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Danmark sam, Norge rodde bäst - Sverige vann hela tävlingen  

DET BLEV SVENSK SEGER också i den fjärde interskandinaviska 

kustartillerifemkampen trots att det var Dan

mark och Norge som vann de två sista grenarna. Danskarna 

var totalt överlägsna i simningen och norrmännen slog det 

svenska laget med 3 sekunder i rodd med tiohuggare. 

Poängställningen i slutprotokollet blev 579 för Sverige, 

743 för Danmark och 838 för Norge.  

Den danska överlägsenheten i förmiddagens 

simningar i Lisebergsbadet karakteriseras bäst av 

uppgiften att endast en svensk kunde klämma sig in 

bland de tio bästa och att bäste norrman kom på 

trettonde plats,  

Nu betydde inte den 'danska överlägsenheten så 

mycket i protokollet eftersom svenskarna tog de 

flesta placeringarna före norrmännen, men något 

drevs ändå spänningen upp inför den avslutande 

rodden ute vid Långedrag.  

Danskarna hade det här besvärligt med de tunga svenska båtarna och 

de långa årorna - de är vana vid korta åror som ger snabba knyckiga 



tag, inte den långa sugande svenska tekniken. Norrmännen fann sig 

däremot väl tillrätta och lade på de första 500 meterna båtlängd 

efter båtlängd mellan sig och de följande två.   

Efter halva sträckan kom svenskarna igen och lyckades äta in 

försprånget så att det i mål skilde en knapp båtlängd eller 3 sekun-

der.  

Givetvis utförde den norska besättningen den traditionella seger-

ceremonin och vräkte coxen i sjön och i rena glädjen tog stroken och 

hoppade efter. Varpå allt återställdes till ordningen, båtarna bogse-

rades in till KA 4, grabbarna riggade upp sig och samlades till lunch, 

tal och högtidlig prisutdelning.  

Resultat, simning individuellt: 1) översarg. Pedersen. D 1.26,1, 2) vpl 12111 

Nielsen, D 1.27,7, och 975 Wallberg, S 1.27,7, 4) vpl 17778 Knudsen, D 

1.27,9,  

Lagresultat av simningen: 1) Danmark 63,S poäng, 2) Sverige 173,5, 3) 

Norge 228,0.  

Ställningen efter fyra grenar:  

Sverige 479 poäng, Danmark 593, Norge 788.  

Resultat av rodd: 1) Norge 6.47, 2) Sverige 6.50, 3) Danmark 7.14.  

Slutresultat: Sverige 579 poäng,  

 



 
 


