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SKadsten ^ymnastiß- og Sftersßole.

cftarsskrift 1927.

Hadsten Bogtrykkeri.

Statens psckgog'ske Studiesamling
fa ^>9 C ft h >ä¥ n

Meddelelser.
Repetitionskursus 8.—15. Januar for Delingsførere, der
leder Drenge og voksne Gymnaster.
Delingsførerkursus: 15. Januar—18. Februar for mdl.
Delingsførere, 2. Septbr.—6. Oktbr. for kvi. Delingsførere,
11. Novbr.—15. Decbr. for mdl. Delingsførere. Foruden
den almindelige Delingsføreruddannelse afholdes en Række
Foredrag om Ungdomsarbejdet, og der undervises i Sang
hver Dag.
Efterskolen: Sommerskolen for unge Piger i 14—18
Aars Alderen fra 3. Maj—1. Septbr. Aim. Skolefag, Gym
nastik, Haandarbejde og Husholdning.
Vinterskolen for unge Mænd i 14—18 Aars Alderen
fra November til April. Aim. Skolefag, Gymnastik, Træog Fysiksløjd.
Skoleplaner med Oplysninger om Understøttelse faas
ved Henvendelse til Skolen.
Støt Skolen ved at sende Elever til Efterskolen og
Kursus.
Elevmøde og Generalforsamling afholdes i Forbindelse
med Repetitionskursus’et Lørdag Emd. den 14. Januar
med Dagsorden: Beretning, Regnskab og Valg.
A. C. Fangø,
Fnid. for Elevforeningen.

Statem pædagogiske Studiesam'ing
København

Fritiden o«O’ Frihed.
'T'iden er det kostbareste af alt", siger et gammelt
5? 1 Ord. Dermed menes vel, at det gælder om at ud
nytte Arbejdstiden til det yderste for at faa meget udrettet,
men ogsaa om at benytte Fritiden til noget, der har Værdi.
Fritid betyder ikke alene — fri for Pligtarbejde, men
det betyder meget, Fritid, til noget — noget man selv kan
vælge. I de Digte, der er skrevet til Frihedens Pris, er det
mere Glæden over Friheden til noget, der strømmer gennem Digterens Sjæl, som Glæden over at være befriet fra
Tvangsforanstaltninger som Stavnsbaand og lignende hæmniende Baand.
„Frit at tænke, tale, tro,
synge, hvad vi skue,
frit at lade Livet gro
under Himlens Bue“.

Oprindelig betyder Fritid „Skole“. Sokrates færdedes
uafladelig paa Gaderne og Torvet i Athen og talte med
Ungdommen i deres Fritid om Retfærdighed, Fromhed,
Skønhed o. 1. Spørgsmaal, og da han var 70 Aar, blev han
dømt til at tomme Giftbægeret, fordi han paa denne Maade
holdt Skole for Ungdommen.
Naar man er klar over, hvad Fritid og Frihed bety
der, bliver det næste Spørgsmaal: Hvad skal jeg benytte
min Fritid — min Frihed til?
Ved et Middagsselskab, hvor der ikke maatte tales om
Personer, men kun om et Ord eller Valgsprog, sagde en
af Gæsterne: „Jeg vil lale om mit Valgsprog, som kun bestaar af to Ord: „Nyd Øjeblikket“.“ Da han var færdig,
rejste en anden Gæst sig og sagde: „Jeg vil i Grunden tale
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om de samme to Ord, som ogsaa er mit Valgsprog, naar
jeg først bytter et Bogstav om med et andet, saa kommer
der til at staa »Nyt Øjeblikket«.“
I Fortsættelse af disse to Valgsprog kan man lave et
tredie, som kommer til at lyde saaledes: Fordriv Øjeblik
ket. Man hører desværre saa tit, at unge Mennesker udta
ler: „Hvorledes skal vi faa Fritiden til at gaa“ — faa Ti
den slaaet ihjel. Vil man tage det første Valgsprog »Nyd
Øjeblikket« i den Betydning, at det gælder om at finde Ny
delser, som kan udfylde Fritiden, for at den ikke skal
blive kedelig, er det i Slægt med det sidste, hvor der gri
bes efter ethvert Middel, der tilbydes, for at faa Livsleden
— Fritiden — dræbt. I en Jernbanekupe, hvor et Selskab
sad og spillede Kort, udbrød en af Selskabet Gang paa
Gang: „Hvor Kortspil dog er et herligt Tidsfordriv“.
1 et Samfund bydes der paa meget, ogsaa meget, som
ikke er af det gode. Det gælder derfor om — særlig for
Ungdommen — at vælge det værdifulde og sige nej til det
værdiløse. Paa en af vore Runestene — Søndervingestenen
— som er rejst til Minde om to Brødre, staar skrevet:
»Sæl den, som pløjed og saaede i sin Ungdom, det vil give
Grøde«. Denne tusindaar gamle Indskrift kan være en
Hymne til Arbejdets Pris, men den kan ogsaa betyde, at
disse to Brødre havde tilegnet sig aandelige Værdier ved
at pløje og saa i Sjælens Muldjord. — Fritiden skal ikke
jages paa Flugt — dræbes — ved alskens Nydelsesmidler,
den skal benyttes til Gymnastik og sund Idræt, til Læsning,
Samtale med gode Kammerater, det er altsammen Skole.
Og som Grundtvig synger:
Ord i Mund og Skrift i Bog
skal vor Ungdom lære:
ret at bruge Kraft og Sprog,
Livet til Guds Ære;
da vor Manddom, klog og stærk,
svare skal til Navnet,
krone Skolens Ungdomsværk,
vise, den har gavnet.

P. LAURIDSEN

— 5 —

Lidl om Drengegymnastik.
|-< or de fleste af dette Aarsskrifts Læsere er jeg en ukendt,
1 og Lg vovede mig da heller ikke ind som Skribent i
denne Elevkreds, hvis jeg ikke havde faaet Indbydelse.
Naar jeg sagde ja til Indbydelsen, er det ud fra den For
udsætning, at jeg har kendt Skolens Arbejde og har fulgt
det med Interesse, fra jeg for syv Aar tilbage var Elev paa
Hadsten Højskole og til nu, da jeg lige har sagt Farvel til
det første Delingsførerhold, som jeg havde den Glæde at
være Lærer for.
Det falder mig mest naturligt at vælge at behandle et
Emne som Drengegymnastik, ikke alene, fordi jeg har mine
fleste Erfaringer som Leder af Gymnastik paa dette Omraade, men ogsaa, fordi jeg gerne vil lægge et godt Ord
ind for den, naar jeg som her faar Lejlighed til at hen
vende mig til en Kreds af Delingsførere.
Der er Gæring og Uklarhed inden for den danske Gym
nastikverden. „Tidens Mænd“ er uenige, vel ikke om Maalet, men om Midlerne, og det kan ofte for os andre være
vanskeligt at skelne det gode fra det mindre gode. Under
saadanne Forhold trives Agitationen udmærket, og enhver,
der har el lille Næb, løfter frit sin Stemme. Ganske vist
findes der Mennesker med stor Uddannelse, der dyrker
Gymnastikken som Videnskab. Det er deres Opgave bl. a.
at udsondre det værste Ukrudt, og det er Gymnastikleder
nes Sag at tage fuldt Hensyn til Videnskabens Resultater.
Men de, der har studeret Gymnastikkens Udvikling i den
nyere Tid, vil vide, at Forholdet er et ganske andet.
Det vil her føre for vidt at komme nærmere ind paa
disse Betragtninger; men jeg kunde maaske med det allerede fremdragne antyde, at det gælder om for den, der le
der Gymnastik, at se sig godt for og ikke lade sig rive
med uden at tænke sig om. Mit Indlæg skal ikke være en
teoretisk Udredning, men en praktisk Vejledning, og mit
første Raad til den unge Delingsfører er da dette: Se dig
for, se først og fremmest paa dine Elever! Del gælder
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fuldt saa meget om at iagttage dem som om at studere
forskellige „anerkendte“ Forfatteres Dagsøvelser og metodi
ske Udredninger.
Hvad jeg i det følgende i store Træk vil anføre, er ikke
min Opfindelse, men fremkommet som Resultatet af, hvad
jeg har set, hvad jeg har læst, og i nogen Grad, hvad jeg
har prøvel i Gymnastiksalen. Jeg ønsker da heller ikke,
at mine Raad og Vink kritikløst skal følges. Enhver maa
gøre
sig
O
O klart,7 hvad vedkommende kan bruge:
~ 7 det,7 ojeg
o
først og fremmest vil have fastslaaet, er, at Drengegym
nastik skal ikke være Mandsgymnastik, og at den stiller sine
særlige Krav til Lederen.
Den adskiller sig fra Mandsgymnastikken, for det før
ste i Valget af Øvelser, der atter maa udvælges efter Bør
nenes Alder. Hvis man læser en Bog som 0. A. Ottar:
„Drengegymnastik“, vil man se, at Øvelsesstoffet er inddelt
efter de forskellige Alderstrin. De yngste Børn, i 6—8 Aars
Alderen, faar lette, leglignende Øvelser, medens de 10—13
aarige faar Øvelser af en ganske anden Karakter.
En saadan Inddeling af Stoffet har sit Udspring i den
saare sunde Opfattelse, at det gælder om at opdrage og op
øve en dygtig, glad og stærk Dreng og ikke en Gymnast,
der skal eftergøre de voksnes Øvelser i mindre Format.
Det er i og for sig aldeles ligegyldigt, om en 10 Aars
Dreng kan lave Flyvespring eller ej, det almindelige og
naturlige er vel, at han ikke kan, det, det kommer an paa,
er, at han føler sig glad og frisk ved at gøre Gymnastik;
denne er jo kun et Middel og ikke det store Maal. Altsaa,
Drengegymnastik kræver sine særlige Øvelsesformer, for
skellige fra Mandsgymnastikken.
Man kan jo hævde, at saadanne Ting som den gym
nastiske Gang og Spring over Buk er fælles for Drenge og
Mænd; men man vil dog snart se, at de faar et ganske
forskelligt Præg; Maaden, de udføres paa, er ikke ens for
Mænd og Drenge. Det ser komisk ud, naar Drenge efter
ligner den voksnes Gang, og en hel Del Øvelser, som fin
des i Mandsgymnastikken, bør ikke bruges til Drenge. —
Grunden kan være den, at Øvelserne stiller for store Krav

til Kraftudfoldelse, eller — som f. Eks. de „stærke passive
Spændbøjninger“ — at de over et uforsvarligt Indgreb paa
Drengens forholdsvis eftergivelige Legemsbygning; men det
kan ogsaa være den, at de giver for lidt Bevægelse. Dren
gegymnastik skal være udpræget Bevægelsesgymnastik. Man
ser sjældent en Dreng i Ko i en Stilling, knap nok mens
han sidder paa Skolebænken, og det er ganske fejlagtigt
at anvende den saakaldte Stillingsgymnastik til Drenge. I
Praksis vil Resultatet af ovenstaaende da blive, at man i
Drengegymnastik bruger mange og forholdsvis „lette“ Øvelser, der giver rig Bevægelse.
Men foruden i Valget af Øvelser adskiller Drengegym
nastikken sig fra Mandsgymnastikken med Hensyn til Tem
poet. Dette skal i Drengegymnastikken være hurtigt, let og
kvikt; der skal være „Flugt og Fart“ i Øvelserne, dog na
turligvis kun i en saadan Grad, at det ikke gaar for me
get ud over Formen, d. v. s., Bevægelserne skal være rene
og beherskede, og at Kravet om, at Bevægelserne „føres
til Bunds“, ikke negligeres.
Det er i den nyere Gymnastik blevet ret almindeligt
at lade Eleverne arbejde rytmisk, d. v. s., hver arbejder i
sit eget Tempo, og det er en fortrinlig Arbejdsmaade til
dertil egnede Øvelser, saadanne som bestaar af huggende
og gyngende Bevægelser, af Kredsninger og Rulninger,
hvor Rytmen kun er svagt markeret.
Denne Arbejdsmaade maa særligt interessere Delings
førere paa Landet, hvor man i samme Hold har Drenge,
der er højst forskellige saavel i Alder som i gymnastisk
Færdighed. Den store og maaske stive Dreng kan ikke
følge den mindre og smidige i Øvelser af ovennævnte Art,
og de faar mest af disse, naar de hver følger sit Tempo.
Det er naturligvis dog ikke Meningen, at man kun
skal bruge Øvelser, der passer for denne Arbejdsmaade.
En anden, der kendetegnes med Ordene „i Takt“, bør og
saa benyttes meget; det frisker op paa den enkelte at blive
ført ind i det store Fællesskab og Samarbejde, og Følelsen
■deraf kommer særlig frem under denne Arbejdsmaade.
Det vanskelige for Lederen bliver her at angive det rette
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Tempo; ofte bliver det for langsomt, fordi han har de
største Drenge paa Fløjen; det vil i Praksis vise sig formaalstjenligt at have de mellemstore forrest, da faar man
bedst Holdet med.
Det vil i Almindelighed ikke være at anbefale, at Le
deren angiver Tempoet ved selv at udføre Øvelserne foran
Eleverne. Han maa nemlig huske paa, at Drengene natur
ligt vil bevæge sig langt hurtigere end han, og han øde
lægger derfor tit hele Tegningen ved selv at vise „det
gode Eksempel“.
En tredie Arbejdsmaade „paa Tælling“ anvendes næ
sten kun ved Indøvelse af nye Øvelser, og naar man vil
rette væsentlige Fejl ved de allerede kendte. I Bevægelses
gymnastikken har den faaet en anderledes beskeden Plads,
end den havde i Stillingsgymnastikken, og det er sikkert
fuldt berettiget.
Den Frigørelse, der i de senere Aar er sket saavel i
de voksnes Gymnastik som i Børnegymnastikken, maa hil
ses med Glæde; men man maa passe paa, at den ikke fø
res ud i det vilde og løsslupne; man skal holde fast paa,
at der skal være god Form over Øvelserne, selv naar Tem
poet er hurtigt. Det skal altid anslaas med forsvarlig Hen
syntagen til Formen.
*
*
*

Det glædede mig, at der i sidste Delingsførerhold var
otte Deltagere, som skulde lede Drenge, naar de kom hjem.
Her er et stort og vigtigt Arbejde for eder paa Landet,
hvor Skolen kun tager sig lidt af Børnenes legemlige Op
dragelse. Til at lede Gymnastik — ogsaa med Børn — har
Ungdommen de bedste Betingelser. Tag eders Ungdom
med al dens Humør og Friskhed med ind i Gymnastiksa
len, og I skal se, at Drengene kommer. Ingen er mere
villig og glad end Drengen, naar han faar Lov til at røre
sig under saa sunde Forhold, som den gode Gymnastikle
der er i Stand til at tilvejebringe. Faar I fat i Drengene
og faar dem gjort glade og interesserede i Gymnastik, da
kommer de ogsaa, naar de har sagt Farvel til Skolen. Tag
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fat, hvor Forholdene tillader det. og 1 vil sikkert faa Glæde
af eders Arbejde.
Med venlig Hilsen til „de 35“ og til andre Kendinge
rundt i Kredsene.
SØREN P. HANSEN

Gymnastikkursus sidste Vinter.
ursus’et i Novbr.-Decbr. 1926 med 37 Deltagere er omtalt m. Billede i sidste Aarsskrift.
Det første Kursus i det nye Aar var Repetitionskursus
9. 16. Januar med 20 mdl. og 7 kv. Deltagere. Fru Borup
ledede Kvinderne, og S. Damkjær Lauridsen ledede de mdl.
Deltagere.
*

Repetitionskursus fra 9.—16. Januar 1927.

Det næste Kursus for mdl. Delingsførere blev afholdt
i Tiden 16. Jan. til 12. Febr. med 25 Deltagere.
Angaaende Lærerne ved Kursus var der sidste Vinter
sket den Forandring, at A. Kjærgaard, som har været Med
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arbejder ved Kursus i flere Aar og udført et stort Arbejde,
som vi siger bam Tak for, har trukket sig tilbage. Kjærgaard har i de senere Aar ofte talt om, at han var nødt
til at give Afkald paa Kursusarbejdet, fordi hans Familie
og Bedrift derhjemme ikke uden Savn og Tab kunde und
være ham, men naar Kursustiden nærmede sig, sejrede
Gymnastikmanden over Landmanden — til Glæde baade
for Skolen og Kursusdeltagerne, og han lovede at fortsætte,
til Søren Lauridsen kunde løse af.

Maanedsk ursus fra 16. Januar til 12. Februar.

Der er vist ikke mange af dette Skrifts Læsere, der
kender ret meget til min ældste Søn, S. D. L. Jeg tillader
mig derfor at nævne lidt om hans Uddannelse som Gym
nastiklærer. Sit første Kursus fik han hjemme i December
1921. Næste Vinter var han Elev og Gymnastiklærer paa
Vivild Højskole. Sommeren derefter ledede han et Hold
mdl. Gymnaster i Rødby, Lolland, hvor han tillige tjente
paa en Gaard. Derefter var han to Vintre paa Rødding
Højskole, første Vinter paa Delingsførerholdet, anden Vin
ter som Frede Hansens Medhjælper. Sommeren 1924 med
i Niels Bukhs Hold i Paris til de olympiske Lege, og
derefter paa Statens Gymnastikinstitut, og som nævnt Med
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hjælper herhjemme sidste Vinter. Hans Lærervirksomhed
blev for i Vinter afbrudt ved Indkaldelse til Militærtjeneste.
P. LAURIDSEN

En kærnesund ungdom,
o
De nye, tyske ungdomsbevægelser.
Af højskolelærer R. ANKLER, Testrup.

Qom en svulmende vårflod efter verdenskrigens fimbulsvinter strømmer de nye tyske ungdomsbevægelser ud
over vort store naboland i disse år. Som i Danmark efter
1864 går der også nu efter nederlaget en stor folkelig væk
kelse hen over Tyskland, frem for alt blandt ungdommen
i byerne.
Der har man følt sig åndeligt udhungrede i den ma
terialistiske stenørken, hvor det daglange, livslange slid
mekaniserer ånden, og hvor skoleungdommen længe har
indaandet den materialistiske kundskabs tørre melstøv, så
de unge selv har kaldt de prøjsiske skoler for fængsler,
„gammelmageranstalter“ eller „åndelige varehuse“. Vandre
fuglebevægelsen er derfor et oprør mod den gamle Skole,
som ikke forstår, at ungdommen er et særligt livsafsnit
med sine egne krav og former. Skolen giver os viden; men
vi vil liv, siger vandrefuglene. De længes efter et ægte
ungdomsliv, der bestaar af indre oplevelser og klar viljeog karakteropdragelse. Man vil kende verdens væsen, lægge
øret til naturens bryst og lytte sig til den ny tids pulsslag.
Derfor rejser ungdommen sig ogsaa mod den gamle,
stive prøjseropdragelse i hjemmene, hvor man vil leve som
familiemedlemmer og ikke som underdanige undersåtter i
et regiment, der har husfaderen til øverstbefalende.
Hvad de unge har savnet i skole og hjem og i den
larmende storstad, har de fundet paa vandreture i naturen,

ikke ad turisternes udtrådte stier for at kunne efterplapre
den gængse turistpralen; men de har vandret ad fjerne,
ensomme stier, hvor man fortroligt indviedes i naturens
tavse hemmeligheder. Købstadens unatur, dens knejper og
biografteatre
O
O og al falsk kultur fårÖ ingen Ömagt over den,
7
der har set naturen ind i ansigtet.
En vandrefugl har udtrykt vandrelivets charme saaledes: „Vi følte jubel i hele vor krop. Vi kunde aande frisk
luft, drikke sol, blive solbrændte og sunde. Vi vandrede i
storm og stille, vinter og sommer, gennem lyse dage og
stjernenætter. Vor vandring var ikke teknik, ikke sport,
men takt og rytme. Vi fandt skole, fabrik og storstad ind
holdsløse og flygtede ud til hav og bjerge, land og folk!“
Paa disse vandreudflugter, der selvfølgelig kun kan
ske, naar dé unge har fridage (søndage) og ferier, faar
vandrefuglene bekræftet H. C. Andersens eventyr „Klok
ken“. De er som kongesønnen og den fattige konfirmand
udholdne nok til at søge helt ud til den ægte klokke i na
turens og poesiens store kirke.
Paa søndage og i ferier lyder: ud! ud! ud! Hvem bæ
rer gryden, hvem maden, hvem guitaren? Hvorhen? Thü
ringens bjergskove, Lüneburger hede eller andet sted. I al
slags vejr, over marker, skove, søer, bjerge! Det store hvil
holdes ved middag i skovbrynet. Nogle samler kviste, an
dre koger suppen. Hvor gør det godt at fylde den knur
rende mave! Derefter pusler hver en stund med sit: en
blunder, en læser, en skriver dagbog, en stopper strømper,
en bader i skovbækken. Dejligt længe varer det. Den for
tryllende stemning overgår alle anstrengelser. Ved aftenstid
gaar man uden om de ølstinkende kroer. Det er trygt at
sove en nat ved moder jords bryst. Eller i dårligt vejr får
man lov at kravle op ad bondens stige til høloftet.
Først var disse vandringers formål mere ubevidst for
de unge skoleelever og arbejdere fra byerne, men efterhaanden blev det at vandre en del af deres væsen. De
skreg tilbage mod den gamle tids mennesker: Eders op
dragele ødelægger vor natur. Derfor blev vandrefuglebe
vægelsen til et selvopdragelsesarbejde, en frigørelse for en
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kultur, der strider mod ungdommens væsen. Når en lille
vandretrup i dage og uger farter om i den frie natur,
lever den sig sammen til en samfølelse, der i en modnere
alder udvider sig til større forhold. Klasse- og partifor
domme fortrænges af tilværelsens grundprincip, det bedste
i mennesket. Forlorenhed forsvinder, man erhverver sig
åndelig og legemlig styrke til at prøve store opgaver, først
af alt: personlig kultur. Man begynder med sig selv i
stedet for at ville rette på alverden. Naturlivet fremkalder
en dyb og ægte trang til sund og enkel levevis. Hvad er
en cigaret mod markens frugter og skovens vilde bær, en
kvalm biograf- og restaurationsluft mod friske bade i sol,
luft og vand, det sidste skrig i klædemoderne mod en jævn
og tækkelig vandredragt.
Som en protest mod det gamle ølty skeri har man ved
taget: „Alle den frityské ungdoms fællesstævner er alkoholog nikotinfri.“
En bevidst forsagelse af al luksus og unaturlige nydel
sesmidler er de nye idealer, og derfor vil man vende til
bage til naturen for at leve i pagt med dens love. Af den
grund forkaster man også de moderne danse, fordi deres
rytmebevægelser er åndløse og ukiltiverede. Det er van
drefuglenes store fortjeneste at have gravet frem af folke
dybet bondefolkets rige skatte af gamle sagn, eventyr, fol
keviser og folkedanse.
Man har sandet Goethes ord: „Den, for hvem naturen
begynder at afsløre sin åbenbare hemmelighedsfuldhed,
føler en uimodstaaelig længsel efter dens mest fortjenst
fulde tolker, kunsten“. Derfor væmmes de unge ved nuti
dens farceteatre og kinoteatre, der er skrækkelige vræng
billeder af livet selv. I stedet for kan vandrefuglene gribes
af gamle, primitive folkeskuespil, som de selv opfører.
Ungdommens stærke åndelige tørst har også fremkaldt
en folkehøjskolebevægelse, der i visse henseender minder
om den nordiske, om end man mere underviser gennem
samtale end gennem foredrag. Store mængder unge er in
teresseret i gymnastik og al god idræt, men ikke den sport,
der kun er rekordjageri. I. P. Müllers system nyder stor

14 —

anseelse og anvendelse, også rytmisk gymnastik og sanglege.
De mange ungdomsbevægelser dernede er vidt for
skellige og står ofte famlende, ja, måske „praktiske“; men
man får det stærke indtryk, at krigens gigantiske kamp
dog har levnet guldskatte af folkekraft og åndsstyrke i den
tyske ungdom, der også allerede er ved at tjene som for
billede for de mange nye lignende ungdomsrørelser, som
i de seneste år er opstaaet i andre lande, særlig England,
Frankrig, Holland og Svejts.

Efterskolen.
jet gaar smaal med Efterskolen, men vi haaber stadig
paa Fremgang. At Tilslutningen ikke har været større,
skyldes sikkert de daarlige Tider. Undervisningen for Pi
gerne er foruden de aim. Skolefag Haandarbejde og prak
tisk og teoretisk Husholdning, som gives paa den nye Hus
holdningsskole. Sommerskolen bliver til Sommer udvidet
til 4 Maaneder — Maj-September.
Vinterskolen er i Aar ligesom sidste; Aar besøgt af

Sommerholdet 192/.

14 Elever. Sidste Aar havde vi 12 boende Elever, i Aar
kun 8. Vi er meget glade for, at Egnens Befolkning vil
sende deres Børn til Skolen. Udadtil kan det være en god
Anbefaling, men vi vilde gerne have nogle flere Elever,
da vi har saa udmærket Plads, og vi vil søge at faa dyg
tige Lærerkræfter knyttet til Skolen.

Yinterholdet 1927 28.

Kan Ungdommen bevares?
I—I vad er Ungdom? Er den en Attest, der viser, at jeg kun
1 1 er sytten Aar? Nej, det er det langt fra, thi der findes
Oldinge, som kun er faa Aar, og Ynglinge, \ som er de
fire Snese og mere; det er ikke Alderen, men baade en
sjælelig
for legemlig
det komJ
O ogo Betingelsen
o
o
o Egenskab
Ö
mer an paa.
Hovedaarsagen at være ung er at bevare Legemets
Sundhed. Og jeg tror, jeg kan sige at have set flere tusin
der Pessimister, nogle ikke meget over 20 Aar, blive unge
Optimister. Et sikkert Kendetegn for Ungdommen er, at
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den har det lyse Haab, ikke gaar og klager over, at Ver
den er saa ond, at den ikke er til at holde ud. Verden er
ikke, som den burde være, den kunde være helt anderle
des. Men gaa ikke hen og tab Troen paa Fremskridtet,
thi saa er vi bleven gamle.
Nej, Ungdommen maa staa med det lyse Haab og maa
kendes paa de hurtige Bevægelser, for ser vi en Mand,
maaske kun 20 Aar, gaa langsomt og bojet, saa siger vi, han
er gammel, medens vi om en paa halvfjerds eller firs, som
bevæger sig hurtig og let, siger, han er ung. Man har ikke
alene den hurtige Bevægelse, fordi man er ung; men Ung
dom er Glæde, Livsmod, Begejstring og Handlekraft, en
mægtig Faktor til Menneskelykke. Derfor bør det ung
dommelige bevares saa længe som muligt. Men hvad er
det, som gør os gamle før Tiden?
En Læge har engang sagt, da man spurgte ham om
en Mands Alder: Lad mig komme til at undersøge hans
Aarer; thi det er Karsystemet, der er det afgørende, om
vi bliver gamle for tidlig. Men hvad er det da, der hem
mer disse Funktioner? Det er Giftene! Metalgifte (Bly og
Fosforforgiftninger) og Nydelsesgifte, de Nydelser vi bruger,
som røver vor Ungdom, Alkohol, Tobak (i Særdeleshed
Cigaretter); thi vi kan ikke bevare vor Ungdom, uden vi
bevarer vort Legeme for Giftene udefra, og det kan vi dog
møde for. Der gives jo ogsaa Gifte indefra ved Infektions
sygdomme af en eller anden Art, men dem maa vi passe
paa og søge at højne vor Sundhedstilstand, saaledes at vi
bliver mindre modtagelige for dem, thi dertil kan vi selv
gøre meget. Et af de bedste Midler dertil er et maalbevidst Arbejde paa at bevare Ungdommen, og det gaar ud
paa følgende: Altid frisk Luft Dag og Nat samt Aandedrætsøvelser (Müllers System kan let förstaas), Gymnastik
og anden Idræt ude i fri Luft. Hudens Millioner af Porer
bør skylles hver Dag, og dygtigt med Arbejde er en Kilde
til Sundhed og Livsglæde, som ikke maa vurderes for lavt,
og endelig Søvn, Hvile og saa tilsidst en god Beskyttelse
af Kroppen mod Kulden, thi derved vil megen Sygdom
undgaas.
a. Fangø.
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En Hilsen.
I eg tænker, mange Delingsførere har sagt til sig selv eller
har dvælt ved Tanken: „Hvorfor er der ikke det
samme Liv og Humør, naar jeg leder, som der var, me
dens jeg var paa Skole“.
Saadan var det for mig, da jeg som 17-aarig Knægt
den første Vinter med 4-Ugers Uddannelse stod i en Gym
nastiksal og skulde tildele mine Elever alle de Goder,
baade legemlig og sjælelig, som jeg mange Gange selv
har modtaget det. Tit syntes det næsten umuligt at finde
Vej, men Minderne fra den Gang, man selv stod i Ræk
kerne og haabede paa at vinde frem, satte nyt Mod, og
Arbejdet gik bedre og bedre, efterhaanden som man blev
rigere paa Erfaringer.
Disse kan være af meget forskellig Art; det kan være
Lederen selv, som har Mangler, og opdager dem, han er
i hvert Fald den nærmeste lil det og ogsaa den første, der
helst skulde se dem, og faa dem lagt om i en anden Ret
ning eller forvandlet til noget bedre. Det tror jeg ogsaa,
enhver Delingsfører er bevidst og arbejder paa, hvis han
gerne vil være noget for sine Elever. Værre er det for en
Leder at finde ind til Kammeraterne, der i mange Til
fælde er ens egne Bysbørn, og som man mener at kende
ud og ind.
Paa Skolen lærtes der at kommandere, undervise, og
Teori og Anatomi blev gennemgaaet, men dette er ikke
ensbetydende med, at man kan faa Gymnastik til at gaa.
Grundstenen er kun lagt ved dette Kursus, det værste
ved hele Delingsførervirksomheden, og som vi ikke kan
lære jer paa Skolen, er at finde ind til jeres Gymnaster,
saadan at de ser op til jer som Leder og møder med god
Vilje til at gøre et Arbejde.
Det kan ske, at den Maade en Time blev taget paa paa
Skolen ikke kan bruges ude i Kredsene: der er jo stor
Forskel paa Folk, og vi kender jo ikke deres Egenskaber.
Det maa jo ikke blive saadan, at Maaden bremser Livs
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merat igen, naar han kommer hjem igen som Leder, og
saa tør jeg næsten sige, at Gymnastikken gaar i Staa i
Løbet af ganske kort Tid, og Skylden er man tilbøjelig til
at give Eleverne, hvor een selv skulde have taget den. Som
ovenfor nævnt er det kun Grundstenen til Undervisningen,
der er lagt. I kender, efter et Kursus, det mest elementære,
men maa saa der ud fra tage store eller smaa Sidespring,
eftersom Forholdene kræver det. Vær jer selv, som I var,
før I kom paa Skolen. Ser I, at det ikke rigtig vil gaa,
smid da det tillærte væk og anvend jeres egne og i mange
Tilfælde meget bedre og ikke mindst naturlige Undervisningsmaade, enten det nu er sjællandsk eller vestjydsk,
og lær saa jer „Læjs“ (Lektie o: Timeseddelen); men spe
kuler ikke paa den, naar I staar i Salen. Den skal komme
af sig sig selv, og vil den ikke, det, saa er der ikke andet
at gøre end gribe Øvelserne, som Tilfældet sender dem
til een. Det kan jo teoretisk set mange Gange komme til
at se noget forvirret ud, men Humøret og Livsglæden maa
ikke gaa ud af Salen, saa hellere ofre lidt paa Teorien —
og naar man saa kommer hjem, har man saa dygtig Tid
til at le eller græde, jeg antager, at de fleste vælger det første,
over sig selv, og finde Traade igen, som næste Aften
bliver meget lettere at følge. Glæden ved at lede Gymna
stik og være sammen med unge, raske Mennesker vil vokse,
naar man mærker, at man er noget for dem, og man glider
efterhaanden om i den Skure, som vi paa Skolen søgte at
lede jer ind i.
Lad dette være min Hilsen til eder, mine Elever fra sid
ste Vinter og alle, der kender mig. Og samtidig med, at
jeg ønsker jer Held og Lykke i Arbejdet, ønsker jeg jer
alle et godt Nytaar med Tak for det gamle, som svandt.
p. T. Garder Nr. 33, Lauridsen, 4. Kompagni, Garderkasernen,
København.

S. Damkjær Lauridsen.
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Elev- og Delingsførermøde 22. Maj 1927.

Sommerens Begivenheder.
jen 20. Maj var det 25 Aar siden, jeg kom til Hadsten
som Gymnastiklærer ved Højskolen. I den Anledning
indbød Gymnastikskolens Elevforening og Randers Amts
Delingsførerforening til et Fællesmøde d. 22. Maj. Frk. In
geborg Olsen ledede Kvinderne og Garderekrut Nr. 33 de
mdl. Deltagere. Elevforeningen havde indbudt Forstander
Brydegaard, Aabybro, til at holde Foredrag. Foredraget
var om Brydningerne mellem det gamle og det nye i Gym
nastikundervisningen. Da B. i det sidste Aar har skrevet
flere udmærkede og rammende Artikler i „U. og I.“ om
dette Foredrag, skal jeg ikke her referere hans Foredrag.
Om Aftenen efter Dagens Arbejde med Gymnastik og Teori
samledes man ved et fælles Kaffebord, hvor den egentlige
Festlighed afholdtes. Brydegaard talte om Lauridsens Virk
somhed i Gymnastikkens Tjeneste og flere af Deltagerne
takkede for Arbejdet i Randers Amt og for den Gæstfri
hed og hjemlige Hygge, de altid mødte paa Skolen ved
Kursus og Møder. I Dagens Anledning modtog vi en Del
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Telegrammer og Breve. Delingsførerforeningen for Randers
Amt skænkede os et smukt Billede, og en Deputation fra
Hadsten Gymnastikforening overrakte os to trearmede Sølv
lysestager. For al den Opmærksomhed siger vi hjertelig
Tak. Det kan sikkert interessere gamle Kursuselever, at
jeg nævner nogle Tal fra min Virksomhed gennem de 25
Aar. Jeg har været med til at uddanne 3400 mdl. og kvi.
Delingsførere, ledet ca. 200 Delingsførermøder, været Dom
mer ved ca. 200 Gymnastikfester og afholdt 150 Foredrag
om Gymnastik.

Kursus for Kvinder 11. Septbr.—9. Oktober.

Efter Opfordring fra flere kvindelige Gymnaster blev
der afholdt et Kursus for kvi. Delingsførere. Højskolens
Gymnastiklærerinde Frk. Migge Schmidt var Medarbejder
ved Kursus’et, som forløb udmærket. Der mødte 15 Del
tagere, nogle flere var indmeldt, men blev forhindret i at
møde. Et lignende Kursus vil blive afholdt til næste Sep
tember.
Det Kursus, vi lige har afsluttet, har varet i 5 Uger.
Ideen om at udvide Kursustiden er kommen fra to Sider.
Hvert Aar, naar vi stod foran Afslutningen paa et Kursus,
har flere Deltagere udtalt: „Blot vi kunde blive en Uge
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til“, og for det andet har jeg tit ønsket, at vi kunde faa
Tid at give noget mere end det reel gymnastiske, at der
kunde ofres en halv Dag i hver Uge til Foredrag og Sam
tale om andet Ungdomsarbejde, og at der hver Dag kunde
blive undervist i Sang. 1 Aar blev Timeplanen lagt efter
dette Formaal. Sangundervisning en halv Time daglig, og

■ November—Decemberkursus 1927.

følgende Foredrag blev afholdt: Højskolelærer Ankjær, Te
strup, talte om Ungdomsbevægelsen i Tyskland — Fore
draget er optaget andet Steds her i Skriftet — Højskole
forstander Aage Jensen, Hadsten, talte om „Højskolen og
Ungdommen“ og Pastor Christensen, Harlev, om „Kirken
og Ungdommen“. Endvidere havde Kursusdeltagerne Ad
gang til 2 af Højskolens kirkelige Foredrag. Foruden det
nye, blev der ogsaa mere Tid til de Fag, som vedrører
Delingsføreruddannelsen, saa vi maa sige, at denne Ord
ning blev et Plus, som vi alle var glade for.
Mine Medarbejdere i Vinter er Lærer S. P. Hansen,
som var Lærer ved Efterskolen her forrige Vinter, og Læ
rer Aggerholm, som har ledet Sangundervisningen. De har
begge været paa Statens Gymnastikinstitut sidste Aar.
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Sangleg.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dengang jeg drog af Sted, dengang jeg drog af Sted,
min Pige vilde med, ja, min Pige vilde med.
Det kan du ej, min Ven! jeg gaar i Krigen hen,
og hvis jeg ikke falder, kommer jeg nok hjem igen.
Ja, var der ingen Fare, saa blev jeg her hos dig,
men alle Danmarks Piger, de stole nu paa mig,
og derfor vil jeg slaas som tapper Landsoldat.
8. Hurra! Hurra! Hurra!

1. Stor Kreds; 4 Iloptrin med Solen; begynd med at sætte venstre
Fod i Gulvet.
2. Herre og Dame, Vending mod hinanden; 4 lioptrin paa Stedet og
4 Haandklap; første Klap foran Brystet, andet Klap under ven
stre Knæ, tredie under højre Knæ, fjerde som første.
3. Tohaands Fatning og én Gang rundt med 8 Løbetrin.
4. De giver hinanden højre Haand — Karlene danser baglæns, Pigerne
fremad med 4 Iloptrin — skiftevis Haandfatning med venstre
og højre.
5. 2 gentages.
6. 3 gentages.
7. Skiftevis: Pigen udfører først en Bevægelse, som om hun giver
Karlen en Ørefigen, samtidig klapper Karlen i Hænderne for at
efterligne Smældet; der skal slaas fire Slag, som skal falde paa
de fire understregede Ord i Sangen.
8. Højrehaandsfatning med Armene strakte opad; Hoftefatning med
venstre Haand, med 3 Skridt en halv Gang rundt; Kredsen sluttes.

A. C. Fangø.

Blandt Landsmænd i Canada ogo U. S. A.
jet var en kold Dag i November sidste Aar, jeg kom
østfra med Toget til Edmonton. Solen var lige gaaet
ned, da vi krydsede Riveren. De snedækte Riverbanker
med Byen ovenfor fik uvilkaarlig en til at mindes Oslo
ved Vintertid.

Edmonton er en udpræget Pelsjægerby, de mange
Skindforretninger og Forretninger med alle mulige Jagt
redskaber samt de for os Danskeres Øjne mærkelig klædte
Personer udrustede for Pelsjagt gør, at man faar Indtryk
af at befinde sig nær de store Ødemarker, skønt Edmon
ton selv er en lille smilende By omtrent af Størrelse som
Aarhus.
Det var min Agt at besøge den danske Præst, Pastor
Hansen, han var en gammel Dana Elev, og da det var
der, jeg var paa Vej ned, kunde jeg ønske at tale med ham.
Jeg vidste ikke, hvor han boede, men haabede at finde
det næste Dag. Det gik imidlertid lettere, end jeg havde
ventet, han var nemlig den første, jeg Dagen efter mødte,
da jeg gik ud for at se paa Byen. Jeg tilbragte en god Dag
i hans Hjem sammen med en dansk Mand. Det var en
Oplevelse, efter at man et halvt Aar ikke havde talt sit
Modersmaal.
Paa Vejen fra Edmonton til Calgary besøgte jeg en
Onkel, som jeg ikke havde set før, og da en Uge var gaaet
i hans Hjem, og jeg havde fortalt alt, jeg vidste fra Gam
mellandet, stævnede jeg mod Calgary. Allerede en Tid før,
man kommer til Byen, kan man se de snedækte „Roco
Mountains“ langt ude i Vest, et storslaaet Syn er det.
Naar man kommer til Calgary med Canadian Pacific
Jernbane og tager den første Gade, der gaar Nord ned over
Floden, ser man højt oppe paa en Bakke, der gaar stejl
ned mod Floden, en smuk, rød Bygning, man krydser
Floden, maser op ad Bakken, og man har naaet et godt
Stykke Danmark. Man bliver modtaget med et godt dansk:
god Dag; der lyder Musik — kendte danske Melodier; Spro
get, der tales, er Modersmaalet. Stuerne er hyggelige, lyse
og varme, naar man kommer ude fra, hvor Termomete
ret staar uhyggelig langt under 0, føler man sig saa usi
gelig vel til Mode, det er som at komme hjem i et godt
dansk Hjem. Man slaar sig straks til Ro, og lidt efter er
man i livlig Passiar med en ægte Jyde, der, skønt han har
faret Jorden rundt, dog har bevaret sin Dialekt uforfalsket,
eller man maa lytte til en Københavners Beklagelse over
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alt det, han har døjet, siden han kom til dette Land. Han
havde hjemme lært Maskinfaget og havde haabet at faa
Arbejde ved det ogsaa her, men ak den eneste Udvej var
at gaa paa en Farm, og det er ikke sjov, naar det eneste
Kendskab, man har til Landbrug, er 3 Aars Tjeneste som
Spejder i København. Men trods dette, at nogen saa de
lyse og andre de mørke Sider af Sagen, saa føler man dog,
som om man hører til een stor Familie alle. Ved Bordet
serveres dansk Mad, og om Aftenen samledes man til Sang,
Musik og Andagt.
Der holdes i Forbindelse med Hjemmet en Skole, hvor
de, der ønsker det, kan faa Undervisning. Det gaar dog
mest ud paa at give nyankomne den nødvendige Oriente
ring med Hensyn til Sprog og Forhold.
Man føler sig saa glad og tilfreds, naar man kommer
der, og det er med Vemod, man sender det sidste Blik der
op paa Bakken, naar man gaar derfra; man faar Indtryk
ket af, at der arbejdes der paa at bevare noget af det hyg
Ogelige
O danske for vore Landsmænd herude.
Efter en halv Snes Besøg paa de amerikanske og lige
saa mange paa det danske Consulat, lykkedes det endelig
at faa sine Papirer i Orden, saa Kursen kunde sættes mod
U. S. A. Der er 1400 miles fra Calgary til Rochester i
Minnesota, hvor jeg ønskede at gaa; men Vognene er gode,
og det samme er Farten, saa det er ikke trættende, selv
om Vejen er lang.
Rochester er en smuk lille By og berømt for sine fine
Doktorer, Brødrene Meier. Der kommer Folk fra den dan
ske Verden, ikke alene for at blive helbredet, men ogsaa
for at studere. Foruden de to Brødre er der flere Hundrede
andre Læger paa de mægtige Hospitaler.
Efter et 8 Dages Ophold hos en Onkel, begav jeg mig
atter paa Rejse for at naa mit endelige Maal, Dana Col
lege Blair Nebraska. Denne Gang foregik Rejsen med et
af de hurtiggaaende Tog paa Chicago Great Nordvestern
Linie, saa de 600 miles, der var til Omaha, var snart til
bagelagt.
Biair ligger 25 miles Nord for Omaha langs Bredden
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af Missuori; det er en lille By paa 3000 Indbyggere. Vest
for Byen oppe paa en Bakke ligger Dana. Her leves et
godt aandeligt Liv blandet med det snnde, gode Studen
terhumør. Skolerne gaar dog efter Tidens Krav mere over
til det engelske, saa al Undervisning nu foregaar paa dette
Sprog, kun er der en dansk Klasse for dem, der ønsker
at tage det op. Men mellem Studenterne indbyrdes bruges
lige saa meget dansk som engelsk; ligeledes holdes der
ogsaa regelmæssigt Møder, hvor der tales og synges paa
dansk.
Musik ou Sang har en stor Plads paa Dana under Ledelse af Professor Nielsen. Professorerne er forøvrigt me
get dygtige hver paa sit Omraade. C. X. Hansen er. vel
Visdommens Konge paa Dana. Vore Engelsktimer hos ham
er en sand Oplevelse, som sent vil glemmes.
I denne Sommer bliver der en stor ny Bygning fær
dig, som saa skal tages i Brug til Efteraaret. En af Vin
terstudenterne sidste Aar skænkede Skolen 15,000 $ til en
ny Gymnastiksal, saa nu starter de paa en, der vil koste
30,000 $. Skolen vokser stadig.
Næsten alle i Biair taler dansk, i de fleste Forretnin
ger kan man lige saa godt forlange, hvad man ønsker, paa
dansk som paa engelsk; saa var det ikke for det ameri
kanske Præg, der er over Byen, kunde man fristes til at
tro, man var i Danmark.
Da jeg en Aften gik paa Gaden i Edmonton, var der
en, der kom og lagde sin Haand paa min Skulder, og da
jeg vendte mig om, saa jeg, det var Pastor Hansen; saa
sagde han: „Nu har jeg været i Biair og genoplevet noget
af det bedste, jeg oplevede i min Ungdom; det var, fordi
du skal der ned, jeg vil ønske for dig, at du maa opleve
noget af det samme, det er nu 30 Aar siden, men for mig
staar det saa klart, som det var i Gaar“.
Jeg har endnu kun været paa Dana en Vinter, men
selv om jeg ikke skulde komme der mere, saa ved jeg,
at dette Ophold der altid vil staa som et lyst Minde for
mig; det var som at genopleve min Hadsten tid.
Vi ved, at de Mænd, hvis Liv er viet til at arbejde
blandt vore udvandrende Landsmænd, stadig kommer Hol
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ger Begtrups Ord i Hu, at selv om du rejser ud, „Saa
maa du aldrig glemme, at her hører du hjemme, og at
Livets Daad, du skylder dit Folk og dit Fædreland“. Det
danske Livssyn og den danske Folkeaand præger hele de
res Gerning, og det forplanter sig til deres Elever, og jeg
ved, at alle de, der søger paa Dana, der vil faa noget
om ikke fuld Erstatning for det, de maatte give Afkald
paa, ved at forlade Danmark. Dog søger Tanken til tilbage
til de Steder, hvor vi i vor Barndom og Ungdom oplevede
noget af det gode, der gjorde disse Tider og Steder saa
rige for os. Naar Solen gaar ned bag Skoven i Vest, da
gaar Tanken ofte paa Flugt ud over Havet til eder der
hjemme, og saa synger vi stille med Adam Dam:
O, jeg gad lege endnu en Gang,
hvor mellem Blomster som Barn jeg sprang,
og jeg gad sidde, hvor tit jeg sad,
i Skovens Skygge bag Busk og Blad,
og jeg gad vandre ved Søen ene
og sanke Skaller og Perlestene.
Jeg sender Moder min Hilsen frem,
den gælder dig og mit Barndomshjem.
p. T. Arlington Height, Illinois, U. S. A., Juni 1927.

Johannes Pedersen.

Elevforeningens Medlemmer.
Mandlige Medlemmer 1927.
Aagaard, Carl A., Knudstrup, Laurbjerg St.
Andersen, Anders P., Spørring, Sjørring.
Frode, Taars, Hjørring.
Gustav, Gestbøl, Snedsted.
Herluf, Vormark, Hesselager.
Jens Harbo, Nørbæk, Faarup.
Martin, Hindborg, Todbøl.
Peter, Vadum Mølle, Hvorupgaard.
Peter, Try Møllegaard, Dronninglund.
Bonde, Peter, Lyhne, Ølgod.
Bryndum, Charles, 0. Kondrup, Havndal.
Buch, Laurids, Damkær, Børkop.
Christensen, Ole Lundal, Lund St., Horsens
Christoffersen, Chr. Skytte, Kædeby, Langeland.
Dalgaard, Karl, Sendels, Thisted.
Dolmer, Harald, Voldby, Djursland.
Dichmann, Chr., Kæret, Herning,
Eriksen, Anders, Almind, Rindshohn.
Espersen, Anders, Rærup, Roslev.
Fangø, A. C., Faarvang.
Fisker, Anders, Sinding, Silkeborg.
— Kr., Lyngaa, Lerbjerg St.
Geil, Erik, Ovtrup.
Gjedde, Jens, Kaas Mølle, Kaas St.
Glerup, Kresten, Drammelstrup, Allingaabro.
Glipstrup, Kresten, Veerst.
Hansen, Alfred, Hesselho Teglværk, Gaarde.
—
Ejgild, Toksværd.
—
Gunnar, Stenstrup, Højby St.
Harald, Aarby, Rørby, Kallundborg.
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