
Klubbens historie 

Bådedåb og dystløb 1909 

Ved Gert Flensberg 

Denne artikel skal alene handle om begivenhederne søndag den 9. maj 1909. Denne dag blev en nyindkøbt 

4-åres båd døbt. Samme år var fabrikant C.C. Jensen blevet formand, og på det nærmeste givet udtryk for 

at han var hovedsponsor for em ny båd. Man lægger mærke til han sin tale siger byens mænd som har 

været garanter, for virkeligheden er, at klubben havde optaget et lån i sparekassen ’Arbejderen’ på kr. 

674,35, hvilket let kunne lade sig gøre, idet C.C. Jensen selv var formand for sparekassens direktion. 

Jeg håber senere at vende tilbage med historien om denne spændende personlighed, som også var medlem 

af industriforeningens bestyrelse og blev indvalgt i byrådet, hvorved roklubben for første gang kom på det 

kommunale buget med kr. 100 om året. 

 

Billedet viser en bådedåb i klubbens bådehus fra 1905 til 1922, det kan meget vel være ’Kvik’ på broen. 

Vi lader den veloplagte journalist fra Faaborg Folketidende berette om dagens begivenheder: 

Bådedåb søndag den 9. maj 1909 og dystløb i havnen 

KVIK 

Bådedåben i Faaborg Roklub i går --- Dystløbet i den nye havn --- Faaborg den 10. maj 

Vi vil begynde vort referat af roklubbens festligheder med vejret.  

Dette var i går meget nådigt, og det er jo af stor betydning for en fest. Solen skinnede ned gennem en let 

skyet himmel, og vinden krusede fjordens salte vover – rigtig et vejr til at holde bådedåb i. 



Roklubbens medlemmer var da også i feststemning. Da vi i går eftermiddags trådte ind i bådehuset nede 

ved ’lille stand’, var det eneste vi mødte, smilende ansigter. Og hvor var der nydelig dekoreret, guirlander, 

flag og standere snoede sig mellem hverandre – og tydede på, at flittige roere havde været i fuld aktivitet 

formiddagen igennem. 

Ja, det kan man da kalde at have fint vejr til dåbsfest, siger roklubbens kælebarn ’Basse’, som imidlertid 

kommer hen og trykker vor hånd. 

Ja, lad os håbe, at det bliver et godt ’barn’ siger vi. 

Og ’Basses’ ansigt danner et eneste stort smil, idet han siger: Den båd skal nok tage plader hjem. 

Imidlertid kommer der flere og flere folk, og da formanden, fabrikant C.C. Jensen ved 3-tiden tager ordet, er 

der vel samlet ca. 100 – deriblandt mange damer. 

Formanden udtalte bl.a. sin glæde over at se Svendborg roklub repræsenteret med 4-årers båden 

’Harmonia’, og bød både Svendborgenserne og alle de sportsinteresserede velkomne. Han takkede de 

borgere her fra byen, som var garanter for båden, og uden hvis hjælp roklubben sikkert ikke kunne have 

fået den nye båd. Derefter manede han de unge roere til rigtig at lægge sig i selen for at få noget ud af 

roningen i sommer. Han sluttede sin lille tale med et leve for Faaborg Roklub (Hurra!). 

Derefter blev i dagens anledning forfattet sang ’RO!’ afsunget. 

Nu trådte fru C.C. Jensen hen til bådens stævn med et glas champagne i hånden. Idet fruen udtalte håbet 

om, at båden ville svare til sit navn, knuste hun glasset mod stævnen og døbte den nye båd ’Kvik’. 

Nu kom der et par små overraskelser. 

Fru bogholder Hansen overrakte fra bestyrelsens damer en lille nydelig silkestander med sølvplade, som har 

inskriptionen ’Faaborg Roklub, kvik, 9. maj 1909’, og frk. Clerry Frisenette overrakte fra ca 30 unge damer 

her i byen et silkeflag, på hvis stang sad en lille sølvplade med inskriptionen ’Fra unge damer i Faaborg 9. 

maj 1909’. 

Derefter blev den nye båd sat i vandet, roerne kom i en fart ned i den, og lidt efter hørte vi H.H., som var 

styrmand, kommanderer: Åre rejs! – Lad falde! – Klar! – ro væk! 

Og nu fulgtes de tre Faaborg-både ’Kvik’, ’Rap’ og ’Never-Mind’, samt Svendborg-båden ’Harmonia’ ad og 

foretog en lille tur på fjorden. 

Den nye båd har kostet 700 kr. og bygget ved bådebygger Bjerg i Hellerup. Den skal efter roernes udsagn 

være en dejlig let båd. Og det så den for resten også ud til. 

Dystløbet – en langtrukken forestilling. 

En times tid efter dåbsfesten gik dystløber-optoget igennem byen. 

Vi omtalte i lørdags, hvorledes dette optog var sammensat, og skal derfor ikke komme nærmere ind herpå. 

Lørdagens beskrivelse af dystløbet: I spidsen af optoget kommer Faaborg Musikorps. Derefter Pligthuggeren 

med bådshage [Pligthugger eller pligten er forreste roer som tager imod stød med bådshagen] , efterfuldt af 

2 dystløbere med lanser og 4 chaluproere med årer og deres styrmand. Efter første bådehold følger en 

større blomsterdekoration, båren af 2 mand. Derpå følger andet bådehold, der har samme sammensætning 

som det første, men er klædt i andre farver. Så kommer roklubbens 2-årers båd, anbragt på en vogn, 



eskorteret af roere: Båden er bemandet med 2 småpiger og 1 dreng på styrmandssædet. ’Frivillig 

drengeforbund’ med egen musik slutter processionen. 

Selve dystløbet begynder kl. 5. Efter pligthugger, roere, styrmænd og dystløbere er gået ombord roes 

bådene ind i havnen. De to både passerer først hinanden et par gange, idet styrmænd og dystløbere tager 

øjemål af afstanden, alt medens der hilses på modstanderen. Endelig 3. gang stiller man sig i kampstilling, 

og nu passerer bådene så ofte hinanden, til den ene dystløber har fået den anden stødt i vandet med sin 

lanse. Derpå gentages samme kamp mellem to andre dystløbere, og endelig kæmper de sejrherrer 

indbyrdes, hvorpå sejrherren blandt disse to til slut selv springer i vandet og som belønning erholder et af 

klubben udsat sølvbæger.  

De næste 2 billeder er sikkert fra et dystløb, men ikke nødvendigvis fra 1909. 

Efter at optoget havde været rundt i byen, ankom det ved 5-tiden til havnen, hvor der havde samlet sig ca 

700 mennesker for at overvære dystløbet. 

Der var tre kampe – altså fire dystløbere. Første kamp vandtes af Friis, anden kamp af Weimar, Og sluttelig 

skulle disse to kæmpe. Men det begyndte at blive noget langtrukkent. 

Den ene lanse knækkede nemlig efter en anden, og publikum begyndte så småt at forsvinde – hvilke heller 

ikke var underligt. På dette tidspunkt var det nemlig blevet noget køligt i vejret. – og stå stille og fryse!– 

Nå, endelig kom slutningskampen, som blev vundet af Friis, Og sejrherren sprang derefter, traditionen tro, 

på hovedet i vandet. 

Fællesspisning og bal. 

Om aften ved 8-tiden samlede ca 70 damer og herrer på Rasmussens Hotel til en meget animeret 

fællesspisning med efterfølgende bal. 

Der blev holdt mange taler, - først selvfølgelig de tre officielle – for klubben, for klubbens bestyrelse og for 

damerne. Af senere taler noterer vi bl.a. en for pressen. 

Der indløb under spisningen et par telegrammer, som blev oplæst, ligesom der blev afsunget et par sange. 

Kaffen indtoges i Handels- og kontoristforeningens lokaler, hvorefter ballet begyndte. 

.. klokken var vist henad fire, inden de sidste deltagere i festen begav sig hjemad … 


