 4 græske, 1 fra
Smyrna, l italiensk, 2 franske og det danske Hold. De
startede ude paa det aabne Vand fra et meget langt Tov,
der var spændt paa tværs over hele Banen, og hvori der
var fastgjort en Line til hver Baad; de midterste kunde
naturligvis derved ligge en Del foran de yderste, da Tovet
ikke kunde strammes helt.. Det viste sig hurtig, at Italienerne var overlegne og lagde sig i Spidsen, det ene franske Hold som Nr. 2, det danske Nr. 3, men mod Slutningen af Løbet gik det andet franske Hold forbi, saa at det
danske end te som N r. 4; det var i Betragtning af den langt
sværere Baad - den vejede 20 Kilo mere end de andre
- ikke saa slemt.
De danske var paa det rene med, at det vilde være
Vanvid at forsøge med deres tunge, klodsede 2-Aarers
Baad mod de andres, og efter lange Forhandlinger lykkedes det da den følgende Dag at laane en Baad af samme
Type som Modstandernes; da Kaproningen paa Grund af uroligt Vand blev udsat en Dag, fik de 2 Dage til at vænne sig
til Baaden. - Det første 2-Aarers Løb var paa 1000 Meter
med 7 Deltagere: 2 italienske, 1 fransk, 1 belgisk, 2 græske og 1 dansk Hold. Begge de italienske Hold gik straks
foran; det belgiske, franske og danske Hold kæmpede bravt
hele Vejen, men man mærkede nok, at det danske ikke var
vant til Baaden saa der var en Del Uro over dem, og
Resultatet blev da, at de kom ind i den nævnte Orden.
Det andet 2-Aarers Løb var paa 1609 Meter; her
deltog 6 Hold: 1 italiensk, 1 belgisk, 1 fransk, 2 græske
og 1 dansk; det italienske og belgiske Hold var det
samme som i foregaaende Løb, de andre Hold var friske.
Det fik, som det vil ses, et ret dramatisk Forløb. Italienerne var som sædvanlig forrest, Belgierne Nr. 2; det
franske og danske Hold gik Side om Side; fra Dommerbaaden, der var en lille Robaad liggende ganske lavt paa
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Saugmann og Steinthal paa Parthenon .

Vandet, saa man tydeligt, at den franske Baad pressede
sig over mod den danske, og pludselig greb Signor Soika,
den italienske Repræsentant paa Dommerbaaden, den danske Repræsentant i Armen og raabte op, idet man saa den
danske Baad dreje paa tværs i Løbet; lidt efter kom den
i Løb igen, men kom naturligvis ind som N r. 4 efter den
franske. Den danske Styrmand, Steinthal, protesterede straks
ved at række Haanden i Vejret, og Protesten blev ligeledes
straks af Repræsentanten nedlagt for Præsidenten, en gammel græsk Admiral i fuld Uniform. Steinthal meddelte, at
Pligten i den franske Baad ganske ugenert med sin Aare
havde givet den danske Tagaare, Henning Rasmussen, saadan et Slag over Ryggen, at han faldt af Sædet, og da
østergaard, der havde den anden Aare i den danske Baad,
trak til, snurrede Baaden selvfølgelig rundt. Soika støttede
stærkt den danske Protest, Admiralen nægtede at tage
Standpunkt, til Banedommeren, en ung græsk Søofficer,
havde afgivet Forklaring; da han kom til, førte de to en
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ivrig Samtale paa græsk, hvoraf alle vi andre intet forstod,
men Resultatet blev, at Admiralen erklærede, at Banedommeren intet havde set, - alle vi andre havde set det
tydeligt nok - og Protesten forkastedes. Det var ikke med
blide Følelser, de danske modtog Dommen, og vor Ven,
Sig nor Soika, rasede. Hans Klub havde vundet alle 3 Løb;
den var fra Venedig og hed Budntoro; det var glimrende
trænede Folk, der roede meget kraftigt og med et for den
Tid 'uset hurtigt og koncentreret Opsving og Træk. At de
ogsaa, set med andre Landes Maal, maatte være gode,
fremgik deraf, at det belgiske Hold, der bestod af 2 Brødre,
et Par Maaneder senere startede i 2-Aarers Outrigger i
Henley med fint Resultat, men ikke naaede at sia a Italienerne i F aleron.
Vore Resultater var saaledes ikke' straalende, men vi
var paa F orhaand stærkt handicappede med Materiel og
Træning; ikke blot var vore Baade langt tungere og mindre egnede til Kaproning, men desuden viste det sig, at
alle de andre Hold brugte Drenge paa 12-14 Aar som
Styrmænd. Belgierne havde ikke engang Styrmænd med
til Grækenland, men havde laant en lille græsk Dreng, som
sad paa Styrmandssædet med Ordre til intet som helst
at foretage sig; saavel de som Italienerne havde været i
Athen i '14 Dage og trænet paa Banen.
. Italienerne og Belgierne roede med hule Aarer, som
man herhjemme slet ikke kendte paa det Tidspunkt.
Det, der naturligvis mest interesserede de danske, var
Baadene, hvoraf der var 2 Typer, en fransk og en italiensk,
af hvilke den italienske var langt den mest tiltalende; den
stammede fra et stort Firma, Gallinari & Co. i Livorno, der
leverede Kaproningsbaade ikke blot til hele Italien, men
ogsaa til de øvrige deltagende Lande. De var overordentlig smukt og praktisk byggede, vejede 20 Kilo mindre end
de danske, men gjorde alligevel et solidt og godt Indtryk,
var stive og gode at ro i; de laa langt lavere paa Vandet
end ' vore Baade. I en Retning afveg de meget fra vore, idet
de havde bevægelige Aaregafler paa smaa Metalrigge, der
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Pinier.

gik 4 cm udenfor Baaden. Vi var derfor straks paa det
rene med, at det vilde være ugørligt at indføre Baadene
som de var, men vi var lige saa sikre paa, at vi maaUe
og skulde have Baade af lignende Konstruktion, men forandrede efter vor Inriggerdefinition, og det snarest mulig,
og inden Afrejsen fra Athen var der tegnet en efter vore
datidige Forhold ret anseelig Sum til Hjælp til Anskaffelsen.
Da Kaproningen var forbi, kundE: Roerne begynde at
nyde Livet, iog gjorde det ogsaa i fulde Drag. Paa Stadion
og i Sappeion var der daglig Idrætskampe, og ofte med
danske Deltagere, saa der var de sikre Gæster; men ogsaa
Byens og Omegnens pragtfulde Oldtidsminder og dens Ejendommeligheder blev nøje studeret; det mærkelige gammeldags Liv i den gamle By, hvor man saa Lammene drives i
Flokke ind i en Butik, der udad kun var lukket af en
Stang; Slagteren tog saa Lammene et efter et, lagde Hovedet ud mod Rendestenen, skar Halsen over og lod Blodet
løbe af; ogsaa i andre Henseender var Gadelivet lige saa
mærkeligt; det var ikke saa let at handle, da ingen Priser
var faste, i Reglen kunde man faa Varen for '/5 til % af
det, der forlangtes, og ikke altid var der, naar man kom
hjem, det i Pakken, som man havde købt.
Ogsaa Spillebuler prøvede Roerne, og var nær kommet
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primitivt den Gang, Trænerbaade kendtes ikke, en Raabcr
tror jeg ikke, der fandtes. Træningen foregik mest langs
Langeliniemolen, Baadehuset var koldt og mørkt; vi interesserede passive Deltagere beundrede tit og ofte, at de
tapre Folk og deres udmærkede Træner blev ved i Kulde
Sne og Is. Jeg ser med største Beundring paa Resultatern~
fra Liege og takker Deltagerne for deres Indsats, men jeg
mener, at det, som de danske olympiske Roere ydede i

Den store Baadedaab paa Langelinie i 1907.
(Man vil paa Billedet bl. a. genkende Kongen, Overlæge Køster
og Overl æge Saugmann) .

i alvorligt Besvær med Grækerne, da en af vore Folk opdagede deres Trick, saa vi vandt hver Gang, men heldigvis
havde vi en af vore Brydere med, som velvilligst tilbød at
rydde Bulen. Ærlighed var i det hele ikke det, vi mærkede mest til, hvad jo ogsaa Dommen ved Kaproningen
viste; men morsomt og interessant var det at færdes i de
saa fremmedartede Omgivelser. Ogsaa den Gang lykkedes
det Danmark at vinde et olympisk Mesterskab, nemlig i
Sværvægtsbrydning, og Sejrherren, S. M. Jensen, blev hurtig en af de populæreste Idrætsmænd i Athen. Paa Vejen
blev der Tid til et Besøg paa det pragtfulde Korfu, og
Opholdet der med Turen til Achilleion hørte til de skønneste Oplevelser.
Jeg kan ikke slutte denne Beretning uden endnu engang at fremhæve det store Arbejde og den Energi, de 6
aktive Deltagere satte ind paa Sagen lige fra den Vinterdag den 3. Marts, da de begyndte Træningen. Det var jo

Græsk Soldat af Kongens Livvagt.

1906, uanset Kaproningsresultatet, fortjener at mindes nu
25 Aar efter.
Som nævnt tegnedes allerede i Athen en Sum til Anskaffelse af Baade af den italienske Type fra Livorno, tillempede efter vore Regler. Efter Hjemkomsten indlededes
Korrespondancen med Firmaet Gallinari & Co. for at faa
foretaget de Forandringer, der var nødvendige for at Baadene kunde passe til vor Inriggerdefinition. Der oprettedes
et Lotteri paa 100 Numre a 10 Kr. - 1000 Kr. var ikke
i nogen enkelt Klubs Eje den Gang - ; disse Numre solgtes til Roklubberne, og for denne Sum lagt til den tidligere
tegnede, fik man 2 4-Aarers Baade. Ved Lodtrækningen
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Februar 1907 vandt Kvik den ene, Skiol~ den anden 21.
knisk Roklub bestilte for egen Regmng en 2deni polyte
M . 1907 døbtes Baadene paa
Aarers Baad, og den 5.
aJ L
l"e ved en stor Fest,
Pladsen foran Baadehu~et pcaha . t~ngeflorur første Gang var til
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EN SKARGÅRDSTUR.
Af "Giovanni «.
Fotogra fier: Tage Christensen.

Kort Beretning om en Langtur: Goteborg-Uddevalla- Halden- Oslo, foretaget i Juli Maaned af Eigil Knuth,
Tage Chris tensen og Johs. Olsen.

tøt og roligt glider Skibet imod Nord op langs den
svenske Kyst. Paa F orlugen, det friskeste og bedste
Sted paa Skibet, sover seks Spejdere, som skal paa Cykletur fra Gøteborg, og Vikingerne, seks Mand, to Eaadhold,
»Egilsønnerne « og Sigvardsønnerne«, opkaldt efter de mest
vikingeagtige Navne paa hvert af Holdene. Pall' Agterdækkets Solsejl staar deres slanke, smidige Baade, »Roar« og
"Helge «, vel surrede. Natten er stille og lun, der høres kun
Maskinens dybe Brummen og Vandets melodiske Plasken
mod Skibssiden. Mastetoppene med de udspændte Telegraftraade staar sort mod Sommernattens blegblaa Himmel, stadig i samme Stilling til de fjerne, rolige Stjerner.
- Kursen er støt. - Det mørke svinder mere og mere af
Luften, bliver graat, - lyst, - Farverne vaagnerj over den
lave graagrønne svenske Kyst lusker den lilla-røde Sol op,
- det pusler i Soveposerne: tolv pjuskede Hoveder løfter
sig og stirrer undrende mod Solen, mod den nye Dag, Hovederne synker atter hen et efter et, Poserne. pusler sig
tilrette, og alt er atter roligt, medens Dagen skrider frem.

S

I Gøteborg har vi langt om længe fa aet Baadene lagt
paa Vandet, stuvet Bagage og Proviant tæt og godt, stødt
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fra Land og lagt Kræfterne i, -- vi stævner udefter, -en befriende Følelse, endelig er vi da Vikinger. Man kan
rejse paa mange Maader, bedst er Fodtur~ genn~m ma.leriske og interessante Lande eller gennem vIlde BJerge, Jeg
har prøvet Rhinlandene, Italien, Alperne, Norge, men bedre
er vist dog at ro, denne sejge, rolige Bevægelse, der træ.kker blødt, og dog stærkt i alle Muskler; med et leg~mltgt
Velvære lægger man sig tilbage i Taget som ned l deI1
mest overdaadige Chesterfield Stol, aldrig bliver man træt
af denne Bevægelse, man kan sove og drømme herligt, me-

Vig i Hakefjord.

dens man ror, __ blot Kammeraterne ikke forstyrrer en, -og nøgen, som man er, aander man med hele Huden, varmer sig i Solen, læsker sig i Vind og Reg~. Og Hav~t,
Havet har man om sig, det evigt foranderhge, det altid
lokkende, et dybt Sug i vort Bryst fører direkte tilbage
til Vikingernes dristige ukuelige Længsel. -- En let vestlig Vind staar imod os, det tuskregner, ~n varm, blød
Regn, __ det forunderlige Land aabner SIg for os, forrevne Klippekyster, utallige Øer, Holme og Skær, -- mange
Skær ligger og lusker under Vandskorpen, men sku~mer
hvidt saa vi kan undgaa dem. Det er lidt vanskeltgt at
finde' frem, Øernes Former og Størrelser udviskes i det
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vaade graa, de ligner alle hinanden, og ingen ligner dem
paa Kortet, men Instinktet og en Smule Forstand leder
os paa rette Vej, og snart letter alt det graa, og frem
af det bryder blaat, grønt, rustrødt og tindrende hvidt,
Solen varmer festligt, og en frisk Brise skraat bagfra bærer
os frem gennem al den straalende Herlighed. Aftenen er
stille og straalende, Holme og Skær staar klart og roligt
tegnede mod Aftenhimlen og spejler sig dybt i den blanke
Flade. Vi slaar Lejr ved Albrechtsund paa en ø nær Marstrand. -- Det mørkner. -- Vi hygger os godt i Teltet og
strejfer om mellem Klipperne og op paa Toppene, hvorfra
vi ser Skærgaarden hvile rundt omkring, mørke Øer og
lysende Sunde, -- Natten er drømmende stor. -Marstrand eller Markstrand eller Marestrand, ingen
kender det oprindelige Navn, eller ved, hvad det skulde
betyde; nogle mener, det blot betød, at Stedet laa ved
Havet, andre mener, at Mar -- betød noget med Skov eller
T ræ og er et Minde om de store Skove, som i svunden
Tid dækkede Øerne, men blev forhugget for at levere Træ
til Fyrbaalet paa Skagen, eller maaske skal hentyde til de
mange Mastetræer, som drev i Land fra Skibe, der strandede ude paa de farlige »pater noster Skær " , -- men et
er sikkert, at det er et herligt Sted, en af de ældste Bopladser paa Kysten, ned gennem Middelalderen ,et vigtigt
strategisk Punkt og Sæde for blomstrende Handel og Fiskeri. Øens vældige Grani tblok krones af Karlsten F æstning, imponerende skønt og stærkt gror dens Mure og svære
kubiske Taarn op af Klippen og skuer vidt udover Havet,
Natur og Kuns't genialt føjet sammen. Fæstningen er et
imponerende Udslag af Renaissancens Arkitektur og Fæstningsteknik, -- man mindes Leonardo og Michel Angelo,
-- i sin Tid en af Verdens stærkeste Fæstninger; -- med
ikke ringe Stolthed hører vi, at Danskerne tre Gange har
erobret den, to Gange ved Storm, en Gang ved Tordenskjolds dristige List. -Og Dagene gaar, Snart ror vi udenskærs, lange Stræk,
med det store aabne Hav til den ene Side og de yderste
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forrevne Skær til den anden, - men helst i roligt Vejr,
og selv i Vindstille kommer evindeligt rullende de lange
Dønninger derudefra og fraader hvidt op om Skærene, snart ror vi indenskærs eller ind i Landet op gennem lange
Fjorde, og selv der kan det vaske godt, naar Vestenvinden
sætter ind og Søen »trækker i Skjorteærmer «. De yderste
smaa Skær er nøgne og deres F ormer slidt af Bølgeslaget,

Skeppsatningen ved Blomsholm.

teder nu hedder. Længere inde aabner sig hist og
II\ :r me llem øde Fjælde frodigt grønne Strøg med røde
I ~ I ".kehuse: Ofte gør vi lange Ture ,ind i Landet og finder
( lid lld.s levmnger, BronceaJdergrave., Skibssætninger, 6 MeI;:,' '1I1,e Baut~stene og Helleristninger, stærke, klare Teg"" ~ I . ' r af SkIbe, Dyr og Mænd i Kamp, indhuggede i
1\ IIPII >11. Vi har straalende Dage med hed Sol, krystalli""

Vred Maa geun ge.

rustrød er deres Tone, kun F ugle bor der i utalte Skarer
og flyver truende mod Baaden for at værne deres Yngel.
Længere inde bliver Formerne større og skarpere, Farven
bliver graa og g~øn, Skovene begynder, og vokser sig større
og tættere, jo længere man kommer ind. Yderst ude er
Bebyggelsen kun sjælden og samlet i smaa tætbyggede
Fiskebyer, hvor Husene malerisk er byggede paa Pæle ude
i Vandet eller trykker sig op ad Klippesiderne, som Smogen, Fjellbacka, Fisketången, Koster og hvad alle de her-

I': ,i '''''"lcr n « bolder Havregrød shvil.
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klare Aftener, varme Nætter med {lammende Baal op mod
Stjernehimlen, og vi har trøstesløse lange Regndage eller
Styrtregn, som gennembløder alt, - undtagen Sovesækkene, det vigtigste af alt Klunset, - dem kæler vi særligt
for; - men Solen kommer atler og lyser og varmer alt
det vaade og kaster tindrende Smil over hele Naturen. En
enkelt Gang hænder det, at vi dygtigt vaade , frysende og
sultne søger ind til et Hotel for at spise ,» pyt i panna « (det

over, - men det hænder, at lange, brede Bølger kommer
bagind som uendelige Rækker af vældige Hvalrygge og
bærer os skummende fremad, - da er det festlig Sejlads.
Hver Aften, - af og til sent paa Natten, - finder vi os
en herlig Lejrplads , en Naturhavn mellem Klipperne, hvor
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billigste og bedste man faar i Sverige, - Biksemad), VI
gør det aldrig mere, - vaade, halvnøgne Vikinger mellem
pæne Folk med rene Negle og rigtige Bukser, - nej, saa gaar det langt bedre, naar vi straalende glade i vort
brune Skind lægger til ved en liJle By og efter en hurtig
Paaklædning paa Bryggen med farveprangende Skjorter,
Spejderbukser og brune Ben sejrssikre vandrer rundt for
at proviantere, og - »titta på Sta'n «, - Onsdag og Lørdag Aften er der Dans paa Bryggen til Trækspil og Fløjte.
Ofte har vi Bølger og Strøm imod, da vasker det godt,
og Baaden maa skære sig skraat over Bølgerne og have
god Fart under Kølen for ikke at faa for meget Vand

Musikal sk Siesta med en gammel Morlil.

vi let kan bære Baaden op, hvor der er Græs, Birketræer
og en rislende Kilde, og vi slaar vort Telt op langt fra
Mennesker, som Naturens Herrer, - eller som uendeligt
smaa og dybt taknemmelige midt i den store Almagt. Aabne og elskelige imod os er de Mennesker, vi træffer; særlig glade er vi for de smaa fattige Skærgaardsfolk,
som her har levet deres ensomme Liv fra Slægt til Slægt
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gennem Aarhundreder, fravristende Havet og en karrig
Stump Jord deres nøjsomme Føde.
Med Ærefrygt ser de paa vort Splitflag og spørger,
om vi »seglar for Kronen« (i Sverige maa nemlig kun
kongelige Personer eller Orlogsflaaden bruge Splitflag), og vor spinkle Baad betragter de med Undren, en saadan
»Farkost« har de aldrig drømt om; de ser fra Baaden til
os og fra os til Baaden - om det virkeligt er sandt? En gammel Morlille, som særlig havde fattet Kærlighed for os, gentager Gang paa Gang med Taarer i øjnene: »Akta Er for Soten! « Soten er det farligste Sted
paa Kysten, mange drukner der fra Aar til Aar; hendes
Fader og Broder var druknede der, nu vilde hun bede
Gud passe godt paa os, for meget bedrøvet vilde hun da
blive, om hun skulde læse i Tidningen, at vi, snalle Gassar, var drukriede. Soten talte iøvrigt mange om, - selv stærke, gamle
Fiskere, - det er en Strækning af ca. 30 km aabent Hav
med skjulte Skær, hvor Vind og Strøm ofte sætter farligt
ind, - men vidunderlig skøn og stille blev vor Fart over
Soten.
I varmt Solskin brød vi vor Lejr ved Smogen en sen
Eftermiddag. Næppe fem Minuter efter, ligesom vi passerede Smogen Brygge, formørkedes Luften, og voldsomme
Hagl- og Regnbyger piskede Havet hvidt rundt om os.
Vi roede kraftigt til, men Uvejret blev ved, Baaden var
halvt fuld af Vand, og vi maatte søge til Kysten. En elskelig gammel Fyrmester og hans Kone gav os Tag over Hovedet, varm Kaffe og Smorgåsbord.
Uvejret er borte, vi tager ud over Soten, den frygtede.
Som et vidunderligt Drømmesyn er Naturen atter vaagnet
efter det hæftige Vejr. Den synkende Sol kaster sine
gyldne, flammerøde og lilla Straaler over forrevne Skyer,
Klippekyster, Skær og Havets uendelige rolige Flade, og Farverne svinder, og den store, lyse Sommernat hvælver sig over os. Tavse ror vi i Natten. Vi passerer Tryggøen, som krones af en Røse paa en

gammel Broncealdergrav, - man mener, at Olav Tryggvason
ligger begravet der, - en Skumler snakker lidt om »Hamlets Grav « og Anders Jensens Kat, men slaas haardt ned,
og vi rejser Aarer til Heltens Ære. _
En festlig Tur har vi op gennem Oslo Fjord, fra Bryg-
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ger og Villaer vinker Folk hjerteligt tilos, Lystbaade stævner ud imod ps og byder os velkommen til Nor6e; _
.
.
'"
underligt at ko'mme til et fremmed Land; hvor hvert Barn
forstaar vort Sprog, og hvor alle modtager os med Varme,
-- aarhundredgammelt Broderblod er ikke blevet tyndt
endnu. - I Oslo glæder vi os over det skønne, stærkt og
simpelt og dog uendelig fint byggede Vikingeskib, over
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Oldsamlingerne og over Landets geniale, moderne Malerkunst, som kulminerer i Munchs storladne af evig Visdom
og Vælde prægede Billede: " Historien « i Universitetets
Festsal.
"Ja, vi elsker dette Landet«, - vi forstaar jer og føler
dybt, som I. En Søndag Middag i mild, diset Sommerregn lægger vi
atter til ved Studenternes Roklub, vort skønne, fine Klubhus. Der er ingen at tage imod os, de store Popler hvisker
os deres velkommen i Møde - en varm Lykkefølelse over
atter at være hjemme lægger sig om Hjerterne .
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INTERMEZZO.
aa en skøn Kyst, hvor Skov og Krat møder det friske,
salte Hav, - hvor et tykt, fast, frodigt Græstæppe
- isprængt Tusinde forskelIigtfarvede Blomster - er som
skabt til Lejrplads, har jeg slaaet mit Telt op - ganske
tæt ved en lille pludrende Kilde med herligt krystalklart
Vand. - J eg ligger paa Ryggen i Græsset og ryger langsomt paa min trofaste Shagpibe. - - - Det er Aften. - Blomsterne lukker sig og sænker
Hovederne; Solen er lige gaaet ned i Havet, der ligger
blankt og stille. Som en sovendes dybe, langsomme Aandedrag pusler den næsten umærkelig svage Dønning mod
Strandbredden, hvor det hvide Sand lyser mellem store,
sorte Stene. - - - Nord for den lille Vig gaar Pynten ud som en
sortlilla Silhouet i det staalblanke Vand; - - lang og
slank er den - med Buske, Sten, Græs og Blomster.
- - Alt aander Ro - - , Ro - - .
- - Nu er Solen helt borte, - og den fine Lysning
paa Himlen i Nordvest bliver svagere og svagere. - Stille
er Naturen, - nu sover Fuglene, Blomsterne, Fiskene. Jeg banker Piben ud mod en Sten, henter mit Uldtæppe
og lægger 'nig udenfor Teltet i det høje, bløde Græs. - Frisk og kølig er Aftenluften, - krydret af Blomsterduft og salt Havbris. - Myriader af Stjerner tindrer
over mig i den blaalig-Iyse Sommernat.
- Jeg døser - - - sagte daler Duggen.
- - Hvad er det for en Støj?!! - Hvad er det for
Aareslag?!! - og Raab! - nærmere og nærmere - jeg
kan tydeligt høre Skældsord og fule Eder: - Er det en
Baad fuld af gale Mennesker, der forstyrrer Midsommernattens stille Skønhed?!! - - Jeg løfter Hovedet: - En 4-Aarers Inrigger nærmer sig - med hæslig Larm min fredelige Lejrplads. - - Der er ikke Takt i Aare-

P
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slagene,
Styrmanden kommanderer til ing~n Nytte, Mandskabet lystrer ikke; hver gør som han vd, og mener,
at Styrmandens Manøvrer kunde udføres paa en anden
Maade. - Fra hvilken Klub kan Baaden vel komme? I beskylder II for at være et Skvadderho' de, fordi han
forleden Morgen tog 1 Svedske for meget i Havregrøden,
_ III vil i Land straks - - »saa kan vi lave Ild og faa
no'et aa' æde!! - for jeg er sk ... sulten, og jeg ror fan'me
ikke et Slav mere i Da'! - - derpaa holder han op at ro.
_ »Ro væk, for Helvede!! ~< brøler Styrmanden. - - Alle
ror undtagen III, hvis Aare derfor kolliderer med I-Aaren,
hvis Ejermand taler følgende Blomstersprog: - »Ro nu,
dit sure Møgdyr! - - Jeg er s'gu osse sulten - - men
jeg ror vel alli'vel! « - ---.. :. . »Vi naar ikke Hytten paa den
Maade! - Det er allerede mørkt nu, - og Farvandet er
fuldt af Sten! - - men det kender I ikke, I Hønisser, for I har jo ikke været her før, « - - (det er Strokens
dybe Bas, der lyder). - - »1 er vel nok no'en væ're
Kaniner aa' komme uj med, « - mæler Styrmanden paa
flydende Københavnsk, - - og del sku' være en. hygg~lig
Langtur!! - Vor Hæ're bevares! - - Og her SIdder Jeg
med Ansvaret, - aa' saa ka' I ikke engang lystre!! « - Under dette holder III og II "",el roet «; II forsøger
at faa I med til Strejken, men I husker kun paa Svedsken,
som blev røvet fra Grøden, og ror langsomt videre, - stædigt og ude af Takt med Stroken. - Da lo~k~r III for . at
faa I til at nedlægge Arbejdet, - men I VII Ikke strejke
helt, fordi III om Formiddagen havde »fanget en Ugle «,
der havde stænket paa I, - - »ellers ku' jaj godt ha'
været med te' aa' gaa i Land her! (!!) -- _ - Pludselig høres en skurrende, fræsende Lyd:
Baaden er rendt paa en stor Sten, der ligger lige under
Vandskorpen!! - Nye Eder og Forbandelser, Skældsord,
Kommando - og Vrøvl: - Hold Kæft! .:....- Det er dig - Læk! - Vand! - Øsekarret mangler! - _ - Jeg har hørt nok og stikker Fingrene i Ørerne,

- En gammel, forpjusket Krage flakser skræppende op
fra en Trætop og basker ud over Vandet, - et herligt
Sindbillede - passende til Situationen! - - sic transit
disciplina. - - - Og de Mennesker fører det gamle Dannebrog
med Split!! - ak og Ve! - - I Mørket kan jeg ikke se
Klubstanderen i Baadens Stævn, - maaske mangler ogsaa
den! - - En lille Time efter er de 4 krumme Bananrygge
forsvundet nordpaa, - skjult af Mørket; - med Vrøvl og
Uorden naar de omsider Broen udenfor Hytten. Men ud
over Vandet lyder atter Brudstykker af højrøstet Diskussion - (det fattige Resultat af Styrmandens gennemtænkte
Kommando ved Landingen) - og sluttelig den haarde Lyd
af Aarer, der bliver smidt op paa Broen - hulter til bulter - -; den ene falder med et Plask i Vandet - atter
Skældsord og Eder i det fjerne!! - - - - Ak! her kunde virkelig passende fældes en
Taare!! - - - Ved Solopgang kommer en Prik til Syne paa
Havet langt mod Nord; hurtigt nærmer den sig og bliver
større - det er fem andre Mænd i Inrigger. Ranke, solbrunede og vejrbidte sidder de ved Aarerne, som kraftigt
og taktfast føres gennem Vandet. - - Kursen er sat lige
mod Pynte~l, hvor de aabenbart vil gøre Landgang, At der
er Orden og Disciplin om Bord, høres af de korte, klare
Kommandoord, der øjeblikkelig følges af Handling; hurtigt
og let bliver Baaden tømt for de tungeste Sager, Landgangssække og Proviant, og baaret op og lagt paa det bløde
Græs - der i Forvejen er undersøgt for eventuelle Sten.
Paa et Øjeblik er der slaaet Telt, - og et herligt Baal
flammer allerede under Gryden, Med Liv og Lyst gaar alt
Arbejde let fra Haanden, og snart sidder de brune >>Vikinger « om et dampende Maaltid, - - Jeg hører de glade
Mandsstemmer over det stille Vand. - - - Lidt senere paa Dagen, efter Bad og Hvil, stikker
de igen til Søs; stærke og taktfaste er deres Aaretag; -

AARBOG FOR 1930

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

78

snart er de langt borte mod Syd; en ørn planer over dem
paa brede Vinger, - højt oppe i den klare, blaa LuH. _ _ Langt ude passerer de den første Baad, hvis Flag
de hilser med rej ste Aarer; - deres velmente og ridderlige Hilsen besvares med daarlige Vitser og højrøstet Grinen, der tydeligt kan høres helt ind til mit Telt. - Jeg
bliver optændt af Vrede! - Da - pludselig er det, som
om alle Helvedes hylende Aander er sluppet løs - en
øredøvende Larm sønderflænger LuHen, det sortner for
mine øjne, - det brøler, hvæser og kimer - -. Ja, det
kimer! - det er en Allarmklokke!! - - Jeg slaar øjnene op - og ser mit gamle, trofaste, forbistrede Vækkeur
staa der paa Kommoden og arbejde af alle Kræ Her med
begge Klokker for at hjælpe mig bort fra min uhyggelige
Drøm: _ Jeg ligger jo i min Seng i Stenbyen, - Regnen
pisker mod det aabne Vindue, Stormen rusker og rasler
med dets Hængsler og Kroge, Gardinet blafrer vandret ind
i Stuen, - og nede paa Gaden kimer og brøler Sporvogne
og Biler - mens Pløret sprøjter til alle Sider! Jo, jo, nu er jeg da vaagen. - Og saa det kolde Bad! - det skal
nok tage Resten af Drømmeriet - for det hele var jo kun
en Drøm, - og "Drømme kommer fra Maven«, siger man
jo. _ Men jeg siger: "Drømme kommer ikke fra Maven
-

alene! «

Ulf Kaarsberg.
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KRENTSCHER.
om ret og rimeligt er, er det Kaproerne, der kender
ham bedst. Og jeg skulde næsten ogsaa tro, at de omtrent er de eneste, han rigtig regner med.
. Men vi e~ do~ trods alt nogle enkelte almindelige dødehge, der af og hl faar en lille Sludder med ham .
.Der er nemlig det gode ved Krentscher, at han virkelig
er I Sta.nd til at snakke et tysk, der er til at fatte for en
sølle Hjemmefødning fra et lille Land; hans Forgænger,
~o~pe ~ alle dennes gode Sider ufortalt - forvænte os
JO Ikke I den Retning.
Det .var ikke helt Løgn, naar Formanden paa Generalforsam~mgen i Fjor fremhævede som en af Krentschers
gode Sider, at
- han taler næsten lige saa godt tysk som jeg selv.

S
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De, der har haft Lejlighed til at høre begge d'Herrer,
er vist alle villige til at bevidne det..
Krentschers Entre i Klubben var for Resten ikke helt
almindelig. Han satte sig i Respekt med det samme.
Han begyndte nemlig med at tage Schack ved Næsen.
Og det skal der nu noget til.
Det gik for sig paa følgende Maade :
Da Schack under de indledende Engagementsforhandlinger spurgte, hvor gammel Krentscher var, lød Svaret
omgaaende:
- Acht und fUnfzig!
Og ikke skal det bebrejdes Schack, at han troede paa
den.
Hvem vilde ikke have gjort det? Krentschers Ryg er
jo næsten lige saa rank som vor evigunge Kaptajn Bondos.
Men Sandheden kom for Dagen, da Krentscher skulde
have Opholdstilladelse (ved hvilken Le jlighed Lundqvist
for Resten fik en Bøde, fordi Hertz eller hvem det nu v'a r,
ikke havde ordnet den Historie i Tide, men det er en anden Historie) og det viste sig, at den ædle Herre - var
født i 58.
Naa, nok om det.
Krentscher kom, og det varede ikke længe, inden alle,
der kom ham paa lidt nærmere Hold, begyndte at kunne
lide ham trods hans til Tider barske og næsten lidt mer
end bestemte Væsen.
Tysk er Krentscher nemlig, grundig som sine Landsmænd og tilmed stædig som en Jyde, en Mand med bestemte Ideer og Meninger.
Men blive gal paa ham kan man ikke.
Spørg Kaproerne; han skælder dem ud, han regerer
med dem; men de finder sig troligt i det. Han kan jo faa
dem til at vinde. Og er der noget vigtigere for en Kaproer?
Jeg ved godt, at mange mener det er unødvendigt, at
en Træner skælder ud.
Men det er ikke Folk, der har kendt trænende Studenterroere.
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De skal skældes Pelsen fuld nu og da.
De kan nemlig li' det - saa underligt det lyder.
Grundig er Krentscher som sagt. Det viser sig paa
mange Maader. Se ham blot ved en Kaproning studere de
andres Baade. Tommestokken frem, Lommebogen op (øverste Vestelomme til venstre), Noteren, Sammenlignen, Grublen, fortvivlede Hovedrystelser og saa til Slut et langt F oredrag om Proportioner, ind- og udvendige Afstande, Bladlængder og meget mere.
Men det bedste Bevis paa hans Grundighed fik jeg
dog, da jeg delte Kammer med ham paa Damperen til
Gøteborg sidste Sommer.
Tidlig om Morgenen, længe før Fanden tager sine ofte
omtalte Sko paa, vaagnede jeg ved en hvislende, atter og
atter gentagen Lyd.
Søvndrukken kiggede jeg ned fra min Overkøje.
Der sad den gamle Gut gudstraffemig og - pudsede
Støvler.
Saa grundig bliver jeg i hvert Fald aldrig.
Som det fremgaar af ovenstaaende: Krentscher er god
nok; vi er alle glade for, at vi faar Lov at beholde ham
i Aar igen. Og Krentscher selv er vist heller ikke utilfreds
med det.
Er der nogen, der tvivler?
Ingen Diskussioner her.
Krentscher har selv lært mig en storartet Maade at afskære Diskussioner paa.
- Ich weiss es.
Og naar det ikke gør Modparten stum, endnu en Gang,
højt og bestemt:
- Ich weiss es - ganz genau!!!
Er der nogen, der kan, saa giv igen.
"blue boy«.
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JEG FIK TO GANGE BANK MEN JEG FORTRYDER IKKE TUREN FOR DET.
Meng-Lund fortæller om sin Oslo - Tur.

I

1927 var Bardram i Norge for at starte i Sculler, og
han vandt da baade det nordiske Junior_og Seniormesterskabsløb.
Det var derfor med det bedste Forbillede - og do.
Forsætter - jeg rejste til Norge for at starte i Horten
den 12. og 13. Juli 1930 og tage Arven op efter min Forgænger i Sculleren.
Jeg havde faaet den nye Sculler allerede den 3. Juli,
og det gav mig saa meget mere Mod til Opgaven; fra
Materiellets Side vilde der i hvert Fald intet være i Vejen.
Ganske vjst følte jeg mig endnu ikke helt saa godt "hjemme « i den nye Baad; men den vilde dog altid være bedre

AARBOG FOR 1930

83

end et laant "Skib «, og jeg skulde jo vænne mig til den
alligevel.
Den 9. Juli foregik Afrejsen. Først gik der et Par Timer med at faa Sculleren slæbt op fra Sydhavnen, og saa
gik der endnu nogen Tid med at finde et Sted, hvor den
kunde ligge uden Fare for at komme noget . til, men saa
var Klokken ogsaa blevet 6 og vi skulde af Sted.
Og af Sted kom vi. Rejsen blev meget god. Bare var
det forfærdelig varmt, da Koøjet i Kahytten ikke kunde
lukkes op paa Grund af Sø; men vi naaede da Norge
trods alt.
Ganske vist med 2% Times For!>inkelse. Paa Kajen i
Horten tog Ingeniør Huseby, gammelt Medlem af Polyteknisk Roklub, imod mig og hjalp mig at faa "Skibet« i Land
og pr. Lastvogn transporteret til Regattapladsen. Da det
var i Orden, kørte han mig til Hotel »Gran«, hvor jeg
skulde bo under mit Norgesophold.
Om .Aftenen besluttede jeg at ro lidt og begav mig ud
til Regattapladsen, en 30-40 Minuters Gang, blot for at
konstatere, at jeg ikke kunde gaa ud paa Grund af Sø.
Saa var der ikke andet at gøre end at trave den lange
Vej tilbage igen, ogsaa en Form for Træning.
Om Fredagen var Vejret bedre, og jeg kom Banen
igennem to Gange; ogsaa Lørdag Formiddag var jeg ude
at træne.
Og saa kom Lørdag Aften, hvor jeg skulde have min
forste Start, i JuniorløbeL Jeg startede mod tre Nordmænd, af hvilke den ene paa Forhaand ansaas for Favorit.
Vi startede - og de andre spurtede som gale. Jeg tog
roligt paa det, idet jeg haabede ligesom ved Kredskaproningen i København at kunne gaa frem og tage dem paa
1000 Meter; men det kom ikke til at slaa til. To af mine
. Modst~ndere laa Side om Side og pacede hinanden, medens jeg laa en tre Længder efter.
Ved 1500 Meter faldt Favoritten fra - han sagde bagefter at han havde faaet Krampe i Armene - , og jeg begyndte at tænke:
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- Nu har du dem.
Saa begyndte jeg at spurte meget kraftigt, men den
anden var alligevel saa meget foran, at jeg ikke kunde
naa op, og jeg maatte nøjes med Anden-Pladsen.
Da sandede jeg Redaktør Aabyes Ord til mig engang
efter et Løb:
- Det gælder om at komme forrest, saa man kan se
de andre.- Det giver ligesom mange flere Kræfter.
Om Søndagen skulde jeg deltage i Seniorløbet. Da der
var anmeldt 6 Mand, skulde vi ro heats om Formiddagen,
og jeg skulde møde min Besejrer fra om Lørdagen og
Veteranen Folke Møller fra Gøteborg.
En af os skulde gaa ud, og jeg besluttede straks, at
det ikke skulde være mig. Derfor havde jeg bestemt, at
jeg vilde tage 20 stærke umiddelbart efter Starten for i
det mindste at holde mig paa Siden af Konkurrenterne
hele Tiden.
Det gik ogsaa godt nok .. Vi startede, og da jeg havde
tage-t 20 Tag, var Folke Møller nok lidt foran mig, men
Nordmanden var til Gengæld et Par Længder agterude.
Fra Banedommerbaaden blev der raabt:
- Bergen gaa ud af Banen.
Jeg troede selvfølgelig, at det ikke kom mig ved, og
Nordmanden kom mere og mere ind i min Bane. Ved 500
Meter spurtede han som en gal og kom omsider op og
kolliderede med mig, hvorpaa der dekreteredes Omstart.
Banedommeren tillod sig at antyde, at det var min
Skyld; men da det var Nordmanden, han havde raabt til,
er det mig endnu den Dag i Dag en Gaade, at jeg kunde
blive Skyld i Kollisionen.
Naa, vi startede om, og jeg kom endnu bedre af Sted
end første Gang. Efter de 20 stærke var begge mine Modstandere bag mig, og Folke Møller laa denne Gang sidst.
Vi roede for fuldt Drøn, og jeg førte stadig.
Saa begyndte Banedommeren at raabe, . at jeg skulde
holde min Bane; jeg var imidlertid overbevist om at væTe
paa den rigtige Side, og rørte mig derfor ikke .

Efter Løbet spurgte jeg Banedommeren, hvorfor han
havde raabt, og han svarede da, at Bergenseren havde haft
Midterbanen, idet han laa mellem Folke Møller og mig,
men jeg begriber ikke, at jeg, naar jeg starter fra Midterbanen, Bane 3, ikke skal have Lov at beholde den, men
skal tvinge s over paa Bane 5.
Naa, da Nordmanden hørte, der blev raabt til mig om
at flytte mig, tog Pokker ved ham, og han spurtede af alle
Kræfter for at komme op og kollidere med mig en Gang
til og saa faa mig diskvalificeret.
Jeg bed imidlertid Tænderne sammen og svarede igen.
Han naaede ikke op, og opgav derpaa paa 1000 Meter.
Jeg havde altsaa faaet Revanche for Lørdagens Nederlag. Folke Møller og jeg tog den nu med Ro Resten af
Vejen; vi vilde jo begge komme i Finalen, og følte selvfølgelig ingen Trang til at ligge og slide os selv op her.
Møller kom imidlertid til at passere 1500 Meter Mærket
paa den forkerte Side og blev diskvalificeret, saa jeg blev
den eneste fra dette heat, der naaede frem til Finalen.
I denne mødte jeg Fane-Petersen og Finn Varran, N.S.R.
Til at begynde med gik det meget godt. Jeg fulgtes saa
nogenlunde med Petersen, og laa ca. 2 Længder foran
Varran; men saa glippede det for mig; jeg mistede ganske Kursen og maatte til Slut ro under 45° med Baneretningen for at kunne passere 1000 Meter Mærket paa den
rigtige Side.
Ved 1000 Meter laa derfor F ane - Petersen et godt
Stykke foran Varran og jeg, der laa omtrent Side om Side.
Det var imidlertid stadig galt med min Styring. Ved
1500 Meter Mærket tabte jeg Terræn igen , og Varran fik
et Par Længders Forspring.
Jeg stolede imidlertid paa min Spurt. I den skulde jeg
nok tage ham ; men ogsaa det slog fejl. Trods sine 40 Aar
havde han mere Krudt i sig end jeg, og jeg maatte ned.
Der var ikke noget ved det at gøre.
Resultatet af min Norgestur blev saaledes kun 2 Ne-
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derlag; men vandt jeg ikke andet, vandt jeg hvert Fald
Erfaring.
Og den er jo heller ikke at kimse ad .
I hvert Fald er jeg glad for, at jeg fik Lov at komme
op og prøve "Kræfterne.
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