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SKadsten ^ymnastiH- og Sftersßole.

å^arsskrift 1929.

Hadsten Bogtrykkeri.
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Meddelelser.
I. Delingsførerkursus: 6. Januar til 9. Februar for mand
lige Delingsførere, der leder Drenge og voksne Gym
naster.
II. Delingsførerkursns: 24. August til 28. Septbr. for kvindlige Delingsførere.

III. Repititionskursus: 9. til 15. November.
IV. Delingsførerkursiis: 16. November til 20. December.

EFTERSKOLEN:
I. Sommerskole for Piger, 3. Maj til 1. September.
IL Vinterskole for mandlige Elever, 3. Novbr. til 1. ApriL

Statens

Ltudiesaniiiag
C C k SYD

KAN LEGEMSKULTUR OVERDRIVES?

Q/nteressen for legemlig Opdragelse er i Nutiden langt
større end for en Menneskealder siden, og ledes denne
Interesse i Retning af at faa alle, Børn, unge og ældre, til
at deltage i Legemsøvelser — Gymnastik — kan det faa over
ordentlig stor Betydning for Menneskehedens Opdragelse
og Udvikling til større Sundhed, Skønhed og Styrke baade
i legemlig og sjælelig Henseende.
Naar en Sag eller Bevægelse vinder saa megen Forstaaelse og Fremgang, at der kan være Tale om, at Sagen
kan faa Kulturbetydning, er det lige saa sikkert, at den
møder Modstand fra enkelte Mennesker. Man hører der
for i vor Tid ikke saa sjælden Udtalelser som „den over
drevne Sport“, „den forroste Gymnastik“ og lignende, og
ved et stort Møde i Aarhus forleden, hvor en landskendt
Foredragsholder har talt om, hvormed man kunde maale
et Folks Kultur og i denne Forbindelse udtalt: »Legems
kultur er heller ikke afgørende, ja, mon ikke den kan over
drives.« Om vedkommende har sagt mere eller andet om
Legemskultur fremgaar ikke af Referatet, men han har
sikkert haft den Mening, at Legemskultur blev overdreven
i vor Tid. Mon ikke de, der mener, at Legemskultur kan
overdrives, forveksler Maal og Midler. At Midlerne Sport,
Idræt og Gymnastik kan misforstaas og øves paa en saadan Maade, at det kan kaldes Overdrivelse, ser man des
værre, men saadanne enkelte Overdrivelser kan ikke kal
des Legemskultur, det er lige det modsatte, idet den Slags
Øvelser skader vedkommendes Sundhedstilstand i Stedet
for at gøre ham sundere og stærkere.
Saalænge vor offentlige Skole — særlig paa Landet —
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ikke ligestiller Hygiejne, Sundhedslære og Gymnastik med
andre Fag, og i det hele taget skænker Barnets legemlige
Udvikling og Sundhedstilstand lidet eller ingen Opmærk
somhed, og der kun er 10—12 Procent af den voksne Ung
dom i Alderen 14—25 Aar, der øver Gymnastik eller anden
Idræt, kan Deltagelsen ikke kaldes overdreven eller blive
Aarsag til et Folks legemlige Overkultur.
Interessen for almindelig Hygiejne: Badning, Hudpleje,
frisk Luft i Værelserne og sund nærende Føde er heller
ikke overdreven i vor Tid, selv om der paa disse Omraader er sket Fremskridt i den sidste Menneskealder. Naar
der her i Landet hver Dag ryges 3 Millioner Cigaretter,
1,800,000 Cigarer og 11000 Pund Tobak, og hvert Aar ny
des Spiritus og Slikkeri for flere Hundrede Millioner Kr.
af et Folketal paa kun 3,518,000 kan man heller ikke sige,
at Legemskultur overdrives ved sund Levevis.
Vil man overveje Spørgsmaalet, om den legemlige Kul
tur kan overdrives, lidt nærmere, maa man være klar
over, hvad der förstaas ved Legemskultur. De fleste forstaar derved kun harmonisk Legemsbygning, god Holdning,
Bevægelighed i alle Led, Behændighed, Kraft og Udholden
hed. Det er altsammen værdifulde legemlige Egenskaber,
men kun en Del af legemlig Kultur og for Sundheden
endda ikke den vigtigste Del. Sammenspillet i det menne
skelige Legeme under normale Forhold er af en saadan
Natur, at den enkelte Del nøje er underkastet Helhedens
Krav, og de enkelte Dele underordner sig til bedste for
Helheden.
For at belyse dette Sammenspil mellem Legemets en
kelte Dele lidt nærmere maa jeg nævne enkelte livsvigtige
Virksomheder i vort Legeme.
Tidligere mente man, at dette Sammenspil i det store
og Hele foregik ved Nervesystemets Hjælp. Men den ner
vøse Begulation er ikke den eneste Maade, hvorpaa Sam
menspillet sikres eller Ordre bringes fra den ene Del af
Organismen til den anden. Det sidste halve Aarhundredes
Forskning har nemlig vist, at ogsaa Blodet har en meget
stor Betydning. Legemets Celler kan kun udfolde deres nor
male Virksomhed, naar de Vædsker — Blodet og Lymfe —
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med hvilke de omskylles, har en ganske bestemt Sammen
sætning. Det har saaledes vist sig, at saavel Hjertet som
vore almindelige tværstribede Muskler kun formaar at
trække sig sammen paa normal Maade, naar Blodet inde
holder bestemte Mængder Salte, navnlig Indholdet af Salte
af de to Metaller Kalium og Kalcium er af meget stor Be
tydning.
En stor Interesse har den kemiske Regulation, der
skyldes Stoffer — Hormoner*) dannede af særegne Kirtel
celler. De Kirtler, i hvilke Hormonerne dannes, synes at
have indre Sekretion, idet Sekretet — Hormonet — afgives
direkte fra Cellerne indad til Blodet eller Lymfen, og ikke
saaledes som Tilfældet er med de Kirtler, der f. Eks. er
knyttet til vor Fordøjelseskanal.
Disse sidste er nemlig udstyret med en Udførselsgang,
der udmunder i Fordøjelseskanalen og har den saakaldte
ydre Sekretion. Den „indre“ kemiske Regulering, der fin
des mellem Legemets forskellige Organer, betyder fuldt saa
meget for Organismen som Helhed, som den nervøse Re
gulering, men hver for sig er de ganske uundværlige, og
kun naar begge virker paa normal Maade, vil Legemets
Funktioner forløbe paa rette Vis: Harmonien i Organismen
være tilstede. I det Tilfælde, at Legemet paa en ydre Paavirkning kræver et hastigt Svar, maa den nervøse Regule
ring gribe til, og kun i de Tilfælde, hvor der uden Skade
for Legemet maa hengaa et Minut eller mere, inden Reak
tionen finder Sted, vil den kemiske Regulering være egnet.
Det følger nemlig af, hvad man ved om Blodstrømmens
Hastighed, at der maa gaa V2 til 1 Minut alene til med
Blodet at føre Hormonet fra den Del af Legemet, hvor
det dannes, til det Sted i Legemet, hvor det skal virke.
Eksempel paa en automatisk virkende Regulation er føl
gende: Naar den første Mængde sure Maveindhold — c. V2
Time efter at Føden er bleven indtaget — forlader Maven
for herfra at gaa over i den øverste Del af Tarmkanalen,
paabegyndes Dannelsen af Bugspytsaften, saaledes at denne
Saft, der er nødvendig for Fordøjelsen af vor Føde ud') Hormon er et vækkende Stof, som ansporer, kemisk Bud
bringer.
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tømmes i Tarmkanalen, kort efter at Føden er kommen
hertil. Dette Samarbejde skyldes ikke Nervepaa virkning.
Man fandt nemlig, at selv om man havde overskaaret saavel de Nerver, der førte fra Tarmkanalen, som de, der
førte til Bugspytkirtelen, vilde dette ikke forhindre Bug
spytkirtelen i at passe sit Arbejde og udtømme sit Sekret.
Forklaringen er denne, den sure Mavesaft virker paa Tarm
kanalens Celler. I disse Celler findes der et Stof, der først
under Indvirkning af Saltsyren i Maveindholdet bliver frit,
saaledes at de nu afgives til Blodet, som skyller gennem
Tarmkanalen og med Blodstrømmen føres rundt i Lege
met, og efter et eller faa Minutter er naaet frem til alle
Celler i hele Legemet. Bugspytkirtelens Celler giver sig til
at arbejde. Bugspyttet dannes og tømmes efter et Øjebliks
Forløb ud i Tarmkanalen.
Et andet Eksempel, der kan vise, hvor stor Betydning
Blodet og dets Indhold af forskellige Stoffer kan have for
Sammenspillet og Samarbejdet indenfor vort Legeme, kan
nævnes Aandedrættets Begulering, som ogsaa er en kemisk
Regulation. Naar Legemet er i Hvile, har det et vist Stof
skifte, d. v. s. der bruges en bestemt Mænde Ilt og dannes
en tilsvarende Mængde Kulsyre, men saa snart vi skal ud
føre et legemtlig Arbejde, vil Stofskiftet stige meget bety
deligt, indtil det 10-dobbelte. Vort Behov af Ilt og Dannel
sen af Kulsyre i Legemet vil derfor stige i tilsvarende
Grad.
Det er som bekendt Aandedrættets Opgave at sørge
for, at der tilføres den fornødne Mængde Ilt, og at Kulsy
ren skaffes bort. Naar Forbrændingsprocessens Livlighed
under det legemlige Arbejde eller ved Legemsøvelser sæt
tes i Vejret, maa Aandedrættet stige i tilsvarende Grad.
Aandedrættet bliver livligere og kraftigere, uden at vi be
høver at tænke derpaa eller kan gøre noget for at forøge
Hastigheden. Naar Stofskiftet stiger, dannes der mere Kul
syre i vort Legeme, dette afgives til Blodet, som derved
bliver rigere paa Kulsyre. Dette kulsyreholdige Blod strøm
mer rundt i Legemet og kommer ogsaa til den forlængede
Marv, hvor Centret for Aandedrættets Regulering findes.
Disse Nerveceller er ganske overordentlig følsomme
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over for den mindste Stigning af Kulsyreindholdet i Blodet.
Centret bliver paavirket og sender stærkere og hyppigere
Ordre ud til Aandedrætsmusklerne, og Aandedrætshastigheden stiger.
Det er ikke alene Blodets kemiske Sammensætning,
der bestemmer Sammenspillet, en Ændring i det fysiske
Forhold kan ogsaa faa Betydning.
Legemet har for Eksempel en meget konstant Tem
peratur, en Temperatur, der er højere end Omgivelsernes.
Legemstemperaturen svinger Døgnet igennem omkring 37°
med c. 1/2 Grads Udsving til begge Sider, men vil under
normale Forhold paa et givet Klokkeslet forholde sig me
get konstant.
Da Forbrændingsprocesserne — Stofskiftet — svinger
og ændres meget fra Tid til anden, og de ydre Forhold,
der betinger Varmeafgiften fra vort Legeme ogsaa er me
get varierende, er det kun muligt for vort Legeme stadig
at holde den samme konstante Temperatur ved en meget
nøje Begulation, den saakaldte Varmeregulation. Bliver
Varmedannelsen i vort Legeme større, fordi vi udfører et
legemligt Arbejde eller Legemsøvelser, hvorved Forbræn
dingen øges, maa der sørges for en tilsvarende Varmeafgift. Og omvendt, kommer vi fra en varm Stue ud i den
kolde, blæsende Luft, vil der straks blive et stort Varme
tab og Legemstemperaturen vilde falde; men under nor
male Forhold sker der ikke noget nævneværdigt Fald.
Dels gør Legemet, hvad der gøres kan for at mindske
Varmeafgiften fra Hudoverfladen, derved at de fine Hud
kar med det varme Blod trækker sig sammen, og dels ser
vi, at der gennem et uvilkaarligt Muskelarbejde, Kulderyst
ninger, Tændernes Klapren i Munden og lignende, sørges
for, at Stofskiftet og Varmeproduktionen i Legemet stiger.
Dette fine Sammenspil mellem Varmetab og Varme
produktion reguleres fra et Nervecentrum — Varmecentret, der findes i den øverste Del af Rygmarven — den
forlængede Marv; men dette Centrum er ikke i Stand til
at afgive de fornødne Ordrer, gennem hvilke Varmeregulationen sikres, uden at Centret hele Tiden maa holdes un
derrettet om Temperaturforholdene i Legemet. Disse Un
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derretninger ledes til Varmeregulationscentret gennem Ner
vebaner, der staar i Forbindelse med Hudens Temperatur
punkter. Dette Forhold var et Eks. paa den nervøse Re
gulation; men ogsaa her spiller den automatiske Regulation
en ikke ringe Rolle, idet det har vist sig, at Varmeregula
tionscentret er følsom over for Svingninger i Blodets Tem
peratur. Stiger Blodets Temperatur over det normale, paa
virker dette direkte Varmeregulationscentret, saa at der
bliver Mulighed for Varmeregulationen til at gribe ind, enten
ved en Mindskning af Varmedannelsen eller, hvad der for
trinsvis finder Sted, gennem en Øgning af Varmeafgiften
fra vor Hud, indtil der atter oprettes det rette Ligevægts
forhold mellem Varmedannelse og Varmeafgift, og vor Le
gemstemperatur bliver konstant.
Kun under særlige Forhold sker der en Ændring i
Varmeregulationscentrets Indstilling, saaledes at dette i
Stedet for at gennemføre Regulationen omkring 37 ° lader
Regulationen træde i Kraft omkring et højere Temperatur
niveau. Man siger da, at Mennesket har Feber. Disse Eksem
pler, jeg her har nævnt, viser hvor stor Indfydelse Blodets
Forhold — dets Sammensætning og dets fysiske Egenska
ber — kan have paa Regulationen i det menneskelige Le
geme. Disse Forhold har været kendt længe, mere ny og
ejendommelig er den Regulation, der skyldes de Stoffer,
der dannes i de saakaldte lukkede Kirtler. Skjoldbruskkirt
ler med Biskjoldbruskkirtler og Hjærnevedhænget — for
kun at nævne et Par Eksempler.
Fjærnes Skjoldbruskkirtlen paa et ungt Dyr, vil Dyrets
Udvikling og Vækst hæmmes i allerhøjeste Grad. Endnu
tydeligere kommer Virkningen frem hos Mennesker, hvis
Skjoldbruskkirtel har været sat ud af Funktion fra Barne
alderen af. Disse Menneskers Udvikling er fuldstændig ab
norm. De er Dværge, og deres aandelige Udvikling er
meget ringe.
Hjærnevedhænget — Hypofysen — er ligeledes et Or
gan med indre Sekretion, det er ret indviklet bygget, er
ikke større end en Ært, det deles i 3 Dele, forreste mid
terste og bagerste Lap. Det ser ud, som at forreste Lap har
Betydning for Legemets Vækst, saaledes at en nedsat Funk-
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tion eller total Fjærnelse har Dværgvækst til Folge, me
dens en for kraftig Funktion fremkalder en særlig vold
som Vækst.
Ejendommeligt er det, at denne Vækst i Tilfælde af
en sygelig forstørret Hypofyse ikke melder sig som en li
gelig Vækstforøgelse, der har en harmonisk Kæmpevækst
til Følge, men at den sætter ind paa særlige Punkter af
Legemet, specielt paa de Dele af Legemet, hvor Væksten
sidst bliver afsluttet: Fingre, Tæer, Tunge, Læber, Næse,
og Øren, og disse vokser da abnormt stærkt.
Af nævnte Eksempel ser vi, at Legemets Organisation
fra Naturens Haand er i Orden, men Udviklingen og Sam
menspillet kan forstyrres ved en ufornuftig Levevis, særlig
i den unge Alder, hvor ingen Dele af Organismens forskel
lige Organer har naaet sin fulde Udvikling og Stabilitet.
Musklerne passer ikke til Knoglerne — Vægtstangsforhol
dene forandres fra Aar til Aar, indtil Knoglernes Længde
vækst er afsluttet. Blodmængden passer ikke til Blodaarerne,
og Nervesystemets Udvikling afsluttes først i 14—18 Aars
Alderen.
Enhver Jordbruger — Landmand eller Gartner ved,
at Jorden for at give en god Afgrøde maa holdes ren og
tilføres bestemte Slags Gødningsstoffer. Vort Legeme er ogsaa et Stykke Natur, som gennem Tiden kræver bestemte
Stoffer tilført for at de forskellige Organer kan udvikles
sundt og arbejde godt sammen.
I vor Tid forkvakles mange Børn og unge Mennesker
under Opvæksten af Cigaretrygning og Slikkeri.
Vil man dyrke Legemskultur, maa man rette sig efter
Legemets fysiologiske Love.
Sundhedsbudene er enkle og ligetil, lette at overholde.
De sætter sig snart fast som Livsvaner, gaar én i Blodet,
som man siger, saa man følger dem ubevidst, og derfor kan
have sine Tanker til Bede paa andre Felter. Man maa lære
at forstaa, at det er meget vigtigt at have sit Legeme i
Orden.
Man skal leve legemlig sundt for Sjælens Skyld, den er
Værkstedet for det egentlige Liv, det højeste, det aandelige
Liv, den maa være i Orden, saa den kan arbejde, thi alt
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egentlig Arbejde er Aandsarbejde. Børnene maa tidlig i
Forhold til Sundhedsplejen, og de voksne maa begynde at
dyrke den bevidst, selv om det for mange betyder et Brud
med gamle, men daarlige Livsvaner.
Man maa gaa til de naturlige Sundhedskilder, hvis
Væld klukker med Helsebod for en svækket Slægt. Saadanne Kilder til legemlig Sundhed er Lys, Luft, Vand og
legemlig Bevægelse — Arbejde, Gymnastik og sund Idræt
— de er ikke alene Sundhedskilder men Livsbetingelser,
de hører med til Menneskers daglige Behov.
Legemskultur — det er at leve sundt.
P. Lauridsen.

G YMN ASTIKKURSUS

Det første Kursus i 1929 var Repetitionskursus, som
afholdtes først i Januar. I Aar er der sket den Foran-

Delingsførerkursus i Januar og Februar 1929.

dring, at dette Kursus blev afholdt først i November. Man
ge Delingsførere vil gerne have en Uges Kursus inden
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Gymnastikken begynder, Januar Maaned er derfor ikke saa
praktisk et Tidspunkt som November.
Det sædvanlige 5 Ugers Kursus for mandlige Delings
førere afholdtes den 13. Januar til 17. Februar.

Kursusdeltagere i September 1929.

Kursuset i September for Kvinder begyndte 25. August.
Straalende Sommersol begunstigede hele Kursustiden. I
Mellemtimerne kunde Deltagerne rigtig sole sig paa Havens
Plæner. Ofte blev der øvet Gymnastik og Boldspil paa den
nyanlagte Gymnastik- og Boldplads.
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LIVETS MULIGHEDER

Allerførst minder jeg om det kendte Sted i Henrik Ib
sens „Per Gynt“, der fortæller os følgende:
En Dag i Slutningen af sit Liv gik Per Gynt alene
ude i en halvt nedbrændt Naaleskov. Pludselig kaldte no
get paa ham. Han standsede og lyttede. Hvad var dog det?
Nogle Garnnøgler trillede foran ham; han sparkede
til dem; men en Røst lød fra dem:
„Vi er Tanker, og du skulde have tænkt os“.
Per gik videre. Nogle visne Blade fløj omkring ham,
og det lød til ham: „Vi er Sange, og du skulde have sun
get os.“
Længere fremme faldt nogle Dugdraaber fra Træerne
ned paa ham, mens det lød; „Vi er Taarer, og du skulde
have grædt os.“
Endelig kom han til at gaa og træde paa nogle tørre
Grene, der knækkede under ham, mens det lød: „Vi er
Gerninger, og du skulde have øvet os.“
Og saa det allerværste: Bag ved alle Lydene hørte
han sin afdødes Mors Stemme; og hun bebrejdede ham,
at han i sit Liv havde været en daarlig Kusk, der havde
væltet sin gamle Mor ned i Sneen og ladet sig vildlede af
den onde. Saa løb Per Gynt sin Vej; men han kunde lige
saa lidt som nogen anden løbe fra sin Dom. Og Dommen
over ham er denne: Du har ikke faaet levet det Liv, som
var gemt i dig, og som skulde have været levet, og som
du saa udmærket kunde have levet. Saa døde han; og paa
hans Gravsten skrev man, ikke uden Grund: „Herunder
ligger ingen begravet“. Og i Evigheden maa han lide den
Kval, at det altid synger omkring ham: „Vi er Tanker, vi
er Sange, vi er Taarer, vi er Gerninger, men du tog aldrig
Hensyn til os“. Ja, og Moderen staar bag ved det hele og
ser bebrejdende paa ham og siger: „Du var en daarlig,
Kusk, Per!“ En Mors evige Bebrejdelse mod os — det er
Helvede; saa er vi fortabt.
Menneskelivet er rigt. Der er saa umaadelig mange
Muligheder gemt i et Menneske. Ikke lige mange hos alle.
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Nej, vi kender godt Lignelsen om de betroede Talenter og
ved, at vi ikke fik lige mange Talenter at arbejde med.
Men der var ingen, ikke en eneste, der ingen Talenter fik.
Hovedsagen er, at det, der er lagt ind i os af Evner, Fø
lelse, Villie o. s. v., bliver vækket. Og hvorvidt det sker
afhænger i det store og hele af os selv, for Eks. af Selska
bet, vi søger, Paavirkningen, vi giver os ind under o. s. v.
Det gælder om for os, at vi sætter alt ind paa at faa
Mulighederne i os frem. Saa kan vi for Resten være sikre
paa, at den Haand, der ligger bag ved enhver alvorlig Stræben
og holder Livstraadene fast, vil gøre det, vi ikke kan, saa
at Livet med dets underfulde Muligheder kan komme i
Gang, hvilket selvfølgelig er Meningen med ethvert Menne
ske. Det er især unge, man skal tale til om dette. Det er
jo i Ungdomstiden, der skal gøres en Begyndelse. „Og
hvad ej i Ungdomstiden bliver en Stikling kommer næppe
senere i Livet til Udvikling“, siger en af vore Digtere.
Ungdomstiden er kort, maaske kun en Femtedel af vor
Levetid, hvis denne regnes til Støvets Alder. Foraaret er
ogsaa kort; men det er dog langt nok til, at der i den Tid,
det varer, kan lægges Sæd til god Høst.
Ungdomstiden maa ikke gaa hen, uden at Mulighederne
i de unges Liv bliver kaldt frem. De unge maa sætte no
get ind paa, at dette sker. Især gælder det at faa noget
ud af Fritiden, hvilken jo i vore Dage slet ikke er saa spar
somt tildelt unge Mennesker. Fritidens værste Fjende er
Ørkesløsheden (Sammenstimlen paa Veje og Gader og hvad
hermed følger, det i bedste Fald indholdsløse Ophold paa
Perronerne o. s. v.) og de Fornøjelser, som kun er Sjov
og slet ikke bør betegnes som Fornøjelser og Glæder (vor
Tids alt for mange Baller uden kritisk Vurdering af Sel
skabet, man færdes i; det letsindige, dyrekøbte Sjuskeri i
Forholdet mellem de to Køn o. s. v.) Gennem dette gaar
Vejen til det spildte Liv, til den evige Bebrejdelse: Hvor
var du dog en daarlig Kusk! Drachmann skrev engang en
meget alvorlig Linie i et af sine Vers; den lyder: „Saaret
jeg blev af min egen Klinge“. Den Verslinie skal nok en
hel Del komme til at nynne paa ifølge den Maade, hvorpaa de tager deres Liv. 1 Bibelsproget hedder denne Drach-
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mannske Linie: „Hvad et Menneske saar, skal han høste“.
Selvfølgelig; det er jo en ren Livslov, aldeles naturlig, lige
ud ad Landevejen.
En af mine Studenterkammerater, som senere kom til
at arbejde meget med unge Mænd i København, har for
talt, at han altid var saa glad ved at modtage et Prospekt
kort Mandag Morgen fra unge Mænd, der med et Par Ord
meddelte deres Leder, at de havde haft en herlig Søndag.
Saadanne unge forstaar at faa noget ud af deres Fritid.
De vil ogsaa en Gang som Digteren kunne tale om deres
„Ungdoms lyse Slot“ og om Genlyden af deres Ungdoms
Stemme, der følger dem overalt paa Jord.
Hvor har han ogsaa forstaaet at faa Mulighederne frem,
den unge Niels Jokum Termansen, som efter Lørdagens
Arbejde gik seks Mil over Heden til Sønder Omme for at
høre Vilb. Birkedal prædike. Han fortæller selv herom:
„Jeg gik vild adskillige Gange, saa de seks Mil blev nok
til syv. Jeg havde arbejdet en hel Sommerdag, derpaa spad
seret tretten Mil for at faa en rig Time, og jeg fik den.“
Bjørnson fortæller, at han traf mange unge med Mu
ligheder, der var ved at vækkes, da han opholdt sig paa
Askov Højskole; da han kom hjem til Norge, fortalte han
herom: „Der skulde 1 lige se Ungdom; det lyste af deres
Øjne, det var en Ungdom, som ikke havde i Sinde at lade
sine gyldne Drømme gaa i Stykker“. Ja, det er saadan det
skal være. Saa faar man fat i det, „der siden os maner
indtil vor Død“. Rige og skønne Ungdomsminder kan net
op mane os til vor Død.
Jeg mindes her mine Ungdomsaftener i Studentersam
fundet, hvor der altid var noget godt at være optaget af;
og jeg mindes min støtte Søndagskirkegang i den lille fat
tige Kirke inde i en Baggaard i Blaagaardsgade. Her som
der blev mange, maaske ikke alle, af de mig givne Mulig
heder hjulpet frem. Gud ske Lov for det! Jeg tør nok sige,
at Dagen laa aldrig i Dvale for mig i mine unge Dage.
Heller ikke Fridagene og Aftenens Fritimer. Der var jo
saa meget, der skulde kaldes frem. Og det har hjulpet
mig indtil denne Dag, at det blev det.
Paa Bibelens første Blad møder vi Fortællingen om Ver
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dens Skabelse. Der er mange, der angriber denne Fortæl
ling ud fra den moderne Videnskabs Opfattelse. Men der
er noget i Fortællingen, som ingen skal kunne tage fra
mig, og det er dette, at Gud indblæste Aande i vore Næ
sebor. Det tror jeg ganske bestemt, Gud gjorde, og det
skulde vi altid huske paa. Vi er her ikke blot for at spise,
drikke, faa Fornøjelse, stifte Familie, formere Slægten o.
s. v. Der er noget andet, der ogsaa er Bestemmelsen med
os, og det er, at den Livsaande, Gud indblæste i os, skal
hjælpe Mulighederne frem i os. Vi er gudbeaandede. Saa
kan det ikke gaa an, at vi sætter vort Liv ind i Ørkesløshed og Sjov, ja, det gaar ikke engang, at vi sætter det ind i
Pligt og Arbejde alene. Der er Tanker at tænke, Taarer
at græde, Sange at synge og Daad at øve. Og hver maa
tage fat derpaa med de Muligheder, han har, med de Ta
lenter, han har faaet betroet. Saa ønsker vi, at der altid
maa være gode Kræfter i Gang i vort Land for at kalde
paa Mennesker, især unge, at disse kan faa det bedste i
dem til at virke og give Genlyd af den Guddommelighed,
der aandede paa dem. Og vi ønsker, at mange Mennesker,
ikke mindst unge, maa se det nedværdigende og nedbry
dende i alt, hvad der har med Ørkesløshed og Sjov at
gøre, og komme i Nærheden af de Steder, hvor de opløf
tende og rejsende Kræfter virker. Jeg kan saa slutte denne
lille Afhandling med et Ord fra Poul Martin Møllers „En
dansk Students Eventyr“, det lyder: „Den der ikke tidligt
opofrer sit Liv til gavnlig Virksomhed, han vil engang i
en trøstesløs Alderdom begræde den Ungdomstid, han let
sindigt forspildte“.
E. Bjørnbak.

GYMNASTIKOPVISNINGER

I længere Tid har jeg spekuleret meget over denne
Del af vort Arbejde indenfor Gymnastikverdenen, og gen
nem denne Artikel vil jeg gøre jer delagtige i mine Tan
ker desangaaende.
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Om alle Gymnastikopvisninger, jeg kunde ogsaa kalde
dem Gymnastikfremvisninger, gælder det vist, at de føres
til Virkelighed af følgende Grunde: 1. Gymnasterne vil
gerne vise Omverdenen, hvad de arbejder med, ikke for
at høste Bifald, for det skulde ligge over gymnastisk Kul-
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tur, men for at vise, hvordan der arbejdes, faa Folk in
teresseret og derved faa Støtte for Sagen, som hver enkelt
Deltager, der blot har følt en lille Smule af Gymnastikkens
Livskraft, gerne vil se i Fremvækst og anerkendt af ikke
gymnastiserende Mennesker.
2. Opvisningerne skulde ogsaa vinde flere Deltagere,
forøge Antallet af aktive Gymnaster, hvad de ogsaa kan,
naar de bliver tilrettelagt og ledet paa rette Maade.
3. Desuden skulde Opvisningerne bære Præg af det,
som vore Autoriteter nævner som Gymnastikkens Maal:
Gymnastikken søger at udvikle hos Individet Styrke, Skøn
hed, Mod og Snarraadighed“. Kunde sidstnævnte Punkt i
langt højere Grad end Tilfældet er præge vore Gymnastik
opvisninger, vilde ogsaa de to forannævnte Punkter i langt
højere Grad gaa i Opfyldelse.
Hvordan Styrke og Skønhed erhverves, ja, derom er
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der vel næppe Tvivl? Bevægelsesgymnastikken, den pri
mitive Gymnastik, har her aabnet os Muligheden af at naa
disse to Ting. Er Muskler for korte, saadan at de tvinger
Legemsdele bort fra den normale Holdning, kan der gen
nem primitive Øvelser, som strækker Musklerne, hurtig
naas et Resultat, det næsten ligegyldigt hvilken Holdningsfejl, man bliver stillet overfor, naar den da ikke er syge
lig. Og er Muskler for svage, kan de ogsaa gennem primi
tive Øvelser hurtig oparbejdes til Styrke, den der igen
bringer dem Evner til at udføre det statiske Arbejde, som
skal til for at bevare den gode Holdning.
Skal vi i Gymnastiksalen ogsaa have fremelsket Mod
og Snarraadighed, kan jeg ikke se andet, end at vi maa
gøre det ved Brugen af Spring.
I det følgende er det ikke Meningen at nedsætte noget
paa den primitive Gymnastik, tværtimod, den er et ypper
ligt Middel i Gymnastikkens Tjeneste, den bedste Tjener vi
har. Jeg bruger den meget og forbavses tit over de Resul
tater, den kan give med Hensyn til Smidighed, Kraft og
Behændighed og ikke mindst holdningsrettende. Men den
er kun Midlet.
De fleste af dens Øvelser viser ikke Styrke og Skøn
hed, og udtrykker ikke under Udførelsen det jeg forstaar
ved Harmoni. (Øvelsens Styrke og Skønhed, Øvelsens Ud
førelse og Gymnasten).
Er Holdningsfejl rettede, Styrke oparbejdet, Behændig
hed fremelsket, kan den primitive Øvelse ikke naa længere.
Arbejdes der alligevel videre i samme Spor bliver Resul
tatet „Kropsgymnaster“ og det er for mig, med Gymna
stikkens Maal i Sigte, som skudt langt forbi.
Der maa forandres noget ved hele Gymnastikunder
visningen. En kendt Gymnastikautoritet skriver: „Hvad er
Opdragelsens Maal“? og videre: „I Udskrift lyser for vort
indre Øje Ordet Mennesket“ Naar Mennesket arbejder med
i Gymnastiksalen, Mennesket med sit sunde Humør, Livs
syn, Livsglæde, og naar Øvelserne bliver tilrettelagt og le
det saadan, at Menneskets Karakter faar Lov til at springe
frem og forenes med den Styrke, der bliver lagt i, og den
Skønhed, der er over Øvelserne, da kommer der Harmoni
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over Gymnastikken, noget som savnes meget i vor Mands
gymnastik.
Bliver alle Gymnastikopvisninger (mandlige) ledet saadan, at man kan sige: „Der var en skøn Harmoni over
det Hold“? Jeg mener, at vi i de allerfleste Tilfælde maa

sige Nej. Kunde vi sige Ja, vilde Gymnasternes Flok sik
kert i Dag være større, og Interessen for Gymnastik ogsaa
være større.
Hvorvidt mine Læsere hertil er enige med mig, ved
jeg ikke, men i det følgende kan der vist blive Uenighed,
idet jeg paa Forhaand ved, at enkelte Ting af det, jeg næv
ner, ikke ses paa med samme Syn, som mit. Men var vi
alle ens, var der jo ikke Mulighed for Fremskridt. Det
kunde være, at jeg kunde faa en eller anden til at tænke lidt.
Bliver Tankerne først sat i Bevægelse, følger som Regel
altid Handling efter, og gennem Handling er det, man skal
tilvende sig sine Erfaringer, udfra hvilke man senere dan-,
ner sig en Mening.
Arbejdet, den danske Delingsfører ude i Forsamlings
husene udfører, er prisværdig, det er et Arbejde, der burde
paaskønnes mere end Tilfældet er. Delingsføreren, Kvinde
og Mand, samler enkelte af Egnens Unge til Gymnastik.
Bevægelsesmulighederne i Leddene bliver større, Musk-
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lerne strækkes og forkortes, altsammen frivilligt Arbejde.
Jeg respekterer dette Arbejde og de Folk, som i Kredsene
staar som de førende, jeg værdsætter deres Arbejde og vil
paa ingen Maade i det følgende forklejne dette; mine Ord
maa ikke opfattes som nedsættende, jeg spørger kun og
det ud fra de Erfaringer, jeg selv er kommen til. Den Gym
nastik, der drives nu, har vist sig at kunne samle flere om
sig end i tidligere Tider, men jeg tror, at vi kunde komme
Ordet Folkegymnastik endnu nærmere i den Betydning, vi alle
helst vilde have det, nemlig: „Gymnastik for alle“, hvis vi
vi kunde forandre Præget af vore Opvisninger en lille
Smule.
Betragter man de forskellige Opvisningstimesedler, kan
der vist ikke være meget at indvende mod dem. Naar Ta
len skulde dreje sig derom, er der jævn Stigning til høje
ste Arbejdsydelse, ligeledes om der er Alsidighed over Ti
mesedlens Bygning, saadan at alle Dele af Legemet tages
i Arbejde. Intet bliver forsømt, tvivler vist ingen, der har
overværet en Gymnastikopvisning nu til Dags, om.
Betragtes Dagsøvelserne fra et æstetisk Synspunkt, Skøn
hedssynspunkt, kommer vi her til et Punkt, som i mange
Tilfælde kunde trænge til at blive overvejet lidt mere. Jeg
tror, mange med mig vil sige, at ens Skønhedsindtryk ikke
altid bliver beriget ved at overvære en Gymnastikopvis
ning med udelukkende primitive Øvelser i Timesedlen.
Man ser Arbejdsiveren og mange Gange ogsaa det
brutale Slæb, man undres, og der kan falde Udtalelser, som
viser dette: „Der blev bestilt noget, det var godt, at jeg
ikke var med“. Man kan maaske nok sige, at der i en saa
dan Udtalelse ligger noget af en Beundring gemt, men det
er ikke det samme, som hvis det var af Begejstring for
det skønne, Udtalelsen kom.
Styrke og Skønhed forenet i det, jeg kalder Harmoni,
kan aldrig skabes over en Opvisning af den Art. I et Dag
blad har jeg engang set et Hold Gymnaster fotograferet
bagfra i ringbredstøtvinkletstaaende Stilling. Øvelsen er
ganske fortrinlig som styrkegivende Øvelse for Arme og
Byg, naar der bliver tilføjet Armbøjninger, men Harmoni
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kan det ikke siges, at Øvelsen skaber. Ansigtsudtrykket er
enhver fuldstændig blottet for at lægge Mærke til. Denne
Øvelse og mange med den skaber ikke hos Tilskueren et
Skønhed sin dtry k.
Harmoni i Gymnastik opstaar kun, naar man vælger
Øvelser, i hvilke Linierne bliver de fremtrædende fremfor
enkelte Legemsdele. Nævner jeg favnsideudfaldstaaende
Stilling, tror jeg, at hvad jeg mener, er forstaaet. Og tillæg
ges rolige Bevægelser mellem denne med enkelte Armfør.
til 1/2 ving, V2 strækstilling og 1/2 ving, 1/2 strækfældsideudfaldstaaende Stilling, stiger Øvelsen mere i Værdi. Og
naar Øvelsen er udført rigtig, og Gymnasten gør sig Umage
for rigtig at strække i Stillingen, fremkommer der en Sam
klang mellem den Iver, der lægges i Øvelsens Udførelse,
og de Linier, som opstaar, en Samklang, som gør Indtryk,
som skaber Interesse, fordi Mennesket er Udøveren. Jeg
tror, at vi indenfor Gymnastikken er ved at glemme meget.
Gymnastikken skulde helst mere end hidtil være med
til at vække dens Deltager og Tilskuers Skønhedsindtryk.
*) Med jo større Vidtsynethed og Sagkundskab Udvalget
af Øvelser sker, desto mere kropsligt og aandeligt opdra
gende bliver Gymnastikken.
Og ser vi paa Dagsøvelserne fra et psykisk Synspunkt,
kan det ikke nægtes, at det er herligt at faa en kraftig
Omgang Arbejdsgymnastik, og at det har Betydning skal
ikke nægtes, men som Opvisningsgymnastik alene, skal den
ikke bruges. Jeg maa med det samme sige, at helt undlade
den vil jeg ikke, der er Øvelser, som med Fordel endogsaa med stor Fordel kan tages med. Her tænker jeg kun paa
de Opvisninger, hvor der udelukkende laves primitiv Gym
nastik og spørger da: „Faar man nogen Sinde at se Gymnaster,
der lægger al deres Energi og Viljestyrke i en Øvelse og
Øvelserne“'? jeg mener her „Nej“. Nogle vil maaske sige, at
der hører Vilje og Energi til for at følge med i Armsving,
Vridninger og meget andet. Ja, det er rigtig nok, men det
kommer ikke til at virke, som det skulde, som det vi gerne
vil have det til. Man ser tit et træt Ansigt, bedende lige*) Eli Bjørksten: Kvindegymnastik.
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som om Tilgivelse, hvis en Arm eller et Ben skulde gaa
den forkerte Vej.
Jeg vilde ønske, at mange havde oplevet Armstræk
ninger, som jeg har det. Stivhed var fjærnet, Kraft og Be
hændighed opelsket, og i Besiddelse af disse Egenskaber,
blev Pointet i Armstrækningerne forklaret Gymnasterne.
Og da disse udførte Bevægelserne, kunde man paa Udfø
relsen se, at der var Energi og Handlekraft tilstede hos
Holdet.
Bjørksten skriver: „Jo mere maalbevidst og kraftig
Viljen er, desto besterntere og mere koncentreret bliver
Handlingens Udtryk“.
At Grundlæggeren af primitiv Gymnastik ogsaa mener,
at der skal naas mere, synes jeg, giver sig klart til Kende
i følgende, som staar i Bogen Grundgymnastik. „Eller tænk
paa Kunstneren, der tager Leret i sin Haand. Han begyn
der ikke straks at tumle med Enkelthederne, men knuser
og bløder og ælter hele Materialet til det bliver føjeligt og
bøjeligt i hans Haand, og saa først begynder han at forme
og kræve, at Materialet skal give Udtryk for, hvad der bor
i ham og hvad han, ved at give sig helt hen i Arbejdet,
kan fylde det med, saa det bliver et Kunstværk, der ud
trykker det, som hans Maal var“.
De fleste Ledere kaster sig over Øvelsesstoffet med en
glubende Appetit og gør det i den Tro, at de gennem dette
og ved dette alene naar frem til Maalet, men glemmer
helt, at det er Mennesker, de arbejder med, glemmer at
Mennesket bestaar af mere end Kød og Blod. I Gymnastik
salen indfører de kun „det halve Menneske“ og lader „det
andet halve“ blive udenfor eller indesluttet i dem selv.
Enhver Leder maa have et Menneskeideal, men dette ser
man meget sjældent. Kunde „det hele Menneske“ faa endnu
mere Indpas iblandt Gymnaster og i Øvelsernes Udførelse,
vilde ikke alene kropsligt Gymnasterne føle sig beriget,
men ogsaa psykisk. Samværet med Kammeraterne og ikke
mindst Lederen, og det, han byder legemlig og aandelig,
skulde bringe dem til at forstaa, hvilke Muligheder de er
i Besiddelse af og forstaa at anvende disse Muligheder paa
en Maade, der er Mennesket værdigt.
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EFTERSKOLEN
For Sommerskolens Vedkommende saa det ud til, at
Tilslutningen kunde blive lige saa god som til de foregaaende Vinterhold, men Holdet blev kun paa 8 Elever, idet
enkelte udeblev paa Grund af Sygdom. Den oprindelige
Plan var 3 Maaneders Sommerskole, men i Begyndelsen af

sidste Md. bad Eleverne og deres Forældre om at faa Ti
den forlænget til 4 Maaneder. Den i alle Maader vellyk
kede Sommerskole sluttede derfor først den 31. August.
For Eftertiden bliver der 4 Maaneders Sommerskole. Den
7. Juli afholdtes Efterskolens Elevmøde, hvortil der var
mødt mange tidligere Elever.
Om Eftermiddagen talte Forstander Lauridsen om
„Tiden mellem Barndom og Ungdom“. — Man kan
sammenligne et Menneskes sjælelige og aandelige Udvikling
med Aarstiderne. Barnets med det tidlige Foraar, Ung-
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dommens med Sommeren, Manddommens med Høsttiden
og Alderdommens med Efteraaret — naar Løvet falder. —
Taleren advarede de unge mod at have for travlt med at
komme fra Barn til Ung. Mange Børn tror desværre, at de
Dagen efter Konfirmationen er hieven voksne. Tiden mel-

Efterskolen 1929.

lem det tidlige Foraar og den blomstrende Sommer kal
des Forsommer, og Tiden mellem Barndom og Ungdom
kaldes Overgangsalderen, og denne Tid skal som Forsom
meren have sin Tid. I denne Alder er der meget, der
møder Ungdommen, baade af godt og ondt. — Som
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Barn er de under Hjemmets Beskyttelse, men i Overgangs
alderen skal de under eget Ansvar tage Stilling til de mange
Spørgsmaal, de møder. Det gælder derfor om, at Ungdom
men — ligesom Middelalderens Borge — kan hejse Vinde
broen op, naar Fjenden truer. Som der i Middelalderen
var Ugerningsmænd, der gjorde Livet usikkert, saadan er
der ogsaa i vor Tid Mennesker, der lurer paa Ungdom
men, først og fremmest for at faa fat i Ungdommens Penge,
om Midlerne, de benytter, skader Ungdommen, tages der
intet Hensyn til. Efterskolens Elever er som i Forsomme
rens Tid, hvor alting vokser med stærk Fart. I den Tid skal
der læres noget, faar man ikke lært noget ordentligt i sin
Ungdom, faar man det vanskeligt lært siden. Selv om Ef
terskolens Hovedfag hører til Haandens og Tankens Ar
bejde, vil vi gerne tillige — saa godt vi kan — baade først
og sidst, som Grundtvig synger, være med til at give Ung
dommen en Livsoplysning, som kan være til lige saa stor
Berigelse som Færdigheder med Haand og Tanke. Efter
Foredraget viste Eleverne en smuk og formfuld Gymnastik
under Frk. Johanne Lauridsens Ledelse, Om Aftenen gav
Eleverne en udmærket Opførelse af „Prinsessen og Svine
drengen“ og „Jørgens Ærinde“ under Frk. Lærerinde Lind
grens Ledelse. Det bekendte Elitehold fra Hadsten Gym
nastikforening viste til Slut Gymnastik. Den udmærkede
Dag sluttede med Sang og Musik.
I Vinter har vi 17 Elever. Erling Andersen, Sølvsten,
er Lærer ved Skolen, og Pastor- Bjørnbak, Laurbjerg, har
én Time ugentlig i Verdenshistorie.

HADSTEN GYMNASTIKFORENINGS 1. HOLD
Hadsten Gymnastikforening har begyndt Vinterarbejdet
med 140 Gymnaster fordelt paa 7 Aftenhold. Desuden er
der Morgenhold, som faar 10 Minutters Gymnastik og kold
Bad. Holdene ledes af Skolens Lærere.
Ovenstaaende Billede er Foreningens 1. Hold med For
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mand Barber Nielsen (civil længst til venstre). Holdet, som
ved mange Opvisninger de sidste 2 Aar har gjort et stort
Propagandaarbejde i Hadsten-Egnen og enkelte Steder i
Aarhus og Randers Amter, ledes af Gymnastiklærer S. Damkjær Lauridsen.

Deltagerne er fra venstre i forreste Række: 1. Olav D. Lauridsen,
2. Sv. Sejersen, 3. Karl D. Lauridsen, 4. Søren D. Lauridsen, 5. Stef
fen D. Lauridsen, 6. Andreas D. Lauridsen. Anden Række: 1. E. Kotyza, 2. H. Vissing, 3. Palle Nissen, 4. Niels Gregersen, Øverste Række:
1. Øjvind Kotyza, 2. A. Bertelsen.

26

Til Elevforeningens Medlemmer!
Elevforeningen blev, som nogle Medlemmer maaske husker, stif
tet ved et Repetitionskursus 1923. Formaalet var at støtte Skolen i dens
Arbejde, udgive et Aarsskrift og at afholde et Elevmøde hvert Aar.
I de første Aar blev der indbudt til Elevmøde i Forbindelse med Repetitionskursus, men Tilslutningen var meget ringe, og af den Grund
er der ikke udsendt Indbydelse de sidste Aar. Derimod har vi, fra vi
begyndte Efterskolen, hver Sommer afholdt Elevmøde for Efterskolens
Elever med stor Tilslutning. — Efterskolens Elevmøde afholdes hvert
Aar den 1. Søndag i Juli — i Aar bliver det den (i. Juli.
Jeg vil herved indbyde Gymnastikskolens Elever til dette Møde
og stille Forslag om, at Efterskolens Elever kan optages i den nuvæ
rende Elevforening.
Mød saa mange som muligt og støt Skolen ved at sende os Elever.
Venlig Hilsen! Glædelig Jul og godt Nytaar!
LAURINE og P. LAURIDSEN

Elevforeningens Medlemmer.
Mandlige Medlemmer 1929.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Aagaard, Carl, Kmidstrup, Laurbjerg.
Andersen, Anton, Malskær, Ørting.
—
Elmer, Ringeby, Rønne.
Frode, Virkerodgaard, Ørtved, Sjælland.
—
Herluf, Vormark, Hesselager.
—
Jørgen, Toftegaard, Strøby, Sjælland.
—
Ole, Vollerup, Kalundborg.
Boje, Jens Hjorth, Raaby, Dalbyovre.
Bengtsen, Karl, Houlbjerg, Laurbjerg.
Buch, Laurids Damkær, Askeby, Skærup, Børkop.
Bonde, Peter, Lyhne, Ølgod.
Christoffersen, Carl Skytte, Kædeby, Langeland.
Dichmann, Chr., Kæret, Herning
Dolmar, Harald, Voldby, Djursland.
Daugaard, Niels A., Houlbjerg, Laurbjerg.
Egeskov, Hans, Heagergaard, Filskov.
Fangø, A. C. A., Skolen, Faarvang
Fisker, Anders, Sinding, Skægkær.
— Kr., Lyngaa, Lerbjerg.
Frederiksen, Ejner, Boulstrup.
Geil, Erik, Outrup.
Glerup, Kresten, Drammelstrup, Allingaabro.
Glipstrup, Kresten, Veerst.
Gjedde, Jens, Kaas Mølle, Kaas.
Gedsø, Troels, Glarbo, Ry.
Hansen, Alfred, Hesselø.
—
Gunnar, Stenstrup, Højby.
—
Haakon Foged, Fogedgaard, Stensved.
—
Johannes, Allesø, N. Broby.
—
Karl, Nyvangsgaard, Skibby.
—
Otto, Teglgaarden, Helager, Svendborg.
Haaning, Alfred, St. Taarnby, Vallø.
Haugesen, Magnus, Vivild, Allingaabro.
Henriksen, S., Ejbygaarden, Oure.
Hedegaard, Edvard, Sundby, Mors.
Holdensen, Halden, Sdr. Søndrup, Gørding.
Hjortfod, Niels, Østergaard, Billund.
Holse, Rudolf N., Rødby.
Hornbæk, Søren, 0. Alling, Auning.
Jensen, Aage Nørgaard, Støvring.
—
Alfred, Vejle Skov, Allested.
—
Aksel Chr., Styvel Østergaard, Hvidbjerg
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43 Jensen, Andre, Voel Østergaard, Sminge.
44 —
Edvard, Sandagergaard, Skuldelev, Krogstrup.
45 —
Erik, Vandsbæk, Haderslev,
46 —
Eli Chr., V. Aabølling, Brønds.
47 —• Holger Bonde, Skovgaard, Skammelstrup, Randers.
48 —
Jens A. H., Raaby Mark, Dalbyovre.
49 — N. P., Taanum, Randers.
50 — Niels, Rostrup, Arden.
51 — Jens, Pejrup, Eyn.
52 Jakobsen, Ejner, Terndrup.
53
—
Hartvig, Højslev St.
54
—
Kristian, Santung, Hanning, Sædding.
55 Juni, Arne, Hverring, Flemming.
56 Jessen, Kr., Agerhøj, N. Börk.
57 Johansen, Martin, Stenshøj, Stensved.
58 Jørgensen, Aage, Gjerrild.
59
—
Johannes, Alken St.
60
—
Karl, Skovby, Nr. Alslev.
61
—
Karl, Hornstrup, Vejle.
62
—
Marius, Løvel, Viborg.
63
—
Ove, Dalbygaard, Hedensted.
64 Kristensen, Harald, Kollerup, Todbøl.
65
—
Harald, Spjellerup, Karrise.
66
—
Holger, Aalum, Randers.
67
—
Martin Mikael, Skjoldborg, Vildsund, Thy.
68
—
Niels Kristian, Skinnerup, Thisted.
69
—■
Peter, Karup.
70
—
Ole Lund, Lund, Horsens.
71 Kristiansen, Karl, Skals,
72
Ole, Skals.
73
—
Thorvald, Haarby, Skanderborg.
74 Kidmose, Johannes, Engsvang.
75 Kimer, Karl, Hulebæk, Nykøbing F.
76 Kjeldsen, Jakob, Obling, S. Bork.
77 Kip, Laurits, Majbølie, Guldborg.
78 Knudsen, Søren, Vorre, Løgten.
79 Krog, Lars, Gjested.
80 Lauridsen, Hans, Broballe Norborg.
81
—
Marius, Østergaard, Skærlunde, Brande.
82 Larsen, Alfred M., Aagerup, Helsinge.
83
—
Niels, Snekkerup, Borup.
84
—
Otto Th., Blaksmark Kjær, Varde.
85 Laursen, Jens Joh., Gjandrup, Randers.
86 Leth, Laurids, Klørup Mark, Randers.
87 Lorentsen, Lorents, Hyllinggaard, Haarlev.
88 Lund, J. P., Skals.
89 Lundsgaard, Alfred, Kathinkasminde, Vestermark, Viborg.
90 Lau, Asger, Gudme St., Fyn.
91 Madsen, Anders, Stoholm.
92
— Alfred, Nørrevang, Tistrup.
93
— Aksel, Ringsebølle, Rødby.
94
— Gudike, Jebjerg, Salling.
95
— Mads, Ørum, Viborg.
96 Mathiasen, Hans, Jennelsgaard, Egebjerg, Falster.
97
—
Niels, Sørresig, Madum, Ulfborg.
98 Mejlhede, Karl, Gøttrup, Fjerridslev.
99 Nielsen, Alfred, Bovense, Ullerslev.
100
—
A. Lund, Skals.
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101 Nielsen, A. Kjær, Haastrup, Fredericia.
102
— Erling, Odstrup, Grevinge.
103
— Emil, Godthaab, Grenaa.
104
— Holger, N. Ørslev, Karlby.
105
— Julius, Kærby, Brande.
106
— Kristian Tb., Oksbøl.
107
— Kr. Toftdal, Villerslev, Hørdum.
108
— Marius, Rødby.
109
— Niels Juni, AHerup, Holbæk.
110
'— Niels Kr., Værslev, Værslev St.
Ill
— Niels P., Egelund, Billund.
112
— Peter, Toksværd, Olstrup.
113
— Peter, Strøby, Sjælland.
114
— Valdemar, Haarby, Skanderborg.
115
— Viggo, Tværsig, Auning.
116 Nørgaard, M., Hvam.
117
—
Magnus, Krejbjerg, Balling St.
118 Olesen, Aksel, Rugtved Asdal, Hjørring.
119 Olsen, Lars P., Lille Skensved pr. Skensved.
120 Overgaard, Ejner, Kragelund, Silkeborg.
121 Petersen, Alfred, Hillestrup, Sdr. Ørslev.
122
—
Carl. Kraghave, Nykøbing F.
123
—
Jens Møller, Frorupvej, Ørbæk.
124
—
Jens Kr., Aidt, Thorsø.
125
—
Johannes, Boholdt, Øksendrup.
126
—
Johannes, Aastrup, Løvel, Viborg.
127
—
Kristian, Romsdal, Give.
128
—
Peter Valdemar, Stensved, Sjælland.
129
—
Valdemar, Thise, Manna.
130 Poulsen, Otto, Skaarup, Thisted.
131
—
Poul, Chr., Sjørring.
132
—
Poul, Galtrup, Erslev M.
133 Rasmussen, Georg, Gummeslev, Stubbekøbing F.
134
—
Knud, Højby St., Fyn.
135
—
Sehested, Hjøllund, Hammerum.
136
—
Viggo, Ousted, Odder.
137 Røj, Hans, Haastrup, Fredericia.
138 Ravn, Hans E. N., Grøndbjerg, Filskov.
139 Sørensen, Elmer, Ullerup, Give,
140
—
Georg H. V., Lykkesholm, Slangerup.
141
—
Lund Rauff, V., Uhre, Brande.
142
—
N. A., Lyhne, Ølgod.
143
—
Søren K., Voldby Hammel.
144 Smidt, Johs., Silstrup, Thisted.
145 — Rasmus, Silstrup, Thisted.
146 Sønderstrup, Anders, Munksjørup, Vilsted.
147 Skov, Jens, Soldalgaard, Oue, Hobro.
148 — Svend, Augustenborg, Alken
149 Skjærlund, Kristian, Korsgaard, Blaahøj.
150 Svoldgaard, N., Frederiks.
151 Steffensen, Peter, Vium, Sjørslev St.
152 Svendsen, Kr. Svend, Røjkær, Tim, Ulfborg.
153 Thomsen, Bengt, Hysel, Rabsted, Sønderjylland.
154
—
Magnus, Broust.
155
—
Tønnesen, Ejner, Kølstrup St., Fyn.
156 Udsen, Johnanes, Voldby
157 — Søren, Karlby, Voldby.
158 Utoft, Klaus, Karlskov Søndergaard, Farre.
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169
160
161
162

Vormsdorf, Albert, Ovre Aastrup, Haderslev.
Vinter, Jens, Haarup, Hjortshøj.
Vestergaard, Søren, Dyssegaard, Ringsted.
Yde, Johannes, Aarup, Snedsted.

Kvindelige Medlemmer 1929.
1 Andreasen, Gunnil, Højstrup, Hadsten.
2 Banke, Karen, Strandby, Haarby.
3 Bole, Marie, Brugsforeningen, Snedsted.
4 Bording, Solveig, Højskolen, Ry St.
5 Bendtsen, Thora, Smørengegaard, Solbæk, Bornholm.
6 Ellasen, Elsa, Lundby Mølle, Kirkehyllinge, Sjælland.
7 Grøn, Astrid, Katbjerg pr. Mariager.
8 Hansen, Dominika, Jebjerg St.
9 Jensen, Dagmar, Hjerridslevdals Mølle, Hobro.
10 Kristensen, Johanne Nygaard, Sneptrup, Ilskov.
11 Larsen, Elsa, Karlebo Kokkedal, Sjælland.
12
— Herta, Try Privatskole, Thorshøj St.
13
— Hilda, Bruntoftegaard, Stege.
14 Lauridsen, Inger, Skarlund, Brande.
15 Nielsen, Asta, Mosegaard, Ejby.
16 Ovesen, Marie, Rugholm, Ørbæk.
17 Petersen, Asta, Gymnastiklærerinde, Ry Skole, Ry St.
18
—
Elna J., Grauballe, Silkeborg.
19
—
Elsa Buttenschøn, Skørring, Galten.
20
. Poulsen, Sinne, Fjeldsø, AaJesHup St.
21 Ramme Ester, Ejernes Skole, Rødby.
22 Rasmussen, Inge Holm, Lindbjerg Skovridergaard, Randers.
23
—
Karen, Mellerup, Randers.
24 Rosager, Mine, Gudme, Fyn.
25 Schødt, Agnete, Apoteket, Hvidbjerg.
26 Stenz, Agnes, Bjerregrav St.
27 Scheker, Dagny, Højstedgaard, Askildrup, Randers.
28 Skovbo, Elisabet, Terp, Bjerregrav St.
29 Sørensen, Johanne, Naurup, Esbjerg.
30 Svinning, Karen Vibeke Nielsen, Højskolen, Kerteminde.
31 Østerlund, Marie, Sejerslev, Storehedinge Sjælland.

Fra Kursus 1929.
1
2
3
4
5

Agerholm, Søskov, Give Mark pr. Give.
Børsting, Anton, Thorup, Roslev.
Dralle, Frederik, Skovby, Havslund.
Hansen, Charles, Tybjerg, Herlufsmagle.
Jensen, Ernst, Brøndum, Hobro.
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6
7
8
9
10
11
12
13

Kristensen, Hans, Søgaard, Ränning.
—
Kristian, Nørre Snede.
Knudsen, Laurids, Tors bøl.
Nielsen, Th. Sigfred, Daarup, Brædstrup.
Ottesen, Johannes, Søndersthoved, G-ive.
Pedersen, Jens Chr., Kildal, Idum, Bur.
Reitz, Ingemann, Bonderup, Næstved.
Thøgersen, Alfred, Grynderup, Nørager.

Regnskab for Skolens Elevforening.
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Trykkeriet........................................
346 Kr.
Opkrævningsadressekort............................. 13 Opkrævningsporto..................................... 79 Anden Portoudgift.....................................
4 Konvolutter................................................
8 Kassebeholdning......................................... 130 581 Kr.
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