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Baadedaaben 1936.

Fot. Sj elle.

SÆSONEN 1936

S

resonen 1936 er forløbet godt. Den .har atter bekræftet,
at Roning har stor Interesse for Studenterne, og
kunde vi blot g'ennem Tilskud fra Universitetet gøre Adgangen til Klubben lettere overkommelig, vilde Tilslutningen sikkert blive overordentlig stor. Livet i Klubben
har lIdfoldet sig under de sædvanlige Former ; der er i
Sommerens Løb blevet arbeJdet godt.
Men uaar Aaret 1936 altid vil blive mindet i Klubbens Historie. saa er det paa Grund af den Brandkatastrofe, der den 28. November udsl ettede Baadehuset og
berøvede os over 40 fine Baade. Vi skal komme tilbage
dertil sen ere og f ørst omtale Aarets Begivenheder.
Allerede i Slutningen af Janual' afho ldtes der et
"Trænin gs møde", efter hvilket Tropperne kunde mønstres, saa Mr. Barry kunde gaa i Gang med Arbe,jdet
umiddelbart efter sin Ankomst cl. 1. Februar.
Baadehuset i Sydhavnen blev Genstand for en læ nge
tiltræ ngt Udvidelse, idet det aabne Stykke ind mod K. R.
blev inddraget og overdækket.
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Den 19. Februar afholdtes Generalforsamlingen j
"Vesterport"; Aage Jørgensen fik overrakt "Papirkniven" for 1936 og Steen og Liser fik som Tak for deres
trofaste Arbejde for " Togo"s Velfærd overrakt Sølvbægre.
Efter Tndstilling af D. S. R. og D. F. f. R. havde
Dansk Jdnets-Forbund tildelt Nonnart-Han:ien D. J. F.'s
JErestegn, dansk Idræts største Hædersbevisning. Formanden overrakte Tegnet til Norman under udelt Bifald.
Formanden og den øvrige Bestyrelse genvalgtes enstemmigt: den bestod derefter i 1936 af: Overlæge, Dr.
med. Knud Secher, Formand, Grosserer Gudmund
S'cha(;k, Ingeniør .l. Nomum-Hansen, Assistent Eivind
S;/Jerls, Sekretær Ryum, stud. jur. Preben Rø.iel, Boghandler G. TY andel og Sekretær Axel Lundq/Jist. Kaproningslldvalget kom til at bestaa af Grosserer Gudmund Schack, stud. polyt. Mogens Hee og stnd. jur.
Aage J<:H'gensen.
Lege K. R. JVlelgaard udtraadte af Kaproningsudvalget paa Grllnd af Bortre.jse til Provinsen. Formanden
takkede ham for det store Arbejde, han har udført
indenfor D. S. R.
5. April hejstes Standeren og Iloningen begyndte.
Som seedvanlig stod vi overfor den Opgave at instruere
det store Antal nye Medlemmer. Instruktionen blev gennemfør·t takket være et stort Arbejde af en Rrekke ældre
Medlemmer samt af vor Jnspektør, Overofficiant Sjelle.
Denne sidste har aUer g'ennem sit Ar-bejde vist, hvorstor Betydning, det har at have en fast Mand i Klubben,
DU den er blevet saa stor. Ikke alene ved det daglige
Arbejde, men ogsuu ved Festerne og ved mange undre
rJejligheder har vi kunnet stotte os hl Hr. Sjelles Hjælp.
Marketendeeiet har fungeret godt : mange Medlemmer
spiser ogsaa Middag i Klubben, der saaledes fungerer
som egen tlig " Klub" for disse.
Den 3. Maj repræsenterede Formanden og Grosserer
Schack D. S. R. i Sønderborg ved Overleveringen til de

sønderjyske Klubber af de mange Baade, der var indkøbt for de i sidste Aarsberetning omtalte 10,000 Kr. ,
som gennem D. S. R. af en anonym Velynder af Rosporten var stillet til Raadighed for den sønder-jyske Rosport.
Alle Baadene var samlede i Sønderborg, og her mødtes
glade og taknemmelige Repræsentanter for de sønderjydske Klubber for at drage af med de nye Baade.
Formanden for Jyllands sydlige Kreds, Bankprokurist
Muller-Kristiansen, tolkede de sønderjyske Roeres Taknemlighed og overrakte Formanden et smukt Broncefad
med Klubbernes Standere og Ordet Tak til den anonyme
Giver og et smukt Diplom til D. S. R. (nu brændt). Senere samledes alle ved festlige Kaffeborde (mange Taler,
mange Sange).
Den 17. Maj holdt vi stor Baadedaab af 2 Aars Høst.
Klubbens Protektor, Hs. kgl. Hø.jhed Kronprins Frederik,
og en Række af Klubbens Venner og trofaste Støtter' var
kommet til Stede ved denne Lejlighed.
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Hs. kg!. Højhed Kronprins Frederik døbte en Otter
"Ca-ira". Derefter døbtes følgende Baade:
Rektor mag'nificlls, Professor Axel Nielsen en Otter,
"Delt in".
Professor' Suensen en Dobbelt-Sculler "Minerva" .
Mr. Barry en Toer med Styrmand ,,'fwins".
Professor' østrup en Gigfirer "Avanti".
Overretssagfører Hans Madsen en Sculler "Svante".
Fuldmægtig Fr. Hoass en Sculler "Atom".
Kontorchef S. Grubbe-Gregersen en 2-Aarers Inrigger
~ ,Ægir".

Generalmajor H. Castenschiold en 2-Aarers Inrigger
"Leif" .
Borgmester P. Hedebol en 4-Aarers Inrigger "Hjalte".
Borgmester E. Kaper en 4-Aarers Inrigger "Bjarke".
Kontreadmiral Cold en 2-Aarers Inrigger "Viking".
Direktør Høhne, D.F.D.S. en 2-Aarers Inrigger "Roar".
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Professor Lundbye en 2-Aarers Inrigg;er ,.Rolf'.
Havnedirektur Laub en Sculler "Ran".

uddelt nogen saadan Præmie i denne Omgang. Til Gengæld gaves der saa Præmie for de fem bedste Enkeltmandspræstationer. Disse fem Præmier tilfaldt:

Efter Baadedaaben samledes vi med vore Gæster i
Salen til et Clas Vin og' et Stykke Kransekage; der
holdtes her en Række Taler, af hvilke Borgmester HedeboIs, i hvilken Borg'mesteren kom ind paa Spørg'smaalet
om Plads til et nyt Baadehlls i den projekterecle LystbaadehavIl i Svanemøllebugten, isrer vil blive husket.
Den 21. Maj cleltog vi med hele Flaaden i Kv)benhavnskredsens Fællestur til Skodsborg.
Den aarlige Præsentationsroning for Kaninerne afholdtes den 10. Juni med Formanden, Ryum og N ormanHansen som Dommere. Den gav følgende Resultater:
Bedst roende Hold: Leif Utzon, Anker Jørgen Secher,
Joh. Juhl, Sigtr. Pedersen.
Holdet var instrueret af Inspektør Sjelle, og da han
tidligere har modtaget Instruktørpræmie, blev der ikke

Baadedaaben 1936,
Fot, Sjelle.

Joh. Juhl, Sigtr. Pedersen, U. Possclt,
ness og Ankel' Jørgen Sechel'.
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Præmierne uddeltes ved Kaninfesten den 13. Juni.
Vort gamle :Medlem, Professor Stephan Hurmilz, holdt
ved denne Le,rlighed ,,Kanintalen", en af de bedste, vi
har hørt i adskillige Aar.
Den nordiske Studentermatch afholdtes paa Bagsværd
Sø i Forbindelse med den store internationale Reg'atta,
og vi havde saaledes atter Lejlighed til at VH~re sammen
med vore norske og svenske Kammerater. Det blev norsk
Sejr denne Gang, og elet var saamænd lige ved, at Svenskerne ogsaa havde slaaet os; men vi klarede dog- Andenpladsen.
Kaproningssæsonen berettes der iøvrigt om andet
Steds i Aarbogen; den blev ikke slet saa straalende som
de nærmest foregaaende; men takket være vor YngsteJunior-Otter, som blev bedre og bech'e for hv er Gang,
den startede, og som udførte en R æ kke Bedr ifter , der
fortjener at huskes, kunde vi alligevel slu tte Sæsonen
med en hæderlig "Rekordliste".
Om Langtmsroningen berettes ogsaa andet Steds ; men
her skal lige nævnes det Besøg, vi havde af en Række
Lyske LangLursroere. En af dem hal' i en sæ rlig Artikel
til denne Am'bog beskrevet deres Tur.
I Forbindelse med "Studentermatchen" afholdt vi den 27. September - i Studenterforeningen en "Rusfest", vell hvilken del' fandt Præmie uddeling Sted. Festen blev iøvrigt en enorm Succes, som Aarets øvrige
Fester, af hvilke hel' kun skal nævnes Karnevallet, som
vi alTan gerede sammen med Skjold, Kvik og K. R.
Den 28. November indtraf saa Katastrofen i Kalkbrænderihavnen. Vor Baademand, Sørensen, arbe,jdede
i Klubben, og et Primusapparat eksploderede. I Løbet
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Oversigt. Vi vil dog allerede her bringe en Tak til nuværende og tidligere Medlemmer, til Venner af Klubben,
til forskellige store Virksomheder, der under disse yderst
vanskelige Forhold hal' ydet os Hjælp. Det skal dog her
nævnes, at vort eget Specialforbund af eget Initiativ har
skænket os et betydeligt Beløb til Genrejsningsarbejdet.
Bestyrelsen gik straks Dagen efter Branden i Gang
med Genrejsningsarbejdet. Sammen med Ingeniør Ree,
Højesteretssagfører O. Bondo Svane og Arkitekt Mandrup Poulsen tog den Arbejdet op, og naar Sæsonen 1937
aabnes, vil Medlemmerne finde et nyt Hus og en Flotille af nye Baade, saa Klubbens Arbejde kan fortsættes
efter de samme Linjer som hidtil.
Da vi om faa Aar alligevel skal flytte bort fra vor
nuværende Plads, bliver der selvfølgelig ikke Tale om at
rejse noget Ro-Palads i Stedet for det brændte Hus. Det
vilde vi iøvrigt heller ikke have Raad til. Det nye Hus
bliver bygget først og' fremmest ud fra praktiske Hensyn
og af Materiale, der er saa lidt brandfarligt som muligt.
Den ydre Skønhed maa vi derimod renoncere paa; men
den turde jo ogsaa være det mindst vigtige under de forhaandenværende Forhold.

Der provianteres til Langtur (i Sandkassen).
FOL Sjelle.

af et Øjeblik var Baadehallen omspændt af Flammer, og
da Brandvæsenet ankom, var det ude af Stand til at udf'eHe noget effektivt. Hele Baadehuset og nogle og fyrre
Baade, deriblandt alle vore Ottere, gik op i Luer. Foruden vort Hus brændte Baadeværftet ved Siden af med
mange Kuttere. Alt i alt er Brandskaden opgjort til en
halv Million Kroner.
Det var svært at gaa paa Brandtomten og se Ødelæggelsen af alt, hvad der var samlet gennem disse Aar,
og deraf største Delen ved Gaver, men her modnedes
ogsaa Viljen til at bygge D. S. R. op ig·en. Megen Deltagelse blev der straks vist os i Tilslutning til Katastrofen af Dansk Idrætsforbunds Formand, af Formanden for Dansk Forening for Rosport, og vi skal mindes,
at den første Hjælp, vi modtog til vort Genre.jsningsarbejde, var fra 3 tidligere Formænd: Overlæge Køster og
Overretssagfører Sieinthal fra Akademisk Roklub og
Ingeniør Ree fra Polyteknisk, ligesom Klubbens Protektor straks skrev tilos og blandt andet udtalte sin
Tillid til, at vi skulde kunne re.jse Klubben igen.
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Om hele denne Indsamling og i det hele om Genre.jsning'sarbejdet vil den kommende Aarbog g'ive en samlet
Fot. Sjelle.

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

AARBOG FOR 1936

Fra mange Sider mødte vi Venlighed og Forstaaelse
efter Katastrofen. Vi modtog talrige Skrivelser fra Klubber i Danmark, i Skandinavien, i Tyskland, der gav Udtryk fol' vore Rokammeraters Deltagelse i vor Sorg over
Klubbens Tab. Adskillige Klubber tilbød at laane os
Baade til at begynde med til Foraaret; men heldigvis
bliver det vistnok ikke nødvendigt for os paa den Maade
at trække Veksler p a a Kammeraters og Venners Hjælpsomhed. Allerede før Branden val' vi blevet i Stand til
at disponere over Mortensens BaadeværH og ved at
sætte Ekstramandskab ind, lykkes det sikkert at faa
tilstrækkelig mange Baade byg'get frerdige, før Sæ sonen
begynder.
Dej: meste af Olltriggermateriellet befandt sig heldigvis i Sydhavnen; men alle vore Ottere brændte. Vi
har ansøgt Valutakontoret om Tilladelse til at købe nye
Ottere fra Tyskland, og vi har I-l aab om, at denne Ansøgning vil blive efterkommet.
Men ogsaa pau anden Vis har vi fauet Støtte under
den Situation, Branden medførte. Vi havde selvfølgelig
Baadehllset og Baadene forsikrede, og Forsikring'sselskabet stillede sig saa kulant, at den fulde Forsikringssum100,000 Kr. - vil bli ve os udbetalt. Alligevel lider vi et
betydeligt Tab. Del' er derfor dels startet en Indsamling
blandt Medlemmerne, dels sket Henvendelse til forskellig Side om Støtte. En betydelig Hjælp ydede de
mange Medlemmer, der paa de to sidste Søndage Før Jul
mødte op paa Brandtomten og ryddede den fuldstændig.
Det va r et overordentligt stort Arbejde, og der sparedes
herved et betydeligt Beløb, som vi ellers havde maaHet
betale fol' dets U dførelse. Ha vnev æsenet stillede en
Mængde Materiel til vor Raadighed for Udførelsen af
Arbe.jdet og' ydede os derved en meget stor II.jælp. Efter
de 2 Dages Slid var del' fjernet Masser af halv brændt
Tømmer, og en af Havnevæsenets store Pramme vur
fyldt med Aske. Brandtomten val' ren, og' l-Iaandværkerne kunde gaa i Gang med det nye Hus.

Det gamle Ord siger, at der el' intet suu galt, uden
at det er godt for noget. Ogsaa i dette Tilfælde passer
det. Vi hal' efter Branden modtaget saa mange Beviser
paa Samfølelsen mellem Roerne Landet over og mellem
Klubbens Medlemmer, at vi trods alt med Fortrøstning
ser Fremtiden i Møde.
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Stø r&te Udvalg i dan ske Hatte og Huer
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E. Nordbjærgs Baadeværft A/S
Sundkrogsgade

København

ø.

Ryvang 1859

Forlang Tllbudl

En af de deilagende Baade i _Kvik-Matchen «.

Fot. Sjelle.

KAPRONINGEN 1936

O
Dine Motorbaade opfylder alle Krav. der ~an sfilles fil
el saadant Fartøj om Sødygtighed. præs e ntabelt Ydre,

Rummelighed og billig Pris. Bygget paa Cravel .1 Eg.
Oregon og Mahoqn i og udstyret med fineste Molor.

labrl~

Tele!. Cen/ral

7075

A/ S

Fri ~~

ptnkten til Sæsonen 1936 var yderst lovende, idet der
havde meldt sig en anselig Flok baade gamle og
unge Roere til Træning hos Mr. Barry. At Forventningerne ikke helt holdt Stik, ved vi jo alle, men alligevel
opnaaedes ved 48 Starter iaH 21 Sejre, som væsentlig
skyldtes Yng. Junior Otteren, der bor,tset fra Efteraarskaproningen vandt alle sine Løb.
Vi naaede ikke nær op paa sidste Sæsons Sejre, men
havde til Gengæld heller ikke saa mange Starter; Vinderprocenten er dog lavere end forrige AnI'. Aarsagerne til
Nedgangen er forskellige; vore Scullerfolk er ikke længere ene om Budet, andre Klubber er begyndt at gøre sig
gældende. Krause, vor Mester fra i F.jor, hlev Københavnsmester uden Kamp, men senere paa Sæsonen blev
han, der var Soldat, syg og hele hans Træning var spildt,
han kom slet ikke til at starte i Aar; om vore øvrige
Scullerfolk har særlige Anlæg for Scullerroning, er foreløbig et Spørgsmaal. At vi ingen Yngste Junior og Junior
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Firer havde, mærkedes ogsaa paa Se,jrslisten, Yngste
Junior Fireren startede kun to Gange og koncentrerede
sig saa helt om Otteren, og Junior Fireren var nf(:~rmest
sammensat for Tilfæ ldet og opløstes ogsaa efter Kaproningen i Aarhus. Endelig var der heller intet Held med
vore Seniores, Toeren naaede ikke at gøre sig gældende;
dens bedste Præstation var en fin Andenplads ved SorøRegattaen, og Fireren stadede i en ny Sammensætning
ved hver Kaproning, saa heller ikke den havde Klubben
større Fornøjelse af. Til Slut er der Senior-Otteren; paa
et Møde efter Foraarskaproningen blev det efter megen
Diskussion besluttet at opløse den, hvad der sikkert var
unødvendigt og meg'et uklogt, naar vi skal se over et
længere Tidsrum. Saafremt D. S. R. vil bevare et Renomme som Kaproningsklub, maa den søge at præge
Seniorløbene, som den nu og tidligere har præg'et Begynderløbene. At vi kan vinde Begynderløb viser, at vort
Materiale ikke er ringere end de andre Klubbers, og
hvem, bortset fra enkelte for store Optimister, vil forlange, at en Otter, sam mensat et Par Maaneder før og
hovedsagelig af Juniorer, skal bese,jre K. R.s Otter, der
har roet sammen i flere Aar, kun med et Pal' Udskiftninger paa Holdet hvert Aar. Man hører ofte Folk sige,
at det er mærkeligt, at K. R. kan blive ved med at vinde
Seniorløbene, men det er .jo meget forstaaeligt, thi naar
en Klub en Gang imellem stiller op imod dem og bliver
slaaet, pakker den straks sit Hold sammen igen, hvorimod den ved at lade Holdet blive i Træ ning efterhaanden kan J)yde K. R. bedre og bedre Modstand og
engang med Tiden blive denne Klub jævnbyrdig. En
Senior-Otter bliver ikke bygget hverken paa en Dag
eller et Aar.
løvrigt har alle Kaproerne kun haft Glæde af at træne
under Barrys udmærkede Instruktion, og ikke en fortryder, hvad enten det gav Medalje eller ej, det store
Offer af Tid og KI'æHer, de her bragte paa Kapronmgens Alter.
2
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Paa Grund af Aarbogens Indskrænkning' kan VI l
Aar ikke give noget fyldigt Referat af de enkelte Kaproninger, men maa henvise til de i Aarets Løb udkomne
officielle Meddelelser.

Sorø den 5. Juli: Heldet smilede ikke til D. S. It i
Sorø; vi startede i 3 Løb og vandt ingen. I Toer med
Styrmand viste vi dog vor Eksistensberettigelse ved kUlI
at blive slaaet med 1/" Sek. af K. R.

KøbenhaDn den 5. og 1 . Juni : 1 13 Starter vandt vi
4 Sejre, hvoraf Krauses Københavnsmesterskab uden
Kamp. Desuden vandt Yngste Junior-Otteren (7.13.6):

Bagsoærd den 11. og 12. Juli: Ogsaa her var det
Yngste Junior Otteren , der reddede Æ ren (Ol' os, de
vandt Yngste Junior Otter (6.25) over Skjold (6.31.4) og
Kvik (6.38.8), Junior Otter (6.09) over Lyngby (6.13) og
Llibecker R G. V. 1885 (6.17) og endelig Anden Senior
Otter (6.12) over Liibecker R. G. (6.14.8).
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N. Lundg vist, H. C. Andersen , P. Lunøe, K. Traulsen, H.
Grumme, O. Teglers, O. Secher, Staunsholt-Nielsen, cox
Fr. Christiansen over Skjold (7.1 8) og Kvik (7.45) , Beg.
Firer (7.45) , N. Lundqvist, O. Teglers, O. Secher, Staunsholt-Nielsen, cox Fr. C hristiansen over Skjold (7.47.4) og
Kvik (8.13), og endelig vandt samme Junior-Otteren
(6.47.8): P. Sivertsen som Styrmand over K. R. (6.51.8)
og Skjold (6.59.8).
Odense den 21. Juni : Her vandt Senior-Fireren (7.03):

K. Kolman, J. Røjel , 'fh. Andersen, H. Jensen , cox Fr.
Christiansen over Odense (7.06.2) og Nyborg, og H.
Jensen og K. Kolman i Toer u /Stm. (8.10.8) over' Nyborg (8.17.5).
Aarhus den 28. Juli: Her startede i et forfærdeligt
Ve.jr, der omtrent umuliggjorde al Roning, vor Yngste
Juniorer om Retten til at repræsentere D. F. f. R. i
Landskampen i Junior-Otter mod Norge og vandt (5.44)
over Aalborg (5.45 .2) og Aarhus (5.52.4) , medens Skjold
maatte opgive efter Kollision med Aarhus. I Yngste
Junior Firer foretrak vort Hold efter flere Omstarter og
Kollisioner at opgive fremfor at ødelægge Baaden.
Horten den 4. og 5. Juli: Om Lørdagen vandt vi Landskampen i Junior Otter (6.35) før Christiania Roklub
(6.43.4), Drammen, Norske Studenter, Tønsberg og Bærum. Dagen efter beredte vor Otter Nordmændene deres
Livs Overraskelse ved at vinde Senior Otter ( orsk
Mesterskab) (6.28.4) føl' Christiania Roklub (6.30.4) , Fane
og Ormsund Roklub .

Baglmærd
vandt Junior
Junior Otter
vandt i 8. 58.8
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den 26. Juli: Danmarksmesterskaber: Vi
Otter (7.02.2) over Lyngby (7.07), Yngste
(6.37.4) over Skjold (6.41.4) og K. Kolman
Junior Scnller over Skjold (9.06.2).

Københi:1Dn den n. September: Denne Kaproning er
jo lagt an hovedsagelig for Begyndere, men Tilslutningen
hos os var ikke saa stor som i tidligere Aar og y dermere
havde vor Begynderotter det Uheld at knæ kke en Aare
efter 500 Meters Roning og maatte opgive at fortsætte.
Vi deltog i 11 Løb og vandt 4, heraf Yngste Junior Otter
uden Kamp. I Dobbelt Sculler vandt H. Jensen og K.
Kolman overlegent over Lyngby i Tiden 7.44.8 og samme
Roere vandt Toer med Styrmand (8. 10.2) over K. R.
(8.10.6). Begynde!' Letvægts Firer (7.39): E. O. E. Knudsen, I. O. Bjerrehuus, O. H øft, T. Danøe, cox P. Sivertsen vandt over K. R. (7.39.4). løvrigt viste Havnen
sig atter ikke at være egnet til Kaproningsbane paa
Grund af den stærke Motorbaadshafik , og forhaabentlig var det sidste Gang, der arrangeres Kaproning her.
Koikmatchen afholdtes Søndagen efter Efteraarskaproningen og vi vandt baade "Spejlet" og "Bolsjeglasset". Spejlholdet var P. K. Jespersen , Paul Sørensen,
J. P. Grønlund, E. Bastrup Birk, cox H. K. Rasmussen.
Holdet, der roede om "Bolsjeglasset", var H. Scheller, F .
2'
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Bruhn Petersen, A.
vedsen.

J.

Secher, L. D. Utzon, cox P. Si-

Siudenterrnaichen afholdtes den 27. September og
vandtes atter af Polyteknikerne. Desværre gik Spændingen af Løbet ved, at Havnens Motorfærge ødelagde
Vandet for Universitetsholdet, men forhaabentlig vandt
det stæ rkeste Hold. Holdet fra Polyteknisk Læreanstalt
bestod af W. Rasmussen, O. Danø, M. Hee, K. Traulsen,
Ib Andersen, E. Adolphsen, K. Kolmann, J. H. Lunet
cox H. K. Rasmussen.
Klubkaproningen den 4. Oktober fandt Sted i shaalende Solskin og ud en særlig stor Tilslutning, hvad der
er Synd for de, eler ikke var med. Resultaterne var:

Sejlsportssko

UniDersitetets Fakultetsløb, Nr. 1 " J uristerne" : N.
Lunelqvist, O. Secher, H. Grumme, Aa. Jørgensen, cox
Fr. Christiansen.
Polyteknisk Læreanstalts Fakultetsløb, .Nr. 1 Bygningsingeniørerne: V-l. Rasmussen, E. Adolphsen, H. C.
Andersen, Staunsholt-Nielsen, cox B. Rasmussen.
Kaninløbet, Nr. 1: K. Mathiesen, G. l-Iough Jacobsen,
H. Larsen, E. J. Chistensen, cox J. Secher.
Klubm,eslerskab i Sculler: Aa. Jørgensen.
Klubmesterskab i 4 Aarers Inrigger: O. Secher, E.
Adolphsen, HøJgrav Rasmussen, Aa. Jørgensen , cox Fr.
Christiansen.
4 Aarers Inrigger /01' LetDæ gt: E. O. E. Knudsen,
Danø, '\V. Rasmussen, J. Lund, cox J. Møller.
Klubmesterskab i 2 Am'ers Inrigger.; O. Sechel', E.
Adolphsen, cox Fr. Christiansen.
Eftel' Klubkaproningen var der som sædvanlig en
fornø,jelig Fællesfrokost, hvor Grosserer Schack uddelte
Præmierne.
Aage ].

Llubbens
r.- eg

gymnastikt"'l
faas hos

p

ULH LM
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OVERSIGT OVER D. S. R.s DELTAGELSE I KAPRONINGER 1936

Københavns Havn
S. og 7. Juni

Begyndere

I Yngste Junior I

Klinkb. Sculler (3)
Firer (1)

Ott e r (1 )

_.

Senior

Junior

Firer (2)
T o er u. Stm. (2)
Klinkb. Sculle r
Sculler (1 ikke roet)
Fire r u. Stm. (3)
(sI. ud i indl. Heat)
To e r m. Stm. (2 )
Otter (1)
Otter (2)
Firer
(sI. ud i indl. Heat)

>>-

::::;;

Firer u. Stm. (2)
Otter (1 )

Firer (opgive t)

I;!:I

O

0

Otte r (1)

Otter (1)

Horten 4.-S . Juli

>-=j

I ToerFirer
m . Stm. (2)
(3)

Sorø S. Juli

Københavns Havn
13. September

Fire r (2)

Firer (1)
Toer u . Stm . (1 )

Aarhus 28. Juni

Bagsværd 26 . Juli
Mesterskaber

Privat Kapr.

-- --

Odense 21. Juni

Bagsvæ rd 11.-12. Juli

Letvægt

I

Klinkb. Sculle r (4)

I

Otter (1)

Otter (1 )

Otter (1 )

I

I

K lin kb. Sculler (2) Otter (1 , ikke roet)
Firer (afm. e ft. inI.H.) Inrigger Firer (2)
Inrigge r Fire r (3)
Otter (opg. paa
Gr. af Aarebrud)

I

Otter (1 )
Sculler (1)
Firer u. Stm . (2)
Otter (3)

i

I

O

Firer (6)

~

Nord. Studentermes terskab (2)

Toer m. Stm. (2)
2. Sen . Otter (1 )
Firer (4)
Fire r (3)
Sculler (opgivet)

I

Dobb . Sculler (1)
To e r m. Stm. (1)

København 20. Sept.
(»Kvikmatch«)

..,.....
VI

C'

-

Begynd er-Firer
(1)

Inri g g'er-Firer (1 )

I
lait 48 Starter - 21 Sejre.

T a ll e t

( ) angi ver Place ringe n .

-

-

(1 )

tv
W
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Fot. Ejvind Bech Sørensen.

LANGTURENE I 1936

7\ aret har ikke vist ~en Fre:ngang· i Langtursroningen
.t\. og· Udnyttelsen af MaterIellet, som man turde have

Eks-Verdensmester i Sculler-Roning Ernest Barry udtaler : "Jeg
har brugt Baadelak Verden over, men aldrig truffet nogen Lak,
som stod paa Højde med NAVY SPAR".

S A D O LI N &

H O L M B LA D

A/S

NORDENS STØRSTE OG ÆLDSTE FARVE- OG LAKFABRIK

forventet. Vi har før forsøgt at udrede Aarsagerne til
Svingningerne i Tallene i Langtursstatistikken, og her
skal kun fremhæves, at Tallene for 1936 er paavirket af
2 Forhold, nemlig dels det daarlige Vejr i Midtsommeren
og dels at Langtursroerne nu fortrinsvis er at finde
blandt Klubbens unge og yngste Medlemmer. Antallet
af egentlige Sommerferielangture har været 1?; 22 Baade
har været bestilt, men 5 Ture aflystes, heraf de 4 paa
Grund af Ve.jret.
Aar

Turenes Antal

1932
1933
1934
1935
1936

22
21
14

17
17

Samlet tilbagelagt
Distance

10235
8100
4952
7105
6242

I Gennemsnitlig Længde
af hver Tur

465
386
354
418
370

DANSKE STUDENTERS ROKLuB

AARBOG FOR 1936

Det ses af Tabellen, at Antallet af Langture er det
samme som sidste Aar, men den samlede tilbagelagte
I3aaddistance er faldet med smaa 1000 km, svarende til
et Fald i den gennemsnitlige Turlængde paa ca. 50- 60
km. Aarsagen er det daarlige Ve.jr, der iH. de afgivne
Rapporter ændrede baade Re.jserute og Endemaal fol'
adskillige Baadhold, noget der oftere el' Tilfældet for de
IlUge og delvis uprøvede Baadhold.
Det er et godt Tegn, at det ikke er de gamle "professionelle" Langtursroere, men de ny Folk, der holder

Pinseturene blev aflyst. Og dette staar naturligvis i Forbindelse med det gode og rigelige Materiel.
Alle Ture er naturligvis gennemført uden Uheld af
nogen Art.
Imidlertid er jo nu alt dette Historie.
Men Medlemmerne har vi, de brændte ikke, og saa
skal vi ogsaa nok faa stablet noget helt rigtigt Langtursmaieriel paa Benene til Sæsonen 193? Om de nye
Baade henvises til "Off. Medd." for December, og selv
om det maaske kan komme til at knibe med forskellige
Smaating, saa gør Klubben hvad den kan for at alt kan
\'ære rede til Sæsonens Begyndelse.
Ry.

26
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BERSÆBE

La ngtnrsst.atistikken, og det er g')ædeligt at se, at de er
deres Ansvar bevidst og ikke udsætter Liv og Mater-iel
fol' unødig Risiko for at sætte Rekorder- eller- dyrke andre
Ambitioner, noget VI af og til har set æ ldre, erfarne
Roere gøre.
Sommerlangtur er- Ferie og aldeles liden fornuftig
Forbindelse med nogen Form for Risiko.
I BetI"agtning af, at Klubben kunde udlaane 12 1'0aarersbaade til Langtur paa een Gang, har Benyttelsen
saaledes ikke været stor, men det har været en god Sæson. Til Langture henregnes som bekendt officielt enhver længere Tur udover sædvanlig Motionsroning. Det
vil ses af den almindelig'e Statistik, at disse Ture har
betydet overmaade meget i 1936 selvom næsten alle

._ ~---_._.

----- ------

--- -

Remington
Skrivemaskine-Industriens Grundlægger og Leder

Remington Portable
Rcmington Skrivemaskinen til Privat brug og Rejse
Maskinen for den s tuderende Verden

L. KRISTENSEN

I

Eneforhandler for Danmark af Remington Skrivemaskiner
75, Raadhuspladsen, København V . Telefoner: 6033-5033 (4 Ledninger)
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Navn

Type

MATERIELLET
lubben anskaffede i 1936 en cra velbygget Dobbeltsculler, 2 Stk. 4-Aarers og 2 Stk. 2-Aarers Imiggere,
2 Stk. klinkbyggede Scullere og 1 Stk. klinkbygget bred
Sculler til de første 0velseshue i denne Baadtype.
Baadene blev døbt den 17. Maj og fik Navnene: »Minerva«, »I-I,jalte«, »Bj"arke«, »Leif« , »Viking«, »Atom«,
»Ægir« og »Svante«.
Samtidig døbtes de i 1935 anskaffede Baade : to
cravelbyggede Ottere, en Toer med Styrmand en halvtouhigget, klinkbygget Firer, 2 Stk. 2-Aarers Inriggere
og en klinkbygget Sculler. Baadene fik Navnene »Caira «, »Delfin«, »Twins«, »Avanti«, »Roar «, »Rolf « og
»Ran«.
Følgende Baade blev solgt: Dobbeltsculleren »Duplex«, 4-Aarers Inriggerne »Viking« og »Bjarke«, 2Aarers Inriggeren »Leif«, og den klinkbyggede Sculler
»Atom«.
Ved Branden den 28. November brændte følgende 41
Baade:
Navn

Anskaf!'. Aar

2-Aarers Inrigger

»Tjalfe« . . . .... . ... ..
»Helge« . .... . . . . .....
»Rune« . .... . . .......
»Svea« . ..... ........
»Cimbtia « .. . .... .. ..
»Loke« ... . .. . ... .. ..
»Elektra « .. .. . . . . . ...
»Freja« .... ... . ......
"Hugin « .... .... .... .
»Munin « .... ....... ..
»Roar « .... . .........
»Rolf « ... . ......... ..
»Leif« . . . . .... . .... . .
»Viking« ............

Klinkhyg'g'et

), Tulo " .... .. ........
,) AIf« ..... ...........
»Svip « . .... ... . . .....
»Skræp« ... . .... .....
"9 III« ........ . ......
,) Nymphu « ........ . ..
»Uno « . .... ..........
don « ..... ... . . .... ..
»Ran « ..... . .........
»Atom « .. . ...........

K

Type

29
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Sculler

1926
1.927
1928
1929
1930
1931
193J
1933
1934
1934
1935
1935
1936
1936

1925
1928
1930
1930
1.930
1933
1933
1933
1935
1936
»J1~g'i "'« .......•..•... 1936
»Svavu « ........ . .. . . 1927
1936

Anskaff. Aar

Cravelbygget Otter ... . .. . ...
. . .... ....
. . . . . .. . ..
Firer uden Styrmand ...... ..

»BJue boy« ... . ..... .
»Delfin « ....... . .....
»Ca-ira« . . .. .. . .....
»Cox « ...............

1930
1935
1935
1920

Dobbeltscu Iler ...............
Klinkbygget Otter ..... ... ...
Halvtoutrigg'et Firer .........
.........
4-Aarers Inrigger

»Dno « .. ...... .. ... ..
»Ormen « ............
»Olsen « .... ..... .....
»Avanti « ............
»Dan « . . ..... . .... ...
»Blaa« .. . . .. . . .. .. .. .
»Thor« .. . . .. .... ....
»Dreng « ... .... ......
»Saga« ....... .......
»Jyden« .............

1931
1933
1931
1935
1923
1932
1932
1933
1933
1933

Den gennemsnitlige Alder af de brændte Baade var
51 /2 Aar .
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D. S. R.s VIRKSOMHED 1932-1936

JOH. FORNÆS
GULDSMED

Aar

Købmagergade 9 . Tele/on Clr. 4840

LEVERANDØR TIL DANSK FORENING FOR ROSPORT

j

---l
I

Amal
aktive
Medlemmer

Antal
Baadture

Antal
Medlems-

550
600
650
700
725

7440
7741
6818
7051
7200

1932
1933
1934
1935
1936

(ur e

Antal km
for samtlige
Medlemmer

Sæsonens
Varighed
i Uger

19201
19964
18247
19914
19682

167640
161671
135710
156909
151285

30
29
30
29
30

- i snar! 50 Aar

fotograferet Studenter

Aar

Antal
km. ialt

1932
1933
1934
1935
1936

58791
56499
45635
49753
49347

I

Antal
Baadture

Antal
km. pr. Tur

7440
7741
6818
7051
7200

7,9
7,3
6,7
7,1
6,9

OVERSIGT OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1936
VIMMELSKAFTET 41
TELEFON CENTRAL 8200

.-

--

., ._-

-

LØWESEFTF.
OTTO

J

Sæsonen s
Varighed
i Uger

Antal aktive
Medlemmer, der
har roet og styret
i Sæsonens Løb

Anlell
l3aadlucc

Baadlure over

30

725

7200

95

Antal
Ture for samtlige
Medlemmer

Gennem snilligt
Antal Ture pr.
roende og styrende Medlem

Antal km
for samtlige
Medlemmer

Antal Personkm.
roet og styret
paa Langtur

19682

27,2

151285

31992

Antal
30 km

ERIKSEN

GL. MØNT 2 . CTR. 8858

DANSKE STUDENTERS ROKLUB
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BAADENES BENYTTELSE l 1936
Type

Baad

»Blue Boy«
"Ca-ira«
Otter

Firer m . St.

»Ortnen «

"Moa«
»Odd «
Udøbt

km

»JarI«,

Udøbt

" Olsen« .
Halvoutr. Firer

FireaarersInrigger

»Avanti«

"Dreng« .
"Dlaa«
»Saga «
"Thor«
»Dan «
"Hjalte«.
»Bjarke«
"Jyden « .

»Rune c(

ToaarersInrigger

»Tjalfe« .
" Loke«
"Elektra«
"Svea«
»V iking«
"C imbria« .
"Freja«
»Rolf«
"Leif«
»Helge« .
»Roar«

n

8,6
7,0
8,0

1588

205

7,7

507
352
254

81
71
47

6,3
5,0
5,4

199

5,6

212
40
252

I
I
I

100
23
123

698
184
882
1708
1314
1852
1411
717
406
948
446

3337
2128
1164
841
1187
1100
1801
1161
3767
1910
1462
773
684
716
22031

34
4
38

I

I

Baad

Toer m. St.

pr. Tur

99
34

8802
»Hugin «.
»Munin «

IAntal km

619
695
274

1113

Firer u. St.

Ture

Type

I

6,2
10,0
6,6

I

7,0
8,0
7,2

221
211
236
228
94
31
92
53

7,7
6,2
7,8
6,2
7,6
13,0
10,3
8,4

1166

7,5

408
223
79
155
93
97
191
34
488
256
105
34
69
58
2290

8,2
9,5
14,7
5,4
12,8
11,3
9,4
34,0
7,7
7,5
14,0
22,7
10,0
12,3
9,6

I
I

Toer u. St.
Dobbelt-Sculler
Single-Sculler,
cravelbygget

km

I

Ture

Antal km
pr. Tur

"The Twins« .

415

63

' 6,6

»Sans«

244

48

5,0

»Minerva« .

154

22

7.,0

»fJ«.

243

50

4,9

34

7,3
3,8
4,6
4,7
4,4
3,8
3,5
4,5
4,3
4,1
5,0
5,8

»Daphne«
»Ran «

Single-Sculler,
klinkbygget

33

»Uno«
»N ympha«.
»Tuto«
"Skræp«
»I! III«
»Alf« .
»Svip«
»Ion « .

»A tom « .
.'
»Ægir« .
»Svava«,
»Svante«
privat (cravelbg.)

250
271
1765
916
1488
653
304
1426
826
1312
1146
306
1092
1228
640
13623

lait for samtlige Baade.

FLAG
VIMPLER
FLAGKNAPPER

n

I

49347

YACHTFLAG
FLAGLJNRR

386
195
335
172
86
318
190
321
228
53
270
281
55

. -11,6

2996

4,5

neo

- 6,9

A,O

A,4

K L U B S .T.A N.D.E.R E
H AVEPA RASO LLER

J. S. V. Weilbach
Kgl. HoAc"cr";md ør

Niel s Juelsgade 6 . Tlf. C . 1220
SEJLDUGSOVERTRÆK
A LT J T E L T E S A M T

PRESEN N IN GE R
L E J R U D S TY R A F

SOVEPOSER
E N H VE R A RT

3

DANSKE STUDENTERS ROKLUB

34

AARBOG FOR

STATISTIKEN

T

il den statistiske Oversigt skal der i Aar kun knyttes
et Par enkelte Bemærkninger, da der, som det fremgaar af de summariske Tal, ikke er foregaaet væsentlige
Forskydninger fra forrige Sæson. Naar Tallene i al
Væsentlighed ligger paa Linie med Tallene for 1935,
skyldes det i første Række, at Langtursroningen og
særlig' Motionsroningen ikke blot har hævdet Stillingen i
Antal km og' Ture, men ogsaa forbedret den, medens
Kaproningen og den dermed forbundne Træning i nogen
Grad er gaaet tilbage.
Til Belysning af Forholdet mellem de 3 Kategorier
inden for Klubbens Roning hidsættes nedenstaaende
Tabel. Det bemærkes, at al Roning i " Ormen" og " Jyden"s Brug' i Sydhavnen er medregnet under Kaproning
m. Træning.

1936

Kaproning m . Træn.
Motionsroning .
Langture (over 30 km)
laIt.

Baad·
km

Baadture

Person-

km

1936

35

Starter paa Kaproningsbanen mod 66 i 1935, idet del' i
denne Sæ son hal' været færre Hold i Træning. Men derfor er det alligevel glædeligt at konstatere, hvor pænt
den almindelige Motionsroning og Langtursroning har
hævdet Stillingen i Antal km og Ture.
Det har i Aar været et trist Hverv at udarbejde Statistiken over saa mange nye og gode Baade med den
sørgelige Kendsgerning for øje, at de fleste af dem ikke
existerer mere. Men om aIt gaar vel, og Medlemmerne
slutter op om Klubben efter Formandens Parole, saa hal'
vi det bedste Haab om, at Klubbens høje Stade bevares,
og at mange nye Baade atter vil fylde op i vor Baadehal
og i de statistiske Oversigter.
E. S.

% af den
samlede Roning

1936 I 1935

1934
15,4

4662

751

24330

16,1

22,5

36236

6354

94963

62,8

56,7

65,9

8449

95

31992

21,1

20,8

18,7

49347

7200

151285

100,0

100,0

100,0

Procenten er beregnet af Personkm. For Langtursroningens Vedkommende ses en fortsat Stigning siden
1934 - iøvrigt henvises til Langtursrochefens Beretning
om de egentlig'e Ferielangture.
Der har tilvisse været Vanskeligheder for Kaproningen i den forløbne Sæson, men den i Tallene dokumenterede Nedgang behøver man ikke at tage højtideligt; det er klart, at det maa præge Tallene for Ture og
km , naar man i Sæsonens Løb "kun" hal' haft iaIt 45
3"

37
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Albin Borgstrøm
UDDRAG AF KASSEREGNSKABET

cfkræder

Kjole

for 1. Januar 1936 -
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Klubjakker
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Kassebeholdning fra forrige Aar. . . . .
Kontingent (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet og Polyteknisk
Læreanstalt . . . . . . . . . . . . .
Tilskud fra Danske Studenters Idrætsraad
D. S. R.s Venner . . . . .
Gaver og andre Indtægter
Kontant Laan ved G. S.

men fordi . . .

- saa lidt skal der t i l - ved
Akademikeren - for at røbe manglende grammatikalsk Kendskab.
- Og nu Paaklædningen - ogsaa
her kan forekomme "fordi at'er",
men dem kan De undgaa - selv uden
forudgaaende Studium . . . fordi De kan købe hos M i d d e l b o e.
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118
26.151

60
50

880
950
565
12.854
1.103

00
00
00
26
39

42.622
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Kr.

Øre

9.108
3.068
.1.821
1.452

63
07
29
09

3.472
5.027
4.901
4.433
7.448
1.390
500
O
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70
11
04
78
00
00
00

42.622
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-
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,..-'
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- "

PHILIPSON'S
PATENT SELER
roere

saa tal.er i aldrig

,

Skatter og Afg'ifter, Baadehuse, Telefon m.m.
Administration, Tryksager, .. Porto m. m.
Aarsberetning, Propaganda m . m.
..
Studentermatchen .
Fester, Gymnastik, Inspektør og andre
Klubforanstaltninger etc.
Anskaffelse af Baade og Aarer
Vedligeholdelse af Baade og Aarer
Kaproningsudgifter .
Træner og Motorbaad
Kontingent til D. F. f. R. .
D. S. R.s Jubilæumsfond 1942
Kassebeholdning pr. 31. December 1936

buherne . . •
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DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
ÆRESMEDLEMMER
Brygger Carl Jacobsen t
Direktør Harald Simonsen
Professor H. ]. Hannover
Ooerlæge H. S. Køster
Ingeniør H. Ree
Overlæge, Dr . med. Knud Secher

DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER
UNDER PROTEKTION
Af

HANS KONGELIGE HØJHED KRONPRINSEN

I

Kontingent fra »Vennerne« er i Aaret 1936 indgaaet
Kr. 565.-, der er anvendt til Anskaffelse af Materiel.
Klubben bringer »V ennerne« sin Tak for deres stadige
Trofasthed og Offervilje overfor deres Idræt.
Hs. kg/. Højhed Kronprinsen
Læge P. ]. Berlelsen
C and. phi/. Josias Bille
Ingeniør Th. Carstensen
Ingeniør Th. Eberth
l'rote.~so r H. J . Hannooer
Prot'essor Jul. Hartmann
Ooerretssagfører P. Heise
Direktør V. Hjort
Fru A. Hoass
Direktør Helge Jacobsen
Ingeniør ]. P. Johannsen
Ooen'e lssagfører Karl Kjær
Ooerlæge H. S. Køsler
Politiadvokat H. Kudsk

Tandlæge K. Machold
Overretssagfører Hans Madsen
Ingeniør Munkebo
Direktør G. lliem.cmn
Prokurist Per Rønberg
Generallæge Em. Saugman
Overlæge K. Sedler
Direktør Harald Simonsen
Professor E. Suenson
Læge Thorup-Petersen
Ingeniør Harald Tølbøll
Landsretssagf. S. A. M. Biigel
Bankbestyrer Stig Rønne
Ing., cand. polyt. Ooe Petersen
Ing., cand. polyt. B. Ludvi{!,sen
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LlVSV ARIGE MEDLEMMER
Cand. phil. P. E. Bruun
Stud. jur. Th. Falck-Hansen
Pastor P. Garde
Veksellerer F. Haeckmann
Direktør Helge Jacobsen
Læge Esben Kirk
Adjunkl Hans Kure
Profe ssor]. T. Lundbye
Tandlæge Ove Lange

Ing . Ove Petersen
Ing. H. Høeg Rasmussen
Ing. C. Høeg Ral>mussen
Ing. Hermann Ree
Professor W. Rung
Overlæge K. Sedwr
Sagt., cand. jur . Erik Becker
Stud. jur. Sør en Rasmussen

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS
PASSIV E MEDLEMMER
Direktør P. van Aller
Direktør W. van Aller
Assist. ]. Muload Andersen
Ing . F. Berner-Nielsen
Stud. med. Knud Bech
Ing. Aage Brink
LandsreissagfØ/'er H. Bache
Assistent S. Bille
Læge Harry Brocks
Ib B jerrelwus
Ing. C. Christensen
Børge Christensen
Stud. mag. Egil Chrislensen
Cand. polit. O. H. Dall
Volmer ' Degn
Stud. polyt. l. P. Danø
Stud . jur. U. oon Eg{!,ers
Dommerfuldm.ægtig H. Fogh
Insp . P. Forchhammer
Slud. med. P. Færgemann
Stud. mag. Jon Galster
Prot'essor ]. Gunner
Disponent (J. Glyng
Ing. E. W. Grønbek
Stud. jur. Htlrald Jensen
Korrespondent H. Jacobsen
Ing. O. Hallin
Land sretssagf'ører So. H arni s
Ing. H. Holmqoist
StiId. polit. Frank Hansen
Cand. jur. C. P. Heiede
Cand. jul'. V. Høg sgaa rd

Arne Hertz
Ing. Com. Hansen
Lærer K. Johannesen
Læge Erik Johannesen
Over/., Dr. med. Poul Iversen
Assistent C. Koch Jensen
Assistent K. Kiersing
Mag . art. E. Knuth
Stud. polyl. ]. C. Knulzen
C. Korsgaard
Stud. med. B. K. de Linde
Birte Lundqvist
Ooerinspektør T. Lohse
Stud. mag. S. W aa~e Lauritzen
Cand. jur. E. A. Koch
l ngeniør L. Jørgensen
Ingeniør W. Lippert
Arkitekt P. K jærga.ard
Cand. jul'. H. Lund
Cand. jul'. li. T. Mosbæk
Cand. polyt. A. S. Mathisen
Arkitekt Ooe Mandrup-Poulsen
Ooerretssa·gfører Hans Madsen
Læge A. Mathie sen
Politiinspektør E. Mellerup
Professor]. Munch-Petersen
Grosserer S. Middelboe
Stud. med. Erling M li lier
Ing. E. Neesby
N. O. Linde Nielsen
Prof., Dr. phil. ]. Nielsen
Fuldmægtig C. Nobel
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Stud. med. P. 1-1. Nielsen
Bygningskonst. B. Packness
Direktør K. ParkOD
Ing. Hostrup Pedersen
Grosserer Gunnar Pedersen
Stud. polyt. B. Poulsen
Torben Riemann
Troels Riemann
Claus Riemann
Ingeniør P. Rie/Ilann
Stud. arch. T . Rifum
Professor W. Rung
F. Reymann
Ing. V. C. D. Rømer
Fleming Schack
Tage Schac k
Fabrikant Holger Sebb eloD
Stud. pharm. H. Schachlschabel
Læge]. Schousboe
Fru Yrsa Secher
Uffe Sedler

ODerlæge Skat-Kemp
Bogtrykker Rich. Steenbeck
Ing. V. Steenstrup
Ing. E. Don Schilling
Stud. Detr. K. Søeborg
Læge Aug. Sonne
Landsrets. N. Borup SDendsen
Stud. polyt. Per Sørensen
Assistent ]. Thaarup
Læge K . T olderlu.nd
Professor Th . E. Thomsen
Stud. pharm . M. G. Tønnesen
Læge Mogens Trier
Læge Gunner Thyssen
Pro/'essor E. TV arburg
Kasserer O. W olff
Kriminaldommer S. Volkersen
M. Vedtofte
Fru Sonja Wandel
Cand. jur. B. UhrskoD

KATALOGER
BROCHURER
PRISLISTER
BREVPAPIR
REGNINGER
FAKTURAER
REKLAMER
KUVERTER
BREVKORT
VISITKORT
MENUKORT
SPISEKORT
KLICHEER
TEGNINGER
LAY-OUTS
LITHOGRAFI
STAALTRYK
PRÆGETRYK
STENTRYK
OG lØVRIGT
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»PAPIRKNIVEN ({

D

S. R's Hædersgave til særlig
• fortjente Medlemmer, en Papirkniv af Sølv, smykket med Klubbens Stander og forsynet med Inskription »Fodjent«, blev i 1935
som Bryllupsgave overrakt Klubbens Protektor:
Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik.
Desuden indehaves »Papirkniven «
af følgende Medlemmer af Klubben:
Ingeniør Ove Petersen . . .
Ingeniør J. NormaJl-Hansen
Grosserer G. Schack . . . .
Ingeniør H. B. Fogh . . . . . . . .
lng eniør O. Hallin . . . . .
Cand. pharm. Axel Hertz. . . . . . .
IJlgeniør H. Høcg Rasmussen . . . .
Sekretær, cand. jur. Axel Lundqvist
Tngeniør H. Rce . . . . . . .
Overlæge, Dr. med. K. Secber .
Arkitekt Ove MaJldrup-PoulsCll
Fuldmægtig H. K. RaslIlussen .
Læge K. R. Melgaard . . . .
Stud. jllr. Aage JørgeJl seH

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936

»S EJ R S M A ST E N «

A

f D.S.R skænket Ingeniør, cand .
polyt. If. Ree paa Generalforsamlingen 1934 som en Erindring om
D. S. R's indtil da største Kaproningssæson (36 Sejre) og samme
Aar af Ingeniør Ree udsat som evigt
vandrende Præmie indenfor D. S. R.
»Sejrsmasten« gives af D. S. R's
Bestyrelse for et Aar ad Gangen til
det Medlem. der i den forløbne Sæson har udført det største Arbe.ide
for Kaproningen i Klubben.
»Se.jrsmasten« er

tildelt :
For 1934/35:
Gudmund Schack.
For 1935/36:
Jv[ogens Hee.
For 1936/37:
Max Sørensen.
Max Sørensen

Aage Jørgensen

Ing. H. Ree
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& KinOapparater

KIELER STUDENTEN IN KOPENHAGEN

Se de nye Modeller hos

(Aus dem Hoch schu lin s titut fUr Leibeslibungen an der
UniversiUit Kiel, Direktor: Regierungsrat Dr. Mun/er).

OKHOlN
VESTERBROGADE

6_1._1

Gerhard Kowalzig, Kiel.

7\!s \vir Studenten des Institut fiir Leibesiibungen im
vergangenen Jahre unsere Sommer-Ruderwanderfahrt nach Svendborg mit so gros sem Erfolg beendet hatten, glaubten ,vir dass in diesem .T ahre der Zeitpunkt gekommen w~i.re, nun eine Fahrt nach Kopenhagen zu unternehmen. In jedem .Tahr ist es immer wieder fur nns
das grosse Erlebnis: eine Seefahrt, die uns stets neue Gebide dcs Danischen Inselreichs erschliesst. Dnseren
Boolen stehen alle Ki.isten offen, und gerade durch "VI! as:.;cl·wllndern kannman die Schonheit eines Landes auf
sich wirken lassen. Uns reizt es auch, die abgelegenen
'fejle ries DiillischclI Reiches aufzllsuchen, lim ein Bild
des Diinisehen Volkcs lInheriihd, VOIl jedem st~idtischen
Einflllss, zu gewinncn.
Dnsere Vorbereiblllgen wurden lInterstiitzt durch
wertvolle Hinweise unseres Freundes Knudsen aus Kopenhagen, fiir dessen aufopfernde Hilfe ,vir nicht genug
dankbar sein konnen. Unser Dank gebiihrt aber vor allem
Berrn Sehack, ohne dessen grossziigige Unterstiizung
es wohl kaum moglich gewesen vure, die Fahrt bis Kopenhagen auszudehnen.
Wir riis teten die Boote nach unseren Erfahrungen der
letzten Jah re aufs sorgLiltigste aus, und wir haben elie
Genugtuung, dass \Vir bisher noch nie technische Versagen erlitten haben. Ieh i.ibergehe hier eine Darstellung
unsel'er grunsatzliehen Einstellung zu diesen Fahrten,
unsel'er Vorbereitungen der Boote und der Zusammensehung unsel'er Mannscbaften; dies alles habe ieb sbon
an anderer Stelle ausfiihrlieh auseinandergesetzt. Ich
besclH'anke mich auf einen reinen Fahrtbericht.

n
. . . kan De ikke komme
paa Langtur
orn Somme ren
-

prøv da en

Yin~errerje
ShriY efter yore nye
Vinterp roil ramme r!

WAGONS-UTS/(OOK
VERDENS·REJSEBUREAU

Veslerbrogade 1 . Tlf C147

Livs-

Hospita ls Livrente-

Ulykkes·
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Livsforsikrings-A /S af 1897. Ulykkesforsikrings-A/ S af 1898
Hovedkontor: St . Kongensg .. de 128· Grønningen 17· Kbh. K. Til. 2860
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In der Dlinung.

Arn Mittag des 30. Juni 1936 wurde die Abfahrt auf
nachts 24 Uhr festgesetzt. Der Wetterbericht sagte keine
weitere Verschlechterung voraus. Mit frischern Mut und
froher Zuversicht ging es zur festgesetzten Stunde los.
Wir alle waren in richtiger Fahrtenstimmung. "Wie sollte
es auch anders sein. In jedero Boot sassen ein paar alte
»Seebaren«, die darauf brannten, einmal wieder fiil' lange Zeit mit Wasser in Beriihrung Zll kommen. Und wir
so Ilten auch gleich zu Anfang" die Seefahrt mit aU ihren
Reizen zu spiiren bekommen. Mit Tagesanbruch erreichten wir die Eckernforder Bucht. Eine wunderschone
Diinung herrschte, auf und ni eder gingen die Boote
manchmal sahen wir' einander nul', wenn wir uber einen
Wellenberg glitten. Kaum 3 Stunden vom Bootshaus entfernt, konnte jeder den Reiz einer Fahrt im Seegang aro
eigenen Leibe spuren: 2 Mann zeigten geringe Spuren
von Seekrankheit. Es war ein harmloses, aber gefahrlich
aussehendes Spiel mit den Wellen. Auf der anderen Seite
der Bucht holten wir erst einmal den verlorenen Schlaf
der Nacht nach, und dann »segelten« wir weiter. Ja,
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segeln, wann haben wir' das nicht getan! Bei jedem
nur irgend giinstigen Wind wurde das Zeichen zum
Hochrichten der Masten gegeben, und es gibt wohl kaum
etwas Schoneres, als im Boot zu liegen und durch die
y.,Tellen zu rauschen.
So konnten wir zur Mittagsstunde an der Flensburger Forde an Land gehen und unser Mittagessen kochen.
Ob unsere Absicht gelang, Sonderburg in einern Tage zu
erreichen? Der Wind hatte etwas aufgefrischt und wir
zogen vm, einige Stunden zu warten. Gegen 18 Uhr
brachten wir denn och auf, wir hatten die Gewissheit
gewonnen, dass der Wind sich in den ni:i.chsten Stunden
nicht verstarken wijrde. Geradeweg"s ging es hinuber
uber die Forde auf clas abenlich beleuchtete Sonderburg
zu. Fabelhaft sah es aus, wenn der Bug eines Bootes
in die Well e tauchte lind der Gischt uber die Manner
hinwegzischte, das war doch noch einmal »christliche
Seefahd «. Reichlich miide kamen wir in Sonderburg an;
die Leistung abel' war auch an diesem el'sten Fahrtentag
hervorragend gewesen.
In Sonderburg pflegten wir einen Tag lang unsere
Blasen an den lHinden und unsere Si tzsch ,vielen, dann
ging es um Alsen her-um nach Momrnark. Wieder schien
es so, als konnten wir nicht nach Aero hiniibcrfahren.
AIso erst einmal an Land und Essen machen. \Vie das
so ist an diesen Kusten, kaum hatten wir den Strand
betreten, stand auch schon ein Gl'enzer neben uns. Na,
wir sind das .ra allmahlich gewohnt und wissen schon
im voraus, was er alles von uns wissen will. So macht
dann auch die VersUindigung keine gTossen Sch wierigkeiten mehr. Gegen Abend wurde der Kleine Belt ruhiger
und noch bei Sonnenuntergang fuhren wir bei spiegelglatter See hinuber. Es war die schonste Fahrt wahrend
dieser Wanderfahrt . Der Mond war aufgegangen und
spiegelte sich in dem klaren Wasser. Nur unser Heckwasser brachte Unruhe in diesen leuchtenden Spiegel.
Das Leuchtfeuer von Aero huschte uber uns hinweg:
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1m Svendborg-Sund.

Wir hatten den Kleinen Bett tiberquert. Und weiter ging
es trotz der Dunkelheit in den uns SChOll vom vorigen
Jahre bekannten Svendborg-Sund hinein. Dreyo sollte
unser Ziel sein.
1m vergangenen Jahr waren wir- auch bei Nacht in
Dreyo an Land gegang·en. "Vir kannten die lnsel nicht
und brachten unter grossen Schwerigkeiten die Boote
iiber die grossen Steine an Land. Jetzt wussten wir Bescheid und fanden auch den richtigen Platz fiir ZeH und
Boote. Einige Sorgen machten uns die Kiihe, die ein
grosses Interesse fiir unsere Boote zeigten. Es lag garnicht in unserem Sinne, ih nen ein Betreten der Boote
zu g·estatten. Diese abgelegene lnsel haben wir alle in
unser Herz geschlossen. lch glaube, es wirel von nns
keine Wanderfahrt zum Svendborg-Sund an dieser lnse}
vorubergehen, ohne an ihrer Ki.iste Rast gemacht zu
haben.
Auf einem Bauernhof erhielten wir, was wir zum
Leben benotigten. Wir fanden dabei Gelegenheit, auch
enige Worte mit dem Bauern zu wechseln. ,Venn auch
unsere Diinischen Kenntnisse immer noch nicht sehr
gross sind, so konnten wir nns doeh mit viel Zeichen
und Gebarden liber alles unterhalten. Auf diesem
Bauernhof konntell wir einmal einen Blick in die Wohnung und die Ausstattung der Zimmer weden. Es \Var
eine Freude, diese so wohnlich ausgestatteten Zimmer zu
sehen, kaum wagte man uber den Fussboden zu gehen,
so blitzend sauber waren die Dielen.

AARBOG FOR 1936

49

Unser Tagesziel war Svendborg. Gegenuber der Stadt
an dem herrlichen Sund schlugen wir unser Zelt auf.
l ch glaube, einmal gehort zu haben, das s der SvendborgSund die »Schweiz D i:i nemarks« genannt wird. Ohne
jeden Zweifel besteht der Name zu Recht. Es ist ein
Genuss, an den mit Buchen bewaldeten Kiisten entlang
zu fahren, immer nene Ausblicke tnn sich auf. Inder
Ferne leuchtet Langeland auf.
Bis Svendborg war uns alles schon bekannt gewesen,
nun konnten wir nns als "Vikinger hihlen, die auf neue
Eroberungen ausgingen. Bei Lundeborg auf Funen gingen wir an Land. Wir versuchten, hier ein Fischerboot
zu bekoTtllnen, das uns hiniiber nach Langeland und
dann weiter nach Laaland bringen sollte. Aber es war
Sonnabencl, und kein Fischer war zu bewegen, noch einmal auf See zu fahren. AIso mussten wir, so,veit es ging,
wieder' selbst zu den Skulls greifen. "Vieder wurde es
eine NachHnhrl. Als wir die Nordspitze Langeland erreicht hallen . \\"lI" es dunkel geworden. Als dunkler
Stridl zeichnclc sidl die Kiisk ah: nm die LeuchHeller
kOnIlten lins sagen , wicwcd wi.. waren. Die MannschaHen waren in richliger SI i III Illll lig, so ridt! ig . I ) r'IlU 1'gioinger. Und das war gut, denll l'S war eine lInheilllliehe
Nacht. Kein Mondschein ",ie bei der Oberqucl'lln (.!,' d 's
kleinen Belts. ,Volken zogen auf, der Wincl naltm Inngsam, aber stdig zu, geringer Seegang mach te sidt hemerkbar. Ein Zweier kratzte mit selTlem Kiel tihet' einen

Schlepp tiber den
Langeland - Sund .
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grossen Stein, uns blieb sekundenlang das Herz stehen,
das hatte noeh g'efehlt, wenn bei Naeht ein grosses Leek
entstanden ware. Aber es gin g gut. 'Wir mus sten dieht
unter Land halten, da draussen der Seegang immer mehr
zunahm, aber bei dem ablandigen Wind kamen wir unter dem Sehutz der Steilkiiste gut vorwartz. Stoeksteif
und lditsehnass sehlugen ,vir bei Spodsbjerg unser
Lager auf.
'Vie erstaunten wir, als am Morgen dicht neben uns
viele Leute geschaftig arbeiteten. Endlieh hatten wir es
hcraus: heute war Inselfest. Und wir lagen unmittelbar
neben der Festwiese. Besser konnten wir es ja garnicht
treffen. 'Vir gewannen einen ausgezeiehneten Eindruck
eines Volksfestes. Am meisten interessierten uns die turnerisehen Vorfiihrungen, an denen wir unverkennbar
den grossen Einfluss von Niels Bukh beobachteten.
Aueh wir standen mit unseren Booten und unserem
cYrossen Zelt im Mittelpunkt des Interesses und wir
~ussten seharf auf unsere Boote aufpassen, damit sieh
nicht einige Neugierige hineinsetzten und dies e ihnen
unbekannte Bauart ausprobieden.
In Spodsbjerg fanden wir einen Fischer, der uns am
Montag bei Sonnenaufgang i.lber den Langeland-Sund
schleppte. Die Mannschaften waren bis auf einen Steuermann i .jedem Boot auf dem Fischerkahn. Es war keine
leichte Arbeit, bei dem Seegang, der vor Langeland
stand, in die Booteiiberzusteigen. Wieder begann eine
Seefahrt, wie sie im Bllche steht. Auf nnd ab, hier eine
Welle ins Boot und dort ein kr1:i ftiger Guss iiber N r. 1.
Aber es war schon: das war keine ruhige Fahrt auf
einem See oder auf einem Fluss, hier musste man schon
etwas Mut besitzen, um nicht vor den heranrollenden
Wellenbergen ein unruhiges Gefiihl zu bekommen. Uns
Kielern sind ja solche Fahrten nichts Neues, sie gehoren
zu unsel'er Ausbildung. Aber hil' den, der zum ersten
Male ein so Ide ines Boot in die en Wellen sieht, ist doch
eine Angstpartie.
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Das ist Segeln!

Als wir Raago erreicht hatten, konnten wir wieder
Segel setzen. Es war noeh friih , und wir hatten Allssieht,
heute ein gewaliiges Stiick zu schaffen. In Kragenaes
kanften wir unseren Bedarf an Lehensmilteln ein, 11m
ungehindert an Land Zll gehen, wo wir LlIsl hatten. So
richteten wir uns an allen folgenden Tagen eino Oberall
waren an der Kiiste nette kleine HMen, in denen ,vir lins
mit Proviant versorgen konnten, und wir brauchten dann
am Abend unseren Lagerplatz nicht in die N1:ihe eines
Dorfes zu legen. An diesem Tage segelten wir sehnurgerade nach der Karte: an Asko vorbei, Femo zeigte sich
zu unsel'er Linken. Wir liessen die ganze Sehonheit
dieses grossen Gebietes auf nns wirken. Olme einen
Schlag zu tnn, treiben wir mit gros ser Geschwindigkeit
an der Nordkiiste Laaland entlang. Der Guldborg-Sund
wurde iiberquert und fast ohne es gewahr zu werden,
waren wir an der Kiiste von Falster. Mit einem Male
stand die grosse Bri.icke vor uns. Donnerwetter, waren
wir weit. 80 km hatten wir zuriickgelegt, eine unwahr-
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scheinliche Leistllng. Eine so grosse Kraftersparnis und
Ruhe darf man nicht unterschatzen.
Auf Faaro gingen wir an Land. Lange suchten ,vu
an der Kiiste von Falster nach einem guten Lagerplatz,
bis wir uns entschlossen, doch wieder anf eine Insel zu
gehen. Wir haben es nicht bereut. Fast 2 Tage lagen wir
vollig abgeschlossen von der vVelt und konnten in voIlen
Ziigen die Sonne und dies schone Land geniessen.
Noch 5 Tage waren Zeit bis Kopenhagen. Wir hatten
abgemacht, am 11. Juli dort einzuheffen. Also teilten
wir lillS die Streeke so ein, das s wir am Freitag in Koge
waren, von dort hofften wir dann in einem Vormittag
Kopenhagen zu erreichen. Moen liessen wir vorbei, uns
zog es weiter nach Norden. In der Faxe-Bucht fanden
wir einen herrliehen Lagerplatz unter hohen Buchen auf
weichem Walclboden. Es waren ruhige Tage, kein Wind,
keine Well e brachte uns irgendein Erlebnis. N ur kurz
vor unserem Lagerplatz h~i.tte llns beinahe eine Gewitterho iiberrascht. Aber \Vir erkannten die drohencle Gefahr
ZlU rechten Zeit lllld versehoben die Vberquerung allf
den n~i.chsten Tag.
Dann ging as geradewegs auf Rochvig zu . Das Stevns
Klint lag vor uns. Da man ja ni weiss, war kommt, kauften wir tiieh!ig ein, und dann gab es, wie immer, ein
gewaltiges Mittag·essen. Auf der Fahrt am KliH entlang
wehte nur ein ganz sanfter O s twind, aber wir waren
hoh, als wir das Kliffende erreicht hatten. Wo hatten
wir lande n soUen? Unsere Boote w~iren doch restlos zertriimmert worden. Am n~i.chsten Tage wurde wir gastfreundlich vom Koger Roklub aufgenommen. Wir kamen
vollig unerwartet und waren sehr edreut iiber die gastfreundliche Aufnahme, fiir die wir auch an dieser Stelle
noch einmal danken.
Der letzte Tag sollte noch einmal allS den Mannschaften alles herausholen, was in ihnen steckte. Ostwind hatte die See aufgewiihlt. Die 40 km bis Kopenhagen wurden ein ltarter Kampf. Doch \Vir mussten hin:

hatten wir doeh unsere Ankunft auf gegen 14 Uhr im
Boothaus angemeldet. Und es wurde auch gesehafft.
Kopenhagen zog, die Aussicht, nun endlich das Ziel erreicht Zll haben, von dem so lange gesprochen war, liess
.jeden seine letzten Kr~ifte hergeben.
Unser Freund Knudsen kam uns mit einem Vierer
entgegen und geleitete lins Zllm Boothaus. Die Hihrenclen
Stellen des Danske Studenters Roklub hatten in vodrefflicher ''''eise fiir unser Unterkommen im Boothaus gesorgt. Nieht zuletzt unser Aufenthalt im Bootshans hat
dazu beigetragen, dass wir uns in Kopenhagen sog'leich
sehr wohl gefiihlt haben.
Es war uns eine gros se Ehre, der Regatta anf dem
Baeksvaerd-See beiwohnen zu diiden. Das Fest am
Sonntag nach der Regatta gab uns die Moglichkeit, einige
Stunden mit D~i.nischen Studenten verleben zu hinnen.
Eine Woche wollten wir in Kopenhagen bleiben. Ein
genauer Plan wurde festgelegi, und wir genossen mit
voIlen ZUgen die Schonheit der D~inisehen Haupstadt.

52

Ankunft in Kopenhagen.
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das s wir glauben, auch auf dem 'Vege des Rudersports
Beziehungen zum Danske Studenters Roklub vershirken
zu konnen. 'W ir hoften, in den nii.chsten Jahren unsere
Beziehungen Z11m Danske Studenter Roklub verstarken
zu konnen, um Studenten beider Universit~i.ten Gelegenheit zu geben, sich kennen zn lernen, um auf dies em
Wege das Verstandnis zwischen beiden Vcilkern zu
fordern.

Verladen der Boote.

Ein Tag fiihrte uns nach Nordseeland in die drei dii.nischen KonigsschLosser. 'Vie gerne waren wir noch tinger
in Kopenhagen gebleiben. Aber unsere Kasse zeigte bedenkliche Ebbe an. So trennten wir uns am Sonnabend,
den 19. Juli von Danemark. Die Jolantha, welch gliichverheissender Name, brachtc uns die Boote nach Kiel
zuriick. Es hat schw"ere Arbeit gekostet, die Boote auf
dem Dampfer Zll verladen. Aber was haben wir nicht
alles schon geschafft. VOJ' unserel' Ausfahrt wollte kein
Mensch uns glauben, dass wir in so kllrzer Zeit Kopenhagen erreichen wiirden, ja, dass wir iiberhaupt dorthin
kommen \vllrden. 'Vir sind stolz darauf, als erste Studenten von Kiel mit Rnderbooten Kopenhagen besucht zu
haben.
Durch diesen Erfolg unsel'er Wanderfahrt sind wir
angeregtworden, diese Fahden, wenn moglich, in jedem
J ahr zu wieclerholen. Durch die gegenseitigen Besuche
der Medizischen Fakultaten der Universitaten Kopenhagen und Kiel sind viele Frenndschaften zwischen danischen und deutschen Studenten geschlossen worden, so
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AARETS PORTRÆT

D

er ple,jer at være mange at vælge imellem, naar ,jeg
en Gang om Aaret faar Ordre til at "lave" Am'ets
Portræt til Aarbogen; men i Aar er .jeg fri for Spekulationer paa det Punkt.
Der er nemlig denne Gang kun een eneste, der kan
være Tale om, og denne ene er vort Æ:resmedlem, Overlæge H. S. Køsfel' i Næstved, som i Sommeren 1936 kunde
fe,jre sit 50-Aars Roel'- Jubilæum.
Der er løbet meget Vand i Stranden, siden den unge
stud. med. Køster meldte sig ind i "Medicinernes RoForening", som de færreste af Nutidens Studenterroere
kender noget til. Den er da ogsaa forlængst gennem
Akademisk Roklub gaaet op i den hø,jere Enhed, der
hedder D. S. R.; men den var den første akademiske
Roklub , der blev stiftet i Danmark, hvilket skete allerede i 1868.
Overlæge Koster kom hurtigt frem i første Linje
indenfor Rosporten; megen Tid og Kraft har han lagt
paa dens Alter; mange Kampe har han stridt for den;
Skuffelser og Sorger er han heller ikke sluppet for; men
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Kærligheden til Ro-Idrætten har han bevaret lige stærk
og upaavirkelig hele Livet igennem.
Efter Formandsaar i Akademisk Roklub gled han
ind i Dansk Forening for Rosports Ledelse; var gennem
mange Aar Formand for Landssammenslutningen, men
vedblev dog altid at Vfere Studenterroer med Liv og S,jæl.
Alle Overlæge Kosters Fort,jenester af Rosporten
skal ikke opregnes her; men det skal nævnes, at han
var Leder for vort olympiske Hold i Athen i 1906, at
han var en af Foregangsmændene indenfor Nordisk RoForbund, hvis første Formand han blev, og at han allerede paa et saa tidligt Tidspunkt som i 1913 indledede
Forhandlinger om Danmarks Optagelse i det internationale Ro-Fo['bund, Forhandlinger, som ikke førte til
noget Resultat, men som sikkert, om ikke Verdenskrigen
var kommet, vilde have medført Danmarks Tilslutning
til F. I. S. A. paa et langt tidligere Tidspunkt end det
nu blev TilffCldet.
Energisk, fremsynt, rokynclig som de færreste g,jorde
Overlæge Køster et Arbe,jde for dansk Rosport, som ikke
kan vurderes højt nok. At han blev A':resmedlem af
D . S. R. val' en Selvfølge, ligesaa at Dansk Forening for
Rospod i 1922 udnævnte ham til A:<:resmedlem i Landssammenslutningen. Dansk, norsk og svensk Rosports
Ærestegn indenfor Hospoden er forIcengst tildelt ham,
I første R æ kke blandt dansk Rosports "grand old men"
har Overlæge Køster sin Plads. 'Men først og fremmest
el' han i Dag den gamle trofaste Studenterroer, en af
dem, der har været med til at føre dansk Stndenterroning frem i Lyset, en af dem, vi er stolte af at have i
vore Rækker, og vi vil fremhæve, at vi aldrig forgæves
har henvendt os til Overlæge Koster, altid hal' han været
parat til Hjælp, sidste Gang nu ved Branden, da han
straks traadte h,jælpende til, thi som han udtrykte det:
.jeg forstod, at Hjælp val' nødvendig', og den maatte sætte
ind straks.

r

Klubben

Ruiner efter Branden d. 28. November 1936.

FOL

G. Wandel.
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Morgen paa Taas inge.

LANGTUR SVENDBORG-FLENSBORG
10. 7. Baad : »Elektra «

E

25. 7. 1936
Mands kab :
Christian BelJer
A. ]. Secher
Ebbe Hogemonn

ft erfølgende beretning er skrevet for at vise D. S. R.s
mange nye medlemmer, at der kan ros lan gtur andre
steder end langs Tysklands og Skandinaviens kyster;
men den er især blevet til for at gøre danske roere opmærksom paa, at vore landsmænd syd for grænsen har
startet en rokl ub i Flensborg.
Vi kan ikke berette om bncndings buldren, øde
kyster eller tavse skove - alt det, der kan give en langtur dens storslaaede charme; nej, det var en hyggelig
lille tur, hvor horisonten næsten uafb ruclt var skjult
bag grønne oer med smaa gu le lerskrænter.
I-:lavet kunde nok vise tænder, men det gav os aldrig
an ledning til at prøve den morsomme leg i store bølger,
hvor baaden snart ligger dybt nede for i næste øjeblik
at flyde paa bølgeryggen med van det perlende og sy-
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den de omkring s ig. Og dog' gjorde vinden, hvad den
kunde for at rejse havet. Det blæste hver dag, var stiv
kuling h veranden og storm h ver tredie dag. Men rigtige
bølg'er blev det ikke til; der opstod kun en toppet
urolig s\,) ved interferens fra de gule skrænters forstrande.
r kender allesammen det sydfynske ohav, og I har
sikkert været i Svendborg og dens smukk e omegn ; men
som roere bør I ogsaa kende Svendborg Roklub, maaske
d en bedst beliggende klub i h ele landet. Det smukke
baadehus havde gæstf rit givet »Elektra« plads i dagene
før vores ankomst , og' baaden var som en ekstra opmæ rk somhed imprægneret med den dejlige duft af nyferniseret træ, der straks slog os i møde fra klublokaler og
baadehal. Snart laa »Elektra « og vuggede paa bølgerne;
den s log muntert, .ja næsten staldkaad med roret, medens der blev stuvet. Vi andre blev ogsaa ~ t a lclkuadl':
til daglig føler vi gansk e vist ikk' (1111"1'111' I ryk kl' li S.
men det var a 1lig ' v >[ som om Villdl'lIs !"ris k,· 1" /" "11 " I I I
den nøgne kl'Op. lu ddl e en kraflil ;"'I"I' "I' li" 1, 1111 .... ,· 1111 1'
dom frem i os. iVkd taktfaste, ~ d I"I"k,· lil i' k,,, 1 \ I 111'.1
genne lIl Tur'!') SIlIId. mens SVI'lI dlll"'/' lI"kllll. 1,,1' 1\1111.11
bag Taasi nges g'l"I lIllIe træer.
Udfor Va ldcllluJ'S Slot si l' dde ' II gllllllllel lilO'" si ll
indbydend e finger ud mod I.S og Jokkede os i laJlll. 1-: 11
funkiskostald lagde saa shl'l'k beslag paa vores opmicl'ksomhed, at vi oversaa et sk ilL med adgang forbudt; men
den videre fremtrrengen mod hovedbygningen blev
standset af en vred SVI1 I1I.' ; kun iført robukser og gummisko har man - selv" mand høj - en betydelig respejd for saadan et h vresenele bresL
.l eg erindrer a Hid med stor tydelighed elet første
s ted nI a n s lnar le.jr paa en tur . Var elet ikke Søren
Kierkegaard , eler i sin tid skrev: »Man ske lner mellem
det første og a n e de efterfølgende - - - «. Jeg hu sker
hvor baaden laa , hvor baalpladsen var placeret i forh old til teltet, h vor man hen lede det bedste brænde.
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Hvad. rager det os at
Parcelbroen er oppe ...

Skoleskibet »Danmark«.

Jeg hllsker disse smaa ujævnheder i .jordbunden, som
hofteknoglen har en velsignet evne til at støde imod de
hundrede gange i løbet af natten, og som lader en
vaagne øm og radbrækket den første morgen. Men den
ømme krop og de stive lemmer bliver smidigere ved
lidt legemsøvelser i morgensolens varmende straaler og' det var solskin den første morgen; solen glitrede over
vandet og lod de slanke bøgetræer staa i skarp silhuet
mod det lysende og' varmende ildhav.
Op paa formiddagen blev det saa varmt, at selv
st.yrmanden transpiskrupsvedte, og de stakkels roere
maatfe gøre holdt hvert 5. minut for ikke at smelte helt;
det har sikkert været et ynkeligt syn at se os ligge paa
tværs af baaden med hænderne dyppet til den ene side
og' fødderne til den anden; men det var de.jligt. Der gik
temmelig stærk strøm, saa det var som en hel films~
forestilling at ligge og kikke paa bunden med afveks~
lende tang og sand med smaa rødspætter og store søstjerner. Desværre kom vi ikke gratis i biografen: strømmen var imod, og med store sveddraaber perlende paa

-

VJ

forLllJer iU~l' l()(Jvi lli g

I )avid:-;vJ)!

BENYT VOGNE FRA

ØBRO 300
TIL OG FRA ØST~~~RO

J
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pande og kinder sled vi os tilbage over de bundlandskaber, der før gled saa let forbi vore øjne.
Der kunde mærkes torden i luften, og da vi lagde
kursen ud fra Taasinges kyst, iagttog' vi truende skymasser bag øens høje bakker. Kære læser! hvis du tager
et kort over det sydfynske øhav, vil Du bemærke, at
der , øernes talrighed til trods, ofte er baade 1, 2 og 3 km
aabent vand imellem dem , og du vil sige til dig selv:
hvor letsindigt af et langhushold at vove sig ud paa
det aabne vand mellem øerne, naar der er torden i
luften. Men hvad der paa kortet ser ud som vand, er
daarlig den betegnelse værd i virkeligheden; mange steder var der saa lidt af det, at vi maatte bære baaden.
Det er aldrig s.jov at bære en baad; og beboerne paa de
smaa hyggelige øer har da ogsaa foretrukket at lade
det insulære samkvem foregaa pl'. vogn.
Ikke hver dag oplever man hastighedskonkuI'I'encer
mellem en kaproningsbaad og en hestevogn, og tilmed
meldte del' sig en meget ubehagelig trediedeltager i kapløbet, nemlig den føromtalte tordensky, en stor sod
tamp , der gik paa kryds op mod vinden. Vi spyttede i
næverne og i vandet, og mens styrmanden sendte bønner mod den blaa himmel og forbandelser mod den
m{-)rke sky, pilede vi geltnem bølgesprøjt og blæst i
retning af Avernakø. Snart laa vi paa det blanke vand
i læ a f høje skrænter og konstater'ede med tilfredshed.
at styrmandens anstrengelser ikke havde været forga'ves, tordenskyen lagde roret haardt om og forsvandt
rumskøds op gennem Svendborg Sund, og til sidst laa
den kun som en blaasod uhyggestemning over det smilende Fyns land.
I mellemtiden havde vi rejst teltet og var allerede i
gang med at lave middagsmad, da vi blev prajet af en
gammel studenterroer, der beordrede os til saa hurtigt
som muligt at stille paa hans sommerdomicil nogle hundrede meter henad kysten. Hans kone havde set vore
aarer glimte og blot med den tilknytning, at han i sin
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tid ogsaa havde trukket det blaa aareblad gennem vandet, blev vi nu modtaget og bevædet, som om vi hørte til
familien. Bagefter viste han med stolt glæde en havn,
som familien selv havde bygget, og hvor der var rigelig
plads til 2 motorbaade og 1 sejlbaad, virkelig et imponerende værk af mennesker uden særlig forkundskab og
uden særlige h.jæ lpemidler. Marineministeriet havde netop indhentet oplysninger om besejlingsforhold m. m., for
at flaaden i paakommende tilfælde kunde benytte den
som nødhavn.
Saa dejligt val' der paa øen og især i den lille »Korshavn«, at vi legede landliggere hele næste dag. Paa den
idylliske lille plet ventedes besøg af amerikanske slægtninge, og mens fedekalven blev slagtet, hjalp vi med til
at udsmykke havnen. Under sang og bægerklang gik
motorbaaden ud fol' at ledsage de hjemvendende paa
den lange rejses sidste stykke; det val' en dejlig tur i
aftenskumringen, men amerikanerne fandt vi ikke, de
arriverede først henad midnat, og i mellemtiden havde
vi danske i fællesskab gjort kaal paa festbordets materielle herligheder. Vi havde taget afsked, var naaet hjem
til teltet, og en af os val' endda krøbet i posen, da der
kom bud, om vi ikke vilde vende tilbage for sammen
med amerikanerne at gøre endnu et indhug i husets
ovel'daadige og tilsyneladende uudtømmelige forraad.
Den næste morgen roede vi ned forbi , den forhenværende studenterroers hus og rejste aarerne som tak
for hans store gæstfrihed og som hyldest for den taknemlighed, hvormed han omfatter rosporten. Det varmer altid om hjertet at mærke »voksne menneskers «
sind optaget af andet end arbejdsløshed og kanoner.
Næsten uden at røre aarerne naaede vi til Faaborg.
Vind, strøm og sø val' agier ind, saa at styrmanden ved
hjælp af ~n frakke og baadshagen fik lavet et glimrende
sejl; 2'en laa magelig tilbagelænet paa L-aaren og holdt
med den venstre fod sin egen aare, saaledes at vinden
fangedes af aarebladet, og endelig havde 1'en fundet
5
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sig saa godt til rette mellem køjesækkene, at bølgerne
fik vugget ham i søvn. Det er de.jligt at ro, men det er
min sandten endnu dejligere at udspeklllere metoder,
saa at man bliver fri for det. Først naal" man vugger
langsomt af sted, mens lemmerne strækk~s i fysisk velbehag, og aarstal og' integraler glemmes l ~n støvet .afkrog af hjernen - først da mærker man tIl fulde lIvsglæden strømme gennem sig.
l' en vaagnede ved at der strømmede noget andet
igennem ham, eller rettere sagt gennem hans bukser ; ~et
var bølg'erne, der begyndte at blive saa store, at de ktgo'ede inden bords. Der kom liv i baaden. Aarerne blev
~at i sving; først langsomt, saa hurtigere og hurtigere,
til sidst dansede vi afsted over bølgerne. Er I for resten
klare over, at i nogenlllnde stærk medvind betaler ~et
sig ikke at skive aareme, vel at mærke naar man forstaar at lLndgaa uglerne. »Vi skev« ikke aarerne o~ ankom som følge deral meget før til Faaborg, men VI var
nær aldrig kommet i land, da roklubbens .ponton bevægede sig op og ned paa den mest malebanske maade.

Sønderborg Roklub.
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Fra Augustenborg Fjord.

Faaborg er ingen spændende by - men den serverer
landets bedste biksemad, og de to ting hører sammen,
langtur og biksemad! Jeg har en gang gaaet to mil i
vejløst terræn for at naa en by med biksemad, men saa
vIlr den ogsaa ummenllm. Efter at have mæsket vore
vomme, vaklede vi tilbage til Faaborg Roklub; i løbet
af et minut konstaterede vi, at det var blæst meget kraftigt op, at reg'llen var overhængende, samt at Mommarkfærgen gik om 20 minutter. Hvis vi kunde naa færgen,
vilde vi kunde ro i læ langs Als' kyst; og her fra Faaborg var det umuligt at fOl"tstdte. En mand tumlede af
sted med bagagen , en anden røg afsted for at indskrive
baaden, mens den Iredie forsvandt i galop op paa gasværket for at laane kommunens trækvogn. Vi naaede
det. Pyh! Men det var lige iiI øllet, især for den mand,
der skulde tilbage med trækvognen - og vi havde lige
spist biksemad.
Den gamle tyske marinestation paa sydsiden af Als
har ligge~ øde og forladt siden krigen, og kun sjældent
gjalder det koldtklamme ekko i de underjordiske mandskabsrum. Frønnede trappetrin; mange trappetrin før
5'
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.jeg naar det spindelsvævsdækkede vindue højt oppe.
En rusten klagende lyd og stormen vælder ind i taarnet.
Kegnæs rundt trækker brændingen sin kridtstreg;
der, ude i øst ved Draget, hvor to streger bliver til et
lighedstegn, bar vi »Elektra« over for tre dage siden.
Vi naaede det lille næs Trillen, da himlen for alvor lukkede stormens og regnens sluser op. Vejrgudernes legen
tam-tam blev allerede dagen efter de to andre saa broget,
at de flygtede ind til Sønderborg, hvor de i Roklubbens
gæsteværelse fandt et af dem højt prist tilflugtssted.
Nede paa Trillens grønne græs kan jeg lige skimte
»Elektra« som to hvide trekantpletter. Jeg lukker vinduet og kravler forsigtigt ned ad den frønnede trappe;
i lange livskaade spring sætter jeg afsted langs stranden og naar baaden varm og' forpustet. Jeg smider mig
paa ryggen i teltet. Ih, hvor eLet stormer. Lige udenfor
teltdøren løber en fyrrestamme skraat i veJ·Tet·
dens nør".
'
b
ne grene knager under stormens pres. Det bruser fra
havet, og det bruser fra den lille forblæste klat skov
herude paa n æsset. Himlen er graa skyer, der jager afsted under andre graa skyer. Ned over teltdugen sendes en trommeild af draaber, og en grænsegendarm søger ly i teltet hos mig. Det var den samme gemytlige fyr,
der, da vi gik i land, attraperede os med ordene: »Har
De krigskontrabande om heItd.? « »Naa ikke, men i den
dunk der er der vel sprit? « spurgte han videre, idet han
pegede paa vores store vandbeholder, »Heller ikke. det
var s' gu' da ellers ikke for meget til tre mand! « '
Henunder aften lagde vinden sig, og en stjerneklar
nathimmel lovede godt for vejret den næste dag. J eg
var paa færde kl. 4 og hentede de andre i Sønderborg
Roklub. Inden vi atter søsatte »Elektra« fra Trillen, fik
vi dog tid til at slange os foran teltet; paa billedet ser
man hvorclall.
Formoclentligkan Danske Studenters Roklub tilskrive sig Æren af at være cLen første klub, der har haft
en baad paa besøg hos vore fæller syd for Grænsen-
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"Om Bord« paa Trillen.

Flensborg Roklub. Det haT' været forsøgt ganske vist.
Men det lykkedes ikke. Skal man tro de i sønderborgske
rokredse verserende rygter, maa det ellers have været
et fint hold - i 4-aarers baad og' fra en ikke sna fjernt
liggende Provinsklub. Holdet hensatte nemlig for et par
aar siden Østjylland og Fyn i største forbavselse ved
at ro fra Aarhus til Svendborg paa 1112 dag. Forklaringen viste sig ganske vist at være den , at Holdet, der
bestaar af h ærdede og trænede gentlemen i den farlige
alder 51 - 70 var blevet trætte lidt syd for Marselisborg
og havde chartret en lastbil til at føre baad og mandskab til et sted i passende afstand fra maalet. Men de
gav ikke op; ifjor havde det samme hold været paa
besøg i Sønderborg. De havde dog ikke roet den lange
vej, men laant en baad i Graasten Roklub, og dette var
bl. a. grunden til, at de friske og mimtre ved ankomsten
rask satte kursen op i byen og strandede paa et »skær«;
og der blev de.
Saaledes skete det, at D. S. R. kom først til Flensborg.
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Det var en pragtfuld tur ind gennem Flensborg fjord
med sol og lys spillende over levende, iltre smaabølger,
del' inden de knustes mod stranden ligesom bøjede hovedet og smilte. De fleste steder smilte stranden igen
med grønne eng"e og kuplede bakker kronet af trægTu pper og hvidkalkede huse; paa den tyske side var kysten
mere alvorlig med høje skrænter og dystre skove.
Saa pludselig var vi der. Et lille rødmalet hus med
hvide vinduer og en veranda med et væld af blomster.
Oppe i byen bag den danske forsamlingsbygnings alvorlige murflader fandt vi sekretær Petersen, Flensborg
Roklubs næstformand. En ung lærer fra Duborgskolen,
der ogsaa var roer, paatog sig at være fremmedfører i
byen. Om aftenen var alle hjemmeværende kvindelige
og mandlige medlemmer trommet sammen til fest i
baadehuset, og mens dansen gik mellem kulørte lamper,
erkendte vi, at selvom de danske i Flensborg lever under vanskelige forhold, saa har i alt fald de danske roere
ikke mistet deres gode humør. Festens sidste ord blev
sagt af sekretær Petersen: »Allernøder til roning klokken halv syv i morgen tidlig.
Og de mødte alle mand. Paa klokkeslet kom de væltende ind i huset og purrede os søvndrukne ud af poserne. Her hjalp ingen kære mor. Vi skulde ogsaa bestille noget. Jeg blev sat paa styrmandspladsen i en firer.
De ror godt, bedre end mange københavnske roere ikke mindst indenfor vor egen klub. De har haft to medlemmer paa rokursns i Ollerup og har derfra hjemført en god og smuk stil. Og materiellet kæles der ligefrem for; det er virkelig saadan »at baaden efter hver
tur aftørres indvendig og udvendig; hver af roerne sørger for sin plads, plig,ten og tagaar'en tillige for hver
sin stævn«.
Den danske roklub i Flensborg har faaet en saa smuk
start, at det bedste ønske, vi kammerater nord fra grænsen kan udtale, er, at dens fremtidige liv maa forme sig
efter de hidtidige retningslinier.
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Flensborg Roklub.

Arbejdet kaldte snart Flensbor'gerne tilbage til Byen.
Kun to stod paa broen, da »Elektra« blev sat i vandet.
Da vi kom saa langt, at der ikke mere var ]c:e fra den
høje skovklædt.e skrrent, foldede vinden splitflaget ud.
Inde paa broen vinkede den ene og den anden tUfTede
vistnok enlanre hor!; iavse drev vi med rejste aarer
langt lid paa fjorden.
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