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FORORD
Da vor Forening i 1915 stod overfor at skulle fejre
sin 50 Aars Bestaaen, var Verdenskrigen brudt ud, og

en Jubilæumsfest kunde derfor ikke afholdes. Det skete
først efter Krigens Afslutning i 1919. Og nu — 25
Aar efter — staar vi paany midt i en forfærdelig
Verdenskrig, der ganske vist endnu ikke har ført os
direkte ind i Krigen, men det, der skete den 9. April

1940: vort Fædrelands Besættelse af tyske Tropper,
maa selvfølgelig i afgørende Grad indvirke paa Høj
tideligholdelsen af vort 75 Aars Jubilæum.
Egentlige Festligheder kan under disse Forhold ikke
afholdes, men Foreningen har overdraget det til mig
som en af de ældste i den og dens Styrelse at samle
og opskrive det væsentligste af, hvad der er foregaaet
i vor Forening i de sidste 25 Aar, siden Hans R.
Egebjerg skrev sin udmærkede „Svendborg Amtsskytte
forening gennem 50 Aaru, idet Begivenhederne op

tegnes Aar efter Aar, og der afsluttes med en skema
tisk Opgørelse over det talmæssige.
Korinth, i Oktober 1940.

J. Chr. Clausen.

INDLEDNING
Da det maa antages, at der navnlig blandt de yngre, er mange,
ogsaa af dette Skrifts Læsere, som ikke kender Foreningens Hi
storie, som den er optegnet i 50 Aars Jubilæumsbogen, skal her
gives et kort Oversigt over Foreningens Stiftelse og dens Forløb
indtil 1915.
Den 13. November 1865 stiftedes Svendborg Amtsskytteforening
paa et Møde i Nyborg og dens egentlige Stifter var Kaptajn
Edvard Nielsen.
Det var den første danske Amtsskytteforening, og dens Love
blev Mønster for de fleste Amtsskytteforeninger her i Landet.

Det var navnlig Krigen 1864, som fremkaldte Skyttebevægelsen
her i vort Fædreland, Trangen til Oprejsning efter Nederlaget.
Og dens Maal lød saaledes:
„Ungdommens krigerske Opdragelse“ og
„Fædrelandskærlighedens Vækkelse hos Folket“,
og Midlerne til dette Maal er:
„Sang, Foredrag, Skydning, Legemsøvelser og Eksercits“

Foreningens første Formand var Overauditør d’Origny, Kap
tajn Edv. Nielsen var Sekretær og Løjtnand Tillge Kas
serer, men Edv Nielsen var den egentlige Leder, beundringsværdig
utrættelig. Tilslutningen var ualmindelig stor, man forstod, at
det var en Folkesag.
Der begyndtes med 7 Kredse, som hver omfattede flere Sogne
— 6. Kreds f. Eks. Gislev, Ellested, Ryslinge og Ringe.
Efter de store Skyttefester ved Kværndrup 1866, 67, 68 og 69
voksede Foreningen støt. Ogsaa Landsgymnastikfesten i Svend-
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borg 1878 og Landsskyttefesten i Nyborg 1881 virkede til Fremme

for Sagen. Men det politiske Røre i Begyndelsen af Firserne
— Provisorietiden og Riffelbevægelsen — satte desværre ogsaa
sit Spor i Skytteforeningen, og det førte til, at Edv. Nielsen

trak sig tilbage og stiftede Svendborg Amts nye Skytte
forening. I Stedet for ham blev Friskolelærer Jør g. Peder
sen, Egebjerg, valgt til Formand for den gamle Forening. Ad
skillelsen varede indtil 1895, da de politiske Bølger nogenlunde
havde lagt sig, og paa Aarsmødet i Kværndrup den 17. Marts
1895 blev de to Foreninger sammensluttede. Dette blev Indled
ningen til en Opblomstringstid for Foreningen, en Fremgangstid,
som i alt væsentligt, navnlig talmæssigt, har holdt sig, indtil
disse Erindringer nedskrives.

Af større og indgribende Begivenheder i de forløbne Aar kan
egentlig kun anføres Adskillelsen i 1929 mellem Skytter og Gym

naster og Dannelsen af „De danske Gymnastikforeninger", men
dette har ikke haft nogen særlig indgribende Betydning for Svend
borg Amts Vedkommende, idet Virksomheden ude omkring i Kred
sene er foregaaet omtrent som før Adskillelsen, kun at de for
skellige Grene af Virksomheden har faaet sin særlige Afdeling i
Administrationen gennem Gymnastikudvalg og særligt Regnskab.
Langt mere indgribende er det, der skete den 9. April 1940,
men hvilken Betydning det vil faa, ikke blot for vor Sag, men
for hele vort Folk og Fædreland, er det jo umuligt at vide paa
det Tidspunkt, da dette skrives.
For den, der, som Forfatteren af dette Mindeskrift, har fulgt
Skyttesagens Virksomhed gennem Tiderne, kan det ikke skjules,
at der er sket store Forandringer, ikke blot indadtil i selve Ar
bejdet, men ogsaa udadtil er det, som om Tidens Materialisme
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— ogsaa Sportens mægtige Fremgang — har taget noget af den
Aand og Varme, ja Begejstring, som kastede sin Glans over

Bevægelsen i fordums Tider; nu kendes den ofte kun svagt.
Antallet af aktive Medlemmer i de sidste 25 Aar viser en ikke
ringe Fremgang, dog ikke for Skydningens Vedkommende, og
sæt lig for Riffelskydning har der været en Del Nedgang, som
tildels skyldes Vanskelighederne med at faa Skydebaner paa Grund
af den stadig tiltagende Bebyggelse, maaske ogsaa Fordyrelsen
af Ammunitionen; derimod har Kortdistanceskydningen med Salon
gevær haft betydelig Fremgang. Efter 9. April 1940 er man be

gyndt at skyde med Bue og Pil.

1915
DLANDT DE MÆND, der i vor Forening har indlagt sig
D Fortjeneste i Arbejdet for Skyttesagen, var Jens Ovesen en
af de ypperste. Desværre afsluttedes hans daadrige Liv ved en
altfor tidlig Død i 1915. Han blev kun 41 Aar. Men fra 1892,
da han begyndte som Delingsfører, og til sin Død var han ivrig
for og stærkt optaget af Arbejdet for Skyttesagen. I 1902 valg
tes han ind i Forretningsudvalget, var ved Siden deraf Hoved
kredsformand i 1. Hovedkreds, men det var ikke mindst Delings
førerne og deres Uddannelse, som han fik Betydning for, særlig
da han blev Leder af den Delingsførerskole — den første her
i Landet —, der blev knyttet til Ryslinge Folkehøjskole. Paa
den meget særprægede Mindesten, som blev rejst paa hans
Grav paa Ryslinge Kirkegaard, staar foruden hans Navn Ordet
„Ildhu“, og dermed er ogsaa fuldt ud betegnet, hvad der præ
gede hans Liv. Ingen kunde som han sætte Fart i Øvelserne.
Han tog fat paa Arbejdet med en fast Haand, saa fast, at mange
syntes, det var en haard Haand, men hans Varme for den Sag,
han arbejdede for, forstod han at bibringe sine Elever, saa de
glad og villig gav sig ind under hans dygtige Ledelse, om den
den end syntes streng. Han skaanede ikke sig selv, derfor blev
han sikkert ogsaa for tidlig opslidt.
Ved mange Lejligheder viste han sin store Dygtighed som
Leder. I 1901 førte han det Hundredemandshold, som repræ
senterede Amtsskytteforeningen ved Landsfesten i København
og som vandt Førstepladsen, og ved Landsfesten i Silkeborg
1908 ledede han de 150 Mand, som ogsaa her sejrede. Derfor
var han selvskreven som Fører for det Hold danske Gymnaster,
som samme Aar viste dansk Gymnastik i London.
Fra 1899 til 1913 var han Formand for Svendborg Amts
Delingsførerforening og fra 1911 til 1913 for hele Landets
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Delingsførerforening, vel nok den Forening, som har haft mest
Betydning for Gymnastikens store og glædelige Fremgang i den
første Fjerdedel af vort Aarhundrede.
Der er heller ingen Tvivl om, at den udmærkede Tilslutning
til vor Forening i dette Tidsrum, navnlig i 1. Hovedkreds, har
han for en stor Del Æren for.
løvrigt maa henvises til den smukke Skildring af ham, som
findes i 50 Aars Jubilæumsbogen.

Da Verdenskrigen brød ud i 1914, kom Spørgsmaalet om
Skytteforeningernes Stilling til Landets Forsvar selvfølgelig frem
i Forgrunden. Man kunde ikke komme uden om, at det var en
meget væsentlig Grund til Dannelsen af de danske Skyttefor
eninger at stræbe efter at dygtiggøre dansk Ungdom til at del
tage i Landets Forsvar. Mange mente — og med god Grund —,
at det nu skulde vise sig, om der var Forsvarsvilje blandt dan
ske Skytter. Andre var, vel nærmest paa Grund af Tidens Ud
vikling og navnlig paa Grund af Uviljen mod det, man kaldte
Militarisme, imod, at Skytteforeningerne tog aktiv Del i Landets
Forsvar. Men paa Aarsmødet den 15. Marts 1915 blev det dog
med overvældende Majoritet vedtaget: „at Medlemmer, der ikke
blev indkaldt, skulde melde sig til frivillig Tjeneste“. Der meldte
sig fra vor Forening 103. Et Tal, der maaske kunde synes
ringe. Men det bør erindres, at en meget stor Del af Forenin
gens aktive Medlemmer var indkaldt til Militærtjeneste. Resul
tatet var dog en Skuffelse for mange, især blandt de ældre.
Den 8. November 1915 modtog Foreningens Formand Ridder
korset i Anledning af Jubilæet.

VERDENSKRIGEN og de af denne følgende Ind
kaldelser, Restriktioner og meget andet øvede ogsaa
i dette Aar sin Indflydelse paa Foreningens Virksomhed, der
iøvrigt fortsattes nogenlunde uforstyrret.
Som en Følge af, at Gymnastik blandt Kvinder var i betydelig
Fremgang, blev det paa Aarsmødet vedtaget, at Kvinder kan
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Børnestævne i Lombjerge.

optages som aktive Medlemmer. De havde indtil da kun kunnet
være passive. Og det varede ikke længe, før de kvindelige
Gymnasters Antal blev større end Mændenes.
Der afholdtes dette Aar kun Kreds- og Hovedkredsfester; i
første Hovedkreds i Lombjerge i den skovklædte Kløft i Gaardejer Christoffer Ovesens Skov. Denne Festplads har igennem
Aarene været et godt Samlingssted for Skytter og Gymnaster,
og fra dens Talerstol har lydt mange gode og vækkende Ord
til den store Skare, der samledes her, ofte tusindtalligt. For
eningen skylder en stor Tak til Slægten Ovesen, baade Faderen
og hans to Sønner Jens og Jørgen Ovesen. Med en enestaaende
Gæstfrihed blev baade Hjem, Mark og Skov lukket op, naar
Skytter og Gymnaster efter at være samlede og opstillede i
Ringe By med Musik i Spidsen og de vajende Kredsfaner mar
cherede ned til Lombjerge og tog den i de første Aar noget
indskrænkede, men senere betydelig udvidede og forskønnede
Festplads i Besiddelse. Og Festen i Lombjerge er altid blevet
afholdt paa en Hverdag, sikkert noget ret enestaaende her i
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Landet, og altid har den samlet mange Mennesker. Paa dette
Sted følte man ret Tilknytningen mellem Skytte- og Gymnastik
foreningen og Højskolen; thi som oftest var det fra Ryslinge
Højskole, man hentede Festens Ordfører, og ofte var Højsko
lens Elever blandt de udøvende Gymnaster.

OGSAA dette Aar var præget af Verdenskrigen,
det var et stille Aar uden særlige Tildragelser med
nogen Nedgang særlig for Skydningens Vedkommende. Der af
holdtes kun Kreds- og Hovedkredsfester.
Den 6. Oktober afsløredes i Ulbølle et Mindesmærke for Væver
og Musiker Hans Hansen. Stenen, der bærer hans Billede i Bronze,
er rejst ud for det Hus ved Siden af Kirken, hvor han i sin Tid
boede. Han var Mads Hansens trofaste Medhjælper, kompo
nerede blandt andet Melodien til hans kendte Skyttemarch: „I
vor Barndom“, „Fo’ alle di smaa Blomster“ og flere andre. Han
var ogsaa en af Grundlæggerne af Sangforeningen i Vesterskerninge, vist nok en af de første Sangforeninger paa Landet;
den, der saa fortrinligt arbejdede for Sangens Fremme i Syd
fyn, og som bl. a. ogsaa opførte flere af Mads Hansens folke
lige Skuespil. Skytteforeningen deltog i Rejsningen af Mindes
mærket for Hans Hansen og var talrigt repræsenteret ved
Afsløringen. Trods daarligt Vejr samledes 5—600 Mennesker
om Mindesmærket, der blev afsløret af Klaus Berntsen, som
den Gang var Formand for Odense Amts Skytteforening og
Formand for Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger.
Paa Stenen staar under Hans Hansens Billede:

1917

Skønt fordringsløs din Tone klang,
den gav dig dog blandt Mestre Rang.

Disse Linier er affattet af Forfatteren P. R. Møller. Efter Af
sløringen blev sunget en af Forfatteren Nordahl Pedersen til
Lejligheden skreven Sang, hvorefter 100 fynske Sangere under
Ledelse af Kordegn Hindse Nielsen sang fire af Mads Hansens
Sange til Melodier af Hans Hansen.
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Lombjergefest.

ENDNU et Aar under Verdenskrigen. Der spore
des nogen Fremgang for Skydningens Vedkommende.
Og mod Aarets Slutning lysnede det, da Verdenskrigen af
sluttedes.
Blandt de bedste af vor Forenings Mænd var Folketingsmand
Jens Jensen Aadal, som fra de første Dage var med i Arbejdet
for den og senere blev en af de ledende, Medlem af Bestyrelsen
og Næstformand. Ved Sammenslutningen i 1895 trak han sig
tilbage som Næstformand og i 1902 som Medlem af Bestyrelsen,
ved hvilken Lejlighed han blev udnævnt til Æresmedlem. Det
udmærkede Billede, som Hans R. Egebjerg har tegnet af ham
i sin Jubilæumsbog, skal her ikke gentages. Han døde i Odense
1918 og blev fulgt til Graven af mange af sine Venner, ikke
mindst fra vor Forening.
I dette Aar fyldte en anden af Foreningens gamle, trofaste
Støtter, Friskolelærer Lars Hansen, en lang Aarrække Kasserer
ved Landbosparekassen i Svendborg, 70 Aar. Han fik i den
Anledning overrakt et Sølvbæger, der var skænket Foreningen

1918
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af Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger i Anledning
af 50 Aars Jubilæet. Det skyldtes for en stor Del ham som
Regnskabsfører, at Foreningens økonomiske Forhold altid var
i den bedste Orden, og at Foreningens Fester altid forløb i
Punktlighed og Orden. Den gamle Kærlighed til Skyttesagen
bevarede han gennem Aarene og hans store Interesse, særlig
for Gymnastikken og hans Kendskab til denne, blev stærkt ud
nyttet. Han var i Reglen Dommer ved Gymnastikfesterne. 11919
trak han sig af Helbredshensyn tilbage fra Bestyrelsen; han døde
den 17. Februar 1925 og blev begravet fra Vejstrup Valgmenig
heds Kirke, i hvilken han i mange Aar havde fungeret som
Kordegn. Paa hans Grav rejste Valgmenigheden og Skyttefor
eningen en smuk Sten, der bærer hans Billede.

ENDELIG blev Forholdene saaledes, at 50 Aars
Jubilæet kunde fejres. Det skete ved Amtsskytte
festen i Christianslund ved Nyborg den 18. Juli. En uforglem
melig Dag for alle, der deltog i den. Godt var det, at Festen
blev udsat til 1919; thi nu kunde Genforeningen med Sønder
jylland kaste en særlig Glans over den. Tilslutningen var ualmin
delig stor, baade af Skytter, Gymnaster og Tilskuere, og som
sædvanlig afholdtes Festen paa en Hverdag.
Skydningen foregik paa „Øen“ paa de militære Skydebaner,
og der blev skudt godt. Til Gymnasterne var anlagt et efter de
Dages Forhold meget anseligt Gulv, saa stort, at det ved Lær
redsvægge kunde deles i fire Afdelinger, saaledes, at der kunde
være fire Kredse fremme paa een Gang. Paa denne Maade blev
det muligt, at 48 Kredshold foruden et stort Festhold af udvalgte
Gymnaster fra hele Amtet, et ældre Mandshold („Gammelmands
hold“) og et Hold fra den kvindelige Delingsførerskole i Ollerup
kunde komme til at vise deres Gymnastik paa een Dag. Enkelte
af Kredsholdene, f. Eks. Ryslinge og Gislev, var paa 60—70 Mand.
I Spidsen for Holdet fra Vesterskerninge blev baaret den gamle
Fane fra Mads Hansens Skytteforening „Palnatoke“, den, som
bærer Indskriften: „End er mit bedste Skud i Vente“. Det
smukke 100 Mands Festhold blev med Dygtighed og Ro ledet
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af Gymnastiklærer Rasmus Hansen fra Ryslinge Højskole og
vakte udelt Beundring og Bifald. Efter dette kom et ældre
Mandshold paa 88 Deltagere, ledet af Vilhelm Kristensen, „Hjelm
kilde“ i Skaarup. Det var Mænd, der var kommet højt op i
Aarene, hvidhaarede og hvidskæggede, blandt dem Gymnastik
inspektør K- A. Knudsen, der var med som gammel Gymnast
fra Svendborg Amt. Dette Hold tog Tilskuerne med Storm. De
gamle viste, at de ikke havde tabt deres Ungdoms Smidighed
og Kraft. Som Tilgift fik man en Prøve paa Sabelhugning og
Bajonetfægtning, der øjensynlig morede Tilskuerne.
Talerne ved Festen var Klaus Berntsen, som var Formand
for Overbestyrelsen for de danske Skytteforeninger, og Sønder
jyden, Redaktør Andreas Grau fra Sønderborg.
Paa Aarsmødet i 1919 fik Foreningen nye Love og nyt Navn
som Følge af den stærke Udvikling indenfor Gymnastikken.
Navnet blev: Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikforening.
Det blev ogsaa vedtaget, at ingen kan være aktivt Medlem af
mere end een Skytte- og Gymnastikforening, og at Forretnings
føreren tillige skal fungere som Næstformand.
Det skyldtes sandsynligvis Jubilæumsfesten, at Foreningen i
dette Aar havde en betydelig Fremgang i Antallet af saavel
Skytter som Gymnaster.
OGSAA dette Aar gik Arbejdet særdeles godt,
baade med Skydning — der blev afgivet 288.225
Riffelskud — og med Gymnastik. Af Fester blev der kun af
holdt Kreds- og Hovedkredsfester.
Foreningens gamle Formand, Friskolelærer Jørgen Pedersen,
der trak sig tilbage i 1911 og i nogle Aar havde paataget sig
Hvervet som Revisor, afgik den 19. Februar ved Døden og blev
begravet paa Kirkeby Kirkegaard under meget stor Deltagelse,
der vidnede om hans store Fortjeneste baade som Friskole
lærer og som Skyttesagens gamle og trofaste Forkæmper. I
Kirken talte Sognepræst Clausen fra Ollerup, og hans Efter
følger som Formand, dette Skrifts Forfatter, bragte ham en
Tak for hans Gerning i vor Forening. Amtsfanen og en Mængde
Kredsfaner sænkedes over hans Grav.

1920
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AARETS store Begivenhed var Landsfesten i Frede
ricia den 7.—10. Juli. Der arbejdedes med denne
Fest for Øje med fuld Kraft baade af Skytter og Gymnaster.
Der blev afgivet 328.453 Riffelskud af 2125 Skytter, og Antallet
af Gymnaster steg til 1788 mandlige og 1020 kvindelige.
Desværre skete der dette Aar et sørgeligt Ulykkestilfælde
ved Skydning paa Ryslingekredsens Bane ved Fjellerup. Det
kostede en ung Mand, Axel Hovgaard Nielsen, Livet. Han var
Markør, men var uforsigtig, idet han ikke holdt sig indenfor
Markørdækningen. Heldigvis er dette et enestaaende Tilfælde i
Foreningens Historie.
Landsfesten i Fredericia fik sin særlige Betydning ved det
første Møde efter Genforeningen med Skytter og Gymnaster
fra Sønderjylland. Hvad der ogsaa kastede sin Glans over Festen
var, foruden det straalende Vejr, de historiske Omgivelser.
Gymnastikgulvene og Festpladsen var anlagt i Voldgraven mod
Nord med Tilskuerpladsen op ad Voldens Sider. Skydningen
fandt Sted i Nærheden af Treide Næs. Vi mødte med to Hold
Gymnaster, 60 kvindelige, som blev ledet af Gymnastiklærer
Rasmus Hansen fra Ryslinge Højskole og 100 mandlige, som
blev ledet af Forstander Niels Bukh. Begge Holdene gjorde
velfortjent Lykke. Ved den afsluttende Fest, hvor alle Gymnaster
og Skytter blev opstillet paa Gymnastikgulvene under Niels
Bukhs fortrinlige Ledelse, talte først Stiftamtmand Bardenfleth
i Stedet for Indenrigsminister Sigurd Berg, som var forhindret
paa Grund af Sygdom. Saa vidt erindres, døde han Dagen efter.
Den næste Taler var Oberst Parkov, hvorefter Forsvarsmini
steren, Klaus Berntsen, havde Ordet. Det faldt i dette Skrifts
Forfatters Lod at byde Sønderjyderne velkommen med føl
gende Ord:
„Den 2. Oktober 1863 blev der afholdt en Skyttefest i Sønder
borg af den Skytteforening, der Aaret forud var oprettet i
Sønderjylland, og som i mange Maader blev Forbilledet for de
Skytteforeninger, der blev oprettet i de efterfølgende Aar, bl. a.
den, som jeg har den Ære at repræsentere, nemlig Svend
borg Amt.

1921

1 921

S. A. S. og G.

15

Landsfesten i Fredericia 1921.

Festen i Sønderborg var den første, den sidste og den eneste,
som blev afholdt der nede, saa kom 1864, og dermed standsedes
Skyttesagen i Sønderjylland. Men blev det end i de mange og
trange Aar ikke muligt for den sønderjydske Ungdom at samles
under Skyttefanerne paa Skydebaner og Gymnastikgulv til fri
Ordveksel og Sang, saadan som vi heroppe har kunnet det,
saa tabte de derfor ikke Maalet af Syne, nej jeres Kamp, Ud
holdenhed og Trofasthed og de mange Ofre, I bragte, store og
tunge, størst og tungest det sidste, nej, jeres Kamp vidner for
os om, at aldrig tabte I Modet, Haabet og Kærligheden til
Moderlandet, „I fik ej under Tidernes Tryk et bøjet Mod, en
ludende Ryg“, derfor hilser vi jer nu inderlig velkommen iblandtos.
Vi sang heroppe, og i kæmpede dernede for det samme,
Maalet, Danmarks Frelse. Her oppe forstummede de Toner
ofte, men saa ofte vi saa hen til jeres trofaste og udholdende
Kamp, varmedes vore Hjerter; derfor hilser vi jer nu ogsaa
velkommen i Haabet om, at I vil kunne tilføre os noget af det,
som skal holde denne den danske Ungdoms Sag levende iblandt
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os — hjælpe os til ikke at glemme, at Maalet ikke saa meget
er at ramme Pletten eller at slaa et elegant Luftspring, men at
Skyttesagens Maal fremdeles er Danmarks Frelse, at dygtig
gøre Ungdommen til at blive en god, sund, viljestærk, fædre
landskærlig Ungdom.
De to Skarer af den sønderjydske Ungdom, som vi ved denne
Fest alle med Glæde har hilst velkommen, vidner godt for den
sønderjydske Ungdom.
Og kommer der end vanskelige Tider ogsaa for denne Sag,
nu vi er bievne forenede med jer dernede fra, saa er det vort
sikre Haab, at Glæden over nu at være samlede med jer, under
vort herlige gamle Flag, under Sang og frit Ordskifte i det
fælles Fædreland skal sejre over alle Vanskeligheder. „Trøstig
fremad, Vej kender han, som har Styret!“ Derfor byder vi
jer velkommen iblandt os og giver det Udtryk i et: „Leve de
sønderjydske Skytter og Gymnaster!“
Sønderjyden Mads Gram takkede for den Hyldest, der var
vist de sønderjydske Skytter og Gymnaster.

ET ROLIGT AAR uden særlige Begivenheder
med en mindre Nedgang for Skytter, Skudantal og
mandlige Gymnaster; derimod Opgang for de kvindelige Gym
naster, som nu i Tal begynder at hale godt ind paa de mandlige.

1922

DETTE Aars store Begivenhed var Amtsfesten i
Ollerup den 13. Juli i Forbindelse med Indvielsen af
det af Niels Bukh ved Gymnastikhøjskolen anlagte Stadion.
Festen fik sit særlige Præg ved Kongens Nærværelse. Vejret
var straalende, næsten for varmt, og Tilslutningen var mægtig;
der var sikkert omtrent 20,000 Mennesker samlede om det ud
mærket indrettede Stadion, hvis Anlæggelse saa godt som ude
lukkende var udført af unge Mænd, der havde været Elever
hos Niels Bukh. Man kan ogsaa vanskelig tænke sig en skøn
nere Beliggenhed.
Skydebanerne var anlagt paa Herregaarden Nielstrups Mark,
nord for Søen. Man havde saa smaat ventet Kongens Besøg
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paa Skydepladsen, men ved en Forglemmelse af Hofchefen var
det ikke blevet meddelt Kongen, at der fandt Skydning Sted,
saa dér blev ikke noget Kongebesøg. Ved en senere Lejlighed
beklagede Kongen, at han ikke havde faaet det at vide.
Festen, hvis Ordning saa godt som udelukkende var forestaaet af Niels Bukh og hans udmærkede Hjælpere, ikke mindst
Alfred Jørgensen, fik et overmaade smukt Forløb. Der vistes
meget smuk Festgymnastik af 100 unge Piger fra Gymnastik
højskolen og af Niels Bukhs Amerika-Mandshold. Svendborg
Amts Skytte- og Gymnastikforening mødte med 73 Hold, ialt
ca. 2000 Gymnaster. Plænen paa Stadion var delt i 6 Dele, hver
med sit Sæt Redskaber. 3 Kvindehold og 3 Mandshold viste
samtidig her Gymnastik, og for hver halve Time marcherede
6 Hold ud og 6 Hold ind under Orkestermusik.
Efter at alle Gymnasterne og Skytterne havde taget Opstilling
omkring Gymnastikhøjskolen, var de parate til en fælles Ind
march for Kongen, der ankom med Følge Kl. 4 fra Svendborg.
Ved Nedgangen til Idrætspladsen blev han modtaget af Niels
Bukh, som førte det kongelige Følge over den store Plæne til
Hæderspladserne.
Med O. D.-Fanen i Spidsen marcherede nu det mandlige
Amerikahold efterfulgt af Gymnastikhøjskolens og Højskolens
Sommerelever, Skytterne og de 2000 Gymnaster fra Svendborg
Amt ind paa Pladsen og Plænen rundt, hvert Hold med sin
Fane i Spidsen, hilste paa Kongen og tog Opstilling med Front
mod Hædersgæsterne.
Niels Bukh stod nu frem og bød Kongen og den store Menne
skeskare velkommen og udbragte et „Leve“ for Kong Christian X.
Kongen tog nu Ordet, idet han særlig henvendte sig til Niels
Bukh og lykønskede ham til Arbejdet og overrakte ham Ridder
korset som en Anerkendelse for det Arbejde, han havde ud
rettet, og som en Spore til at fortsætte dette Arbejde. Han
sluttede med et „Leve“ for vort kære, gamle Fædreland.
Derefter talte Formanden for Svendborg Amts Skytte- og
Gymnastikforening, Pastor Clausen : „Overalt, hvor vi fra dette
Sted vender vort Blik, møder der os et herligt Billede, Landet,
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der bugter sig i Bakke og Dal, de grønne Skove, de bølgende
Marker, den blinkende Sø, pyntelige Huse og Gaarde midt i
Havernes Blomsterpragt.
Alle maa glædes ved Synet af al denne Skønhed, men dob
belt stor bliver Glæden, naar vi betænke, at dette Land er
vort, vort elskede Fædreland.
Men var min Kærlighed ej andet
end Lyst til Danmarks Herlighed,
og saa jeg kun i Fædrelandet
en Ager og et Blomsterbed,
jeg turde dog ej dristig sige:
Jeg elsker mine Fædres Land.

Saaledes synger vor fynske Digter Mads Hansen og peger
dermed paa, at Glæden over vort herlige Land og derigennem
Kærligheden til det maa forenes med og bæres oppe af Kær
lighed til Folk og Modersmaal og være underbygget af Bevidst
heden om Ansvaret, som hviler paa os alle, danske Mænd og
Kvinder, Ansvaret overfor alt det, der saaledes er os betroet,
at vi maa være med til at bygge og bære vort Land, værne
dets Ære, vogte dets Vold.
Her er Brug for os alle, her er Sædejord nok! her er Veje
og Vilkaar for os alle til at vise vor Kærlighed til Danmark.
„Naar hver sin Pligt kun gøre vil,
da staar det vel i Landet til!“

Det var Kærlighed til Fædrelandet, der bar vore Landsmænd
hist ovre oppe under Trængselstiden, indtil Befrielsen oprandt.
Det var Kærlighed til Fædrelandet, der rejste Skyttesagen og
bar den frem gennem Tiderne, og viger den Kærlighed bort,
da taber denne, de unges Sag, sin bedste Kraft.
Tiderne skifte, Vejr og Midler ændres, men endnu som før
er Maalet det samme: Danmarks Frelse! Danmarks Ve og Vel!
Danmarks Lykke!
Ogsaa den Ungdom, som samles her i Dag, vil gennem sin
Idræt vise sin Kærlighed til Land og Folk, og vi ønske dem
Lykke til dette Arbejde.
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Ja, maatte denne Dag, med alt hvad den lader os opleve,
bidrage til, at det maatte lyde stærkt og inderligt fra vore
Hjerter: Dig elsker jeg, Danmark, mit Fædreland! Danmark leve!
Derefter talte Undervisningsminister Jacob Appel, der udbragte
et „Leve“ for den danske Gymnastik, idet han henviste til, hvor
ledes den frivillige Gymnastik her i Landet er baaret frem gen
nem Skytteforeningerne, Højskoler, Delingsførerskoler og de
mange Kursus. Nu har vi faaet en Gymnastikhøjskole, der staar
som et Mønster. Han nævnte, at Fyn i sin Tid havde tre frem
ragende Mænd, der hed Rasmus til Fornavn. Vort Slægtled har
haft tre Niels’er, som vi har Grund til at takke for deres Ind
sats, nemlig Niels Finsen, Niels Bohr og Niels Bukh, der alle
tre har kastet Glans over Danmarks Navn. Vi ønsker Niels
Bukh Lykke til Arbejdet til Gavn for vort Land.
Den egentlige Indvielsestale blev holdt af Formanden for
dansk Idrætsforbund, Generalmajor Castenschiold, han udtalte:
Stævnet i Dag med de Tusinder af Deltagere er et Vidnes
byrd om den Interesse, hvormed Skytte- og Gymnastiksagen
omfattes i vort Land. Men hertil kommer med Indvielsen af
Niels Bukhs Stadion noget meget betydningsfuldt, idet nu ogsaa
den frie Idræt kan øves her. Den frie Idræt er Gymnastikkens
Moderidræt. Hele Verden over anerkendes det nu, at man i
Idrætten har et godt Middel til at skabe en sund Sjæl i et sundt
Legeme, og i vor Tid er Idrætten af stor Betydning for at
modvirke det ensidige og forcerede Arbejde baade i Haandens
og Aandens Verden. Derfor er Idrætten en Samfundsopgave.
Vi vil haabe, at den nu ogsaa maa faa Indpas i Landbefolk
ningen, og der er da ogsaa nu, da Niels Bukh forener Gym
nastik og Idræt, sat en Plov i Jorden. Den skal nok bære Frugt.
Jeg skulde kende Niels Bukh daarligt, om han ikke skulde være
Mand for at skabe Resultater ogsaa her ved sit maalbevidste
Arbejde. Og hermed erklærer jeg da Ollerup Stadion for ind
viet. Et „Leve“ for, at det Arbejde, der her skal gøres, maa
spores i vide Kredse. Til Gavn for det danske Folk.
Om Aftenen samledes de indbudte og Sommerskolens Elever
i Gymnastiksalen til et Festmaaltid, ved hvilket der blev holdt
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adskillige Taler, bl. a. af Klaus Berntsen, der udbragte et „Leve“
for Svendborg Amts Skytteforening. Formanden for Skytte- og
Gymnastikforeningernes Overbestyrelse hyldede Niels Bukh.
Festens økonomiske Forløb var særdeles gunstigt. Der blev
et Overskud paa godt 6000 Kroner, som Amtsskytteforeningen
delte med Niels Bukh.
ALLEREDE nu begynder der fra Gymnasternes
Side at hæve sig Røster om en Adskillelse mellem
Skytter og Gymnaster, og ved et Møde i Ryslinge drøftedes
dette Spørgsmaal, uden at der dog fremkom noget afgørende
i Sagen.
Der holdtes i dette Aar kun Kreds- og Hovedkredsfester,
bl. a. 17. Juli i Lombjerge, hvor henved 3000 Mennesker over
værede den smukke Opvisning. Den 26. Juli holdt 6. Hoved
kreds Fest i Svendborg med de sædvanlige Opvisninger af
Kredshold og Skydning paa Ovinehøjbanen. To Festhold, et
kvindeligt og et mandligt (Olympiaholdet) fra Ollerup Gymna
stikhøjskole, fremviste overordentlig smuk Gymnastik.
Ved en Kapskydning den 24. August mellem Svendborg og
Odense Amts Skytter løb disse sidste af med Mesterskabet.
Den 5. September 1924 afgik en af vor Forenings trofaste
Støtter, Redaktør Hans R. Egebjerg, ved Døden. Fra sin tidlige
Ungdom og til sin Død var han, baade med Pen, Mund og
Haand en god Mand for Skyttesagen. Naar der skulde holdes
Fest, hvadenten det var i Hovedkreds eller Amt, var han uvur
derlig til at lægge al Ting godt til Rette, og gennem sit Blad
„Svendborg Amtstidende“, ydede han altid Skyttesagen megen
Støtte, og om hans Kærlighed til denne vidner ogsaa de smukke
Sange, han skrev til festlige Lejligheder i Foreningen. Fra sin
Ungdom og fra sin Soldatertid satte han Pris paa Vaabenbrug,
hvilket han bl. a. viste ved at deltage i Fremvisningen af de
gamle Vaabenøvelser ved Jubilæumsfesten i Nyborg 1919.
For sit udmærkede Jubilæumsskrift 1915 skylder vi ham me
gen Tak, det vidner baade om Kendskab og Kærlighed til vor
Forening.
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Ved hans Jordefærd i Svendborg den 12. September vistes
der stor Deltagelse baade fra Skytter og Gymnaster.

SPØRGSMAALET om Formaalsparagraffen i
Foreningens Love var atter og atter dukket op.
Man var fra visse Sider ikke tilfreds med den gamle Form, i
hvilken Formaalet skal være at uddanne de unge til at værne
Fædrelandet. Man hævdede, at den Opgave var Hærens og
dens alene og ikke Skytteforeningernes.
Paa Aarsmødet dette Aar vedtoges det efter Forslag af Læge
Viggo Munk, Ollerup, at ændre Formaalsparagraffen, saa den
kom til at lyde saaledes:

1925

Foreningens Formaal er at udvikle en legemlig
og aandelig sund, dansk Ungdom. Dette Formaal
søges opnaaet ved Skydning, Gymnastik og anden sund
og opdragende Idræt.
En saa neutral Formaalsparagraf kunde næppe vække Anstød
til nogen Side. Men det gamle Formaal, Fædrelandets Forsvar
eller Værn, var dermed ogsaa stillet i Skygge, det kunde ligge
i den nye Form, men ogsaa udelukkes.
PAA Aarsmødet vedtoges det, efter Samraad med
Odense Amts Skytteforening, at indbyde „Stock
holms Skytteforbund“ til et Besøg paa Fyn med Biltur i Sydfyn
og Festlighed i Svendborg efter Besøg paa Ollerup Gymnastik
højskole. Dette Besøg skulde være en Gengæld for den store
Gæstfrihed, hvormed fynske Skytter i 1911 blev modtaget af
„Stockholms Skytteforbund“.
Besøget fandt Sted i Begyndelsen af Juli og begyndte i Odense,
hvor en Kapskydning afholdtes paa Skydebanerne ved Seden.
Til denne Skydning havde vore Gæster skænket en stor og
meget smuk Pokal, som blev vundet af Svendborg Amt, dog
saaledes at den skulde være Vandrepokal mellem de to fynske
Amter. Den følgende Dag foretoges en Biltur med Gæsterne
over Brobyværk, Svanninge Bakker og Faaborg til Ollerup,
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hvor man besøgte Gymnastikhøjskolen. Besøget afsluttedes med
en Festlighed i Svendborg. De svenske Skytter førtes af For
manden for „Stockholms Skytteforbund“, Øverste G. Lindstrøm.
Den 19. Juli afholdtes i Ollerup en Fællesfest for 3. og 6.
Hovedkreds med Skydning og Gymnastikopvisning. Ved Afslut
ningen af Festen talte Forstander Skriver, Glamsbjerg
Salonskydningen begynder nu at vinde stærkt fremad, der
blev i dette Aar afgivet 90,055 Salonskud.
DETTE AARS store Begivenhed var Amtsfesten i
Ollerup Onsdag den 20. Juli, og der var en Tilslut
ning saavel af aktive som Tilskuere, der uden Tvivl overgik
alles Forventning.
De første, der mødte, var Skytterne, og de fandt let Vej til
Aamosen gennem en hel Flagallé. Der var anlagt 28 Baner ialt,
og der deltog 500 Skytter. Gymnasterne begyndte Kl. 10 om
Formiddagen med 8 Hold ad Gangen lige til Kl. 4 Eftermiddag.
For første Gang i Foreningens Historie blev der ikke givet Be
dømmelse, og gymnastikkyndige Mænd erklærede, at det var
noget af det bedste, de havde set. Om Eftermiddagen var der
solgt ca. 7000 Adgangstegn og med 2500 Gymnaster og 500
Skytter var der saaledes samlet omkring 10,000 Mennesker paa
Pladsen. Kl. 5 var der fælles Indmarch af alle aktive, og den
blev ledet af Niels Bukh. Det var et imponerende Syn at se
denne Indmarch med alle Amtets Faner. Da alle var samlet,
bød Amtsformanden velkommen og rettede en Tak for Dagen,
for Festen, for Idrætten og for al det skønne, vi havde set. Han
sluttede med et „Leve“ for vort Flag, for Kongen og vort
Fædreland. Efter Sangen „I vor Barndom“ holdt Forstander
Lars Bækhøj en ilfuld Tale om Aanden fra 1848, som vi maatte
tilbage til, og gennem et klart Billede af Aarene, der var for
forløbet hidtil, sluttede han med at citere Jeppe Aakjærs Vers:

1927

„Lad mig kun flagre hen som Blad i Høst,
naar du mit Land, min Stamme, frit maa leve . .

Efter Foredragene var der Festgymnastik af Gymnastikhøj
skolens Sommerhold og det mandlige Europa-Elitehold. Det blev
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en smukt og virkelig festlig Opvisning, som baade Niels Bukh
og Gymnasterne havde Ære af. Først ved 8-Tiden marcherede
Gymnasterne under bragende Bifald ud af Stadion, og Amts
festen var officielt forbi. Men privat festedes videre paa Skolen.
Forinden Højskolebyen faldt til Ro, lod Foreningen afbrænde
et pragtfuldt Fyrværkeri paa Stadion.
— løvrigt gik Arbejdet dette Aar sin rolige Gang. Salonskyd
ningen vinder stadig Terræn, der skydes omkring ved 200,000
Salonskud. Ogsaa Gymnasternes Tal er voksende.
DER afholdtes dette Aar ikke Amtsstævne, men
rundt om i Kredse og Hovedkredse og paa Skyde
banerne var man stærkt optaget af at træne til det store Lands
stævne paa Dybbøl.
Der afholdtes Hovedkredsfester, bl. a. i Lombjerge og i „Høje
Bøge“ ved Svendborg, hvor 2. og 6. Hovedkreds samledes den
8. Juli. De to store Hold, der skulde repræsentere Amtet ved
Landsfesten, et Hold ældre Gymnaster under Ledelse af Rasmus
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Det mandlige Dybbøl-Hold 1928, Leder Rs. Ditlev Rasmussen.
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Det kvindelige Dybbøl-Hold 1928, Leder Niels Nielsen.

Rasmussen, Ollerup, og ikke mindre end 25 Kredshold fremviste
her deres smukke Gymnastik for den store Tilskuerskare. Efter
Opvisningen marcherede alle Skytter og Gymnaster — ialt ca.
2500 — med Musik i Spidsen og Faner fordelt over hele
Styrken fra „Høje Bøge“ til Torvet og tog Opstilling med
Front mod Kirken. Efter en Tale her af Foreningens Formand
afsluttedes det smukke Stævne ved en festlig Sammenkomst i
Borgerforeningen.
Der var set med store Forventninger hen til den Landsfest,
som afholdtes ved Sønderborg og Dybbøl i Dagene fra 20. til
22. Juli, og det blev en stor Oplevelse for alle, som deltog i
den. Det var Meningen, at det skulde være et nordisk Stævne,
men Deltagelsen fra de andre nordiske Lande var ikke særlig
stor. Foruden en rigtig god Repræsentation af Skytter deltog
vore Gymnaster med et Kvindehold paa 260, ledet af Gaardejer Niels Nielsen fra Sødinge, og et Mandshold paa 255, ledet
af Gaardejer Rasmus Ditlev Rasmussen fra Ollerup. Deltagerne
fra Svendborg Amt sejlede i 3 Dampere til Sønderborg. Skyde-
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banerne var anlagt et Stykke Øst for Sønderborg, og Gymna
stikken fandt Sted paa et mægtigt Gulv, der var udlagt i Konge
skansen paa Dybbøl Bjerg, hvor ogsaa den afsluttende Fest
afholdtes, en herlig Plads, ikke mindst fordi dens Historie talte
saa stærkt til alle. Tilslutningen til Festen var mægtig, man
regnede med omkring 50.000 Tilskuere og 7000 Gymnaster.
Vore Hold klarede sig overordentlig fint, hvilket ikke mindst
skyldtes de to dygtige Ledere.
Efter Opvisningen samledes en Del af vore Folk til en lille
Højtidelighed ved den store Fællesgrav, hvor der blev nedlagt
en Krans, og hvor Foreningens Formand talte ganske kort om
Kampene paa Dybbøl. Fra den afsluttende Fest vil Deltagerne
særlig huske Hansen Nørremølles gribende Tale.
Ganske naturligt var der over hele dette Stævne en særlig
Stemning; det var jo den første store, danske Skyttefest i Sønder
jylland efter Genforeningen; det var i Sandhed en smuk natio
nal Fest.

Svendborg Amts 2 Hold Gymnaster i Dybbøl Skanser 1928.
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Rs. Ditlev Rasmussen,
Leder af det mandlige Dybbølhold.

Niels Nielsen,
Leder af det kvindelige Dybbølhold.

Afslutningen med det mægtige Fakkeltog, som gik rundt paa
Skansevoldene og til sidst kastede Faklerne i Baal virkede meget
ejendommeligt og betagende.
SOM en Indledning til det, der senere skulde komme,
vedtoges det enstemmigt paa Aarsmødet efter en Del
Forhandling, at der fremtidig skulde være regnskabsmæssig
Adskillelse mellem Skydning og Gymnastik, og den 24. Sep
tember afholdtes en ekstraordinær Generalforsamling i Ringe
for at drøfte det af Overbestyrelsen for de danske Skyttefor
eninger udarbejdede Forslag til en Nyordning. Under Forhand
lingerne viste der sig overvejende Stemning for Adskillelse
mellem Skytter og Gymnaster, men det vedtoges at afvente
Repræsentantmødets Afgørelse, inden man tog Stilling til Over
bestyrelsens Forslag.
Den 19. Maj udsendtes det første Prøvenummer af vort eget Blad
„Svendborg Amts Skytte- og Gymnastikblad“, der skulde være
et Middel til Meddelelse mellem Medlemmerne og til Drøftelse
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af Emner Foreningen og dens Arbejde vedrørende. Til Redak
tør valgtes Bogtrykker Henriksen, Ringe.
I Lombjerge holdt 1. Hovedkreds Fest den 13. Juli med Besøg
af Sønderjyder i et Antal af ca. 200 fra Aabenraa- og TønderEgnen. Ved den afsluttende Fest talte den nye Forstander for
Ryslinge Højskole Damgård Nielsen. Ogsaa i de andre Hoved
kredse holdtes der Fest. I 2. Hovedkreds talte Forstander Skriver
fra Glamsbjerg, i 4. Hovedkreds Forstander Fr. Nørgaard, Ant
vorskov, og i 6. Hovedkreds Amtsforeningens Formand. I 3.
Hovedkreds’ Fest deltog kun Skytter.
Ved Øernes Kapskydning i Sorø den 20. og 21. Juli deltog
vi med et Hold Skytter, men opnaaede kun en forholdsvis
beskeden Placering.
Ej heller ved Kapskydningen paa Skydebanerne ved Seden
mellem de fynske Amter hentede vi Sejren hjem. „Stockholmer 
pokalen“ gik over til Odense Amts Skytteforening.
PAA et ekstraordinært Aarsmøde i Svendborg den
28. Januar blev det med 130 Stemmer mod 1 ved
taget, efter Forslag af Bestyrelsen for 1. Hovedkreds, at For
eningen indmelder samtlige Gymnaster i den nu oprettede Lands
forening: „De danske Gymnastikforeninger“. Kun Svendborgkredsen ønskede ikke at indmelde sig i denne Forening. Paa
det ordinære Aarsmøde den 25. Marts vedtoges Adskillelsen
endeligt og enstemmigt.
Ogsaa dette Aar kæmpedes der om den store og smukke „Stock
holmerpokal“; den 1. Juni sejrede Svendborg Amts Skytter med
6219 Points over Skytterne fra Odense Amt, som fik 6108 Points.
I Anledning af Sønderborg Gymnastik- og Idrætsforenings
10 Aars Jubilæum var der sendt Indbydelse til vore Gymnaster,
og et Kvindehold og et Mandshold blev udtaget og deltog i
den smukke Fest.
Ved Øernes Kapskydning i København stillede vi med et ret
stort Hold i Forhold til andre Amter, et Forhold, som selv
følgelig faar betydelig Indflydelse paa Placeringen, men vi kla
rede os helt pænt.
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I Lombjerge holdt 1. Hovedkreds Fest Onsdag den 16. Juli
under meget stor Tilslutning. Festen sluttede med Tale af For
fatteren Jørgen Bukdahl om Gymnastikkens Opgaver.
Den 20. Juli holdt 2. og 6. Hovedkreds Fællesfest med Skyd
ning paa „Ovinehøj“ og Opvisning af 36 Hold mandlige og
kvindelige Gymnaster i „Høje Bøge“. Der sluttedes af med
Opvisning af et Hold unge Piger fra Ryslinge Højskole under
Ledelse af Rasmus Hansen, Ryslinge, Tale af Forstander Dam
gård Nielsen, endelig Folkedans og til sidst Fakkeltog gennem
Byen.
Samme Dag afholdt 4. Hovedkreds paa Sportspladsen ved
Refsvindinge Friskole en godt besøgt Fest med Opvisning af
17 Hold, ialt ca. 300 Gymnaster. Amtsforeningens Formand talte,
og Ollerup Gymnastikhøjskoles Sommerhold paa 200 unge Piger,
under Ledelse af Forstander Niels Bukh, gav en meget smuk
Opvisning, der sluttede med en nydelig Øvelse, hvortil Gymna
sterne sang „Der er et yndigt Land“. Til sidst var der, ogsaa
af Niels Bukhs Elever, en meget fornøjelig og smuk Folkedans
i de maleriske Dragter.
Ogsaa tredie Hovedkreds benyttede denne Dag til at holde
Fest i „Prices Have“ ved Faaborg, men desværre uden Gym
nastik. Hovedkredsformanden, Møller Rasmus Jensen, Vesteraaby, holdt Festtalen. Der var god Tilslutning af Skytter, sær
lig paa de korte Afstande.
Den 10. Oktober fejrede Gislevkredsen 50 Aars Jubilæum
under stor Tilslutning, baade af Skytter og Gymnaster.

PAA AARSMØDET blev det vedtaget at antage
forhenværende Gymnastiklærer Johan Brydegaard
til Redaktør af Foreningens Blad, da Bogtrykker Henriksen,
Ringe, ikke kunde afse Tid til at fortsætte som saadan.
Johan Rasmussen Brydegaard er født den 9. Juni 1866. Hans
Forældre var Skovfoged under „Broholm“, Hans Peder Ras
mussen, og hans Hustru, Hansine; de var Sognebaandsløsere
til Pastor Brandt i Ollerup og gik de ca. fem Fjerdingsvej til
Kirkeby Kirke, hvor Johan Brydegaard er døbt. Hans Fader
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var med i Krigen 1864, og da han kom hjem, tog han ivrigt
fat paa Skyttearbejdet. Han var Formand for Brudagerkredsen
i en lang Aarrække og ledede i en Del Aar Vaabenøvelserne
som Delingsfører, indtil Lars Hansen kom til Egnen og løste af
1871. Hans Fader var med at oprette Friskolen i Gravvænget,
og da Valgmenigheden i Vejstrup blev oprettet, meldte hans
Forældre sig til den. Som Dreng
fulgte Johan Brydegaard Fade
ren til Skydebanen og Vaaben
øvelserne og til Skyttefesterne,
og han tog selv fat paa Arbej
det, saa snart han kunde.
Efter Konfirmationen var han
godt 4 Aar ved Landbruget; men
Udlængslen meldte sig, og i Foraaret 1885 tog han til Søs. Skønt
han var voksen, maatte han be
gynde forfra som Skibsdreng.
Han stod i de Aar stadig som
Medlem af Skyttekredsen hjem
me, og naar han om Efteraaret
kom hjem, skød han de Skud,
Johan Brydegaard.
han havde Ret til; saaledes
kunde han i Reglen staa som
Kredsens bedste Skytte. I Vinteren 1886—87 var han Elev paa
Vejstrup Højskole, og i Vinteren 1890—91 og til Jul 1891 Elev
paa Vallekilde Højskole, hvor der var en Afdeling for Søfolk.
Først i Januar 92 tog han til Svendborg Navigationsskole for
at tage Styrmandseksamen, men fik her Opfordring af Forstander
Ernst Trier til at komme til Vallekilde næste Vinter og hjælpe
til med Undervisningen paa Sømandsafdelingen. Han var meget
glad for denne Opfordring og sagde straks ja; men saa indtraf
noget, som gjorde, at Planen maatte udsættes foreløbig: Den
12. Juni 1892, da der skulde være Skydning i Brudagerkredsen,
skete der et for Brydegaard skæbnesvangert Ulykkestilfælde.
Ved en meget letsindig Skyttes Adfærd med en tændt Cigar
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over en aaben Krudttønde, som Brydegaard netop stod og øste
Krudt af, skete en voldsom Eksplosion lige i Ansigtet paa ham,
og han var blind med det samme, og Synet kom aldrig igen
rigtigt tilbage. Sømandsskabet maatte opgives, men „Aanden
fandt paa Raad“. Han begyndte som Delingsfører i Brudager,
uddannede sig i Kursus, bl. a. under K. A. Knudsen. I November
1893 kom han som Medhjælper til Vallekilde, og kort Tid efter
overtog han Ledelsen af Gymnastikken paa Højskolen.
Der fulgte nu for Johan Brydegaard en Række lykkelige Aar
indtil 1921. I dette Tidsrum uddannede han sig videre paa tal
rige Kursus baade i Gymnastik og andre Højskolefag; samtidig
indtog han en ledende Stilling i Holbæk Amts „østre“, hvis
Gymnastikhold han med Ære førte ved Landsfesterne i Køben
havn 1901 og i Silkeborg 1908.
I 1921 købte han Aabybro Højskole i Vendsyssel og fik
denne Skole godt i Gang; men i 1928 maatte han paa Grund
af tiltagende Øjensvaghed („graa Stær“) afhænde Skolen.
Fra 1921 til 1928 var han Assistent hos Gymnastikinspektøren
og har i Aarenes Løb ledet en Mangfoldighed af Delingsfører
kursus, Kursus for Ledere, og været en meget benyttet Dommer
i Gymnastik. Nu lever han sin Livsaften i Ollerup, dog ligger
han ikke paa den lade Side. Saa vidt hans svage Syn tillader,
er han med overalt, hvor der sker noget, og hans gamle Kær
lighed til Skyttesagen skinner altid igennem ikke mindst som
Redaktør af vort Blad.
Ved den sidste afgørende Kapskydning mellem Odense og
Svendborg Amts Skytter om „Stockholmerpokalen “ gik Odense
Amt af med Sejren, men vi tabte med Ære, Odense fik 24,293
Points, Svendborg 24,260 Points.
— Til Aarets store Begivenhed, Amtsfesten i „Høje Bøge“ den
15. Juli, var der truffet store Forberedelser. Det blev ogsaa
vor største Fest indtil da. Baade Skytter og Gymnaster havde
trænet flittigt, og i „Høje Bøge“ var der gjort store Forberedelser
for at skaffe Plads baade til Gymnaster og Tilskuere. Vand
hullet i Bunden af Dalen var blevet fyldt, Træer var blevet fæl
det, Tilskuerpladser indrettet op ad Skraaningerne, og et mægtigt
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Gulv udlagt over hele Dalbunden. Der var til Festen anmeldt
1269 kvindelige og 988 mandlige Gymnaster i ca. 100 Hold,
Tal, som næppe noget andet Amt havde kunnet møde med.
Efter Kredsopvisningerne samledes alle Gymnasterne, og i et
tusindtalligt Tog med Musik og Faner marcherede de rundt
gennem Byen og tog til slut Opstilling paa Gymnastikgulvet,
som blev tætpakket. Nu fulgte en imponerende Opvisning af de
ca. 1000 Kvinder under Ingeborg Olsens dygtige Ledelse. Mands
holdet, der knap var saa stort, blev dygtigt ledet af Gymnastik
lærer Dømmestrup. Denne Del af Festen sluttede med Taler af
Formanden og Højskoleforstander Damgård Nielsen. Endelig
Kl. 872 marcherede Niels Bukhs to „Japanerhold“ ind med Man
den selv paa Fløjen og Danebrog i Spidsen under Sangen „Du
danske Mand“. Det var en Oplevelse at se disse to Hold vise
deres Øvelser, som næppe kunde udføres bedre, saa nær det
ideelle, som tænkes kunde. Efter en hurtig Omklædning i de
gamle, pragtfulde Folkedragter dansede Holdene de gamle Folke
danse betagende festligt.
Efter denne smukke Afslutning bragte Formanden Niels Bukh
og hans Gymnaster en dybtfølt Tak for Opvisningen, der vidnede
•om et stort, viljefast Arbejde, om Ynde, fuldendt Sikkerhed og stor
Kraft, og ønskede dem alle Lykke paa Rejsen til det fjerne Østen.
Med et festligt Fyrværkeri sluttede denne i Foreningens Historie
glimrende Fest.
Øernes Kapskydning foregik dette Aar i Næstved den 18. og
19. Juli. Vi stillede med ca. 30 Skytter; navnlig de unge klarede
sig pænt. Sammenkomsten sluttede med Gymnastikopvisning og
Taler i Mogenstrup Skov.
Paa Langeland afholdtes i Juli et meget vellykket Gymnastik
stævne i Rudkøbing med omkring 400 Gymnaster, et godt Vid
nesbyrd om god Fremgang, særlig for Kvindegymnastikken. Med
Friskolelærer Sneftrup, der som Hovedkredsformand havde af
løst vor Forenings gamle og trofaste Støtte, Gaardejer Kr- Søren
sen, Lykkeby, var navnlig Ledelsen af Gymnastikken paa Lange
land kommet paa gode Hænder. Festen sluttede med en Dan
marksaften ved Adjunkt Langballe.
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I 3. HOVEDKREDS, hvor Lærer Larsen, Faa
borg, som Formand har udført et godt Arbejde,
afholdtes den 20. Marts en Gymnastikopvisning af 12. flinke
Hold. Man havde vedtaget i Hovedkredsen at afholde den aarlige Opvisning ved Vintersæsonens Afslutning i Stedet for om
Sommeren. løvrigt havde Hovedkredsen anlagt en Idrætsplads i
Svanninge Bakker, smukt beliggende, men med en noget san
det og løs Bund.
Paa Fodboldpladsen i Ristinge By paa Sydlangeland holdt
5. Hovedkreds Gymnastikstævne den 3. Juli. Deltagelsen var
ikke saa stor som ventet, men iøvrigt bemærkede Hovedkreds
formanden, Friskolelærer Sneftrup, at Gymnastikken stod godt
paa Langeland.
2. Hovedkreds havde nu henlagt sine Hovedkredsfester til „Gudbjerglund“ paa Toppen af Gudbjerg Banke med den pragtfulde
Udsigt og de mange Oldtidsgrave. Skydningen foregaar dog
stadig ved Stubshoved. Det blev en god Fest med Opvisning
af 18. Hold Gymnaster.
I Lombjerge festedes der den 14. Juli med henved 1000 Gym
naster — 19 kvindelige og 17 mandlige Hold. Under Ledelse
af Gdr. Niels Nielsen, Sødinge, og Alfred Jeppesen, Sandager,
viste de to Hold, der var indbudt til at vise Gymnastik ved et
stort Stævne i Aabenraa, Tilskuerne en stilren og smuk Op
visning. I Anledning af dette Besøg havde Hovedkredsen an
skaffet et Dannebrogsflag, som blev indviet ved Taler af Amts
formanden og Hovedkredsformanden H. P. Hansen, Sødinge.
Festens Taler var Forstander Uffe Grosen, Vallekilde.
Den 24. Juli holdt 6. Hovedkreds Fest i „Høje Bøge“. Der
sluttedes af med Opvisning af et Hold ældre Gymnaster under
Rs. Rasmussens dygtige Ledelse, hvorefter et Hold paa 10 unge
Mænd fra Gymnastikforeningen „Hermod“ i Esbjerg viste deres
fortrinlige Gymnastik, særlig Redskabs- og Smidighedsøvelser.
Sommerens største Begivenhed var Øernes Kapskydning,
som afholdtes i Svendborg den 3. Juli. I Gymnastikopvisningen
ved den Lejlighed deltog Svendborg Amt med to Hold, 40 Karle
og 40 Piger. Desuden var der mødt Gymnastikhold fra Maribo
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Amt, Frederiksborg Amt, Møn og akademisk Skytteforening,
de sidste udmærkede sig særlig ved fortrinlige Øvelser i Rek,
Barre og Ringe.
Ogsaa dette Aar holdtes der Kapskydning med Odense Amt.
Vi sejrede med 6706 Points, men Odense fik 6669 Points.

FOR AT STYRKE Sammenholdet mellem Skyt
terne afholdtes der i Ringe den 26. Januar en „Skyt
ternes Vinterfest“, som var meget velbesøgt, vellykket og for
nøjelig. Denne Fest efterfulgtes senere af adskillige lignende,
fornøjelige Vinterfester.
Ved Aarsmødet mindedes Formanden, Købmand H. O. Hansen,
der var afgaaet ved Døden. Han indtraadte ved Sammenslut
ningen i 1895 i Bestyrelsen, hvor han i en Aarrække udførte et
fortjenstfuldt Arbejde, særlig for Skydningen. Vi vil med Tak
mindes denne gode, danske Mand og Skyttekammerat.
Efter Amtsvejvæsenets Ønske blev Edvard Nielsens Mindes
mærke flyttet til en gunstig Plads ved Landevejen i Trunderup.
Den var blevet saadan indeklemt mellem Bygninger paa den
gamle Plads i Kværndrup, at en Flytning var nødvendig ogsaa
af trafikale Hensyn.
Sidst i Juni indviedes en Sportsplads i Forbindelse med Week
end-Hus ved Taarup Strand. Det er Taarup Gymnastikforening,
4. Hovedkreds og Ryslinge Højskole, som har skabt den her
lige, men lidt afsides beliggende Plads ved Store Bælt. Ved
Indvielsen, som overværedes af ca. 1200 Mennesker, talte bl. a.
Forstander Damgård Nielsen og Pastor Birk, Set. Jørgens. Der
vistes Gymnastik af et stort Pigehold fra Ryslinge Højskole og
Svømning af et Damehold.
Ved dette Aars Kapskydning med Odense Amt sejrede Odense
med 6660 Points mod 6585 Points for Svendborg Amt, og ved
Øernes Kapskydning ved Høve Strand den 1.—2. Juli mødte vi
med et pænt Hold Skytter, som klarede sig godt. Ogsaa vore
Gymnaster deltog med 2 Hold, et mandligt og et kvindeligt fra
4. Hovedkreds, Mændene under Ledelse af Jens Møller Peder
sen og Kvinderne ført af Ingeborg Tolstrup.
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Holdene fra Svendborg Amts 4. Hovedkreds ved Høve Strand.

Nu gaar det løs med Hovedkredsfester. Ved Tranekær holdt
5. Hovedkreds en meget vellykket Fest den 2. Juli med en Til
slutning af godt 400 Gymnaster. Paa Langeland har man nu
taget fat paa rationel Undervisning i Svømning, hvortil Rud
købing Byraad har overladt Hovedkredsen Brugen af Byens
Søbadeanstalt.
Den 18. Juli festede man i Lombjerge i øsende Regn; men
trods plaskvaade Gulve omgivet af Lerælte gennemførtes Festen
programmæssigt og afsluttedes med en meget smuk Opvisning
af unge Piger fra Snoghøj Gymnastikhøjskole.
2. Hovedkreds holdt Fest den 16. Juli i Gudbjerglund med
Tale af Pastor Bang, Gudbjerg.
Ved Hovedkredsstævnet i 4. Hovedkreds i Refsvindinge, lige
ledes den 16. Juli, var mødt 470 Gymnaster. Pastor Nørgaard,
Vejstrup, talte. Til Slut var der Opvisning af de to Hold fra
Høvefesten og Folkedans, ledet af Frk. Kjellerup fra Nyborg.
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I „Høje Bøge“ holdt 6. Hovedkreds Fest med Besøg af 65
kvindelige Elever fra Snoghøj Gymnastikhøjskole og Forstan
derinde, Frk. Jørgine Abildgaard. Hun talte ved Festen, ved
hvilken ogsaa Adjunkt Adler Lund fra Sønderborg holdt en
kort og kraftig Tale til Ungdommen.
Uden større Begivenheder var dette dog altsaa et Aar, hvor
der var Liv i Sagen og blev bestilt noget.

DETTE AAR bortrev Døden flere af Foreningens
gode Mænd. Først skal nævnes Højskoleforstander
Alfred Poulsen, Ryslinge, der havde haft megen Betydning for
vor Forening, hvorfor vi skylder ham megen Tak.
(Tildels efter vort Blads Nr. 78).
Det var i de for Skyttesagen stærkt bevægede Aar, at Alfred
Poulsen kom til Ryslinge, og kort efter at han i 1885 var blevet
Forstander for Ryslinge Højskole, blev han valgt til Hovedkreds
formand for 1. Hovedkreds, og det blev han ved med atvære,
indtil han i 1912, trods stærke og enstemmige Opfordringer,
trak sig tilbage. Pladsen som Amtsforeningens Formand havde
han aldrig ønsket at indtage, skønt han var selvskreven til den.
Det var dog ikke for 1. Hovedkreds alene, at han fik Betyd
ning, men for hele Amtet. Ingen har som han ved sin Person
lighed og sit aandfulde Ord haft Betydning for Skyttesagen her
hos os. Hans Ord havde altid Vægt og blev fremsat med Myn
dighed, derfor blev han ogsaa valgt til Ordfører ved de fleste
festlige Lejligheder, og hans aandelige Indsats for denne, den
danske Ungdoms betydningsfulde Sag, har sikkert i høj Grad
bidraget til den store Tilslutning, den har faaet i vor Landsdel,
ja, bidraget til at hæve den op til at gælde ikke alene legemlig
Opdragelse og Udvikling, men ogsaa til at have Betydning for
Ungdommens almenmenneskelige Opdragelse og Frigørelse.
Derfor fremhævede Alfred Poulsen ofte med stærke Ord For
bindelsen mellem Højskolen og Skytte- og Gymnastiksagen, og
derfor lukkede han altid med stor Gæstfrihed Højskolens Porte
op for Skytter og Gymnaster. Vi vil mindes hans aandfulde og
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varme Ord og hans rolige, værdige og af Personlighed prægede
Fremtræden. Det var Aandens Myndighed, der prægede ham.
Naar Alfred Poulsen stod paa Talerstolen, blev der Ro i For
samlingen. Han fremtraadte og talte som en Øverstbefalende.
Men hans stærke Kærlighed til den danske Ungdom var Under
strømmen i hans Tale og Færd.
Ved Afsløringen af den Mindesten, der blev rejst i Ryslinge
Højskolegaard, og til hvilken vor Forening selvfølgelig ogsaa
ydede sit Bidrag, var samlet en stor Skare af Alfred Poulsens
Venner, blandt dem Komponisten Carl Nielsens Enke, Billedhuggerinden Anne Marie Carl Nielsen, som havde modelleret
den vellignende Bronzemedaillon paa Mindestenen.
Ogsaa vor gamle, trofaste Medarbejder, Gaardejer Kristian
Sørensen, Lykkeby paa Langeland, afgik ved Døden i 1934.
Han var en god dansk Mand med den rette Forstaaelse af
Skytttesagen som en Folkesag, og Kærligheden til Folk og
Fædreland var hans Drivkraft.
To af vore unge, dygtige Medarbejdere mistede vi ogsaa i
dette Aar: Lærer Hagbard Krake fra Rynkeby ved Ringe og
Thorkild Hansen fra Rosilde ved Vindinge. Krake var en meget
dygtig Gymnastiklærer og benyttedes meget som. Instruktør,
Kursusleder og Dommer, og Thorkild Hansen havde som Delings
fører udført et stort og fortjenstfuldt Arbejde, særlig for Gym
nastikken. Det skyldtes sikkert ham, at der i de senere Aar var
kommet saa god Gang i Arbejdet i 4. Hovedkreds. Han var
ved sin Død Formand for Foreningens Gymnastikudvalg. Ved
hans Jordefærd fra Vindinge Kirke talte Amtsformanden, der
takkede for hans udmærkede Virke og gav Udtryk for den
Sorg, vi følte ved hans alt for tidlige Død.
En af Foreningens gamle, trofaste Skytter H. P. Olsen, Brænde
skov, fejrer i dette Aar et ret sjældent Jubilæum: 60 Aar som
aktiv Skytte. Denne brave Mand, der nærede en brændende
Kærlighed til Skyttesagen, havde ved utrættelig Flid faaet Gang
i Skytte- og Gymnastikarbejdet i Brændeskov. Der skulde me
get til at hindre ham i at overvære vore Aarsmøder, hvor han
i Reglen gav sit Ord med i Laget.
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At være Forretningsfører og Regnskabsfører for en saa stor
Forening, som vor efterhaanden var blevet, stiller selvfølgelig
store Krav til sin Mand; det var derfor ganske givet, at For
eningen maatte yde vor gamle, udmærkede Forretningsfører,
Rasmus Rasmussen, Ollerup, der nu trak sig tilbage som saa■dan, sin bedste Tak, og som en ydre Anerkendelse af hans
lange og trofaste Arbejde blev
der overrakt ham et Sølvbæger
med Inskription.
Den 15. og 16. Juni afholdtes
der paa Vallekilde Højskole en
stor Fest til Minde om Per Hen
rik Lings Gymnastiks Indførelse
i Danmark. Dagen før afholdt
De danske Gymnastikforeninger
Møde i Anledning af en Hen
vendelse fra Overbestyrelsen for
De danske Skytte-, Gymnastikog Idrætsforeninger om Samling
af de to Foreninger. Forman
den for Svendborg Amt var den
oneste Talsmand for ønskelig
Rasmus Rasmussen, Ollerup.
heden af en Samling, men han
erkendte, at Tiden endnu ikke
var dertil. Ved selve Festen mødte Fynboerne med et 100-Mandshold af ældre Gymnaster. Det var et stolt Syn, da de kom marche
rende ind med de to stoute Fanebærere foran: Rasmus Jørgensen,
Ferritslev, og Murer Rasmussen, Ollerup. Deres Sang lød kaftigt
og kønt. Det var en vanskelig Opgave for Vilhelm Kristensen at
lede dem, men det gik udmærket. De viste en ungdommelig Spænd
stighed, sprang over Hest og Buk og slog Kraftspring, altsam
men under Tilskuernes bragende Bifald, og Dagen efter gentog
de deres Opvisning paa Høve Strand, hvor de blev hyldet af
4000 Tilskuere. Det var stolte Dage for Vilhelm Kristensen, og
det var velfortjent. Da de sluttede i Vallekilde, sprang den sven
ske Major Thulin op og udbrød: „Hjertelig Tak! Det er noget
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af det glædeligste, jeg har oplevet. Mit Hjerte sad helt oppe i
Halsen af Begejstring over at se disse gamle — nej — unge,
spændstige Gymnaster! I Fynboer har bedre end mange Ord
ført Bevis for Gymnastikkens Værdi. Tak for det!“ Vilhelm
Kristensen svarede straks og udtalte: „Vi gamle er ikke kom
met her for at vise vor Dygtighed; det, der drev os herover,
var Taknemlighed for alt det gode og store, vi fik Del i under
vor Ungdoms Gymnastik. Derfor maatte vi være med paa Valle
kilde i Dag“. Major Thulin trykkede Vilhelm Kristensens Haand
med Ordene: „Endnu engang Tak, min gamle Bror fra Stock
holms Gymnastikinstitut. Jeg glemmer dig aldrig. Jeg glemmer
aldrig disse Mænd fra Vallekilde“. (Tildels efter „Svendborg
Amtstidende“).
I Øernes Kapskydning paa Møen den 30. Juni deltog en god.
Repræsentation af vore bedste Skytter. Fra 2. Hovedkreds mødte
man med to Hold Gymnaster, som trods det, at de var med
tagne af en stormfuld Overrejse, dog klarede sig pænt.
I Hundstrup, Vesterskerninge og Ollerup fejredes den 23. Juli
Mads Hansens 100 Aars Mindefest. Paa hans Grav i Hundstrup
nedlagde blandt andre Amtsformanden en Krans paa Graven
med Tak for den Sag, som han var med at rejse, og i dyb og
inderlig Erkendelse af hans Virke for Folk og Fædreland.
Ved den smukke og af henved 1200 Mennesker besøgte
Mindefest i Ollerup Højskoles Have talte blandt andre Pastor
Clausen, Korinth, om Mads Hansen og Skyttebevægelsen, For
stander Bækhøj om Mads Hansen og Højskolen og Højskole
forstander Skovrup fra Kerteminde om Mads Hansens Digtning.
Fynske Folkekor sang hans Sange, og Festen sluttede med
Opførelsen af et af hans folkelige Skuespil ved Dilettanter fra
Egnen, bl. a. Forstander Bækhøj.
Den 8. November blev Amtsformanden 70 Aar og faldt saaledes som Embedsmand for Aldersgrænsen. Han modtog paa
sin Fødselsdag en Mangfoldighed af Beviser paa Venskab og
Kærlighed ikke mindst fra Foreningens Side. En Deputation af
Bestyrelsesmedlemmer mødte i hans Hjem og forærede ham et
smukt Maleri, malet af Niels Lindberg og forestillende Brahe-
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Indmarchen ved Nordisk Skytte- og Gymnastikfest i Ollerup 1935.

trolleborg Kirke, i hvilken han nu efter 34 Aars Forløb ikke
længere skulde fungere.

FRA BEGYNDELSEN af prægedes dette Aar
af Niels Bukhs mægtige Planer til en Landsfest i
Ollerup. Snart var Gymnasternes Træning i fuld Gang, og paa
Gymnastikhøjskolen gik Arbejdet for fuld Kraft med Anlæget
af den nye, mægtige Sportsplads „Volden“. Ogsaa med Skyde
banerne paa Hvidkildemarken i Nærheden af Egense arbejdedes
der fra Aarets Begyndelse. Og Torsdag den 25. Juli, da den
store Fest begyndte, var alt i Orden, et i alle Henseender impo
nerende Anlæg, genialt og gennemført, en Ære for dets Skaber,
Niels Bukh. Da det var en Landsfest, tilkommer det ikke Svend
borg Amt at skrive de fire Dages Festhistore, og i Æren for
Festens Forløb har vi selvfølgelig kun en lille Del; men baade
vore Skytter og vore tre Opvisningshold og det lidt, vi havde
med til Idræt, repræsenterede dog Svendborg Amt paa en For
eningen værdig Maade, og i den store Tilslutning til Festen

1935

40

S. A. S. og G.

1935

havde vort Amt sikkert en ret betydelig Del. Havde Vejret,
navnlig mod Slutningen, været gunstigere, var Tilslutningen sik
kert ogsaa blevet langt større, nu anslog man den til omkring
40,000.
Vort store Ældremandshold under Rasmus Rasmussens dyg
tige Ledelse, de 800 kvindelige Gymnaster under Ingrid Skovs
Ledelse og de 600 mandlige under Rasmus Ditlev Rasmussens
Førerskab gjorde deres Sager fint. Ogsaa i Idrætten var vi
repræsenterede; men den Side af vort Arbejde var paa dette
Tidspunkt endnu i sin Begyndelse.
Kongens og Kronprinsparrets Besøg ved Festen bidrog ogsaa
til at kaste Glans over den. Hvor ofte har vi ikke siden oplevet,
at hvor vor Konge kom i sit Folk, der bragte han Lys selv i
de mørkeste Stunder.
Hele denne Fest med de værdifulde kunstneriske Nydelser,
de vægtige Ord, der lød fra Talerne, den pragtfulde Musik og
de imponerende Opmarcheringer gjorde disse Dage til noget
enestaaende, som sent vil glemmes.

Det ældre Mandshold fra Svendborg Amt.
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14,000 Gymnaster paa Niels Bukhs Stadion ved Aabningsfesten.

Den 7. Juli indviedes den ny Idrætsplads i Ringe med Op
visning af Niels Bukhs Sommerelever. Det blev en god Ind
vielsesfest og en Glædesdag for alle dem, der her saa Frugten
af deres ihærdige Arbejde for at faa rejst dette store Stadion.
Dette galdt ikke mindst Urmager Morten Eriksen, Ringe, som
her satte Kransen paa sit store og trofaste Arbejde for Skytte-,
Gymnastik- og Idrætssagen i Svendborg Amt.
Allerede i sine unge Aar tog han ivrigt Del i Skydningen i
hans Fødesogn, Vindinge, og da han senere nedsatte sig i Ør
bæk, voksede hans Arbejde og Interesse for Sagen, og den
formindskedes ikke, da han flyttede sin Forretning til Ringe.
Det er ikke blot i sin egen Hovedkreds, men ud over hele
Amtet, at han har taget sig af Skydningen. Utallige er de Kap
skydninger, Festskydninger og Skydekursus, som han har arran
geret og ledet. Ogsaa i de Aar, da han var Foreningens For
retningsfører udførte han et særdeles godt og fortjenstfuldt
Arbejde med Interessen ligelig fordelt over de tre Grene af
vort Virke. Men en stor Idrætsplads i Ringe med Svømme-
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bassin osv. var hans Ynglingstanke. Nu blev den til Virkelighed.
Og selv om et saadant Anlæg ude paa den bare Mark selv
følgelig gjorde et nøgent Indtryk, saa har det dog vist sig,
gennem de Aar, der er gaaet siden Indvielsen, at det er
en smuk og meget vel indrettet Plads, og den staar som et
Æresminde for alle de gode Mænd — og blandt dem ikke
mindst Morten Eriksen —, der
bragte økonomiske Ofre og of
rede Tid og Arbejde for dette
Værks Gennemførelse til Gavn
for dansk Ungdom.
Som en gammel, trofast Støtte
for Arbejdet i vor Forening skal
nævnes fhv. Friskolelærer Skovrup fra Ryslinge. Vist nok i alle
de Aar, der har været afholdt
Lombjergefest, har Skovrup ydet
sin Tjeneste som Dommer.
Blandt vore gode Mænd ind
tager Gaardejer Erik Eriksen,
Killerup, en fremtrædende Plads
igennem mange Aar, som aktiv
Morten Eriksen, Ringe.
Deltager i vort Arbejde og senere
som passiv, har han aldrig svig
tet, men ud fra sin rige Erfaring givet et Ord med i Laget. I
en Periode var han Medlem af Overbestyrelsen for de danske
Skytteforeninger.

EFTER det bevægede Aar 1935 fulgte et for For
eningen forholdsvis roligt Aar.
Aarsmødet skulde have været afholdt den 23. Februar, men
maatte paa Grund af Snestorm udsættes og blev først afholdt
den 15. Marts.
En af Foreningens gamle trofaste Støtter Hans Christensen,
„Bleggaarden“, afgik i Foraaret 1936 ved Døden. Han hørte
til de stille — en af dem, der ved sit lange og trofaste Virke
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for Skyttesagen blev en af dens solide Støtter, særlig i sin
Hjemegn i 2. Hovedkreds.
Den 17., 18. og 19. Juli afholdt De danske Skytte-, Gymna
stik- og Idrætsforeninger Jubilæumsfest ved Vingsted paa den
af Vejle Amts Skytteforening med stor Bekostning anlagte Fest
plads med Anlæg til Gymnastik, Idræt, Svømning og Skydning.
Pladsen, der ligger ca. 10 km vest for Vejle, er meget smuk,
Skydebanen næsten ideel; men desværre begunstigedes Festen
ikke af Vejret, navnlig den sidste Dag.
Vi var repræsenterede af et godt Hold Skytter, som klarede
sig særdeles pænt. Ogsaa vore to Hold Gymnaster, et mand
ligt og et kvindeligt, foruden to Hold Haandboldspillere, det kvin
delige fraTaarup, det mandlige fra Svendborg Gymnastikforening.
Disse klarede sig fint og gennemførte deres Øvelser trods plaskvaadt Gymnastikgulv og en Haandboldbane, som nærmest lignede
en overrislet Eng. De tog den uheldige Situation med godt HumørDen 16. August blev Skydebaneanlæget ved Rødme — i Nær
heden af Stenstrup — taget i Brug. Dette udmærkede Anlæg

Amtsforeningens Skydebaneanlæg ved Rødme.
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kostede vore Skytter mange Penge; ogsaa Odense Amts Skytte
forening ydede Bidrag mod visse Rettigheder til at benytte det.
Og nu blev det indviet ved en Kapskydning mellem Odense og
Svendborg Amt.
Pladsen, hvorpaa Anlæget ligger — Kortdistancebanerne paa
en særlig Plads — er lejet for et længere Aaremaal af Gaardejer
Jens Rasmussen, som har stillet
sig overordentlig velvillig over
for Foreningen.

DEN 23.Marts døde
Thorvald Aagaard.
Han var et betydeligt Menneske
baade som Komponist og Leder
af Sang og Musik. Fra sit Barn
domshjem i Rolfsted kom han i
Forbindelse med Valgmenighe
den og Folkehøjskolen — ja,
ogsaa med Skytte- og Gymna
stikforeningen, og det prægede
hele hans Liv, og med hele sit
Liv tjente han Folkesangen og
Thorvald Aagaard,
Musikken. Ligesom han i sin
Fremtræden var beskeden, saaledes var han det ogsaa som Tonedigter, men netop hans jævne
og dybe Tone, som altid saa træffende passede til Ordene, har
gjort mange af hans Melodier meget yndede og brugte, ikke
mindst blandt Gymnasterne. Her skal blot nævnes enkelte som:
„Sorgløst kan vi ej synge dit Navn“, „Modig Ungdom“, hvor
baade Ord og Tone er af ham, „Algrøn hedder mit Fædre
land“, og saa alle de gode Melodier til Jeppe Aakjærs Sange.
Thorvald Aagaards Betydning som Skaber og Leder af „Fyn
ske Musikanter“ og dermed Vækkelsen af Sansen for og Kær
lighed til den gode Musik kan ikke nok fremhæves, men Stedet
er ikke her til nærmere at komme ind derpaa. Thorvald
Aagaard havde selv været ivrig Gymnast, og Kærligheden til
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den bevarede han gennem Aarene. Da vore Gymnaster i 1925
drog til Festen paa Dybbøl, sendte han nedenstaaende Sang
tilegnet Svendborg Amts Gymnaster:
Er vi unge og kan sjunge

I vor Glæde maa vi kvæde

om vort skønne, frie Land,

i en fast og munter Takt,

lad det runge fra vor Tunge

vi vil træde denne Kæde

over Skov og Sø og Strand.

for vort frie Land paa Vagt.

Norner spandt os det, som bandt os,
det, der binder end i Dag.

Hvad vi vandt os, vokse blandt os,
blive hele Folkets Sag!

Den 19. Juni døde en af vore bedste Mænd, Gdr. Lars Jør
gensen Duelund, Lakkendrup, der lige fra sine unge Dage med
Liv og Lyst tog Del i Skytteforeningens Virksomhed. Efter
Hjemkomsten fra Militærtjenesten som Korporal blev han De
lingsfører i Gudbjerg Skyttekreds, senere blev han Formand for
2. Hovedkreds, hvad han vedblev at være i en lang Aarrække. Den:
Ro og Dygtighed, der prægede hele hans Personlighed, førte ham
ind i mange forskellige Hverv. I Skytteforeningen var han meget
benyttet som Forhandlingsleder og som Regnskabsfører ved
Amtsskyttefesterne. Han var en god dansk Mand, afholdt af alle.
Paa Toaarsdagen efter hans Død afsløredes i Gudbjerglund
en smuk Mindesten, prydet med hans Billede.
Den 18. Juli blev der afholdt Amtsfest i Ringe paa den nye
Idrætsplads. Festen var begunstiget af et straalende Sommer
vejr og Tilslutningen, navnlig af aktive Deltagere, rigtig god.
Der mødte 76 Hold med ca. 2000 Gymnaster, 6 Hold mandlige
og 6 Hold kvindelige Haandboldspillere, et Hold til Svømning
og en Del Udøvere af fri Idræt.
Amtsformanden bød velkommen og mindede om, at det var
61 Aar siden, der sidst havde været Amtsfest i Ringe, den Gang
med Skydning og Vaabenøvelser; han pegede paa, at trods alle
Forandringer, som Tiden har ført med sig, er vort Maal nu,
som den Gang: en god, sund, dansk Ungdom.
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Aftenfesten sluttede med en Opvisning af 42 kvindelige De
lingsførere fra Ryslinge Højskole under Ledelse af Rasmus
Hansen, Ryslinge.
Derefter samledes ca. 5000 Mennesker paa Stadion. Sangkoret „Midtfyn“ sang først 4 Sange, hvorefter Formanden
bragte en Tak for Dagen til Gymnasterne og alle, der havde
bidraget til dette Stævnes smukke
Forløb. Han sluttede med at ud
tale, at det Folk, som har Vilje
til Livet, taber ikke sin Eksi
stensberettigelse, og vi er for
visset om, „at end lever den
gamle af Dage“, og han vil ikke
tage sin Haand bort fra vort
gamle Fædreland. Derefter holdt
Forstanderinden for Snoghøj
Gymnastikhøjskole J ør gine
Ab ild gaard Aftenens Fore
drag. Hendes Emne var Legeme
og Aand, og hun sluttede med
at sige: „Legeme og Aand, det
skal være Stjernen over vort
Arbejde. Vi skal ikke fornægte
Rasmus Hansen, Ryslinge.
Glansen fra Evigheden, men
hjælpe og forstaa hinanden. Legemsøvelserne skal være op
dragende, være Aandens Tjenere.“ Hun sluttede med at sige:
„Der er slaaet Bro mellem Jylland og Fyn; det skal ogsaa
gælde vort Arbejde med Ungdommen, at vi kan bygge en Bro
mellem Legeme og Aand.“
Ved Øernes Stævne i Hillerød deltog vi baade med Skyt
ter, Gymnaster og Idrætsfolk. Vore Skytter klarede sig ikke
særlig fint, og Gymnaster og Idrætsfolk klagede over Arrange
mentet.
Den 29. August afholdtes Kapskydning mellem Odense og
Svendborg Amter paa det nye Anlæg i Rødme, hvor ogsaa
senere Danmarksmesterskabsskydningen afsluttedes.
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PAAAARSMØDET i Ringe fremsætter Niels Bukh
Forslag om Samling mellem de to i 1929 adskilte
Foreninger. Efter en Del Drøftelse for og imod, blev Forslaget
vedtaget med 68 Stemmer imod 6. Men da det kom til For
handling og Afstemning i De danske Gymnastikforeninger, for
kastedes Forslaget. Man havde ikke noget imod at modtage
De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeningers Gymnaster
som Medlemmer, men Sammenslutning var man imod.
I Øernes Stævne i Roskilde den 25. og 26. Juni deltog vi med
et Hold Skytter og to Hold Gymnaster fra Langeland samt
Haandboldhold. Der var ikke rigtig Tilfredshed med Arrange
mentet, Programmet blev ikke overholdt.
Hundstrup Skyttekreds fejrede 75 Aaret for Mads Hansens
Skyttekreds „Palnatoke“. Den gamle, af Kvinderne skænkede,
Fane med Indskriften: „End er mit bedste Skud i Vente“ var
med ved Festen. Der blev nedlagt Blomster paa Mads Hansens
Grav, hvor Amtsformanden talte ganske kort om Mads Hansens
nationale Betydning. Den egentlige Fest holdtes i Vestersker-
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ninge Forsamlingshus, hvor Formanden for 6. Hovedkreds,
Redaktionssekretær Orloff, Svendborg, var Hovedtaler.
I August afholdtes forskellige Idrætsstævner. I Svendborg
var der Kamp mellem Odense, Svendborg og Maribo Amter i
Haandbold og Fodbold, og et Landsidrætsstævne skulde have
været afholdt i Ollerup, men paa Grund af Mund- og Klove
syge maatte Stævnet forlægges
til det nye Stadion i Faaborg,
men Følgen var et forholdsvis
ringe Besøg af Tilskuere.
For muligvis at bringe Liv i
Sagen, havde Skytterne planlagt
en Agitationstur til Ærø, hvor
Skytte- og Gymnastiksagen aldrig
rigtig har slaaet Rod. Turen fandt
stor Tilslutning — 4 å 500 Del
tagere — men Kvægsygen lagde
ogsaa her Hindringer i Vejen.
Det blev forbudt Ærøboerne at
overvære Gymnasternes Opvis
ning, saa der blev ikke megen
Agitationi den Tur, kun en for
Julius Hansen, Ørbæk.
nøjelig Sommerudflugt for vore
Gymnaster.
En af vore mest trofaste Skytter gennem mange Aar, Harald
Jørgensen, Refsvindinge, fik gennemført en meget fornøjelig,
gammeldags Skytte-, Gymnastik- og Folkefest i Refsvindinge
den 28. August. Gamle Skytter var indbudt og mødte, og da
Skydningen var endt, stillede alle Skytterne op paa Geled, og
med Gevær paa Skulder, med Musik og Faner i Spidsen mar
cheredes der taktfast til Forsamlingshuset, hvor Festen sluttede
med Gymnastikopvisning og Fællesspisning. Et smukt Vidnes
byrd om, at Skytter og Gymnaster godt kan komme ud af det
med hinanden.
Den 13. September afsløredes paa Ørbæk Kirkegaard en Minde
sten over Gaardejer Julius Hansen, Ørbæk. Han var vor

1938

S. A. S. og G.

49

Forening en god Mand, der i Aarenes Løb har udført et godt og
trofast Arbejde baade for Skydning og Gymnastik. Han var i
en Del Aar Hovedkredsformand i 4. Hovedkreds, hvor det lyk
kedes ham at faa god Gang i Arbejdet. En Tid var han For
mand for Amtets Gymnastikudvalg, men desværre hæmmede Syg
dom ham i Arbejdet, og Døden bortrev for tidligt denne udmær
kede Mand fra hans Hjem og hans gode Arbejde for Skyttesagen.
Den 6. December afgik fhv. Højskoleforstander Thøger Dissing
ved Døden. Han var en god Mand for Skytte- og Gymnastik
sagen I de Aar, han var Forstander for Vejstrup Højskole,
lukkede han altid gerne Portene op for vort Arbejde, og som
den gode Ordfører, han var, benyttedes han ofte som Taler
ved Skytte- og Gymnastikfester. Saa vidt vides, var det ogsaa
ham, der fik Ideen til Anlæget af „Gudbjerglund“, det smukke
Anlæg paa det minderige Sted med Oltidsgravene, hvortil nu er
føjet Mindestene over Mænd og Begivenheder fra senere Tider:
Genforeningen, Stavnsbaandets Løsning, Lars Jørg. Duelund og
Sognefoged Kristensen, Vejstrup.

Hovedkr edsfest i Gudbjerglund.
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Svendborg Gymnastikforenings Ankomst til Almindingen paa Bornholm.

DER prøves paa noget nyt, idet Foreningen den
23. Februar afholdt et Forhandlingsmøde, hvor Se
minarielærer L. E. Christensen fra Skaarup indledte en For
handling om vort Arbejde. Mødet var godt besøgt og vellykket;
en god Begyndelse.
Fra Aarets Begyndelse var de Gymnaster — ca. 65 yngre
og 28 ældre —, som her fra Amtet var udtaget til at deltage
i Turen til „Lingiaden“ i Stockholm, stærkt optaget af at træne.
Det blev en uforglemmelig Tur for dem, der var saa lykkelige at
komme med, og en Glæde for dem, der maatte blive hjemme,
at høre om, hvor fint, vore Folk klarede sig deroppe.
Særlig Opmærksomhed vakte vort store Hold af ældre Gym
naster under den 75-aarige K. A. Knudsens Ledelse og med den
75-aarige, ranke Vilh. Kristensen som Fanebærer.
Kort Tid efter Hjemkomsten fra Stockholm fejredes K. A. Knud
sen paa sin 75 Aars Fødselsdag ved en Fest paa Fyns Forsam
lingshus i Odense.
Paa Bornholm afholdtes det aarlige Østævne i Dagene fra
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17.—19. Juni. V ideltog med et Hold Skytter og tre Hold Gym
naster fra Svendborg Gymnastikforening (76 Deltagere).
Resultatet af Aarets Idrætsøvelser præsenteredes ved et vel
lykket Amtsstævne i Ringe den 6. August. Det var væsentligst
Haandbold, det drejede sig om, men ogsaa en Del Udøvere af
fri Idræt mødte frem.
De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger havde
tilrettelagt et Landsidrætsstævne i Ollerup med Skydning i
Rødme om Danmarksmesterskabet. Skydningen lededes af Hæ
rens Øverste, Generalløjtnant E. With, som Formand for Over
bestyrelsens Skydeudvalg. Men midt under Skydningen blev
han telefonisk kaldt til Hovedstaden: Krigen stod for Døren,
løvrigt forløb Stævnet godt, i straalende Sommervejr, men uden
særlig stor Tilslutning af Tilskuere.
Og faa Dage efter brød Krigen ud og kastede sin mørke
Skygge ogsaa over vort Arbejde.
En af vore bedste Folk paa Skydningens Omraade, fhv. Dok
mester H. K. F. Hansen, Svendborg, afgik i dette Aar ved

Danmarksmestrene i Haandbold:
Svendborg Gymnastikforening.
Taarup Gymnastikforening.
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Et flot Udspring fra 10 Meter Vippen (Ringe Friluftsbad).

Døden. Ikke blot i sin egen Kreds, Svendborg, men for Skyd
ningen i hele Amtet havde han udført et godt og trofast Arbejde.

S AA KOM vort Jubilæumsaar, men hvordan skulde
man fejre de 75 Aars Virke? Der var Enighed om,
at selv om Verdenssituationen saa aldrig saa truende ud, maatte
den dog ikke hæmme os i vort daglige Arbejde med de unge.
Lad os se Tiden an, lød det.
Saa kom den 9. April, vel nok den mørkeste Dag i Danmarks
Historie. Men det er et Vidnesbyrd om vort Folks Levedygtig
hed: Folket bøjede sig under Slaget, men det lammedes.
ikke. — Det er, som om det haarde Slag har vækket Folket,
kaldt til Samling. Derfor har indenfor vort Omraade dette Aar
været kendetegnet ved gode Hovedkredssammenkomster med
ypperlig Stemning og god Tilslutning.
Paa Idrætspladsen i Ringe afholdtes den 1. September en.
Amtsturnering med særdeles gode Haandboldhold og flinke Ud
øvere af fri Idræt. Da al Skydning var forbudt siden 9. ApriL
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havde man optaget Bueskydning som en Slags Erstatning.
Denne nye Idræt præsenteredes ogsaa ved Stævnet.
Skyttesagens gamle og trofaste Forkæmper, Vilhelm Kri
stensen, „Hjemkilde“, fejres ved en vellykket Fest i Vejstrup i
Anledning af, at han fyldte 75 Aar. Fra sine unge Aar har han
kæmpet for Dygtiggørelsen af vor Ungdom til en god dansk
Ungdom. Det har været en Livssag for ham; for den har in
gen Ofre været ham for store; thi den havde hans Kærlighed,
for den ofrede han sin Tid, sine Kræfter og sit Arbejde. Og
trods Skuffelser har han været sin Ungdoms Idealer tro.
Det bedste og skønneste Billede af hans Person og hans
Væsen har vi fra Lingiaden i Stockholm, hvor han, den ranke
75-aarige Gymnast, støt og stolt bærer vort Flag i Spidsen for
de danske Gymnaster.

Bueskydning ved Amtsstævnet i Ringe.

VIS man vil danne sig et Helhedsbillede ud fra de foranstaaende Optegnelser af Begivenhederne i vor Forening i
de sidste 25 Aar, vil det maaske forme sig som et broget Bil
lede — mest af Fester. Men bag Festerne ligger Arbejdet, og
vor Forenings Historie kan ikke skrives, uden at det, saa stærkt
som muligt, fremhæves, at dette Arbejde saa godt som ude
lukkende har hvilet paa vore Delingsførere —, denne Stab af
unge Mænd og Kvinder, der for en ringe eller ingen Løn i fuld
Frivillighed har uddannet sig til at lede og ofte gennem Aar
trofast har arbejdet for og med de unge og ved deres Eksempel
og aandelige Paavirkning i Virkeligheden været Saltet i vort Ar
bejde. Gennem et Utal af Delingsførermøder og Kursus, fra
1 og 2 Dages til flere Maaneders, har de vedligeholdt og fort
sat deres Uddannelse. Og saa har vi her i vort Amt haft det
store Gode, at vore Højskoler gæstfrit har lukket deres Døre
op for os, og at vi har haft dygtige Kursusledere baade kvin
delige og mandlige.
En Mand skal her særlig nævnes Rasmus Hansen, Ryslinge,
der gennem 25 Aar har virket som Gymnastiklærer ved Rys
linge Højskole, hvis Delingsførerskole han overtog, da Jens
Ovesen af Helbredshensyn maatte opgive den. Fra sin Ungdom
har Rasmus Hansen været en ivrig Gymnast, og da han, efter
et Højskoleophold paa Vejstrup Højskole, hvor han deltog i
Delingsføreruddannelse under Faurby Stengaard, senere tog
Statens etaarige Gymnastikkursus, stod han skikket til at tage
Gerningen op som Gymnastikleder og Lærer. Og han har væ
ret en meget benyttet Mand. Utallige er de Kursus, han. ved
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Siden af sin Ledelse af Delingsførerskolen, med den for ham
særegne Livlighed og Fart, har ledet her i Amtet — ja, ud
over hele Landet. Det sprudlende Liv, der er et Særkende for
ham, kommer rigtig til sin Ret og Udfoldelse, naar han leder
Sanglege og Folkedans.
Det er en Selvfølge, at det har haft en meget stor Betydning
for Arbejdet i vort Amt, at vi har Niels Bukhs Gymnastikhøj
skole liggende midt iblandt os. En meget stor Del af vore De
lingsførere har faaet deres Uddannelse hos Niels Bukh, og
talrige er de Delingsførerkursus og Sammenkomster, som han
med storslaaet Gæstfrihed har taget imod. Det er ogsaa en
Kendsgerning, at Gymnastikken i vort Amt er stærkt præ
get af Niels Bukhs System. Ingen har som han forstaaet at
planlægge og gennemføre mægtige Anlæg og storslaaede
Fester.
Af den Bestyrelse, som i 1915 stod i Spidsen for vor For
ening, er Forfatteren og Redaktør Niels Egebjerg, Nyborg, de
eneste, der er tilbage — alle de andre er døde. Men „for de
gamle, som faldt, er der ny overalt.“ Og i den nuværende Be
styrelse, som er talrigere end den i 1915, sidder dygtige og
og interesserede Kvinder og Mænd fordelt i Udvalgene for
Skydning, Gymnastik og Idræt. Formand for Skydeudvalget er
den energiske Købmand Charles Stærmose fra Lunde, og hans
Medhjælpere er Niels Hansen, Vesteraaby, Johannes Rasmus
sen, Langaa, Harald Andersen, Højrup, og Eigil Jensen, Saaderup.
Formand for Gymnastikudvalget er Gaardejer Karl Jørgensen,
Gultved, viljestærk og dygtig, bistaaet af Typograf Bernhard
Hansen, Svendborg, der tillige siden 1935 er Medlem af Over
bestyrelsen for De danske Skytte-, Gymnastik- og Idrætsfor
eninger, endvidere Lærerinde Didde Jensen, Faaborg, Frk. Anna
Vinther Madsen, Simmerbølle, og Gaardejer Peder Tønnes, Ollerup. Formand for Idrætsudvalget er Lærer J. Jensen, Taarup,
der med fast Haand, Ro og Dygtighed forstaar at lede Idræt
ten, saa den indgaar som et værdigt Led i vort Arbejde, han
beklæder desuden Pladsen som Formand i 4. Hovedkreds, i
Idrætsudvalget er hans Medhjælpere Frk Doris Larsen, Ringe,
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Frk. Edith Christiansen, Frørup, Kristian Birkelund, Ringe, og
Lærer Vestergaard, Ny Stenderup, der tillige er Formand for
3. Hovedkreds.
I Bestyrelsen sidder desuden Hovedkredsformændene, Gaardejer Hans P. Hansen, Sødinge, der i en Aarrække med stor
Dygtighed har staaet i Spidsen for 1. Hovedkreds; dette gæl
der ogsaa Formanden for 2. Hovedkreds, Gaardejer og Sogne
foged Th. Nielsen, Brudager. 5. Hovedkreds, Langeland, har en
varmhjertet og energisk Formand i Lærer A. Jørgensen, Longelse, og 6. Hovedkreds ledes af vor dygtige og erfarne For
retningsfører Rasmus Rasmussen, Ollerup, og endelig i 7. Hoved
kreds, Ærø, er Mejeribestyrer Jensen, Bregninge, Formand.

Det har gennem de svundne Aar været en stor Støtte for
Foreningen, at de ældre og Hjemmene har stillet sig saa vel
villigt overfor vort Arbejde og sluttede Kreds om de unge,
ligesom vi ogsaa har kunnet glæde os over Støtte fra forskel
lige Institutioner, til hvilke der her skal rettes den bedste Tak.
Dette gælder først og fremmest Svendborg Amtsraad, Nyborg
Byraad, Svendborg Byraad og Landbosparekassen for Fyn.

Paa foregaaende Side ses den nuværende Amtsbestyrelse:

1. Række fra

venstre: Gdr. H. P. Hansen, Pastor J. Chr. Clausen, Uddeler R. Rasmussen,

Red. Joh. Brydegaard, Førstelærer Jensen.
2. Række fra venstre: Købm. Charles Stærmose, Frk. Doris Larsen, Sogne
foged Th. Nielsen, Lærerinde Didde Jensen, Frk. A. Vinther Madsen, Frk. Edith
Christiansen, Urmager Chr. Birkelund, Lærer A. Jørgensen, Lærer Westergaard,
Gdr. Harald Andersen.
3. Række fra venstre: Tømrer Niels Hansen, Gdr. Peder Tønnes, Johs. Ras
mussen, Gdr. Karl Jørgensen, Gdr. Eigil Jensen, Typograf Bernh. Hansen.

O M Forretningsmanden ved Aarets Slutning opgør sin Sta
tus, saaledes ligger det nær at spørge, hvad er der saa

S

naaet i de 75 Aar med Arbejdet i vor Forening. Selvfølgelig

har dette Arbejde det fælles med alt menneskeligt, at det har
været skrøbeligt og ufuldkomment, og de ydre Resultater er
maaske ejheller særligt iøjenfaldende, men paa den anden Side
viser Tallene, hvormed denne Beretning slutter, at det dog er

en betydelig Del af Amtets Ungdom, som i Aarenes Løb er
traadt ind i vore Rækker og har taget Del i Arbejdet for at
blive en god, sund, dansk Ungdom, saa vi tør tro, at det, der
begyndte for for 75 Aar siden, har haft sin Betydning for den
danske Ungdom i vor Landsdel.
Hvad Fremtiden vil bringe ligger skjult som i en mørk Taage,
men vi tør tro og haabe, at vort Folk maa faa Lov til at leve
som et frit, selvstændigt Folk, blot vi sætter al vor Vilje ind.
for at værne om alt, hvad der er Dansk.
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J. Chr. Clausen.

„... / Virkeligheden er han ogsaa selvskreven som
Formand nu. .. . Hans rolige Omdømme, hans klare
Overblik og frem for alt hans Kærlighed til Sagen
gør ham til en Skytteforeningsformand, som alle kan
være tilfredse med og stolte af ... Under hans
Ledelse gaar Svendborg Amts Skytteforening trygt
ind i det næste halve Hundred Aar“.

aaledes slutter Redaktør Hans R. Egebjerg sin Skildring af
Pastor J. Chr. Clausen. Disse Ord er et tro Udtryk for det
gode, ja, hjertelige Forhold mellem Amtsskytteforeningens Med
lemmer og deres Formand. De har bestaaet deres Prøve i de
forløbne 25 Aar, der ingenlunde har været gunstige for Skytte
sagen. Verdenskrigen, der paa saa mange Maader har haft
skæbnesvangre Følger, har ogsaa øvet en svækkende Indfly
delse paa Skyttesagen ud fra dens bærende, nationale Idé. For

S
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Pastor Clausen har det været en Sorg at se dette. Men det har
ikke mindsket hans Kærlighed til og Interesse for Amtsskytte
foreningen eller Sagen — tværtimod har han følt sig inderligere
knyttet til begge og stræbt at faa det bedste ud af de Forhold
som Tiden førte med sig. Stedse har han været rede til at give
Møde ved saavel mindre som større Fester for at tale et hjer
tevarmt Ord, som kunde vække og øge Lysten til sund Idræt
og Kærlighed til vort Folk og Fædreland.
Det var ikke med Glæde, Pastor Clausen saa den Adskillelse
mellem Skytter og Gymnaster, som fandt Sted 1929, men han
bøjede sig loyalt for sine Gymnasters Ønske om at indmelde
sig i „De danske Gymnastikforeninger“, og han tiltraadte og
anbefalede de deraf følgende nødvendige Ændringer i Amts
foreningens Organisation og Love med formel Adskillelse udadtil,
saaledes at Gymnasterne blev tilsluttet „De danske Gymnastik
foreninger“, og Skytterne blev staaende under „De danske
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger“, men reelt for
blev begge Parter sammensluttet i Amtsforeningen som hidtil,
hvor Gymnasterne vælger et Gymnastikudvalg og Skytterne et
Skydeudvalg, men er enige om at vælge fælles Formand og
Forretningsfører, der tillige er Næstformand. Vel var der i første
Omgang nogle Gymnaster, som ønskede fuldstændig Adskillelse
mellem Skytter og Gymnaster under hver sin Formand i Lig
hed med, hvad der fandt Sted i flere andre Amtsforeninger
— paa sine Steder under bitre Kampe — men naar dette Ønske
ikke vandt fornøden Tilslutning, men mødte stærk Modstand
og ikke senere har vist sig, saa er dette et smukt Vidnesbyrd
baade om de stærke, personlige Hjertebaand, der gennem Aarene
er bleven knyttet mellem Pastor Clausen og hans gamle For
ening, og om den Fællesskabets Aand, der stedse har raadet
mellem Skytter og Gymnaster med ham som Samlingsmærke.
For et Par Aar siden havde han paa Grund af Alder (Pastor
Clausen er født den 8. November 1864) bebudet at ville fra
træde som Formand, men hans store Kærlighed baade til Arbejdet
og til hans gamle Forening fik ham til at frafalde dette Forsæt.
Sidste Foraar var det Foreningens forestaaende 75 Aars Jubi-
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læum, der fik ham til at fortsætte endnu et Aar. — Den 9. April
har forstaaeligt nok været et haardt Slag for vor gamle, af
holdte Formand. Men det maa haabes, at netop den 9. April
vil give ny og bedre Vækstbetingelser for den Sæd, han saa
trofast gennem mange Aar har saaet i danske Hjerter. Sker
dette, da vil den Sag og den Forening, han har viet sine bedste
Kræfter, gaa en ny og rig Fremtid i Møde; og da vil hans
store Sorg vende sigtil endnu større Glæde. — Ja, maatte dette
ske! Da — men ogsaa kun da — tør det haabes, at Danne
brog fremtidig maa vaje over et frit Folk.

Vilhelm Kristensen.
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orinden dette Jubilæumsskrift afsluttes, ønsker vi at bringe
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de Institutioner og private, ved hvis Hjælp det er lykke

des os at fuldføre Værket under de nuværende Forhold, en

varmfølt Tak.
Vi bringer hermed en Fortegnelse over Bidragyderne:

Svendborg Byraad, Nyborg Byraad og Faaborg Byraad.
Følgende Sogneraad:

Aunslev-Bovense, Bjerreby, Breg-

ninge (Taasinge), Diernisse, Egense, Flødstrup, Gudbjerg,
Gudme-Brudager, Gestelev, Haastrup, Hesselager, Herringe,

Herrested, Horne, Krarup, Kværndrup, Langaa-Øksendrup,

Marstal Landsogn, Ollerup-Kirkeby, Ringe, Svanninge, Svin-

dinge, Søllinge-Hellerup, Sønderbroby,Tranderup (Ærø), Tved,
Thurø, Ulbølle, Vesteraaby, Vesterskerninge.

Private:

Landbosparekassen for Fyn, Svendborg Bank,

Øxenbjerg Dampmølle, Mejeriejer Langelund, Hesselager,
Carl Th. Møller, Svendborg, Bille Wiggers, Svendborg, Svend

borg Boghvede- og Havremølle, Urmager Chr. F. Poulsen,

Svendborg, Skotøjshandler Henri Jensen, „København“, Svend
borg, Trikotagehandler J. C. Andersen, Svendborg, Svendborg

Tagpap- og Cementvarefabrik, Frk. Ketty Hassing, Svendborg,

Werner Kuhr, Svendborg.

Amtsudvalget.

