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.Q... OM en Del af mine Venner fra Rusaaret havde jeg 1885 

~ meldt mig ind i Københavns Gymnastikforenings Roklub, 

hvor vi lærte at ro i en gammel Seksaarers Baad med faste 

Sæder. Den var tung al føre frem gennem Vandet og endnu tun

gere, naar vi efter . endt Roning sku lde bringe den paa Plads i 
Baadhuset. 

.Mine Baadkalllll1erater var dels mine gode Venner stud. 

jur. Hans Henrik Hvass (senere Kriminaldolllmer i Aarhus), 

stud. JUL Aug. Homeman (Dommer i Odder senere i Nykøbing 

M .), stud. med. Svend Zahlnwfln (Overlæge ved Marselisborg 

I-fospital i Aarhus), stud. med . C. T. Hansen (Stabslæge i Kø

benhavn), stud. jur. WilI. E. Nielsen (Dommer i Kolding), stud. 

med. LemeIIe (Kredslæge i Lyngby), stud. jul'. Oscar Lehmafln 

(Overretssagfører i København), stud. med. Torbjørn Holm 

(Overlæge i Middelfart). Sa avidf jeg erindrer, havde Oscar 

Lehman og Will. E. Nielsen roet før og optraadte derfor som 
Styrmænd og Opdragere for os andre. 

Studentersamfundet havde i nogle Aar haH sin Roklub, for 

hvilken Anders Hvass (Overretssagfører i København) var For

mand. Det laa derfor nær, at Studenterforeningen ogsaa fik "in 

Roklub, og vi, der havde faaet Blod paa T anden, var ivrige for 

Tanken, som Studenterforeningens Venner modtog med Glæde 
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og Forstaaelse, saa de nødvendige Penge blev skaffet til Vejc. 

Studenterforeningen o,vertog den gamle Seksaarers med faste 

Sæder. Saavidt jeg husker, blev den døbt Saga , og der bestiltes 

en ny Fireaarers med Glidesæder, som snart efterfulgtes af to 

til. De fik Navnene: Sigyn, Sif og Svava. 
Roklubben fik en stærk Tilgang af ny Medlellllner, og vi, 

der havde roet tidligere, blev Styrmænd og Opdragere for de ny. 

Lehmann og snart ogsaa Will. E. Nielsen blev Rochefer. 

Den første Gang, vi roede ud i den nye Sigyn, gik vi i Id 

stærk Sø udenfor Søfortunen . Søen var saa kra s, at vi ik ke 

turde vende og maatte fortsætte ud til en Skonnert, som la;) 

for Anker. Vi havde taget meget Vand ind og maatte øse, 11IC

dens det stadig kneb at holde Baaden fri af Skonnerten; mcn 

det lykkedes, og vi var baade stolte og glade, da vi bragte den 

nye Baad ubeskadiget ind til Skuret (Baadehuset). 
Skuret , ja det var et Skur. Hvor Langelinic hørte op, laa cn 

Række Arbejd sskure før Engelbrechts Badeanstalt . Det flH Sfc 

af disse havde Studenterforeningen lejet til Baadhus. Der var 

intet Slæbested, og Baadene sattes ud fra en Løbebro. 
Tilgangen af Medlemmer bevirkede, at disse Forhold snart 

forbedredes , sa a der kom Slæbested og Pl ads til flere Baadc. 

Jeg har en Tegning, som min Ven, Maleren Oscar Willemp, 

udførte, mens man endnu kunde se disse Baadskure. 
Det første Skur er det, i hvilket Studenterforeningens Ro

klub startede. Vi fandt det dejligt at have Foden under eget 

Bord og var stolte, naar vi mødte i vore nye Rotrøjer med det 

hjertefo,rlllede Skjold med det hvide Kors i rød Bund og Mur

kronen deroNer. Vi dyrkede Roning hver Aften. Naar Will. E. 

~tyrede og rettede paa Roerne, gik det ikke af uden Vanskelig

heder. Han skelede ret stærkt og brugte Munden kraftigt. 

,.Træk for S .... " (til Tagaaren), saa svarede den bagved ro

ende: "Det gør jeg ogsaa". - "Jeg talte ikke til dig!" "Jeg 
svarede jo heller ikke", lød det fra den næste. Det gav jo An

ledning til megen Morskab, og der opstod en Væddckamp, saa 

den interessante Samtale kunde forplante sig helt op til PIigt

aaren. 
Søndagsturen op langs Kysten dyrkedes stærkt. Dengang 
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Fra LangeliniepJ1nten med Roklubbernes Baadehuse i Forgntnden, fOIT CH 

Studenterforeningens Roklub. 
Tegning af O. Wiiterup, tilhrJrer Dr. A . H. Winge , Aarhus. 

var der ikke passeret større Ulykker for Roere, saa der var ikke 

strenge Forbud. Vi, Hvass, Hornemann, Zahlmann, Will. E. og 

jeg var en Søndag i det dejligste stille Solskinsvejr roet til 

Skodsborg. Vi sad paa Badehotellet og nød VOr medbragte 

Frokost med Øl (en Bajer kostede den Gang 15 Øre paa Re

stauration), og man fik fint, koldt Bo,rd med Hummer og en 

varm Ret for I Y2 Kro,ne. Naa, vi nød altsaa den medbragte 

Lommeæde. 

Vi saa o,ver til Hven, og da Vejret var blikstille, bestelllte 

vi os til at ro derover. Turen gik storartet, vi landede, 

trak Baaden paa Land, gik op til Ruinerne og saa os godt om 

en 3 Timer. 

Plud selig blæste det op med Vestenvind. Vi skyndte os til 

Baaden, satte den i Vandet. Jeg sad til Rors. Næppe var vi 

komme! o,ver Sydspidsen, før Søen væltede mod os. Vi roede 

vel en halv Snes Minutter; men da havde vi Baaden halv fuld 

af Vand. Krigsraadet bestemte, at vi maatle vende. Det skulde 

jo gerne ske i en Fart, men i Vendingen knækkede Will. E. sin 
Aare. Vi naaede ind til Hven med saa meget Vand i Baaden, 
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SOHl den paa nogen Maade kunde bære, fik den paa Land og 

tømt, hvorefter Krigsraadet bestemte, at vi maatte ro til Land :; 

l<rona. Til Hven kom ingen Dam per før om 3 Dage; men fra 
Landskrona gik der en om Aftenen. 

Med 3 Aarer hængte vi i, det vi kunde, det gjaldt jo om at ro 

fra Søerne; men gennemvaade og med Baaden fyldt naaede vi 

ind i Landskrona Havn, glade over at have klaret den Tørn. 

Vi vred vore Jakker og trak dem paa, hvorefter vi gik i Stads

parken og gjorde vOre Hoser grønne. Tilsammen ejede 'Ii 67 

Øre, saa vi kunde hverken varl11e os eller flotte os i nogen Hen

seende og ikke se nde Telegralll til Roklubben om, hvor vi var, 

eller nogetsomhelst. 

Aftendamperen tog baade os og Baaden med gratis. D. F. 

D. S. stillede sig ogsaa den Gang altid forstaaende og velvillig!. 

KI. 110m Aftenen roede vi gennem HnvlH'1l 1\:1:1111-11 Ild lil 

Baadhuset og san hjCl1I i St·IIP:. 

N:t· ·;f t· 1\ I t'·1I "" "II, ' 

"" "II' I III 
l, 

I ,I 

ZINKTRVK 
LVSTRYK 
PHOTOSTAT 

MASKINSKRIVNING 

AT.~LIE~ 

E~t~KT~ 
KOMPAGNISTRÆDE 22 

kØ8fN~~ - Hl UNT. 10 1t 7 

Af ten-
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BERETNING OM AARET 1938 

N aar D . s. R.'s samlede Historie engang skal skrives, vil 
1938 staa SO I11 et de fineste. Vore Langtursroere har ud

ført en Række glimrende Ture, og vore Kaproere har vundet 

flere første Klasses Løb end i noget tidligere Aar, ligesom de 

yngre Roere har repræsenteret Klubben paa den bedste Maade. 
Lad os følge Maaned for Maaned: 

JANUAR 

Træningen forberedes ved et Møde den 

14., hvor en Række Medlemmer indteg

ner sig. Ogsaa i Aar lykkedes det at 

knytte Mr. Barry til Klubben som 
Træner. 

I denne Maaned fik Klubben for anden 

Gang Anmodning om at være Formidlel' 

af en Gave paa 10.000 K r. ti I de sø n
derjydske Roklubber. 

FEBRUAR 
Mr. Barry. 

Træningen paabegyndes som sædvanlig Klubbens 

eget Ba ss in under Ledelse af Barry. Det viste sig, at 

det var muligt at holde sallllllen paa en Række Roere 

fra den bekendte Otter fra 1936. Disse Roere havde 

1937 kun haft ringe Held efter at være komlllet op i 
Seniorklasen, hvad altid er en haard Overgang. 

Den aarlige Generalforsamling afholdes den IO. 

Klubbens store Æresbevisning: Sølvkniven blev tildelt 

Sekretær Ryum for hans Betydning for Langtursroningen 

og hans Arbejde med Kontrollen af de nye Roere. Sejrs

Illasten tildeltes Frode Chris tiansen, den paalidelige og 
flittige Styrmand ved Træning og Stævner. 

Forhandlingerne var ganske kortvarige. 

2 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

I 
I 

I 

I 
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Bestyrelsen fik for 1938 følgende Sammensætning: 

Formand: Professor, Overlæge, Dr. med. K. Secher. 

Formand for Kaproningsudvalget og Kasserer : Grosserer 

Gudmund Schack. 

Malerial.forvalter: Ingeniør, cand. polyt. J. Normall

Hansen. 

Sekretær: Assistent, cand . polii. Ejvind Sieverts. 

Rochefer: Sekretær, ca'nd. JUL Sten Ryum. 

stud. po.lyt. J. Stærfeldt. 

slud. polyt. K. Nørlyng. 

stud. med. P. Gregersen. 

Assistent E. Marnø. 

Uden særligt Mandat: Fuldmægtig, cand. jur. Axel 

Lundqvist. 
Medlemmer af Kaproningsudvalget: 

Ingeniør, cand. polyt. Mogens Hee. 

Assistent Aage Jørgensen. 

MARTS 

Takket være et meget intensivt Arbejde fra Rochef K. 
Nørlyngs Side kan der gives Undervisning i Livredning 

i Tilslutning til Gymnastikken, og Nørlyng udarbejder 
derefter _. i fuld Forstaaelse med den danske Metodes 

Opfinder, Oberstløjtnant Holger Ni elsen - en lille nem 

Pjece : Hvad enhver Roer bør vide om Livredning. Det 

er Hensigten i de kommende Sæsoner yderligere at arbej

de for denne vigtige Sag. 

A P R I L 

Standeren blev hejst den 3. April. Samtidig paabegynd,

tes en stærkere Agitation for Tilgang af Medlemmer. 

Paa Grund af Pladsmangel havde Agitationen staaet 

noget i Stampe i de tidligere Aar, men nu, da man ogsaa 
maa regne med det nye Hus ved Svanemøllebugten, var 

Tids.punktet inde. l Studenterhaandbogen blev der saa

ledes købt et Par Si.der med Billeder. Og i denne Maaned 

1 
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af holdtes endvidere 3 Propagandaaftener for Gymnasiei

elever fra københavn ske Skoler, for at de unge kunde 

komme ned og se, hvorledes en Roklub ser ud. Disse 
Møder bør s ikkert fortsættes j de følgende ·Aar. 

MAJ 

Kristi Himmel fa ri Si

dag var som sæd

va.nlig Dagen for de 

københavn ske Klub

bers Fællestur, og 

Klubben deltog med 

alt disponibelt Ma

teriel. Den 8. kun

de D. S. R.' s For

mand i Haderslev 

for anden Gang 

overrække den store 

Baadegave til de 

sønderjyske Klub-
Skodsborg under Roer-Frokosten 

ber, der hver - ogsaa den dan s,ke Klub i Flensborg 

fik en Baad . Del er en Selvfølge, at Begivenheden vakte 
den største Opmærksomhed. 

JUNI 

M ed denn e Maaned begynder Kaproningerne. Der hen

vises for de enkelte Løb til den særlige Beretning. Der 

gives her - og for de følgende Maaneder kun Oversigt 
over de vundne Sejre. 

Ved Københavnskredsen s Foraarskaproning den I J .-12. 

Juni vandt vi 6 Sejre og blev Køben,havnsmestre i Firer 

med og Firer uden Styrmand, i Toer med Styrmand og 
i Sculler, (K. Kolman). 

l et Udtagelsesløb paa Bagsværd Sø den 16. Juni slog 

vor Firer Lyngbys Mandskab og kom derefter til at re

præsentere København i ,,0stersøfirer" i Uibeck. 
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J U L I 

Da skete saa det meget alvorlige for D. S. R., at 

vi fik Besked om, at vod Baadehus skulde fjernes, Hav

nevæsenet skulde selv bruge Pladsen. Vi var jo for

beredt herpaa, den nye Plads ved Helgolandsbugten 

ligger parat, men vi havde regnet med, at vi "Først skulde 

være flyttet om et Aar. 
Men saa tog man fat. Efter Opførelsen af Baadehuset 

efter Branden havde vi siddende et Byggeudvalg med 

Ingeniør Ree som Formand og med Grosserer Schack og 

Ingeniørerne Hee og Norman-Hansen som Medlemmer. 

Disse tog nu et forceret Tempo i Brug; der blev ind

samlet Materiale af Tegn·i·nger af Baadehuse rundt om 

i Europa, og den ene Plan efter den anden blev tegnet, 

kritiseret og kasseret for at blive afl øst af en bedre. 

Som Arkitekt havde Ove Mandrup -Pou/sen stillet sig til 

Disposition . IDenne har tidligere ved to store Ombygnin

ger og Udvidelse r af det brændte Baadehus stillet si t 
Arbejde ' til si n Klubs Disposition, og han traadte ogsaa 

nu til med sin Hjælp-. 

Da der blev Tale om Ingeniørhj ælp, henvendte Illan sig 

til Dr. Ostenfe/d. Umiddelbart ef tcr Branden havde den

ne tilbudt at hj ælpe Klubbcn, IlIcn ved Opførelsen a"F det 

inierimisti ske Hus var Hjælpen ikke nødvendig, nu 

derimod stod lilan overfo r store Konstr.uktioner og Be

regninger, og beredvillig t stod Dr. Osten-feld ved sit 

Tilbud og gik i Gang Illed Arbejdet. 
D. S. R. skyld er disse to Klubkammerater stor Tak. 

Hele SonIIneren blev der arbej det med Planerne, for at 

man kun-de tage fa t 5a a tidligt, at i hvert Tilfælde den 

rolekni ske Del af H uset kan anvendes ved den nye Sæ

sons Begyndelse. 
Ved Viborg-Regattaen den 3. Juli vandt vi een Sejr, og i 

Llibecker-Rega ttaen samme Dag vandt Seniorfireren Fi

rer uden Styrmand og blev Nr. 2 i ,,0stersofirer" efter 

Tyskland. 
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Den 16.-17. Juli fejrede vi store Triumfer ved Bag

sværd-Regattaen. Med 5 Sejre blev D. S. R. Topscorer 

ved Stæv1l1et. Seniorfireren slog paany sin Kl asse fast ved 

at vinde saavel Firer med som Firer uden Styrmand (bl. 

a. over Berliner Ruder Club), og Junior-Otteren f.ik sit 

virkelige Gennembrud med 2 flotte Sejre. Efter dette 

Stævne blev Senior-Fireren af Dansk Forening for Ro

sport udtaget til at repræsentere Danmark i de nordi ske 

Mesterskaber i beglge Firere. 

I Horten vandt Seniorfireren den 22. juli en overlegen 

Sejr i det nordiske Studentermesterskab. Vi har nu vun

det dette Løb 16 Gange. Norge har 17 Sejre, Finland 2 

og Sver,ige l. I Kampen om den smukke Vandrepokal, 

om hvilken der skal kæmpes i 25 Aar, fører Danmark nu 

med g Sejre mod Norges 7 og Sveriges ene. 

Den 23 .-24. Juli deltog saa Senior-Fireren og Junior

Otteren i de nordiske Mesterskaber og i den store inter

nationale Kapro.ning, der afholdtes i Forbindelse med 

disse. 

Seniorerne blev no·rdi ske Mestre i begge Firerne og vandt 

desuden deres to internationale Firerløb, og Juniorerne 

vandt baade ]u1l1iorfirer og Junioro tter. lait vandt D.S.R. 

altsaa 7 Sej re i Horten. 

.AUGUST 

M esterskaberne i Sorø kas ter Glans over Klubben. Ikke 

JIlindre end fire tages hjem af Studenterne, og vi bliver 

endvidere udtaget til at repræsentere Danmark ved 

Europamesterskaberne i Milano med 2 Hold. 

Vore 4 Danmarksmesterskaber vandtes i Firer med og 

Firer uden Styrmand og i Toer med og Toer uden Styr

mand. Desuden vandt Yngste Junior Fireren en Sejr i 
Sorø. 

Den 17. August kæmpede vore Danmarksmes tre i Toer 

udClfl Styrmand med Sorø om Retten til at repræsentere 

Danmark i denne Baadtype ved Europamesterskaberne. 
Løbe t fik et regulært Forl øb, men der blev truffet den 
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Beslutning at lade begge de to Mandskaber komm<: III 

Milano, D.S.R.'s i Toer med Styrmand og Sorøs i T oer 

uden Styrmand. 

I SEPTEMBER I 

I Dagene 2.-4. September deltager D. S. R. i Europa

mesterskabern e, og efter glimrende Kampe besætter vi 

- i Firer uden og i Toer med Styrmand - 2 Tred ie 

pladser mellem Europas dygtigste Roere. 

Ved Efteraarskaproningen den 11. September va ndt vi 

ialt tre Løb, men ,hvad der glædede os mest her, var Sej

rene i Scullerløbene, hvor vi i en Række Aar ikke 

har gjort os gældende efter tidligere at have været næ

sten suveræne i denne Baadtype, der netop er egnet for 
Akademikeren. 

Den 14. September udkæmpes de aarlige Matcher med 

Kvik, og for f j erde Gang i Træk vinder vi begge Løb. Til

fælde t vil, at vi med de sidste Sejre har udlignet Antal

let af Sejre med Kvik i begge Løb, saa ledes at de 2 Klub

ber nu har et li ge stort Antal Andele i de 2 bekendte 

Vandreprælllier: Spejlet og Standerpok alen. 

Den 16. September afholdtes der en ekstraordinær Ge

neral forsam ling med Forelæggel sen af de færdige Pl a

ner til Hu se t og den økonomiske Basis for Arbejdet. 

Talrige Medl emmer var mødt tre mtil disse vigtige 

Afgørelser og gav Bestyrelsens Planer absolut Til

slutning. En samlet Fremstilling af di sse Forhold og 

Beskrivelse af Huset vil fremkomme i næste Aarbog. 

I de sa mme Dage blev Grunden stukket ud og Arbejdet 

paabegyndt. Ved Aarets Udgang var nederste Etage ført 

o-p og Loftet over Baadehallen næsten støbt færdig. 

Fro,stperioden vil sikkert sinke en Del, men vi haaber dog 

at kunne tage fat i rette Tid . 

Den 25. September roes " Sludentermatohen". Universi

tetet sejrede efter haard Kamp. Dagen var en stor Suk

ces for Klubben ikke mindst takket være det udmærkede 

Højtta leranlæg. 
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H Øjttaler baaden 

Fra fire Universitetslærere blev der den Dag givet Læ

rerne ved Danmarks tekni ske Højskole en Udfo-rdring 

om at give M øde i Firer til næste Studentermatch. Ud

fordringen blev modtaget af Professor Enge/und. Nu 

maa vi se, om Kampen kommer i Stand, det vilde være 

-af stor Betydning for Studenteridrætten , om de mange 

Professo rer, der har været aktive j deres unge Dage, 

fortsætter som aktive. Paa dette Punkt sk ulde det nye 

Hus med sin gode Beliggenhed ved Tog og Sporvogn 
faa Betydning. 

OKTOBER 

Vintergy,mna
sti kken dyrkes 

iger •. - l Aar 

mangler vi Ro

bassinet, hvorfol 

Klubben som t.id

ligere maa sikre 

sig Plads 

Jod ræt,sllUsets Ro-

Standeren stryges for sidste Gang paa den gamle Grund 
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hal, ikke mindst af Hensyn til vore Kaproeres Forbere

delse. 
Klubkaproningen - en af Sæ sonen s mest humørfyldte 

Begivenheder - afholdtes den 9. 

Den 30. Oktober blev Standeren strøget fOf sidste Gang 

paa en Plads, hvor den har vajet saa mange Aar som 

Symbol for sund Studenteridræt. Først over Polyteknisk 

Roklub, senere over D. S. R. M an mind<!des de Mænd, 

der havde ledet Arbejdet gennem de mange Aar og de 

Kammerater, man fandt her. 

INOVEMBERI 

og December optoges af Byggearbej<1et. Talrige Med

lemmer lægger deres Vej 0111 ad SV<lnel1101lebugten for 

at følge Arbejdet. 

IDECEMBERI 

Del lykkes at sælge Kluhhuset til Næstved Roklub. Un

der Ledelse af Stadsingeni ør Fra.ndsen, eler er gammel 

I<aproer fra Polytekni sk Roklub, skal vort gode Hus nu 

Udv alg fra Næst't'ed Roklub sammen 
lIIed .Hed/ellllller fra D. S. R. 
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opføres dernede. Vi nærer ikke Tvivl om, at Næstved 

vil faa megen Glæde af det. 
Aaret afsluttedes i "Snehvide og de syv Dværge"s Tegn 
med en stor Nytaarsfest, der fejredes sammen med 

"Kvik" og "Skjold". 
For anden Gang i Løbet af 2 Aar gaar D. S. R. ind i 

et nyt Aar uden Baadehus. Men forrige Gang stod vi 

med en Brandtomt. Denne Gang sta ar vi med en Ny

bygning, der i de følgende Maaneder vil vokse til at 

blive et af de bedste Baadehuse i Norden. Det kommer 

ril at ligge ved den nye Baadehavn, om hvilken saa me

gen frisk Sømandsgerning vil udfolde sig, det vil rumme 

Muligheder for en stor forøgelse al' Siudenterroningen 

under de allerbedste forhold, det vil danne bedre Mulig

hed for at være Tilholdssted ogsaa for de ældre, der vil 

fortsætte deres Roning, end det gamle Hus kunde være 

del. 
Med stor og glad forventning imødeser vi Udviklingen 

indenfor D. S. R. i de kommende Aar. 

-- ~-=~-=r 

iJ~-Transport 
__ og al anden Flytning 

besørges med Garanti. Ref. D. S. R. 

Øv-Exoressen Piles træde 48 
Central 3626, Byen 7676 
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At der er Forskel paa ,eldre og yngre, er ingen Hemmelighed, og 

deri ligger 7!'laaske Forklaringen paa de Former for Roni1lg, der 

1ltl-lmlig er i Kurs bos de to Grupper - efter TU1'! 
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,.T"<.J.Jo Scback's'" dreHeres i 

Frihed til at bære Fatters 

Anrer ned. 

19 

Engang med Tiden skal selv 

. d e spule Baad -

'lI/1!1IS eu eller l171den R ochef 
og R C/S'Jnussen seT til! 



20 D.-\."ISKE STUDE: TERS ROKLUB 

HegY'lIdt!lse og SIl/ming. 

Kaproere paa Vej bjem efter endt Tr,elli11g . Jo - det passer.' 
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Nivaa: SrJd Kløe -

Det a nok en Roklub, 
men om Efteram·et er 
del· ogsaa nogen, der 

ga;rr til Nivaa. 

2i 
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Tal 
fra Bygningen af det nye Hus. 

HYRgeptodsen. 

Grunden er 3000 m2
• Huset staar paa 193 Beton

pæle il 6 m. Der skal anvendes '/4 Million Mursten. 

550 m3 jernbeton er brugt, hvoraf 225 m3 i den 

Plade, der danner Baadehallens Loft. Hvis alle 

aktive Medlemmer i Klubben stillede sig op paa 

denne Plade, kunde de raade over 1,7 m2 hver. 

Pladens Vægt er ca. 540 Tons. Etagearealet er 

ialt ca. 2100 m2 Cl det gamle Baadehus kun 800 m2). 

De første 
Arbejder. 

. Det begynder 
af tage Form. 
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Den nye Baadehals Areal er 610m2 (Den gamle 

Baadehal 375 m2
). I jernbetonen er der brugt 50 

Tons Rundjern. Robassinet har slugt 30 m3 af Jern

betonen. Der kan være 11,7 m3 Vand deri - sva

rende til f. Eks. 31200 Pilsnere. Der bliver 697 

Skabe mod 415 i det gamle Hus. Glarmesterens 

Regning er paa 1525 Kr. Der er 152 Lampe

steder, heri ikke medregnet Stikkontakter. Hvis man 

glemmer at slukke alle Steder vil det koste 115 

Øre pr. Time. Festsalen er 1 OX 15 m. Aerofon

hætten paa Taget udskifter 5000 m3 Luft i Timen. 

- Og her 
rejser 

Huset sig . .. . 
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KAPRONINGEN 1938 

S æson€n 1938 blev en af de bedste i D. S. R.s Historie; 

. selv 0111 vi tidligere har vundet lige sa a mange Sejre, har 

vi dog ikke før placeret os saa fint i Seniorløbene og vundet 3 

københavnske, 2 nordiske, 4 danske Mesterskaber og I nordisk 

Pokaler vundet af Senior-Fireren 1938. 
øverste Række fra ve nstre til højre: Nordisk Mes terskab i Firer m. St., Senior Firer 

u. St., Ho rte n, Senior Firer m. St., Leda -Pokal en. Ba~~værd. Danma rksmeslcrskab i Firer 
m. SI. , Marine minisl c riets Pokal, Senior Firer u. St. , Lubeck. 

Neders te Række fra venstre lil højre : Nordisk Mesterskab i Firer u, St ., skænket af deo 

skandinaviske Klub i Buenos A ires, Senior Firer u. St., Kred9mcsterskab. Bagsværd, 

Senior Firer u. St.. Horten, Nordisk Studentc I'mesterskab, Horte n, Senio.- Firer m. SL, 
Kredsmeslcrskab, Sk odsborg. Pokalen, Bagsværd, Danmark s mesferskab i Firer u. St. ~ 

Senior Firer u. SI., Bagsværd. 

Studentcnncsterskab og sid st, men ikke mindst, besat 2 fine 

Tredie-Pl adser ved EuropaJllesterskabernc, som befæstede Dan

marks Stilling i Toppen af den internationale Rosport. D. S. R. 

er absolut den f ørende Kaproningsklub i Norden, og neden

staaende Skema over de største københavnske Roklubbers Re
sultater i Aar vi ser vor smukke Position. 

3 
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Europa· Nordisk Dan- Kreds-
Udeni. marks-

mester-
Øvrige 

lait mester- Mester-
Kapr. mester- Løb 

skab skab skab skab 

~ I ~ ~ I ~ I '" I ~ I ~ ~ ~ I ~ I '=. !'! "' 'v "' ,~ "' '~ "' ,~ '" !'! en cl) - '" - '" (j, I ~ (j, if) ;f) if) ;f) if) if) if) 

D. S. R. 2 ! 0 2 2 II I 5 514 5 3 36 16 61
1

30 
Kvik .... ;1 2 1 1 15 2 18 ;) 
K. R .. '.' l O 1 l ;) 

2 [ 1 
~ 1 35 10 51 11\ 

Lyngby. 2 O 4 1 ::lO Il '36 12 
Skjold ... 6 1 2 ;-\ l 27 10 :16 I~ i I 

De mange Mesterskaber skyldes først og fremmest den ud

mærkede Seniorfirer, der trods Staunsholt-Nielsens Soldater

tjen este trænede flittigt og energisk. Staunsholt-Nielsens Over

ordnede viste de;es store Interesse for Sporten ved at bevilge 

ham Orlov, saa vi kunde starte i ,,0stersøfirer" i Li'lbeck, i de 

Nordiske Mesterskaber i Horten og ved Europamesterskaberne 

SENIOR FIRER.N. 

Fra venstre til højre: K. Traulsell , O. Teg
lers, O. Secher og L. Stazmsho!t Nielsen . 

i Miiano fo.ruden ved 

de mange n.ationa·le 

Ka,proninger. Fireren 

har forlængst paabe

gyndt Træningen til 

den kommende Sæson, 

og kan den fortsætte, 

som den er begyndt, 

cr der Stof i den til en 

virkelig " Mesterfirer" 

med en reel Vinder

chance ved 1939's Eu

ropamester.skaber. 

Toeren fik før1St sin 

endel.ige Sammensæt

ning med Kolman og 
Grumme 14 Dage før 

tJen internationale Kap

ron,ing paa B,agsværd 

Sø; ved denne Lejlighed 

var de derfor endnu ikke 
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lilstrækkelig " sammenroede" til at kunne gøre sig gældende; 

Illen de skabte Aarets Sensation, da de i Toer-uden slog So

ranerne veel Danmarksmesterskaberne paa Sorø Sø og fik en 

eklatant Oprejsning for en ikke alt for medaljebestrøet For

sæson. Desværre er elet ikke sikkert', at Kolman og Grumme 

fortsætter næste Sæson, da Kolman muligvis skal bort fra Kø

benhavn, og elet bliver sikkert svært at finde deres Afløsere. 
Vore øvrige ' Ho,ld . - først og 

fremmest Junior-O tteren gjorele 

deres Skyldighed og bielrog deres til 

at skabe den fine Sæson fo,r D. S. R., 

og det maa haabes, at Gutterne i saa 

stor Udstræknilng Som muligt atter 

vil møde til Træning og hjælpe til, at 

D. S. R. kan bevare sin Position som 
Kaproningsklub. 

De smukke Resultater, der er op

naaet, vil for,haabentlig lokke nye 

Emner fil Træningen, for vi har sta-

dig Brug for nye Roere, og det Kam- TO""'N. 
meratsk~b, der herske r mell em Kap- N. Gnl17l'1ne og K. Kol'flum. 

roere og de Oplevelser, ele faar paa 

Kaproningsbanen her og i Udlandet, hører til det, man mindes 

med størst Glæde, naar man som aldrende Roer ser tilbage 
paa sin Ungdom. 

Nedenfor om de enkelte Stævner: 

KØBENHAVNSMESTERSKABERNE. 

Bagsværd Sø den J J .-12. juni. 

Allerede her fik vi gode Varsler for den kommende Sæson; 

det viste sig, at vi i Kraft af Mr. Barrys gooe In,struktion og 

vore Mandskabers energiske Træningsa rbejde kund e sikre os 

det største Antal Sejre, nogen Klub vandt ved dette Stæv,ne. 

Kreds-Begynder-Firer (Kjeld Klintøe, Ax. Fahrenkrug, Ole 

jørgensen, O. Bjerrehuus, cox. Frode Christianse.n) vandt i et 

spændende race i 7,35,2. Nr. 2 K. R. 7,36,3, Nr. 3. D. F. D. S. 
Idrætsklub. 

3" 
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l Kreds-junior-Firer havde Lyn gby det bed ste M andskab og 

vandt i 7,19, vi blev Nr. 2 i 7,24. 

Toer-med. Styrma.nd, Købenllav.l/ smesierskab vandtes af H. 
Grumme, j. Røjel og Frode Christiansen ( cox.) uden Kamp. 

Kreds-Begynder Sculler bragte ikke D. S. R. nogen Sejr; 

F. Teisner maa tte nøjes med en Tredj eplad s ef ter Va g,n Ander

sen, K. R. og en Lyngby-Mand. 

Anden Senior-Firer (Wemer Rasmussen, Han s jacobse,n, M. 
Graa-Hansen, HelLni,ng Berg og Frode Cluistia,nsen (cox) 

brag te os i 7,22,3 en sik ker Sejr, Nr. 2.K. R. 7,26. Nr. 3 "Kvik" 

7,34,3. 

Firer u.den S ty-rmand, K øbenllavnsmesierskab : (K . T raulsen, 
O. Teglers, O. Secher og L. StaunsllOlt-Nielsen) vandt i 6,46,4 

en uomtvistelig Sejr over K. R. (6,52,6) og Lyngby. 

Kreds-Yngste- ju,nior-Otter vandtes af Skjold med K.R. paa 
Andenplad se n og D. S. R. so m Nr. 3. Hell er ikke i Kreds- junior
Firer kund e vi slaa Lyngby, men vi klarede dog Andenpladsen 

foran Skjold. 

Begynder-Fireren ( se ovenfor) med Helge Nielsen som 
Styrm and vandt Kreds- Yn gs te-junior-Firer i 7,44,8 foran K, R. 

7,47,6. 
Toer uden Styrnza.nd, Købenllavn sl7leslerskab: De to Sorø-

Brød re Rich, og Viggo Ol sen var urørlige ; Lyngby blev Nr. 2, 

D. S. R. Nr. 3 og K. R. Nr. 4, 
Vore Letvægtere kunde ikke klare sig ; de maatte nøj es ~led 

en Fj erdeplads i Købenllavl1smesterskabet i Letvægtsftrer. 
Derimod klarede Kolma,n i Sculler at blive bedste Københavner 

(8, 18,6) og dennecl Købenlzavnsmester; men Sejren gik til Sorø~ 
Viggo Ol sen (8,09,6). Skjolds Sv. Andersen blev Nr. 3 (8,25,6). 

Firer med Styrma.nd, (Københavnsmesterskab . , Sen/Orfue
ren med Fro,de Christian sen ved Roret) var urørlig i Kampen 
mod Lyngby, K .R. og Skjold, der kom ind i denne Rækkefølge. 

Ti:derne for de tre første: 7,14,4, 7,20,2 og 7,36,4. 
Endelig blev vi Nr. 2 i Kreds-junior-Otter (6,56,3) efter 

S:kjold (6,53,3» , men fo,ran K. R. (7,02,3), Aalborg (7,03,3) og 

"Kvik". 
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SYDJYSK KAPRONING . 

Haderslev Dam den 26. juni. 

Dette Stævne blev delvis ødelagt af stærk Blæs t. Vi startede 
med Junior-Otteren i det sydjyske Kredsmesterskab i Otter, 
men blev under de ugunstige Forhold , sJaaet af saavel Aalborg 

(6,46) som Aarhus (6,47). Vor Tid var 6,48, saa stor Forskel 
paa de tre Konkurrenter var der ikke Tale om. 

SORØ REGATTA . 

Sorø Sø ,den 3. juli. 

I To er uden Styrmand blev vi Nr. 3 efter Sorø og Lyngby, 
men slog " Friesen", Berli'n. I Letvægts/irer klarede vi en Anden

plads efter Sorø, men kom foran Nykøbing F. og Nakskov, 
hvilken sidste opgav. I Yngste-ju.nior-Firer blev det kun til en 

Fjerdeplads efter "Skjold", Lyngby og K. R. Kalundborg opgav. 

Dette Stævne bragte os altsaa ingen Sukces; Letvægtsfireren 
blev opløst efter Sorø-S tævnet. 

VIBORG-REG ATTA . 

Viborg Nørre-Sø .den 3. juli. 

Foruden i Sorø og i LUbeck kæmpede vi ogsaa i Viborg den 

3. Juli 1938. J junior-Firer om D. F. f. R.'s store Vandrepokal 
bl ev vi Nr. 2 i 8, IS efter Aalbo,rg (8,07,6), Odense og Sil,keborg 
blev Nr. 3 og 4. 

junior-Firer (Wer,ner Rasmussen, Ham jacobs e,I/ , M. Graa
Hal/sen, Henning Berg og Helge Nielsen (cox) vandtes sikkert 

af D. S. R. (8,09,6) foran SHkeborg (8,14,6), Tønsberg (8,29) 
og Gbteborgs RoddfOrening. 

Endelig deltog Holdet i en særlig arrangeret Mat cll , der 
kom i Stand for at skaffe Tyskerne fra Schweriner R. G. en ny 
Startmulighed, efter at de ved et Uheld ikke var kommet med 

i det eneste Løb, hvortil de var , an,meldt. Her vandt Tyskerne 
med DSR som Nr. 2 og Silkeborg som Nr. 3. Det maa dog be

mærkes, at det var vort Holds tredie Start samme Eftermiddag. 
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LOBECK DEN 2. OG 3. JUL/. 
Efter ForaarskaproningeJl slog Seniorfireren atter Lyngbys 

Firer i et Udtagelsesløb og blev derefter udtaget til at repræ

sentere Dansk Forening for Raspart i ,,0stersøfirer", som blev 

afholdt i LUbeck. 

Om Lørdagen skulde startes i 1. Se,nior Firer, hvor der var 

anmeldt R. C. "Triton", Stetlin, R. C. "Favorite-Hamrnonia", 
Hamborg (der dog afmeldte) og D. S. R. "Trito,n" var Stor

favorit, efter at den i I. Senior-Firer ved GrUnau-Regattaell 

knebent var blevet slaaet af "Hellas", Berlin; men vor Firer lod 

sig ikke dupere og besluttede at sælge Livet saa dyrt som 

muligt og leverede Dagens mest spændende Løb. 

D. S. R. faar en fin Start og fører ved 200 m med li:! Læng

de, " Triton" spurter og forsøger at komme op, og ved 500 m 
er Baadene paa Linie; nu kommer det til en ra sende Kamp, og 

de to. Hold følges ad til 8-900 m, hvorefter "Triton" begynder 

at gaa fra os. 1000 m Mærket passerer "Triton " 2 Sek. før 

vore; men disse giver ikke op; de sætter en Spurt ind, og ved 

1500 m er Baadene atter paa Linie, Resten af Løbet bliver 

enormt spændende med vekslende Føring; men Tyskerne viser 

sig at have flest Kræfter til Slutspurten og vinder med 3,4 
Længde. I. R. C. "Tritto~", Stettin 6,37. 2. D. S. R. 6,40,4. 

Dagen efter startes i l. Senior Firer uJS lm., hvor vor eneste 

Konkurrent er "Favorite-Hammonia", Hamburg. D. S. R. kom

mer atter godt fra Start og fører klart efter et Par Hundrede 

Meters Roning, "Favorite" styrer skævt og taber yderligere Ter
ræn, saa D. S. R. ved 500 m f ører med en god Længde. Saa 

begynder D. S. R. ogsaa at kludre med Styringen og ved 1000 
m er Forspringet svundet ind til en halv Længde; ved 1500 111 

er "Favorite" kommet paa Linie med D. S. R.; men nu tager 

vore sig sammen, gaar op i Takten, ror sikkert fra Tyskerne 

og vinder med I klar Længde. I. D. S. R. (K. Tralli sen, O. 

Teglers, O. Secller, Staunsholt-Nielsen) 6,29. 2. R. C. "Favo

rite-Hammonia", Hamburg 6,32,6. 
Knapt 2 Timer senere startes "øslers øfirer" med Polen, 

Danzig, Tyskland (ved "Triton", Stettin) og Danmark (ved 

D. S. R.). "Triton" har taget Lære af Gaarsdagens Løb og 
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starter med enorm høj Takt; D. S. R. kludrer i Starten og mi

ster straks l ~'2 Længde, forsøger at komme op, men kan ikke 

faa rigtig Ro i Baaden; Holdet passerer dog baade Polen og 

Danzig og vinder ogsaa lidt ind paa "Triton", men taber atter 

Terræn over for Tyskerne paa den sidste Del af Banen, og 

"Tr.iton" vinder med I Y2 Længde efter at have ført hele Løbet. 

I. R. C. Triton, Stettin 6,36. 2. D. S. R. 6,41,7. 3. Danzig 
6,49,8. 4. Polen 6,50,6. 

STETT/NER REGATTA. 

Sleltin 10. Juli . 

Fra venstre til bøjre: Frode Cbristiansen - Kjeld Klintøe _ /, O. 
Bjerrehuus - Werner Rasmussen - Henning Berg - klagens 
Graa-Hansen - A. Fabrenkrug - Ole Jørgensen - Hans Jacobsen, 

Her deltog vi med Junior-Otteren og Toeren med Styrmand. 

I Junior-Oller blev vi Nr. 2 i 6,26,4 efter de stærke Tyskere 

fra Spindlersfelder "Sturmvogel", der brugte 6,21,5. [ Anden 

Senior-Oller mødte Holdet paany "Sturmvogel", og Resultatet 

blev det samme som i første Omgang. Tider: 6,15,4 og 6,24. 

Toeren var endnu langt fra saa god, som den blev senere 
paa Sæsonen, og den maat!e ogsaa nøjes med en Andenplads. 
" Triton", Stettin, vandt i 7,29 mod 7,49. 
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DEN INTERNATIONALE BAOSV ÆRD-REOATTA 

den 16. og 17. JIlli. 

Det blev atter store Kaproningsdage for D. S. R. Med 5 Sejre, 

heraf de 4 i Senio·r Løb, blev vi den Klub, der vandt mest. 

I Senior Toer II/Stm . blev vi slaaet af Sorø, der førte fra 

Start til Maal; Kolman og Grumme havde endnu ikke roet til

strækkeligt længe sammen, til at de kunde gøre sig gældende 

overfor Soranerne, der var meget overlegne. Til Gengæld tog 

D. S. R. Revanc·he i Toer miStm. (H. Grumme, K. Kolman, COX 

F. Christiansen), hvor vi vandt en overbevisende Sejr i Tiden 

7,58, Nr. 2 K. R. 8,14. 3. Skjold 8,26. 

Senior Firer u/Stm.' blevet meget spændende Møde mellem 

Berliner Ruder-Club, Lyngby og D. S. R. Tyskerne førte efter 

nogle Hundrede Meters Roning med % Længde, ved 1000 m 

spurter D. S. R., men Berliner R. C. besvarer Spurten og ligger 

snart I Y2 Længde før D. S. R. Tyskerne ror med meget høj 

Takt, medens D. S. R., der ror roligt, langsomt og stille, æder sig 

ind paa den f ørende Baad ; ved 1800 m er de to Baade paa 

Linie, og det høje Tempo har taget saa haardt paa Tyskerne, 

at deres Roning bliver usikker. I-Aaren fanger en mægtig 

Ugle, og fuldkommen udkørte opgiver de at ro over Maal. 

I. D. S. R. (K . Traulsen, O. Teglers, O. Seclzer, Staunsholt

Nielsen) 6,33. 2. Lyngby 6,50. 
junior Otter var ogsaa et rigtigt Publikumsløb, Skjo,ld og 

D. S. R. kæmper over hele Banen med skiftende Føring, til 

sidst kommer Aarhus o.p, passerer Skjold og er lige ved at slaa 

D . S. R. i Spurten . I. D. S. R. (K . Klilltøe, I. O. Bjerrehuus, 

Wemer Rasmussen, H. Berg, M. Oraa-Hansen, A. Falzrenkrug, 

O. jørgenseJ/, H. jacobsen, cox F. Christiansen) 6,17,8 . 2. Aar

hus 6,18. 3. Skjold 6,20,4. 
Senior Firer (Fireren U/Still . med F. Christiansen som cox) 

vandt et ikke altfor spændende Løb i Tiden 7,26,4 over Lyng
by 7,32,4, og 2. Senior Otter (jllnior Otteren) vandtes o,ver~ 

legent i Tiden 7,09,4. N r. 2 Nyborg. 3. K. R. 7,22,4. 
I Senior-SCl/ller blev Kolman slaaet af Viggo Olsen, Sorø 

(Tider: 8,56,2 og 9,24,2). 

\ 
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NORDISK STUDENTERMATCIf. 

Horten, dell 22. juli. 

Seniorfireren repræsenterede os og vandt en overlegen Sej r 

6,52,7. Nr. 2 blev Akademiska Roddfbreningen, Stockholm i 

6,57,9. Norske Studenters Roklub blev Nr. 3 i 7,08,6. 

D. S. R. har nu vundet det nordiske StudenterlJlesterskab 

16 Gange mod Norges 17. F.inland har vundet 2 Gange og 

Sverige l . I Kampen om den smukke Pokal, der skal vandre i 

25 Aar fører Danmark med 9 Sej re mod Norges 7 og Sveriges I. 

DE NORDISKE MESTERSKABER 00 CHRISTIANIA 

ROKLUBS JUBILÆUMSKAPRONINO. 

Horten, den 23.-24. juli. 

Senior-Fireren var af Dansk Forening for Rosport udtaget 

til at repræsentere Danmark i Firer-med og Firer-uden; desuden 

ydede D. F. f. R. os et Tilskud til Udsendelse af Junior-Otteren. 

fordi den havde hævdet sig saa godt paa Bagsværd Sø. 

Nor,disk Mesterskab i Firer-med vandt vo·r Senior-Firer me

get stort (6,36,2) over Norge ved Christiania Roklub (6,44,4) 

og Sverige ved Vaxholms Roddforening (6,48,9) . 

Nordisk Mesterskab i Firer-uden bragte ogsaa stor dansk 

Sejr. Vore Seniorer brugte 6,24,4. Norske Studenters Roklub, 

der repræsenterede Norge, brugte 6,32,5, og endelig kom Aka

demiska Roddfbreningen som Sveriges Repræsen tant ind paa 

Trediepladsen i 6,37,4. Dette Løb var altsaa en ren akademisk 

Affære. 

I junior-Firer sejrede Christiania Roklub i 6,44,6; vore Juni

orer blev Nr. 2, og derefter fulgte Norske Studenters Roklub, 

Akademiska Rodd.fbreningen, Moss og Halden. 

Senior Firer-med blev vundet af D. S. R.' s Seniorer i 6,49 

med Christiania som Nr. 2 i 6,54 . Derefter fulgte Moss og 

Sandefjord. 

junior-Otter vandtes af D. S. R. (Holdet fra Bagsværd

Stævnet) i 6,23,9 med Christiania paa Andenpladsen i 6,26,7. 

" AkaderTliska" blev Nr. 3. Med denne Sejr hævnede vore Juni

orer Skjolds Nederlag i Junior-Landskampen i Bergen kort i 

Forvejen. 
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Senior-Fireren vandt i Senior-Firer-uden sin femte Sejr ved 

dette Stævne, idet den i 7,01,7 besejrede Christiania, der brugte 
7,18,7, 

Endelig vandt Kjeld Kli,ntøe, Ax. Fahrenkrug, Ole jørgensen 

og Henning Berg med Frode Christiansen som Styrmand Be

gynder-Firer i 7,14,3 foran "Akademiska", Tønsberg, Norske 
Studenters Roklub o·g Sandefjord. 

Danmark vandt iøvrigt ved dette Stævne alle seks nordiske 

Mesterskaber i Roning - ligesom Aaret forud . 

DANMARKSMESTERSKABER. 

5.0rø, den 7. August. 

Til Mesterskaberne var D. S. R. anmeldt i 5 Løb og vandt 

de 4, heraf de 2, Toer med Styrmand og Firer uden Styrmand, 

uden Kamp; da vi i disse Baadtyper havde været overlegne 

gennem hele Sæsonen, havde der ikke meldt sig andre Klubber 
som Aspiranter til Mesterskaberne. 

l Firer //led Styrma,nd var anmeldt Aalborg, Lyngby og 

D. S. R. Straks fra Starten lagde D. S. R. sig i Spidsen 

og holdt sig der Resten af Løbet, dog haardt presset 

a f Lyngby, der ustandselig spurtede for at komme op. 

I. D. S. R. (K. Traulsen, O. Teglers, O. Secher, Stauns

Iioll-Nielsen, cox F. Christiansen) 7,27. 2. Lyngby 7,31,4. 

3. Aalborg 7,54. l Toer uden Styrma,nd var kun anmeldt Sorø 

og D. S. R. og allerede i Starten var der Sensation i Luften, da 

tiet meldtes, at D. S. R.førte. Vor Toer roede roligt og beher

sket, medens Sorø stadig forcerede Takten og tilsyneladende 

ikke fik rigtig Balance i Baaden. Gmmme og Ko/man lod ikke 

det Forspring, de havde vundet paa den første Del af Banen, 

gaa fra sig, og ombølget af al Folkets Jubel vandt de Dagens 

JIlest populære Sejr, en Sejr, der var saa meget mere velfortjent, 

som de havde arbejdet alene, og deres Start blev imødeset med 

Skepsis af de fleste. Kun de selv troede paa deres Sejrs
chance, en Selvtillid der viste . sig at være velbegrun

det. \. D. S. R. (H. Grumme, K. Kolman) 7,55,6. 2. Sorø 7,58,4. 
Desuden startede vi i Dobbeltswller, men den naaede ikke læn-

/ 
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gere end til Baadepladsen ved 1200 m., hvor den opgav; denne 

Start var vist noget af en Fejltagelse. 
Ved samme Stævne vandt vi Yngste-junior-Firer megc! over

legent. J. D. S. R. (K. K/intøe, A. Fahrenkmg, O. jørgensen, 

H. Berg, cox F. Christia.nsen) 7,45,8. 2. Nyborg 7,54,6. 3. Ha

derslev 7,54,8. Endelig startede vi i junior Otter, hvor vi efter 

Resultaterne paa Bagsværd Sø var Favoritter; men "Skjold" 
vilde det anderledes og vandt uden at have været truet under 

Løbet i Tiden 6,51. 2. D. S. R. 6,58. 3. Aarhus 7,02. 
Efter Mesterskabernes Afholdelse bestemte Dansk Forening 

for Rosport, at K. R. skulde repræsentere Danmark i Otter ved 
Europamesterskaberne i Milano, D. S. R. i Firer med og uden 

Styrmand samt i Toer med Styrmand, og - efter helt ny 

Praksis - skulde der da ro>s Udtagelsesløb mellem Sorø og 
D. S. R. i Toer uden Styrmand. Dette Udtagelsesløb blev roet 

nogle Dage efter Mesterskaberne i Sorø paa Bagsværd Sø og 

iik et ret utilfredsstillende Forløb. Det blæste og regnede kraf

tigt, og straks efter Starten gik Banedommerbaaden i Stykker 
og løb paa Grund . De to Baade maatte saa finde Vej alene 

op ad den uafmærkede Bane. Efter store Omveje kOI11 Baadene 

samtidigt til Opløbet, men D. S. R. kom for langt ind under 

I.and, ramte en Pæl i Vandet og maa tte holde op a t ro før 

Maalstregen, medens Sorø passerede Maalet paa tilbørlig Vis 

og blev valgt til at starte i Milano i Toer uden Styrmand. Ud

trlgelsesløbet blev saaledes ikke nogen virkelig Maalestok for, 

!l vilket af Holdene der var bedst, men da begge kom til at ro 

i Milano, det ene i Toer u/StIn., det andet i Toer miStm., blev 

Goderne a Iligevel fordel t. 

EUROPAMESTERSKABERNE. 

MilaIla, 2.--4. September. 
Da dette Stævne nærmere omtales i en særl.ig Artikel andet 

Steds i Aarbogen, skal her kun anføres selve Resultaterne. 

J3aade Senior-Fireren og Toeren med Styrmand viste sig at 

være i international To,pklasse; de besatte to fine Trediepladser 

(jfr. Tiderne nedenfor) og sikrede saaledes Danmark to Gange 

"Bronce". 
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Toer med Styrmand, Europamesterskab: 

Italien ..... . . ...... ..... . ........ ...... ..... .... ....... .......... 8,14,47 
Tyskland .............. . ........ ... .. . , . ............. . ..... .. ... .... 8,14,48-

Danmark (H. Grumme, K. Kolman, Frode C/zristiansen) 8,16,50 

Frankrig ......................................................... .. .. 8,17,84-
Jugoslavien .......... .. .......... ........ .... ...... .. ....... .. . . .. . . 8,17,85· 
Holland ........ .. ..... ......................... .. .................. 8,24;03 

Der va r altsaa ikke en Længde mell em l. og 5. Baad, da 
Maalet pa sse red es. 

Firer uden Styrmand, Europamesterskab : 

Svejts ................................................ .... 6,57,16 
Italien ................. . ..................... .. ........ .......... 6,59,17 
Danmark (K. Traulse,n, O. Teglers, O. Secher, L. S tauns-

holt-Nielsen . .... ....................... ....... 7,00,05 
Tyskland ..... .... ........... .. .... .. ...... .... .. .. .. ..... 7,03,55 
Holland ............... .... ........... ....... ........... 7,16,19 
Ungarn ........ ..... .... .... ... ........... 7,28,67 

Med lidt Rutin e og Erfaring havde vort Hold maaske kun

net holde den Førerstilling, det paa et vi st Tid spunkt under 

Løbet havde sikret sig; det maa have Chancer for et Europa

mestersk ab allerede i Aar, og det vil sikkert kunne blive en 

alvorlig Aspirant til "o lympisk Guld " i Helsingfors i 1940. 

!r:ØBENHAVNSKREDSENS EFTERAARSKAPRONING. 

Bagsværd Sø, den 1/ . September. 

junior-Firer blev vi Nr. 2 efter K. R. Tider 7,50,2 og 

7,52,8. Ogsaa i Gig-Otter maatte vi nøjes med en Andenplads; 

her kom " Kvik " ind som Nr. I i 7,57,8, medens vort Hold brug

te 8,04,06. 
Bedre gik det i Begynder-Sculler, hvor Belstrup-Birk viste 

sig som et lovende Sculler-Emne og sejrede 9 Sekunder foran 

Ib Zimmermann, " Kvik", og 12 Sekund er foran Chr. Borelli, 

K. R. 
Ogsaa Yngste-junior-Firer bragte Sejr til D . S. R. Kje/d 

Klintø e, Ax. Fahrenkrug, Ole jørge,nsen, Henning Berg og 
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Frode Christia.nsen (cox) se jrede i 8,09,6 over Lyngby (8,13,4) 
-og Hellerup (8,28). K. R. opgav. 

I Begynder-Inrigge r bl ev det til en smuk Andenplads for 

Holdet H. Keiser-Nielsen, Mo ge ns Boertma.nn , Re.ntz Nicolai

sen og K.nud Aage Mathiesen med C. W. Olsen ved Roret. 

Skovshoved sejrede i 6,29, I ; vort Hold brugte 6,35,3. Paa de 

næste Pladser fulgte Hellerup, "Furesøen" og " Kvik". 
Begy.rzder-Otter blev K. R. 's Bytte i 7,42 ; men vi besatte 

Andenpladsen i 7,51,3 foran " Skjold ". 
Lige hj emvend t fra Tu ren til Eu ropam esterskaberne i Mi

lano gik Ole Secher og Orla T eglers ud en nogen Specialtræ

ning ud mori Lyngby i Toer-l/.dert og leverede et godt Løb. 

Lyngby vandt ganske vist i 8,38,5, men Secher-Teglers blev 

NI'. 2 i 8,40,7, medens "Skjold" blev Nr. 3 langt efter. 

" Skjold" vandt dette Stævnes Løb i junior-Otter i 7,19,4, 
medens vi besatte Andenpladsen i 7,26,5. 

Endeli g vandt Werner Rasmussen efter et fint roet Løb~ 

jllnior-Sculler i 8, 12 over K. R.'s V agn Andersen, der brugte 

~,21. 

... KVIK" -MATCHERNE. 

f(alkbrællderilwvnen, den /4. September. 

Vi vandt atter begge di sse Matcher, og baa de "Spejlet" og 

"S ta,nderpokalen" hører derfo r hjemme i D. S. R.'s Præmieskab 

i Aar igen. I begge Løb vandt vi med ca. halvanden Længde. 

" Spej let" vandte s af Begynderholdet fra Efteraarskapro.ni,n

gen (se ovenfor). "S tanderpokalen" si krede f ølgende Hold os: 

H . A. Hermanl1, A . Plenge -Petersen , Puul Strcrmose, O. Mark, 

C W. Olsen (cox). 
Saavel Spejlet som Standerpokalen Cl' nu vundet 16 Gange 

.a f hver Klub. 

STUDENTERMATCHEN. 

Havn en , den 25. September. 

Løbet blev mege t spændend e; desværre generedes Baaden e 

en Del af Trafikken i Havnen. Uni ve rsitetet vandt i 10,19, me

dens Polyteknikern e brugte 10,21,2. 
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For Universiletet roede: stud. med.'erne Knud Rasmussen, 

I. O. Bjerrehuus, Erik Sebber, Axel Fahre.nkrug, s tud. jur. Hugo 

Ommme, stud med.'erne jørgen Røjel , Ole Secher og Orla 

Teglers, Styrmand var stud. jur C. W. Olsen. 

Det sejrende Hold bærer " Stativet" til Universitetet. 

For Polyteknisk Læreanstalt roede: stud. polyterne Kjeld 

Klintøe, Olav Schiørring, Werner Rasmussen, Tage Danøe, 

P. j. Harder, He,nning Berg, Kaj Traulsen, Ingvard Christian

sen. Cox Frode Christiansen. 

Polyteknikerne staar herefter llIed 11 Sejre mod Universi

tetsfolkenes 8. 

KLUBKAPRONINOEN. 

Kalkbrænderihavnen, den 9. Oktober. 

Fakultetsløb for Universitetet: Nr. I blev Medicinerne O. 
Teglers, O. Secher, j. Røjel og Ax. Fahrenkrug med P . Sivert

sen som Styrmand. 

Fakultetsløb for Læreanstalten : Nr. I blev Bygningsingeniø

rerne Harder, Werner Rasmussen, A. j. Secher og Ingvard Chri

stensen med Frode Christiansen som Styrmand. 

"Kani.n/øbet" vandtes af: Byrdz A1adsen, Erik Runer, Bent 
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Højlulnd Rasmussen og Poul Stærmose med C. W. Olsen ved 

Roret. 

Letvægtsinrigger vandtes af Tage Danøe, Klintøe, Bjerrehuus 

og Myrup Carlsen med Frode Christiansen som Styrmand. 

"MolioJlsinrigger" vandtes af Licht, Beckelf, Kjærgaard og 

Værnø med P. Sivertsen ved Roret. 

Klubmesterskab i 4-Aarers Inrigger vandtes af Kaj Traul

sen, Orla Teglers, Ole Se cher og L. Staunsholt-Nielsen med 

Frode Christiansen ved Roret. 

2-Aarers Letvægts-Inrigger vandtes af MYlllp Carlsen og 

F. Teisner med Poul Sørensen som Styrmand. 

Klubmesterskabet i SC/lller vandtes af F. Teisner. 

Klubmesterskabet i 2-Aares Inrigger vandtes af Ole Se

cher og L. Staunholt-Nielsen llIell Frode Christiansen som 

Styrmand. 

Hvem har deltaget, og hvormange Gange har de vundet? 

Bastrup-Birk 
B. Billetoft 
H. Berg .. 
O. Bjerrehuus ..... .. .. .. . 
M. Moertmann 
E. M. Carlsen ....... .. .. . 
I. Christensen 
A. Fahrenkrug ..... .. .. .. 
D. Frørup ............... . 
M. Gjersing .... . 
H. Grumme ............ .. 
M. Graa-I:!ansen 
M. Hee ................. .. .. 
P. G. Hendriksen 
H. A. Hermann .. 
A. Paulsen Hansen 
O. Jørgensen 
H. Jacobsen .......... 
P. Kierkegaard 
K. Klintø ............. .. .. 
K. Kolmann ......... . .. .. 

1- I 

1- O 
18- o 
13- 5 
2- 1 
2- O 
2- O 

17- 8 
2- O 
1- O 
9- .j 

16- 5 
1- O 
1- O 
3- 1 
1- O 

17- 8 
16- 5 
2- l) 

17- 8 
9- 3 

Sl. ~ .i . 

H. Kaiser-Nielsen 2- 1 
T. Løvenhøj 2- () 
J. Mark ............. 3-· 1 
K. A. Mathiesen 2- 1 
B. Møller 2- O 
H. A. Nielsen .. 2- O 
R. Nicolaisen ... 2'- 1 
A. Plenge-Petersen 3- 1 
K. Rasmussen .... ... 2- O 
W. Rasmussen .... .. .. ... 15- 6 
J. Røjel 2- 1 
E. Sebber ...... ... .... ... 2- O 
O. Schiørring ............ 2- O 
O. Secher.. .. ........ 16-12 
H. G. Stage.. .... .. ....... 1- O 
P. Stærmose ........ 3- 1 
L. Staunsholt Nielsen.. 15- 12 
K. Traulsen ............... 15- 12 
O. Teglers ......... " .. ... . 16-12 
F. Teisner . .. . ...... .. .. ... 1- O 
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K A P R O N I N G E R I 1938 

! 
Beg. ! Y. Jun. ! Junior ! Senior ! Letv. ! Pr. KaD.! lait 

SI. l Sj. SI. I Sj . SI. I Sj. SI. 1 Sj. SI. I Sj. SI. l Sj . St 1 Sj 

Single 

Dobb 

Sculler .. 

" .. 
Toer u. St. ... .. 

m . Il .. ' .. 
Firer 

Otter 

Inrigg 

u. St. ..... 

m. " . . ' . . 
.... . , ... . 
er . . .. ... 

2 1 l I 

! 

3 2 

2 O 

I 
1 O 

I 

~ I Ol I 

I 
l l 

I O 

! 5 : l I 
5 1 3 I I 2 O 81 6 

4 , 3 4 l 

:1 
6 2 ' O 

l O 6 2 l I , 

I 

i I I 1 

HVOR DE ROEDE 

Navn 

Bags værd Foraarskapr. 
Haderslev 
Liibeck 
Sorø ...... .. ..... .. .. .. ..... ............ .. .. .. 
Viborg .... .. .. .. .. . 
Stettin ...... . .... ...... .. .. 
Bagsværd Intern. Kapr . .. ...... .. . .. 
Horten Nord. Meste rskaber 
Sorø Danmarksmesterkaber 
Milano Europamesterskaber 
Bagsværd Efteraarska pr. 
KJlikmatchen . .. .. ..... .. . 

Dato 

11.- 12. Juni 
26. 

" 2.- 3. Juli 
3. 
3. 

IO. 
17.-18. 

" 
24 .- 25. 

" 
7. Aug. 
4. Sept. 
Il. 
14. 

" 

1 

I 5 2 

l O 

5 l 

5 3 

10 6 

l l 21 13 

2 1 

12 3 

2 3 2 

Stil r ter Sejre 

14- 6 
1- O 
3- I 
3- O 
2- I 
3- O 
8- 5 
8- 7 
7- 5 
2- O 
9- 3 
2- 2 

62-30 

4 

:1 
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FLAGKNAPPER 

YACHTFLAGKLUBST~~D:RE II 
FLAG LIN ER HA VEPARASOLLER 

I 

JJ. ~. 1'. ~etlbacb 
1S.gl. :J!)oflrbrranbør 

Jliels 3Juelsgabe 6 = ~m. <te. 1220 og 7990 

SEJLDUGSOVERTRÆK PRESSENNINGER SOVEPOSER 

ALT l TELTE SAMT LEJRUDSTYR AF ENHVER ART 

AAGE SØRENSEN 
Buddingevejs Maskinsnedkeri 

Buddingevej 80 Kgs. Lyngby 

Tlf. 1212 
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lAN Glf U fR E II 
Det er let at gøre Resultatet op i Aar, for det er altid let 

at skrive om Fremgang. 

Mod 13 Langture i 1937, kom vi i Aar op paa Rekordtal
let 22! 

Som Statistikken viser, skal vi helt tilbage til 1932 for at 
opvise noget lignende. 

Aar I Turenes Antal I Samlet tilbagelagt I Gennemsnitlig Længde 
Distance af hver Tur 

1932 22 10235 465 
1933 21 81()() 386 
1934 14 4952 354 
1!l35 17 7l0fi 418 
1936 17 6242 370 
1937 13 ;'700 433 
1938 22 9025 410 

lait har 68 Roere været paa Langtur, heraf var 6 Kaniner, 
og Baadene har været ude i 342 Dage tilsammen. 

Hvorfor saa mange Medlemmer pludselig i Aar tog ud, er 
svært at sige. 

I 1932 va r det Vejret med Sol fra A til Z, der gjorde Ud
slaget; men det var det sandelig ikke i Aar. Spørg bare den 

4 Aarers-Baad, der med bl. a. Schack og Norman-Hansen roe

de rundt opp-e ved Gøteborg. Regn og Storm. Først langt efter 
Midten af Juli Maaned blev Vejret godt - helt godt. 

4" 
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Den omtalte Baad var for øvrigt den eneste 4-Aarers l:3aad , 

der var ude. Resten var de langt sødygtige re 2 Aarers. 

Hvor roede de saa hen i Aar? 
Kortene viser, at paafaldende mange er blevet i Danmark, 

nemlig 15 Hold. Saaledes er Turen Sjælland rundt roet af ikke 

mindre end 4 Hold . Det er, hvad Transportudgifter angaar, en 

billig Tur. 
Baaden " Ro.ar" har været fint udnyttet. Den har været væk 

i over 2 Maaneder fra Klubben og har i den Tid i danske far

vande roet 4 Langture efter hinanden . 2 Baade har taget Gu-

Lang/ure i 
Danmark. 
1938 t 

eJ 
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denaaen, og " Hugin" har været op langs Jyllands Vestkyst(!) 
selvfølgelig roet af erfarne Langtursroere. 

Til Sverrig og Norge gik kun 5 Baade: 2 paa Ruten Stock

holm- Kalmar og 2 paa Gøteborg-O slo ; og saa den, der blev 
hængende ved Gøteborg. 

~ D.S.R.-Langture 
:ilø i :5kandinol/ien. 
, / ./ ~ 938. 

K N .J6. 

-' ;J)" ':~ ~ ,/ / ····-9· 

~ \) ~ 
I:). '. 

" I ,']t 

(j 

Ud over Skandinavien gik 2 Storture, som vil gaa o.ver J 

Klubbens Historie : " Elektra" gik ned ad Rhinen fra Basel og 

gennem nogle Kan aler til Bremen (1120 km); og den anden: 

"Rune", hvor Ka arsberg " gav den en Tand til", nemlig fra 
Helsingfors til Haparanda (!) (1440 km roet i over 7 Uger). 

Alle Turene har været uden større materiel Skade. 

Der har været roet i Gennemsnit 410 km pr. Tur eller ialt 

9025 km, hvilket er af Størrelsesordenen 1,5X Jordens Radius! 

Det skal indrømmes, at hvis man regner de to Storture fra 

saa bliver Gennemsnitskilometerantallet for de øvrige Ture ikk~ 
saa stort, kun svarende til en Tur SOm f. Eks. Sjælland rundt. 

Men det er ogsaa lige meget. Klubbens Opgave maa være 
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. / -'-

/;..~:~/ ,)''''< _ : 
, " 

( 

'-, \ ~ -

',- . . _.~-~ 

5TORTUR.E I D.5.R.~938. 
I: Helsingfor..5-HarportlnctQ: 1440& 

II: Basel - 8remen: 112 O Km. 
at faa saa mange Medlemmer som overhovedet muligt ud paa 

en Sommerferielangtur - en 10-14 Dage hver. 
D. S. R. er paa det Omraade i Øjeblikket den førende Klub 

i Skandinavien, og en saa straalende Sæson som 1938 giver 
Mod til at fo rtsætte, At vi i Foraaret kommer til at ligge midt i 
en Flytning af Klubben, vil ik'ke influere paa Forberedelserne 

af Langturssæsonen 1939, Men herom nærmere i "Officielle 

Meddelelser" , s. 
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kan De sige det med Blomster 
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fra 

OTTO ERIKSEN 
EINAR L0WE's Ef!. 

GL. MØNT 2 - CTR. 8858 

S Uger gennem det mørke Afrika 

Paa Jagt i Indien 
eller blot 

8 Dages Vintersport i Norge til 100 Kr. eller 
12 Dage ved Rivieraen for 298 Kr. ink!. Rejse 
og Ophold. Herom faar De bedst Besked hos et 
virkeligt internationalt Rejsebureau: 

WAGONS - LITS II COOK 
Vesterbrogade 1 - Telt. C. 147 

Sine Forsikringer tegner man i 

NORDISK 
L I V & li L Y K K E i, 

I Grønningen 17, København K. - Telefon 2860 I 
II Indhent Tilbud! I 

I __ • __ ....:.. __ ...::..--- -==:.--:==-_ __ ___ :::::-____ __ 
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S lf A lf II § lf II IK 
D.S.R.s VIRKSOMHED 1934-1938 

Aar 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

AOf 

1934 
1935 
1936 
1937 
1938 

Antal I 
' aktive 
I Medlemmc( 

Ant al 
Ba:.dlu(c 

650 6818 
700 7051 
725 7200 

, 710 6653 
715 6531 

Antal 
km iall 

45635 
49753 
49347 
45874 
48778 

Antal 
M edlems

(ure 

i Anta l km I 
. fol." samtlige 
! Medl e mmer 

Sæsonens 
Varighed 
i Uger 

18247 135710 30 
19914 156909 29 
19682 151285 30 
17533 135638 28 
16822 143994 30 

Antal Antal 
Baadturc km pr. Tur 

6818 6,7 
7051 7,1 
7200 6,9 
6653 6,9 
6531 7,5 

KLUBBENS VIRKSOMHED I 1938 

Sæsonens 
Variehed 

i Uger 

30 

Antal I Ture for samtlige 
Medlemmer 

16822 

Antal aktive 
Medlemmer, der 
har roe t og styrer 
i Sæsonens Løb 

715 

Gennemsnitligt 
A otal Ture pr. 
roende og sty
rende Medl e m 

23,5 

Antal 
Baadture 

6531 

Antal km 
for samt lige 
Medle:nmer 

143.994 

Antal 
DaadlUre over 

30 km 

90 

Anl a l Person km. 
roet og sty ret 

paa Langtur 

39.712 

49 
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BAADENES BENYTTELSE I 1938 

Type Baad 

I "Oelphinen" l 
"Blue boy". 

Olter I " Ca-ira" ". 
l "Ormen" . .. 

Udøbt . " 
Firer med og Udøbt" " " . . 

uden Styrmand "Moa" .. " .. 

Toer u . SI. I Udøbt .. . " 

Toer m. SI. I "TheTwins" I 
Dobbelt-Sculler I "Minerva" . I 

S~;ag~:i~;~~~~r I :: ~:: ::::::: I 
Single-Scu ller I I 

klinkbygget "lron " " .. . " 

I I "Jyden" ... 
Firer ID. St. 

Inrigger 

lait , 

, , 

I 
Antal km l Antal Ture 

pr. Tur 30 km 
og derover 

km Ture 

870 120 7,2 I 
187 30 6,2 

O O O I 
248 30 8,0 

-1~3-0-5~--1~8~0~--7~,3- -, --

780 120 6,5 
650 90 7,2 
810 100 8,0 

2240 '--310 -'---7,'-2---'-----

271 40 

230 30 

39 9 

240 40 
O O 

ISO 50 

243 41 

4718 700 

6,8 

7,7 

4,3 

6,0 
O 

3,0 

5,9 

6,7 

H aJvoutrigger 
Firer m. SI. 

I "Olsen" .. " ' 331 40 

I 
"Sørensen" . ,, __ 7_1_-'--__ 8_ 

8,3 
9,0 

Fi reaarers
Inrigger 

"H.j~.I~e':, " . 
"V!lirng " .. 
'"Thor" . . .. 
"Bjarke" ". 
u Dan" ... . . 
"Saga .. ". 

402 48 

932 
2285 
512 

1079 
1404 
389 

6601 

78 
354 

39 
140 
158 
36 

805 

8,4 
, 
i 12,0 
I 6,5 
I 13,0 

7,7 

I 8,9 
10,8 

l 8,2 

8 
5 
3 
3 
6 
2 

27 

2 Aarers 
Inrigger 

Single-Sculler, 
klinkbygget 

AARBOG FOR 1938 ;'i 1 

Baade 

i "Roar" . ··· 1 
"Hel~e" ." 
"Hugin" """ I 
"FMuni,~"'" " ' I " reJo .. "" 
"Tjalr~" """ 
"LeIf """ .. 
.,Loke".""" I 
"Rolf" .... " 
"Rune" ... . 
"Ci mbria" . . 
"Elektra" ' . 

"Cito" ... . . 
"Ato-m" ... . 
"Tuto" ... . 
"Uno" ... . 
"p" . .. .... . 
"Alf" ... . " . 
"Ran" . . .. . 
"Svip":: .. . 
"Svava ' .. 
l,Svanta" ... 

km 

1266 
1634 
2904 
1469 
1660 
3131 
)092 
2886 
2183 
1912 
1557 
1662 

23356 

, 998 
i095 
1177 
2257 
1887 
1648 
1236 
358 

1786 
1259 

13701 

----

I 
Anlal km I Antal Ture 

Ture pr. Tur JO km 
oi! derover 

20 
107 
337 
164 
130 
484 

48 
306 
217 

48 
109 
38 

2008 

211 
245 
244 
476 
402 
382 
265 
66 

403 
276 

2970 

63,3 4 
15,3 6 
8,6 5 
9,0 4 

12,8 8 
6,5 6 

22,8 5 
9,4 6 

10,0 6 
40,0 3 
14.3 4 
43,7 l 6 

-'-W I- 63 

4,7 
4,5 
4,8 
4,7 
4,7 
4,3 
4,7 
5,4 
4,4 
4,6 

4,6 

lait for samtlige Baade . .. 48778 6531 7,5 90 

MALER~ 
ARBEJDET VED KLUBHUSET 

Knud Gøtke Byen 
7072 
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Tilslut Dem Kooperationen! 
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H B Hovedstadens 
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AARBOG FOR 1938 

UDDRAG AF KASSEREGNSKABET 
for 1. Januar 1938 - 31. December 1938 

INDTÆGT 

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 .. . . .. .. .. . . . . . . 

UDGIFT 

Skatter og Afgifter, Baadehus, Telefon m. m. 
Administration, Tryksager, Porto m. m ... . . 
Aarsberetning, Propaganda m. m .. .. . ..... . 
Studentermatchen ... . ... . .... . . .. .. . ... . . 
Fester, Gymnastik, Inspektør og andre Klub-

foranstaltninger . . .... . . . ............. . . 
Vedligeholdelse af Baade og Aarer ... . . . . . 
Kaproningsudgifter . .... ...... .. ....... . . . 
Træner og Motorbaad . ' . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kontingent til D. F. f. R. .. .. .. . .. . . . .... . . 
Tilbagebetalt Laan . .... . . . ... . . . . .. . .... . 
D. S. R.s Jubilæumsfond 1942 ...... .. . . . . . 
Kassebeholdning .. .... .. .. ..... . . ... . .. . . 

. " 

Kr. Ø re 

o 00 
25.731 00 

8~0 00 
905 00 
670 00 

I 5.453 43 

1 3'3.639l 43 

Kr. I Øre 

4.034 I 04 
3.352 I 91 
2.037 I 99 . 

641 51 

4.223 27 
2.970 89 
6.939 I 39 
7.365 I 84 
1.432 I 50 

19 I 72 

SOO I 00 
121 I 37 

\33.639 143 
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"PAPIRKNIVEN" 

D S. R.'s Hædersgave ti l sæ rli g for
• tJente Medlemmer, en Papirkniv 

af Sølv, smykket med Klubbens Stander 

og forsynet med Inskriptionen " Fortjent", 
blev i 1935 som Bryllups.gave overrakt 
Klubbens Protektor: 

Hs. kgl. Højhed Kronprins Frederik . 

Desuden indehaves "Papi rkniven'" af 
fø lgende Medlemmer af Klubben: 

Ingeniør Ove Petersen .......... . .. . . . .. . .. 1925. 
Ingeni ør J. Norman-'Hansen . .... . .... .. 1926 
Grosserer G. Schack . . .... . ......... . ....... 1926. 
Ingeni ør H. B. Fogh . . . .... .. .. . . . . .. ...... 1921' 
In geni ør O. Hallin ........ . ........ .. ... . .. 1928 
Cand. pharm. Axel Hertz ........... .. .... 1928 
In ge niør H. Høeg Rasmussen .... .. . . . 1929 
Sekretær, cand. JUL Axel Lundqvist .. . 1930 
Professor, Overlæge, Dr. med. 

K. Secher ...... .... ........ ....... ........ 1932: 
Arkitekt Ove Mandrup-Poulsen ........ . 1933 
Fuldmægtig H. K. Rasmussen .. . ......... 1934 
Læge K. R. Melgaard ...... . ........... . . . 1935. 
Stud. jur. Aage Jørgensen ..... . ......... 1936 
In geniør, cand. pol Y t. Mogens Hee ...... 1937 
Højesteretssagfører O. Bondo Svane... 1937 

AARBOG FOR 1938 

"SEJRSMASTEN" 

A f D. S. R. skænket Ingeniør, cand. 

polyt. H . Ree paa Generalforsam

lingen 1934 som en Erindring om D. S. 
R.'s· indtil da største ·Kaproningssæso·n 

(36 Sejre) o.g samme Aar af Ingeniør 
Ree udsa t som evigt vand ren de Præmie 

indenfor D. S. R. 

"Sej rsmasten" gives af D. S. R. 's 
Bestyrelse for et Aar ad Gangen til et 

Medlem, der i den forløbne Sæson har 
udført et særlig fortjenstfuldt Arbejde 

for Kaproningen i Klubben. 

" Sej rsmasten" er tild elt: 

For 1934/35: 

Gudmund Schack. 

For 1935/36: 

Mo.c;cIIS H ee. 

For 1936/37: 

Max Sørensen. 

For 1937/38: 

Frode Chrisiianse,n. 

; .................................................................................. : 
: : I For 1938/39 I 
l Ingeniør cand. polyt. K. Kolman l 
: : 
: ! ................ .................... ......................................... ... ... : 
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Et af vore Medlemmer har i SOJllmer under Træningen 

taget nedenstaaende Billeder af Senio,--Fireren. Foruden at 

Billederne er ganske sto.rartede, har de den Egenskab, at 

de tydeligt vi ser den Stil, som Mr. Barry bibragte vore 

Taget bcgyndes. 

Indsa/scn. 

AARBOG FOR '938 

Mall·dskaber, og Som bragte deJlJ og Klu·bben saa lTI:lnge 
straalende Resultater. 

Desværre faar vi ikke Mr. Barry at se j Motorbaaden mere ; 

han har lagt op og vil nu nyde sine sidste Aar i Fa-

Midt i Taget 

5 

i 
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miliens Skød derhjemme i England. Han kunde ikke have sat 

noget flottere Punktum for sin sidste Sæson hos os, end han 

gjorde med Senior Firerens Resultater. Nu han se lv er borte, 

faar Billederne endnu større Betydning. Der kan nemlig læres 

ikke saa lidt af dem om de Principper og Ideer, der gjorde Mr. 

Barry til Træneren med Verdensnavnet. 

Taget afsluftes. 

Balancen er væk - men Ba·aden rettes øjeblikkelig op igen. 

AARBOG FOR 1938 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 

ÆRESMEDLEMMER 

Overlæge, Professor, Dr. med. Knud Secher 
Ingeniør, ca nd. polyt. H. Ree 

1916 
1917 
1921 
1937 

Direktør Harald Simonsen ..... .... . .. . 
Ove rretssagfører H. Steinthnl 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
LIVSVARIGE MEDLEMMER 

ca nd. phil. P. E. BI/lUn 
stuU. jur. Th. Falck-Han sen 
Pastor P. Garde 
Vekselerer F. Haeckmann 
Direktør Helge Jacobsen 
Læge Esben Kirk 
Adjunkt Hall s Kure 
Professor j. T. Lundb yc 
Tandlæge Ol'e Lange 

Overingeniør Ove Petersen ' 
Ingeniør H. Høeg Rasmussen 
Ingeniør C. Høeg Rasmussen 
Professor W. Rung 
Sagfører Erik Becker 
stud. jur. Søren Rasmussen 
Ingeniør Chr. Jeppesen 
stud. polYt. Mogens Schmidt 
Ingeniør Mogens Hee 

DANSKE STUDENTERS ROKLUBS 
PASSIVE MEDLEMMER 

Direktør W. van Aller 
Direktør P. van Aller 
E. Ad-olphsen 
Erik Andersen 
Læge Harry Brocks 
cand. jur. A. Blom-Andersen 
stud. polyt. Torben Bille 
stuU. polyt. j. Barfoed 
stud. jur. Harry Busk 
Ingeniør E. A. Boserup 

Læge P. Bentzen 
stud. polyt. C. Bechgaard 
Landsretssagfører H. Bache 
cand. pol y t. Frode Bramsnæs 
Ingeniør A. Brix-Andersen 
Redaktør Ralf Buch 
H. O. Christiansen 
Børge Christensen 
Dyrlæge Leif Correl/ 
Fuldmægtig K. j. Crusell 

59 
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Købmand V. Degn 
Ingeniør I. P. Dan ø 
stud. polyl. M. Deniler 
Læge j . Esch en 
stud. mag. B. Fran cke 
stud. jur. L. B. FabricillS 
Ingeniør H. Franke 
Professor f. Gunner 
Ingeniør E. Grønbek 
Assistent E. Gillger-Mortensen 
Læge Gllnn ar Hey 
Skuespiller BJarne Hcnning-

jensen 
Ingeniør P. j. Har'c/er 
Ingeniør O. Hal/in 
Landsretssagfører Sv. Harms 
cand. jur. C. P. Heide 
cand. jur. V. Høgsgaard 
Ingeniør Com. Harl sen 
Al/an K. Hassager 
stud . jur. C. Heinricy 
Ingeniør H. Har/mann Pe/Nscn 
stud. polyt. C. H. Howi/z 
stud. poly!. A. Chr . HOf/sell 
Henning jensen 
stud. jur. Hara/d j ensen 
Grosserer U. jacovsen 
Lærer K. johannesen 
Læge Erik johannesen 
Overlæge, Dr. med. POII/ Iversell 
Assistent C. Kock Jensen 
Ingeni ør L. jorgensen 
stud. jur. j . M. j ensen 
Ingeniør Wrivorg j ønson 
Assistent K . Kicrs/il/g 
mag. art. E. Knll th 
C. Korsgaard 
Ingeniør R. /(je/næs 
Henning Knlldsen 
Byretssekretær Fr . /(rag 
Fuldmægtig E. l(foc:ker 
Dr. H. Ka/ckar 
Birte Lundqv ist 
Overinspektør T . Lohse 

Læge K. Lyager 
stud . art. C. jllll Lykke 
Prokurist K. Lagergren 
Fru Mizzi Meng-Lund 
Ingeniør G. Meng-LlInd 
Ingeniør Axe/ Mø// er 
ca nd. jur. H. T. Mosbæk 
cand. polyt . A.. S. Mathisen 
Arkitekt Olle Mandrllp-PolI/sC I! 
Overretssagfører Han s Mads!!;/ 
Læge A. Ma/hi esen 
Politiinspektør E. Mel/emp 
Kalkulationsche f Th . MI/n cll -

Anderscn 
Fru Karen Me/chior 
Ingeniør j . Mull er 
stud. poly!. R. Mogenscn 
stud. med . fI. Mahn eke 
Dr. med. E. MVl I/ cr-Christensen 
stud. med. Ii . H. Hart vig Møllc . 
Professor , Dr. pili!. j. Nie/sell 
Fuldmæglig C. Nobe/ 
Ingeniør Torve ,z Neesby 
Læge C. Nørgaard 
stud . med. P. Nissen 
stud. med. Ernst Rre ll{Jcrg 

Nie/sen 
Ingeniør Os/enfe/dt 
Arkitekt Chr. SlIr/ykke Petersen 

. Direktør K. Parka" 
Ingeniør Nos/ree p Pedersen 
Grosserer ·GlIllnar Petersen 
stud. jur. A. Kjærgaard Pete. sen 
Torven Riemcmn 
Troe/s Riemolln 
ClaIIs Riemann 
Ingeniør P . Rie111ann 
Professor W. Rllng 
In geniør \1. C. D . Romer 
lV/ogel/s D. Røn/er 
"o nd . mag. F. Roikicr 
IDiansen Ramb erg 
Ingeniør Per Sørensen 
stud. pharm. H. Schachtschabel 

.'\ARBOG FOR 1938 (il 

stud. jur. O/e Srhierbl'ch 
F/emin g Schack 
Tage Schack 
Gudmllnd Schack junior 
Fabrik ant Holger Sebhe/ov 
Læge j . Schousvoe 
Fru Yr sa Secher 
Uffe Secher 
Overlæge Skat-K emp 
Bogtrykker R. Steen beck 
Ingeniør V. Steenstmp 
I_æge Allg. So nne 
Landsretssagfører N. Homp 

S vendsen 
Assistent Olfo Sørensen 
Sagfører Erik Stubgaard 

Overofficiant C. A. Siel/e 
stud. polyt. Kai Simonsen 
stud . jur . A. S. Søndergaard 
He/ge Sko]! 
johan Sei/cn 
Assistent j. Thaamp 
Professor Th. E. Th omsen 
Læge Mogens Tr ier 
stud. jur. Palle Ti/li sc l7 
Professor E. Warbl/rg 
Krimin aldomJTJer S. Vo /k ers!'n 
Fru Sonja Wandel 
Læge j. Veie 
stud. theo!. K. B. Vil/ae/scn 
Preben Winge 

DANSKE 

STUDENTERS ROKLUBS VENNER 
UNDER PROTEKTION AF 

HAN S KONGEL IGE HØJHED K,RONPRINSEN 

I Kon tingent fra "Venne rn e" er i Aaret 1937 indgaaet Kr. 

670,- , der er anvendt til Hjælp til Deltage lse i Europa

mesterska berne. Klubben bringe r "Ven nerne" sin Tak for deres 

stadige Trofas thed og Offervilje overfor de res Idræt. 

Hs. kgl. Højh ed Kronprinsl! ll 
Læge P. j. Berte/sen 
josias Bille 
Landsretssagf. S. A. M. Bugel 
Ingeniør Th . Carstensen 
I ngeniør Th. Eberth 
Professor jl/I . Har/malI 
Direktør V. Hj ort 
Fru A. Hvass 
Direktør Helge jacobsen 
Ingeniør j. P. johannsen 
Overretssagfører K. Kjær 
Politiadvokat H. Kudsk 

Direktør B. Llld vigsell 
Tandlæge K. Ma chold 
Overretssagfører Hans Madsen 
Ing en iør Munkebo 
Direktør G. Riemann 
Direktør Per Rønberg 
Overingeniør Ove Petersen 
Bankbestyrer Stig Rønne 
General/æg!' E. Saugmanll 
Professor K. Seclzer 
Direktør Harald Simonsell 
Professor E. SlIenson 
Læge Thorup-Petersen 
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I DØDSFALD I 
LANDSRETSSAGFØRER ERIK O. PONTOPPIDAN 

En solfyldt julidag, hvor man decideret ikke gaar med jakke 

paa, maatte jeg alligevel trække i den, da jeg skulde op paa en 

herværende Højesteretssagførers Kontor. Paa Jakken sad mit 

D. S. R. Emblem. - Højesteretssagføreren var ikke hjemme. 

jeg maatte tale med hans Fuldmægtig, Landsretssagfører Po n

toppidan. Det første, han sagde, var: "Ja, det er en dejlig Sport, 

jeg er ked af, at jeg ikke har Tid mere." - Saa først fulgte 

Præsentationen, der førte til en længere Samtale om Roning, 

der kvikkede os begge saadan op, at den tilsyneladende ind

viklede Sag syntes en Leg, da vi først havde faaet en Omgang 

Roning. 

Vi kom ofte til at tale sammen om Forretningsanliggender, 

men vi sludrede altid om Roning inå imellem. Vi aftalte, at vi 

skulde ud sammen en Dag, hvis vi kunde finde en Styrmand. 

Ham fandt vi ogsaa, men der kom noget i Vejen for Pontop

pidan, saa han maatte blive hjemme. En Rokammerat havde 

man fundet - uden nogensinde at have været paa Vandet 

med ham. 
Den 8. Januar døde han efter en Operation for Blindtarms

betændelse, h vo,r ti I stødte en Blodprop. 32 Aar saa jeg i Avisen, 

at han var. Solen skinnede udenfor og smeltede Sneen. jeg 

havde været i straalende Humør, indtil jeg fik fat paa Avisen . 

Selv da kunde jeg ikke rigtig tro, det var sandt. Først en Op

rinonino til hans Kontor kunde overbevise mig om, at jeg ikke b b 

havde læst fejl. 

Vi kendte ikke meget til hinandens Liv, vi havde ikke været 

i Baaden sammen, men vi var Kammerater, som straks havde 

kendt hinanden. 
Der er mange, der sørger over hans Død. Vi er mange Kam

mera ter. 
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KØBENHAVN 

MILANO 

COMO 

VENEDIG 

- RETUR 

- ---._- - ---------

D a " Danmarksmesterskaberne" var overstaaet, blev D. S: 

R.'s Senior-Firer og Toer-med udtaget til at repræsen

tere Danmark ved Europamesterskaberne. Vi var saa uheldigt 

stillede, at Baadene skulde sendes afsted 14 Dage i Forvejen 

for at naa frem, men K. R. og Sorø var saa venlige at stille 

deres Baade til Disposition for os. I de andre Baadtyper blev 

Danmark repræsenteret af K. R. i Otter og Sorø i Toer-uden. 

Afrej sen var fastsat til Tirsdag den 30. August Kl. Il, og 

der var mødt en Mængde Medlemmer fra de forskellige Klub

ber for at tage Afsked og give gode Ønsker med paa VeJen. 

Saa snart Toget havde sat sig i Gang, og vi var kommet 

paa Plads, trak Hugo sine Kort frem, nu skulde der spilles, 

for at han kunde tjene Penge til Rejsen, da han kun havde 
taget 50 Lire med. 

Leder paa Turen var Fuldmægtig Crusell, hvilket ikke gjor

de Turen mindre morsom, thi det blev svært, efterhaanden som 

Turen skred frem, at mærke, at ,det var ham, der var Leder, 

for vi syntes næsten, vi havde mere Mas med at pas~e paa ham 

end han med at passe paa os. Dog, det var trods alt ikke ham, 

det blev væk paa Vejen; i Brenner forsvandt "Carnera" fra 
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K. R.s Otter ganske; han naaede først frem til Verona med 

næ ste Tog - sa mmen Illed Tyskerne ; imedens var vi blevet 

slllidt ud af Toget - det var et Par Klasser for fint for os -

af nogle Ineget smaa Alpejægere med Fj er i Hatten og Pi

stoler i Bæltet. Vi var kommet op i et galt Tog i Miinehen, 

Illedens det ri g tige havd e "gemt" sig paa den anden Side af 
Perro·nen. 

lJaJl'll/arks B(f(fde/.11lS i ;\Ililrmo. 

Om Aftencn naaede vi M i lJno , hvor vi blev modtaget af 

Fi/te,nborg og LUll1dqvist, Da nsk Forening for Ro s·po.rt, der var 

tage t ned i Forvejen til Lodtrækning og Kongres m. m. Disse 

to rare Gentlemen førte os til Hotel Rosa, hvor vi straks gik 

om Bord i en større Midd ag med Maccaroni og alt, hvad dertil 

hører, samt Bjerge af Frugt, som vi all e satte megen Pri s paa . 

Den næste Dag, Torsdag, benyttede vi til at se paa Lokali

teterne. Vore Baade var ankomne i god Behold. Kapronings

banen " Idroscalo" laa en god Y2 Times Kørsel med Sporvogn 

og Bus udenfor Byen; men det var rigeligt Turen værd at tage 

AARBOG FOR '938 
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derud . Forholdene var storslaaede, hvert Land sit Baadehus 

med tilhørende Omklæd ningsrum og Bad. Baadehust'ile laa pa a 

Række for Enden af en ca. 2Y2 km lang, kun stig Sø_ 

Langs den ene Side var der bygget cn vældig Tribune med 

DOlllmertaarn og en 1000 m lang Terrasse. Vi gik straks igang 

med " Baadsjov" ; skønt vi havde " Fireren med Styrmand" med 

derned, blev den ikke rigget til, da Dansk Forening for Rosports. 

#. , ~ • , 

.. .B(/(fdsjo·v"' . 

Ledelse efter Sam raad med Mr. Barry fand t det rigtigst, at vi 
koncentrerede os om een Baadtyp·e. 

Der var lige fra Begyndelsen Spænding paa Baadpladsen, 

og særlig fo r os, der for første Gang skulde deltage i et af de 

store internationale Stævner. Da alle Holdene ved en saadan 

Lejligh ed li gger og lurer hinanden af [nr at danne sig et fore

løbigt Skøn over deres Modstandere, gjaldt det om at vælge 

sit Trænin gstid spunkt saa ledes, at der var saa faa Baa de pa a 

Banen som muligt. Dette er imidlertid prak ti sk talt umuligt , 

naar der er II deltagende Nationer med iaH 44 Baadehold . 
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Man havde ikke været længe paa Pl adsen, før man saa, at 
det var Eliten, der var. sa mlet. Den berømte Firer fra F. C. Z., 

l urich, var genopstaaet med den kendte Stroke Schmid, som 

mange regnede for den bedste Roer paa Stedet. Der var Tysk

rands fænomenale " Toer uden ", Sculler og Dobbelt-Sculler. 

I de andre Baadtyper var der højest anmeldt saa mange Baade, 

som der var Baner, nemlig 6. Hugo og Kolma.n fa ndt sig 

straks godt til Rette i deres egen l1aad og var i en gevaldi e 
god Form . De var noget uheldige i Lod trækningen. De trak 
Jlcmlig bl. a. Tyskl and og Jugos lav ien. 

Vi andre tog den mere med Ro, da vi j o var slu ppet indtil 

videre; Lundqvi st hk derfo r arrangeret en Tur op i Domkirken 

o·m Fredagen; den var noget ud over det almindelige med sine 

over 2000 Statuer og meget andet overdaadigt. Efter endt Ar

bejde, det var nemlig et Arbejde at gad op og ned af de ca. 

200 Trin, tog vi ud til Idrosca lo til de første indledende H eats. 

Det første Heat var i Sculler, hvor Tyske ren slog Schweit

zeren med nogle faa Sekunder i den vanvitt ig gode Tid af 7,19 
(eler var lidt Medv ind ). Det var mege t overraskende at se, 
Tiderne blev maa lt i Hundrede le af Sek under. 

Efter endnu et Løb i Sculler kom det for os sæ rlig spæn

dende Løb. Toeren havde som sagt trukket de berømte tyske 

Olympiadevindere, Oustmann og Adamski. jugoslavien fø rte det 

meste af Løbet, og et Stykke efter laa Tyskl and og Danmark 

og sloges om Andenpladsen; men ved ca. 1700 m avance red e 

Tysk land stærkt og endte med at vinde Løbet med et Y2 Se

kund fo ran jugoslavien og 7 Sekunder foran Danmark, der igen 

var 14 Sekunder foran Holl and. Det var et Løb, der sa tte Hu

møret op. Der var endnu et H ea t i Toer, som blev vundet af 

Italien. Naar man saa paa Tiderne, havde vort Hold den 4. 

bedste Tid den Dag, og da det ikke trak jugos lavien den næste 

Dag, var vi næsten sikre paa, at det vilde vinde M ell emhea tet. 

Den næste Dag, Lørdag, roede Firer en som sædvanlig en 

Tur om Formiddagen, medens Toeren benyttede Tiden til at 
sa mle Kræfter, da det for den gjaldt en Plads i Slutheatet. 

Eftermiddagen blev imødeset med megen Spænding. Vilde 
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de svare til vo re Forventn in ge r? Der var fø rst et Par Mellem

heats i de andre Baadtyper, inden T oe ren sku lde i Ilden, men 

saa gik det ogsaa løs. Vi fik sa mlet et Hyleko r ved ca. 1700 m, 

elet Sted, vi regnede før det mest "psykologiske" fo r KOlmap 

og Grumme. Straks efte r Starten laa de noge t bage'fter, og da 

de endnu ved 1000 111 laa bagefter, havde vi det ikke saa godt. 

Ved 1500· m havde de anbe:ydetsig op til Tredie-P I'a dsell, og da de 

var paa Højde med det Sted, hvor vi stod, begyndte vi at ra abe 

" D anmark, Danmark" i T akt med deres T ag. Grumme vendte 

sig om, men tog sig i det. Chris tiansen saa meget roli g ud, og 

Ko lman sa tte T akten en T and op, og nu begyndte en vanvittig 

spændende Slutkamp. Alle Tiisku erne var fuldkommen ellevilde, 

da de saa Danmark gaa op og vinde paa de sidste IO Tag. 

Det var helt ri g ti gt! Oven paa dette var vi betydeligt stimulere

de til Løbene den næs te Dag. Toeren havde den tred ie bedste 

Tid, og alle vore Hold var kommet i Finalen. 

Desværre kunde vi ikke gaa ud og fej re Begivenheden; den 

Del overlod vi til Mr. Barry, Christiansen og Knud Olsen fra 

K. R., der opfyldte deres Forpligtelser i fuldt Maal. Begiven

heden foreg ik i Milano Roklub, hvor Chri stiansen naaede at 

blive fo rlovet ; da han ikke kunde spise noge t den næste Dag, 

tabte han 5 kg, for hvilket han fik Inegen Ros. 

Søndag var den Jll es t spændende Dag af dem alle. Det var 

som sagt første Gang, at Fireren skulde ud i virkeli g Konkur 

rence; Toeren var jo efte rha anden gammelkendt i det gode 

Selskab, og de and re Hold bestod af gamle rutinerede Roere. 

Vi var afmeldt i Firer med, og det samme var Schweitzerne, 

sa a vi ko,m ud for den f ineste Konkurrence, man kunde tænke 

sig. 

Dagens første Løb, Firer med, blev vundet af Tyskland med 

l/ l00 Sekund foran Italien. 

En halv Time ef ter bl ev "To,er uden " startet. Hvem, der vilde 

vinde, var næsten afgjo rt paa Forhaand, da Steltzer og Ecksfein 

var Storfavoritter efte r Tysklandsmesterskaberne, hvor de ha,,"

de vundet deres Løb meget o,verlegent. Efter at have ført hele 

sidste Del af Løbet, vandt de da ogsaa med IO Sekunder foran 
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Itali en, der havde en meget Il aard Kamp med Sorø om Anden

plad sen. Ty skland s Sejr i denne Baadtype er en af de mest 

ove rlegn e, der blev vundet ved denne K aproning. 

Det næste Løb var Scull er, der ogsaa blev vundet af Tysk 

land (Hasenohrl) , derimod blev Andenpladsen besat af Po len 

(Verey) med en \~oo Sekund fora n Schweitz (RutIi), som man 
egentlig havde regnet mere med. 

Derefter f ul g te Sl ut·hea t i " T oer IIled". Vort Hold havde 

trukket ti-B anen og havde derved kun Konk urrence paa den ene 

Side, nemlig af Tyskland. St raks efter Starten laa Fra nkri g, 

Tyskland og Italien paa Linj e noget fo ran Jugo.slavien, der

efter kom Danmark og Holl and; men det varede ikke længe, 

inden vort Hol.d kom god t f relll og erobrede Tredieplad se n 

ef ter Italien og Tyskland. Disse to Lande skiftedes til at føre, 

men Danm ark fu lg te god t med og ang reb deIll flere Gange. 

Udfaldet bl ev, at Italien vandt med Ji~ OO Sekun d foran Tyskland 

i Tiden S,14r" /~00; Danmark Il avde Tid en 8,16"%00, altsaa knap 2 

Sekunder ef ter Vinderen. D et var en vældig god Præs tat ion, 

naar IIla n tænker paa, at Kolm iln og Grumme praktisk talt hav

de trænet sig se lv, og der fra ma nge Sider havde være t Skep .. 

sis 111. H. t. deres Kvalifika t ioner til at deltage i Europamester
ska berne. 

Saa fulgte Firer ud en Sty rmand. Danmark havde her 3-B a.

nen og fik derved Schwei tz paa den ene Side og Ita li en paa 

den anden. Nogle Hu ndrede m ef ter Star ten laa Tyskl and og 

Schweitz i Spidsen, noget ef ter f ul g te Danm ark og Italien og 

til sid st Holl and og Ungarn. Ved 1000 111 havde Tysk land tag;: t 

Føringen foran Schweitz, og Danmark var kO·lnmet noge t foran 

Ita lien, der styrede skævt og pressede os. Ved 1500 m var 

Tyskland fa ldet tilbage til Fjerdeplad se n, medens Schweitz og 

Danmark sloges om førin gen ; men Danmark var nu begyndt 

at styre noge t over mod Bagbord og pressede Itali en. Kort her

efter meld tes der i Højtta lern e, a t Danmark havde tage t fø

ringen, men havde svært ved at holde den og derfor igen faldt 

noge t tilbage. Schwei tz vandt Løbet, Hali en blev Nr. 2, idet de 

i de sid ste IO Tag tog en Y2 Længde fra D anmark, der bl ev 

NI'. 3. Begge Baade var gaaet udenfo r Banen; man var stærkt 
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i Tvivl, Olll de var blevet di skvalifice ret, men der ske te heldigvis 

intet i den Retning. 

Tiderne blev: Schwei tz 6,57' %00, Ita lien 6,59 '%00, Danm a rk 

7,OOYlOO. NI'. 4 blev Tyskland, derefter kOlli Holland og Ungarn. 

Som Slut paa det hele kom " Otter". Kampen kom her til at 

staa mell em Unga rn og Tyskland ; lJlen det var dog Tyskland, 

~O lll var den stærkeste. Italienerne, sidste Aars "Europamest

re", var ikke saa gode, som mange 11 avde ventet. EHer Starten 

hHte Tysk land, skarpt forfulgt al' Ungarn og Ita li en ; Danmark 

kunde ikke fo r A lvor true M odsta nderne og var derved uden 

stør re Betydning for Løbets videre Forløb. Tyskland vandt: 

Løbet i Tidcn 6, I 9:.l:}) 00, U ng;Hn N r. 2 i 6,20G!}'100. Det va r et ua 1-

mindt:li g flot Op løb, idet der kun var R Sekunder mellem første 

og sidste Baad. Det var en fl ot Afslutning paa dette Aars 

E u ro.pa l11 es terska be r. 

Efter Resultaterne stod Tysk l;J nd som en flot Nr. 1 llIed 4 

FvJrs tepladser, 2 Andenpladser og en Fjerdep lads, derefter kOIll 

Ital icn Illed 2 FVJrs tep ladser, 3 And enplad se r og I Tredie- og 

Fjerdepl ads . NI'. 3 blev Schweitz lIled I Førstep lads og I T re

diep lacb, og SOIII Nr. 4- kom Danmark med 3 Trediepladser og 

I Fje rd ep lads. J Betrclg tnin g af, at der deltog II Nat ioner, maa 

det siges at være en værdig Repræse ntat ion, Danmark havde 

laaet. 

0111 Aftenen var der en usa ndsynlig kedelig Fest paa " Li

doen", hvor Præ mieuddelingen fa ndt Sted med lange Taler af 

Præ sidenten for f. I. S. A., iVl . Fia/ani, og en iia li ensk Prin s; 

Hver Deltager fik en lilie Broncellledaille fo ruden Deltager-. 

mærket, og den de lt agende Klub fik ell l'laquette, so m D. F. f. 

R. var sa a ven li g senere at g ive os et Eksemrlar af som er 

Minde og en T ak tilos for godt Arbej de. 

Da vi havde faae t oversraaet Tal erne :og- .Uddelingen af 

Pr~lIli er, drog de fl es te af os ud for at kigg.c. li dt p·aa Milano. 

Der viste sig at være stol'e Mulighede r 101' a·1 Slags Skæmt og 

Spøg. Ude raa "Lidoen" havde vi tru ffe t vor Vært fra sidste 

Aars Tur til H annovel', Helmut Ko/s . Vi havde all ered e den 

Dan g sagt, da vi tog Afsked med hill an den : " Auf Wiedersehen 
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in Mailand ." Han slog Følge med os, og det tør siges, 3.t Vl 

fik rigel ig indhen tet det fo rsøm te. 

Den næs te Dag var der arrangeret en Biludflugt til COIllO

søe n. Vi sk ulde allerede starte K I. 8, saa det var en noge t bro

get Flok " Tømmermænd", der drog ud paa denne Tur, men 

det klarede op ad Dagen. Det var en meget smuk Tur gennem 

Posletten, Slllaa snavsede Landsbyer, hvor Gade rn e var sa a 

Besog i Conzo . 

smalle, at Turistbilen knapt kun de pa ssere, og frodige Vin

Inarker. Vi kørte først til Bell agio, som ligge r ude paa en Pynt, 

hvor COlllosøen deler sig. Her spi ste vi vor medbragte Mad 

og gjord e et Jn·dhug i de forsJ(elli ge Souvenirboder. 

Det var eHerhaanden blevet meget vannt, og v i læng tes 

efter det Bad, der ventede os i Como, saa vi slo·g ind paa Vejen 

til denne By. Vejen gik hø.it oppe over Søen, hvor den var hug

get ind i Bjergsiden; Indtrykkene var saa mange og ri ge, at 

man havde svært ved at saml e dem alle, og derfor faldt 

Crusell ogsaa trøsti g t i Søvn og vaagnede først op, da vi an

kom til Co 1110 . Vi tog straks ned i Roklubben , hvor vi blev vel 
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modtage t, og derefter var der almindeli g Vandgang. Como

Roerne se lv skulde ikke nyde noget, da Vandet efter deres For

hold var meget koldt, saa vi bl ev betrag tet som ren e " Vikinger". 

Hugo viste Si? so m en excellent Udsp ringer, han tog LO 111 

Vippen baade for læns og baglæns. E fler endt Svømmetur bl ev 

Byen besigtiget, og derpaa gik det igen Jllod Milano. Den sidste 

Aften her blev brugt til at besøge de Steder, vi fik an

befalet og faa endnu et Par Glas af den billige Vin . 

Vened ig blev Turens næste Maal, og hertil ankom vi KI. Il 

næs-re Fo.rmidd ag og tog ind paa Hotel " Continental ", som det 

iuvr igt fra raad es enhver, der kOll1l11er ti i Venedig, a t benytte . 

[ Forhole! til, hvad der var at se, havde vi alt for lidt Tid, 

men vi udnyttede den paa Ibedste Maad e. Vi tog en af de sted

lige "Spo rvogne" o,p til M arkuspladsen, hvor Barry, der ikke er 

saa lidt af en Skuespiller, nød at optræde for stort Publikull1 

ved at fodre Duer. Der blev arrangeret en fælles Tur i Doge

paladset, Markuskirken og Blykamrene, og de sids te Penge 

blev brugt til at købe Souven irs for paa Rialtobroen med de 

mange srnaa Boder. Om Aftenen nød vi Maaneskinnet over 

Canale Grande og Dogepaladset, medens vi sad pa a Markus

plad sen og hørte pa a Orkestermusik. Nogle af os tog en Gondol 

hjem ti l Hotell et efte r længe at have di sk uteret Pri sen med en 

af di sse Røvere til Gondolie re r; men vi var paa dette Tid s

purikt blevet saa trætte, at vi ma nglede den rett e Stemning til 

at nyde Turen ri g tigt. 

Inden Afrejsen den næ ste Morgen havde "Tekla" sø rget for 

Indkøb af Vin til at fejre hans Fødselsdag med i Toget. Hjem

rejsen fo·døb paa bedste Maade uden særlige Begiven'heder. Vi 

brugte Tiden til at spille Kort og Skak og til at sove; men vi 

vaagnede betydeligt op, da vi kom om Bord i den danske Færge 

og fi~ dansk Smørrebrød og 01. 

Ved Ankomsten til København blev vi venligt modtaget af 

en Mængde Menneske r, der bestyrkede os i vor Følelse af, at 

vi havde gjort vort bedste derude i det fremmede. 

Ole Secher. 
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HVORFOR JEG ROR? 
Dette Spørgs1'llaal har vi stillet en Række af vore 
Medle11'rmer, SOHl udo'ver Roningen bar det tilfælles, 
at dCl'es Arbejde ligger i ".den røde Bygning" . 

. . .... . .. .. . . . .. " .. .. ... .... . . ... . ... .. -. 

- For det første ford i jeg kan li ' 
det. - For det andet fordi jeg ikke 
kan undvære Kammeraterne. Det kan 
sætte Sving i en for hele Dagen, naar 
'!Jan har været ude paa Øresund en 
Timestid om Morgenen sammen med 
dem. - For det tredie fordi jeg nu har 
naaet en Alder, i hvilken j eg simpelt/.. 
hen ikke tør la' være at dyrke Idræt 
- for mit VeJbefindendes (og mit 

Korpus') S'kyld . - Men det ska l indrømmes, at det tit er 
forba ndet svært at komme saa tidligt op om Morgenen. 

Fuldmægtig, cand, ;u/" AXEL LUNDQ VIS T, 
l, Hovedrevisorat. 

En herligere Indledning til Dagens Ar
bejde end en rask Morgen-Rotur paa det 
friske Vand sam'men med gæve Kammera
ter kan ikke tænkes. Kun beklager jeg for 
'mit eget Vedkon171l1mde, at denne uonlStp
delige Kendsgerning fprst er gaaet op for 
-mig i en forboldsvis fre-ml'ykket Alder. 

Min Medlidenbed med de Stakler, der 
endnu sv,ever i Uvidenskab og Vankundig
fJed med H ensyn til Rosp01'tem Lyksalig
hed, er derfor grænseløs. 

Ministersekretær og Fuldmægtig i Undervisningsministeriet, 
cand. jUl', }-J, A, BRØNDS TED. 

6 



Jeg ror, fordi jeg var for tyk. Jeg var, 
som man bliver, naar man er 36 Aar, har 
god Appetit og lader sig transportere til 
Kontoret for at sidde paa en Stol det 
meste af Dage /l. 

Tilfældet førte mig i Foraaret Ild i 
Roklubben, hvor jeg i Sæson en har roet 
Motionsroning 3 Gange ugentlig. 

Det Izar hjulpet mig enormt at ro . 

Ikke alene har det slanket, men jeg 
befinder mig sao godt, som jeg ikke har gjort i mange Aar. 

Stor SporPsmand og fin Roer bliver jeg aldrig, men jeg er 
kommet til at holde af ,Roningen og har faaet Trang tit Motion. 

Jeg har aldrig før dyrket /lOgen Form for Idræt, men gør 
nu i Vinter med Velb ehag Gymnastik 2 ·Gange ugentlig og sav
ner her kun -Roningens friske Luft . 

Derfor - ikke mindst, hvis De ikke længere er ganske ung 
- ro om Sommeren og gør Gymnastik om Vinteren" 

Ekspeditionssekretær i Finansminisreriet, 
cand. jur. SVEND ALSTRUP. 

Ja, hvorfor? - Jeg var nærlllest præde
st ineret t il at blive Roer, idet min F~del' 

selv var en ivrig Roer og gennem en lang 
Aarra:]<ke havde haft IIled Rosporte n her i 
Landet at grare . H ans Interesse var uSl'æl< 
ket, da jeg voksede op, og mange Gange 
har jeg' som Dreng været med ham ude at 
se paa Roerne, naa r de tog ud paa deres 
Ture. Det fa ldt derfor ganske naturligt, at 
jeg som ung Student meldte mig ind i den 
daværende .. Akademisk Roklub" - og jeg 

har ikke senere forrrudt det. - I Srud iet iden og under min Virk
somhed i ,. den røde Bygning " ha r jeg styrket mig legemligt SOI1\ 

aandeligt ved Turene i H avnen og paa Øresund. Jeg har følt Glæ
den ved sammen med gode Kallll1\enHer at deltage i Kaproninger 
og i den forudga aende Træning, og jeg har saa sent som i Sommer 
med Kolleger fra "Bygningen" været paa L angrur gennem nogle 
af Landets - ja, jeg vover næsten at sige - V erdens skØnneste 
Egne; en enestaaende Oplevelse - saa der er vist in-gen Tvivl 0111, 

hvorfor jeg ror og vil blive ved med der. 
Kontorchef i Udenrigsminist eriet, rand . jur. F. HVASS. 

Vi va r nogle Stykker, der blev enige 
om, at vi havde indsamlet lidt for meget 
Kontorstøv, og derfor snakkede vi om 
Sagerne. - Hvis nogen dengang havde 
spurgt mig, hvorfor jeg kunde tæ nke mig 
at ro, vilde jeg have svaret, at Formaalet 
var frisk Luft og Motion . Naar ogsaa jei: 
er blevet spurgt i Dag, vil jeg kunne be
kræfte, a t de Forventninger, jeg som 
"ufødt Kanin" stillede til Roningen i 
fuldt Maal holdt Stik. 

Udover dette , at faa rørt og trænet de efterllaanden noget 
afsl appede Muskler, give r Morgentimen derude paa Sundet 
imidlertid ogsaa noget i Tilgift. Dette "noget" er det maaske 
vanskel igt at definere for dem, der ikke har prøvet det, men 
det sta a r utvivlsomt i Forbindelse med dette, at man er en 
3-5 Stykker i samme Baad, at Solen kan skinne en Foraars
morgen, saa Øresund er skønnere end Middelhavet, at det kan 
regne derud e en Efteraarsmorgen , saa Regndraaberne i øje
blIkket Virker direkte generende, og at man under a ll e Omstæn
digheder e·fter Styrtebadet befinder sig som et nyt og bedre 
Menneske. 

Landsretssagfører, cand. jur. M. MOL TKE LETH. 

Allerede den Omstændighe.d, at jeg 
deltog i den Tur, som Frants Hvass 
flor omtalt paa foregaaeinde Side, er 
egentlig Forklaring nok paa min In
teresse for Roni,nge,n. Dertil kommer 
de ma,nge herlige Ture i Sundet, som 
jo ka.n gøres med Udbytte for Helbred 
og Humør, selvom Solen ikke skinner 
hele Tiden. Det gjorde den derimod 
paa vor Jyllandstur, som paa Billedet 
man ser. Ved den Lejlighed blev ogsaa 

. . ' jeg portrætteret flere Gange, men det 
gjorde Ikke noget, da selv mine ·nærmeste ikke kunde 
ken.de mig. Jeg. har da i Reglen ogsaa andet (og mere) 
Tøj paa, naar Jeg optræder paa Christiansborg. 
Kon/orche! i Udenrigsminist., cand. jur. GUSTAV RAS!MUSSEN 
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DrukneulyHe 
,cd Vasll<~$\en 

U nder samme Overskrift bebudede Bestyrelsen i Aarbogen for 1937 
større Aktivitet overfor Spørgsmaalet "Livred ning". - Aktivi

te ten har givet sig Udslag i: 1) Afholdelse af korte Kursus og 2) 
som Basis fo r disse Kursus Udsendelsen af den lille blaa Bog: Liv
redning, som Medlemmerne faar udleverd gratis. 

Disse korte Kursus - paa "O nsd agsaftenerne" - vil stadig bli ve 
fortsat. 

Naar vort ny Hus staar færdigt, vil " Køben l1avnskredsen" afholde 
et Fællesmøde for al:le de københ av nske Hoklubber, hvor Idræts
inspektør Holger N ielsen vil holde Foredrag med Demonstration af 
de vigtigste Spørgsmaal angaaende Liv redning. -- Samtidig har Hr. 
Holger Nielsen tilbudt - gennem et større praktisk Kursus - at 
uddanne nogle ganske faa Medlemmer fra hver Klu b som Instruk
tører i Livredning. 

Det er et enestaaende godt Tilbud, og der vi l sikkert rundt om 
i Klubberne blive Rift om at bl ive udtaget ti l at repræsentere Klubben 
ved dette Kursus. K. N. 
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Langturen BASEL~BREMEN 

29. JULI-17. AUGUST 1938 
BAAD: R/S "ELEKTRA" 
DISTANCE: . .. 1120 KM 

DELTAGERE: 

M. SCHMIDT 
A. J. SECHER 

L. UTZON 

E fter gennem .e t helt ~ar at have sna kket og korresponderet 

om Langtul b lev aet ved laget, at VI skulde ro følgende 

Tur: Basel-Wesei ad Rhinen, Wese l-Min den ad Lippe-Seite

Kanal, Dortmund-Em s- Kanai og Mittelland-Kanai og Minden

Bremen ad W ese r. Vi kunde dog paa Floderne regne med en 

fin "Med"-S trøm, saa det ble v L'n noget mindre Distance i rig

ti ge Roki lo llleter. Turen blev hoved sagelig arrangeret af Hr. 

Meyer i Frankfurt an der Oder fra Forenin gen "Die Dane
markfahrer", SO lll netop har Arrangel11ente t af saa dannc Ture 

til Opgave saavel for Danskere i T ysk land SO Ill for T yskere i 

Danmark. D et var os en uhyre stor Hjælp at have et saa god't 

A rrangement at for lade os paa, og vi mærkede f lere Gange, 

hvor rart det va r, at hele Turen var o·rdentli g planlagt i For

vej en - li ge saa ra rt er det maa ske a t kunne sej le ud i det 

blaa - men paa en Tur i T ysk land passer det vi stnDk bedst 

at have det hele organise ret for ud . 

V i se jlede fra Stetlin den 14. Juli og havde saaledes ca. 15 

Dåge til Nedturen, id et vi havde besluttet at se mere af Tysk

land end selve Roturen kunde g ive os, og derfor havde bestemt 

a t rej se til Basel med Toget over de sto re tyske Byer : 

Be rlin , Leipzig, Niifnberg og Miinchen. Ogsaa paa denne Del 

af Turen havde Hr. Meyer arrangeret det saa ledes, at vi var 
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Roklubbernes Gæster til Overnatning, hvor det var mul.igt, og 

vi kan kun sige, at vi overalt blev modtaget med den allerstør
ste Gæstfrihed. Det er selvfølgelig ikke til her at give no

gen udførlig Beretning af alt, hvad vi saa og oplevede, 

men et lille Udpluk af Nedturens Oplevelser kan vel aldrig 

skade. I Berlin saa vi Olympiadestadion, Funkturm, Potsdam 

med Sanssoucci, Tempelhofer Flyveplads og fo.retog en Rund

tur iTuristbil. Leipzig : Volkerschlachtdenkmal og Messehal

lerne. NUmberg, hvor vi boede privat, den gamle interessante 

By og den nye Del med kæmpemæssige Partibygninger, samt 
Rothenburg. Miinchen: Deutsches Museum, som indeholder alt, 

der har med Teknik at gøre, bl. a. en veritabel Kulgrube, Flyve

maskiner, den første Undervandsbaad U. 1., Planetarium og 

meget mere. Garmisch med Zugspitze, Lindau, hvor det altid 

regner, Friedrichshafen, hvor vi b.oede i Klubben samt saa den 

nye " Hindenburg" under Bygning, Schaffhausen med Rhinfal
det og Basel med Knækket. Her er overalt sparet paa Super

lativerne, men dem maa man tænke sig lil; de skulde have 
været der. 

Paa hele denne Del af Turen reiste vi søm rigtige Turister, 

idet vi havde sendt Baaden og det meste af vor Bagage til 
Basel med Banen fra Stettin. 

Først i Basel, hvorfra vi startede den 29. Juli, begyndte den 
egentlige Rotur. Her inviterede man os paa en lille Prøvetur i 

en Firer, for at vi kunde lære Strømmen og de vigtigste Regler 
for Strømroning at kende. Det var vi meget glade for, da Strølll

men jo for os havde ganske ukendte Dimen sioner. F. Eks. ro ede 

vi paa denne Træningstur ca . 20 Minutter med Strøm

men, mens Tilbageturen med kraftig Ronin g tog ca. halvanden 

Time. Basel ligger faktisk i 3 Lande, Schweilz, Tyskland og 
Frankrig, saa der var jo lidt Parlamenteren med Told- og 
Grænsemyndighederne. Vi havde dog en Anmodni,ng med fra 

det tyske Gesandskab i København om at behandle os venligt, 

og . det blødgjorde som Regel de strenge Embedsmænd. Vi 

erfarede her i Bas.el, at det er fOf'budt at have FotograJiapp>arate:r 
med paa Rhinen, hvo·r den danner Grænse mellem Tyskland og 

Frankrig, og som Grund blev angivet, at der blev " bygget" en D,el 
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langs Rhinen. Vi opdagede senere, at det passede allerhøjeste 

Grad; paa tysk Side bygges for hver 2- 300 Meter en lille frem

skudt Fæstning, mens dette Arbejde er færdigt paa fransk Side, 
Bag dette ligger som bekendt Fæstningsværker af ukendte Di

mensioner. Det ser temmelig uhyggeligt ud, og overalt er der 

Soldater i Massevis; desuden er Bredderne ret kraftigt bevokset 

med Pigtraad . Vi snakkede flere Gange med Soldater af begge 
Nationer og fik herigennem det Indtryk, at det fransk-tyske Ven

skab ikke er særlig udpræget. Vi landede et Par Gange paa 

fransk Side, hvor vi nærmest p.aa Fingersprog gjorde os for

staaelige; spurgte man Soldaterne, hvad de saa indgaaende 
studerede i deres Kik,kerter, fik man at vide, det var Pigerne 

paa den anden Side, saa ligefrem h0jlidelig tager de ikke deres 

Stilling; de kom forøvrigt med en mægtig Spand Rødvin tilos. 

Det første Stykke af Rhinen fra Basel til forbi Mainz er ret 
trivielt i landskabelig Henseende, idet Bredderne bestaar af 

flade Marker, Poppeltræer og Forter, og kun svagt kan man 

skimte Schwarzwald i det fjerne. Vi havde hørt meget om, hvor 
farlige de mange Pontonbroer skulde være, men vi havde kun 

Vanskelig,heder med en, den sidste, fordi den laa skævt paa 

Strømmen; men den er ogsaa meget berygtet. I det hele taget 

er der ingen Van skeligheder med at ro· paa den Strøm, naar 
blot Styrmanden er vaagen, og det er jo hyggeligt at se Land 

skabet glide forbi med rivende Hastighed, ogsaa naar Inan ikke 
ror. Paa den første Del af Rhinen kunde vi holde 18-20 I<m i 

Timen , men det faldt ret hurtigt til 12 km, som vi nøjagtigt 
roede paa den sidste Del af Rhinen, naar vi selv holdt almin
deligt Langturstempo. Af Plager havde vi dog ogsaa en Del. 

For det første fik vi en Del Kæmpevabler paa Prøveturen; end~ 

videre var det netop i den Tid, vi roede, saa fantastisk 

varmt, at man i hver By, vi kom til, sagde: At det i Dag var 
Aarets varmeste Dag. Temperaturen laa omkring 35 Grader 

i SI<yggen, tro,r jeg. Naa, vi roede nu heller ikke i Skyggen, mell 

midt paa Rhinen i ubarmhjertig Sol, som ogsaa naaede at for
brænde os ga,nske godt, især paa Skul'drene. Vi var dog op

findsomme og roede i Pyjamas, hvilket er et absolut anbefalel

sesværdigt Rokostume. Et enke'lt Maaltid indtog vi ogsaa i en 
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mindre fransk By i Pyj amas; de troede vi st, det var dan sk 

Nationaldragt! 

I vore Klubjakker og med vort tyske Sprog bl ev vi overalt 

straks gennemskuet SO Jll Udlændinge, og der er f akti sk ikke 

den Nation, vi ikke er blevet antaget for at tilh øre. Endnu en 

Plage under Roningen varde mange Stikfluer, SOI1l dog var 

lette at slaa ihjel, saa vi tilsidst havde hele Bunden dækket 

med Flueli g. En rigtig fransk By maatte vi jo ogsaa se og tog 

derfor en Aften til Strassbourg, so m omend tidligere tysk By 

dog var ganske fransk, mes t vel fordi den er møgbeskidt! 

I M annheim hoede vi hos den berømte Kaproningsklub 

"A1l1icitia", so m har Olympiasejre og et Utal af andre fine 

Ting bag sig. Her bl ev vi und erholdt af Klubbens øs trigske 

Træner, som ogsaa var en Tur med os i Heidelberg. Han havde 

ført en meget omflakkende Tilværelse med Fangenska b og 

Landsforvi sning paa Grund af politisk Virk somh ed i Øs tri g. 

l det hele tage t spi ller Politik for de unge meget stø rre 

Rolle end herhj emm e, men det er vort Indtryk, at de alle er op

taget af en virkelig ærlig Begejstring, og det til trods for, at 

de ikke kan undgaa at blive sat mege t tilba ge i deres Uddan

nel se ved Y2Aars Arbejdstjeneste og 2 Aars Militærtj eneste; 

men der er det retfærdige ved det fremfor Forholdene her
hj emme, atdet er ens for alle. De, der ikke kan blive Soldater, 
maa betale Skat. 

Vi blev paa Turen udsa t for de mest for ske lli ge Soves teder : 

Lige fra Gulv og Ungdomsherberg til fine Hotell er og private 

Hj em. V i havde dog for en Si kkerh eds Skyl d taget Telt med 

og fik ogsaa Brug f af det flere Gange. Vi var naturligvi s hver 

Gang, vi kom til en ny By, meget spændt paa, hvad Illan havd e 

antaget os for og hvilket Natteleje, Jllan havde belavet sig paa 
at give os. 

IDet berømte Stykke af Rhin en g lædede vi os meget til, og 

vi bl ev hell er ikke sku ffe t. Det ligger mellem RLidesheim og 

Kobl enz og er meget sm ukt; her gaar et Utal af Passagerba ade, 

alle Hjuldampere. Vi havde hørt meget om, hvor farlig Binger 

Lock skuld e være, men ogsaa det klarede vi med Glans; enten 
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FTokostpause ved R olandseck (Rbinen). 

maa vi have været ualmindelig heldige, eller ogsaa har Tyske r

ne overdrevet svært i deres Beskrivel se r af de forskellige Fa

rer, vi kunde blive udsa t for . 

I Kain sa a vi naturli gvis Domkirken, salli JO er pragtfuld og 

med f uld Ret verden sberømt. Over DLi sseldorf bl ev vi glæde li g 

overrasket; vi havde egentli g ventet os en smudsig Fabrik sby, 

Jllen clen viste sig at være en meget smuk By, som kun indeholcll 

Admini strationsbygningerne til de store Indus trivirk somh ede r 

og ikke Fabrikkerne se l.v. Vi var nu paa Nedre Rhinen, og 

Landskabet havd e fuld stændig ændret Karakter; sa mtidig hav

de T raf ikken ændret sig betydelig t. Paa det første Stykke af 
Rhin en gik kun kortere Slæbetog og Moto.rsej lere, senere paa 

det smukke Stykke af Rhin en var det de store Passager

skibe, som gav en ret ubehage lig Dønning fra sig, og 

nu, hvor de sto·re Industrice ntrer nærmede sig, saa man 

Illest lange Slæbetog med Masse r af Pramme, og her maatte 

vi sOl11me Tider sno os ret krafti gt. Vi var dog glade for, at vi 

havde vores egen Baad at ro i og ikke en ty sk, som vi godt 
kunde have laant, for i det ret kraftige Kølvand var en s()

gaaend e Baad næsten nødvendig. 

I Kbln og DLi sse ldorf traf v i de Illuntreste Folk, vi indtil 
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da havde mødt. J det hele ta,get var det interessant at lære næ

sten alle de tyske Dialekter og Folketyper at kende, selvom det 

jo kun kunde blive til et flygtigt Bekendtskab. Rhinlænderne 

er dog efter vor Mening de muntreste af dem alle. Her havde 

vi et Par brave Aftener sammen med en Bunke Tyskere, hvor 
der blev drukket saavel meget Vin SOI11 01. 

Oven paa disse ret anstrengende Dage var det helt rart at 

komme ud paa Kanalen og hvile ud, for her var der ingen Ro

klubber. Til Gengæld maatte vi nu ro i normalt dødt Vand . Vi 

havde egentlig planlagt en Tur med Tog eller Skib paa Mosel, 

men besluttede i Koblenz at opgive dette, mest af økonomiske 

Grunde; men efter hvad vi kunde forstaa paa de ty ske Roere 

i næsten alle Byer, er Mosel et glimrende Emne for en Lang

tur, hvis man har Tid og Raad. Ganske vist undgaar det ikke 

at blive en Drikketur af Rang, men det kan jo ogsaa være gan

ske pudsigt. DUsseldo·rf-Roerne anbefalede særdel es Turen fr·a 

Trier til DUsseldorf, da man saa baade kunde opleve Mosel 

og gøre mange interessante Fabriksbesøg i [ndustri

egnene. Dette sidste blev os tilbudt, men vi maatte desværre 

sige Nej, da vi ikke havde Tid dertil. Ogsaa et Tilbud om en 

hel Dags Ophold i en Kulmine maatte vi desværre sige Nej til. 

Der ventes ved den t ørste Sl1lse' i 
Lippe-Seite-Kanal. 

\ , 

AARBOG FOR 1938 83 

Efter Roningen paa Rhinen var det helt ejendommeligt at 

komme ind i Kanalen; her var det mere, hvad man forstaar 

ved Langtur med Roning paa dødt Vand og Overnatning i Telt; 

det var nu ogsaa ganske hyggeligt, og her havde vi jo Tid 

nok tii at spekulere over alt det nye, vi havde oplevet, og det 

var slet ikke saa lid!. Kanalturen var egentlig smukkere, end 

man venter, idet Sidern e er bevokset med Lyng og Skov for 

store Deles Vedkommende. Her taltes blandt Landbefolkningen 

for en stor Del Plattysk, som vi ikke 10,[stod et Ord ar. 

En Morgen havde vi en Flok Til·skuere paa 5 Børn fra den 

nærliggende Gaard, og aldrig har vi set noget saa nysgerrigt. 

Hvis vi ikke havde spærret Indgangen med Køjesække, var de 

saamænd kommet helt ind i T eltet tilos. De gloede uafbrudt, 

fra vi stod op, og til vi drog afsted l Y2 Time senere. Her i Ka

nalen havde vi ret lange Dagmareher, men det hjalp, at vi 
under Maaltiderne kunde lade os slæbe af en af de )111nge 

Motorsejlere, saa vi ingen Tid spildte; de gik dog kun 4 km, 

mens vi selv gik præcis 8 km . Ogsaa gennem Sluserne lod vi os 

i Reglen slæbe. Vi passerede ialt 9 Sluser og maatle bære Baa

den ved de 2. Trafikken her paa Kanalen er ret kraftig, og da 

Kanalerne er temmelig smalle, maatte vi ofte sno os meget for 

at slippe helskindet igennem. Ligesom paa Rhin en er det mest 

Slæbetog, der sejler her, men mens det paa Floderne er Hjul

dampere, er det her Turbineskibe. De lavede et kedeligt Køl

vand og var ikke rare at slæbe efter. Engang kom vi til at ride 

paa Dønningerne af en lille eniig Slæber og roede som rasende 

for at holde os deroppe, for det gik jo meget lettere; lidt efter 

blev vi dog af Folkene ombord vinket væk, da de vilde have 

fuld Bevægelsesfrihed til Siderne. Vi holdt sa a op med at ro, 

men opdagede derved, at vi ganske kunde have sparet os Ulej

ligheden, for vi kunde slet ikke komme ned igen, og vi lød os 

saaleaes drive et Par Kilometer, hvorefter vi kom til at ligge 

lidt forkert og faldt af. Man skal nemlig for at kunne drives 

frem paa denne Maade ligge i en ganske bestemt Stilling i For

hold til Skibet. Nu besøgte vi MUnster, hvor vi boede i den 

akademiske Roklub, som har et dejligt Soveværelse saavel for 

Gæster, som for Klubbens egne Medlemmer. 
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Efter Kanalen kom vi 

ved Minden ud i W ese r. 

Her, saavel SO ill i den 

næste By, Hoya, havde 

man indkvarteret os paa 

Hotel. J Minden saa vi den 
berømte Bro, ad hvilken 

Mittell andkartalen bliver 

fø rt over Weser. Det el et 

f iol Styk ke Ingeni ørarbeJ

de; Bunden er dækk et med 

Blyplader, sOlil er lodd et 

sammen, og den er bygget 

under Verdenskrigen . Det 

var paa fald ende, at vi nu 

var komlnet op i Nord

ty ~ kland, fo r Folk var nu 

meget mere fiegmati ske, 

men til Gengæld hell er 

ikke særli g morSO illme. 
Sej/forspg paa W eser. 

Over Weser blev vi temmeli g skuffede; den er lill e og 
har kun lidt Strøm. Sam tidig snor den sig gan ske infamt, sa a 

man til sids t ikke ved, hvor Nord og Syd er. V i havd e her to 

væmmelige Rodage med IO- II Timers Roning og den sidste 

D ag nederdrægti g Modvind og vold soI11m e Regnhyger; vi frøs, 

som om det var midt om Vinteren, og kn ap var den en e Byge 

forbi, f ør der kom en til, der var meget værre. Vi g lædede os 
mægtig t til ;,; komlll e til Bremen og faa et ord entligt Maaltid 

M ad; fO l vo r Frokos t havde været under al Kritik , idet vi havde 

fo reta ge t lndk ~·) be n e i en l ill e Land sby, der var befæn g t med 
Mund- og Klo.vsyge. 

Bremen bl ev en glædeli g Overraskelse; der var en fl ot Ro

klub, og vi blev indkvarteret hos en Kaffegrosserer, hvor tid

li ge re Hee og Hendrik sen havd e boet under en Kaproning ; her 

f ik vi de bedste Senge, vi endnu havde haft og var end

videre Gæster til Maaltidern e. Fra Bremen skuld e vi sende Baa

den hjem og se lv tage T oge t over Hamburg og LUbeck til Kø-
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ben havn. Roe rne i Bremen var dog saa venli ge at sø rge for al t 

vedrørende Afsend else n af B aa den, saa vi kun havd e tilb age at 

hente vore T ing i Baaden, pakke Aarer og and et Tilbehør og 

saa rej se hj em. 
I Hambo ng boede vi i Rokllubben " Hiansa'\ som dog ikke vø ste 

særli g Interesse fo r os. Her tilbragte vi forø vri g t nogle bevæge

de Aftentimer i Byens Forl yste lsescent rum , Sf. Pauli. Den næste 

Dag foreto g vi vore sid ste Indkøb og ' rej ste saa med T o-etage rs 

Luksustog til LUbeck, hvorfra Skibet til Københ avn afgik 0 111 

Natten sov vi fortræffeligt i det fri i L iggestole, og den næs te 

Morgen gik vi gennem en meget blid T o·ldkontrol i Land i Kø

benhavn . Saa var den Tur forbi. 
V i kan kun sig e, at vi var glad e for at have valgt Tyskl and 

at ro i . Overalt modtog man os med den største Venli ghed. 

Samtidig fik vi et ganske godt Indtryk af " det tredie Rige" . Vi 

kunde j o ikke undgaa at træffe ivrige N azifolk, som baa de 

prædikede og fo.rtalt e om .deres Forhold og spurgte os om dan

ske Forhold. I Begyndelsen var det interessant, nlen til sidst 

blev det lidt trættende. Fæll es for dem alle va r det, at de tro

ede, at udenlandske Avise rs og Udlændinges Mening i det hele 

tage t var meget imod Tyskland. Vi fo rsøgte efter bedste Evne 

at overbevi se dem om, at saa slemt, som de troede, var det ikke. 

Det Spørgsmaal , vi oftest fik stillet, var : " Wi e gefal lt es Ihnen 

in Deutschland?", og hertil kunde vi altid kun svare, "SeJ lr gut! " 

Dette skulde gern e have givet et lille Indblik i, hvorela ll vor 

Lan gtur har formel sig, og samtidig skuld e det være ' II An

befaling til andre af Klubbens M edlemmer om at g(1re en lig
nende Tur, der, se lvom den maaske er lidt dy rere eno Lang

ture ellers plejer at være, absolut vil lønne sig. Vi hørte om 

Roere, der havde roet paa Donau og især om mange, der havde 

roet paa Mosel, og navnlig den sidste Tur bl ev overalt ros t 

i høje Toner. 
Idet vi til Slut haaber, at vi ikke bliver de sidste fra vor 

Klub, der laver en saadan Flodtur, vil vi gern e takke D. S. R., 

fordi vi deri gennem har faa et Mulighed for at faa denne store 

Oplevelse paa en saa fornøj elig Maade. L. U . . 
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