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INDVIELSESH 0JTID ELI G HED EN
Søndag den 18. Juni 1939

Skin, Sol, ud ODel' de blufrende 1"1<115
giD Dagen din festligste GI<1ns!
Livsglæden, Spor/en, Sundhedens Sag
dig fLettedes alter en Kra.ns!
Solskin i Glib'en pait Øresunds Blaa
Baad som en Lysstribe bcr?r'
spred, Sol, den sløolunge DagLigdag:; Graa
Dis os lidt Sctltholmsoejr!

001'

Skin, Sol! Skab sugende LængsLer os
fra Asfalten mod din N afur,
hvor ikke de nagende Pligter - pai:/. Trods el' Tremmer i Madstræoef.<; Bur!
Skin, Sol, giv Tone de blafrende Flag,
brun vor Kind og vort Sind mod Sd. Hans.
Skin, og forgyld oort Ii us og 001' Sag
med Højsammers straalende Glan:;!
... Skal eng<1ng der sk:rioes Historie om
den Sport og den Klub, som el' vor,
skal som mimrende Gubber vi høre en Dom
over Opgaver, som laa os for,
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~aa ligger vort Slot h er at vidne for dem,
801n fil d en Tid ved Aaren la'r Plads:
Danske Studenter et Sundhedens Hjem
der rejstes, som Smnlingslnærke for dem,
hvem Hvilens, Afslappelsens dulmende Glem
blev bestemt ved mere end .Jazz.

Føl' spændt e ved Am'en man Slaoerne fast ,
Lioet sem Fanger de sad.
Galajen, d er sank m ed den lidende Last
kan fort æ lle om Smerte og Had ..
I Dag er vi Fanger paa helt anden Vis
i Storbyens larmende Spind,
og Frihed el' længst el »Iw.{-urligvis «,
som fra V uggen er prentet os ind:
Del' el' ingen , som lænker til Toften vor Fod
0<.1 intet, del' binder os fast,
uden ('oige [,ængsTer, s()/n ,)O/, i DorI. Blod,
101'

dell III.el/e11l Dyder ()tf, L/.';I .

Vi ('/'

('/I.

Vlok

1Ji/1I

n()'!'1I

1I'lIldn0e

Mand

VI

t.'O(,I'(' O ,!!, SI II d(l I/. I (l/'.
Vi el' I I/.~//'lI1/lel/I('I'
og Me(/iÅ:illltel/l el'

Del' statlr ingen og spø'r:
Er du lille eller stor?
oi er eet - vi el' fælles:
Studenlerroer!
- Del' val' en Dag
Hvor man skuttede sig
fo/' en Storm af N Drdøst
og sjappede hjem
ad november graa Gader
med sm aafl'o sne Hænde/'.
Da lød d er iblandt os
som en S irene
det- Bud: Del er KltLbben, de/' bræ nder!
De Gnister, der fløj fra det gnistrende Baal,
fl øj vidt over Havnen
i Dans om Klondykes Hyller,
men os, som stod nær
og saa Flammerne æde
sig vilde igennem vo/'t Hus ,
os sved d el no k i ø jet
den først e Stund.
Det gør ondt,
naar Ens Skib gela/' ptW Grund

ellel' dml t l"ne,,1 ilr,

noget ]Jili.! et Kontor
elle/' sløoede Granskere [lf Looens Ord
til daglig
Vi k omm,er
fra Laboratorier,
dyst/'e, læ rde Auditorier,
Te{!;·nesluer, Væ rksleders H amre
eller fra Chefkontorer,
Rettergangssale ,
en enkelt fra Sloflets Kamre

NeW /' Gernin g skal gøres,
daar Mandfolket frem
og byde/' .~in Haand iiI Hjælp
om han hm!
V i husk er de IIwnge, som d engang hjalp til,
de hurldl'ede Hænder, som løftede Sagen.
At handle el' mindre »vi ka.n « end »oi vil«.
Og Klubben hal' mellem Hundreder Navne
mangen en vil'kelig Ven.

Saa en Dag slod oort Hus del' igen.
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Men Lejer er Lejer
og Ejer er Ejer.
Vi vidste, at Sandkassens Dage Vdr lalte,
og strøg saa SfiJnd'ren en Efleraarsda'
peta en Plet, som ni nok holdt en Smule (1'.
igen ud at bede,
igen ud al træffe
paa Venner og Venner og endnu fler ' Venner,
selv gjorde oi. hvad vi kunde .

8iJa

Vi nøfs med al pege ]Wd Hu.<;ef nu
og sige jer Tak.
Fra Ørebeløb til sekscifret Check
er I tilfreds llled Pengenes Brug?
Jeres Andel blev Akfier iS'undhedens ,)' port ,
har jert Offer Si;1i.l næret for slm't?
Skal Ønsker sig hæve mod Himmelens Blaa
f m' Borgen, som her vi har rejst,
da er det: Gid Dagligdags l ærende G1'lW
maa fly, hvor vor Sfemder er hejst!
At Solskin vil skinne fil Sundhed

101' Klubben, saalænge den .~t aar,

o~

Gavn

.

uf Ulykker aldrig maa plet/e dens Navn:

Held følge dig Aar efter Aar!
At HU8ef mew fos/re en Ungdom af Kraft,
80m let kan forrente dens Værd,
af Lioslyst og Sundhed som V adr .~/rømmes
maa vokse bag iVlurene hel'.
Silft
At altid HUW va.ie et Flag .~01 11 er Ir'it
hel' over Dori Sportens Hjem,
det Hus, som bailde er dit og mit
m ed Æ re DO/' K7ub bære frem!

BERETNING OM AARET 1939

D

et forløbne AaI' har være. t begivenhedsrigt og paa
sin Vis skelsættende i Klubbens hidtil saa glorværdige Historie. - Den alt overskyggende Begivenhed
var naturligvis den, at vi omsider - tvunget af heldige
Omstændigheder, kan man sige - fik vort 0nskeRohus, et Ropalads, der, som Prof. Secher saa træffende bem ærkede j sin Tale ved Indvielsesfesten, næsten
virkede paa os som Omg·jvelserne paa Jeppe, der vaagnel' i Baronens Seng!
Den ManeT, der muligg,jorde dette for os, ønsker ikke
sit Navn udbasuneret til alle Verdenshjørner, men enhver i Klubben kender ham og nærer en dyb Beu ndring
for denne uselviske Kærlighed til D. S. R.
Det er et, nyt Kapitel, der henued er begyndt for
D. S. R. paa den anden Side af Svanemøllebugten, og
en ny Formand er samtidig /raadt til, ny, men dog
gammel j Ledelsen, idet Klubbens Kasserer og Næstformand, Grosserer Schack, den 24. Februar afløste
Prof. dr. lued. K. Secher, der efter 11 Aars dygtigt og
trofast Virke som Formand for D. S. R. nu ønskede at
give Plads for yngre Kræfter.
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Paa Kaproningsbanen har vi ogsaa i 1939 hrcvdet os
smukt, om end vi ikke naaede op paa det Plan, vi laa
paa i 1938.
21 Ferielangture her i Danmark og op langs Sverige,.;
og 'lorges Kyster er alle heldigt blevet gennemført trods
mindre gunstigt Vejr, og Motionsroningen har vist saa
stor Fremgang, at vi skal helt tilbage til 1933 for at
finde tilsvarende Tal i Statistiken og det til Trods for,
at Sæsonen var 2 l ger kortere end normalt.
Endelig har vi indledet en »Vintersæson« i Klubben
med Klubaftener og Fester, noget vi ikke tidligere har
kunnet iværksrctte, men som det nye Hus nu muliggør
for os.
Efter dette Resume over Aaret skal vi paa sæd vanlig
Vis gennemgaa de vigtigste Begivenheder Maaned for
Maaned. idet vi dog for Nemheds Skyld sammenfatter
enkelte Maaneder.
Januar.

Byggearbejdet paa vort Hus, der en 14 Dages Tid
omkring Juletid havde ligget Brak paa Grund af
Frosten, kom ret hurtigt i det nye Aar i Gang paany
og' blev fulgt med stor Interesse af mange Medlemmer,
der særlig om Søndagen tog ud for at se, hvor langt man
var fremme.
Byggeudvalget, der allerede i Juli 1938 var blevet
nedsat, og som bestod af Ing. Ree (Formand), Grosserer
Schack, Ing. Norman-Hansen og' Ing. Hee, var stærkt
optaget af Konferencer og Møder med Arkitekten og de
forskellige Entreprenører, og de fleste Møder holdtes i
Tegnestuen paa Byggepladsen, hvorfra Arbe.rdet blev
ledet.
Som meddelt i Aarbogen for 1938 havde Arkitekt
ODe iVlandrup-Poulsen stillet sig til vor Disposition som
Arkitekt, og Dr. Osten/elel ydede os en virkningsfuld
SJøtie som teknisk sagkyndig.
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Februar.

I Stedet fOl' Mr. Barry, der med Udgangen af Sno>
sonen 1938 trak sig tilbage som Træner for at hellige
sig Privatlivet i Old England, var det lykkedes os at
knytte Tyskeren Daniel Kollmer tilos som Tra~ner i
1939, og han ankom i Begyndelsen af Maaneden. T ncningen kom i Gang planmæssigt i Svømmehallen paa
Osterbro, og ca. 25 Mand, deriblandt Seniorfireren og
Seniortoeren, var straks i fuld Sving med Tneningen. Den ordinære Generalforsamling fandt Sted den 10.
Februar, og' en Række Lovændringer, hvoriblandt et
Forslag' fra Bestyrelsen om Oprettelsen af et Præsidium
bestaaende af 3 fremtrædende Medlemmer af Klubben,
blev her fremsat. Imidlertid viste det sig, at Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig' m. IL t. Lovændringer, og det blev derfor nødvendigt at indkalde til
en ekstraordinær Generalforsamling, hvor de paa den ordinære Generalforsamling vedtagne Lovændringer paany skulde fremsættes og desuden et nyt Forslag vedrørende Præsidiet, da Lovforslaget herom ikke fik
Tilslutning den 10. Februar. Desuden blev Valg af
Bestyrelse og Kaproningsudvalg udsat til den ekstraordinære Generalforsamling, der fandt Sted den 24.
Februar.
Paa denne Generalforsamling vedtoges de nævnte
Lovændringer med Undtagelse af Præsidiumsforslaget.
som blev trukket tilbage af Bestyrelsen forinden, men
det vedtoges at nedsætte et Fem-Mands Lovudvalg, der
skulde udarbejde de eventuelle oppositionelle Tanker i
et Lovforslag, der maaske saa kunde vedtages af en
kommende Generalforsamling.
Bestyrelsen for 1939 fik følgende Sammensætning:
Formand og Kasserer: Grosserer Gudmund ,)'clwck.
Sekretær: Assistent, cand. polit. E. SieDerts.
Materialforvalter: Felt-Ingeniør, cand. polyt. ]. Sorman-Hansen.

10

DANSK~

STUDeNTERS ROKLUB

Rochefel' :
Fuldmægtig, cand. JUL S. Ryum,
Ingeniør, cand. polyt. ]. Siærfeldt,
stud. med. P. Gl'egel'sen,
Ingeniør, cand. polyt. K. Nør'lyng,
Assistent E. Marnø.

Uden særligt j' dandat: Ekspeditionssekretær, cand.
jur. AX'el Lundqvisl.
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En Roche{ {ører an,
Medlemmerne {ølger e{ler,
og Schack bel rag ler
Resullaterne ...

Til Medlemmer af Kaproningsudvalget valgtes:
Ingeniør, cand. pol y t. NI. Hee (Formand),
Assistent Aage ] øl'gensen og
Fuldmægtig H. K. Rasmussen.
Klubbens store JEresbevisning »Papirkniven« blev
paa den ordinære Generalforsamling tildelt Klubbens
Sekretær, Assistent, cand. polit. E. Sieverts for hans
mangeaarige Arbejde med Klubbens Administration, og
Sejrsmastell for 1939 blev overrakt Ingeniør K. Kolman
for hans energiske Indsats og store Andel i 1938's flotte
Resultater paa Kaproningsbanen.
Lørdag den 25. Februar var der Rejsegilde med Deltagelse af en Del Medlemmer, der tillige med Byggeudvalget, Arkitekt O. Mandrup-Poulsen og DI'. Ostenfelcl samledes ved lange Øl-dækkede Borde med Haandværks mestre og deres Folk til en lille Festlighed.
Marts og April.

Der arbe.jdes for fuldt Pres med at faa Huset færdigt, og Byggeudvalget udfolder en stærk Aktivitet med
sin Formand i Spidsen. Daglig inspiceres Arbe,jdet el er afholdes reg'elmæssige Byggemøder, hvor Arbe.jdets
Cang til de mindste Detailler tilrettelægges. I den Grad
Cl' Medlemmerne af Byggeudvalget paa Tæerne, at man
r. J!:ks. ligegyldigt paa hvilket Tidspunkt, man tog ud
I il Bygningen, næsten altid kunde være sikker paa at
Il'aJfe i det mindste et af dem, navnlig Hee, del' var

paa Frcrde baade tidlig og silde for at overvaage, at alt
skete efter Planen og blev rigtigt udført. Det fodjenel'
derfor ogsaa paa dette SLed at nævnes, at han havde det
Held at opdage flere Fejl og fik dem rettet, for elet val'
for sent.
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Men ogsaa en anden meget betydelig l-Ijælp under
Husets Opførelse fortjener at nævnes: Medlemmernes
store Arbejde meel Forplaclsens Planering og elet forudgaaende betydelige Arbejde med Flisernes Optagelse
paa den gamle Forplads og' senere Transport af disse
Fliser over til den nye.
Forpladsens Planering var et ret omfattende Jordarbejde og den Omstændighed, at Medlemmerne selv
klarede denne Opgave, sparede Klubben for mange
Penge. Det var ogsaa en udmærket Præstation af alle
de mange trofaste Medlemmer, der Søndag efter Søndag
mødte og forøvrigt ogsaa adskillige Hverdagsaftener og
med Liv og Lyst greb Skovl og Hakke og trillede af Sted
med de fyldte Børe ad de smalle Plankespor - efterhaanden med en Sikkerhed, der ikke stod tilbage for
de faglærte Jord- og Betonarbejderes. Desuden hjalp
Medlemmerne med Fernisering af alle de 600 Skabe,
med Anbringelse af Tusindvis af Skruer og Knager og
meget andet. - Alt dette Arbe.jde og mere til var da
ogsaa i høJ Grad medvirkende til, at vi i det hele taget
kunde begynde Sl'csonen i April. - Et Byggeforetagende af dette Omfang' er ikke saadan at faa gjort færdig
paa Dato, og selvom Ingeniør Ree med beundringsværdig Nidkærhed holdt de forskellige l:Iaandværkere
lil Ilden , var Huset dog langt fra færdigt , da vi dEm 23.
April kunde samle vore Medlemmer til den første Standerhejsning paa den nye Plads. Men Baadehallen og
det store Omklædningsrum samt Robassinet var dog
helt i Orden og klar til at modtage den store Invasion.
Og Medlemmerne mødte naturligvis i stort Antal, endda
det var et skrækkeligt Aprilsvejr: stormende, hundekoldt med heftige Haglbyger, saa nogen glansfuld Indledning til Rosæsonen kan man egentlig ikke paasiaa,
det var. Kun en Baad bemandet med helbefarne »Gasten
stak i Søen, og de vendte hurtigt hjem igen.
Ved Standerhejsningen talte foruden Formanden,
Eks-Formanden Prof. Secher, der i store Træk opridsede
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Fliserne ankommer og losses, hvorefter der holdes et tiltrængt
Frokos thvil. - Festsalen rejser sig, og Bygningen skyder i
Vejret. - Ree og' Schack kontrollerer, at alt sker planmæssigt.

Klubhens l-:listorie og haabede, at mange nyetvJedlemmer maaHe finde Vej herud.
T Ugen fra den 17. til 22. April afholdtes i Lighed med
Am'et forud et Kursus af D. F. f. R for Amatørtrænere,
og 40 Rotr ænere fra hele Landet samledes j Kohenha vn
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r'lI'ics: dette betød naturligvis en stor Lettelse i Klub-

Administration og har v æ ret til stor Behagelighed
Medlemmerne.

IJells
r()/'

Maj .

Med den liflige Maj :M aaned kom der for Alvor
Cang i Roningen, og særlig i Morgentimerne var Besøget
slod, saa at der paa Solskinsdage kunde herske Trængsel paa Pontonen. Der saas baade Professorer og Ministerialembedsmænd, og adskillige Gange mødte Ha f V;
kgl. Højhed Kronprins Frederik og deltog i en rask
M.or'gen- eller Eftermiddagstur i en af vore hal voufriggede Baade. Allerede i 1938 blev Kronprinsen aktiv
Roer, og det har været Klubben en stor Gla-de at kunne
tælle Klubbens høje Protektor ogsaa blandt sine aktive
Roere.
Kristi Himmelfartsdag den 18. J\![aj startedes som
sædvanlig Københavnskredsens Fællestur til Skodsborg

Gudmund Sc1wck og Professor Secher taler ved
Standerhejsningen.

under Ledelse af D. S. R.'s og »Skjold«s tyske Trænere
Daniel Kollmer og Ulrich ] aensch. Vart nye Robassin
blev herved fol' første Gang taget i Brug og viste sig
fuldt ud tilfredsstillende, og vore Halvoutriggere blev
ligeledes stillet til Disposition.
Straks fra Sæsonens Aabning den 23. April flyttedes
Klubbens Kontor ud i Klubhuset, og fast Kontortid ind-

Morgentrængsel.
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med praktisk talt alle Baade besat fra D. S. R. Turen begyndte i fint Vejr, men sluttede med kraftige Byger over
Skodsborg. Idrætsøvelserne blev ledet af Inspektør, Overofficiant C. A. Sjelle.
I Henhold til Vedtagelse paa Generalforsamlingen
den 24. Februar vedrørende Nedsættelse a f Udvalg til
Varetagelse af forskellige Opgaver, oprettedes i Løbet
af Maj en Huskomite, der kom til at bestaa af følgende
Medlemmer: Ingeniør Ib Andersen, Prokurist GundiofteBruun, Assistent Ove Høfl, Reklamechef Kay P. Nielsen,
Preben Røjel og stud. polyt. A. J. Secher.
Denne Huskomite skulde særlig virke som et ordensregulerende Organ , og der udarbe.jdedes et Ordensregulativ for Klubhuset med Regler om Paaklædning
og' Inventar, hvilke Reglers Overholdelse det paahvilede
Huskomiteens Medlemmer at overvaage.

aabentstaaende Døre fra Verandaen, Vestibulen og Lokalerne mod Syd. Blandt de indbudte saas en lang Række kendte Navne med Repræsentanter for Universitetet
- Danmarks tekno Hø.jskole - Havnen - Københavns
Mag'istrat m . V.
Da de indbudte Gæster havde faaet anvist deres
Pladser, ankom Klubbens Protektor, Hans kgl. Højhed
Kronprins Frederik, ledsaget af Professor Secher og
Formanden Grosserer Schack. Sidstnævnte hød Velkom.m en og bad Medlemmerne paaskønne den store Gave,
de havde faaet i dette Hus. - Anonymt havde KIt! bben fra et Medlem modtaget den Prolog, som danner
Jndledningen til denne Aarbog, og som smukt blev fremsagt af Skuespiller ved det kgl. Teater Ebbe Rode.
Ingeniør Ree, der i Dagens Anledning var blevet
dekoreret med Sølvkorset som Anerkendelse for hans
ll1icg'li gc At'be,icLe med Hyggeplanens Cenllemforelse,
aflag-dc derefler paa ByggeucLvalgets Vegne en kort
13c" clnin g- (1111 <lIl deL del" havde f(1rl lil, at dette f-Ius
1111 slod r",,·di/;!:1. lian llIilldedes og-saa de Dage, da den
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Juni.

Hovedbegivenheden i Juni Maaned var selvfølgelig
Indvielsen af det store Baadehus. Stærkt presset af
Byggeudvalget og særlig Ingeniør Ree var der blevet
arbejdet under Hnjtryk af de sidste Haandværkere Snedkere, Blikkenslagere og Malere, saaledes at vi endelig kunde fastsætte Dagen og udsende Indbydelser til
vore Medlemmer, Venner og Honoratiores. Ve.jret, som
er en vigtig Forudsætning for en Fest af denne Art,
var heldigvis ganske anderledes fint, end da vi he.jste
Standeren, og de mange Flag, der var hejst paa Flagstænger, foran Huset, bar Vidne om Klubbens stolte
Dag. Indvielseshøjtideligheden var berammet til Kl. 11 ,
men allerede længe før vrimlede det i og udenfor Huset
med Medlemmer og deres Paarørende, alle i Feststemning og straalendeHumør. - Den store Festsal var
smykket med Dannebrogsflag, og Klubbens smukke
Silkestander var anbragt paa sin Plads bag Talerstolen.
Salen blev hurtigt fyldt, og da Højtideligheden begyndte, trængtes Medlemmer og interesserede mod de

Paa

Indvjelsesdagen.
2
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akademiske og polytekniske Roning kun havde SJllaa
Skure at trives i.
Professor Secher redegjorde nu fOl' en Del af de
Tanker, der laa til Grund for l-lusets Rejsning og fremtidige Benyttelse ; der manglede kun en Buste af Ingenior Ree, udtolte Professoren, for at Huset kunde siges
at VetTe fuldendt , en Buste, eler bllrde staa som et varigt
Minde om den Mand, dee mere end nogen anden har
haft Betydning for den danske Studentenosport. Lang-

Hans kg!. Højhed Kronprins Frederik og Prof.,
Dr. med. K. Secher med Frue ved et Glas Vin.

varIge og kraftige Bjfaldsiilkenclegivelser hilste denne
Udtalelse.
Saa kom det Øjeblik, da Hans kgl. Højhed Kronprinsen med klar og myndig Røst holdt den egentlige Indvielses tale og erklærede Huset for: aabnet som. Rohlls
og som Samlingssted for Medlemmerne i deres Fritid.
Han lidbragte slllttelig et Leve for Klubben, cler kmftigt besvaredes af alle de tilstedeværende.
2"
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Formanden for Dansk Idræts Forbund: Generalmaje,. Casienschiclcl overrakte derpaa und er store Ovationer D. r. F.'s Æreslegn i Guld til Formanden , Grosserer Schack. - EHer Hø,jtideligheclen i FestsaJen serveredes Vin og Kransekage, og deI'lnecl var Formiddagens
Højtidelighed til Ende i Klubhu set, men Bestyrelsen
samledes med Hans kgl. Højhed Kronp,.insen og de sæ rligt indbudte til en Frokost hos Nirnb, som fik et fornøjeligt og tvangfri t Forløb.
Men hermed var Indvielsesfestlighecler-ne ikke aFsluttet, - tVfcrtimod, om Aflenen m(-lC!.tes atter- de festklædte Medlemmer og deres Damer i Klubben til Fest
og Dans. Saa mange var der, at Loka litelerne næsten var
ved at være for smaa!
Smønehrodet fra Oskur Davidsen bic" praldisk anreliet nede i den ryddede Baadehal og sener'e paa Aftenen afbrrendtes et straalende Festfyrværkeri pau en
forankret Lægter ude i Havnen foran Baadellll seL Det
saa stomrtet ud.
Saaledes 1'01"lob en af Klllbbens storste Dage ti l Dato
om ikke den sf0rste, festlig og yellykkct fra f~Jl'::·;t til
sidst.
Men der skete ogsaa unde t i TlIni : d er "<1[' FOl'aa rskaproning den 4. Jllni: og den fOrl(1b meget heldi gt fol'
os, idet begge "ore Olympiadchclcl "a f' deres Konkurrenter overl egne. T loer' m . Stm. sej f'ede \"1 saa ledes ved
KGlrrwn. og GI'lUllme, COX: Frode> C hri"liClIl .'jet? fOfan
K. Tt Og baade j Firet med og Ild en S t m. vanelt Yi Kohenhavnsmesterskabet ved K. Trauls en , O, Tegl ers, O.
Secher og S laun"lwU ,V ielsen, co x . : li. IV. Ol., en. En dvidere vandt vi Beg ynde .. I,e(vrt'gh-Fi rcr' og yngste
.J unior Otter.
Præ.senlalionsrGn ingen fol' »Kunillel' « fandt Sted paa
Klllbbens Fødselsdag den 13, Juni. om A ftenen. Del' var
lIsa'dvanlig mang'eHolcl og man ge smu kke Præ stationer .
Som Dommere fungerede Prof. i';ech er og Sekretær, calle\.
jUf. Max Sm·ensen. BeclsieHold bestod af f<.>lgencle:
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Barner Rasmussen, Frandsen, Theisen og 1--Jamme['
(Just!'. Barfoecl) . - Enkeltpræmierne for de 4 smukk est roende »Kaniner « t ilfaldt: H. L. Petersen og Tb
110mmet (Tnstr. Dan Frørup) endvidere E. Petersen og
Srade Johan sen (Tnstr. C. A. Sjelle). Der blev ikke afholdt den si:'edvanlige Kaninfest da Indvielsesfesten
traadLe i Stedet for.
Ved den infeT'/wfiol1a.le 5;G rø-Regcdta d en 25. JlIni
pr("csterede Kolman og Grum me at slaa Hanno vera nernc
Melehing og Meyer i Toer med Sbn., og de kom ogsaa
foran Tyskerne i Toer ll. StIn., selvom de blev besejret
a f Soranerne »Richurd og Lasse«. I lIannover vandt vor
Seniorfirer a lle sine 3 Løb.
Efter Indvielsesfesten fik J\rledlemmerne et længe
næret Ønske virkeliggjort: Servering af Morg'enkaHe i
Klubben efter Roturen! Og det val' ikke saa faa Medlemmer, del' benyttede sig af d enne Service Sæsonen
Igennem.
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Terrassen.

l Slcftin startede Krause og 'W erner R asmussen d en
15. Juli, men de knnde ikke klare sig i. Dobbelt-Sculler,

Juli.
Vor Deltagelse i Griinau 1. og 2. Juli gav ikke
nogen Se.jr for vor Seniorfirer. Heller ikke vor Yng.
Junior-Otter kunde klare sig i Hor'len den t. og 2. Juli..
Saavel den som Letvc"Cgtsfil'eren og Yngo Junior-Firer
m aaHe se sig besejret af Nordm ændene.
I Landskrona. startede Kranse og Wel'nel' Rasmussen i hver sit Scullerlob og vandt dem begge, Krause i
Senior-Sculler og ,Verner Rasmussen i Jun.-S culler.
Ved Bn gwærd-Rcgatlaen den 8. og 9. Juli stadede
vi.i en Række Løb, men Konkurrencen var m eget haard ,
og vi rnaatte nøjes m ed 3 Sejre, men i Senior-Firer u.
Stm. var det først i sidste Øjeblik, a t vi blev slaaet af
Tyskerne (fra Berliner R. C.) efter en yderst spændende
Kamp Banen igennem. De 3 Sejre blev vundet af Yng.
Junior-Otter, der vandt 2 Lob, hv oraf det ene sikrede
Holdet den nYlldsaHe 1. P. Miillcr-Mindcpok al, og desuden vandt vi Slutfireren.
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og i ScuUerløbene havde de det Uheld, at Baaden blev
beskadiget, saa de ikke fik vist, hvad de virkelig var
værd.
Til at repræsentere Danmark i det nordiske Mesterskab i Firer 11. Stm. i Stockholrn den 22. og 23. Juli
havde D. F. f. R. udtag'et vor Senior-Firer, og' til at reprc:csentere D. S. It i det nordiske Sludentermeslerskab,
eler skulde udkæmpes i Otter, blev der sammensat et
Ottermanclskab af Seniorfireren og .J uniorfireren. Saavel Seniorerne som Juniorerne vandt deres Løb i Firerne
i Stockholm og' opnaaede 4 Sejre. Ogsaa i det nordiske
Studentermesterskab blev vi Nr. 1, men Banedommeren
diskvalificerede bagefter vort Hold, en Afgørelse, der
syntes os absolut uretfærdig. Det drejede sig om en
paastaaet Kollision, men vore egne Roere hævdede, at
der ingen Kollision havde fundet Sted. Dommerkendelsen blev dog fastholdt, og det blev da Akademisim Roddforening'en i Stockholm, der h.remførte Mesterskabet.
August.

Danmarbmesterskaberne paa Bagsværd Sø den 6.
August beredte os en stor Skuffelse, idet vor gode Firer
gik h e:.n og tabte begge Mesterskaberne til K. R. Det
huede os naturligvis ikke, men en Trøst fol' os var det
dog', at vor Toer m. Stm. (Grumme og Kolman, cox:
Frode Christiansen) viste sin Særklasse ved at slaa Soranerne med 17 Sek. I Toer u. Stm. blev Resultatet dog
omvendt, idet Soranerne her vandt over os med 11 Sek.
I Dobbelt-Sculler vandt KnlUse og HI erner Rasnwssen, og vor Anden Senior-Toer m. Stm. med M. Graae
Hansen, K. Klintø og cox : Frode Christiansen vandt en
kneben Se.rr over Frederikssund. Derimod opnaaede vor
Yng. Junior-Otter, der ved den internationale Regatta
havde klaret sig saa pænt, kun en Tredieplads.
Vor Firer u. Stm. fik dog senere Lejlighed til at revanchere sig, idet Dansk Forening fol' Rosport ønskede
at se vor Firer mod Københavns Roldub's endnu en
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Festsalen.

Gang før Udtagelserne til Europamesterskaberne. Vi
kunde dog ikke stille med det samme Mandskab, som
havde roet »dødt Løb« i Danmarksmesterskabet, idet
Staunsholt Nielsen ikke øns kede at træne længere, og

Gæsterum.
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Krause gik saa ind paa Staunsholts Plads. Der blev
trænet og da Aftenen kom, hvor det skulde vise sig,
hvem der var bedst af de 2 Hold, opnaaede vort Hold
en eklatant Oprejsning, idet vi slog K. R. med 3 Længder, hvorefter D. F. f. R. udtog Holdet til at repræsentere Danmark i Amsterdam ved Europamesterskabet i
Firer u. Stm.
Ogsaa vor Toer m. Stm. blev udtaget, men, som alle
ved, blev der ikke noget af Europamesterskabsstævnet;
den spændte Situation mellem Stormagterne medførte,
at man først udsatte Stævnet, - og derefter udelukkede Forholdene det helt.
September.

Elieraarskaproningen Søndag den J. September var
paa Grund af manglende Deltagelse temmelig tyndt
besat; - hele 5 Løb udgik. Vi startede i 6 Løb, hvoraf
de 5 var Begynderløb og det 6. et Seniorfirerløb, men
vi vandt kun 2 Løb, nemlig i klinkbygget Otter, hvor
Begynderne her klarede sig smukt, og i Junior-Sculler
(ved Werner Rasmussen). - Egentlig burde vi ogsaa
have vundet Begynder-Otteren, idet vi startede med
samme Hold som i Gig-Otter, men desværre indtraf der
en saakaldt »Kæmpe-U gle« lige før Maa!, og den gjorde
det af med vore oplagte Se,jrschancer. Søndag den 10. September lykkedes det, trods Vanskeligheder paa Gmnd af Indkaldelserne - at faa Venskabsmatcherne med »Kvik« om »Spe.jlet« og »Standerpokalen« afg,jori ved Langelinie. Vi stillede med 2 Mandskaber, medens »Kvik« kun kunde stille ect. Med Prof.
Secher som Dommer ordnedes Matchen saaledes, at der
kun blev roet ed Løb, der altsaa gjaldt begge Trofæer.
Hesultatet blev, at vort »Spe.jlhold« vandt Løbet, men
»K vik« blev Nr. 2 og sikrede sig saaledes ved at slaa
vort andet Hold »Standerpokalen«. - Det var 5. Gang
i TJ'Eek, vi kunde h.jemføre »Spe.jlet«.

Vestibulen.

Søndag den 24. September fandt Studentennalchen
Sted og fik som bekendt et dramatisk Forløb. idet Uni-

Dagligstue og Læseværelse.
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en ret hø.j Sø paa nævnte Strækning, der nødvendiggjorde, at L,,>bet maatte afkortes til Toldbodbommen, en
Foranstaltning, h vis Rigtighed bevistes ved Hændelsen
m ed Universitets-Otteren, men som naturligvis beredte
de mange Tilskuere ved Lystbaadehavnen en kedelig
Sk uffeise.
Univel's itetsholdet var' Stor-Favorit i denne Match,
men som det sau ofte gaar i slige T ilfælde, arbejdede
Polytek nik erne saa energisk og manøvrerede saa dygtigt, at elet lykkedes dem at slaa Universitetsholdet i et
Ll"lb, del' i høj Grad vanskeliggjordes af Havnens uroli ge Vand og af pludselig opdukkende Fartøjer. Men
man skylder Universitetsholdet at indrømme, at Polyteknikerne, der som sidst e Aars Taber havde Het til at
v,elge Bane, naturligvis havde valgt Inderbanen, hvor
d er var mest Læ, og med det Vejr, der raadede den Dag,
VUI' del en stor Fordel. U ni versitetsholdet forte dog hele
L(.-lbet og hlev fMSl sInnet pau det sidste Stykke, hvor
d e efledta<l IHk" havde faaet rigel igt Vand i Banden.
Begge Baadeho ld fOI'.'iog/c at ro fra '['olc1bodbommen og
ind til Lystbaadehavncn. men medens det lykkedes Polytekni kerne at slippe igenncm. gik (let som n<~~vnt ikke
fol' de andre: Bolgerne l,ukkecle sig stille ove!' Baad og
Mandskab, men - som det saa smukt hedder: De blcv
alle red d ede' Del var den 20. Studentel'match. Universitetet har vun det 8 og Polyteknisk 1,c'I.' reanstalt 12 Løh.
Som Dommere fungerecle I'or Universitetet: Prof. dr. jUl',
eoul Andenen og Pro/. dr. 111 ed. K. O. Mølle r og for'
Danmarks tekno H(->jskolc: Pro/. Anker Engelund og
Pro/. H(;ber{ FJ enri~·sen. Som Starte[' fungerede Fel fingell;or ]. Nn nl1 E1Jl - Hilnsen.
Oktober,

Robassinet.

Vintergnnnust iken begyndte som sædvanlig med Okiober Nraaneds Begyndelse under Ledelse af vort Medlem, Gym,ni:ls{iklcerer, ulful. mag. li. C hrisfen.'je n og vor'
1nS1). Ooerolfician{ c. A. ,)'jelle, men trods gennemgaa-
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ende koligt Vejr fodsatte mange Medlemmer den daglige Roning - med eller uden Bad paa Turen!
Klubhl proningen den 8. Oktober fandt Sted under
de sædvanlige hyggelige og Jmmhe Former, men savnede denne Gang lidt for meget af de faste Rammer, der
dog maa til. for at det hele ikke skal blive fol' tilfældigt.

Saaledes oprettedes der en fast Klubaften hver Onsdag fra November Maaneds Begyndelse og denne Aften ,
hvor Medlemmerne - hvoraf nogle med deres Damer
- mødes for at hygge sig og spille Kort, Bordtennis,
Billard eller Skak for ikke at tale om en rask Rotur i
Bassinet med paafølgende varmt Bad, blev straks ha
Starten en Snk<;es. Der har været stod Besøg hver Gang,
og ikke saa faa indleder denne Aften med at spise til

Opholdsstue.

November og December.

Søndag .den 5. N ooelnber blev Standereli strøget.
Sæsonen havde da varet i 28 Uger, og som det fremgaar
af Statistiken, har saavel Baadh~re som Kilometerari.tal
vist et betydeligt Opsving, noget der næppe er helt uden
Ii.elation til det nye Hus.
Til Trods for den alvorlige Situation med de dera f
følgende Restriktioner paa Lys, Gas og de hø.je Priser
paa Brændsel lykkedes det alligevel at indlede en indendørs Vintersæson i KLubben og faa et Klubliv i Gang.

Middag hos Rasmussen, nogle med skærpet Appetit eher
en Omgang Roning forinden i Bassinet.
Men foruden disse Onsdagsaftener har man i .,'-J 0vember og December arrangere t et Par fest Hge KLub aftener med Filmforevisning og Dans, begge Gange
yderst vellykkede og med overv ældende Tilslutning fra
Medlemmerne. Den første Aften af denne Art fandt
Sted Søndag den 26. ~ovember , hvor vort Medlem ing.
Eigil Pculsen holdt Foredrag om Skisport »tiL Lands og
til Vands« ledsaget af 4 Film. Ved elskYrcrdig
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lmodekommenhed fra vort Medlem, Direktør l. Boisen,
A/S Minerva Film, var der blevet stillet Forevisningsapparat, Læned og Højttaleranlæg til Disposition, og
Aftenen har sikkert virket efter sin Hensigt: At propagandere for den uel mærkede Skisport, der i Foeve.jen
trl'lIer mange af vore Mecllemmee blandt sine Udøvere.
Opmuntret ved denne Aftens Sukces LesluUede Bestyrelsen at arrangere endnu en festlig Klubaften inden
JIltog clen fandt Sted Søndag den 17. December og blev
lig'e saa vellykket som den foregaaende. Forinden denne
Klubaften havde FGreningen D. S. !{'s Venner arrangeret en festaften den 9. December med Middag og
Film, hvor et repI'fcsentativl Selskab med Foreningens
Protekt.or, Hdn,~ kgl. Højhed Kronprins Frede rik i Spidsen, mHdtes og tilbragte nogle fornøjelige Timer sammen.
Kronpeinsen fungerede so m Vred, og vorr Med lem G rel>
Eig il Knuth holdt For'edmg om sin sielst afslultede
Cron landsekspedilion og lreIIlvisle elen [<'jIm. han har
optaget paa denne 'rur.

Ved Klubfesten den 11. Decernber nød Klubben atter
g'odt af Dir'ektør Boisens elskværdige Medvirke: Han
holdt et særdeles underholdende og fornø.jeligt Foredrag
og lod derpaa lranfilmen dreje for os, den Film, han
selv paa Foranledni.ng af Firmaet Kampmann & Saxild
har optaget under det store Arbejde med Anlæget af
den 1100 km lange Jernbane tværs gennem Iran. Denne
Lyd-Smalfilm, der ikke for ingenting har vundet Ry ,
blev naturligvis m ødt med stOl' Interesse af de mange
fremmødte Medlemmer og deres Damer, og Dieektør
Boisen høstede meget Bifald, da elet var Slut. - Saavel
ved denne Klubaften som ved den forrig'e den 26. November var der efter Film og Foredrag Dans til »Pelle«s
Jazzensemble.
Hermed er Beretningen over Am'ets Begivenheder
afsluttet. - Hvorledes Aaret 1940 vil forme sig for vor
Klub, er under disse urolige og farefulde Tider ikke til
at forudse, men vi haaber og ønsker jo allesammen, at
vi maa faa Lov til at dyrke vor Idræt og nyde vod
kammeratlige Klubliv i Fred ogsaa i Aaret, der nu er
begyndt. Een Ting skal vi være glade for: At vi fik
vort store, flotte Rohus bygget, medens der endnu var
Fred. Og lad os alle være med til at værne om dette
lIus, der som en kostelig Gave er givet til Glæde og
Sundhed for den akademiske Ungdom.
E. S.
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SÆT

KAPRONIN

EN 1939

n. den lyske Tm'llcl'
Kolrner til al tage Vare paa K lubbens Kaproere; HI'.
Kolll1el' fik ikke vore Roere til at fordunkle 1938's Sejre.
men vore Seniorer vandt dog flere smukke Løb, og StOl'stepaden af vore Sejre er i Seniorløb, saa det el' de unge,
der maa tage kraftigere fat fol' atter at bringe Sejrenes
Antal. op.
Senior-Fireren begyndte Sæsonen godt og vandt begge Københavnsmesterskaberne i Firer, men efter at
Slaunsholt Nielsen atter blev indkaldt som Soldat, viste
den ikke den Fremgang, man havde ventet, og blev ved
Danmarksmesterskaberne slaaet af K. R. i Firer m. Stm.
og roede d ødt Løb med dem i Firer u. Stm., hvorefter
Staunsholt Nielsen opgav Træ ningen.
Som bekendt afgik StalUlsholt Nielsen ved Døden i
Slutningen af 1939, og det vil blive vanskeligt for ikke
at sige umuligt at erstatte ham; h an var efter underOl' ~n~s()nen 1<)')<) engagel'cde 1). ~.

F
+ELLEjENj

LYGTEN

3'
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tegnedes Mening den bedste Stroke, del' har været i
D. S. R. i de 10- 15 Aar, jeg' har set Kaproning, den
Stroke der skabte D, S, R,s Olympiadehaab, et l--Iaab som
Skæbnen ikke vilde skulde gaa i Opfyldelse.
Senior-Toeren arbejdede støt og solidt som sidste Aar,
trods Grummes Indkaldelse som Soldat og Kolrnans
meget Overarbe,jde; i Slutningen af Sæsonen trænede
de udelukkende i Toer' m. Stm. med Europamesterskaberne for øje, og da Kolman efter Danmarksmesterskaberne blev forflyttet til l'lolland, fik Grumme Orlov
og rejste til Rotterdam for at træne med ham de sidste
3 Uger før Europamesterskaberne, der dog ikke blev
afholdt paa Grund af Krigens Udbrud. Det er tvivlsomt,
om Toeren atter kommer i Gang i 1940, da Kolman antagelig' skal forblive i l-lolland foreløbig; kedeligt, for i
en Toer er det hovedsageligt Samarbejdet, der er vanskeligt, og Kolmall og Grumme havde efterhaanden faaet
det rette Sving over deres Roning.

7.:.!6. NI". 2 K. n. 7..28,6, Nr. 3 Kvik 7.29, Nr'. 4 Sk:jold.
Firer III. ,')'lln., Københcwnsmesterskab (K. Traulsen, O.
'l'Cp; IcI'~' O. Secher, L. Staunsholt Nielsen, cox; E. W,
()IS CII) , D. S. R. vandt i 7.19 før Lyngby 7.29,6 og AalbllJ'p; 7.33 ,6.

Københavnsmesterskaberne, Bagsværd Sø den 4.-5.
J uni. Vi blev den Klub, der vandt flest Sejre, og baade
Seniorerne og de øvrige klarede sig udmærket.
Toer m. Stm., Københavnsmesterskab (Grumme, Kolman cox; F. Christiansen). Efter at have været bag efter
de første 500 m , vandt D. S. R. i Tiden 9.04,6 overlegent
over K. R. 9.17,6. Begynder Lelvægts-Firer (Francke,
Nicolaisen, Paluaan-MtiJler, Slraal'up, cox; E. W. Olsen)
8.22,4, Nr. 2 Hellerup 8.34,4. Firer uden Styrmand, Københavnsmesterskab (K. Traulsen, O. 'reglers, O. Secher,
L. Staunsholt Nielsen) D. S, R. førte fra Start til Maal
og vandi. i Tiden 7.50,4, Nr. 2 K. R. 7.58,4, Nr. 3 Lyngby
8.28,4. Yngste .Junior-Otter (Lytthans, østergaard, H. A.
Nielsen, P. Petersen, Billetoft, E. Kiersgaard, FI. Kiersgaar'(l, Bastrup-Birk, cox; E. W. Olsen), D. S. R. laa efter
K. R. lige fra Starten, og ved 17.00 m val' Otteren :l/4
Længde efter, men pludselig tog Holdet sig sammen, og
med en mægtig Slutspurt gik de frem og vandt i Tiden
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SGrø Regatta, Sorø Sø den 25. Juni. l Toer m. Stm.
III(.)d1e Crumme og Kolman Ty sklands næstbedste Toer
I'!'il Ilannover R. C. Vort Hold lagde sig med det samme i
Spicl"en og holdt hele Vejen Føringen, trods alle TyskerliC.'" Angreb. De vandt med et Par Længder og' uden at
have roet sig ud i Tiden 8.11 ,2, Nr. 2 Hannovel' 8.16.2,
Nl'. 3 Frederikssund 8.46,8, Nr. 4 Roskilde.
Desuden startede Grumme og Kolman i Toer u. Sbn.
mod Sorø og Hannovel' R. C. D. S. R. styrede straks fra
S taden skævt og fortsatte med elendig Styring over
hele Banen, paa et Tidspunkt var de endda uden for
Hanen, men de slog dog Tyskerne og blev NI'. 2 efter
SOI'O. Desuden startede vi i Junior-Firer, Yng. Jun. Letva~gt, Yng. Junior-Firer og blev hver Gang NI'. 2, samt
i Senior Letvægt, hvor vore Begyndere maatte nø,jes med
en 4. Plads.
Landskrona, 2. J uh. Kra lise og ,Verner Rasmussen
...,Ia dede i henholdsvis Senior- og Junior-Sculler og vandt
Iwgge sikkert.
Den internationale Bagsværd-Regatia den 8.-9 . .J uli.
~Iartede i en Række Løb ved dette Stævne, men
Konkurrencen var haar(l, og vi maaHe nøjes med 3 Se,jre.
I Seniorløbene deltog Tysklands fineste Mandskaber, i
'I'<wr HL og u. Stm. og i Firer u. Stm. startede Tyskerne
l!led Vinderne fra den store Griinau-RegaHa; Firer u.
:-l IllI. blev Dagens mest spændende Løb, og efter en rase nde Kamp over hele Banen blev vor Hold slaaet med
'/N Se k. af Bel'liner Ruder-Club.
)' II.g..,le J unior-Otier (Lytthans, 0stergaard. H. A.
il'lsl'11. p, Pdersen , Billetoft, E. Kiersgaard, H. Kiel's-

Vi

38

DANSKE STUDENTERS ROKLU R

gaard, Bastrup-Birk, cox: F. Christiansen) D. S. R. vandt
i Tiden 7.24,4 efter haard Kamp med K . R som NI'. 2
.i 7.25,1 , NI'. 3 Kvik 7.32,1, Nr. 4 Skjold. En ekstra Match
med Christiania Roklub vandtes af vor Yngste JuniorOtter i 7.46,9, NI'. 2 Christiania 7.56,3.
Slut-Firer: D. S. R. (P. Straarup, R. Nicolaisen, B. Palndan-Miiller, B. Francke, cox: C. W. Olsen) 8.43 ,4, Nr. 2
D. F. D. S. 8.49,6, Nr. 3 K. R. Søndagen den 15. Juli star',
tede Krause og ,Verner R.asmussen i SteUin i Senior- og:
Yngste J Ilnior-Scullel' sam t. Dobbelt-Scllller, men opnaaede ikke nogen Sejr.

Danmarksllwsterskaber, BagsoeT!rd Sø den 6. August.
Det var ikke straa lend e Hu mor., del' var dominerende
hos os efter DanmarksmesteJ'skabel'ne, vi maatte nemlig
se vor Firer tahe begge Mest.erskaherne jil K . RHeH
tomhændet gik vi dog ikke fra Bagsvfl-rd. Vor Toer m .
Stm. visle sin Swrklasse ved at slaa Soraneme m.ed 17
Sek.; men i Toer 11. Stm. blev Resultatet omvendt,
Soranerne vandt med 1 t Sek., vor/: Hold havde dog ikke
hænd i denne Baadtype i en Maaneds Tid. DobbeltSculleren gik ogsaa tilos ved Krause og "Verner Rasmussen.
Toer 11/. S'flH., DiJnrrwrksmeslerskab (Grumme, Kolman, (;ox: F. Christiansen) D. S. n. 7.56,4., NI', :2 Son)
8.13,3.
Dobbelt-Sculler, Donmdrksmesterskdb (Werner Rasmllssen, J. Krause) D. S. R. forte hele Løbet og vandt i
Tiden 7,42,2, Nr. 2 Skjo ld 7.47,2, NI'. 3 Lyngby , Nr. 4
Skjold.
Anden Senior-1'oer /'//.. SIm . (Graae l-:lansen, K. Klintø,
cox: F. Christiansen) D. S . R 8.26,5, NI'. 2 Freclerikssund
8.26,6.
1 Fi reT' u. ,c.;lm.. , Ddnllulrksmesferskab, kom K, R. og
D. S. R. samtidig over Maal efter en rasende Kamp over
hele Banen; Dommerne dømte dødt Løb og dekreterede
Omstart en T ime efter, dette vilde vort Hold ikke efter

AAltBOG FOl{ 1l)3l)

.1')

de to haarde Løb i Firer m. og u. Sbn., og K. IL bit'
derfor Mester.
Efter Danmarksmesterskabeme ønskede Dansk FOI'ening' for Rosport at se vor Firer mod K. R. før Ucltagelseme til Europamesterskaberne. Da Stallllsholt Nielsen
ikke ønskede at h-æne mere, blev han erstattet af
Krause. Ved Udtagelsen vandt den rekonst.I'uerede Firer
sikkert over K . R. og blev udtaget til at starte ved Eu]·opamesterskaberne.

Ej'terai/ /'skaproningen, Bagsværd Sø den J. Septernbel'.
De ekstraordinære Inclkaldelser til Soldatert,jeneste havde nær ødelagt. hele Kaproningen, og kun ved - med et
Par Dages Varsel - at sætte flere Reserver ind, blev vi
i Stand til at stade i 6 Løb, hvoraf vi vandt to.
Begynder Otter, klinkbygget, (J. Thorborg, M. Yde,
K. Jakobsen, K. Sjølling, G, Kjærgaarcl, Hammer,
Fischer-Nielsen, Torp 'Rasmllssen, cox: C. W. Olsen)
n. S . R. 6,5H,1. NI'. 2 Kvik. [ craveJb ygget Otter star-

J.

Efter Stlldentermatchen,
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tede det samme Hold, men blev slaaet med en L æ ngde
af K. It ; havde vort Hold koncentreret sig lidt mere om
Roningen i Stedet for at fange Ugler, havde det vundet
stort.

Firer-Løb: O . Wewer, Paulson, cox: P. Sivertsen. K.lllbmesterskabet i 2-Aarers Inrigger: A. J. Secher, Krarup.
cox: Bj. Møller. »Motions«-Firer: M. Madsen, E. Møller.
I. Christensen, I. Beekett, eox: E. W. Olsen.
Letvægts-Inrigger: S. H øgsgaarcl, Bjørn Møller, N.
Lundqvist, K. Klintøe, cox: P. Sivertsen.
Klubmesterskab i 4-Aarers Inrigger: K. Klintøe, P.
Harder, N. Lundqvist, I. Christensen, cox: P. Sivel'tsen.
Fakultetsløb for Læreanstalten: Bmde Johansen, P. J.
Harder, A. J. Seeher, I. Christensen, cox: F. Christiansen.

-----------------------------------.------

.Junior-Sculler (Werner Rasmussen) blev sikkert vundet i Tiden 8.18,4.
Kvik-JVlafchen, Langelinie den 10. September. D. S. R.
stillede med to Hold, men K vjk kunde kun stille eet. Del'
l'oedes da kun eet Løb, og dette Løb fik til Udfald, at
D. S. R.'s Spe,jlhoJd setrede, Kvik blev Nr. 2 og sikrede
sig ved at slaa vort andet Hold »Standerpokalen«.
»Spe.jlet« h ænger altsaa atter for et Aar i vort Omldædningsrum.

'11

A.I

Studentermatchen, Haonen den 24. September. For
de faa, del' kunde se det, blev det et ualmindeligt spændende Løb , men da den stærke Blæst satte saa haard
Sø, at Maalet i sidste Ø,jeblik blev lagt ved Toldbodbommen, var det vel kun Banedommeren, der havde Fornøjelsen og Spændingen. Løbet blev vundet af Polyteknikerne, eftel: at Universitetet havde ført hele Løbet.
løvrigt sank Universitetsbaaden straks efter Maalet, og
Roerne maaHe bjerges i Land af I-Iavnevæsenets Motorbaad.
For Polyteknisk Læreanstalt roede: stud. polytterne:
K. Jakobsen, M. Giersing, P. Straarup , T. Danø, M.
Graae Hansen, B. Hanberg, K. Tralllsen, K. Klintøe, eox:
F. Christiansen.
For Universitetet roede : stud. jur'erne : N. Lundqvist,
.J. Reiff, Paludan-Mi.iller, Stæ rmose, P. Tilliseh , stud.
med'erne: O. Teglers, O . Secher, stud. jul'. J. Krause, cox.
E. W. Olsen.

J.

Klub kaproningen, Kalkbrænderihavnen den 8. Oktober. Sculler: O. Krarup . Kanin-Toer, til hvilket Løbet
maatte laves om, da der ikke var nok til at starte i et

Fra venstre : O. Teglers, Staunsholt Nielsen , O. Secher og K. Traulsen.
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KAPRONINGSSTATISTIK 1939
Antal
Starter

Sv. Agersborg
B. Billetoft . .
E. Bastrup-Birk
T . Danø .
M. Fischer-Nielsen .
B. Francke .
H. Fuglede.
lI. Grumme
M . lIammer .
M. Graae lIansen
J. K. Jacobsen
E. Kiersgaard
H. Kiersgaard
G . Kjærgaard
K. Klintø
I. K. Kolman .
J. Krause
N . Lundqvist
Chr. Lytthans
R. Nicolaisen
lI. A. Nielsen.

I

Antal
Sejre

8

O
5
5
O
1
1
O
3
1
1
1
5
5
1
1
3
2
O
3
1
3

Beg)' n·
de . . e

Yn gste
Juni o r

2
16
16
1
2
7

2
7

2
2
1
16
16
2
3
8
6
1
8
7

Antal
S ta rter

Antal
Sejre

14
2

7

L. Staunsh. Nielsen.
K. Nygaard
B. Paludan-Mtiller .
I. Paulsen
A. Plenge Petersen .
Højlund Rasmussen
Werner Rasmussen
Johs. Reiff .
E . Riener
O . Secher
K Sjolin .
P . Straarup .
P. Stærmose .
O . Teglers .
I. V . Thorborg .
P. Tillisch. . .
S. Torp-Rasmussen.
K. Traulsen
M. Yde
M. østergaard.

O
1
O
3
O
3
O
O

7

1
8
1
10
1
1
14
2

7

lait .

1
1
O

7

1
14
3
1
2
14
2
8

7

1
O
1
7

1
3

-.
Juni o r

Senior Le tvægt

Pri va t
Ka p r.

l a it

st. I Sj. St. I Sj. St. 1 Sj . St. I Sj. st. I Sj. st. I Sj. St. I Sj.

S · I S II
Dobb . Sculler.
Toer u. St.
Toer m . St.
Firer u. St.
Firer m . St.
Otter.
Inrigger .
laIt .

1

O

3

1

2

I
3
2

O
1

5 11

4
5

10

O
3

I3

3
2
2

10

1
1
O

4

4
4
4
5
7

8

1
1

8
4

O

4

4
4
3

5
10
23
O 10
1 2

6

1
1
2

32 13
1

6

1

3

I1

1
O
4
5
5
4

1

66 1 23

Starte r

Sejre

13
3

5
3
1
O
O
2
2
O

Foraarskaproning, Bagsværd 4. og 5. Juni
Hannover, 24. -25. Juni
Sorø, 25. Juni. . . . .
Berlin , Grtinau , 2 Juli .
Horten, 1.-2. Juli. . .
Landskrona, 2. Juli . .
International Regatta Bagsværd, 8-9 Juli .
Stettin, 16. Juli. . . . . . . . . . .
Stockholm, 23 . Juli. . . .
Danmarksmesterskaber, Bagsværd, 6 August.
Efteraarskaproning, Bagsværd , 3. September.
Kvikmatchen, 16. September. .
. . . ..

6
2
4

2
13
3
5

·1

4

6
2

3
2
1

66

23

7
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LANGTURENE 1939

7\ aret 1939 var et godt Langtursaar. 21 gennemførte
..t\. Ture, og Tallet var endda m-cr ved at komme op paa

D 'anlTiarks

bedste

'. J

Benyt Vogne fra

0BRO 300
I

til og fra Østerbro

22; men Krigen slugte den sidste. En Baad var i August
sendt over til Fyn, hvor den laa og ventede, men de, der
skulde ro - 3 fra et Ministerium - kom ikke af Sted.
21 Ture er et højt Tal, fordi de i godt en Maaned
beslaglægger en stor Del af Klubbens Materiel i 2Aarers Baade. Men Udnyttelsen er god, idet 65 Roere,
der tilsammen er ude med Baadene i 318 Dage, roer
iaH 7435 km.
Sammen ligningen med tidligere Aar er afbildet
grafisk:
Naar man ser paa Landkortene, undres man ikke
saa lidt over de i Aar valgte Ruter.
Sjovt er det .just ikke, naar der paa Ansøgningsblanketterne til næsten alle 'fure ud over Danmark
s taar : Kristianssand -Oslo. Selve Turen er skam god
nok, men den kan kun roes fra Kristianssand til Oslo.
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Det hænger vist sammen med, at man ikke kan komme
med Rlltebaacl hjem Ilden at 1age Turen med helt til
Bergen.
Deraf kommer det, at saa faa Baade i Aar el' taget
i Arv af det efterfølgende Hold, og den saa glimrende
og bekvemme Sammenkædning af Turene har ikke
fundet Sted. Hel' i Danmark er de fleste Ture enten
startet eller endt her i København, roet Syd om Sjælland og over i det sydfynske Øhav. Kaarsberg roede
den eneste TUl' Hdt for sig, nemlig fra Haparanda (!) og
ha n skulde have været til Stockholm og saaledes have
fuldført sin Plan om at ro østersøen rundt; men han
naaede »kun« til H~i.rnosand.
Vi har h aft 4 schweiziske Roere som Gæster, og sammen med vor Ole Werve,. roede de herfra til Vmdingborg·, men paa Grund af daarligt Vejr naaede de ikke
længere. De returnerede Baaden og tog til Roskilde,
hvor de i en ny laant Baad fortsatte deres Lan gtur paa
Fjorden. Turen er a ndetsteds i Aarbogen beskrevet af
en af Deltagerne.
Fint er det, naar man kan berette, at del' overhovedet ingen materiel Skade hal' været, ikke saa meget
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som en bnekket Aaretold, men Baadene er ogsaa set
efte r i alle Ender og Kanter af H <lrn m er , inden de gaar
til Sos.
Hvis Teltene h orer med til Ma te ri ellet, r-;aa er her et
Punkt at sfl'He Fingeren paa. Vi fik ed nyt T e lt i Aal',
men vi maatte Ildrange re fl ere, sua i 1940 onsker vi
Telte - Telte - Telte'
For v i skal vel paa Langtur i 1940? Krigen og alt
d et der, javel, men nogen direkte Fare for Langtursroning er d er Forhaabentlig ikke. H vis 11lot Roerne vil
folge Langtu rsreg lementet og indskrn.'nke Honingen til
Dag-timerne, samt fø)g·e Kystlinien, og hvis de kommer
lid for et eller andet sto rt Skibs Forli s, d a at holde vore
spinkle Baade va'k fra enhver Form fOl: r~ e dnings
arbejde (). L, li gesom man maa v«:;1'e klar til at f.ierne
sig med Baad og Telt, naar el e r viser sig Miner i Nrt'l·hed en.
s.

.. ,

Den nye »Togo;' klar til Stabelafløbning.

MATE RIE LLE T

D

Cl" blev ikk e anskaffet nye Baade i 1939. - De fleste
af vore Baade er anskaffet i 1937 efter Branden, og
~i cle n hal" Hummer holdt dem i mfmste rgyldig S tand, saa
d c dor hrc ngte in gen Baade til Udskiftning.
Og; saa hur iovr·igi Klubb e ns Økonomi i 1939 V<l: ,·et
inds till et paa det store Byggeforetagende.
Paa eet Punkt er der dog for etaget e n vigtig Anskarfe lse. - Der er til Afl\1sning; af den ga ml e »'l'ogO « hygget en ny.
T ogo havde i ca. ,0 Aar· tjellt som Tr'rcningshaad,
forst f Ol" » Polyteknisk Roklllb « og senere for D. S. R.
Gamle »Togo « val' byg'get i Tyskland, og da den udfyldt e
sin Plads fortrinligt (den satte f. Eks. ["inge Sul , e; cl e n
nye Baad i d et væsentlige b yg'get efter d eus Maal Of!:
I,inier. Stud. po Lyt. TriJuLsen har' m aalt og t egne t, hvor'efter HiJmll1er har' bygget og Hee hwt Tilsyn. OgsHiI
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Motoren (»Ford Baadmotor «) er overført fra den gamle
Baad. - Togo løber fint og ligger godt i Vandet.
Nu maa vi blot haabe, at del' bliver bevilget tilstrækkelig megen Benzin til, at den kan komme til at øve
sin vigtige Gerning ved Træning og Kaproninger i 1940.

K.N.

D. S. R.s VIRKSOMHED 1935-1939
-

I

Aa(

Antal
aktive
Medle mme r

I

1935
1936
1937
1938
1939

I

700
725
710
715
725

I

I
,

Antal
Baadlure

Antal
Medlem s·
ture

7051
7200
6653
6531
7694

19914
19682
17533
16822
20739

km
I forAntal
samtlige
Medlemmer

Sæsonens
Variglled
i Uger

156909
151285
135638
143994
161823

29
30
28
30
28

.Antal
km iall

Aar

1935
1936
1937
1938
1939

I

I

I

Antal
Baadtu(e

49753
49347
45874
48778
54310

I

Aotal
km pr. Tur

Aotal Baadlllre
over 30 km

7,1
6,9
6,9
7,5
7,1

88
95
64
90
81

7051
7200
6653
6531
7694

OVERSIGT OVER KLUBBENS VIRKSOMHED I 1939
Gennc msnilli g t

Antal
Ture for samllige
Medlemm er

Antal Ture pr.
roende op; Styrende Medlem

Antal km
for samtlige
M edlemmer

Antal Pe rsonkm
roel o g s tyret
paa Langtur

20739

28,6

161823

33161
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BAADENES BENYTTELSE I 1939
T ype

km

Baad

I -'IAnI':;-;;--1

A~~al Tu-

Ture

pr.

,

Otter

»Delphinen« . .
»Blue boy« . . . : I
"Ca-ira« ....
»Ormen« . . . . : I

I

750
550
363
1663

1

Firer m . S t.

»IYloa« · . . . .
»Odd « .. .. ..
Udøbt. . .. . .

833
452
1050
2335

Firer u . St.

. . ..
. . . .

»Jarl« . .
Udøbt ..

I

105
72
48

I

225

I

408

225
249

31
59

474

90

I

8,4

Udøbt . . . . . · .

711

85

I
. I 136

22

»(t« . . . . .
n

810
130

..

940

I

I

95
20
115

I

I-Ialvoutrigger
Firer m . St.

»Olsen « . .
»Avanti« .

597
423
1020

Fireaarers
Inrigger

Saa

~t
blev der roet

1939.

»Hjalte« .
»Viking«
»Thor" ·
»Bjarke«

. ..
.. .

...

·.
·.
·.

. .. _ .

»)Dao « .. . .. .

»Saga« · . .. .
»J yden I og II«

I
I

7,3
4,2

I

Toer u. St.

»p« . . . . . . .

I

5,7

8,1

.

Single-Sculler
cravelbygget

I

92

745

74
56
130

I

I

I
I

8,2

I

7,8

8641

1187

7,3

I

I

8,1
7,6

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

1 2354

I

8,5
6,5

187
90
317
262
100
195
36

Transport . . . 116665

I

6,2

1262
673
2402
1693
678
1624
309

I

I

4,9
6,0
6,4

5,3

»The Twins« ·

I «Minerva « ..

7,4

I

Toer m. St.

Dobbe lt-Sculler

7,1
7,6
1 7,6

170
75
163

I

T m re 30 km
ur og mere

1

I
2
1
5
1
5

--

I

15
15
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I

Baa d

Trans port .

I »Roar«

ToaarersInrigger

. . .
»Helge« . ..
»Hugin «. ..
»l\1unin «.
" Frej a« . . .
"Tjalfe«. . .
»Leif« . . . .
"Loke« . . .
"Rolf«. . . .

135
137
198
44
76
331
100
324
214
211
99
23

10,2
11,3
11,5
· 221
18;6
7,2
12,4
7,6
10,0
10,3
19,5
56,4

21233

I 1892 I

11,2

35
1381
1885
1137
1639
1079
2003
744
2900
845
412
908
1444

12
269
419
238
368
209
439
165
573
158
85
192
321

: ::
.,
..
..
..
. ..
. ..
. .

»Uno « . . : : : ~ :
•••••

" AIf«. .. . .. .
»Ran« . . . . . .
»Svip « . . . . . .
»Ion « . . . . . .
»Daphne«. . . .

.
.
.
.

»Svava « . . .. .

»S vante«

I

[ 1375
1550
2278
972
1414
2380
1240
2471
2138
2183
1935
1297

) Privat« .
»Cito« . . . . . . .
"Atom« .. .
»Tulo«

Single-Sculler
klinkbygget

I

2354

" Cimbri a« .. .
"E le ktra« . . . .

••

Antal km I A ntal Tu:
T
re 30 km
pr. ur
og mere

. 1 16665

»Rune « . . . . .

})(!{( •

Ture

..

1

16412 1 3448
48 Baade - lait for samtlige Baade:

I 54310

7694

15
2
4
8
5
9
3
4
5
7
6
8
5

I

66

3,0
5,1
4,5
4,8
4,4
5,1
4,6
4,5
5,0
5,3
4,8
4,7
4,5
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UDDRAG AF KASSEREGNSKABET
for 1. Januar 1939 -

31. December 1939.
K r.

Øre

121
30.286

37
00

880
905
640
16.475
1.119

00
00
00
66
48

50.427

51

Kr.

Øre

13.921
3.995
1.524
654

55
25
16
05

7.037
4.873
4.058
7.358
4.999
1.505
500
O

77
00
70
96
07
00
00
00

50.427

51

INDTÆGT
Kassebeholdning fra forrige Aar .
Kontingent (aktive og passive Medlemmer)
Tilskud fra Universitetet og Polyteknisk
Læreanstalt
Tilskud fra Danske Studenters ldrætsraad
D. S. Ks Venner
Gaver og andre Indtægter
Kontant Laan ved G. S.

UDGIFT

1

4,8

1

I

7,1

1 81

Skatter og Afgifter, Baadehus, Telefon m. m . .
Administration, Tryksager, Porto m. m.
Aarsberetning, Propaganda m. m.
Studentermatchen
Fester, Gymnastik, Brændsel, Inspektør og
andre Klubforanstaltninger elc.
Anskaffelse af Baade .
Vedligeholdelse af Baade og Aarer
Kaproningsudgift er .
Træner og Motorbaad
Kontingent til D. F. f. K .
D. S. Ks Jubilæumsfond 1942
Kassebeholdning pr. 31. December 1939
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)) PAPIRKNIVEN«

)) SEJRSMASTEN«

D

S. Tt 's l-l æ d ersga ve ti l sierlig
• fortj ent e M.edlemmer, en Papirkniv af Sol" , sm y kket m ed Klubb ens S Iander og fOl'synet med Tnskriptione n »Fodjent «, blev i t 93'5
som Brylhlpsgave ovel'l'akt K lubben s Protektor:
Hs. k gl. ll ø jh ed Kronprin s Frederik.
D es uden indehaves »Papirkn iven «
af folgendc Medlemme r af K lubben:
r nge n iH!' O Vl' l'e lt-f Se ll .
Jn gr niJilf J. !\f o[,\ll.an ·]-Jans('1\
Grossel'er G. Schuck
ln ge lliør H . TI. Fog h . . .
TJl /i."pn iHl' O. Hall i n.
Ca nd . pharm . Axel H edz .
I nge lli 0f J J. t-!Ol'g RaSm II SSE' 1l
Fks p.-St'kr. , ca nd . JLLI'. Axe l LLlJldq\' ist
ProL Ove rl æg'f', Dr. med. K . Scc lll'r
Al·k ikkt OV I:' Nlalldrllp-Po ul sen
F uldm <",g tig H. K. RaslJl u sse n . . . .
Læge' K. R. Melgaarcl . . . . . . . .
Assisten t, st ud. jUl'. A a~'e J ørg·t' n ~ cn .
ln g'cniHr, ca nd. poly!. Mogens Hee .
I-l.øjesteret ssag· roref O. Bond() Sv anc.
L'llldn1it'gti g, ca nd. jur. Sie n RYUlH .
Ass isknt, ca nd. po lit. E .i vind S ieverts

1925
1926
1926
1927
1928
1928
1929
1930

i\ f

D.S.lt skænket lngenior, ca~ld.
poly t. H. Ree paa Generalforsam lin ge n 1934 som en Erinclring om
D. S. R 's indtil tIa s torste Kaproningss H'son (36 Sejre) og samme
Aal' af In ge niør Ree udsa t som evigt
vandrende Prremie indenfor D.S.H..
»SejTs mas ten« gives af D. S. R 's
Bestyrelse fol' et Aar ad Gange n til
et Medlem. cler i den fOI'I ~)hne Scl>
son h ar udfør t et særligt fodjenstfuldt Arbejde for KapT'oningen i
Klubben.

n

»Sej l' S masten « el'
tildelt :

1932
J933

For 1934/35:
Gudm.und Sclwck.

J934-

[935

For 1935/36 :
iv/agens H ee.

J936

1937
1937
.[938
1939

In g. H. Ree

F Ol' 1')36/37:
i11 i LX' Søl'ell8 en .
For 1937/38:
Frode Chl'i,~fia ns en .
For 1938/39:

K. Kolm,an.
For 1939/40:
H ugo Gnunme .
Ass istent, cand. polil.

Ejvind Sieverts

stud . JUL

Hugo Grumme
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Overlæge, Professor, Dr, med, Knud Secher "
Ingeniør, cand, polyt. H. Ree ... " . .... ".,.
Direktør Harald Simon~en ." ... ,." ... . ..
ODerref.~sagfører H. Steinfhal .. .. , .... , . . "

Sejl s port-Sko

Vim[ller
Yncllllla~

Kluu slandere
FllIgkllapJ,er

•

Flo~lill e,.

Huvcpafil·.;oll cr

Sei IUUASO\ eri nek
Prcsc nllill ~c r

J.
K~1.

S. V. ·Weil"bach
Hof)c!I'cranclor

Nicis JuP.lsgadn 6 , TIL C. 1:220 -7990
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19 [6
191?
1921
19]?
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ns

cand. phil. p, E. Bruun
stud. jur. Th, Falck-Hansen
Pastor P. Garde
Veksele rer F. Haeckmann
Direktør Helge Jacobsen
Læge Esben Kirk
Adjunkt Hans Kure
Professor]. T. Lundbye
Tandlæge ODe Lange
Overingeniør ODe Petersen
Ingeniør H. Høeg Ra~mus~el/.

Ingeniør C. Høeg Rasl/'l.lI~sen
Sagfører Erik Becker
stud. jur. Søren Rasmussen
Ingeniør Chr. Jeppesen
slud, polyl. MO{Jens Schmidt
Ingeniør Mogen.~ Hee
Fabri k ani Bjørn Møller
stu.d. jur. Henning Amelung
Profes~or An ker Engelund
ODeringeniør Edvard J,yngbec k
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DANSKE
STUDENTERS ROKLUBS VENNER
UNDER PROTEKTION
AF

HANS KO NGELI GE HØJHED KRONPRINSEN

-_r Kontingentet fra »Venllerne« er i Aaret 1939 indgaaet

Kr. 640,00, d er er an vendl til Hjælp til Deltagelse i
::3tawner i Udlandet. Klubben bringer );Vennerne« sin
Tak for de res stadige Trofasthed og OJfervil.je overfor
(leres Jdr æ t.
!-I s. k AI. Højh ed Kronprill .~ e ll
Læ,",e P.]. B!! rl e /sm
.J o.~ii:1.~ Bille
l ,i:ln d s r e l .~ sil{!. r. S. / 1. M. Hii !!.!!1
In p,eniør 1'11. ('en slertsen
Neoi sor 1\. . j. C ru sell
ln{?eniør Th . t.·be rlh.
Grosserer ri. I<'i/lenborr;
Pro f esso r Jul. Hartman
Direktør V. Hjort
Fru. A. Uoa .ss
Di rektør J1 el {i. e J a('()b.~ert
Jnp,eni.ør j. P. ) ohann sen
Ove rr e l,~saglf)re r K. K j ær
Politiadvokat H. Kudsk
Direktø r B . Ludvif,sen

'f' dn dl cef,e 1:( . MddlOld
()I) l! rr e ls.~ilpJor e r n Mt S ilii:1 d se n
()I) !! rin!!.!! ni r-n A. )\il " n k eliO
()uerlcep,e, IJ r.lII ed . .J e n .~ N ie/.~I!n
()o erin{!!!n ifl r Olie P!! l er sen
S e/ri/A ter li. 1\. . Himllll .~se n
Di rektør G. Hielllan n
Direklø r P er Hønber{!.
Bankbeslyrer Si i{!, Hønne
Genera llæ{!e 1':. Sa u gma nn
Grosser er G udl/wnd Sc h ack
Fa.brikant Holger Sebbe lov
Pro1'es-5o r K. S ech er
Di.rektør 11 arilld Sil/lO n.se n
Prol' e.~s ur F:. SlI enson
L æp.e 7'hol'll p-Pel erse n
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])irekl ør Tf'. o . A Iler
l~ e JirC(>.~e nlant

S. IL

A nd e r .~ e n

sl ud. lI/ a{!,. B. K. l Ind ersen
I'; rik A ndenen
slud. (iulyt . A. fl . Anders son
F. ,1rl ol ph .~en

Dr. med. Otto C. Aagoard
Fru Dr. m ed. 0110 C. AClftilClrd
u/nc/. jl/r. C . Aude-Hil. n Sen
La nd sretssa g / ører Il . Bach e
stI/cl. poly!. C. Bech gaard
('and . jur. A. BlO/ll-Andenell

AA R130G FOR
1rt{!e niør t. A. Boserll [i
L æp;e Harry Brocb
lteda kl ør RflJf RI/ cl!
llt geni ør e. l\.. Bey er
I'ru A nina Bjørnbo
In geniør Frk. L. Bjømbo
l n geniør H ennin f, Berg
Assistent M. Boesen
.~/u.d. /li ed . N. B rellon- Meyer
I,andsrelssilftfør er L ennard Bech
A rkitekt Mogen .~ Boerhllel11.n
.~tud. ]iolyt. K. Børrild
81H ge C li rislensen
Dyrlæf,e Leif Con 'e l
slud. pol y t. Jør ge n v. C hri .~ tellsen .
Neoisor K.]. C rus ell
cand. I/Ulg. I~'{!,il C /ir is/ensen
In geniør 1. P. Danø
Købmand Vo llll er D e#,n
I,æf,e ]. E.~c hen
In s pekt ør 1-J . I';n {!,e1be rl-Pe fersen
slud. [io/yl . Leif' Erichsen
]. Val sl er
Ingeniø r If. F ranke
L æge N iel s Iii iL
1bFem erli ng
Fab riksin f,e niør B. Fadum.
'{'dnd læge L. Fabriciu. s
Assis len! E. Ginger-Morlensen
Pr ofes.~o r ]. G unner
l n geniør O rla Gordon
1n geniø r Co rnelius J-J anse n
I ngeni.ør (J. Hallin
I,i:l. nd .s r et.~sa·g før e r So. H il nn ·s
I ngeniør Hartmann Pete rse n
Allan KUll.r lfa s.~age r
[./;p.ge Gunna r l-J ey
cand. ju.r. V. Jf øg.~gil.i:lrd
Ci:lnd. /1 01Y l. C. F. f1 a l.se
Direktø r Kaj Hans en
Ingeniør P. L H ee
Ingeniø r J~. Ha ge111ann
cand . jur. 1-1. H . Holm

.1939

Id

stud. ju.r.A. Fab r;(;iu. s II 1:1 II S!! I/
.~ tlld. polit. F ran z H el/ ber;!.
Bilildeuygger T h ord a l H itrlllll [' I'
Overlæge Dr.1I/.ed.PouII venen
llenning J en sen
cand. jur. l-f dr. J ense l/.
Ass istent C. K 0(;17 Jensen
Ingeniør L.Jø rgensen
cand . jur . T høger Jensen
Ttlll dl æge O/e J ør[!,ensen
A .ss i..~/ e nt I-I enninf, J en sen
()ve r i:l. .~s ist en t F. L. A . J acobsen
Ingeniør Fred e J e rt .~en
Dr. H . K a/d el/'
l'u ldlll ægt ip. t '. f( lø c ker
ingeniør H. k;elnæs
ci:lnd. pharnl. C. Korvtaard
By relssek retæ r l'. Krag
Tandlæge E. Kis ling
In.Eienior, Dr. J ørp.en Koch
slud. jur. Georg K drnø e
~tu d . poLyt. (J. H. Klit gi:la.rd
Prokurisl K. Lagergren
slu.d . /lI ere. Hugo LeIJnn dnn
Frk. Bir/e Lundqoi.si
Dr. Johs. Lind
A rkitekt Kil j Lytlhan~
P. Schø ll er Ltl rse n
Dr. /'.:. Loren zen
Reoi.sor Lemoig-Fog
.~/u.d. po ly t. f ,lIil L aTltp
Læge K . Lyager
Ass ist ent Tido Løwenh øj
ca nd. polit . P. L und
stud. med . Johs. Ma rk
Ooerrets-5a gfø rer Hans Mile/ seJl
Assiste nt T h . Mallin,q
A r kitekt O. Mtlndru.p-Poulsen
Læge A. JIIlilthi ese n
Ing eniør A. S. Malhi sen
I ngeniør G. M en g- Lund
Fru Mizzi Meng- Lund
Poliliinspeklør E'. Melleru p
Fru. Ki:lren Mel chior
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Landsrefssag f, H. T. Mosbæk
Ingeniør ]. Muller
I ngeniør Axel M iiI/er
Dr. 1ned. L. Møller-Chri.sfen.sen
Læge N. E . Mi:lnniche
./. Mortensen
Professor, Dr . phil . ./. Nielsen
Ltl?ge C. Nørgaard
lI. C. Blinkenberg Nielsen
Ingeniør Dr. fechn. Chl". Oslenfeld
stud. jur. S. Oppenll.ejm
Direktør K. Parkov
Arkitekt C. Surlykke Petersen
Ingeniør]. Hostrup Pedersen
Assistent Mogens Pagh
Torben Riemann
Troels Riema.nn
Claus Riemann
Ingeniør P . Riemanl/
cand. mag. F. l<oikjer
Ingeniør V. C. D. Rølller
Mogens D. Rømer
Ingeniør C. Remien
As.~istenf Poul Ha.~mus.~en
F;sben Røjel
Flemming Sclwc/<;
Tage Schack
Gudmund Schack jun.
Læge ]. Schousboe
Assistenl G. Sch11lif
Fru Yrsa Sedler
Uffe Sec/ter
fabrikant Hol~er SebbeloD
Overofficiant C. A . Sjelle
ODerlæge Skat Kemp
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Bogtrykker Ridt. Steenbeck
Ingeniør V. Stenstrup
Sagfører Erik Stubgaard
Læge Aug. Sanne
Landsretssagfører N. Borup
Svendsen
Ingeniør Per Sørensen
Fru Ii øje.~teretssa~f. O. Bondo
Svane
Driftsin.spekfø r Niels M. Steenber~

stu.d. med. B. Strandberg
Maler/Ilester ]. Thaaru.p
Professor E. Thomsen
Læge Mo!?en.s Trier
Fru Bodil Ternwnsen
.~tud. polyt. (J. Schiørring
slud. 11la~. l-101~er Sørensen
Revi.~or A.~ger Schmidt
Cioilingeniø'r M. Th. Sørensen
stud. polyt. K. Sehested
.~tud . med. Olav Schrøder
In.spektør G. Ulrich
Profe.~wr E. W lirburg
Fru Sonja HI andel
B. Vidkjær
cand. polyl. N. Vinge Mtld.~en
Læge]. Veje
K riminaldomm.er S. Volker.~en
Preben Vinge
Lars Ulrik HI andel
stud. jur. Johan Wi/hjelm
stu.d. med. M. Vinten-Johansell
Frk. Bit/en Walbom
cand. polit. M. O. 0slerga.ard

LEIF STAUNSHOLT NIELSEN
IN MEMORIAM

M

eningsløst pludseligt modtog vi den sidste Dag i
det gamle Aar Meddelelse om, at vor Kammerat
Leif StaunsholL Niel:;en, var afgaaet ved Døden. Det
var de færreste af os, der havde vidst, at han i December
Maaned var blevet indlagt paa Hospitalet for Kalvekastningsfeber, og selv de anede ikke, at der var nogen
overhængende Fare for hans Liv. Men en Aarebetændelse stødte til, og en Blodprop førte til Døden for en af
de fineste Kaproere, dansk Studenterroning har fostret.
Leif Staunsholt N ielsen slog sit Navn som Kaproer
fast i 1936, da han strokede Mr. Barrys wonderteam,
der dette Aar vandt 10 Otterløb i Træk. Allerede før
den Tid havde han ligget i Træning, og i Aarene efter
slog han fast, at han var en stroke af Rang, ja maaske
den bedste, vi endnu har haft i D. S. R.
Det store Gennembrud for Staunsholt og hans Kamrnera ter kom i 1938, da de vis te sig s Ilveræne i baade
Firer med og Firer liden Styrmand indenfor Skandi-
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navien og vandt en Række flotte Sejre i Tyskland
for endelig ved Europamesterskaberne i Milano at besætte Tred,jepladsen i Firer uden Styrmand knapt en
Længde efter de verdensberømte Svejtsere og Haliens
bIa a Genuesere, men langt foran de tyske Mestre,
1939 tegnede saa lyst for vor »Storfirer«; ganske
vist havde vi ikke mere M,.. Barry som Træ ner, men
de fire Roere var enige om at fortsætte Arbe,jdet med
Europamesterskaberne og Olympiaden i Helsingfors for
ø,je, De startede med at vinde beg'ge Københavnsmesterskaberne i Firerne og vandt derefter hele he
Sejre i Hannovel',
Men saa var det ligesom Lykken svigtede ; Staunsholt, der havde været Soldat i 1938, blev indkaldt i
Foraaret 1939 og kom til at ligge i Jægerspris. Ganske
vist lykkedes det med Dansk Forening for Rospods
og den olympiske Komites Hjælp at skaffe ham Mulighed for omtrent daglig at komme til Bagsværd for
at træne; men selvfølgelig var det vanskeligt, for ikke
at sige umuligt for ham under disse Forhold at holde
sig paa Toppen af sin Form. Holdet var ikke mere
helt, hvad det havde været; i Griinau led det et Par
Skuffelser, havde tilmed Uheld. Paa Bagsværd Sø roede det et fremragende Løb mod Berliner Ruder Club,
men tabte i sidste Brøkdel af et Sekund. Det blev
dog' udtaget til nordisk Mesterskab i Firer uden Styrmanet og vandt ogsaa dette Løb oppe i Stockholm.
Danmarksmesterskaberne bragte imidlertid atter
Skuffelser. I Firer med Styrmand tabte Holdet til
K. R., og i Firer uelen Styrmand blev det kun til dødt
Løb med K. R.' eme. Efter to haarde Løb samme Eftermiddag vilde Staunsholt og hans Kammerater ikke
have halt Chancer i en Omkamp, de afgav derfor
ogsaa dette Mesterskab til K. R. og gik saqledes ud af
Sæsonen uden at v ære Danmarksmestre.
Staunsholt opgav under disse Forhold at fortsætte
med Træningen med Europamesterskaherne for øje,

11';('1 al Modgangen lagde han op, og Kranse
hUlls Plads, Det lykkedes Holdet i den nye
, ' IIIIIIIl'II SlI'lning al sikre sig en Plads paa Danmarks
11,,1.1 lil 1~II ..opamesterskaberne, men disse blev aflyst
I' I I (;"1111(1 af Krigen.
1"C11' O~ alle, og sikkerL ikke mindst for Staunsholt
i('I ~ l'1I ~clv , var det en Skuffelse, at hans Karriere
i II d l'1I 1'01' Konkunenceroningen saaledes blev afbmdt ;
\ i I'egllede med at se ham i Baaden igen, naar Mod~II ngen var overvundet, og Skuffelsen havde sat sig;
.i~'~ Cl' sikker paa, at heller ikke han selv tænkt c sig
IlId·1 end, at han endnu skulde vinde mange Sejre
lil sin Klub.
J)c/. skulde altsaa ikke blive saadan; vi forstaar,
hvilken bitter Sorg Staunsholts Død er for hans For",Id r'c, v i forstaar det, fordi vi selv sørger over at have
IIli~lct en Ven og Kammerat. Staunsholt var ikke blot
ell SlOt' Sportsmand, fysisk stærk, teknisk fin og en
'I'ukliker: af Rang, men ogsaa for de af os, der kom
j i I uL kende ham paa nærmere Hold, en Kammerat,
Ir vi~ rent menneskelige Egenskaber vi satte højt.
J)(1den staar i et Tilfælde som dette for os som en
Meningsløshed ; her var en ung Mand netop blevet
rInd ig med sit Studium og havde faaet en god Fremj id~slilling, Nu skulde han og hans Forældre, for hvem
d(' 1 at hjrclpe ham fremad var Livets Indhold, til at
t-:.' Iwdc sig over Resultaterne af hans Arbejde og Stndier,
( )g saa hlev han revet bort.
Vi bl:ljer vore Hoveder og mindes de mange Gange,
111111 VHI' med os i glade og' spændende Oplevelser, vi
11I1 ~ kel' . hvordan han var med til at dele Skuffelser
IIlnl mi , JUHH det ikke var Sejre, men Nederlag Fru
I,'od""n havde haft i sin Favn,
Vi 11IlskeJ: ham som den trofaste Studenterroer, der
\ III' vor' Ven og Kammerat.
Vi vil hlive ved at huske ham.
Axel Lundqoist.
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NIELS BROCKSGADE 1

Klubbens
Ro-og

Gymnastiktøj
faas hos

I POUL

HOLM
CENTRAL 3082

SILKEGADE 11

)

Sin e Forsikringer tegn er m an i

NORDISK

Liv & Ulykke
Grøn ningen 17

København K.
Te /e lon 28 60

E

II ,,·eek-e nd Tul' ti l N ivaa el' som en Langtur i. Lom.
II H, lol'lll a (<< . el' der en Ga ng en Hoel', eler hal' sagt.
I k H I'i~i ig:t el' d et nu ikke, med m indre man benytte !'
cl T e lt i Stedet for H uset, men del' el' d et sande i HeIIl w /'kll i ll~e n . a t man sk a l have en hel Del Kluns Of!;
(;J'(',j c !' lIl ed s ig·, saa ledes at d e rent ydr e Hammer v i/'kn illll.';io nerende, og herti l kommer sna den Omsiw /l di ~ h \.'d . ai Mn ncl ag Morgen og dermed I{venlage n I MCI 1I/1 1/\l c i ' c n il (. "a' r'e saa langt b orte, naa l' m an LOl'cl ag
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I-:rlcrmiclclag veloplagt starter fra Baadehusets Pontol\.
Under alle Omstændigheder er en week-end Tur til
N i vna en god Fortræning til en Ferielangtur, naar man
i en Firer- eller' 2-Aarers-Imigger strider sig op langs
Kysten i haard Modvind, eller man maa manøvrere i
11 behagelig Side-Sø, saa Styrmanden og'saa faar lidt a t
hestille.
Der er blevet trukket mange Aaretag - baade energiske og sløve - paa Vej op til Nivaahuset i Løbet af
de 14 Aar, vi har haft det, Aaretag af unge og gamle
Medlemmer, der alle glædede sig over Turen og Udsigten til en god week-end j det hyggelige, lille »SkuN
yderst paa Odden ved Sølyst Teglværk.
Selve Turen derop er .jo i Reglen altid en Oplevelse,
men kommer man tidligt af Sted, og Vejret er helt fint
med Solskin, og man er godt kendt med hinanden i
Baaden, saa synes Turens Sukces paa Forhaand fastslaaet.
Nogle forehækker at ro godt til Søs, men inde under Land er Turen dog mere morsom - der er- mere at
se paa ; man passerer Havnene, de mange Villaer, Badeanstalterne og Badehusene, de sidste natudigvis altid i
passende, s01nmelig Afstand - ofte endda med bortvendte Hoveder, særlig' hvis der el' kvindelige Badegæster at se. Man maa opr'igtig ha abe, at denne demonstrative Ligegyldighed ikke krænker de unge badende
Damer, som nok kunde fortjene et lille Vink eller et
muntert Tilraab fra vore Roere! Hvadbehager, tror De
det ikke? - Jeg kan da ikke saa godt skrive, at vore
Hoere er lige ved at falde ud af Baaden for at faa det
hele med, - saa kender D e dem ikke!
Jeg ved ikke, hvor mange der bruger at bade undervejs: der el' ,jo en Del i D. S. R., der afskyer Søbad, en
Aversion, der for saa vidt er letfol'staaelig, naar det
gælder' det uæstetiske Fluidum, der udgør Farvandet omkring vort Klubhus, og som egentlig ikke har meget med
Havvand at bestille, men vi er trods alt nogle Stykker,

AARBOG FOR 1939

71

der ynder et lille Badehvit underv ejs, som oftest vel
ud fol' ShalldmøUekroen eller rettere lige før. Der er
Vandet som Regel godt nok, og det kvikker gevaldigt
op med saadan en Dukkert fra Baaden; - man kan
f. Eks. øve sig i at dykke ned med en Aare under Baaden og komme op med den paa den anden Side. Man
knækker maaske Neglen paa en Stor'etaa ved Spjættene
under Baaden, men hvad, man el' ,jo ude for at more
sig!
Dog' el' det naturligvis kun i rolig Sø, at saadanne
Bade fra Baaden og »0velser« lader' sig arrangere.
Senere, naar man har passeret Rungsted Havn, begynder Sulten i Reg'len at melde sig - (meget før, vil maaske nogle mene, men saa er det Slllghalsene blandt
H.oerne, dem med Tarme som Skjorteærmer!).
Hvis det el' ved at blive mørkt - og det hænder
jo ved tidlige eller sene Ture i Sæsonen - overvældes
Styrmanden med gode Raad og Formaninger angaaende
Kursen. Der skal holdes saa og saa meget til Styrbord
fol' de h ø,je Skorstene ved Teglværkerne, alt efter om
man vil stikke tværs over Nivaabugten eller holde mere
til Land.
Efter ca. tre Kvarters Boning fra Rungsted Havn i
en 2-Aarersbaad er man der og bydes velkommen af
det Hold, der allerede er ankommet og har sikret sig
elet bedste Soverum, det, hvortil der er Dør ud til Opholdsstuen. Ve,jret el' supponeret at være ganske yndigt,
saaledes at vi paa det sidste Stykke Vej over Bllgten
har nydt det maleriske Skue af den lancllige Kyststrækning og Lave Skovs Silhuet mod den luende Aftenhimmel.
Det viser sig, at det fremmede Hold allerede har
sendi. Folk af Sted efter Vand, som hentes i store
Spande paa Aag oppe hos Helgestf'up, vor fortræffelige Købmand ved Lave Skov. Men der skal ogsaa
Folk op for at proviantere til Middagen næste Dag,
bestille Mælk og Morgenbrød til Kaffen Søndag Mor-
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gen, og desuden skal vi have en beskeden Kurvfuld
Øller med fra Købmanden, og det maa jo altsammen
ordnes, inden han lukker Butikken. Af Hensyn til de ] ,æsere, der ikke kender Nivaahuset, skal .jeg kortelig beskrive Husets Indretning: Der
find es een temmelig stor Opholdsstue med Pejs i Mid(en af den Langvæg, der vender mod Vest. Mod Søsiden findes 3 Sæt franske Døre, hvorfra der er den
herligste Udsigt ud over S undet. Mod Syd er der Adgang' til 2 Soverum med faste Kø.jer - 4 i hvert Rum
- det ene Rum har som nævnt en Dør, medens det
andet og et tilsvarende mindre Soverum med 2 Kø.jer
mod Nord kun har lette Trækgardiner. E ndelig- er der
mod Nord ved Siden af det lille Soverum et Krikken
og e l lille Spisekammer med alt til Faget henhørende:
Primw;apparater, Gryder, Stegepander, Tallerkener,
Kopper, Glas m. m. - ,ja, saagar en Brødmaskine. Desuden er der en lille Kælder under Gulvet. I »Storstuen«
hænger den yndigste H ængclampe i »Klunkestil« (der
er ikke elektrisk Lys), og Bohavet bestaar af et Langbord med tilsvarende Bæ nke og nogle kraftige Stole.
Del' har ganske vist tidligere ogsaa været nogle Liggestole, men de er forlængst siddet eller ligget i Kvas. og
man har ikke hidtil fundet det Umagen værd at anskaffe nye, da del' synes at være Erfaring foI': at selv
de stærkeste Ligg'estole maa bryde sammen, naar VOrl'
livsglade Roere kaster sig i dem!
Oppe fra Strandve.jen, hvortil man naar ad en lanI!:
Sti forbi Teglva.~rksbygningerne, syner Huset ikke stort;
det ses som et langt rødt Skur med en udvendig hvid
Skorsten paa Midten. Fra Søsiden derimod el' Indtr ykket takket være de blaamalede franske Døre og Skodder et ganske andet; herfra tager det sig anderledes
lld til sin Fordel, især naar Skodderne el' lukket op.
I{usets Beliggenhed yderst paa en Knold Jord Hesterne af et fordums Afskibningssted for Teglværkets Produkter - er ganske ideel. End ikke Stojen fra
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Strandvejens susende Biler kan høres h erlld , og del' (; 1'
langt til de nærmeste Sommerhuse. .
Umiddelbart bag Huset mod Vest ligger en l'et St.Ol'
vandfyldt Udgravning fra den Tid, da Leret til Teglvfcrkerne hentedes hel' - for nogle Aar siden val' clcn
adskilt fra Sundet, men ved Storme og Hojvancle er delt
smalle range mod Nord blevet gennembrud t aI Ha vcL
saaledes at 'v ort tlus i Tidens Løb er blevet endnu mere
isoleret fra Omverdenen.
Mod Syd ligger Anløbsbwen og SlfcbesteeleL men
Vandet er her saa lavt, at maullnclertiden ved st<.nkt
Lavvande ikke kan ro ind til Broen, men maa stige ud
og trække Baaclen det sidste Stykke ind. Bandene anbringes paa den g'fct'sbevoksede Skraaning ovenfor
SlæbestedeL
Foran Huset mod Søsiden er cler en lille Plads, hvor
Flagstangen er l'e,js t og en stor Sten paal1lalet: Nivaahus 1926.
Endelig er' Vand- og Proviantekspeditionen wndt
tilbage belæsset med mange rare Sager. De fod ,'t'ller.
'at de sammen med Helgeshup har ordnet Europas ind.' jviklede, politiske Forhold over Disken, derfor et de
blevet lidt forsinkede. - Saa ha:nker lllan sig alle om
'L angbordet - 11ængelampen tændes - de medbragte
Madpakker foldes uel - Primussen hVcl:'sel' i Kokkenet
- (der skal laves Kaffe og The) Øllet afkapsles. og i
den første halve Time har vi nok at gnre med at stille
SnIt og Tørst.
Det viser sig, at e ns Sidemand har faaet for Jiel(
med, lIlen der el' straks 2- ) Stykker, der vennesæl!
overlader d en sultende Sjrel at va' lge imellem. hvad d e
kan h yde paa; og det paastaas. <li man som H.egel enes
godt om Madla yning, Opvask og Hengoring og fordeler
Arbejdet mellem Slg.
Efter Manltidet kOlllmer saa de hyggelige Tim.el' ved
Pejsen: ingen tænker paa at vaske op, - det kan veni c
til SmHlag. \rogl e faal' maaske Lyst til at g-ila e n '1'111'
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i dd gode Vej r, men de fleste af vore Folk foretræk-

tjene som en Slags Økse, hvorpaa han afmonterede de!
og' prøvede paa ved Hjælp af en Sten at kile det igennem de svære Bolværksstykker med det Resultat, at
Bladet antog en fuldkommen surrealistisk Fa<;on og
clenned var ubrugeligt baade som Brødskærer og Økse.
Saa prøv ikke paa det! Det maa tilføjes, at vi var
meget unge Roere dengang! - Selvfølgelig maatte vi
erstatte Bladet og love aldrig at gøre det mere til den
strenge Norman-Hansen. - Nu el' der iøvrigt ingen,
der tænker paa at tage Bolværkspæle; det lidt, der nu
er tilbage af Bolv æ rket paa Nordsiden, er desværre
kun et ufuldstændigt Værn mod Stormene fra den Kant.
Her foran Pejsen er der i Tidens Løb tømt mangt et
lille Bæger være sig Romtoddyer, Portvin, Madeira,
Punsch eller anden uskyldig' »Majdrih, ja, og san naturligvis øl, i de senere Aar vel nok mest det sidste,
men hvad enten der var Raad til det ene eller andet,
saa var Hyggen, det kammeratlige Samvær og Stemningen den samme, naar de rigtige Folk mødtes,
Saa drøftede man alt mellem Himmel og Jord fortalte Historier - Mandfolkehistorier - den ene mere
haarre,jsende end den anden, Jeg husker en Gang, at
man talte om Klubfesterne, og der var nogle, der mente,
at de ikke var saa gæve som den Gang, Klubben var
saa lille, at alle Medlemmerne kendte hinanden, »Næ'
du «, sagde en af dem, »i gamle Dage, da var der Gang
i den ved Klubbens Fester - kan du huske, da et
af Medlemmerne ved en større Fest - jeg husker ikke
hvilken - tømte et Glas ren 'Whisky i eet Drag, mens
han lænede sig op ad Grammofonskabet. Fyren, der
naturlig'vis havde faaet tilstrækkeligt i Forvejen, røg
næsten omgaaende omkuld og tog Grammofonen med
sig i Faldet.
Saa blev han fjernet , man hjalp ham ud i Badeog Toiletrummet, for at han kunde blive afsvalet. Og
det blev han ; for kort efter hørtes en plaskende Lyd
derude fra , og da et Medlem gik ud for at se, hvad
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ker at gøre sig Livet behageligt foran Pejsen. Der komIller Ild i Piberne, og foran de flammende BncndebUlder skabes den rette »Nivaastemning«, som mangfoldige gamle D. S, R.-Roere kender saa godt.
Man har ikke altid husket at sorge for Brænde til

Pejsen, og det er i nogen Grad gaaet lidt ud over de
nødtørftige Rester af Bolværket paa Nordsiden, hvor
vore week-end Roere i Mangel af bedre Brænde undertiden har udsøgt sig løse Stumper af passende Størrelse.
- Jeg' husker en Gang - det var om Efteraaret og
koldt, - at vi ikke havde andet Bræn'de ved Haanden
end det, vi kunde skaffe os ved at tage af det frønnede Bolværk, og tilmed manglede vi en Økse. En af
Boerne mente, at Brødmaskinens Blad maatte kunne
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det' gik for sig, kom han sttaks efter farcnde tilhage
og fortalte, at Fyren stod og tog Styrtehad l Smoking!
Alle strømmede til og hvilket Syn: T ulastelig Smoking;
med det vaade Haar ned over Panelen, og Vandet fos ·sende ned over sig, stod Manden og sa'e: Ah l - Sikken
et Postyr der hlevl «
De fleste mente dog, at Klllbhen klin havde \"llTldel: ved, at dens Fester nu gennemgaaende v<.lr betydelig mere stilige og urbane. Men derfor var der: alllgevel morsomt at mindes de 10ss1upne og pudsige
Episoder fra de første Aaringer, og der kunde sikkert
fortælles en hel Del Historier af lignende Ari. som dell
citerede fra Klll hbens glade Dage.
- Uden i Pe.jsen er ved at d,,) ud, man rejser' sit!,"
møjsommeligt fra den magelige Stilling, man har indtaget - sklltter sig lidt og gaber. Det er pan Tide at
komme til Ko.js, men f(1rst skal man en Vending udenfor Huset og »titta paaMt'lllen «. Vi indsnuser med Velhehag den rene, kølige Natteluft og drøfter Udsigterne
iii Sondagsvejret. Var Jllan nu Digter, kunde Jllan rigtig folde sig ud i Beskrivelsen af de skiftende Billeder:
De lyse Na~ tters Fortrvllelse med Vandets sagte SkVldpen ;>p ad Stenene pac~ de gamle M.olereste!" - eller' de
mørke All g u stnretter, naar Stiernehimlcn hViI.' lver sig
over vore Hoveder i al sin Pragt og de mange Lvs, der
hlinker ovre paa Svenskekysten ved Helsingborg - eller
endnu senere paa Am'et, naa!" Vin(len tuder om Hjornerne paa H1Isel. og Maanen hryder gennem de forrevne Skyer for i et kort Nu at danne en Sølvstribe over
det urolige Vand. - Alt dette kan opkvcs og er oplevet af mange :Yledlemmer i D. S. R - Saa tørner yi ind og gaar til KDjS, men elet er ikke
Cl .l ticllet for Gemytterne at falde til no. »Hold nu KH.'ft'
Vi kan ikke soye for jeres Skvalderl ~ Henvendelsen er
til et Par Roere. der ikke kan blive færdige med ai
diskutere. Omsider bli'<'er der helt stille i Huset, en Stil .·
h('d. der dog brydes af den s,cclvanlige musiknlskc

eller Trio j de respektive KOjC'·1I1l1.
,.1.
ne smelter sammen j et disharmonisk Hele. lIliiII :-" " •. ,
Saa oprinder :;onclagen, og da Vejret er godt. l'I" IIIUII
Forholdsvis tidlig ude af Soveposerne for at nyde 1)11;':;1'11 :-'
forste forfriskende Bad. - Sc"be og Tandbørs(e IIIl'd .
hringes til Sln.'hestecl.et, og efter en kort Svømmetur' I"un,'
man travlt med at lave KaHe og koge Havregn>cl. hvol"-
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efter vort Morgenmaaltid nydes med de franske Døre
paa vid Gab.
Vort lille Splitflag og St.ancleren er blevet hejst, og
naar Avisdrengene ser Flaget oppe fm Strandvejen, ved
de, at der er Roere i Huset og cykler ud med de k ærkomne Blade og Søndags tillæg. Vi lægger os med Bladene i Græsset, kun iført et Pal' korte Robukser (eller
slet intet) og nyder Tilværelsen i Solen. Senere hekvemmer- man sig til at frigøre sig for et Par enkelte Skægstubhe, og føl' Middagsmaaltidet er vi alle i Vandet
Igen og skærper vor Appetit ved en lille Svømmetur i
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det krystalklare Vand, som v i jo desværre ikke kan
»omplante « til Saudøen, hvor gerne vi end vilde!
Det er rart paa en Langtur at have en god Kok med
sig, en, der kan præstere lidt mere end at begaa et
Par Spejlæg, del' løber ud paa Panden. Vi er saa heldige at have en Mand med, del' er ferm til at klare de
('igtige Mandfolkebøffer, De ved dem, der fylder hele
Tallerkenen.
Efter en passende Siesta ovenpaa det solide Maaltid, kommer den alvorlige Del af Festen med Opvask
og Rengøring, et Arbejde, som vi hjælpes ad med, og
som derfor gaar forholdsvis let fol' Haanden. Og' saa
gør vi os klar til at starte. Flaget og Standeren tages
ned, Skodderne sættes fol' Vinduer og Døre, og vi stuver
vore Sager i Baadene til Hjemturen.
Naar vi starter saa tidligt paa Eftermiddagen, er det
fordi, vi vil nyde Hjemturen, mens Solen endnu er højt
paa Himlen. Saa har vi ogsaa Tid til at »clrysse lidt« med
Roningen og holde Badehvil undervejs som paa Udturen.
Paa denne Maaele el' Hjemturen i godt Vejr lige saa
fornøjelig som Turen derop, men elet hænder jo undertiden, at Hjemturen maa roes i høj Sø, saa hver Mand
i Baaden maa v ære agtpaagivende, og ikke saa sjældent er det sket, at Baaden hal' maattet efterlades ved
Huset i Nivaa, naar Bugten »viste Tændet« . - Lad os haabe, at mange nye Medlemmer maa faa
Lyst og Lejlighed til at tage paa week-end Tur til
Nivaahuset og opleve lidt af det, jeg her har prøvet paa
at skitsere, og at vi maa faa Lov til at blive paa denne
ideelle Plads i mange Aar endnu.
Ejvind Sieverts.
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LIVREDNING /

~T~9R/

~RAKS/S.

Ved Styrmandsprøven faar Medlemmerne ogsaa Lejlighed
til at vise deres Færdighed i Livredning.

79

AARBOG FOR 19:;9

-\

/j J-J () j\d ,--S~[E 1~

81

( Ruder·Club . Schaffhausen, Schweiz )\ :
~

OÅNEMARK-REISE
24. Juni bis 8. Juli 1939
G I. Mønt

2,

Teilnehmer: Dr. Reinhard Amsier

København K.

Willy Meyer
Franz Hirsch
Dr. Hel'mann 5ch/aLter

(Paa Langturen desuden

SPOJLt.s~ ~eJt.

Ole Wewer, D. S. R.)

Reisebericht.
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"
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Det store Udvalgde rigtige Priser

........
........ .
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Østerbrogade 108 (ligefor St.1acobs Kirke)
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~
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og al anden Flytning besørges

med Garanti . Re ference : DSR
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3626
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D

ie Teilnehmer an der Donauruderfahrt des R. C. S.
vom Sommer 1937 hatten schon damals als nii.chste
Ruderfahrt einen Abstecher nach Skandinavien ins Auge
gefasst. Als letzten Sommer drei Ruderer des Danischen
Studenten-Ruderklubs uns besuchten und von den Mog·
lichkei ten schoner Rudertonren in Danemark erzahlten,
nahm das Programm einer Fahrt nach Dii.nemark fiil"
dies en Sommer festere Gestalt an. Vollstii.ndige Ausarbeitung erfuhr es, nachdem sich eler Dii.nische Studenten-Ruderklub in Kopenhagen in hcnndlichster Weise
hereit erklii.rt hatte, lillS bil' di e ge plante Fahrt ein Boot
zu r Verhigung zu stellen.
Beinahe ware .redoch die ga Llze Reise \viedel' ins
Wasser gefallen. da zwei der Reiselustigen in letzter
Minute auf die Reise verzichten mussten. Fiir den ei nen
konnte jedoch ein Ersatz gefunden werden und hir den
andern hofften wir, in Kopenhagen aus dem Danischen
Stllclenten-Ruderklub einen Ersahmann aufzuheiben.
So konnte arn 24. Juni 1939 die Fahrt angeheten
werden. Die Reise durch Dentschland hel zum grossten
Teil in die Nacht. Bei regnerischem " letter kamen wir
in Berlin an, das nns cleshalb bei der kurzen Fahrt vom
Anhalter zum Stettiner Bahnhof einen di.istern und unheundlichen Eindruck machte. Mit viel Warten und
List ergaHerten \vir uns im Wagen nach Kopenhagen
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drei Philze fii.\' die vie\' Personen lind fuhrcn cl'wad.ungsvoll in der Ri01dll)lg nach Wnrnemunde ah.
.
.
Gegen Abcnd langlen wir in Kopenhngen nn, IrelldJ h
iiherrilschi vom Empfang dll\'ch ure.; HuderkamerndclJ
des Daoischen Sludenten-Huderklllbs, die IIUS gleich in
ihI' Boothalls orueh len. Obschon dur<Lu r vo,'hereiteC eill
gn nz nelles, eLen eingewei htes l-la us zu ri nden . w,nen
wir sprachlos beim Betrelcn (liesc') feuclnlen Klubhnuscs .

Hier wureo Wlr fiir die Zeif unseres Allrenhaltes in
](openhugen {ndellos nufgeboocn.
Abends verzogcn ",ir uns beizeilen iriS K,lubhaus,
nicht oh nc vodler mit. unserm di\nischen Mllruderer
Ole "Vc\\-er Doch eille kurze Probefahd mil einem (hi.nischcII »}nriO'o'cr« «cmacbi. ZlI haben,
bO
O
J . .., -O
Trolz friihel' Tagwncht wurde es OlU 27 , UOJ ',J
Uhr. bis wil' mit lInserI)} schweI' befrachleten 1300tc

»Sagu.« staden konnten. Die cl'sten ~i.lometel' ~urch
den IInJen von Kopenhageo bindurch gmg alles \VIe nm
Sclmurchen. Nochdem \Vir jcdoch durch cille Scbleuse
dns affeoe Mee!' erricht haHell , beglln nen dns Boot. und
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Ullsere Her".en z 11 w nckcl n. St;Hke sei t Iiehe Wellen
scl.dugen imrocl' wiedcL' tiber die Bordwaud lind dlll'chniisste,n RlIdel'cr \Ind SleUCJ'lnDlln ganz bedcn.klich. Wenn
wir unscrn Di.inen llicht miigehabt hiilten, wiirc ieh bcstimmt fiir Umkehl'cn cingdrden. Dieser abel' cl.irigiede
lins immer mehl' vom Lund weg ind die offenc See
hiJlalls IIlld bdelJede lillS, das sei gal' nicht so scblillllJl,
er sei I)i(;h an gunz underes gcwohnt lind iiberdics hal-

len wit, ja ReHungsgiirlel an Bord , Mil del' Zcit lind
det hCl'vorirclcnden Sonne fanden ",ir lins mit dem
Wa.<;sel· in J300t und Klcidern ab und konslalierlen , dass
die dilnischell Rudcl'hootc fiir $olcbe Wcllen vie! stabile,'
gebaui sind nis unseJ'C. Unsere Yoles hi:ilten sieh auch
bei vieJ gCl'ingcrn WeUen li.ingst mit Wasser gefiillL
Nach f1cissigem, nnstl'engendelll Rudem gelnng'ten wil'
nach MiHag ;1\ scichtes Wasset' und Ina.chlen beim
Baclcod Greoe MiUagshalL [1/ 2 Stunden liessen wir
unsero K1cidern und uns Zed zum Tl'oeknen und stodlen
dann \Vieder ;n See. Rei etwus I'uhigercJll Wasset knmen
\Vir nach d rej Sj liD den i n Koge II n. so zei tig, dass \VIL'
b'
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gl'ii nell Rusen fliiclren u Ild dom Uebcd"llls~c
Hn BIlIlIlen liliS gnllz wiirchcnharl cl·o;;cbicn. I-liel" kam
es II ns wiilnenJ ullser'c l' g u nZCII Heise 1l.1n )I] cisloll Z 11m
BewlIss(sein, wie anders dns Klima Dlillt'Uli.\l'ks iSL ub
das 1IOsl'ige. w ie hesser es die Vegelid iOll l'i)l'(lel't. w ic
nile J3~illllle, Wiescn lind 13l1l1nel1 iippig gcdcihcll. ohrre
d as,'; sie k itnstl jch be\Viisscl'l 'i-vcl'd<"1I 111 iissen .
W II ndtwlHlI'

dieso schone alle Sladl, in del' D~iocll1uf'ks ~illesle BanSel'
slehen, cinge heud hesicllligcn kOllnlcn. In der alteu

Kil'che bewllnderlen wir die pl'achlvoH gesdlllitzten
Kaozel lind Org:clcmpol'cn, Ahends untel'nahmen ",ir

noch eiDcn AulouusHug nach dem sch(inen Schloss Vu\l(i,
dcssen Park mit seinen gcwaHigen Biiumen,. den grossen,

Ohne Pl'iihs Lijck ging die Fm'! alll 28. Juni weile\'
..:;iidwiirfs. Ihlllgcr IIl1d ein VVII mir YCl'iibler »Kl'cbs «
ll'ieben lll1~ n[\('.1I :1/.1 StIIuden (lns Urer. wo ich zlIr
Freude meiner Knrnel'Uden ZlI I'l'iih dns Bool verlies:-;.
Die \Veiledahl'l Jcr Kiis(e enllan~' riibde lillS bei .,>chi;nstcm \VeilcJ' gegt>n Sfeull.s-l\.linl, hulleu. ersl Kreide-.,
dtUIII Knlkft>lsell, die steil gegen das Meel' ab fallen , so
slejl, dnss die Fiseher nul' Leilern zn ih.rcn Boo!en hiuabsleigen miisseu, die nl1cb Gebrnuch nicht im Wasser
vel'flnked werden kcinnen. sondern an Soilen uru Ji'elsell
oben Itan gen . Je melll: die Kiislc llflCh Siiden 'lnu Siidw~slen IllUZOg, desto st~id(er bekamen \Vi" Geg;ellwilld
H nd enisprechende '\VeJ len. O bschon w i I' liliS vom el'steu
R Ilderlage ,III nlledHll\d F e ll ch tigkei l gewiibnl w fl l'en,
w urde es Il ns doc!. w iedeT' et WflS IIngelll ii ti ich, da an
ti iescll s(eilel! Fclsen m i i den vUl'geJage,'ten BloC'kell
jedes Lnndcn !nil IInSel'lH schwachen Boole llomoglich
g'cwesen \Vare. Zuclern zwang-en "ns die '\' 011 den Fisc:hcrn
i" Mehr eingcl'amrnten Phrihle I.oil Nelzen dazwisc!ten
zu ei [lem fod wulll'en cl cn Zick zack[u hren , was WC[I igstens WI' F'olge hn (te, dnss aJle n udere.t gleich LU~is si g
dll. rcllll~i~st

Wll

rden.

Nach 4 /t-stiindigem strengcm Rudcm Itmdden wir
illl ::ichlllze des Hufens von Hiidoig und e rholten nus
und, eillelll edrischenden Bade au w~il.JrschaHem Riihrei
Ulii Speck. Hoch iibel' dem Mcer liessen wir llllS im Grasc
uieder ni i t del' Absich I, in cl ies~r schon gelegeuen OrtsclJU
Zll niichi igen. W e ite l'berich I li ud Fischet prophezei len jedoclt ri i I' den n~i chslcu T uge hef t ige Weststiil'me,
1

rt

86

U ,\ NS KI~ STL' I)I< ~T I~ I\ S RO KL UB

soda ss ",il' es fiil' gcndcncr hie\1en, no(;h dieseJl Abend
nach N neh lassen des Slll fOles ",ei tCI'ZlI ruIll'el1.
C eg en 19 Uhl' wa gte n wil' lins wieder ald's M'ecl'
hinalI s , Die Wollen h a HeD in ihl'er St ~il'ke nicht wesellllidi lHl<:hgela sscn, lInsere F'ul.ll'richlll ng hIg ahel' punlllel
1.1l den vVellen, sodass wil' \'CIseher IIl1d besse l' vorwiirlskam en. so ra~ch, dass ",il' beimlhc einen Felsblock gel'ummt hiiUen, 'M it lInendlich vielen Schleifell 11m die
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Sdt wcizerkii scs erklii ['en . Als mun jedoch meddc, dass
wir Schweizel' ",aren, wollte man UIIS nicbl mehr alles
zeig'cn, wobl in del' Ve r 111 II III lig, es halldle sieh lIln f'nchle1ll.e. Jn [laksc isl dCI" :2 km lange lifte! 70 rn liefe Kalkslcilll)l'uc:h hel'iihml: tHlS dem die Sieine fii]' den B<11l

bereits el'wilhnlen Fischer net zs ta ngen herIlIn e n e ichlen
wil' Tlach zwei Stunden l10 ch bei heilerhellcm Tage den
BndeOl'1 FakselndC'pl,1ds, Nach dem viden Geschallkell",eren hallen ",ir elwas j\J[i,ih c . illl f dem LflnJe geradezu gehen , wie richlige SeelclIle. Das hinclel'te lins abel'
ni c hI. in der langen D~immcrung nuch eill kleines Tanzlok a I il \I fZUS\1 eh en : da a Il f dell f ul:;-cndcn Tag ei 1\ R II helag yorgesehen war.
Diescl' I\uhcIag wurdc \'011 uusgeniilzt. Per Aulo
unlel"nahm en wir einen Ausflllg; durch die abwechslllngsn::iche Land schal"l an den scboncn SchlO~sern Brcgeul"Ved IIlld Gisselfeld forbei naeh l-Iasleo lind [i' ,1k:se. lo
lTasle"V bt',sllchlen wir eine der brossien Molkereien
Dicin emarks lind liessen lLns dis Hel'slellung des d~\llischell

der lIleislen Hi:i usel' Seelunds gewonuen wCl'deu, suweit
sic uichl aliS Ziegelslcinen gehalt! sind.
Nach einem Miltagssddafcheu mach/cn wir uns
g-eg en Abeod wiecler auf die Socken d . b . aufs Wasser.
Nach einer 2 1/ ., stiindigen FahrL durch eine wundersc!Ji:ine Buchi kameu ""i[' gcg'en 19 Uhr in der kleinen
S Iadl Prii,<;fij an . Nichis s{(jrle lIlIsem tieren Schlaf in
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diesem I'asj llllhl..'i.rn.lich slillen SI~ldlehell, das allS lan leJ."
Pm'tenc- und einsiOckigen l-HilJschen besleht.
Nach deot Ein ka III' eilles opulenleo FrlihslUckes
braehen ",i., EllJl 30, Juni wiede.' einma! ftiih flllf und
rndertcn in vicr Stuuden die 32 km nneh Stege RUl' del'
lnsel Mi'iell. Audi 11\ d' diesel' Slr('('ke fiihlten wil' lIUS
auf del' l'nhigen See schl' ",ohl und h~i.Ucn mit Leichligkeij nOd.llllflls so wcit I'lldern kvnnen, Es was jedoch
ein Bcsnch del' ber'lihndc1\ Mo(>ns h' linlen vorgesehen ,
del' sieilen O~jkiislc Mocns, Pruchlvoll weisse KreideI'dsen slurreu hier' sellkrechi (ljl'ckt <lIlS dem Meer bis
zo 1~8 Ol Zlll' Hohe, das Meel' sel bel' isl i iefblau wie
das MilleJmeel', liber den Klippen Hegl dunkelgriinel'
\Vald, wil'klich f'ille wllndel'schonc Ceg;elld, nn die miln
jcderzeit mil Genus,'; ~, ul'uckdenkL Eine nichl weruger
gulc Eri.nuerung werden ",il' dcr 'WirlschoJi tragen,
Jereu » Ki:lbnl'ett <~ uns del'nrt begeistcde, dass \Vir den
mil allen DeliknLessen D~inemal'k tiberlagtern Tisch
I'otogl'flfierlen, Troll.. ~ll1el' Wat'llllogen unseres lieben
Ole \Vewer, cloeh jo von den el'sjen Gi\ugen nichl zuy iel \I ns zu Gem ii te zu {ii b I'cn , sprachen wi l' der beI'iihrnten cldnisehen Kiiche so ZlI, dass es cioiger Akvtlvits becllll'flc, lInscrc Lebensgeister Guf dem Dumme zu
hallen , Eine zwcisLiilldige Waodcrllllg' ijbCl' den hoben
Klippen mil wundcl'schiincll Allsblicken, auf Lalld und
Mecl' (iII bC."olldel'el' Erinnenlllg haftet lIli r' das Scldossehen LiseluIId) liess HllS allf den ALJeud erncnl Appetit
samIlleIn ,
Am nii<;hsten Mor'g'en machte sidt einmn \ li nscJ'C
Kii{:henruuurlschafj Hllf den W er:" ein pikfeiues Piknik
vOJ'znbel'ci!en , Dass dabei limer Senior ein paat' Eier
verlol', \Val' nicht so schlimrn, Uuungenehmcr war, dai\s
sich del' Himmel mil ",Tolken iibel'zog lind dass eine
Wetlel'~Jldel'Hug in AlIssicht ge~de)1l wu l'de, lmrncrhi n
komden " ri .. nu f einer eiusmoen kleinen Tnsel eine
:i{:h ..ille lind l'uhip:e Mitlagsl'ust lOueben, Am NaduniHag
jedoeh hekmllcn ",il' einig;e 'Male ein pRal' neg'ensprilzel'

ron.
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:-:pii rell, J1l11OCJ'h i n geln ng·len wi l' 110ch olmc Se hw i~'
rigkciicll nach Vo/'dingborg, Obsch()n es Samslag' Abend
wnr, hcnschle (\\I(.:h in die:o;cl' kleinen Stadl schon huld
liere Ituhe, soc!uss lwell ",il' lins beizeiien 7,11 Bette

7.U

legten ,
Fiil' den :-)ollnlug bailen ",b, ",ieder einmal eille
llichtige 'J'tige:;tolJl' planicrt gelwhL DC1' Wind htdle nber
.. iLer Nuc'ht eine derar!ige SLi1d<e cJ'I'eic:hL dass wir 1I11~

nit:hl. IUlfs ofrene Meer hiuulIs \V a gelI kOlJuLt;Il, So
ll1usstcn ",il' zWllngsweise einen Rub e lag eillsehalten,
Am VorIllitlag lllclJ'schieden ",il' ailI' die nelle Bl'ikkc
hinaus, die iibel' den Slol'~1 j'iimmen von Seeland uneh
del' r nse! fnlstcl' fiilll'L
NllCh dej' Hiickkeln 11'f1l'en wil' illl Hoqtshmlsc
des Rllderklllbs Vordingborg dl'ei Rllderer ~I\IS Roskilde,
elie ",ic \Vir elllf einUmschlagen des Winde:; ,,'adelen,
Als die AlIssichteo geg'en Abend imm er geringer wur aCI1, besehlossen sie dit: ]-lciOlkelll', - Vo/CI' von lins all I'
den gese heiten Gednnkcll kam , liess sich nacLber niebt
l1lE'hr cl'llliueln, .Item, ",ir fl 'ag'len diese I\UdCJ'Cl' , ob wiJ'
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nichi von iluem Klub ein Bool erhalll:L1 konn[en, Ulll
II osere Ton J' a li r de\l.l Rosk i ldef'jonl for! zusctzcn, del'
vor d e m vVinde besser gesc:hiiLd sein sollle. Bereihvillig;sl e dda den sidI die (!t'ei Hoskilder Init unsel'cm Vorsddage eillvel'slallden : rasch packten wir llnSCl'e siehen
Saehen ZllSal1lm Cn IIl1d ruInen noeh /HIL selben Sonniag'
Abcncl nach RO::ikilde, Oosere liebe lind bew;·ihrte )) Soga«
lIlussten ",il' in Vorcling'bol'g- zlIl'iicklassen.
Mil del' gleichen Freundlichkeil nnd Selhslvel's[~ind
lichhil wie del' Danische SllIdcn(clJ-Huderklub slellt\:!
uns del' Hlldel'klub Rosk ilde einen Vicrer zur Verfiigung:
IHlluens »I-Iclgc ~ , Eigentlich wollten wir sehon beizeilen
slCll'ten, ein Plalzl'cgcn hielt uns nbel' bis 9 ffiH zUl'iick
So\ange der Hoskildefjord schm3l wal'. hatten wil' eine
seLr schone Fcdu·t. Der Fjord gleicht unserm Uotel'sce,
0111' is! er viel unbel'iiheter und weniger vel'buuL Um
die Geg'end I'echt auszukoslen, wolHcn wir elie BUcJllclI
ilnsfahren. ID einer, d.ie uach WesleD sich OI'fnd, bewirkte del' slurke ,Vesiwind aber deradige Wellen, dass
wil' umkehren lind direkle Ricblung; Dach Norden
nehmen mussten. VV~ihreDd wc \Vellen immer starker
w\u'den, Lcdeckte sich auch der Himmel immer mehr
lind plotzlich prasselte cin heftiger RegeD auf lins herDiede!'. Danmter lili UlIsere g'ute Luune elwas, nicbt
aber 11 nsel'e TI IIder!~iI igkeit, SOdtlSS w i l' i n Ilich ( eiD.lllal
vier Stunden 34 km hinier \Jns brachien und gegen 11
Uhr in Frederikssund luoden konnten,
Den Abend verbt'achieo ",ir in eiaet' hiibschen, tro
Stil der alten Laudhauser neu erbauten 'Widschafl zum

»FruH'enkrug<t ,
So llnnlhig das Wassel' um vOl'igen Tage wal', so
spiegelglatl zeigle es sich affi 4, Juli , Eine Pl'OcbL war
es, auf diesem ruhigclI See durch d.le stille, l'uhige Landschaft zu rudern, I-liD und wiede!' ein Fiseher mit seinem
Boot, <lm StnlJlde eio paar weidende Kuhe oder PfeJ'de
waren die einzig-en Lebewesen, die uns vor Augen
kamen, Gegcn Mittag' ,vurde es so warm. dass ciDer von

III'~ all~/.lIsleigen
"uu~ <lllltnuche.
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droht e, wellu llic:hl 501'01't ein vVirisDieses tand sich in Gjershoj , einel11

klejnen DOl'fe UlIl Ende del' Buchi. die wir Hm T a ge V01'her des Sllll'llleS wegen nicbt hatten dUl'chfahren kunlien . Einig'c I.ii('htig·c cl~inis('he J3l1ltcdm)ie: ein Bud lind
elli Miltn gsschlal' I'l'isellicn uosere KI'~ilte ",i cdel' Ullf.
.-;Ilcluss ",il' in 11/ ~ S lIllIden s(: llOn Roskilde w ieder Cl'I't'ich (en. Nm:h einer i iich i igen Hei !lig'lI ng UllSCl'eS \3oote."

..

beSlldden ",il' den beJ'jihlOtell Dom, die Grabsli\lle del'
dicirlischen Kon ige, u nd rli 111'ell gegen Abend nach Kopen.
hugen zu l'uck .
Dillllit hatte lIOSCl'e Ruder/our ein Ende gefundea.
\Vir hatten nicht die beabsichtigte Rou[e 7.u!'ucklegcn
kOllnell, aber darum eio Sliick. mehr yon Danemul'ks
sch ooer Landschu ft kennert gelel'lll. ] m Ganzen habeo
w il' 240 k m gerudert und sind dabei, obscllOn das WeHcl'
selten allsg;esprochen wann war: ne1 L bruun geworden.
I II fre\lndliehster Weise belegten \lOS um folgenden
Tage wieder \lnsere Kopellhugener Freunde mit Beschlag' .
Die Reise isl vOl'iiher: nul' die Erionel'Hng bleibt uns
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lIllsen n
Leben diescs sclloue Land Diincmm'k mit sci.oel' g'rOSf>\I

Il IlclllUU

j Il

Hdigcn Hauptsiudt wiedersehcn Zll kii[)ncn , Nichi wenig
z u d iesc\' Il us~'ezeich nelE'1L Eri nnel'ul1g IIU ben IIllSCI'C d~i
rUsehen FJ'clJllCle heigelragell . d ic liliS 1Il il bei lillS II n beknnnier Cn~tlj(;hkeit HIIl'genolOlIl('n lIl1d bell'clII haben,
'Vil' hoffen mil', diesc AlIl'nflhmc cillrnnl t!nlgelten 7.11
ki)nnen ,
Als Zwcites linbell ""il' Jell VOl'snlz g'l-:sn{z gcfnsst.
das TOl.lreJlI'lldcl'o nllcll in del' Schweiz \Viede]' mehl' i', lI
pl'opngieren lind besondcl's die gC1!:cnsei (ige GasLl' rellOdsdwH det: Schwei'l.el' RlIClcl'kluhs ZII I'iil'dern, Fiir .RTIde\'l'cisen eignet sid I lIllser scclln:ichcs La Ild sdn, sic
s ind ubcr nUl' cl'sC'uwingJich. wenn die hohen Fl'il.cblspcscn fiil' den ]3oolstntnsporl \\'e~ri.lllen .

]~

til..
S~8mv,

Sch<lrrhausell , in AU~lIst 11);9 ,
DCI'

l:$cricbtel'statte\':
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lhmlen laa - meg'c t tUllgl. Til Geu gæld vm ogsna
en h yer M ulig'hco forudset. 'Ma ng-e A.[\I'5 Er!'u,i ngo har
In; rI o,> nit. lIndtngen Begræ usllingcus Kunst.
Det 1Ill1iddelbal'l ove dlødige blev straks fordelt
blandt Byens fors umlede F attig'c, der med samme
Undren sum vi be(rng·tede del hnardt lastede Skih.
Af l-fensyn til den natiollale Prestige Ilndlod "l'i at
g'nn pun rIotel; modigt t rudsenoe Regnen, der nu siod

TROVÆRDIG BERETNING
OM EN LANGTUR I SOMMEREN 1939
om sædvanlig lw yde Turens Deltagere alle faael den
orig inale J de ai rO fra Kristianssand I il 0:;10. hvor
Vejret ifølge Erfuriog altid el' godt og Vind og Sø altid
med . Pna F orhaand frnndsecle vi i overdrevne Minder
I'ra tidligel'e I'rcUes Lnngture om stegende Sol, Medvind
og Medstrøm, 11lml'C Klipper med blonde Skønheder og
skygger !Ilde Hotelhavcl' .
Ins pireret heraf udboldt vi del kendte Besvær med
at slæbe Bnaden op i Rigning;en pua NOl'gesclampel'e n
pau AUl'ets varmeste Dag og samle det nøcliørt'tigste til
Livets Ophold linder færden sammen. Det fyldte ni
Kl?jes~kke , el U tul;) f Blikkasser I'ol'llllell en Del Ting.
dej' bure skulde med pua en eller anden Muade. Del
yderligere nødvendigc blev jlldkøbt i Al'endul. og allkommet iiI Kt'istianssulId foreioges den: første BeJaslning;sp røve efte,' Mørkets Frcmbrud Ol!; i ~)sende Regnvejl',

S

neel

Tove, borede "l'i os pau Plads i Bauden og roede
ud i Natten . rllndede et Par Pynte!' og gik i Land vcd
el Skibsværft, hvor vorl Vri.illrtsliv begyndte i en forlad t Arbejdel'ba ra k .
j

Vi rosle hinonoens FOl'lldseenhed dlcrhaan(len som

Bagagen blev slæbt op i 1-:1 uset. Absolut intet var glemt.
I3n::nket omkring' de glødende Primusser og hyllet i
Sweatere, Vindjakkel', T0rklæcler og undel Polarnrlstyr, mærkede vi Varmen vende lil.bage i Kroppen , mens
et ovc,'d,'odigt Maaltid afl'uudede det Ulaterielle Velvære.
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Forht'ngs1 el' den Tid I'Ul'bi, du vi sbencltes pau Ro,
i u ren('. lIua r S ul i og J( II Ide fOL'h fCrdede rleL men neskelige Sind. og ethvert peduntisk Kl"uV med Stolte
Reglement ellcl' del almindelige højel'e' Kulturliv er
gustnct væk . lTclTegud, del Cl' jo b~II'e FeJ'ic. Vi er ikk('
ude fol' ,d k'"I.·ll1pe pau IEr'ens Mark, men skcbcl" rundl
med nit, hvad vi orker' al' J(lIlllll" , Byli\': ValJer og Ln~icl'.
ug' frcmrOl'ct det j passende FriILedsclress lIl'. - A It delte
rilosol'credc vi os igennem. lllcn~ vi mætte og mødige
slrakte os i Soveposcl'ne rllndt om paa Borde og; B,enke.
N <l'~te Mmgen !'Ol'm i Ideel c vi PM\ pa rlu men t,lI'isk V is
et Pr\!" glubske Vagt hunde og en brøsig OpsynsnHlnd.
sum havde fnnel l;\'('J'tE'n nf' os, Da det VUI' stiv Vestcllvind. upga \" vi stl'aks vor! gode Forsæl OUl ai rO vestpau Iil lvi anda I, hVOJ' N a t \I ("(':1\ Cl' yml ip: og GydeJ' pau
allehuande Tillokkels\:.·I'. Del' cl' 1;ikken Hudrc end os'
der hul' etl"urcL at LUllgtul"shulIcle el' Geclsl egnel til
Med vind : desuden gøt' den fikse Opbygning omkring
Sl yrnw ndsswclel i l-'Ol'bi ndelse med en noget LI t radit ionel
AnGl'ing'clse af Srekkcnc i en Dyn~'e hell forlIde del
muligt at tag<:- Søen ret ugte/J ind pan en Maude, der
yilde vi rke lidel Irov<\;rdig:, h vis den blev beskrevet.
Det giver imidlertid fm·t i Kassen , meu scr besynderligt
ud og kun derlol' kun nnb{;f[Jlcs ] llIenneskefattig;e Egne.
SU<lledcs l'ustede sulte ~vi Kursen os[pau mod Lille~nnd , vol"l Im'ste Post- og Proyiaulel'ingss ted . hyol' ",
Cl Id rig
r(l('SI')lI1l1j(~ r n I gnu ind 01; spise Jo I'clbæl'. DI:'
Sl0fJ'e Byer b~l(' mun lmdgun. Der el' alticl lang' Tndsej li ng, li bekv e m r.ne J~u ndga ngs 1'00'b(,ld . ug Bnnden omringes ul' Jlysgc t"l'ige og; pillelyslne Pllblikllllllllel'. del' 1IV/l'g:erlig' spOl"g·el'. 11m m~m bnr' I'od direkte over fra Ska !!,"cn ,
I mallg'c Am- hu J" dci ",\:: l'et III iO' en K ilde i i l Undten,
hvorhn yi netop skulde komm e tra Sk<tgcn, jndiil det
i:!:ik op rOJ' m ig:. a t Skagen Cl" det bu re Snue] og ded Ol'
Idealet uf en Ky>d e fter nOl"ske H\!grebel'. Paa SydkysJen
af Norge filld es osten ful' Kap LindesDH':s. del" el' Vcrliens Ende, højsi. tre Kil<ll.neler gul. beskidt Ol?; farlig
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Sandf1trn nd . h vor 1"olk betede!" j Il y re J.)ollune for u l lau
Lov lil at bade i Klumpcl" Stind IHII" Knaphedsncrcli
i Norg'c.
Men nanr IIlnn kOJllmer lil Byell . ved deslIden den
llnd e rkuede Ol! lalvsullrlc Tredicrn<md: del' el' eftel"!ndt
~(J1Tl Va~1 vcd l3aadcll. nt de lo alldl"(~ rors! kOllllllel' tilbag'e eller nen:' Timers F'ol"!l'Ih -- Il\<-dle og lystige, M~1n
bøl' dedot' bolde ~il! lil .- ;Illaa H~el' . del' kan oveJ':,kucs
I"rn Br yggen,

Vi pl'isle ikk e b .:ng-e l'e dcn blide Medhur. Dc( var
iskold Kuling, og Suen slod haanll pan Klippel'ne. Vi
luskede Buodcn afsled i Ln' HI' alt. hvad d er bllloe f 01'lIl o de~ ni g i ve en SJmde Ll'. b'øb ha Sk æ l' Lil S k,CI'
og a r.·j\'Jgle naje K ysten i Kikkcd e n , 1'1' 11' vi lod os piske
o ver e\ <tuben/. S tyk ke med J3ut1deJl p<1kkei til e fter nllt:
Ku nsLcns R egler. ] k.kc noget m ed Challcese.tlads, Det
el" aliicL mege t. dllrni og vidner d es uden om sv igtende
Evne li.l uf Ildn y tte Muligh ed erne fo l' al h a ve dej nul.
Naal" StYTtlli:1nden salte den enøjed e Udll"i."ckskikk el'f i
S t illin~ . nU' hele llnlckl del' flll" -"Il·nk,.; klar ovel' Ri sikm'lI
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ved fodsal Sejlnds. Vi saa grangi v elig' fOl' os den unden
K ysl, hvor SC1erne væltede framlende op ad Klipperne
med TordenbL'U~'. og Sprojte1 stod højt til Vejrs. 11",orror løbe en unødig Risiko fOl' Banden , naa!' vi her laa
i en lun Vjg. hvor man i Ru og' Mag kunde bude og:
sol e s ig, pu s le om Baaden og udøve den MadkunSI: SOUl
T'armene.. Skt-ig U01 Aftenen ikke levnede Taalmodig'hed til? NaRl' lnan een Gang for alle hal' kviiterel visse
t'jcndolllm el ige og a r u ved kOJUmende Hensy n in ricerede
Bchngln.inger over Spejdermad og primitivt Lejrli", er
del klin Pladsen i Bunden , der sæ tlcl' 'visse - 1'llHllnClige - Grænset' fOl' et l'igt Køkkenliv.

H.es1cn a r den l'ol'had te ei vi l isat ioo, og dette Cl' i Virkelig-hcden den sande Llngl u rsk li ns t.
SfUI oprundl Turens en es te virkeLge Solskinsdag. Det
vil.bte vi natllrligvis ikke, mell den megen Modgt\ug
hn vdt: sol M is1roens Plettet p8a vore Sj rele, sun vi tog
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Vi ilede mod Oslo, og fol' ni pucbe Elementerne besluUedes det for en Gungs Skyld at lægge HlIten helt
ind Inng's FastlaIIdet og ro ge uuem An".ndalsllud : Snar'Csund og ind IIW Kragen .. Vi rabl.cde om IlIml'c Kanaler,
hvor Bnaclen gled dovent frem , mens Hoerne sløvt viflede iii Pigeroe ved Stranden, og Solen jog sine gloende
Spyd i de val"mehungrende Leg'el.ller. Drøm og Virkelighed. En kuld Hegn faldt i heftige Byg'er, og inde
mellem Fjeldene, hvOl' 'vi nu roede, Irak det forbandet
og den gale Vej. Ingen af os havde f(1(' set Kragerø,
nitid var y j r/øjet forbi langt til Havs i sinmlende Vejr.
Nu lall. vi halvande! Døgn pan el bitte lille Skær med
Udsigt lil de komfortable Badehoteller, mens Reg'uen
uafbrudt piskede ned, og' Siol'men hev og sled i Teltet,
og Uudergl'llnden h.rng~oml og sikk erl forvandledes til
en Sump. Det vnr eu grandios Natur, vi her fik Indblik i, men ikke særlig elskværdig, san 'v i hJ<kede Teltet til, varmede det op med Primussen og spiste og suv
Tiden vrok suml diskuterede Forbedriu~;er af Lung'tursteknikken , der sku Ide muliggøre det. for andre end rene
Sportsdjævle og Vi.ldmænd at trodse Elementerne uden
varigt Men. Det er illgen Kunst. at være Søhelt i g'odt
Vejr. men naar nit er vaudt og koldt, og det begynder
at v æ tke i ældre Anrganges Gigt("~~nll"er, saa er det uogci
al' et Kunsts(ykke al undgaa varme Hotel.senge og
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- - - med Legemerne kunstfærdigt anbragt paa Klippen ,

Tideo i Ag'[ og' bengfl v us oaadeløsL t il Solen, med Legemerne kUllstfærdigt anbragl paa Klippen fol' at finde
Læ fOl' Blæs(en .
Vj fordrev Tiden med flt betrag'le en Indfødt, som
knrvlede rundt pan Naboøens Klipper, Af og til udstødte
han uforstfloeligc Hyl og' gesti.kulerede ivrigt. Vi vinkede venligt igen og fortabte os i Formodninger om,
7'
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hvorvidt dcu Indl'orlte var ~ind :5:-;yg eller nlllligvis kllll
E pileptiker: illlidlel'iid Vill" rlel dybe V~)nd mellem del
gale Mellneske 0e os' Silll yi fnldt hell , indtil ei skm:-kkeligt Brag og- en Hegu ar Klippestykker bnltalt rev os
iilba gc til <len ran Virkdi~'hcd , der ydcdig('l'e under:
sil'egcrle sin Mangel paa Menncskekædighed \'edllt Inde
den Cn Ic il J"sløJ'c ~ig: som ell vel k".' rtet Mi n em'bej der,
der nu forl\dgte o~ i sin MoiOl'haud ud nI' Fnrezonen,
JlH~n~ hall strøede Spl'o)!,"ds 1\1 e," t sprtl g- Iede BIolIlstel' i
yor! K",lvnnd, Sidcu hen blev det Gnwvejr, men vi
1-,di('d<.~d e os ovet at have bevaret Liv ug F~1l' lighcd,
Naturli gv is var Vinden meo u fOI'mindske! Krafl
rfll' cj i Syd , <la vi st<-lk Snilden frem fOl' <li luske IlYel'
t il fastla Ildd ved N ev lu ng']mvn , der SOlll bekend t er
el h erøm t Bndc~ted med næsten 100 Hl Sundstl'"nd, H,esig-lIcreL kwh vi Inllg's Land , op i dybe Bllgt e r , hvor ingen hvid 'Roer tilsyneladende hal' v(1;re l h"" og Ild igen ,
og sat te beskedent Hejsens fOl'eh1hig:e Mnlll ,'cd en ode
og· IIgæs tfl'i Stram!, 11\'01' et djævelsk Slem'ev g-a v Læ
for del nablle Huv, Vi plantede V01' TeltJejl' bug en
fOl'b Il'es t 'l'jol'Oebu sk og flod herfra i Io Dogl1 det s 101'Indne Skue
E lcmenlernes Rasen,
Sau Val' Vindgud e us Soc·k tom, og da vi fol' san vidt
ytlr i samm e Sitn a tion. som vi iuge n Mnd havde tilba ~e, hu·tes HHflden med fUl'l) d p l (l llla ~ t SIJ IH cllld s k li list
Ild gennem et Hul i Revet og ove r Brændingen, Nu
skulde del' ros, Nll "<Il' del nok , Vi vilde hj e m, V e jre t
Yllr ~tl'nalende, og vi roede I'rn 'M orgen til Aft en , men
san VHr yi og:saa pau 'fjl11ll<:: , hvol' del' Cl' ct Hold o~
j Hotell et ct ~wdt K ukkell. Del I'I'(:~ k\'entel'l.;dc vi,
Udsovede ('ra nel'o Dogfls Liggen-oY<.!I' og; m~(;l te sad
"i i l-lotellds blOlUslcl'dlll'tende I~lave og: nod Kanen
dier M iddngc n, Da lo'r don Onde i os, og det. bCSltllk·
des ni 1'0 videre om Nntl('fI og tflg.:C Damperen hjem
n æste Dag i l-1or' Ien.
N nli en)lling Cl' noget 1'01' sig:, LIg i hvel'll'ald nogel.
iliAn rodrydtT ba1!.'dtel', I den s lillc, lyse, lune SOJJ1 mer-
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nnl !!.'lidcl' Bandcll :;<tgte op lan g::; Kystens JnOl'ke KOIl lUl'. 11\'01' \'(;lIlig:c Lys glilllier i Na tt en o~ ~ivel' <::n tl'Y/!'
1:'OI'nClIllHcls(' ti r Yl eclm en nesk elle::; N ~;l' herl , Det j yd L'''
sutll'e rrisle lllJe, og vi sind ed e i Skuml'ingen, ladelldt~
hanlIt om ull e et bewcgel Holivs bitre E l'rnringcj', Sntl
la:ngc KY:-llliniell kuude ~kil1lte~ , ~ik dei pJ'v~l'<lInnla''''
si~l. I u\'l'igl k e nd te v j jo Ftll'Y(IlHlet som VO\' egen
\3u ksclolllUlC O,:-l, v. , (J,:-l, v, I-ll.llnoret \'<11' hH.!!: yi kom,
hudigt J"relll og :Sillle Kllrsen iv,·cl'S over det Rabu<::
Valid ved TonsbeJ'gsrjvl'den, J>(l« ',w Millllllcr skukk "i
hn ve Tag i K ys len Nlml 1'01' fjorden,
Snu tl'ak Skyerne salllmen, PH" I"uu MinUller bb; :-;ic
det op med R.cg:nhygel' og baal'd Sidesl1, Vi trak i Oli eIHj el , pullede StYl'JJ1<1l1den lil Bo Ol:!' "rvelltede 13cgi vcohed~' l'Iles Cnng vcd ell s tille Pibt: Tobllk, me ns vi he,·
Iirll i Anl'ell e ro r {l t holde HHndcn OJl i Sl1en, I Lobel a r
en Tillles Tid "ElI' det ('Vre: il'ol ge SIYl'IllEllldens PUtIstund \'lU' Banden dn~vct nen: K i 1IIIll <::I er Ild i Osloljul'den , snn \'i halede inrlfld igen, Da det lyslH'd<:: ved r'~ l-
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tideo , kunde vi gaa i Lanrl - stadigvæk ved Tøosbergfjorden - for il f fUfl tørt T uj pUfl og f Ol'søge al æde
os lidt Varme i Kroppen.
Stedet og visse uvenlige Skilte indbød ikke til længer'C Ophold, og da Vej"ret val' godt igen. genoptog vi i
Tflvshed Boningen,
Ved Firetiden OlU MorgenelI VHr Banden synkel"ærdig: denne Gang i en st i y Nordøsten vind, Skibet blev
reddet ind i en Mudderbugt med plumret Vand ug Pigtraadsbego. Vi "fusede mod VOL' Skæbne og gloede forgæves fremefter mod Aasgaardssirand, Det var kompld umu lig'( flt 1'0 det Par Kilometer. Vi halede Bauden
op og hængte Tøjet til Tørre, h.julpet af en tili.lende
Mandsling med hvidt G ed ebukkeskæg' og milde øjne.
H an var tnktfuld nok til ikke at spørge. FOl' at vise vor
El'kendtlighed begyndte Trediemanden den sædvanlige.
8Lmd ulde Konversfltion med ham om Vej ret. Den Vi od
blæser kun cen Gang i SOlntncl"cn.s Løb, forkyndte
Maudslingen, Og hvornaar lægger den sig sau. spurgle
vi onde Ved Middags tid , sa gde han omga.aende. Vi Io
han n I igl og sendte T rediemandeo , det" hu "dc ud v ist et
Slla forbløffende Sprogtalent, ud i Natten for at skaffe
en Lastbil. Vi havde faa et nok u f Søen,
Hen paa Formiddagen, da vi IUfl og gassede os i
s tege nde Sul og Vindstille, mens smaa, krclne Dønninger fra Nattens Dr'ama dovent klukkede i Stranden.
ankom vor Selldemnnd, stolt lr'onende pan Ladet· Hf den
sædvanlige, ramponerede l-Tons FOl'dbil. Hun lagde
ikke Skj"lIl pau sin Selvglæde (lver' det AI'beNe og
lui/in/iv, hnn hnvde præsteret. mens vi andre intet rornuftigt havd e lage t os tjl. Vi viste koldt ud over del
olie blullke Vand og paapeged e hans ma nglende Konduit e. men da Bilen nu enga ng vur der og under alle
Omstændigheder' skulde b etales, hev vi Baaden og
Pikken-Pakke t op og trill ed e g c r1.lll'1Il de solflimr'ende
Badebyer. h vor nantede Pigebørn gl'inte ad os, iod lil
Hoden, Her fortæl'ede vi Hesten af Pl'ovianten bag et

Pakhus og' endte vor TUl: med et kommunalt Søhad til
l:) øre.
Ti.l næste Aur skal vi i.g·en ro i Skæl'gual'dcll, hvor
Vejret ifølge Erl'al·ing altid er goM og Vind og Sø med,
Kun skul vi huske at tage endnu flere Swcakr'e og
I{egnfrakker med.
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ra en "I' l)\."113 ge rne i (l~n il\lerna,iOl'~1c
paa Jhgsv:\'nJ Sø, dcn h olland ske
S,nden, Jan """ fJlt! rlw m , f ra Laga Rok lu\) i
Del II , der vandl i ~lullcr, !I;lf vi "'odlagel
delle liiOTag lil ",rhogcn ,

F

R~g~l\a

B/erlwm ,

hcn the Dutch n{)\\'in~ Lcnguc decided Io ~cnd
some Dull'h teams Io the intenHllional regnl!n Ht

ClIpeuhagcn , we WCH~ told to knm and piek "p ns
lU llch as possih le, In t h is I'cspeei t Ilc jOtll'ney has bet'n
i.I ~TeHI succes.." '~\ot 0(11)' did we sec lbe differenL slyles
ill ]'o\\"ing: 0111 ,,"e also helncl a lot abo ul Inlining (llld
exel'cises in oibe .. et/Uld ries,
And luis is Jlol ull. lhe I'a(;t~s wert' a gl'l.:!ni SIll'CeSS in
,"h er r es peds ns well. Th l' hosp ilali!y and ihe hcart iness
",ilIt \\,hid, \\'t: w c r<:- wek:lImed by jhe DaJlske Studenlers Hoklub hl'ou/!:hl home lo us Ihe rad that tht' Dam's
ure excellcni l\li..,is, clnd Wl.:! ",iii Ilo! eas ily forg:el !!tese
cxpel'icnccs, On I'IlTiving' wc 1\'('1'1' SlIl'pl'ised io scc llle
magniriccnl dllbhollse ul' laq:e dimensions <lnd filied
lIP ",dh all <lmeniiics unknown in 11011<111<1 "t (\ StIIdents'
Howing Club,
Til'cd lI'ith Ihe ll'ayel. wc "'t' I'e al oll(-e n\\o",cd to
I'CSI. and on'" SOOlt' hOLll'S llttcl' WI: ",el'e nbl e Io 1'1111)'
I'\~a li se th e g'iganli<:. dimen:-oiorls and ~plelldolll' ol' ihis
new building , N o\\'hcl'l;:: in Hollo,,<I do wc see SII<:" :1
colossal bonl-hou se, which may bc <Icl:ollllkd ror b~' jlte
fad /hn! tlte population herc is 'lealt e l'ecl abo,,1 in ImlllV
dif1'el'en i \'illnges, in Ibe "Hlnll(~I' t"nl i lten: is n(ll Cl
dub hen;, \\,11i('h has as nHlny IHUlles 1)11 ih honks H,~

tlle Danske :-lt"dcrd el's Roklub ,
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AU the moI'l'O\v of OUI' arri\al, wc went I'il'st to Bug::lværd So, to do some training 00 tlle Dauish lake. The
surrounding's 100 wC"e sume1hing ((ulie new to ns, wbo
have al w Gys been llsed lo a level CO li uhy. rn t ile leisUl',c
huurs between bou! praclice Oll Bagsværd So, we thererore tried to scc as much us possibie of the neighbO\1rhood wiill the wooded bills.
The reg'aUI1 ilsel{ passed oH VCt'y pleasaotly. twd
made Il n u o f ol'getta ble im pression u pon LIS. The su-"pense dUl'ing tlle races was inlensified, because we
did not speak tbe Danisj) language, a ltl.lOugh \\'e li nderslood some wOl'ds now and thell. So we cOlllprehended only pnrHy whal was annOllOced by Ihe luudspeakel's, and even that was aften misunderstood. Thi~
I'ailllrc to Iluderstand gave "ise to a grcat IllUIlY mistukes.
(somelimes vcry agl'ceable ones. at oiher times les::; so).
But in s llch cases there we"e always people, who wouJd
explain !hing;s to us.
At Bagsværd wc lcarued Q greG! many Dunish
wOI'ds. which in ihe follow ing da y::; provcd to be vel'Y
usel"ul. '\-Vhile almas! ull rowers could speak Il foreig'n
language, sllch people appeured to be nlll11CrOllS in !he
10wo who cOllld und e rs tand neither EngJish nol' GCf"Jnull.
but with our fault)' Daoish words we havc alwnys
snccceded in gettillg' that which wc wanted.
Dnl'ing jhe days folIowing the regutta wc have
learned Io apPl'eciate Copenha~'en us a mtlg'u.iJicenl
tOWl1. which possesses Il con vi vin I bustle and Iivel iness
[IS \vell as 11 grent colleciion ol" {\("tir·~l s ul·es. Espcciully
wc greatly admircd much of tile sculpture und ud ol"
pai ni ing. Besides the wodd-kllown Thorvalosen-MIIseum. ihe name of which has penetrated us far as I-Iolhmd. wc SilW in less tban 110 time a g'reat number af
musen. and olber pluces af inIerest. which all af them
gave fUl impJ'ession af tile achievement~ of Dan.ish artists.
The nights in Tivoli and Lorry werc indescri.bable,
bringing ulong: ",ith them a special Danish maDner of
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l'easling, 'fhere was only one thing d.isngl'eeable in the
evening, and thaI \Vas thai- time went on so fast.
In I-lolland ruwing is not popu18l", even ir one muy
see il rowing bout io any ol' lhe grenl many canals and
waterwa)'s, but ttiere ure only a few ['owi.ng clubs,
who go to the expense uf il regatta, As mUllY regattas
ure only illoderately aUended, race-l'owing is not mueh
practised. The '} student-l'owing-clu.bs, three ol' whiel!

Laga Studen [-row i ng-c1 u b.

were "epl'csented in Copenhag'en tbis summe,,, stand ou t
ns an exception in th.is respect, These c111bs play H
lending part in tbe regatta, I'he eights und fours being
ulin~st [\Iway~ sluoents. and the othel" rowing-clubs ure
001 y com pet i tors for s(,lIlIers, and t wnes. YOll see, a
l'cgutta wiiboIL t purticipa1 ion or siudcnt-rowing-clu bs is
hardly possible.
Tims every yeal" ILe 1'0wing-seasoD is opcued by
"'the Varsity". that is (he truditional studeo l.-boat.-l't"tce,
which in contrasl to t he o/hel' regattas outside the student-world en jo)' a great popularity. Fol' that race ihe
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an' ill Il'aining ror nlOnlhs, ll1e hest I'()\\'er~ are sel<-C'lcd
IO ro II' in Hil:: ~el1, i()r l'ollr. and ollee n dub ha:,> \\' 011 ,
Ilte slIpporter,., Hl'C so g'lad tl:wi lhey hunlly kliO\\' wllil(
to do. The tradiliona! slnn"'l"'s. ",hich benl' the cololll':>
ol' Ihe dub . (Ir\:! los:>cd IIp in the air. aDd tllC {'oxs\\'(\in .
\\· ho hilllself did not ['(lI\'. i~ pitc:hcd inlo ilIe walel'.
By Ilte lasl Imin ill t11<:: el't\lIin~. all l'tIwers <:lild S lIp -

•

~

The str;\whals

ar~ loss~d

"

up in Ihe air,

5 clubs JUcet one unoihel', and Willllillg tlle "Vursily" (t"e
senil/l' 1'0111' Il'dh c:oxs II'Rin) i~ UlI el'cnl ol' alnlll~1 g'l'I:!U ICl'
importance t1wn \\' illlliI\I:~; the Du Ic: II ClwlIlpionship, ",ilh
wh icll Iht" mil' i ng Se,lS()\1 is dosed , l? Ol' Ih is V<Hsil y wC

podel':; ol' Ille winlling duh rellll'll io Iheir dubbollsc.
HH: 1'0 Ya II y il'ea led rol' .lIe rest ol' IlIe lIighl.
II lukes sornc c1ays. befol'c wc go jll f,'uinlng a~ilill
!'OI' tilt' foIlO\\-ing regatta . DlI"in~ lhal per iod IlHln y
oUrSIllClI slllok~ flnd (hillk 1Il0l'e (han llle\' do linde!'
h'a i11 i ng' ('ou cl i (iOD::; .
nnllll't' lhe DlIlc:hrnnn j:-: Hol (\ o;flldiCl'. vVe hHv<=,
IlII flr'lI~' . b ec all~ e we have g<i( to . but ~iri(d lIlililElry
disciplil1l..~ i~ nol al way~ adhcn:d lo . Only in llie boa( cloes
he dwngt' llis atli(ude. lmplif:ii ohediCIl~e. oild irusL
(even in pl·ivHIe lire) in l!te (:o(lc h is 'Ihen H p l-illl e I'Cl}ll irenten l. a od i hel'e il re men . who sI li g;gish j Il t hl:: cH 1l1~ '
'" i II se( 11 g:ood ex,lInp le in th(A bon l. T.spccia Ily 01\ l.ago
WhCl'C Ih<::y

ny

Th~

coxsw<lin is

pilch~d

inlO lhe "'<tIN,
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this discipline is pushed far. Persisiance and fierce
en I h usiasJJl are hel'c coosidcl'ed the principal q LIa lities
lual make fOl" a good raCC-rOWC['.
Only 36 out of a lHJln.ber of 50 persons desirous ol'
I'owing in Ille followillg seOSOD ure adrnit.led, The others

1n th\;' rollowing lIlonlhs, !he 36 junior 1'0werS ure
!ruined in tubs, aud disobedience. being latc h-equenUy.
c!ulIlsilless io ruwing Ol' Inck uf strcngLh are positive! y
causes of l'e.jecbon. So the besl J'owers are left, till ai
Ihe end J6 men l'emain . from tbese 16 ti junior eight
Cl nd t wo j llll iur fotll's are formed. Tbe senior eighi. and
fours are then in Iruining already,
This trainiug l'cquires OJlC hour's boal pracliee eneh
aay, but iJl the couI'se of Ihe yeal' ihis is lengihened til!
:2 ar 21/~ !laurs a duy . Wc 1rain Oll Ihe JIHlUY wateyways,
which lue uften vel'Y narrow .
Till a short time tll,;"u, ihe races wel'c even held Oll
such w{dcJ'\vuys. It often bappeoed that only hvo boats
were able to l'OW alongside, so the regaHtl would take
mnny c1ays . An excellent ro wing eOlll'Se dug IIt!Ul" Ams1erdnJO was pluced ul our c1isposal n fe\\' yeal's ugo .
l-lerc almosl all Dur races fire held now, aud every
Dulchman is jusUy proud of jL
i hope thut tlte lies of frjendship we have runde with
the Dunes lDay l)c tlle basis for many races to Com e
bciween Ollr two cuuutries, and I trust thai Ibese l'riendly intcrnMiooal relaliom; ruuy sene as ao examplc fOl'
all Etll'opean eountries (o nndersland each olller betler!
JIl/! Dan BIerkollI .
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are dircdly l'ejecled On weight, lengtll Ol' powel", aIready
before they have seen a boat.
Jn November Laga holds Hs cl nb-races, bllt winning
(hese is uot considered an event of grenL importance.
We geuetnlly train only il short time for tbese races,
if we do thu( Uluch, Iheil' IJu.l"pose bejng only a gl'eal
fcasl I"or the rOwers al (Ile end ol' or even during thc
l'Uces, Swiruming rowel's are often Io be seeu nete.

I I I HIIII~ lillIE IlliliR IlliliR 1111IIE
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HANNOVER - GRUNAU
'tg'ef) j AHI' llinde vj de( Uheld, 1\1 S1l:lllllshull hlev
, indkaldi som SoklnL so.a \'Ol'CS Tl'ft'uing blev noget
Illa uge! rlild, Vor al !'aa noget m el'e Eli sa d e thed OVel' d en
blev det be~luffeL ni \'i ~kllld e ~elldes P!I. Il en IO Da ges
T ur lil Tysldand ("Ol' ul slade i Haunovel' og Cl' iinaH ,
hyor vi vilde l'au Lejlighed til al nllld e d e fineste Iysb'
Hold.
IlilllllOYCr ble" 'l'un;lIs hH'sk j\-fafll. HeJ" yal' "i stcdkend il' fr'n YOl'e~ '['Ul' i 1937 og' blev dier den g:amrnelkend1c Hejse OV(;I' Liibcc:k og' I-Iambol'g JnodUlget uf
\ o n : VCIlll c r JI'CI sidst. deJ' deJlIle Gang fik os indlogel'el
1)<\(\ el Ilclm ccrket Hotel. Band e ne sk"ld e konlllle den
)I,l:sle Dag om F'ol'lnidcla~' ell, og: Kollmer ,';;':lrg:edt: I'or'
de rOl'sk ellige A l'rnn g cJllclller, san vi havde ikke uudet
ill gMe (;:nd ni b vile Ild ,
Vi JIuyde IJC'ugl ')0 Pukkel' ~"I.d)I'Cxl og I kt: ;)I\1OJ'
IIlcd I'or ni -"pute og lIndgaa del I yske og fllJ' al holde
[( IIlld i I ionen i () J'den , VOl'e lhade sk ulde være kom mel.
da vi log lid pau 13(wdcplaclsen, mell del val' de hare
ikke, KollJllcl' fol' rundt (li! skæld/e og svor, 111en Bandelle kunde han ikkl:.' Jllane frem. Imidlertid laante \'i
l"1l Bund ar »F'avol'i!c H"HltJlloniu « og rik os en lille Op\'f1I'111ningstll J'. ind tOt!' del"efte(' F rokost en i H,oklubbell
og fol'i ::-ntle m ed nt venle IHH! Baad cll c, In ge n an ede,
h \ ' 01' de vnl', Endelit:" hle.\' del oply~t. al del" endIlIl stod
el PUl' Baad e P(\I:I J3ancgaul'dcn, og; vi beslllllede ~ch
al lJcl.lle dem,
Vi rik r~lt j Challff'(-)("en og' lvang hum til at køn'
arsled el'1cr dem, Da vi kOlli Lil })nnegul'll'den, VUl' del
sle l jkke \'or\:' Baucl<" d e L' slocl del"; ll1 en vi rik oplysi.
al de slOd pan en <lJlden l3unegaarrl. og; cher megen
Ma ~ og Ivluje fik vi Cbnlll'fll('l'1l til ni km'c d erh e n,
Du vi kOIll t ilbagc med Buudcm; o~~: fik dem rig'gel
lil. var dCl' 11 / ~ Time iiI. Yi skil Ide stade , DeJ' vm kun

Raadene afhelltes paa J)anegaarden,

cen KonklllTt'nI i LI1bcl flel11li~' St:hwe rill, sum vi sl o~
JlIed 4 Sek , eft e r el g'odt LilL i Tiden 7.39, D e l vur imidled id blevet "Isende Regn vej I', 2 Ti mel' cflc(' :;lt'll'led e vi
i Fi J'e r tI. SI 1Il, Illod sa In rn c Hold som 1'(-) 1' og H e llas f ni

Foran BlIadehuset

I-Ianllover.
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Ikrlill. Del Lnb vandt vi Illeget let med '( Sek. i Tiden
7,37. [:ricr I.obet hlcv Nationalmelodien spillcL
Kollmer g:ik l'lIndl mcd Pokalcme i Annene og indknsscl'cd l' nelsk i II igc Ly kl111sk n i ngcl' : det va \' en s10r
Dag for ham. P,1U Vejen k('Jbte bnn hvide Nelliker tilos .
Dagnl erler !nl-Jdle vi det ~aJnme Hold, ~om Dugcu
i fmvejen. Schwel' il1 , som opma denne Gang blev sia net
cl'lel' en ;;od KOlllp med -; Sek . j Tiden (,J 1.
Vi skyndte os HI pakke J3aadenc sammen; de blev
lscndt fil Berlin sallImen med Hellas og Berliner It C's
Baude, og vi sendte c1ercl'ter !'rode og Kollmcr hjem.
Aftenen I'ejl"t~ de vj ,'ed al r,,'Crdes lidt i J-Iunllovers
Nutliv: !Hen det VU[' ikke særlig spændende, saa vi
g-lædede O~ HI at komm e til Griinau og l'uH noget mere
S villi!-' (I yer l3Hfldell, i nd en v i sk ulde møde de sk ,'a ppe

Konk linen iel' .
Ankomsten til G,·i.inall skele i el fanlastisk Regnvejr
KJ. 9'/2 om A ftenen og til slol' Overraskelse for Regaltakomiteen. der rørst havde ventet os den næste Dag. Vi
blev intel'imiBtisk unbragf pua nogle Madrusscl' i Reg'at (abuse!. Næste Dag kom del' nogle Koner og gjorde
Værelset i Stund, Sila vi k\lDde ikke ønske os en bedrc
I nclkyurtel'ing;.
Baaden e skuldc i k kc kom mc fur om Onsdagen. safl
vi 1ilbl'<lgle Tiden med H t se pau LlJkaljteterne.
CriinulIl'egal!aen c[' en af de slørsle i EUI'opu og den
størsle i T ys kland. Man I'eg' n~r med, at Vinderne her er
snu g'od1 som sikre Tysklandsmestl'e. Del val' denne
Bune. der blev br\1gt H'd de olympiske Lege i 36. og' i
den Anledning var der bygget en vælJig Tribune og Io
stOl'e RegutlDhuse til Jnclkvartering fol' Roe I'll e,
Det tyske J{o['o[,bund hal' i de sidste Aal' holdt 1.>SC\llICI'-zeHe« h er, med den enge ls ke Træner Cordery SOln
Leder . Hel' samles alle ele bedste ~c:.lIl1enoere fru hele
Tyskland og' fRa" Instruktion .
COI'dery . der vor en gummel Ven uf Rany , tog selv
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en Sc.:ullel' og roede i Spicbell fol' Roerne. medens hall
il1~lrllel'ede

dcm.
Vi k(Jlll i Snak med ham. og,' hnn rOl'klnrccle os. hvordan vi skulde rOl'holde os pna Bunen,
I'ol' i kke il! kom me hclt ml a f Form f i k "i del ol·d nel
saaledes . at \'i kunde Ianne en Band i \Vikiug og log iud
til 13t~din om fonniddngen ror at ro en Tllr. Vi lH\vde
lH\abet. at Vandet havdc VR'J'et godt: men det vur om
IIHdi!!! daurligeJ"c eDd deL vi hUl' i Hu vnen. Del vnl' heIl
lI111ulig-t ut ran nogd ud ar TI',~'ningen. sun vi tog ~kllr
fede tilbag'e til Gtiimlll dte[' ui have ~pist fi','oI<05t i
Wik ing. Fol' dog a I f tlH l idt Motion lob vi en '1'11 I' om
Aftenen og fl"lte os vc!oplag'le ovenpau.
Baadene vm lovet os næst e Formiddag tidligt; men.
ak. vi blev cuJnlJ en Gang beskæmmet i l ia ubel. Fors!
hen paa ErtcrmiddagcJl kom de til BaDcgaarden . Nogle
Soldater skulde henle dc.m: men de kom h ver Gan g med
de ,\Hd['es Bande, sua ogsnn denne Gang beslutt ede vi
selv nt hente elem. De blev rig'gei til, og vi lug os crt
god Till'. Del·dler ringede Tl"uulsen til Schack og; I'or:<Iod paa h<1m. at Clnistiansen vildC' kOlllme OlU AUenen,
:-:au vi tog ind iii Berlin ror at henlc ham: men cia Tog'd
an kum, Vf\ I' det 11 den CL risl ia lisen. Vi s ti Ilede 'T'l'alllsen
el MisliH ids votUJn: g-i k OVe[' paa en Res1n ura Il t, h VOl:
vi spi~le (il Middag og leleruncl'ede til K øbenhavn 1"01'
nL rnu konstnteret, aj IH\Il havrle hørt galt. Chri:;tianse n
vilde rørst kOJllme dcn næste Dag lidligt om Morgenen.
Pml I-fjemvejen lil GrtinulI naaede 'I'("alllsen at rna
os jnget \Id ved en gal Station, Sf\n Art c nturel1 blev helt
ige nnem veJl."kkeL Til Str<lr 1'01' sine Misgerninge r blev
hUll sendt ind lil Hel'lin !lccsle Mor'gen KJ. 6 f O l' at
hent~ CllI'islinTlsen. Denne ankom i en Tloget sl;Jvllig Til,-<fund. san hun sov llele Dfl.g'en . undtagell lig'e naat han
sk" Ide ha ve noget a I ~p i:.-;e.
Nn:ste MOl'gell ankom :)ol'",l'olkene med !-lee, men de
h<lvde ikke dd Sm(11' med . :;om vi havde ghedet O~ iii;
8.
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d e t vi selv LlHvde Illedlwugl. var slllppel op IO Duge i
Forvejen, Vi fik del lilselldl Dug'eJl dier.
Del' V,1\" 1111 blevet ovcmrdelltlig livli~( pilll IhudepJlIdsc1\. U llg"lHelJ<:' \"IH ankuJnlTlel f\l"lencll i forvejen.
1)(; boede i ViI'relse! ved :-)iden ar os. og da fI~I'C al" delll
ll<1vd<:· V(\·I ·\.:' I i Kl-lbenhavn i IC)),. fik vi F'ol'(;'spørgsler
0111 yi kendte den og den rl 'Cl hille g:lnde I)a~c. F'len' <lI'

Itoldenc

Vel

r d~m. der 11 n vde

Mor~cnslemlling

~'Iillln()

1'1..'

P l"H.'SC n le 1"\.'1 Ty:-; klalId

(;r(inau.

siel,;k Anr. snu \·i \"ar bell \'elkclldl lIu:d ScI-

:-;knbcl.
(11

Dcr skulde nllen::de J"()cs illdll'dende I-Ienl 0111 Eflel'iddngeJl. saH nll e Holdene \." l' pan I~e)\(:' Il t: r1"(\ ("il For-

'lIidclH~en.

I)cl VU1' t~: tlcligl. al Tysk('l'Ilc snlte all iurl p<Hl
"ind\'. Vi rik lilr[\' ldi g t at "ide . nt de liden viden:
'!tu\·de flyllet Toer II . Stm, om S"lldagen neel lil lltl'St(Il

sjdsk LHb. Oprindelig: Vl1l' elet ; . Lub. EfH:~ r Prognllumel
sklllde dcl1e LI·, b l'oes en Time 1"01" forsk Seni()(' ["irer
m. Sbn .. Illell da ~Ielzel ' o~· Ekslein I'ol..·c!e i bc~gt' HllH-

--

---- _.._... ---
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de. 11Dskede IH(\)) . <It de skuld e va'r'e fI'iske. IHHII' de
:-;kllldc mode del ») rrn;telige« dauske Hold fra 1-lulI110 VC1'. I-I ee og }) FHU « (So)'ufnl kem::-; Leder) g i k o P Ol!
gjorde V]'Hvl ove}'. nt de ikke havde meddelt Son·) noget
del·om. DL'I CIIC:-;!e ~\'lll' . de rik. V,\1' : ~ Sic sollcn frist:l!
:-;ein «.

Om fOl'Ill iddugcn V<\I" "BanelI hlevet ra.: rd ig Cl rm,l'I'kel : j)f\l\ den Side. der vendte ud mod Sejlrenden. merl
lIog'le llH\:1!:' ige B"".i ej' med P y I' a III idel' oven paa. cu. ")
Meter høje, og pl\n .1 ndeJ'sidell med Flag: san (lel \'1\1"
rlOge!, m a n kunde se. VftJldcl "lU ikke sæ rlig godt. da
dcJ' sindig gik Bugscrbl\nde og' Motorbaade fre111 og lil buge.
I indledende Hea1 i fir er ll. SIIII. skulde vi 1"0 mod
Wnllislnvio . sidsle Aul's E-ul'opnl11esll'e og Tyskla nd~
mcs h·c. Sc:hwctin. som vi havd e modt i l-Iullnuv e r og
Etuf- Esse n. der o gsan var ej gocH Hold . Fol' os g jaldt
det kun (Jill ul blive :~J'. ;.
Siurtcn var m eget ~'\)d: IIIelI ved 200-300 J\tl~i e ..
kollidel'cde Scl. w er in med W ra t is la ,,' ia og (1d e lagd e eD
Aarc. :->(1(\ Ll.,ild hkv .c,kmlt <IL o;; vi g;ik ind pUH at
\·('nl c. lil de hank rand e11 nv. J)el l()~ CII T il1l e~ Tid .
Il;:; Vejr'cI ViII' ikke s(nligi vt\l"lUL ~nH vi laa og ble"

kolde.
Stn den g i k igen , og vi

t o~ den IIn:d I{o \II:!: blev ~~ I'.
;. som vi s kil Ide. Schw('l·in gik lid. I ke g ik op og
:-;plIl·gl(':. \JIll v i ikke kllnde fan udsal n<.\'sle l-Ieal ClI
Time. do vi havd e vcntet sn u l,enge i de! daarli gc Vejr.
DcJ' bl c \' klin S\'111"CI. a t vi . del' ha vde vundet') LI·,b i
Ilnnno\'l:r. VUI' san gode [{o('fe, ~lt det ikke \'ar nodycndigt.
l flil' c l' rn . Sim. s lnddc vi ro Illod \Vullnsecs berøm II:'
Firel' (GlIsllllun-A darllski. SleJzer-Ekslein), nege n~
b II ..g. :;1)111 \' i Ilfl vde :-;10<1 et sidst e Aal' i Mi In no og Ha ldt'neysee. Li ge :som sid st skulde vi klin bli"c Nl'. 3, og' det
Ide\' vi ogsaa . R eg'ensblll'g gik \Ill.
Vi havde i Fo nejen nvenrcjcl: I..JJ11 vi skulde h~de
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Y(VI'l':

JIled "I stal'le i fil"l:, r

rol'. ul \';

Ill.

SIIlI ., mell

,"<)I'

,\ :\ n. Boe
SCllCI'e

glade

g.ior'de del.

I\-led godl lIllIlIIIr Ol! slorc F'oJ'hcHlli!\illgel' g'ik ,i lil
110 del! AHen . Vi lH"l\'dc lige f H tlt-: I Ingi os, da \'i plucbelit( Iwd e el HH,,!,!; l Ip:1 Spek ICl kkcl !lede [)ilH enden: d t!1
vnl' Alnil'iliw.; Ollel'. del' skl'c!!, 11<1(1 »ClIllllll; L Kæk~
IWVllL'l 1'01' S(·hii !'el'. ham del' \'<llHl1 Sculler vcd de ol YIllpiskt' Lt'ge i (1),6. El Ojcblik Cl'tel' regnede det ned med
Sko ol!' all mldi,g'l andet ror ni sialIdse F'.·Ctbl'orsIYl'I'erne.
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i Lubel af 14- Dage. men vi skulde stnrle puu Bn gs v n.~J'd
Ugell efter mod Berliner 11. C.'s I;'ircl'. dt.~l' vandi Lobet.
Efler delle gjorde \'l oS ikke store ForlHlnbninj:!:el' lil
Lobcl Dn~en dlel', og nesultalcl hk~ ,' helle,' ikke Stt' rli!!.'
stnHllende.

l-le/' I.lwdle Yi Schwel·irr. yVndisluwiu . BnlJcncysce
hiWl'(lt L'-Ib hele Vejen.
Wullll sce lagde' sig strnk:-- i Spidst:ll. sau de \';;11' gtlnske

og \Vnnllsee. Det VClI' el megel

Dt'll Ilil'sle Dug skulde A I'/!.'Ol·elsen fnlde. Dci Wl.r
kl(II·(. Hi i 1"il'(:!1' li . ~1J11, Val' del l:kt'lillcr' It C ., dCl' val'
(k skmppe. og: i Pil'cl' 111. Shll. Vfll' dct Wannsee : men
vi havde <;101'C CIHlJlCCI' - i I,,'cd Till'a' lde i f'ircl' 11. Sim.

Da1!'cn oprillHlI med stor Spi.\'lIding. Vi sklllde stade
i FilTI' \1. SIlII, SOI1l fkn: ur vore Hold ved Olympiaden
i 19'{J. hend e vi l'aHc( h,tlkkel en ar Ydcl'hnnel'ne. endol-!'
den alIcl' ydel'sfc,

ri

ne.

Fortiden O:-i sin ['(ed e B(:!!'\i 11\::1' R. V. Lu ",a
W ratislnwia. Ret:ellshul ' ~' og E tl!f-~sscll . Slfll'lcn gik g'od!.
y i V!ll' !\led med de! samme . og de,· VElJ' væld ig Sv i ng
Il vel' BElClden , Ba nedom !IIel'cn lUl yde lm v I t med a t holdt,
SI \'1' JMn de "]-]old. del' laa pan I adel'banen. SH~\ han
hftvclt~ slel ikh: seL al yi han!e gul Retning, Vi naaede
Ii~' l: <Il k011l rne op piln 2, P IadseH vcd 500 Meter. cl <1 del'
l~ld ct mn 'gl igl K !Hild. Baadcn 'itundsedc. SI y rbonl sud
Ilde)) A.<lrel'. og Vundet stnnllrneue ind i den . Vi V{lr
stødt pcIH ell (\ f de stu{'e B~,.icl' . SO[1.\ arll1\\;rkede Banell.
og Hnadcll \'<11' hell Ildelugt. Dc)' val' ikke andet ni
gø J'C end ut ~,lil i Baljen . I.!: I.I af ITø lge baudene (og n~ op ,
og 'Vi bic,' i dybi necblaac1 ' 1ilsland bragt (ilbage til
Baad('pladscn.
Sl elllningell vat· mnt ikke mimbl for' » J'ckkl«. del'
havde tubl sin Fol'lovelst'sl'ing', Vi nauede ikke tigti!; ~I

kOlllme oyer dcl. ill<lell \'j sk ulde ro næste, Dug.
Pirsch . Buadehyg'g'c['(c;u, d(c;l' havde bygget vurcs Baud .
kom 0t:' I l't)sl ede [)~ med . nt den {!'od< k li nde lil\'es i Sla Ild

RCS\I[lalc,1.

\ll'01'Iig'c. De vundt Lobet ovel'legenl i Tiden 7.01.11. NI'.
~ ble\' Wl'Uli s lawia i Tiden z.06.'5 . NI'. ~ hle\' Boldl' II<;'YSI;:t' Z.1 1. 2. ng' v i Il lIjerles med (\ ( bl i n: NI'. 4- i Tiden
~.11.) .

SHU der yur i~ke mej!:cn elans 0"(:1' deL
' DCI nI!' et opmlllltrende Mornellt. al SUrf,) ble,· en
rlol Nl'. ~ dier de gallske 1l1'llrlige Slelzcr og' Ekst ein.
(lU'
il I Uno'u
t:"
1:' I'el'ne YElncl t Olleren i ll<t111l i ndel i..
e flot' SI i I
iii ~101' Ovcl'I'uskelse rOl' nllc. da c!t> DHgt'11 i FOI'vejen
kun val' blcvd Nl'. -1-.
B"ad c ne bIc,' rokk et i en F ad: f'il' e re ll 111. ~ll\l. ,.,kulde
sClldes samIllen med Tyskl'1'I1cS Bauck I il Bags\' n~ rd;
IIH:"ll Fil'cf'ell u. Stm. munt!{' vi Inde lilbu(!t'.
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Vi spi~te, hvad vi kunde, (\f del Smør og: Btl;lcL \' i
huyde tilbage. og for-(I.·redc Resten til vore VH~rlsl'olk,
en herlig. lilk. Iyk Mand og' Cll J'link. lille Kone. De
blev sua glade ror deL san der Hil' iklw det ..le ikkl::
vilde give os lil Cengndd.
Dei h,lI' med nogen LeHeI."c. yi tog (II' Sted o~ begtn
os paa VejelI hjem,
vi reddede
a:l"gedige ved
Hej sen hjelH Val', nI vi korn over med en tysk F....crge.
Havde .... i ikke 1ll'l::;let Laurbn.,t puu Rejsell, san havde \'i rallet en Mdsse E dariug-er fOl", hvordall man skal
klare sig'. naar man I'cjser rued Baade i del treelie Rige,

Togel

VClI'

os dog en

Sllltt'kfyldt med Soldntel'.

KlIpe !'OI" os selv.

De(

1l1\;:1l

--------- ", - - - -
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den mesk Dng visle (dcl' val' kUli tl'C hetalellde Til skuere),
Stlldnllel'toel'l1e I'ra DMIIlHlI'k . Norge og vinlnnd ble\'
indkvuderel ror ;:;ig- ~elv pall en OniceJ's~ kule , llI~'dell::;
oe IIndl'(' H.o~:re mHalk Iløje~ med en Knserne.
El'lel' ni havt: i Il cl re II ei. us i Sov(".'j(!len drog vi ned (il
Kt)scrnell.,> Spisesal, del' lllu en ') MinIItlers enng 1'1'<1.
hyo!' vi boede. og indtog e l aldeles veJsrn~gellde Maal-

In e::; (

Stockholm.
Havde Turen lil Tyskland værd minclt'e lJlOI'SOlll.
tog vi Rt~ vandl\;: i Siockholm , Senim'fiL'erclI Vilr ved Bl\g-s v,,'('nlt'egnlta e n ud tnget iiI n t 1'0 n OI·d is k Mes lcl's ka b i
Fire l' li. Stm. , og samtidig skulde vi 1'0 1I000disk Stude[\l el'llHtlcb i OHer, Du \' ( ikke hn vde nogen Ottel' iii 111
1'0 d enn e MakI!, og del
val' bestemt al den skil Id e
I'oes i d e n ne Band t y pc. blev SenioJ'l'i I'CI'<:'ll sa I S<l ll1lnen
med Juniorfil'(' rc ll , Vi hnvd e kun c n Ugc til at rOI 'sog:c
Os i: men PM) erlllld i.ll' I'urskellig-e \ ' l\lIskeligh eder
lykkedes del os kllll \;:cn Cflng al ran samlet licie Holdel i dell r ell e ~alllln e n s('(C" tning.
Med UndlageIse ni' cl PHr Stykkcl'. (kr I'I1("sl rcjsk
OJl1 Aftcllcn . dr'og' vi (Ir :-:ited FI'eda;.:- 1\1.01'gell pan del
Ilhyggelige TidsPllllkl KJ. 6 med Tog 1'1'11 I-Iuv edbancgun I'(!ell. SHJJ11l1Cn med Rocr'ne I' nI de n Ild re KIII bher.
Vi nl1.ueclc h'em l i I Stot:k hol fil ~cn l pall E:ri el'lIl iddi:lgell
l el' en meget J'urnojel ig Rejse.
:::;tockholm VI\I' I'In gs m y kket. men \'i vnr ikke i\~II'
sagen berlil: :-:;nllllidig med de nOI'diske MesLel'skube l'.
blev der afholdt Lillgiade, som oplog: Sluckholluel'nl'
lungl fll c. re end Honin ge n, hvad og'saa Tilskllcr!:lltlallei

er

El »hold up «,

tid, Paa Vejen del'lIed ,- ;klllde vi pnSSl:re Vag·te n ind (il
K a~crnen (pan B i Ilede. Ilian SCl' h vOl'dun). l-fer nH1cl le
vi de andre n()(~l'e, h voraf ))'ol'JlHendene var gUlI1le B('kendtl~ fra de to sidste Aa \'~ Knpl'(min gc l' i l-lod en . ()~.
Finnerll~: visk ~ig al V;l'!'{- nogle ~il' l"del es lIinke 1'\1'<::,
san dId teg nede lil al blive e1 Pm IIIlInll' (' D age.
VOl'e BmHl e V!:l \' a lIel'ede ~ll.l kom mei, san dem ha yde
vi ikke noget Besvær med denIle Gang : i SLcd c t Jo I'
V(l l' virer u, Still .. som vi "anie (')dclag'! i Griilltlll. IUl\'dl.'
SorHucrne va're) san venlige ai IHa ne oS Liere,:; .
Vi gi k n ed og I'i k delu r igg'c l I i l og roede Ballc II
igen II e 111 , 111en den va I' l.Hc~den IImlllig al ri nde, d" del!
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ytl [' dun l' ligt

!"r n <t-rkd og

i:';i(')'

fol' en

Ii'j l'er ll,

Shn,: der

vu l' k li II A rJlW,' I' k ni og lo!' h ycr' ~'50 111., desuden va \' clou

hredere ved Still'! end ved MUH!.
De a nd re <Hl korn na'$le Iv] OI'gen og vfl'.k kede os ved
at va'lte os ud nI' Sengene, Da de var raidet noget til
Ho. gik vi neel paa BUlldepladsen vb' tvg os den anden
T n t'oingstlll' i Otteren i J('II rigtige Sti III III cJrStt:l IIi lig.
Ved 6 Tiden begyndte KaprOllill~('n : .Iuniorfir·erell
nllHH dct I'~JI'slt' L øb 1'0\' Klubben : (k~ laa bngefler del
meste n(' Lohel. m e n fik eftcrhaandcn rnere S,· in~ i
Baaden oh' vandt fiol i Tiden t:I,U6,4 .
Nt"('ste Ld> "al' nordisk Mesterskab i fil'cl' LI. Stm ..
so flI b lev vundet tl r os. meg'e! () ve l'legen I rned t 6 Sek.

~
Oqsoa lA bø r Qøre
et Fo rsøg hos mig
med Dc",., Tryksage r,
Jeg ud fører alt, lige

~

fra Visitkort til A fhandlinger med den

samme Omh u, og jeg
er altid til Tjeneste
med Road og Tilb ud,

~

\-b

i 'I iden 7.:;6.1.

~~

,

Af de nOI'diske -Mester'skahel' ble" Inriggel'i'c,bet l)~
Le( vægtslobct vllndet tl f NOI'ge. medens Danmm'k !o~'
dc andre Ol!' ~unled e-s vUlldt La ndsk a mpen. Ak a d e mis kn
Hodl"iireningcll !itartede i 1I00'disk Mesterskab i Otter
og blev N,·. :2 efter' K. n. med ~odt en L"l'ogde: da de(

\-~
Gothe"qdd e 9~

-r
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val' den sal11me Ottel'. rier skulde ~Ial'te.s med D"t:eI1
dkt, j nOl'di sk !"'i(lIdcll I el"111 n (c:h. VHI' de II1C1-\'eI sikl'e paa
<Ii vinde denne eflrf Dngens gode Pr,t'Sla(ion,
Om Aftellen havde A, n. al'1'flllgcrel en Sill11111e,llkOlllst 1'(:1' nik S(\1{!eIlIt'l'I'oel'ne: hel' disklllel't'dc vi Mu lighederne JO!' t"fa(c!tens Udl'ldd. Da vi klin havde IlUrt
Lejligbed iii af 1)I'ove VOI' 01\('1' et Pill' Cnng-e, VHI '
vi klu/' O\'l'I". al \'i ikke havde slMe (,bl\lH'~I": mel1 "i

lovede Svenskel'nc skrap Konkllrrcn\.'e ,
Vi dl'og tidligt hjem 1'01' at hvile 0 ,<; lil n,\'sle Dag :
11lt:1l der' blev ikke hvilet rel l11 eg:ei. Bl'dsl som vi havck'
luglos, kom finnel'llc slul'Jnendc lied nd 'l'I'HppeJl undel'
vilde l I~' I og- smed Po,..;er med f'al'veplllvel' i I-I~)\'edd
pau o,,:>, JJel val' en Tnk lor ,,id st: \' i IHlvcle om t::rtermiddagel1 ()\'crl'lIldet dem med . Lblel' Ob' Crankogler,
dn vi gik hjem rra Bnndcpladsen , :'-lu ViiI' P.icndtligh e cl e l'll e i ndIt· d edt" O1-\' vi beslul1<,::d(' ni 11<\' vne os ,
Ud e pna Trappen slod \:.',n ~(ll1lmel !3n)nd,-;pnl.i'e.
del' V1\I' cl idet·I, Apparal del'liL
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Rollel'llc bic\' fOI'{IcIt: ()I~ell ble" Ild ntt'VlI1 f il Spl'ojkforel' : men hun :s vi~led('. g'an~ke i def l'eLle Øjeblik.
li<1n sj)('ojlecle Ilemlig paa os i ::-Il edel r(JI' pna p'inncrne,
I~rtel' (l( have ITorg.'<lllisel't'1 Troppf'l'lIt· lllev e1 rn,eg'tig,t Angreh sal i Stand. o{.!: ('rIr]' en Tillle,,,; huurd
Sp)'(.)jfekamp, del' end\(> med , nt f,' inncnll' erol>l'cch-SpL'("jlclI, slod del' et Par ('m Vllnd oyer IIt:!e ~(Heda~clI .
Del 101;' os en Times Tid at g:~)re i Stund: men vi
bn vde JllO\'d os a Idelcs 1'0 rt nd I' el ig' (.
Nord lIlH' lldene luwde i k ke \'In- et a I v i,<;e ~ig p<l<\
AI'elwen , dl' ha vdl' et Me~I~I'skah at fnl'snue den IHes te

Dag.
SOlldagcns forst\.:' 1_(,,]) \'UI' nOl'disk Stlldelllel'IIHtI('h i
Olier. Vi blev kaldt ud iii Lobet et K\'ndcr for Slur1\:'11 i cl ~)se!lde n, et~;n vejr. 1·\)], ,d slaa Tiden ibjel op; fol'
lInderholde Svellskerne, del' luo ved Siden ar os og
"HI' SYlllird lIel'V~Jse , snng vi SOl1lmel'ells Slagsan~ ro!'
dem : det VHI' St. NiluLl('h~ i !log'c l fOl'vl'H'n gel Udgu\'c.
Det sall ikke ud til nt si i 111ll It:n' ~R' di/!:{ tv({::dilllod, dl::
heg y ndh' nt t;<lbe et :-;ikked Tt'g'll I.HHI sti~en(k

al

Ner\'ositet.
!"'ilcll'kn gik, ()~' vi ~ik !lied 0t!: koen strnk.-; noge l i
Spid!\ell , Ved '500 l'vleter vur \ i 1!0dl el1 IInlv 13uadlceng:elv fIJ1·'''1. S\'cnSkel'lH' splIl'tede og kOIll up p~la Siden
nI' o:,,: l11en vi 1°1;; ii!t:1I en balv L"'l1 g cle frn dem. ()~'
satl(hlll bI c\' vi ved. iii vi kOlli lil :Vlaalci: vi VH1Idl
Lobcl med ~od I ('11 Il(( I \' L f\.' I\ ~'de i Tid e1l 6,1t;.ti. () 1!0' :-)\' C fIsk c l'llt' ,-;<111 11({'gel skil ['J'l:dt' lid, nell da1l~k c Ntlfiollnl,ndodi bll:\' spillet. og vi ('Ol::dl:: ~IHde tillw1!;c lil Hnndc-

pindselI ,

Et Stykkl' Tid I'rlel' hk" del sugl i H\JjHftlcren , ul
vi \'u)' dii;kvaliri('el'ed<: IHH1 (;"lIl1d HI Kollisiol1, Det val'
hojs ! 11 1<\'1' k el igt. <I tI y i i k ke ~('h ' ha wle m,c I'ke t nog'e t
dedil .

En l'il11e ('rter merle, vi S\.:niod il'(:;\' (J. SI 111, og' vandi
\I\.h·n sicr1igt JkS V,l'\' (Z.lH.4) , Vi rllede d er eft er il1(l iii
Lø s lling~' 11

!

Kluhhen

1'01'

ni fnn

(;rlllldt'11

lil Diskvnlilikaliollcn

IH\'I' -
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!'ork IlHet. ::)ehnck ble v meget ovcl'l'llskel. da v i 1'01'Inlte b[lIn det han havde selv fulgt L~)bet og havde ikke
scl no~ct til den ou1l.alle Kollision , Bnnedolllmcl'en hle,'
I'l'clllsknrret: h(\n paus/od pLHl del bestemteste, at han h(\vde set Kollisiooell,hvilken vi paa del k/'Qfligste belHt'g·teck.,
l-hm puastud derefter, ai del' hflvde værd Kollisionsfare.
Del blev det'dlel' forklaret ham, ut efter HegJemelde/
kunde del' ikke diskvalificeres fol' KoJlisiunsfare: dll
han havde Iyggct lidt pau den, kom han pludselig i
'I'nnke om , at han aJ.ljgcvc>1 havde set Kollision .
Der VClI' ikke mere at gore ved Sag'en: men det val'
en lwjst \I værdig' Losning
en Vensknbsmateb , der
havde Vinet nrhnlclt i 36 AnI', uden ;:d uuget sClaåaul
val' skel. .f lIniodireren roede senere paa Dagen Firel' Il ,
Stm, og vandt rueget flot (7,37,5), dter Sig'ende i don
bedste Stil. der blev vist ved Kaproningen.
Om Aftenen vm del' Middag Uled Pr":~ llliellddeling
ror a Ile Hoerne paa 13el'l1~s1llonen . Vi sncl sa Dl men med
(le norske Stll<lenlel' og undedlOldt Forsamlingen med
forskeli ig'\! u f vo rt H jem IClilds »ve mod ig'e« Sa oge.
Senel'e paa Aflenen vur der en 3-4 Slykker, der
log' hjem, medens den re!:;lerende Part tog ud i Stockholms Tivoli sammen med de norske og finske Slud enteI', Vi reserv e rede ell hel Spon'og'n fol' os sely til ut
køre det· Ild i (il sior Forfærdelse for Sp0l'vognskondllkll"ren , En fif os erobrede cl uf SpOI'yoguells Skilte,
Oll vi kum derud , blev hele E t fll>ljssc men tet s a t pall
den anden E n <h·" og v i nnaede J'I-)I'St hjem paH den lyse
jVlorg'ell.
Del' YUl' lige Tid lil at sove et Pal' Timet'. inden vi
l'Cjst e t i Ihage t i l de hjem l ige Egne,
Del ha ,-dc (rods S ku frelsen i nordis k Sj li denl e 1'1 n at ch
været en ovel'ordentlig vellykket Tur, sikkert cn af de
bedste i Kh, bbcns H islorie.
In el'e

ur

Ole Se(;/w.,.,
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