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FORORD
For ca. 2 Aar siden besluttede Odense Gymnastikforenings
Bestyrelse at forsøge om muligt at udgive et Festskrift i Anled
ning af Foreningens 25 Aars Jubilæum for derved at give alle
interesserede Lejlighed til at stifte nøjere Bekendtskab med For
eningens Virksomhed i de svundne 25 Aar.
Som den af Foreningens aktive Medlemmer, der havde del
taget længst i Arbejdet for Foreningen, dels som aktiv, dels som
Medlem af Bestyrelsen, og som derfor skønnedes at have størst
Kendskab til Foreningens Virken og dens Historie, blev det under
tegnede, der fik overdraget det Hverv at forsøge at samle det for
nødne Materiale.
Da det kan have sin Interesse for Læseren at erfare, paa
hvilket Grundlag de historiske Data er byggede, skal jeg tillade
mig at meddele lidt herom.
Jeg opspurgte først Adressen paa en Mængde forhenværende
Medlemmer, der nu var bosiddende i forskellige Egne af Landet,
specielt ældre Bestyrelsesmedlemmer, henvendte mig til disse og
til Foreningens gamle Lærere, men — kun sparsomme og, som
det senere viste sig, i nogle Tilfælde fejlagtige Oplysninger kom
mig paa denne Maade i Hænde.
Da der for Foreningens første Leveaar ikke fandtes nogen
Forhandlingsprotokol eller andre brugbare Optegnelser, maatte
jeg søge andetsteds hen, og naturligvis gik min Gang til Fyens

Stifts Arkiv, hvor jeg blev meget elskværdigt modtaget og fik
overladt Fyens Stiftstidende til Gennemsyn. Jeg begyndte da i
Arkivet at gennemlæse Fyens Stiftstidende for Aaret 1880, men
da jeg efter 3 Timers Arbejde kun havde naaet at gennemarbejde
og faa Notitser for et Tidsrum af 2 Maaneder, kunde jeg indse,
at paa denne Maade lod det sig ikke gøre.
Jeg rettede da en Anmodning til vor tidligere, fortræffelige
Formand, Hr. Redaktør M. Dreyer, om at laane de sidste 25 Aargange af Fyens Stiftstidende med mig hjem, og jeg skylder Hr.
Dreyer den største Tak, fordi dette, til Trods for den store Risiko,
der var forbunden med saadant Udlaan, blev mig tilstaaet med
sædvanlig Elskværdighed.
Nu tog Arbejdet Fart; ved Hjælp af Stiftstidende, som jeg
gennempløjede fra Ende til anden i Tekst og Avertissementer, og
hjulpet af Udklip af adskillige Aargange af forskellige Idrætsblade,
som jeg i Aarenes Løb har samlet, ved Oplysninger, hentede fra
Programmer, Indbydelser, Sange og gamle Meddelelser, lykkedes
det mig efter ca. halvandet Aars vedholdende Arbejde at faa
fremskaffet et saa fuldstændigt Materiale, at næppe noget af Be
tydning er forbigaaet.
Alt, hvad jeg saaledes har samlet og sammenarbejdet, er nu
ordnet og indlemmet i Foreningens Arkiv, men da det vilde være
umuligt, og — navnligt overfor udenforstaaende — virke trættende
at medtage alle de saaledes fremskaffede Oplysninger og Beret
ninger i den i Materialet foreliggende Form, foretog jeg det næste
Skridt, — at gøre et Uddrag til Brug ved Affattelsen af det om
handlede Skrift; og det er dette Uddrag, som nu i dette lille
beskedne Skrift som Bidrag til Foreningens Historie forelægges
Offentligheden til velvillig Bedømmelse.
Jeg har bestræbt mig for paa det nøjeste at holde mig til de
foreliggende Data og været omhyggelig for at undgaa Fejl; men

skulde en eller anden Fejl være løben mig i Pennen, — ja da
haaber jeg paa Tilgivelse fra Læseren og fra den, hvem Fejlen
mulig vedrører.
For at bidrage til at give dette Skrift mere Interesse har jeg
med Bestyrelsens Samtykke henvendt mig til Dhrr. Krigsassessor
Poul Petersen og Løjtnant J. P. Müller samt Foreningens gamle
trofaste Elev, Gymnastiklærer M. le Févre og udbedt mig Dhrr.s
Assistance, — og jeg beder dem modtage min bedste Tak for de
udmærkede Bidrag, som jeg har modtaget fra deres Haand til
Indlemmelse i Skriftet.
Jeg beder alle og enhver, som har meddelt mig Oplysninger,
særlig Hr. Redaktør M. Dreyer, modtage min Tak, ligesom jeg
specielt retter en Tak til Hr. cand. juris V. Frandsen for den gode
Hjælp og det store Arbejde, han har ydet mig ved Uddraget af
det samlede Materiale og Affattelsen af det foreliggende Skrift.

Odense i Oktober 1905.
Ærbødigst
Jørgen From.

Drengeborgerskolens Gymnastikhus i Jernbanegade.

ODENSE GYMNASTIKFORENING
GENNEM FEMOGTYVE AAR
Det var i Slutningen af 1870’erne, at endel unge Mænd i
Odense sluttede sig sammen for at dyrke Gymnastik hos Gymna
stiklærer Carl Abel, .og der blev samtidig hermed af afdøde Lærer
Lauritzen gjort Forsøg paa at oprette en gymnastisk Forening.
Det viste sig imidlertid umuligt at faa de fornødne Lokaler stillet
til Disposition, og Lærer Lauritzen opgav derfor Forsøget. — Da
cand. pharm. C. A. Bruhn kort Tid efter — i Aaret 1880 — kom
til Odense, optog denne Mand straks Sagen paany. Bruhn, der
fra Ungdommen af var stærkt interesseret i Gymnastik henvendte
sig straks til Hr. Gymnastiklærer Abel og fik ved dennes Hjælp
nu afdøde Skoleinspektør Thorup interesseret for Sagen, saaledes
at Byraadet efter forudgaaet Indstilling gav Tilladelse til at For
eningen vederlagsfrit benyttede Odense Drengeborgerskoles Gym
nastiksal. Efter at denne Tilladelse var givet, sammenkaldte
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C. A. Bruhn til et Møde den 10de Oktober 1880, og paa dette Møde op
rettedes den første gymnastiske Forening i Odense By under Navnet:
ODENSE GYMNASTIKFORENING.
Hr. cand. pharm. C. A. Bruhn, der herefter maa anses som
Foreningens Stifter, valgtes til dens første Formand, og Foreningen
begyndte at arbejde under Gymnastiklærer Abels Ledelse.

Cand. pharm. C. A. Bruhn.
Foreningens Stifter
og første Formand 1880—81.

Gymnastiklærer Carl Abel, Dbm.
Lærer i O. G.
1880-97.

Foreningen fik straks sin væsentligste Støtte fra Handelsstan
den og Farmaceuternes Side, hvortil de unge aktive Deltagere
fortrinsvis hørte, ligesom de samme Stænders ældre Medlemmer
ydede den unge Forening de nødvendige Pengemidler ved at ind
melde sig som passive Medlemmer. — Af disse passive Medlemmer
have flere trofast støttet Foreningen igennem de 25 Aar, og For
eningen skylder dem herfor en hjertelig Tak.
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Der arbejdedes ihærdigt paa at skaffe Foreningen Tilgang af
Medlemmer, og efter 2 Maaneders Forløb udgjorde Medlemsantallet
40. — Det vil føre for vidt at omtale nærmere de mange Konkur
rencer, Præsentationer og Fester, der igennem Aarene er bleven
afholdte, men for de første Aars Vedkommende bør der dog for
mentlig gøres en Undtagelse, idet disse Aars Begivenheder dels er
ret ukendte for de fleste nuværende Medlemmer og Venner af
Foreningen, dels har betydelig historisk Interesse.
Foreningens første Præsentation afholdtes i Odense Drengeborgerskoles Gymnastiksal Søndagen den 24de April 1881. I Præ
sentationen, der tjente som Afslutning paa den første Vinters
Øvelser, deltog 13 af Foreningens 30 aktive Medlemmer og under
Gymnastiklærer Abels Ledelse fremvistes en Øvelsesserie, der om
fattede: Forberedende Øvelser, Højdespring, Stokkeslag, Smidig
hedsøvelser, Hugning og Voltigering. Præsentationen var vellykket
og overværed es af et talrigt Publikum, der med Interesse fulgte
den unge Forenings første Fremtræden for Offentligheden.
Præsentationen afsluttede som sagt Vintersæsonen, men Hvilen
blev ikke langvarig, idet Foreningens energiske Formand til Trods
for Foreningens Ungdom kort efter anmeldte Deltagelse i den store
Skytte- og Gymnastikfest i Nyborg i Dagene den 10de og Ilte
Juli 1881. Foreningen, der her traf sammen med og konkurrerede
med de flinkeste Gymnastikere fra hele Landet, klarede sig i dette
første Forsøg efter Omstændighederne særdeles godt, og af det
store Antal udsatte Præmier hjembragte de Odense Gymnastikere
følgende: 17de Præmie, Thorup, 46de Præmie, Bruhn, 72de Præ
mie, Peulicke, 83de Præmie, Ch. Hansen og 97de Præmie, Jessen.
Kun i eet Aar var det forundt Foreningen at nyde godt af
Hr. cand. pharm. C. A. Bruhn som Formand, idet han grundet
paa Bortrejse maatte nedlægge sit Mandat ved Generalforsamlingen
den 24de Oktober 1881, og samtidig valgtes som Hr. Bruhns Efter
følger paa Formandspladsen Hr. Lærer, Kordegn Axel Nielsen.
Under denne ny Formand afholdt Foreningen sin anden Præsen
tation den 29de Januar 1882. Et talrigt Publikum var atter
denne Gang mødt, og efter Præsentationens Afslutning frembar
Hr. Herredsfoged Aug. Jørgensen Publikums Tak i smukke Ord,
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idet, han samtidig opfordrede gamle og unge til at virke for, at
Legemsøvelser fik mere Udbredelse og Anerkendelse. — Medlemsantallet var paa dette Tidspunkt steget til 60, og som Følge heraf,
og fordi Foreningen stadig blev set paa med venlige Øjne, beslut
tede man paa en Generalforsamling i Marts Maaned 1882 at udvide
Virksomhedens Rammer ved at afholde Marschture, Boldspil og

Kordegn Axel Nielsen.
Formand Tor O. G.
fra Oktober 1881 til Juni 1883.

N. V. Dieehmann,
Stationsforstander i Aalborg.
Formand for O. G.
fra Juni 1883 til April 1881.

Svømning om Sommeren, hvorhos det paatænktes at oprette et
Kursus for ældre.
Allerede i Aaret 1883 viste det sig, at Tilslutningen til For
eningen var formindsket, og paa en den 1ste Juni 1883 afholdt
Generalforsamling fremsatte Bestyrelsen Forslag om Foreningens
Opløsning. Medlemmerne var mødt talrigt, og Forslaget, der straks
mødtes med stærk Modvilje, blev forkastet; den gamle Bestyrelse
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trak sig tilbage, og der valgtes en ny Bestyrelse, hvis Formand
blev daværende Jernbaneassistent N. V. Diechmann.
Den nyvalgte Bestyrelse tog med Energi fat paa atter at
arbejde Foreningen op og fik virksom Støtte i sine Bestræbelser
fra Foreningens Medlemmer, der havde lovet at staa Last og Brast
med Bestyrelsen, for at Foreningen atter kunde komme paa Fode.
Hver Aften arbejdedes der nu med Liv og Lyst for at kunne
afholde en Præsentation, hvortil
skulde indbydes en stor Del af de
Borgere i Byen, som havde vist
eller kunde forventes at ville vise
Foreningen virksom Interesse.
Efter et Par Maaneders Forløb
mente man sig tilstrækkelig dygtiggjort til at præsentere, og Ind
bydelserne fløj ud over Byen.
Arrangementet var paa Grund af
de ringe Pengemidler kun yderst
sparsomt — ingen Udsmykning
af Salen, ingen Musik, intet Pro
gram, og Paaklædningen bestod
af hvide Benklæder og Natskjorte.
Takket være en interesseret og
hjælpsom Presse, der havde gjort
sit til at vække den slumrende
Interesse og Velvilje hos Publi
Gymnastiklærer A. Jensen.
kum, var dette mødt talrigt og
Lærer i O. G.
1883—1901.
paa Forhaand besjælet af Trang
til ved livligt Bifald at vise,
at man værdsatte og glædede sig over de smukke Øvelser. Præ
sentationen indlededes med, at Formanden tog Ordet og for Pub
likum udviklede Gymnastiksagens særdeles store Betydning for
Samfundet, hvorhos han bad de tilstedeværende — specielt Prin
cipaler og Forældre — virke hen til, at alle unge Mænd dyrkede
Legemsøvelser i deres Fritid. Selve Præsentationen var god, og
Øvelserne udførtes solidt og kvikt, — og Bestyrelsen havde den
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Klein.
H. Rasmussen.
O. Torup.
Agerholm.
Mathiesen.
Jorgensen. J. Torup. Diechmann. Abel. Wiborg Petersen. Eriksen. Willemoes. Steen.
Wagner. R. Larsen. G. Hansen. R. Petersen. Bock.
Lund.
J. Brandt. C. Knudsen.
A. Brandt. A. Jensen. V. Storm.
Escherich. Gottschalck. Rasmussen.

Den 2den Marts 1884.
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Glæde, at der samme Aften indmeldtes 30 ny Medlemmer. Politi
mesteren i Odense, nuværende Overpræsident Oldenburg, beærede
ved denne Lejlighed Foreningen med sin Nærværelse og støttede
den, idet han efter Præsentationens Slutning takkede for det gode
Arbejde, der var ydet, og udbragte under stærk Tilslutning fra
Publikum et Leve for Foreningen, dens Lærere og Gymnastikere.
Medlemsantallet steg snart efter til 78, og det viste sig nød
vendigt yderligere at engagere 2
Lærere, hvoraf den ene, Hr. Gym
nastiklærer A. Jensen af Rytteriet
i en lang Aarrække har været
knyttet til Foreningen. Saavel
Bestyrelsen som Medlemmerne
arbejdede solidt, og Medlems
antallet øgedes stærkt, hvortil
antagelig ogsaa bidrog den Om
stændighed, at Bestyrelsen, for
ret at udvikle Kammeratskabs
følelsen og fremme et hyggeligt
Samvær, i Sommerens Løb havde
foranstaltet Fodture omkring til
de smukkeste Steder i Byens Om
egn, og da Aaret 1884 oprandt,
kunde Foreningen i Dagene den
2den og 3die Marts paany ind
byde til Præsentation med et
Kaptajn H. H. Bondo, R. af Dbg.,
Hold paa 30 flinke Mænd. Nu
Chef for Hærens Gymnastikskole.
Formand for O. G. 1881—85.
præsenteredes der i et smukt
pyntet Lokale, der var Musik, og
Gymnastikerne mødte i passende Dragter. Foreningen havde Pro
gram, og den Tilfredsstillelse, at der begge Dage mødte et talrigt
Publikum, der ved stærkt Bifald gav sin Tilfredshed til Kende.
Præsentationen overværedes bl. a. af saa stærkt gymnastikinter
esserede Personligheder som afdøde Oberstløjtnant Edvard Nielsen,
Skoleinspektør Thorup og Herredsfoged August Jørgensen, hvilken
sidste i smukke Ord rettede en Tak til Lærere og Elever samt
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takkede Odense Byraad, der stedse paa virksom Maade ydede
Foreningen Støtte.
Straks efter denne Præsentation led Foreningen et Tab af
Betydning, idet Formanden Hr. N. V. Diechmann paa Grund af
Forflyttelse nedlagde sit Mandat, og efter at Premierløjtnant Thom
sen havde fungeret i denne Egenskab i nogle faa Maaneder, valgtes
Premierløjtnant Bondo til Foreningens Formand.
Det havde stadig været over
vejet at oprette en Ungdomsskole
for Børn som Underafdeling af
Gymnastikforeningen, og den
første Ungdomsskole oprettedes
den 23de August 1884.
Henimod Slutningen af Aaret
modtog Foreningen en Udfor
dring fra Aarhus Gymnastikfor
ening til en Konkurrence; men
da Foreningen ikke følte sig
stærk nok, afslog man Udfor
dringen. Aarhus Gymnastikfor
ening lod sig imidlertid ikke af
vise, men lejede Odense Theater
og vilde fremvise Gymnastik. Da
Odenseanerne erfarede dette, blev
man enig om, at man dog hellere
maatte lade staa til og konkur
Gymnastiklærer N. A. Nielsen.
rere, og den 14de December af
Lærer i O. G.
1883-1903.
holdtes Konkurrencen med det
Resultat, at Odense Gymnastik
forening vandt Sejren. Overskudet ved Festen deltes imellem
Plejeforeningen og det private Velgørenhedsselskab.
Forinden Premierløjtnant Bondo den 24de Maj 1885 traadte
fra som Formand, afholdtes i Overværelse af et talrigt Publikum
en vellykket Præsentation i Gymnastiklokalet den 8de og 9de Maj.
Premierløjtnant Bondo afløstes som Formand af Kommis
Mathisen. Under denne Formand optoges paa Foreningens Pro-
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gram i Sommermaanederne Svømning, og Ungdomsskolen, hvis
Medlemmer bar en kvik Hue, omfattede da ca. 100 Drenge. Hen
paa Efteraaret sendtes Udfordring til Faaborg Gymnastikforening
til en Konkurrence, men denne blev afslaaet, og i Stedet for af
holdtes da i Dagene den 17de, 18de og 19de Oktober Præsenta
tioner i Lokalet, hvor der hver Aften var stærkt Besøg.
Det havde allerede længe været aftalt, at Aarhusianerne ved
en Konkurrence i Aarhus vilde
have Revanche for den lidte Tort
hin 14de December, og Konkur
rencen blev bestemt til Afhol
delse i Aarhus den 28de Februar
1886, hvor hver Forening skulde
møde med 20 Mand. Tidligt om
Morgenen stillede de 20 flinke
og sejrsikre Odenseanere paa
Odense Banegaard, hvor Med
delelsen lød: „Intet Tog kan,
grundet paa Snestorm i Jylland,
gaa til Aarhus.“ Man bestor
mede Banepersonalet med Be
klagelser og Bønner, og Resul
tatet blev, at Toget satte sig i
Bevægelse med 20-Mands Holdet.
Man naaede til Vejle, og der
maatte man blive, da en væltet
Købmand Chr. Mathisen. f
Sneplov hindrede videre Færdsel
Formand for O. G.
1885-86.
paa Sporet. Der blev telegraferet
til Aarhus, man søgte at faa fat
i Slæder, for paa denne Maade at naa Aarhus, men forgæves. Efter
et 2-Timers Ophold i Vejle, returnerede Kæmperne til Fredericia,
hvor man besluttede at give en Opvisning. Med en Energi, der var
Sagen værdig, foer man nu Byen rundt, fik fornøden Tilladelse hos
Borgmesteren, laante Rekvisiter (de egne Rekvisiter var sendt
forud til Aarhus), fik trykt Løbesedler, der hvirvledes rundt i
Byen, allarmerede Byens Borgere med Trommeslag, lejede Frede-
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riksklubbens Theater og — optraadte samme Aften. Festen gav
intet Overskud, men man fik Udgifterne dækket. Med Nattoget
vendte man hjem til Odense fra denne ret interessante Tur, ærger
lige over, at Lejligheden saaledes var gledet ud af Hænderne til
at erhverve nok en Sejr over Aarhusianeme. Mærkeligt nok har
Tidernes Ugunst bevirket, at det aldrig siden er lykkedes at faa
en Konkurrence imellem de to Foreninger; men Haabet staar til,
at en saadan snart vil komme.
Desværre blev Billetterne ikke
refunderet, og Turen kostede der
for Foreningen et Par Hundrede
Kroner.
For at bøde herpaa lod man af
holde Præsentation i Lokalet den
4de og 5te April; men der mødte
kun et sparsomt Publikum.
Herved og ved et beklageligt
Uheld, der yderligere bevirkede
et større Hul i Foreningens pe
kuniære Basis, bragtes Forenin
gen ind i en alvorlig Krise.
Paa Generalforsamlingen den
16de April 1886 traadte hele Be
styrelsen tilbage, og cand. polit.,
Redaktør M. Dreyer vovede at
paatage sig Ansvaret for For
Cand. polit.. Redaktor M. Dreyer, R. af Dbg.
eningens
Eksistens og Fremtid
Formand for O. G.
1886-90.
ved at modtage Valget som For
mand. Ved dygtig Ledelse og ved
personlig pekuniær Opofrelse reddede Hr. Dreyer Foreningen fra
Undergang, og Foreningen skylder ham herfor sin største Tak. Det
bar nu hurtigt fremad mod lyse Tider. Ved den store Høst- og
Blomsterfest, der afholdtes af Skovforeningen i Fruens Bøge den
29de August 1886, lykkedes det — atter hovedsagelig ved Hr.
Dreyers indflydelsesrige Hjælp — Foreningen at erholde Tilladelse
til at optræde. Præsentationerne dér gjorde megen Lykke, og

GENNEM FEMOGTYVE AAR

19

Foreningen skaffede sig blandt det vældige Publikum, der var
strømmet til for at deltage i Festen, en Mængde Velyndere og en
Del Medlemmer.
Foreningens Stolthed, Ungdomsskolen, der vår bleven opløst
ved Generalforsamlingen den 16de April s. A., oprettedes paany
den 6te September og fik straks betydelig Tilslutning; men sit
store Medlemsantal — 100 Drenge — havde den dog ikke, og den
har aldrig siden naaet at blive, hvad den dengang var.
T Dagene den 18de og 19de December afholdt Foreningen
atter en smuk Præsentation i Gymnastiklokalet, og paa en værdig
Maade afsluttedes hermed Aaret 1886, der havde set saa sørgelige
Timer.
Under rolige Forhold og med jævn Arbejdsiver gled For
eningen ind i Aaret 1887. En Udfordring, som sendtes til Faaborg
Gymnastikforening, blev afslaaet. Først hen paa Sommeren præ
senterede Foreningen sit flinke Elitehold ved en stor Fest i Kongens
Have i Dagene den 24de, 25de og 26de Juni, hvor Præsentationerne
gjorde megen Lykke. Ogsaa ved denne Lejlighed blev Foreningens
Eksistens slaaet fast i Publikums Bevidsthed, og Foreningen ydede
sin Andel til Festens betydelige Overskud, der medgik til Fædre
landets Forsvar.
I Løbet af Sommeren, da man lagde Gymnastiken paa Hylden,
optog man Kricketspillet paa Foreningens Program, og dette dyr
kedes flittigt af Medlemmerne.
Der oparbejdedes snart Stemning for at faa en Konkurrence
i Stand, og efter lange Forhandlinger lykkedes det at faa Horsens
Gymnastikforening til at modtage en Udfordring til at møde i
Odense den 23de Oktober. Man havde lejet Tivolis Cirkus for
en Sum af 100 Kroner, og da de konkurrerende Hold rykkede
ind paa Arenaen, var Cirkus fyldt af Publikum til sidste Plads.
Dommerhvervet var velvilligst overtaget af Dhrr. Kaptajn Lund,
Fredericia, Kaptajn Hartnack, Odense, og Premierløjtnant Jacobsen
fra København, daværende Lærer ved Hærens Gymnastikskole.
Programmet lød paa fritstaaende Øvelser, Længdespring, Højde
spring, Barre, Smidighedsøvelser og Voltigering samt Trapez af
Odenseanerne og Reck af Horsens Gymnastikforening.
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Carl Jensen.

Carl Schmidt. Reinholdt Larsen. L. Henriksen. P. Hansen.
Jens Valeur. Anders Jensen.
Preisler.
Peter Hansen. Niels Hansen. Hans Wagner.
Chr. Nielsen.
M. Larsen.
Carl Abel,
N. A. Nielsen,
J. From. Harald Petersen.
Lærer.
Lærer.

O. G.s Hold ved Konkurrencen i Cirkus den 23de Oktober 1887.
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Øvelserne udførtes efter Dommernes Udtalelser særdeles godt,
og Resultatet af Kampen blev, at Odenseanerne sejrede. De ud
satte Præmier tildeltes:
Iste Præmie: Hjalmar Aae, H. G.
2den
„
Chr. Nielsen, 0. G.
3dje
„
Anders Jensen, 0. G.
4de
„
Kiholm,
H. G.
5 te
„
Niels Hansen, 0. G.
6 te
„
Rosendahl,
H. G.

Om Aftenen samledes man paa Hotel „St. Knud“ og havde
en Fællesspisning, og Aftenen tilbragtes dér i fornøjeligt Samvær.
I Vinterens Løb arbejdedes der støt og roligt for til Foraaret
at kunne prøve Kræfter med nye Kammerater, og da Aaret 1888
tog sin Begyndelse, sendtes Udfordring til Handelsstandens Gym
nastikforening i København om at komme til Kamp i Odense,
og Handelsstandens Gymnaster modtog øjeblikkelig Udfordringen.
Den 18de Marts skulde Konkurrencen finde Sted i „National “s
Sal i Odense; Salen var lejet, store Avertissementer var indrykkede
i Bladene, og Oberstløjtnant Amsinck havde modtaget Hvervet
som Opmand. Da — just som alle Forberedelserne var tilende
bragte — lagde Færdselsforholdene Hindringer i Vejen, og Kon
kurrencen maatte aflyses. Senere — den 25de Maj — afholdt
Foreningen en Præsentation med Medaljeuddeling i »National“s
Sal, hvor Publikum desværre mødte saa sparsomt, at Udgifterne
ikke engang blev dækkede. For første Gang præsenterede For
eningen ved denne Lejlighed Øvelser i Reck. Kort Tid herefter
modtog Odenseanerne en Udfordring fra Horsens Gymnastikfor
ening, der ønskede Revanche for det lidte Nederlag i Odense, og
naturligvis modtoges Udfordringen straks. Den 14de Juli berammedes som Dagen, paa hvilken Konkurrencen skulde afholdes. Paa
den venligste og hjerteligste Maade blev Odenseanerne ved Ankom
sten til Horsens modtagne af de Horsens Gymnastikere, hvis For
mand, Postmester Friis, havde arrangeret alt paa bedste Maade.
I Haandværkerforeningens store og smukke Sal begyndte
Konkurrencen Kl. 8 om Aftenen. Som Dommere fungerede Kapt.
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Schreiber, Fredericia, Lærer Jensen, Horsens, og Premierløjtnant
Bondo, Odense. Øvelserne bestod af: fritstaaende Øvelser, Højde
spring, Lændespring, Barre, Smidighedsøvelser og Bagspring. Et
ret talrigt og velvilligt Publikum var mødt. Postmester Friis bød
Velkommen, og Konkurrencen begyndte. Slag i Slag fulgte Øvel
serne — gode Ting præsenteredes fra begge Sider — og det stod snart
alle klart, at det vilde være meget vanskeligt at afsige Dommen.
Øvelsernes Udførelse stod i Kvalitet omtrent lige for begge For
eningers Vedkommende, men en ret fremtrædende Ensartethed
og Appel for Odenseholdet bevirkede, at man ventede, at Odenseanerne til Slut vilde bringe Sejren hjem, — men saadant skete
ikke! Efter en ret haard Disput imellem Dommerne, erklærede
Opmanden, at Foreningerne stod lige, og at Fanepladen følgelig
ikke kunde uddeles. Af Enkeltmandspræmierne — ialt 6 — til
faldt følgende Odense:
1ste Præmie: Wohlleben.
3dje
„
P. Hansen.
5te
„
Niels Hansen.

Postmester Friis udbragte et Leve for Dommerne, hvorefter
Odense Gymnastikforenings Formand, Redaktør M. Dreyer, paa
Foreningens Vegne takkede for den udmærkede Modtagelse og
udbragte et Leve for Horsens Gymnastikforening. Om Aftenen
fandt et Festmaaltid med Bal Sted, og næste Dag samledes man
til en vellykket Udflugt, der endte med en Seksa i Haandværkerforeningen, alt i alt en fortræffelig Tur.
Det varede ikke længe, inden man atter saa Foreningen i
Aktivitet. Under Verdensudstillingen i København 1888 afholdtes
en stor Sportsfest, til hvilken Odense havde sendt et Hold Gymnastikere. Desværre var det falden i Odense Gymnastikforenings
Lod at „lægge for“; men til Trods herfor var det en ret vellykket
Præsentation. Ved den under Festen senere stedfindende Enkelt
mandskonkurrence tilkendtes der af Odenseholdet:
Sølvmedalje:
Wohlleben.
Broncemedalje: Larsen,
do.
Carl Jensen.
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Efter et fornøjeligt Ophold i Hovedstaden og rigere paa Er
faring vendte man hjem fra denne interessante Tur.
I Slutningen af dette Aar modtog Foreningen et kærkomment
Bevis paa, hvilken Velvilje Odense Borgere nærede for Foreningen.
Ved en Præsentation i Drengeborgerskolens Sal overrakte en Ko
mité af Damer Foreningen et pragtfuldt Banner. Præsentationen
formede sig som en sjælden smuk Fest og afsluttedes med Festmaaltid og Bal.
Ovenpaa saa stor en Flid og
saa meget Arbejde kan det ikke
forundre, at Foreningen i Aaret
1889 levede roligt udadtil og kun
deltog i en stor Fest, nemlig
Odense Amts Skytteforenings
Gymnastikfest i Fruens Bøge
den 17de August.
I Begyndelsen af Aaret 1890
forsøgtes det at faa en Konkur
rence i Stand med Nyborg Gym
nastikforening, men dette mis
lykkedes. Arbejdet i Foreningen
stod ligesom lidt stille, Medlems
antallet gik tilbage, — og træt af
det store og udmærkede Arbejde,
som Bestyrelsen havde udført
for Foreningen, nedlagde hele
Bogbindcr J. P. From jun.
Bestyrelsen paa Generalforsam
Formand for O. G.
1890—91 og fra 1892.
lingen den 29de April 1890
deres Mandater, og Redaktør,
cand. polit. M. Dreyer afløstes som Formand af Bogbinder J.
From jun.
Den ny Bestyrelse fandt det straks formaalstjenligt ved sel
skabelige Sammenkomster, der afholdtes med passende Mellemrum,
at knytte Medlemmerne nærmere sammen og paa denne Maade
tillige give de passive Medlemmer Adgang til at være sammen
med og faa nærmere Kendskab til de aktive Medlemmer. Besty-
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reisen foranstaltede derfor en Sommerudflugt pr. Vogn for For
eningens aktive og passive Medlemmer med Damer til det smukke
Langesø ved Odense. I Kroen afholdtes Festmaaltid med Bal,
hvor der holdtes en Mængde Taler og blev afsunget 3 i Dagens
Anledning forfattede Sange; Vejret var smukt, Humøret glimrende,
og da man om Natten skiltes paa Odense Albanitorv for at gaa
hver til sit, var det med lydeligt udtalte Ønsker om en lykkelig
Fremtid for Foreningen og med Haab om snarlig at ses igen paa
en lige saa fornøjelig Tur.
Paa denne Maade og ved at nedsætte Kontingentet lykkedes
det atter at faa Medlemsantallet op til en betydelig Højde.
I August Maaned udsendte Odense Gymnastikforening Indby
delse til at møde til Konkurrence i Odense til de to Foreninger:
Horsens Gymnastikforening og Handelsstandens Gymnastikforening
i København. Da Horsens afslog Indbydelsen inviteredes Aarhus
Gymnastikforening, men heller ikke denne kunde give Møde. —
Handelsstandens Gymnastikforening modtog derimod Indbydelsen,
og den 9de November fandt Konkurrencen Sted i Odense Cirkus
for en Tilskuerkreds paa 6 å 700 Personer. Hver Forening mødte
med et Hold paa 10 Mand og Programmet bestod af: fritstaaende
Øvelser, Højdespring, Reck, Barre, Ringe, Smidighedsøvelser, staaende Sidespring og Balancer samt Voltigering. Dommerhvervet
havde Dhrr. Fabrikant Dahlmann, København, Premierløjtnant
Johansen, Fredericia, og Premierløjtnant Bondo, Odense, velvilligst
overtaget.
Det viste sig, at Foreningerne under Præsentationerne stod ret
jævnbyrdige, og Dommen var vanskelig at afsige. Sejren og den
udsatte Faneplade tilkendtes dog Handelsstandens Gymnastikfor
ening. Enkeltmandspræmierne tilkendtes:
1ste Præmie:
2den
„
3dje
„
4de
„
5te
„
6te
„

J.
C.
J.
H.
L.
P.

Hermann,
J. Adolph,
C. Jensen,
Hessel,
Henriksen,
Hansen,

H.
H.
O.
H.
O.
O.

G.
G.
G.
G.
G.
G.
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Efter Konkurrencen, der havde bragt Odenseanerne en Skuf
felse i deres Forhaabninger, samledes man ved et Festmaaltid
med Bal, hvor der herskede en glad og fornøjet Stemning til den
lyse Morgenstund.
Aaret 1891 begyndte med at Foreningen den 30te og 31te
Januar i Drengeborgerskolen for et talrigt Publikum afholdt
Præsentation af saavel det ældre Hold som Ungdomsskolen, —
og Resten af Foraaret fortsattes
Arbejdet støt og roligt. I Løbet
af Sommeren udkæmpede For
eningens Krickethold forskellige
Kampe med forskellige lokale
Kricketforeninger, den 14de Juni
foretoges en vellykket Udflugt
pr. Vogn til Munkebo og Kerte
minde Klint og den 22de August
samledes atter Foreningens ak
tive og passive Medlemmer til et
festligt Bal i Fruens Bøge, hvor
mange gode Ønsker udtaltes om
lykkelig Fremtid for Odense Gym
nastikforening, og hvor mangt et
Bæger tømtes med Tak for godt
Kammeratskab.
Den 24de Oktober præsen
terede Foreningen alter sit Præ
Købmand Lauritz Henriksen.
sentationshold og Ungdomssko
Formand for O. G.
fra Oktober 1891 til April 1892.
len i Haandværkerfo reningens
Sal for et begejstret Publikum,
og Præsentationen afsluttedes med et fornøjeligt Bal.
Ved Generalforsamlingen den 27de Oktober meddelte For
manden, Bogbinder J. From, at han grundet paa Bortrejse maatte
nedlægge sit Mandat, og Prokurist L. Henriksen valgtes derefter
til Formand.
Handelsstandens Gymnastikforening i København havde imid
lertid sendt Udfordring til en Konkurrence, hvilken Udfordring
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Odenseanerne straks med Glæde modtog, og den 15de November
stod Slaget i Københavns Cirkus. Hver Forening mødte med et
10-Mands Hold. Som Dommere fungerede Dhrr. Kommunelæge
Chr. Fenger, København, Kaptajn Hartnack, Odense og Prokurist
Jørgensen, København. Den store Cirkusbygning var fyldt af et
interesseret, forstaaende Publikum, der med største Interesse fulgte
og med velvilligt Bifald lønnede Gymnastikernes Præstationer.
Atter her vandt Handelsstandens
Gymnastikforening en kneben
Sejr. Med sædvanlig Elskværdig
hed blev Odenseanerne inviterede
til en Festmiddag, ved hvilken
man tilbragte nogle hyggelige
og fornøjelige Timer sammen.
3 af Handelsstandens Gymnastik
forening udsatte Medaljer til de
tre dygtigste af Odense-Holdet
tilkendtes:
1. C. Jensen,
2. P. Hansen og
3. L. Henriksen,
medens en af Odense Gymnastik
forening udsat Medalje tilkendtes
H. Hessel af Handelsstandens
Gymnastikforening.
Herefter gled man stille ind
Gymnastiklærer L. H. Seebach.
i Aaret 1892. Vaabenøvelserne
Lærer i O. G.
1892.
blev atter optagne paa Forenin
gens Program og lededes af Gymnastiklærer Seebach. Den 19de arts afholdtes en Præsentation i
Bogense, hvortil der var bleven indbudt af Bogense Gymnastikfor
ening, og faa Dage derefter, den 25de, 26de og 27de Marts, afholdtes
en af de sædvanlige Præsentationer af Ungdomsskolen og Præsen
tationsholdet med efterfølgende Bal og Præmieuddeling saavel for
Dygtighed som for Flid. Præsentationerne forløb udmærket, og
Foreningens mange Venner havde givet talrigt Møde og viste, at
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Odense Gymnastikforening og dens Gymnastikere stadig stod
Odenseborgernes Hjerte nær.
Den 19de April afholdtes Generalforsamling, paa hvilken
Prokurist L. Henriksen trak sig tilbage som Formand og afløstes
af Bogbinder J. From jun., der saaledes for 2den Gang fik Lov
at beklæde Formandspladsen. Samtidig med Valget overraktes
der From Foreningens Fortjenstmedalje i Guld som Tak for den
Interesse, han havde vist, og for det Arbejde han havde ydet til
Gavn for Foreningen. — Den 26de Juni deltog Foreningens aktive
Medlemmer i Fanetoget i Anledning af Majestæterne Kong Chri
stians og Dronning Louises Guldbryllup.
For at udbrede Kendskab til, hvor megen Fremgang den
danske Gymnastik havde haft i de senere Aar og for at vise Land
boerne de smukke Resultater, som stadig Øvelse kunde bringe,
præsenterede Foreningen den 26de Juni et 12 Mand stort Præsen
tationshold i Landsbyen Otterup, hvor et særdeles talrigt og be
gejstret Publikum havde givet Møde. Det var en virkelig Fornøjelse
at se, med hvilken Forstaaelse Præstationerne blev bedømt af de
unge Landboere, og Aftenen endte med en lystig Dans, under
hvilken de elskværdige Værter udfoldede en beundringsværdig
Gæstfrihed.
Ogsaa i dette Aar maatte den store, længselsfuldt ventede
Sommerudflugt finde Sted, og Hesbjerg Skove og Vissenbjerg Kro
saa denne Gang det talrige Selskab af Foreningens muntre Damer
og Herrer.
Lokket af Turen til Otterup og forfølgende sit Formaal at
udbrede Kendskab til Gymnastik og Sport ogsaa udenfor Byerne,
gik Foreningen den 4de September til Landsbyen Ringe, viste sine
Øvelser og tilbragte en fornøjelig Dag hos elskværdige Værter. —
Resten af Aaret tilbragtes i arbejdsom Ro, der kun afbrødes af
en Præsentation med Bal den 15de Oktober.
For at fastholde Publikums Interesse og for at styrke Sam
arbejdet begyndte ogsaa Aaret 1893 med en Præsentation af Elite
holdet og Ungdomsskolen med Præmieuddeling og afsluttende
Festmaaltid og Bal. Man optog paany Svømning i Sommermaanederne for Ungdomsskolen, og Foreningens Medlemmer dyrkede
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med Flid Kricketspillet hele Sommeren igennem. Slag i Slag af
holdtes Kricketkampe med Odense Boldklub, med Boldklubben
Mars og med Odense Latinskole, Kampe og Revanchekampe med
vekslende Held for Odense Gymnastikforening.
Og alles Længsel, den store Udflugt, fandt ogsaa i Aar Sted,
men denne Gang var Rejselysten aabenbart bleven større end ellers.
Turen gik nemlig helt til Svendborg med Eftermiddagsudflugt til
det smukke Troense, og Dagen —
den 16de Juli — afsluttedes med
et vellykket Bal i Borgerforenin
gens Sal i Svendborg.
Den 1ste Oktober trak Hr.
Gymnastiklærer N. A. Nielsen sig
tilbage fra sin Stilling som For
eningens Lærer, og i Stedet valg
tes Sergent H. Pedersen. Som Tak
for det trofaste Arbejde, Hr. Niel
sen havde ydet, overrakte For
eningen ham ved en lille i
samme Anledning foranstaltet
Festlighed en Æresgave.
For atter at kvikke op i
Gemytterne og for om muligt
at støtte Foreningens pekuniære
Side, afholdtes den 21de Oktober
en
Aftenunderholdning, hvor
Gymnastiklærer H. Pedersen.
Eliteholdet
og Ungdomsskolen
Lærer i O. G.
fra 1893.
ydede smukke Præstationer, og
hvor der endvidere af 4 Gym
nastiklærere fremvistes Hugning og Fægtning, ligesom en Dobbelt
kvartet forkortede Tiden med Sang. Alt i alt blev det en vel
lykket Fest paa alle Punkter.
Det var snart længe siden, syntes man, at Foreningen havde
været saadan rigtig til Kamp med værdige Modstandere, — Kamp
lysten voksede — og det besluttedes, at i Aaret 1894 skulde af
holdes en Konkurrence. Den til Horsens Gymnastikforening sendte
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Indbydelse blev strax modtaget, og den 25de Februar stillede
Kammeraterne fra Horsens med den fra tidligere Kamp saa vel
kendte Formand, Postmester Friis, i Spidsen paa Odense Banegaard. Konkurrencen afholdtes samme Dags Aften paa Industri
palæet i Odense. Hver Forenings Hold var 10 Mand stort, Hor
sens Gymnastikforening under Ledelse af Gymnastiklærerne Jensen
og Jessen og Odenseanerne ledede af Dhrr. Abel og H. Pedersen.
Der vistes: fritstaaende Øvelser, Højdespring, Barre, Reck, Ringe,
Smidighedsøvelser, staaende Sidespring og Balancer samt Bagspring
paa Hest. — Dommerhvervet var overtaget af Dhrr. Fuldmægtig
Rasch, København, Løjtnant Eriksen, Odense og Lærer Stockholm
Simonsen, Ribe. Resultatet blev, at Odenseanerne sejrede med be
tydelig Overvægt i Points og hjembar den udsatte Faneplade.
Enkeltmandspræmierne tilkendtes:
Is te Præmie: Carl Jensen, O. G.
P. Hansen,
2den
„
O. G.
Lassen,
3dje
H. G.
L. Henriksen, O. G.
4de
Wünsted,
5te
H. G.
Trabolt,
6te
O. G.
Præsentationen var i sin Helhed særdeles vellykket og efter
fulgtes af et fornøjeligt Festmaaltid, der talte 200 Damer og Herrer,
hvortil var indbudt som Hædersgæster, og havde beæret Foreningen
ved at komme til Stede, Stiftamtmand, Kammerherre Heltzen,
Politimester Biilow og den tidligere Formand, Redaktør M. Dreyer.
Der blev holdt en Mængde Taler og afsunget 3 i Dagens Anledning
forfattede Sange. — Alt i alt en smuk og fornøjelig Fest.
Da det rygtedes, at der den 20de Juli skulde afholdes en stor
Skyttefest i Odense, hvortil største Delen af Landets Skyttefor
eninger vilde give Møde for at deltage i Gymnastikkonkurrence,
indmeldte 20 af Foreningens Medlemmer sig i Odense Amts
Skytteforening, og ved flittigt Arbejde lykkedes det disse 20 Mand
at komme i Skytteforeningens 24 Mands Kamphold. Paa Cyklebanen i Fruens Bøge stod den 20de Juli Kampen imellem de
mødte Skytteforeningers Hold. Af samtlige Hold blev Akademisk
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Skytteforening erklæret for Nr. 1 og Odense Amtsskytteforening
for Nr. 2, men saa uventet var Resultatet, at Dommen modtoges
med Hyssen og Piben fra den store Tilskuerkreds og de øvrige
deltagende Gymnastikere; alle havde sikkert ventet, at Odenseanerne var bievne Nr. 1. — Det var Meningen, at kun Sejrher
rerne skulde præsentere igen Søndag den 22de Juli, men i sidste
Øjeblik fik Festkomiteen den Tanke, at ogsaa det næstbedste
Hold skulde vise deres Præsentation paany, samtidig med Aka
demikerne. Saa sent fik imidlertid Odenseanerne endelig Besked
herom, at kun de 20 Mand naaede at blive omklædte, ligesom
den sene Meddelelse bevirkede, at Akademikerne allerede var
rykket ind og havde paabegyndt deres Øvelser, før Odenseanerne
var bleven omklædte. At de øvrige Skytteforeningers Gymnaster
saavelsom Publikum i Almindelighed var utilfredse med Dommen,
viste sig rigtig her, idet en ækel Pibekoncert modtog Akademi
kerne, da de marcherede ind og Tavshed fulgte hele deres smukke
Præsentation, medens et mægtigt Bifald og lydelig Jubelraab
hilste Odenseanernes Indmarch og deres Øvelser. Denne forkaste
lige og aldeles ubegrundede Demonstration overfor Akademikerne
har man den Gang og senere regnet Odense Gymnastikforening,
der repræsenterede 20 Mand i Odense Amtsskytteforenings Hold,
og hvis Medlemmer derfor højlig interesserede sig for Resultatet,
til Last, men her, hvor et Bidrag til Foreningens Historie gives,
skal det paa det bestemteste hævdes, at Odense Gymnastikforening
ingen Lod eller Del havde i den usømmelige Adfærd, som Publi
kum udviste. Havde end de odenseanske Gymnastikere haabet
at bringe Sejren hjem, saa vakte dog Domsresultatet ingen Harme
eller Bitterhed hos Gymnastikerne imod deres akademiske Kam
merater; det var udelukkende de fremmede Gymnastikere, der
havde sat hele Historien i Scene, og Odenseanerne kunde kun
beklage, hvad der skete; havde man anet, at noget saadant vilde
ske, ja, da havde ingen Odense Gymnastiker indladt sig paa at
optræde hin 22de Juli. Ingen vil være gladere end Odense Gym
nastikforening, hvis der snart maatte blive Lejlighed til at vise
Akademikerne, at de i Odense altid vil faa en kammeratlig og
venskabelig Modtagelse.
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De 20 Gymnastikere, der var opdragne i Odense Gymnastik
forening, hjembragte til Amtsskytteforeningen ved denne Lejlighed
en Faneplade og 200 Kr. kontant.
Samme Aars 6te August afholdt Foreningen sit første Skyttelag,
ved hvilken Lejlighed Formanden under Festmaaltidet overrakte
Foreningens mangeaarige, dygtige og afholdte Lærer, Carl Abel,
den store Fortjenstmedalje i Sølv som Tak for den Interesse og
Dygtighed, hvormed han i mange Aar havde ledet Foreningens
Øvelser.
Ogsaa specielt for Ungdomsskolen afholdtes den 9de September
pr. Damper en vellykket Udflugt til Stige og Klintebjerg med
Besøg paa Østrupgaard, hvor Stamhusbesidder Møller med stor
Elskværdighed beværtede de smaa, glade Gutter, der kvitterede
ved at fremvise en Serie fritstaaende- og Smidighedsøvelser. Af
tenen endte atter i Stige med Sækkeløb, Hurtigløb o. lign., hvorfra
de vindende hjembragte smaa Præmier.
Efter at være bleven besejret af Odense Boldklub i en Kricket
kamp og efter at have assisteret med en Præsentation til Fordel
for Odense Svendehjem, afholdtes den 19de og 20de Oktober en
vellykket Præsentation af saavel Præsentationsholdet som Ung
domsskolen, til hvilken der var fuldt Hus.
Kort Tid efter fik Foreningen paany Anledning til at optræde
til Præsentation for derved at yde sin Assistance til Fordel for
andre. En Del franske Damer, under Ledelse af Madame Dumont,
var paa Tourné, og havde ogsaa i Odense flere Aftener givet sær
deles vellykkede Opvisninger i Fægtekunsten. Just som de skulde
rejse herfra til Hamborg, viste det sig, at et beklageligt Uheld
var indtruffet, idet Damernes Kasserer var stukket af medtagende
Pengekassens Indhold. Efter Opfordring fra den franske Konsul
enedes Gymnastiklærerforeningen og Odense Gymnastikforening
om at optræde til Fordel for Damerne. Det ønskede pekuniære
Overskud naaedes, og da man efter Præsentationen alle samledes
til et Stykke Smørrebrød, kan det nok være, at der blev For
nøjelighed! Med en hidtil ukendt Færdighed og endnu større
Dristighed bevægede de unge Gymnastikere sig i franske Vendinger,
med talrige Taler og Sange lovpriste man de franske Damers
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Elskværdighed og ønskede dem Held paa deres Rejse, og da man
endelig brød op og Vognene i stærk Fart kørte til Banegaarden,
vil man have vanskeligt ved at finde et Sidestykke til det jublende
Tog, der ledsagede de bortdragende Damer. I lang Tid efter
denne Fest lød der jævnligt franske Ord i Gymnastiksalen.
To Udfordringer, der i Be
gyndelsen af Aaret 1895 blev
sendt til Handelsstandens Gym
nastikforening og Københavns
Gymnastikforening, blev afslaaede, hvorfor man nøjedes
med den 27de Januar at afholde
en særdeles smuk og talrigt be
søgt Præsentation, hvis Overskud
var tilstrækkeligt til Anskaffelse
af et Banner til Ungdomsskolen.
Efter Indbydelse fra Faaborg
Gymnastikforening afholdt For
eningen en Præsentation i Faa
borg den 17de Februar for et
ikke stort, men stærkt interesse
ret Publikum, og Aftenen afslut
tedes med et muntert Bal.
Lørdag den 30te Marts af
holdtes en Fest, ved hvilken
Ungdomsskolens Banner ind
viedes. Der holdtes Taler af
Redaktør M. Dreyer og Formanden J. From, og ved det smukke
Banners Overleverelse blev afsunget følgende Sang:
Mel.: Mens Nordhavet bruser.

Vi hilse vort Banner med Ønsket, at
vi frem det maa bære med Ære,
og at det maa blive for os en Skat,
der altid vor Stolthed skal være
og fremad os føre til Ros og Magt,
staa derfor trofast om Jert Banner Vagt.
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Staa fast om Jert Banner i sluttet Rad,
I Ungdomsforeningens Sønner;
thi under dets Dug kan I samles glad
til Daad, som med Sundhed Jer lønner.
I derfor heller aldrig svigte maa,
men støtte om Jert nye Banner staa.
Ja, hil Dig, vort Banner! Vaj frit og let,
mens Aarene stadig henrinde,
saa Slægt efter Slægt kunne mindes det,
og Ungdomsforeningen vinde
et Navn, hvis Storhed skabtes af de smaa,
og som til sene Tider vil bestaa.

Som Danskens Symbol, der fra gammel Tid,
naar Fjenden os vilde forstyrre,
har ført vore Fædre til Daad i Strid
med „Aanden fra Otte og fyrre“;
den samme gode Aand besjæl os da!
derfor vi raabe vil for det „Hurra!“

Saavel det smukke Broderi paa Bannerets blaa Silkebund
som Possementmager- og Gørtlerarbejdet var skænket af Forenin
gens Velyndere. Ved Indvielsesfesten og det senere Bal herskede
den hjerteligste og muntreste Stemning.
I Løbet af Sommeren afholdtes dels det aarlige Skyttelag,
dels Udflugt til Middelfart og Fænø, den sidste i øsende Regnvejr,
hvad dog ikke hindrede, at Turen forløb lige saa fornøjeligt som
ellers, hvorhos der den 9de November holdtes Stiftelsesfest med
Bal. Paa Generalforsamlingen den 26de April var Gymnastiklærer
Jakobsen bleven antaget som Lærer. Søndag og Mandag den 25de
og 26de August medvirkede Foreningen ved den store Invalidefest
i Fruens Bøge og holdt sig derefter Resten af Aaret i Ro.
Aaret 1896 bragte foruden en vellykket Præsentation med
store Festligheder i Dagene 2den og 3dje Januar, de sædvanlige
Festligheder — Skyttelag, Udflugt for Ungdomsskolen og den
aarlige store Foreningsudflugt, der denne Gang gik til Svendborg
og afsluttedes med et Bal der.
3
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V. Møller. Marqvard Jensen. Aage Ishøy. M. Bering.
Lauritz Henriksen.
Raaschou.
J. From.
Anders Jensen.
Th. Thomsen.
Gregers Møller.
H. C. Petersen.
A. Jensen,
Carl Abel,
H. Pedersen,
H. L. Hansen.
Lærer.
Lærer.
Lærer.
M. le Févre.
Anton Nielsen.
Peter Hansen.
Vilh. Nielsen.

Den 2den—3dje Januar 1896.
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Den 1ste August oprettedes og 9de August indviedes For
eningens Atlet-Afdeling, og man tog straks energisk fat paa at
dyrke denne Sport. For at vække Interessen inviteredes Køben
havns Atlet-Klub til at give en Opvisning i Industripalæet i Odense
den 27de September, og til Trods for den ringe Tid, hvori For
eningen havde haft denne Sportsgren paa sit Program, deltog dog
4 Odenseanere i Opvisningen og klarede sig rigtig godt. Kort Tid
herefter mødte Odense Gym
nastikforening i Svendborg til
Konkurrence med den 2 Aar
gamle Svendborg Atlet-Klub.
Uden større Overlegenhed bar
Svendborgenserne Sejren hjem i
Vægtøvelser, hvorfra dog J. From
hjembar en 2den Præmie. Der
imod bragte Marqvard Jensen af
O. G. Mesterskabet for Fyen i
Brydning med sig hjem sammen
med en Guldmedalje. Huset var
stuvende fuldt af Tilskuere, der
ikke sparede paa Bifald, og et
muntert Bal fulgte efter Kam
pens Anstrengelser.
Desværre bragte den 1ste
Januar 1897 Foreningen den
triste Meddelelse, at den saa af
Marqvard Jensen.
holdte Lærer Hr. Carl Abel grun
Falden som Kaptajn i Siam.
Mesterskab for Fyen i Brydning 1896.
det paa Sygdom maalte ophøre
med sin Virken i Foreningen.
Ved en stilfuld Fest den 30te Januar tog en Mængde gamle
Elever, de øvrige Lærere og en Del passive Medlemmer Afsked
med Hr. Abel. Formanden aabnede Talernes Række og bragte i
hjertelige Ord Hr. Abel Foreningens bedste Tak for alt, hvad han
igennem 17 lange undertiden trange Aars trofaste Arbejde havde
ydet Foreningen, idet Formanden til Slut paa Foreningens Vegne
udnævnte Hr. Abel til Æresmedlem af Foreningen og overrakte
3'
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ham en Æresgave. Fornøjelige Taler og Sange, en Del Telegram
mer fra gamle Elever og Stemningen i sin Helhed viste just, hvor
afholdt Hr. Abel var som Lærer.
løvrigt bevirkede Foreningens nu stærkt udvidede Arbejds
program, hvortil senere kom den særdeles betydelige Dyrken af
de frie Idrætsøvelser om Sommeren, at Odense Gymnastikforening
snart ved større Hold, snart ved enkelte Medlemmer blev repræ
senteret ved saa godt som alle Gymnastik- og Idrætsstævner her
i Landet og ved større Fester i den nærmeste Del af Udlandet,
særlig i Skandinavien. At lade nærværende lille Skrift indeholde
Beretninger om samtlige de Fester, som Foreningen i de senere
Aar selv har afholdt eller deltaget i og om de Resultater, som
Foreningens Medlemmer i hvert enkelt Tilfælde har opnaaet, vilde
virke for trættende og være for besværligt; det er derfor forsøgt
for hvert Aar at nævne det mest betydningsfulde i Foreningens
Virken og de mest nævneværdige Sejre.
Efter Indbydelse var Svendborg Atlet-Klub mødt til Konkur
rence i Odense den 28de Marts. Resultatet blev denne Gang, at
J. From af O. G. vandt Mesterskabet for Fyen i Vægtøvelser og
en stor Guldmedalje, medens Sterregaard Hansen af Svendborg
hjembar Mesterskabet i Brydning.
Med enkelte Medlemmer deltog Foreningen i Sommerens Løb
i forskellige Konkurrencer, bl. a. i Københavns Atlet-Klub i Maj
og August Maaned, i Københavns Fodsportsforenings internationale
Idrætsfest den 2 Ide og 22de August samt i Kampen om Provinsmester
skabet i Brydning og Vægtøvelser den 5te September i Varde. Fra
Idrætsfesten i København vendte V. Møller hjem som Sejrherre i
Bagspring over Hest, medens J. From erklæredes som Indehaver
af Provinsmesterskabet i Vægtøvelser — Stød og Stem. — For at
holde Medlemmerne sammen og for at vække og vedligeholde In
teressen afholdt Foreningen derhos de sædvanlige Præsentationer
med Bal, Skyttelag og Udflugter, og Foreningen havde det sjældne
Tilfælde, at en Præsentation i Gymnastik og Brydning, der afhold
tes den 26de September, havde hidlokket saa mange Tilskuere, at et
Par Hundrede maatte gaa hjem uden at kunne faa Plads i det ret
rummelige Lokale. — I Løbet af Efteraaret foretoges en Tur med
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Opvisning i Faaborg, men kun faa Tilskuere var mødte, idet For
eningen ingensomhelst Støtte fik hos den lokale Gymnastikforening.
Det store Aar 1898 med den store internationale Idrætsfest i
København var et af Foreningens mest bevægede.
Hele Foraaret igennem arbejdedes der energisk med Udtagel
sen af Københavnsholdet for Øje, og Slag i Slag afholdtes Præsen
tationer med smaa, muntre Fester og med indbyrdes Konkurrencer
i de forskellige Øvelser. — Hol
det, som skulde repræsentere
Foreningen i Gymnastik ved den
internationale Gymnastik- og
Idrætsfest i København, udtoges
den 9de Maj, og Holdet kom til
at bestaa af: P. Hansen, V.
Møller, Aage Jensen, R. Busch,
Fr. Madsen, J. Jensen, J. From,
H. Petersen, Anders Jensen, Justesen; det præsenterede sine
Øvelser den 15de Maj i Industri
palæets Sal og gjorde stormende
Lykke hos et særdeles talrigt
Publikum.
De længselsfuldt ventede
Dage — den 30te Maj til 2den
Juni — i hvilke det store Stævne
i København afholdtes, oprandt
Vilh. Møller.
endelig. Foruden med Gym
Klubmester i Gymnastik 1897.
Rekord i Stangspring 1899.
nastikholdet deltog Odense Gym
nastikforening i Stævnet med
forskellige Medlemmer i Idrætsøvelserne. Sent vil Deltagerne
glemme de prægtige Dage, Indkvarteringen paa den ganske nye
Husarkaserne, de smukke Gymnastikpræsentationer og fortrinlige
Idrætsøvelser af den forskelligste Art — og endelig de fornøjelige,
selskabelige Sammenkomster med de fremmede Kammerater.
Selve Odense-Holdets Gymnastikopvisning, der skete i Over
værelse af Hs. kgl. Højhed Kronprinsen og flere af Kronprinsens
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Børn, forløb ret heldigt, dog at Holdets bedste Nummer — Smi
dighedsøvelser — næsten ganske maatte udgaa paa Grund af den
ringe Tid, der var givet hver Forening. I den senere stedfindende
Konkurrence imellem de enkelte dygtigste Folk af hvert Hold
deltog fra Odense P. Hansen og V. Møller. I Idrætsøvelserne vandt
Bauer af O. G. en 2den Præmie i Reck og 1ste Præmie i Barre.
Kun ved velvilligt Tilskud til Foreningens store Udgifter ved
denne Tur var det lykkedes at
deltage, og Foreningen fik ved
denne Lejlighed skænket 200 Kr.
af Fyens Stifts Sparekasse og
100 Kr. af Odense Byraad.
Efter Hjemkomsten fra dette
glimrende og storslaaede Stævne
optog Bestyrelsen straks Idræts
øvelserne paa Foreningens Pro
gram, saaledes at Idrætsøvel
serne traadte i Stedet for Gym
nastiken og Kricketspillet om
Sommeren. — Efter kort Tids
Øvelse henvendte man sig til
Fyens Cycle Union, der med Be
redvillighed stillede Cyclebanen
i Fruens Bøge til gratis Disposi
tion, hvorefter Bestyrelsen —
dels for at Foreningens
MedP. Hansen.
°
Tidligere fremragende Gymnastiker i O. G.
lemmer snarest kunde lære af
Flere Gange Bestyrelsesmedlem.
dygtige Kammerater, dels for
om muligt at tjene lidt Penge
til Indrettelse af en Idrætsplads — udsendte Indbydelser til samt
lige Gymnastik- og Idrætsforeninger hele Landet over til at del
tage i et Idrætsstævne den 21de August i Odense. Der meldte
sig en storslaaet Tilslutning, nemlig 30 Foreninger med ialt ca.
150 Deltagere.
Uøvet, som Foreningen og dens Bestyrelse var med Arrange
mentet af en saa stor Idrætsfest, maatte der nødvendigvis komme
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enkelte følelige Mangler, men — bortset herfra — blev Stævnet
en baade interessant, lærerig og fornøjelig Fest. Programmet var
stort, men takket være Idrætsmændenes praktiske Maade at tage
Sagen paa og ved Hjælp af det skønneste Sommervejr, der paa
intet Tidspunkt lagde Hindringer i Vejen, lykkedes det paa een
Dag at faa alle Idrætskampene endt. Ved Formiddagens Forsøgs
kampe havde kun 2 å 300 Tilskuere givet Møde, men det herlige
Sommervejr i Forening med den skønne Tur til Fruens Bøge lok
kede om Eftermiddagen en saa stor Mængde Tilskuere ud til
Idrætsfesten, at Cyclebanen vist sjældent har rummet saa mange.
Antallet af Tilskuere var imellem 4 og 5000 — og et ret betyde
ligt Overskud tilfaldt Foreningens Kasse.
Til Trods for den korte Tid, der var hengaaet siden Idræts
øvelserne optoges af Foreningen, hjembragte dog Odenseanerne
9 1ste Præmier og en Del 2den og 3dje Præmier, medens 16 1ste
Præmier og ligeledes en Del sekundære Præmier tilkendtes frem
mede Foreningers Medlemmer.
Som Afslutning paa Stævnet samledes ca. 200 Mennesker —
Dhrr. Dommere, Deltagerne og enkelte andre — om Aftenen
til et større Festmaaltid, hvor der herskede en hjertelig og kam
meratlig Stemning.
Ved denne Fest havde Odense Gymnastikforenings Medlemmer
lært at se, til hvilken Højde deres fremmede Kammerater, specielt
Københavnerne, havde drevet Idrætten, og fra nu af blev Idræts
øvelserne drevet om Sommeren med Liv og Lyst, og sjældent er
noget Idrætsstævne bleven afholdt her i Landet siden den Tid,
uden at Odense Gymnastikforening har ladet sig repræsentere,
ligesom Foreningen ofte har sendt Deltagere til Stævner i Norge,
Sverrig og Tyskland. Samme Efteraar sluttedes Overenskomst
med Odense Byraad om Leje af en Idrætsplads — 1^ Td. Land —
for en aarlig Afgift.
I Aarets Løb var det sædvanlige Skyttelag bleven afholdt, og i
Eftermaanederne afholdtes forskellige lokale Konkurrencer og Præ
sentationer, ligesom Foreningen sendte 2 Deltagere til Københavns
Fodsportsforenings internationale Idrætsfest i København i Sep
tember, hvor V. Møller vandt 1ste Præmie for Stangspring i Højden.
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Paa Odense Gymnastikforenings Initiativ samledes den 4de
December i Odense Repræsentanter for de fyenske Gymnastik- og
Idrætsforeninger, og paa dette Møde stiftedes Fyens Gymnastikog Idræts-Forbund, til hvis Formand valgtes Bogbinder J. From.
Med denne epokegørende Handling afsluttedes Arbejdet for
dette Aar, og man gled roligt over i Aaret 1899.
Den første Del af Aaret anvendtes til Arbejde i Ro med
en enkelt Præsentation og Ydelse af Foreningens Assistance ved
forskellige Fester. En fornøjelig Fodtur foretog Foreningens Med
lemmer den 26de Februar til Ringe, hvor man havde sat for
skellige Foreninger Stævne. Ved Ankomsten blev Odenseanerne
modtaget af Nyborg Fodsportsforening, og da Faaborg Idrætsklub
og Faaborg Gymnastikforening senere stødte til, vil det forstaas,
at saavel Middagen som Aftenen blev tilbragt i stor Fornøjelighed,
og Ringe By har vist ikke før eller siden set et muntrere Optog
i sine Gader, end da de samlede Sportsmænd til Musik fra en
Tromme, 1 Fløjte, 1 Redekam og et Par Grydelaag, som afkøbtes
en Bondekone paa Vejen fra Odense til Ringe, marcherede igen
nem Byen.
Da Bestyrelsen omgikkes med den Tanke at oprette en Af
deling for Kvinder, indbød den, for at vække Interesse for Sagen,
Hr. Krigsassessor Paul Petersen til med et Hold af sine Damer
at give en Opvisning i Odense. Dette skete i Marts Maaned i
Folketheatrets Sal. Der mødte et særdeles interesseret Publikum
og i en saadan Mængde, at ca. 200 Mennesker maatte gaa igen
uden at kunne faa Billet! Det kvindelige Hold, der bestod af
25 unge Damer, fremviste en Serie smukke Øvelser, og som ven
teligt var, tog Præsentationen Publikum med Storm, og Bifaldet
var ganske overvældende.
Den 3dje Juli indviedes Idrætspladsen i Overværelse af Re
præsentanter for Byraadet og Pressen og en stor Del af Foreningens
aktive og passive Medlemmer. Efter Opvisning af en Del Idræts
øvelser samledes man i den nyopførte Pavillon, hvor der ved et Glas
Vin udtaltes mange gode Ønsker for Foreningens lykkelige Fremtid.
løvrigt afholdtes i Aarets Løb som sædvanligt Skyttelag i
Maj Maaned i Fruens Bøge med Fællesspisning og Bal, om Efter-
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aaret Andespil med Bal, ligesom der fandt enkelte lokale Kon
kurrencer og Opvisninger Sted.
Til en Mængde Stævner sendte Foreningen i Aarets Løb
enkelte eller flere Deltagere. Fra den internationale Idrætsfest i
Norrkoping den 20de, 21de og 22de Maj hjembragte V. Møller en
2den Præmie i Stangspring, fra Idrætsfesten i Vejle den 2den Juli
hentede O. G. en Faneplade som 1ste Præmie for Stafetløb (4
Mands Hold), og der tilkendtes enkelte Deltagere to 1ste Præmier
og et Par sekundære Præmier. Med et betydeligt Antal Deltagere
var Foreningen repræsenteret ved en af Fyens Gymnastik- og
Idræts-Forbund arrangeret Idrætsfest i Nyborg den 16de Juli, og
Resultatet blev, at Odenseanerne foruden en stor Del 2den og 3dje
Præmier hjembar alle 1ste Præmierne i: 100 Meter Løb, Længde
spring, Stem med 140 Punds Stang, Stød med svære Vægte, Bryd
ning, ] mile Løb, 2 miles Løb, Stangspring i Højden, Reck, Højde
spring, Trespring, Voltigering og Smidighedsøvelser, — hvoraf V.
Møller i Stangspring i Højden satte dansk Rekord med 2,90 Meter.
Ogsaa ved Idrætsstævnerne i Viborg den 23de Juli og Aarhus
den 6te August var Odense Gymnastikforening repræsenteret, og
Deltagerne hjembragte ogsaa herfra, navnlig fra Aarhus en Del
Præmier, idet 5 Deltagere i Aarhus tilkendtes 5 1ste, 4 2den og
1 3dje Præmie i forskellige Øvelser.
Den 27de August afholdt Fyens Gymnastik- og Idræts-Forbund
Medlemskonkurrence paa Odense Gymnastikforenings Idrætsplads,
hvor 14 Førstepræmier tilfaldt Odenseanerne. 1 dansk Mil Løbet
tilendebragtes ved denne Lejlighed af P. Hansen i 26 Minutter
11| Sekund.
Endelig deltog V. Møller, M. le Févre og J. From i Køben
havns Fodsportsforenings internationale Idrætsfest den 10de Sep
tember og tilkendtes 1 1ste Præmie i Barre (M. le Févre) 5 2den
Præmier og 2 3dje Præmier.
Allerede forinden Foraarets Slutning var der derhos efter Ind
bydelse fra Nyborg Gymnastikforening den 28de Maj i Nyborg
afholdt en Gymnastikkonkurrence med det Udfald, at Odense
anerne sejrede og tilkendtes den udsatte Faneplade. De udsatte
Enkeltmandspræmier tilfaldt for Odenseanernes Vedkommende:
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Pigeborgerskolens Gymnastikhus i Klaragade.

Dagmar Neerholt,
Gymnastiklærerinde fra 1900.
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Iste Præmie: M. le Févre.
2den
„
V. Møller.
3dje
„
Fr. Madsen.

Den nyborgensiske Elskværdighed havde ej heller denne Gang
fornægtet sig, og et fornøjeligt Fællesmaaltid i den nys udsprungne
Christianslund Skov afsluttede Dagen.
I Slutningen af Aaret af
holdtes en Del Fodboldkampe
med Odense Boldklub, der i
Reglen hjembar Sejren, og en
kammeratlig Fest afsluttede det
bevægede Aar!----------Uden Hensyn til, om den 1ste
Januar 1900 retteligen maatte
anses som den første Dag i det
nye Aarhundrede eller ej, op
rettedes paa denne Dag Odense
Gymnastikforenings Afdeling for
Kvinder. — Til Lærerinde antoges Frøken Dagmar Neerholt,
Elev af Krigsassessor Paul Pe
tersen.
Aaret begyndte med en Kon
kurrence om Foreningens Mester
skab i Gymnastik, hvilket til
M. le Févre.
kendtes M. le Févre, og kort Tid
Klubmester i Gymnastik
1900 og 1901.
herefter — den 4de Februar —
mødtes man paany paa Odense
Industripalæ til Gymnastikkonkurrence med den gamle Kamp
fælle Nyborg Gymnastikforening. Øvelserne var særdeles smukke
og vandt meget Bifald hos et talrigt interesseret Publikum, der
med Haandklap og Hurraraab hilste Domsresultatet, der tilkendte
Odense Gymnastikforening Sejren og den udsatte Faneplade. —
De 4 Præmier, der uddeltes til hvert Holds 4 bedste Deltagere,
tildeltes :
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1ste Præmie:
2den
„
3dje
„
4de
„

M. le Févre.
A. Ishøy.
V. Møller.
A; Jensen.

Som sædvanlig samledes man om Aftenen til et muntert
Fællesmaaltid, ved hvilket ogsaa Dommerne, Dhrr. Grosserer J. P.
Jørgensen, København, Købmand
L. Henriksen, Odense og Lærer,
Løjtnant Petersen, Nyborg, viste
Foreningen den Ære at være til
Stede.
Ved den jysk-fyenske Kon
kurrence i Vejle den 18de Marts
om Mesterskab i Vægtøvelser og
Brydning var Odense Gymnastik
forening repræsenteret af Dhrr.
Pohlmann og J. From. Festen
afholdtes i Vejle Theater. I
Stem sejrede J. From med Pohl
mann som Nr. 2, ligesom J. From
hentede Mesterskabet i Vægt
øvelser med tilhørende Guldme
dalje. Ved Brydningen hændte
det beklagelige, at J. From, der
havde kastet Favoriten, dog ikke
Chr. Pohlmann.
blev tilkendt Mesterskabet. Der
Tidligere fremragende Atlet
og Idrætsmand i O. G.
opstod nemlig en stærk Menings
kamp imellem Publikum, og
Dommerne afsagde ingen Dom. Tæppet maatte rulles ned, og alt
andet end blide Raab lød fra Tilskuerne. For at gøre en hurtig
Ende paa denne Skandale tilbød From at trække sig tilbage, og
da dette ikke blev tilladt, enedes man om at lade Lodtrækning
afgøre, hvem der skulde anses som Sejrherre — og her trak From
det korteste Straa; — men ved Præmieuddelingen gav Publikum
ham rigelig Revanche for den lidte Skuffelse.
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Paa Initiativ af Fyens Gymnastik- og Idrætsforbund afholdtes
den 25de Marts i Svendborg en Fællespræsentation af 20 Gymnastikere fra Gymnastikforeningerne i Svendborg, Nyborg, Faaborg
og Middelfart. Et overordentlig talrigt Publikum overværede den
fortræffelige Præsentation. Om Aftenen afholdtes et muntert Bal.
For atter at vække Interessen for Kvindegymnastiken indbød
Bestyrelsen paany Krigsassessor Paul Petersen til Odense, og med et
Damehold paa 25 Deltagere gav
Krigsassessoren den 8de April en
smuk Opvisning og bragte atter
denne Gang et talrigt og inter
esseret Publikum til jublende
Bifald. Om Aftenen afholdtes
Festmaaltid og Bal, hvor For
eningens aktive og passive,
mandlige og kvindelige Med
lemmer i stort Antal havde
givet Møde.
Atter i Maj afholdtes en af
Fyens Gymnastik- og Idræts-For
bund arrangeret Fællespræsen
tation, denne Gang i Middelfart,
og i Dagene den 1ste og 2den
Juli foranledigede Forbundet af
holdt sin 1ste internationale
Idrætsmanden P. Hansen.
Idrætsfest paa Odense Gymna
Mester i 1 mile Løb 1900 og 1905,
i 1 dansk Mil Løb 1900.
stikforenings Idrætsplads. OdenRekord i 5 Kim. Løb, 1 dansk Mil Lob
seanerne hjembragte her en
og Maralhonlob.
Mængde 1ste, 2den og 3dje
Præmier — og en Medalje, der var udsat til Stævnets bedste
Mand, overraktes M. le Févre af O. G.
Fra den af Københavns Fodsportsforenings arrangerede inter
nationale Idrætsfest i København den 28de og 29de Juli, hvortil
Odense Gymnastikforening havde sendt 4 Deltagere, hentede M.
le Févre 2den Præmie i Trespring, J. From 3dje Præmie i Diskos,
medens P. Hansen vandt det meget eftertragtede Mesterskab for
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Den internationale Idrætsfest paa Odense Gymnastikforenings Idrætsplads
den 1ste—2den Juli 1900.
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Danmark i Løb over 1 mile. — Mesterskabet over en dansk Mil
vandt P. Hansen den 5te August i København med det Resultat,
at han satte ny Rekord paa 25 Min. 461 Sek.
Ogsaa til Idrætsfesten i Horsens den 9de September havde
Foreningen udsendt: Carl Jensen, J. From, V. Møller og M. le
Févre; der tilkendtes Carl Jensen 1ste Præmie for Spydkast og
Hammerkast, og V. Møller fik 1ste Præmie for Stangspring i
Højden, ligesom Deltagerne vandt forskellige 2den Præmier i Dis
kos, Hammerkast, Højdespring, Længdespring og Hækkeløb.
En særdeles smuk og højtidelig Fest afholdt Foreningen den
21de Oktober til Minde om Foreningens Oprettelse, der nu laa
20 Aar tilbage i Tiden. Festen afholdtes i Fyens Forsamlingshus
i de nye og rummelige Lokaler. For første Gang præsenterede
Kvindeafdelingen en Serie smukt udførte Øvelser, der høstede
mægtigt Bifald og talrige Blomster. Saavel Præsentationsholdet
som Ungdomsskolen viste deres Præstationer, og ved Øvelsernes
Ophør bruste Bifaldet og Hurraraabene ustandseligt frem fra den
store Sal, der rummede ca. 1000 Tilskuere. En fornøjelig Fælles
spisning med Bal, hvor mangt et Mindeord blev talt og mangt
et Mindebæger svunget, afsluttede Dagen.
Paa Industripalæet i Odense afholdt Dansk Gymnastik-For
bund den 18de November Repræsentantskabsmøde, og det vedtoges
at afholde det 3dje Skoleidrætsstævne i Odense i 1902. Foreningen
præsenterede ved denne Lejlighed Ungdomsskolen og Præsentations
holdet i Salen for Dhrr. Repræsentanter, Pressen og enkelte ind
budte Personer, der stod Foreningen nær.
Efter Indbydelse af Faaborg Gymnastikforening præsenteredes
den 2den December i Faaborg saavel Præsentationsholdet som
Kvindeholdet, og de gode Øvelser hilstes med Bifald fra et af
interesserede Tilskuere fyldt Hus.
I Aarets Løb var derhos afholdt forskellige Konkurrencer
imellem Foreningens Medlemmer, enkelte Præsentationer, tiere
Festligheder, bl. a. Skyttelag og en Aftenunderholdning med en
vellykket Revue og efterfølgende Bal; et Forsøg paa at oprette en
Ungdomsskole for Smaapiger mislykkedes, en Udfordring til Kon
kurrence, der sendtes Københavns Gymnastikforening, afsloges,
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hvorimod Oprettelsen af et Motionshold for Herrer over 25 Aar
vandt Tilslutning, og Øvelserne begyndte den 1ste November
under Ledelse af Gymnastiklærer N. A. Nielsen.
Ligesom lidt udmattede af Aarets mange Anstrengelser beslut
tede Bestyrelsen at leve lidt i Ro, og den første Del af Aaret 1901
bragte ingen epokegørende Hændelser. — Først den 24de Februar
afholdtes paa Industripalæet en Gymnastikpræsentation for fyldt
Hus af samtlige Foreningens Hold, ved hvilken M. le Févre til
kendtes Præsentationsholdets Vandremedalje og Mesterskab som Eje.
Den 2den Juni afholdtes i Nyborg det nationale Gymnastik
stævne, hvor 16 danske Gymnastikforeninger havde givet Møde.
Ved Bedømmelsen viste det sig, at Odense Gymnastikforening
havde det højeste Pointsantal; det næsthøjeste naaedes af akade
misk Skytteforenings Gymnastikafdeling. Ved beundringsværdig
Flid og den mest udprægede Gæstfrihed og Elskværdighed opnaaede
Nyborgenserne, at Stævnet og de til samme knyttede festlige Sam
menkomster længe vil mindes af Deltagerne.
Til den internationale Idrætsfest i Gefle den 22de og 23de
Juni sendte Foreningen en Deltager i Løb, nemlig P. Hansen, der
sammen med Axel Poulsen fra Fodsportsforeningen Sparta i Køben
havn, Haand i Haand, som Nr. 1 passerede Linien i 10,000-Meter
Løbet. I Løbet om Dicksonpokalen naaede P. Hansen ind som
Nr. 3.
I Kerteminde arrangerede Fyens Gymnastik- og Idræts-For
bund afholdt et Idrætsstævne den 7de Juli. Ialt hjembragte
Odenseanerne herfra 40 Præmier,, hvoraf 14 Førstepræmier, hvor
hos Carl Jensen af O. G. som Stævnets bedste Mand overraktes
et af Hr. Generalkonsul Delcomyn udsat, overmande smukt og
værdifuldt Drikkehorn.
Ogsaa til Norge lokkedes i dette Aar de Odense-Idrætsmænd.
Foreningen sendte til Deltagelse i Kristiania Idrætsforenings inter
nationale Idrætsfest i Kristiania i Dagene den 9de til 12te August
4 Medlemmer, nemlig P. Hansen, V. Møller, Carl Jensen og J.
From. Det lykkedes P. Hansen at hjemføre 1ste Præmie for Løb
over 1500 Meter og 1ste Præmie for 5000-Meter Løbet, medens
Carl Jensen opnaaede 3dje Præmie i Voltigering.
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Den 1ste nationale Gymnastikfest i Nyborg
den 2den Juni 1901.
4
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Atter den 25de August hentede Odense Gymnastikforenings
Deltagere i Idrætsfesten i Fredericia en Del Præmier samt tvende
Faneplader som Vinder af Stafetløbet og Tovtrækningen. En
smuk Sølvpokal var udsat til Stævnets bedste Mand, og atter var
Carl Jensen af O. G. den lykkelige Vinder.
De sædvanlige festlige Sammenkomster, Medlemskonkurrencer
og Udflugter fandt Sted i Løbet af Foraaret og Sommeren, medens
Efteraarets Søndage ganske op
toges af en Række Fodboldkampe
med Odense Boldklub, Nyborg
Gymnastikforening, Mulernes Le
gatskole og de odenseanske Klub
ber „Frem“ og „Skjold“.
I November Maaned ind
valgtes V. Møller og J. From i
Komiteen for det i 1902 afhol
dende 3dje Skoleidrætsstævne.
Med Præsentation af For
eningens Hold, saavel Præsenta
tionsholdet som Kvindeafdelin
gen, i Forsvarsbrodrenes Sal den
1ste December og dertil sig slut
tende festlige Sammenkomst med
Bal for alle Foreningens Med
lemmer afsluttedes Aaret 1901.
Meget Vand var løbet i
Carl Jensen.
Mesterskab i Hammerkast 1902 og 1903.
Stranden, siden en københavnsk
Rekord i Kuglestød.
Gymnastikforening havde gæstet
Odense for at prøve Kræfter, og
det var derfor Foreningen kærkomment, at Handelsstandens Gym
nastikforening fra København med et Hold paa 16 Mand, under
Stabssergent Høyers Ledelse, den 6te April gæstede Odense til
Konkurrence. Odense Gymnastikforenings 16-Mands Hold lededes
som sædvanligt af Sergent H. Pedersen. Dommerhvervet var vel
villigt overtaget af Dhrr. Karantænelæge A. Clod-Hansen, Køben
havn, cand. pharm. Klæbel, Randers, og Lærer, Løjtnant Petersen,
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Nyborg. Konkurrenceprogrammet bestod af Højdespring, Reck,
Barre, Ringe, Smidighedsøvelser, Sidespring og Balancer, Bag*spring
samt en Serie fritstaaende Øvelser. Begge Holdene udførte smukke
og kraftige Øvelser, og efter haard Kamp, der nok til Tider satte
Dhrr. Dommere i Tvivl, blev Resultatet, at Handelsstandens Gym
nastikforening som Sejrherre hjembar den udsatte Faneplade.
Som Uddelingslisten over de udsatte Enkeltmandspræmier viser,
mødte Odenseanerne ved denne
Lejlighed i Modstandernes Række
gode, gaml e Bekendte, nemli g For
eningens tidligere bedste Kræfter,
hvem forandret Livsvirksomhed
nu havde oversat til Hovedstaden.
Præmierne, hvoraf der uddeltes
3 til hvert Hold, tilkendtes:
af Handelsstandens Gymnastik
forening:
1ste Præmie: M. le Févre.
2den
„
A. Ishøj.
3dje
„
A. Rasmussen.
af Odense Gymnastikforening:
1ste Præmie: Robert Madsen.
2den
„
H. Petersen.
3dje
„
P. Hansen.
Robert Madsen.
Ca. 700 Tilskuere var mødt,
Mesterskab i Stangspring i Højden
og Bifaldet var under hele Præ
1902 og 1903.
Rekord i Stangspring i Højden 1903.
sentationen stort og fordelte sig
ligeligt for begge Foreningers Ved
kommende. Det behøver næppe at berettes, at et særdeles fornøjeligt Festmaaltid med mange Taler og Sange afsluttede Dagen.
Til Idrætsstævnet i Aarhus den 1ste Juni sendte Odense Gym
nastikforening som Deltagere: V. Møller, Robert Madsen, Carl
Jensen og L. Hansen. De hjembragte ialt 5 1ste, 2 2den og 1 3dje
Præmie, og den til Stævnets bedste Mand udsatte Ærespræmie til
kendtes Carl Jensen.
r
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Ligeledes deltog Foreningen med flere Deltagere i det inter
nationale Idrætsstevne i Kolding den 26de og 27de Juli. Foruden
en Del Præmier vandt af Foreningens Deltagere Carl Jensen
Mesterskab for Danmark i Hammerkast og Robert Madsen Mester
skabet i Stangspring i Højden.
Fyens Gymnastik- og Idræts-Forbund foranledigede herefter
den 3dje August en Idrætsfest afholdt i Middelfart, ved hvilket
Stævne der var udsat Præmier i 4 Grupper: Spring, Kast, Løb
og Gymnastik med 4 Præmier i hver Gruppe. Følgende Præmier
tilfaldt Odenseanerne:

I Løb: 1ste Præmie:
2den
3dje
I Kast: 1ste
2den
4de
I Spring: 1ste
2den
3dje
I Gymnastik: 2den
4de

P. Hansen.
N. Nielsen.
Robert Madsen.
Carl Jensen.
J. From.
Robert Madsen.
Carl Jensen.
Frederik Jensen.
Robert Madsen.
Robert Madsen.
Bent Tybjerg.

Da der den 10de August i København afholdtes Tikamp om
Mesterskab for Danmark sendte Foreningen Carl Jensen og J.
From over at forsøge Lykken, og det lykkedes Carl Jensen at
opnaa 2den Præmie i denne fornemme Sportskamp.
Med Fodsportsforeningen „Freja“ i København afholdtes en
Kamp i Løb over 1 dansk Mil den 14de September. „Freja“
sejrede med 12 Points, idet alle dens Deltagere løb ind Haand i
Haand som Nr. 3.
Atter den 28de September sendte Foreningen Deltagere til
København til Københavns Fodsportsforenings Ottekamp for Ju
niors. Af de 21 Deltagere var 3 Odenseanere: Frederik Jensen,
V. Malling og Vigand Møller, og de indkom i Kampen: V. Malling
som Nr. 2, Fr. Jensen Nr. 4 og Vigand Møller Nr. 7.
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Medens en Mængde af Foraarets og Sommerens Søndage var
anvendt til Præsentationer af Foreningens forskellige Hold, ind
byrdes Konkurrencer blandt Medlemmerne saavel de voksne som
Ungdomsskolen, Tikamp, Femkamp, mindre Udflugter og fornøje
lige Sammenkomster, det aarlige Skyttelag o. s. v., anvendtes
Efteraaret ligesom det foregaaende Aar hovedsagelig til Fodbold
kampe med forskellige Klubber og Foreninger, indtil fornøjeligt
Andespil med Bal sluttede Aaret; men forinden Beretningen slut
ter, skal dog en enkelt Fest omtales, fordi den viser, at Foreningen,
ogsaa naar det gælder de pekuniære Interesser, har forstaaet at
arbejde med Energi, og at saadant Arbejde, paa bedste Maade
støttet af Foreningens mange, gode Velyndere blandt Odense Bys
Borgere, har bragt udmærket Resultat.
Til Uddannelse af de unge Idrætsmænd havde det vist sig
nødvendigt at anskaffe en Del Apparater paa Idrætspladsen, lige
som en Udvidelse af den paa samme værende Pavillon var bleven
nødvendiggjort, og Resultatet var bleven, at Foreningen arbejdede
med en Gæld paa et Par Tusinde Kroner. Efter store Forbere
delser afholdt Foreningen derfor med fornøden Tilladelse i Dagene
fra den 5te til den 9de September i Odense Folketheater en Basar
med Tombola, Revue, storartet Dyrehavsbakke med Illumination,
Fremvisning af Parterregymnastik o. s. v. — En Mængde Gaver,
specielt til Bortlodning, var strømmet ind, et fornøjet og overmaade talrigt Publikum gav hver Aften Møde, og det viste sig
ved Opgørelsen, at der var indkommet et Overskud paa henved
3000 Kroner.
Ogsaa Aaret 1903 indlededes med en Præsentation, denne
Gang af Ungdomsskolen. Længe laa Idrætsmændene ikke ledige,
thi allerede den 15de Marts sendte Foreningen et Hold paa 6
Mand til Deltagelse i det store aarlige Terrænløb i København,
hvor O. G. imidlertid kun blev Nr. 6 af de mødte 15 Hold.
Fra Nyborg Gymnastikforening, den gamle Kampfælle, modtog
Odenseanerne en ny Udfordring til Konkurrence i Gymnastik,
hvilken straks blev modtaget. For et meget sparsomt Publikum
fandt Kampen Sted i Nyborg den 8de Maj med det Resultat, at
Odenseanerne tilkendtes den udsatte Faneplade som Sejrherre. —
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Som Dommere fungerede Dhrr. Løjtnant Ishøy, Vejle, Lærer
Jørgensen, Nyborg, og Maler V. Møller, Odense.
I København — for at deltage i Fodsportsforeningen „Freja“s
internationale Idrætsfest — mødte i Dagene den 21de og 22de
Juni fra Odense Gymnastikforening Carl Jensen, Vigand Møller,
Chr. Pohlmann og J. From. — Carl Jensen vandt 1ste Præmie i
Hammerkast, 2den Præmie i Kuglestød og 3die Præmie i Spydkast,
medens J. From tilkendtes 2den
Præmie i Hammerkast, 3die Præ
mie i Kuglestød samt 1ste Præ
mie — tillige dansk Mesterskab
— for Diskoskast. Kun 14 Dage
senere — den 5te Juli — deltog
de samme 4 Idrætsmænd i For
ening med Frederik Jensen i det
internationale Idrætsstævne i
Aarhus, hvorfra de hjemførte en
Del Præmier, deriblandt 2 Første
præmier i Hammerkast og Stang
spring i Højden, hvor Carl Jen
sen og Robert Madsen satte nye
Rekorder for Danmark.
Paa Initiativ af Fyens Gym
nastik- og Idræts-Forbund af
holdtes atter i Aar et Idræts
stævne, denne Gang i Svendborg
Gymnastiklærer C. R. Caspersen.
den
23de August, og at Odense
Lærer i O. G.
fra 1903.
Gymnastikforening her, hvor Af
standen var saa kort og Turen
saa smuk, var rigelig repræsenteret, er let forstaaeligt; en utrolig
Mængde Præmier, deriblandt 14 Førstepræmier og 14 Anden
præmier, tilkendtes Foreningens Deltagere.
Ogsaa et Marathonløb lod Foreningen Søndag den 20de Sep
tember afholde. Der startede 9 Løbere, deraf 3 fra Foreninger i
København. Løbet gik fra Nyborg til Odense igennem Hjallese

GENNEM FEMOGTYVE AAR

og Dalum ad Heden
for de 3 første blev:
1.
2.
3.
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til Foreningens Idrætsplads, og Rækkefølgen
Alfred Olsen, „Sparta“, København.
Eriksen, O. G.
Harder, O. G.

For at erfare, hvorledes det stod til med Interessen for Kvindegymnastiken i Odense, lod Foreningen den 4de og 5te Oktober
afholde Præsentation af Kvindeholdet og indbød Publikum til at
overvære samme; det viste sig, at der begge Dage var særdeles
talrigt Besøg.
Det aarlige Skyttelag i Fruens Bøge var afholdt den 21de
Maj, og Aaret havde til Stadighed set Afholdelsen af de sæd
vanlige Medlemskonkurrencer saavel for ældre som for Ungdoms
skolen, ligesom Fodboldspillet ikke var lagt paa Hylden, — ja
Foreningen hjembragte endogsaa en Faneplade fra en Fodboldkamp
med Klubben „Tjalve“ i Svendborg. Som Skyttelaget i Maj Maaned
bød Sommeren og Idrætsøvelsernes Tid Velkommen, sagde For
eningens muntre Andespil med Bal, der afholdtes paa Industri
palæet den 25de Oktober, Idrætssæsonen Farvel.
Til Trods for det mislykkede Forsøg paa at faa oprettet en
Ungdomsskole i Gymnastik for Smaapiger, nærede Bestyrelsen
stadig det Haab, at Tiden nok vilde blive moden til, at et gen
taget Forsøg vilde bringe bedre Resultat, og Aaret 1904 skulde
se Forsøget lykkes. Den 2den Februar 1904 oprettedes Kvinde
afdelingens Ungdomsskole, og efter en Maaneds Forløb talte denne
25 aktive Smaapiger. Allerede ca. 2 Maaneder efter lod Bestyrelsen
Kvindeafdelingens 2 Hold, det ældre og Smaapigerne, præsentere
en Serie Øvelser i Industripalæet den 27de Marts. Med beundrings
værdig Flid og Dygtighed var det lykkedes Holdenes Lærerinde
Frk. Dagmar Neerholt at frembringe et virkelig smukt Resultat,
og en velfortjent Tak saavel til Lærerinden som til Eleverne laa
i det Bifald, hvormed det talrige og interesserede Publikum fulgte
Øvelserne. Aftenen sluttede med et fornøjeligt Bal for samtlige
Medlemmer, Voksne og Børn. I Kontinuation af denne Festlighed
afholdtes i April Maaned i Gymnastiklokalet en Opvisning af
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Ungdomsskolens Drengehold med Uddeling af en Del Præmier,
dels for Dygtighed, dels for Flid, og det var en Fornøjelse at se
den Iver og Dygtighed, som Drengene lagde for Dagen.
Efter endnu i April Maaned at have afholdt en Medlemskonkurrence i Foreningens Kvindeafdeling med Uddeling af Præ
mier og efter at have deltaget med 2 Mand i „Freja“s internatio
nale Idrætsfest i København samt efter Afholdelse af Skyttelag
og Deltagelse i Arbejdet paa Børnehjælpsdagen den 8de Juni med
en Præsentation af Ungdomsskolerne, tog man rigtig fat med de
sidste Forberedelser til Aarets store Fest, den internationale og
militære Idrætsfest paa Cyklebanen i Fruens Bøge i Dagene den
16de og 17de Juli. Excellencerne Dhrr. Krigsminister Madsen og
Indenrigsminister Sørensen havde vist Foreningen den store Ære
og Tillid at overtage Protektoratet for Festen, Dhrr. Stiftamtmand,
Kammerherre de Jonquiéres og Generalmajor Holbøll viste For
eningen den Ære og Velvilje at modtage Valg som Ærespræsidenter,
medens Hr. Oberstløjtnant Ekdal velvilligst havde paataget sig
Hvervet som Præsident. Overdommerhvervet overtoges venligst
af Formanden for Dansk Idræts-Forbund, Hr. Kaptajn Fritz
Hansen.
Mængden af de anmeldte fremmede Idrætsmænd var mindre
end ventet, men til Gengæld var der kun mødt ganske særlig
habile Folk, specielt fra Norge og enkelte fra Sverrig.
Desværre var Publikum ikke mødt nær saa talrigt, som man
havde ventet, ja de særdeles smukke Gymnastikopvisninger af 35
Mand fra 5te Infanteribataillon og 86 Mand fra 2det Dragonregi
ment havde end ikke kunnet lokke noget særlig talrigt Publikum til.
Saavel Festens tvende Protektorer som Festens Ærespræsidenter
og en Del af Odense Bys kendte Borgere viste dog Foreningen den
Ære og Velvilje i det smukke Sommervejr at overvære en stor
Del af Øvelserne.
Forsøgskampene tilendebragtes Lørdag Eftermiddag og Søndag
Formiddag, hvorefter man i Procession Søndag Eftermiddag fra
Albani Torv marscherede til Sydfyenske Banegaard for med Toget
nogle Minutter senere at befinde sig i Fruens Bøge, hvor Slut
kampene efter en Tale af Præsidenten begyndte Kl. 4.
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De fortrinlige Idrætsmænd fra Norge hjembragte en Mængde
af de udsatte Præmier, medens Svenskeren Forsberg tilkendtes 3
Førstepræmier. En Del af Præmierne blev vundet af Deltagere
fra vore hjemlige Foreninger, specielt fra København. Odenseanerne vandt 6 Andenpræmier, 1 Trediepræmie og 2 Fjerdepræmier.
Til Festen var skænket en Cykle, der skulde tilfalde Stævnets
bedste Mand; den overraktes til Grønfeldt fra Fodsportsforeningen
„Freja“, medens 1 til Festen skænket Sølvpokal blev udsat som
Udfordringspræmie for Stafetløb at vinde 3 Gange og tilkendtes
denne Gang Fodsportsforeningen „Freja“, der tilendebragte Løbet
i 471 Sek., kun | Sek. foran Odense Gymnastikforenings Tid.
Hs. Excellence Krigsministeren uddelte Præmierne og ledsagede
hver enkelt Præmies Overleverelse med et Par venlige Ord og et
Haandtryk til den lykkelige Vinder. Straks herefter samledes
man til en Fællesspisning i Skovpavillonen, hvor Præsidenten
bød Velkommen. Efter en Sang for Norden og Nordens Konger
talte Generalmajor Holbøll for disse. Præsidenten talte for Dansk
Idræts-Forbunds Protektor, Hs. Kongl. Højhed Prins Christian,
til hvem en telegrafisk Hilsen afsendtes. Talerne, hvoraf kun
enkelte skal nævnes, fulgte nu Slag i Slag. Præsidenten talte for
Festens Protektorer og Ærespræsidenter, Krigsministeren for dansk
Idræts-Forbund og dets Formand, Kaptajn Fritz Hansen, denne
for den danske Idræt, Kaptajn Teilgaard for Idrætsudøverne med
en særlig Tak til de fremmede, Hr. Borchgrevink fra Kristiania
for Odense Gymnastikforening og den odenseanske Gæstfrihed,
idet han blandt andel udtalte: Odense har et godt Navn blandt
alle norske Idrætsmænd, og vi vender hjem med udelukkende
lyse Minder fra dette Stævne, — J. From talte for og rettede en
Tak til Præsidenten, Oberstløjtnant Ekdal, samt i en senere Tale
til Ritmester Jahnsen, der saa ofte med overordentlig Elskvær
dighed bistod Foreningen ved at overtage en Dommers Hverv,
Kaptajn Fritz Hansen udbragte et Leve for Formanden for Odense
Gymnastikforening, og Ritmester Jahnsen bragte de militære Del
tagere en Tak for deres særdeles gode Præstationer og for den
Lyst, hvormed de var gaaet til dette Stævne. Da Krigsministeren
paa Grund af Togets Afgang maatte bryde op, udbragtes endelig
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et sidste Leve for ham og hilst af Musikkens Toner og bragende
Haandklap forlod han venligt hilsende Salen, hvorefter Bordet
hævedes. — Endnu en Stund forblev Idrætsmændene og en Del
af Dhrr. Dommere samlede til festligt Lag, og det gode, kammerat
lige Forhold imellem de mange norske Deltagere og de odenseanske
Idrætsmænd befæstedes yderligere ved denne Lejlighed.
Ogsaa i idrætslig Henseende forløb dette Stævne særdeles
godt, og Kvaliteten af de ydede
Præstationer var fortrinlig.
Til Trods for de betydelige
Anstrengelser, som dette Stævnes
Afholdelse havde medført, laa
Foreningen dog ikke stille. I
Løbet af August Maaned afhold
tes Tikamp for saavel seniores
som juniores samt for Ungdoms
skolen, medens Foreningen sam
tidig sendte P. Hansen og Fr. Jent sen som Deltagere i den interna
tionale Idrætsfest i Kristiania den
27de og 28de August. P. Hansen
sejrede i Løb over 5000 Meter og
1500 Meter, medens Fr. Jensen
tilkendtes 2den Præmie i et 200
Meter Handicapløb.
Ved en international Idræts
Vigand Møller.
fest
i Berlin den 4de September
Mester i Kuglestød og Spydkast 1901
og i Diskos 1905.
var Odense Gymnastikforenings
Farver repræsenteret af O. Bock,
der vendte hjem som Sejrherre i Løb over 100 Meter. Samme Dag
afholdtes i Odense et Marathonløb, hvori 9 Deltagere startede. Med
dansk Rekord-Tid af 2 Timer 51 Min. 58j Sek. vandt P. Hansen
af O. G. overlegent Løbet, Nr. 4 blev Axel Petersen, O. G., medens
Pladserne Nr. 2, 3 og 5 indtoges af Deltagere fra København.
Atter den 18de September mødte Vigand Møller, Vald. Malling
og J. From som Deltagere i Fodsportsforeningen „Freja“s inter-
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nationale Idrætsstævne i København. Vigand Møller tilkendtes
1ste Præmie saavel i Kuglestød som i Spydkast samt Mesterskabet
for Danmark i disse to Øvelser, 2den Præmie for Hammerkast
og 3dje Præmie for Kast med Diskos; Malling erobrede en 2den
Præmie, medens J. From hjemførte 2 3dje Præmier.
Man var hermed gaaet ind i Efteraaret, og Arbejdet med
Gymnastiken begyndte. Enkelte Festligheder — Andespil med
Bal — afholdtes og endelig afsluttedes med en Gymnastikkon
kurrence paa Industripalæet imellem Odense og Middelfart Gym
nastikforeninger Søndag den 4de December. Efter en særdeles god
Præsentation fra begge Foreningers Side tildelte Dommerne Odenseanerne den udsatte Faneplade som Sejrherrer. Som Dommere
fungerede Ritmester Jahnsen, Odense, cand. juris V. Frandsen,
Odense, og Lærer, Løjtnant Petersen, Nyborg.
Begyndelsen af Aaret 1905 henlevedes i Stilhed, der kun af
brødes den 6te Februar ved en smuk Præsentation af Ungdoms
skolens Drengehold paa 24 Drenge.
Først den 19de Februar afholdtes i Nyborg en Konkurrence
imellem Nyborg og Odense Foreninger i Gymnastik. Vel hjembar
Odense Gymnastikforening Sejren og dennes Symbol, den udsatte
Sølvplade, men Nyborgenserne havde anstrengt sig i den Grad
og præsterede saa smukke Øvelser, at kun et ganske ringe Points
antal udgjorde Differencen, og Dommerhvervet, der var overtaget
af Dhrr. Stabssergent Rasmussen, Nyborg, Købmand L. Henriksen
og cand. juris V. Frandsen af Odense, var ingenlunde misundelses
værdigt.
Ogsaa Foreningens Kvindeafdeling arbejdede trofast. Den 5te
Marts fremviste 12 Voksne og 18 Smaapiger en Serie smukke
Øvelser paa Industripalæet, hvor, imod Sædvane, Publikum var
mødt mindre talrigt, og den 30te April gav Kvindeafdelingen efter
Indbydelse fra Assens Gymnastikforening en Opvisning i Assens
i Overværelse af et talrigt, begejstret Publikum. Præsentationen
og det derefter stedfindende Bal formede sig som en stor, smuk
Festlighed, hvor Assens Borgere, der havde Foreningens unge
Damer i Indkvartering, viste en stor og paaskønnet Gæstfrihed.
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En Øvelsesaften i Odense Gymnastikforenings Kvindeafdeling 1905.
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En Øvelsesaften i Odense Gymnastikforenings Ungdomsskole for Piger 1905.
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En Øvelsesaften i Odense Gymnastikforening 1905.
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En Øvelsesaften i Odense Gymnastikforenings Ungdomsskole for Drenge 1905.
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Efter Opfordring fra Bladet „Idrætten“ var det besluttet, at
en Gymnastikkonkurrence imellem Foreningen „Hermes“ og Odense
Gymnastikforening skulde finde Sted i Koncertpalæet i København,
og Odenseanerne glædede sig allerede til den prægtige Tur, men
kort Tid forinden Paasken kom der Bud om, at Konkurrencen
var aflyst. I Stedet herfor afholdtes en Enkeltmandskonkurrence
for Ungdomsskolen med Uddeling af Præmier for Dygtighed og Flid.
Forinden, i Marts Maaned,
var den af Fyens Gymnastikog Idræts-Forbund arrangerede
Enkeltmandskonkurrence for de
fyenske Foreninger bleven af
holdt med det Resultat, at Oden
seanerne vandt 1ste, 3dje, 4de, 6te
og 7de Præmie, hvorved Nr. 1,
Odenseaneren V. Malling, hjem
bar Mesterskabet for Odense
Gymnastikforening for 1905. En
smuk Faneplade, udsat af Dansk
Idræts-Forbund til den bedste af
de deltagende Foreninger, tilfaldt
Odense. Det bemærkes, at kun
Nyborg og Assens Gymnastikfor
eninger foruden Odense havde
sendt Deltagere til Konkurrencen.
Under Aarets Idrætssæson
Valdemar Malling.
blev
paa sædvanlig Vis afholdt
Klubmester i Gymnastik
1901 og 1905.
forskellige Fester, Skyttelag o.
lign, samt indbyrdes Konkur
rencer, Tikamp, Løb o. s. v. Foreningen afholdt selv den 6te
August et vellykket Idrætsstævne i Odense, hvor der var mødt en
betydelig Mængde fremmede Deltagere og et saa talrigt Publikum,
at det bevirkede en mindre Indtægt for Foreningen. Foreningen
beholdt her bl. a. 6 Førstepræmier og 7 Andenpræmier samt en
Faneplade for Tovtrækning og vandt i Stafetløbet denne Gang
Odins-Pokalen.
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Ernst Hansen.

Fr. Jensen.

Johs. Svendsen.

Odense Gymnastikforenings Stafethold 1905.

O. Bock.

Vinder af Odinspokalen.
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Til Stævner i fremmede Foreninger sendtes atter i Aar flere
Gange forskellige Deltagere.
I Fodsportforeningen „Freja“s Idrætsfest i København den
18de Juli, deltog Foreningen ved O. Bock og Carl Jensen med
det Resultat, at O. Bock vandt 2 Førstepræmier i 100 Meter Løb
og Højdespring samt 3dje Præmie i Længdespring, medens Carl
Jensen tilkendtes 1ste Præmie i Kuglekast, 3 Andenpræmier og
2 Tredjepræmier.
Ligeledes sendtes forskellige
Deltagere til Aarhus Idrætsklub
„Fremad “s Idrætsstævne den
2den Juli og til Dansk AtletikForbunds Idrætsfest i København
den 23de Juli, og begge Steder
fra hjembragtes en Del Præmier.
I Aarhusstævnet tilkendtes der
bl. a. Odenseanerne 6 Første- og
5 Andenpræmier samt en Fane
plade for Stafetløb, og i Køben
havn den 23de Juli vandf Oden
seanerne bl. a. 4 Førstepræmier,
hvoraf P. Hansen tog Mesterskab
for Danmark i Løb over 1 mile
og Vigand Møller Mesterskab i
Kast med Diskos, hvorhos Odense
Gymnastikforening
i Længde
Fr. Jensen.
Mester i Stangspring i Hojdcn
spring, hvor hver Forening del
1905.
tog med Hold paa 6 Mand, vandt
som Nr. 1 en udsat Faneplade
og paa samme Maade i Højdespring det for Nr. 1 udsatte Ud
fordringsskjold.
Den 13de August deltog Foreningen med 4 Deltagere i Køben
havns Fodsportsforenings Idrætsfest, hvor Frederik Jensen af O. G.
vandt Mesterskab for Danmark i Stangspring i Højden, ligesom
de øvrige Deltagere tilkendtes et Par 2den Præmier og en 3dje
Præmie. Tillige vandt O. G. Stafetløbet over 1000 Meter.
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Kun en enkelt Deltager, O. Bock, var mødt paa Foreningens
Vegne ved Idrætsfesten i Helsingborg den 20de August, hvorfra
han medførte 2den Præmie i 100-Meter Løb og 3dje Præmie i
Længdespring, ligesom Foreningen kun sendte 1 Deltager til Dansk
Atletik-Forbunds Idrætsfest i København den 3dje September.
Robert Madsen, der blev udtaget
som Deltager, vandt her 1ste Præ
mie for Stangspring i Højden.
Samme Dag var i Odense af
holdt Marathonløb, men Odenseanerne naaede denne Gang kun
ind som Nr. 4 og 5 med Harald
Svendsen og A. Svangren.
For om muligt at indvinde
et klækkeligt Beløb til Hjælp til
Opførelsen af et eget Gymnastik
hus, hvorved Foreningens højeste
Ønske vilde opnaaes, afholdtes
i Dagene fra den 1ste til den 5te
September med indhentet for
nøden Tilladelse en stor Folke
fest med Illumination, Dyrehavs
bakke, Basar og Tombola, ganske
i Lighed med den, der afholdtes
i Efteraaret 1902.
Trods den megen velvillige Assistance, Foreningen mødte
fra Byens Borgere og Foreningens Medlemmer før og under selve
Festen, bevirkede et næsten hver Aften gentaget regnfuldt Vejr,
at Overskudet kun blev ca. 1500 Kroner.
Med denne Fest, der paa sin Vis væsentligt støttede For
eningen, dels ved det indkomne Overskud, dels ved at vække
Interesse for dens Virken, afsluttede Odense Gymnastikforening
sin Virksomhed for de første 25 Leveaar.

O. Worm.

Fr. Jensen.

J. Larsen,
Kasserer.

J. From,
Formand.

H. Andersen,
Sekretær.

Odense Gymnastikforenings Bestyrelse 1905.

H. C. Petersen.
Carl Fick,
Næstformand.

ET PAR BEMÆRKNINGER OM
KVINDEGYMNASTIK
Det er mig en Glæde at efterkomme den Anmodning, jeg
har modtaget fra Odense Gymnastikforenings energiske Formand,
om at skrive et Par Ord om Kvindegymnastiken, men de vil
næppe, er jeg bange for, skaffe et Bifald som det, mine Damer
to Gange tidligere har opnaaet ved deres Gymnastikfremvisninger
under Odense Gymnastikforenings gæstfrie Tag.
Det var prægtige Dage, vi tilbragte i Odense, og dertil kom,
at vor Ven Froms elskværdige Indbydelse gav Anledning til, at
vi senere modtog en Række Indbydelser fra de større Byer i Jyl
land, Fyen, Sjælland og Falster. Vi skylder derfor Odense Gym
nastikforening en særlig Tak, fordi den tog Initiativet og derved
gav Anledning til, at »Den danske Kvindegymnastik« blev fremvist
hele Landet over, saa at Interessen for den kvindelige Ungdoms
legemlige Udvikling blev vakt paa mange Steder. At Foreningen
senere har fulgt dette System ved Undervisningen af Dame-Afdelingen, er os en særdeles Ære og Glæde. Gid den maa faa den
Tilslutning af Medlemmer, som den ved sit ihærdige Arbejde saa
fuldt ud fortjener, og gid dens smukke og anerkendelsesværdige
Eksempel her maa blive fulgt af andre Foreninger Landet over.
Den Ligegyldighed og sørgelige Mangel paa Forstaaelse, tid
ligere Slægter har udvist paa dette Omraade, har sikkerlig — i
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Forbindelse med andre Mangler ved Opdragelsen — for en stor
Del Skyld i det betydelige Procentantal af svage, holdningsløse
og uarbejdsdygtige unge Piger og Mødre, der findes i de civiliserede
Lande. Der har ganske vist været talt og skrevet meget om den
kvindelige Ungdoms legemlige Udvikling, men det er desværre i
Reglen bleven ved Ord. Og noget mere ulogisk, end at ville ud
vikle en sund og handlekraftig Slægt ved alene at arbejde for den
mandlige Ungdoms Udvikling, kan vel næppe tænkes. Skal galt
være, maa det næsten hellere være omvendt.
Vore Pigebørn burde have en Times Gymnastik eller Idræt
hver Dag hele Aaret rundt; den Tid, der ofres herpaa, vil støtte
Disciplinen og de øvrige Fag paa en saadan Maade, at Skolens
Arbejde betydelig vil lettes. Men endnu vigtigere er den Livs
glæde, Energi og Udholdenhed, der gennem de paa rette Maade
ledede Legemsøvelser, vil træde i Stedet for den Travlhed, Ugide
lighed og Blaserthed, der er et af vort Slægtleds sørgelige Tegn.
Selvfølgelig fordres der dygtige, vel uddannede og interesserede
Lærerkræfter til at arbejde for denne Opgave, men Forældrene
bør støtte Skolen her ved af og til at overvære Børnenes daglige
Øvelser og ved ogsaa udenfor Skoletiden (i Ferierne) at opmuntre
dem til passende Legemsøvelser. Den Glæde, Ungdommen høster
gennem disse Timer, er langt sundere og bedre end mange af de
i dobbelt Forstand dyrkøbte Fornøjelser. Her deltager Børnene
selv, her kæmpes paa en uskyldig Maade, og her ledes Tankerne
i en sund Retning. I min 40-aarige Lærergerning har jeg ikke
kendt nogen Time, hvori vi kedede os, og dog føler jeg stedse,
hvor langt jeg har tilbage for at kunne udfylde en Lærers Plads.
Gymnastik og Idræt, ledet af Lærer(inde), der elsker sit Fag og
Eleverne, kan komme til at høre til Ungdommens bedste Timer
og uddanner dem for Livet. Dette er Maalet, og Midlerne kan
skaffes til Veje i den fattigste Skole eller Forening, blot man vil.
Hvad nu særlig Kvindegymnastiken angaar, da bør der staa
et saa righoldigt Stof til Lærerindens Raadighed, at den enkelte
Elevs Individualitet kan komme til sin Ret. Er Lærerinden
sin Opgave voksen, bør hun have Lov til at arbejde i Frihed og
Ro med sine Elever under den Støtte, Skolen og Forældrene kan
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yde hende. Ved de aarlige Eksamener fremviser hun sine Elevers
gymnastiske Standpunkt og giver dem en Karakter for Aarsarbejdet, medens to fagkyndige Censorer bedømmer Eksamensresultatet.
Begge Karakterer anføres paa Elevens Testimonium eller Afgangs
bevis fra Skolen, hvorved Gymnastiken bliver sideordnet med de
andre Skolefag.
I de seks Vintermaaneder dyrkes der nærmest Gymnastik og
Plastik inden Døre i et fuldstændigt rent og godt ventileret Lo
kale. Tillader Forholdene det, vil Fægtning være særlig at anbefale
for Skolens ældste Klasser. Har alle Elever Skøjter, kan i Istiden
en Del Timer benyttes til Skøjteløben. I For- og Efteraarsmaanederne dyrkes Idræt og Leg i det fri, i Sommertiden Svømning og
— om muligt — Roning. Mindst tre Gange om Aaret foretages
Udflugter under en Lærerindes Ledelse. Paa disse maa Eleverne
lære at gaa en passende Strækning, medens Mellemrummene ud
fyldes med Legen. En Langboldkamp mellem jævnaldrende Klasser
vil kunne blive Dagens Clou, ligesom en fornuftig ledet Røverleg
vil kunne more Pigerne fortræffelig.
Gymnastik og Leg kan imidlertid ikke trives uden den mest
gennemførte Disciplin og Orden; thi adskillige Øvelser er og skal
heller ikke være helt farefri; men den Lydighed, der hviler paa
den rette Kærlighed til Eleverne og Opgaven, er det ikke vanske
ligt at gennemføre, og det er forbavsende, hvor let Eleverne vænner
sig til den og befinder sig vel derved. Paa Skolepladsen eller
paa Skoleudflugter kan der ikke leges uden Disciplin, men denne
Disciplin har intet afskrækkende ved sig for Børnene; de lærer
tværtimod snart, at den bedste Leg falder fuldstændig fra hinan
den, naar dens Regler vilkaarlig brydes. Men herved bliver Legen
foruden at være en Fornøjelse tillige et vigtigt Opdragelsesmiddel.
Under Disciplinens Herredømme færdes Børn fra de forskelligste
Hjem og af det forskelligste Temperament endrægtig sammen,
skarpe Kanter slibes af, Unoder pilles ud. Det gaar paa Lege
pladsen som senere ude i Livet. Børnene skal færdes og virke
sammen og lære at respektere hverandre; dette læres allerbedst i
den ordnede Leg, der maaske i højere Grad end noget andet af
Skolens Fag er en virkelig Forskole for Livet.
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»Drengen er Fader til Manden,« siger et gammelt Ord, og intet
Sted viser Barnet bedre, hvad der bor i det, end naar det tumler
sig med sine Kammerater paa Lege- eller Boldpladsen. Her ud
vikler det de Egenskaber, som det siden i Livet har saa stor Brug
for: Snarraadighed, Koldblodighed, Viljestyrke, og her lærer det
tillige, at Færdighed og Udholdenhed kan stille den svagere ved
Siden af, ja maaske over den stærkere, og først og sidst lærer
det at bøje sin Egenvilje under Legens Lov, under Disciplinen.
»Legens Indflydelse naar langt ud over Børneaarene.« For
dette Maal virker ogsaa Odense Gymnastikforening, og det skal
den have alles Tak for. Gid dens Fremtid maa komme til at
svare til dens Fortid, og gid den altid maa finde Mænd og Kvin
der, der vil arbejde for dens smukke Opgave og samfundsnyttige
Virken; ja, findes der mange af den Slags Foreninger i vort
Fædreland, kan det maaske lykkes os paa nogen Maade at komme
ind paa den Vej, der betraadtes af Jordens skønneste, kraftigste
og mest kultiverede Folk, Oldtidens Grækere.
Hellerup, Nytaar 1905.
PAUL PETERSEN.

GYMNASTIK OG KULTUR
Vore Forfædre var Mestre i at kaste Spyd og skyde med Bue,
og de maatte være det, det var for dem en Livsbetingelse. Og de
besad mange andre legemlige Færdigheder. De levede Livet i
Natur og Frihed, de strejfede omkring Dagen lang som Skovens
Dyr, og derfor blev de som disse stærke og sunde, smidige og
behændige. Og de blev det paa Trods af Hygiejnen, der den
Gang ikke var „opfunden“, og som sikkert heller ikke tiltrængtes.
Nu til Dags former Tilværelsen sig betydelig anderledes, —
den er ikke saa lidt kunstigere end den Gang. Selve Livet er
kunstigt. Vi lever kunstigt, vi spiser kunstigt, vi bevæger os kun
stigt, og vi klæder os i Forhold dertil. Kort og godt: Vi er alle
sammen Kunstprodukter — Resultater af den herskende Kultur!
Men Naturen taaler ikke i Længden, at der vendes op og ned
paa den, den reagerer. Den reagerer eksempelvis ved at give
Kontormanden og alle andre stillesiddende Mennesker slappe,
svage Bugmuskler med deraf følgende daarlig Fordøjelse og almen
Nedsættelse af Velbefindendet. Det er nemlig en Kendsgerning,
at selve Fordøjelsesapparatets (Tarmkanalens) Muskler altid lever
under samme Vilkaar som Bugvæggens Muskler. Den reagerer
ved at give Smeden den runde Ryg, de krogede Arme og Fingre,
ved at give Fabriksarbejderen den graablege, solfattige Teint, der
er saa talende, o. s. v.
Alle har vi faaet paatrykt dette eller hint af Kulturens Trælle
mærker.
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Men Kulturen kan vi ikke slippe uden om, den er paa een
Gang Nutidsmenneskets Velsignelse og Forbandelse, og det er i
dens Kølvand, Skrøbelighederne svømme.
Vi tvinges til i timevis at sidde foroverbøjet ved Pulten eller
Arbejdsbordet, eller vi anbringes ved Maskiner ved et nervepir
rende, opslidende Arbejde, der baster og binder baade Sjæl og
Legeme i timevis.
Arbejdets Ensformighed og Unatur virker degenerende; det
stjæler vor Sundhed og vort Humør, gør os blodfattige og nervøse,
ødelægger vore Nerver, Lunger og Maver og gør os ofte til sletfordøjende og hypokondriske Gnavepotter, der ikke alene fylder
Maverne med Arkana, men som med Begærlighed griber efter
alskens Gift og Stimulanser blot for at faa lidt Kulør paa Til
værelsen.
Og spørger vi: Er der da intet at gøre, findes der da ikke
Midler, hvormed man kan bøde paa Jammerlighederne------ ?
Jo, heldigvis, der findes dog Midler, og vi har dem for intet, —
lige fra Naturens Haand: Sol, Luft og Bevægelse.
Hvem kender ikke den foryngende og oplivende Følelse, der
gennemstrømmer En, naar man en solklar Morgen lukker sit Vin
due op og lader Sol og Luft strømme ind til sig —? Hvor føler
man sig dog karsk og fri, dét er, som Ens aandelige og legemlige
Habitus blev hævet til en uanet Højde; — denne Følelse kender
sikkert de fleste.
Derimod er Bevægelsernes velgørende Virkninger mindre kendte,
og det skønt Bevægelse er af den største Betydning for Sundhe
dens Bevarelse. Men hvor har denne Kilde til Sundhed dog været
overset og ringeagtet gennem lange Tider, og hvorfor — ? Vel
fordi den sprang lige for Fødderne af os, — vi saa den ikke! —
Den græske Gymnastiklærer Chryssafis sagde en Gang i et
Foredrag om Gymnastik: „Bevægelsesevnen er en naturlig Egen
skab, der findes hos alle levende Væsener. Dens Fuldkommenhed
og Udvikling gaar hos de forskellige Dyr jævnsides disses øvrige
Evner, og dens Betydning for Dyrets Liv er saa stor, at dets
ydre Skikkelse er afhængig af Formen for dets Bevægelser —“
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Om vi erkender Sandheden i Chryssafis’s Ord, da maa vi
samtidig have forstaaet Bevægelsernes afgørende Betydning for
Livet.
Det er ikke i Medicin og Arkana, Sundheden er at finde, men
derimod i sunde, styrkende Bevægelser, afpasset efter Individets
Alder, Køn og Kræfter. Og kan vi være i Tvivl om, at Bevægelse
er selve Livet? Ser vi det ikke dagligt om os, — ser vi ikke,
hvorledes Dyrene i deres Livsmod og sunde Glæde tumler sig i
lystig Leg indbyrdes? — Og jo sundere de er, desto behændigere,
kraftigere og lystigere gaar Legen.
Og se paa Børnene! Se paa de sunde, glade Børn, der i
timevis kan løbe omkring paa Legepladsen, se dem vende op og
ned paa alt — og paa sig selv med — og altid under Glædesog Jubelraab. Denne Dyrenes og Børnenes Livlighed er intet
andet end Udtrykket for den fysiologiske Trang til Bevægelse.
Denne Dyrenes og Børnenes Bevægelsestrang, der forøvrigt ogsaa
lejlighedsvis giver sig Udtryk hos det voksne Menneske under en
»Tagfat« eller »3 Mand høj«, naar Tid og Sted er til det — thi
Voksne maa nu en Gang ikke være naturlige til daglig, det er
„upassende“ — er ikke til at tage fejl af, det er som et Finger
peg fra Naturen.
Nutidens Kulturmennesker kan ikke undgaa det, de maa, om
de vil bevare den aandelige og legemlige Ligevægt, forskaffe sig
den Bevægelsesmængde, som nu en Gang er nødvendig, om For
brændingen og Omsætningen i Legemet skal forløbe normalt, og
Sundheden bevares.
Nogle af de mest talende Beviser for Følgerne af mangelfuld
Bevægelse har vi i den Skare af velnærede Medborgere, dei Aar
ud og Aar ind slæber rundt med et vældigt Fedtpolster over alle
Muskler (dog særlig paa Underlivets), der ikke er til andet end
til Besvær for Organismen.
Den bedste og sikreste Maade, hvorpaa Kravene kan ske Fyl
dest, er ved at dyrke Gymnastik. Af alle Legemsøvelser er
Gymnastiken Idealet, derom er der ingen Tvivl, Den kan dyrkes
af gamle og unge, af Mænd og Kvinder, og den kan afpasses efter
hvilketsomhelst Alders- og Udviklingstrin. De unge, kraftige
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Mennesker skal i deres Gymnastik have ikke alene stærke og kraf
tige Øvelser, men tillige Øvelser, der kan udvikle deres Mod, Dri
stighed, Raskhed og Behændighed. Den midaldrende — ofte føre
— Mand skal have Øvelser, der særlig sætter store Muskelmasser
i Bevægelse, at Fedtforbrændingen kan ske livligere, medens Be
hændighedsøvelserne optager en mindre Del af Timen. Og endelig
de „Gamle“, „Far-Far“ og „Mor-Mor“ skal have stille, rolige Øvelser,
der kan hjælpe paa den træge Blodstrøm og hjælpe Hjertet i
dets Arbejde. Som vi ser, i Gymnastiken kan der individualiseres
i høj Grad.
Der er dog en Del af Samfundet, hvortil Gymnastiken særlig
har Bud, og det er til Børnene og Ungdommen. Børnene og den
opvoksende Ungdom burde have Gymnastik daglig. Det er i de
unge Aar, hvor Legemet endnu ikke har faaet afsluttet sin Vækst,
hvor Knogler og Muskler endnu ikke er fuldt dannede, at Gym
nastiken har sin største Betydning. Ved Hjælp af den bliver det
muligt at paavirke det unge, voksende Legeme, saa at det kan
bevare og fæstne den Form af Skønhed, der allerede ved Fødselen
er givet det sunde Barn i Vuggegave, men som staar i Fare for
at forfalde fra det Øjeblik, Barnet bænkes i Skolen og Kultive
ringen paabegyndes. Og Faren tiltager med Aarene og er over
hængende, saa snart Barnet forlader Skolen for at glide over i de
Erhverv, Samfundet byder paa; thi ikke alene bliver Barnets
Syslen fra nu af mere ensidig, men den Modvægt, som Skolegymnastiken dannede, er borte, netop nu, hvor det unge Menneske
har saa haardt Brug for den.
Derfor er det et stort Gode for os, at der findes Institutioner,
hvor vi kan sende vor Ungdom hen, at dens Opvækst og Udvik
ling kan ske under Paavirkning af Gymnastik og Idræt. Derfor
er de Foreninger, der samler Ungdommen til Leg og Gymnastik,
overordentlig vigtige Led i Samfundsmekanismen, saa vigtige, at
de, om der var virkelig Forstaaelse, maatte kunne samle hele Folket
i fælles Følelse og Glæde om Arbejdet, og de maa kunne kræve den
allerstørste Støtte og Velvillighed fra Kommunernes og Statens Side.
Det er et glædeligt Tidens Tegn, at Ungdommen i stedse
stigende Grad bliver greben af Begejstring for Gymnastiken og
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Idrætten. Og denne Begejstring er sikkert ikke et Udslag af forbigaaende Natur, ikke en Modesag, nej, der er Bund i Begej
stringen, der skyldes Forstaaelsen og Respekten for Hygiejnens
Fordringer — den stigende Kultur!
Det er interessant at lægge Mærke til, hvor klogt og rationelt
den moderne Gymnastik er lagt til Rette, hvor tydeligt det fremgaar, at denne Gymnastik er opbygget for det menneskelige Le
geme. Eksempelvis skal anføres: Der gives Grupper af Øvelser,
hvorigennem man kun tilsigter at gøre Ryggen bevægelig og
styrke dens Muskler. Der er Grupper, der har til Opgave at paa
virke Forsidens Muskler; der er Øvelser for Aandedræt, Lunger
og Brystkasse, for Blodcirkulationen, for Arme og Ben, for Bøjemuskler og Strækkemuskler o. s. v. Og det er jo klart, at med
et saadant Fond af Øvelser, anvendt i Forbindelse med de mere
kunstfærdige Former, som Redskabs- og Smidighedsøvelser og
andre Øvelser, alt efter Behov, kan der opnaas Resultater af stor
Virkning .... Jovist, der gives en Del gode Idrætter, Fodbold
f. Eks. Men der er det ved Fodbold som ved alle andre frie
Idrætter^ at der har Udøveren et ganske bestemt ydre Maal at
forfølge, han maa indrette sin Holdning og Bevægelser ganske
efter de Krav, der stilles til ham for Boldens Placering i en given
Situation, og om dette gøres med rund Ryg og forvredne Ben er
aldeles ligegyldigt for et heldigt Udfald af Spillet.
Vi har et godt Bevis i Englænderne. Ingen Nation er naaet
saa vidt i legemlig Sundhed som den, og de har naaet det ude
lukkende gennem deres Sport. Men lige saa vidt de er fremme
i Idræt, lige saa langt er de tilbage i legemlig Harmoni, og Grunden
er den, at de aldrig har gjort Gymnastik; de har savnet Gymnastikens korrigerende Øvelser.
Og de frie Idrætter rummer i sig selv en Fare for Overdri
velse; der skal god Vilje og sund Forstaaelse til, om dens Ud
øvelse skal holdes inden for Fornuftens Grænser. Naar vi tænker
paa de ikke faa Atleter, der findes herhjemme, naar man ser
dem slide med de kolossale Vægte og Lodder blot for at presse
en Rekord et Pund i Vejret, ja, saa er der vel ingen, der er i
Tvivl om, at her er et Udslag af sportslig Udskejelse, og man
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forstaar, hvorledes disse Mennesker efterhaanden har faaet de
uhyggelige, hypertrofierede Muskelmasser hængt paa sig, og, at
det maa være „tungt at bære“ saa mange Kræfter. Og der kunde
nævnes mange andre Eksempler paa sportslig Udskejelse.
I Gymnastiken maa der aldrig skejes ud, den skal være
Saltet i Legemsøvelserne. Og den kan være det. En Gymnastik
time, dreven rigtig, giver ikke alene Udøveren en sund og kraftig
Muskelmotion, men den giver tillige en aandelig Opkvikkelse, den
stimulerer Hjernen. Fra en rigtig anvendt Gymnastiktime skal
man gaa forfrisket og forynget; bliver man „for“ træt, gaar man
Glip af Gymnastikens gode Virkninger.
Det lykkedes de gamle Grækere, at faa skabt et rationelt
Gymnastiksystem, men deres ypperlige System gik til Grunde
paa Grund af de sportslige Overdrivelser, de efterhaanden udskejede til, og den græske Ungdom skønne Idræt efterfulgtes af
tunge, raa Knytnævekæmpere og vilde Gladiatorer.
Det er at haabe, at de Foreninger, der samler Ungdommen,
at deres Ledere og Lærere maa faa Held til at føre Legemsøvel
sernes store og gode Sag fremad frelst gennem Skærene til Gavn
og Lykke for Menneskeheden.........
Og om der var Midler, om der var Evne som Vilje, saa vilde
Skaren af Gymnastikdyrkere vokse ti Fold. Men vi mangler alt.
Staten burde sætte sit Stempel paa Gymnastiken; den burde
bygge store og smukke Templer for Legemsøvelser, som den gør
det for Kunst og Skulptur, og det vilde blive muligt at skabe i
Kød og Blod, hvad der nu støbes i Bronze og hugges i Marmor.
MARIUS LE FÉVRE.

HVILKEN IDRÆT BØR JEG HELST ØVE?
Hvad Slags Sport skal jeg helst drive? Hvilken Idræt er den
bedste? Hvad er det sundeste, Gymnastik eller Sport? Eller
maaske begge Dele? Eller ingen af Delene?...........
Saadanne Spørgsmaal svirrer os ældre om Ørene. Og Be
svarelser er der ingen Mangel paa. De er, baade mundtlig og
paa Prent, lige saa talrige som uenige: „Cykling er den bedste
og sundeste Sport!“ — „Fægtning er den aller sundeste Idræt,
den udvikler alle Legemets Muskler og Sjælens med!“ — „LawnTennis er Perlen blandt Sport og virkelig den sundeste!“ — „Bryd
ning er dog den sundeste Idræt, fordi det er den alsidigste; man
kan blive forstuvet lige fra Stortaaen til Tommelfingeren!“ osv.
Ja, jeg har virkelig en Gang læst en lang Artikel af en tysk
Læge, der gik ud paa at bevise, at Ridning (paa Hesteryg) var
den af al Sport, der bedst og mest fuldkomment udviklede alle
det menneskelige Legemes forskellige Muskler, altsaa den sundeste
og mest anbefalelsesværdige Legemsøvelse! Der var for Resten
ogsaa for et Par Aar siden en dansk Baron, der sagde det samme.
Det er ikke fordi jeg nærer nogen Tvivl om, at de fleste saakaldte „passionerede“ Ryttere er af den selvsamme Mening, men
vedkommende Baron anføres, fordi han er den eneste, der nogen
sinde direkte har udtalt sig saaledes overfor mig. „Rider De ikke,
Hr. Løjtnant?“ „Nej, Hr. Baron — jeg har ganske vist gaaet
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Rideskolen igennem og deltaget som Bereden i Manøvrerne og
ogsaa været nødt til at ride paa Sydamerikas Sletter, men naar
jeg i min Fritid vil uddanne min Krop, saa har jeg ikke Tid eller
Raad til at ride!“ „Det var da mærkeligt, for Ridning er jo som
muskeludviklende Sport den bedste, der gives!“ „Ja, det maa
jeg give Hr. Baronen Ret i; Ridning er en mageløs udviklende
Sport — for Hesten, og da dens Legeme faar en ganske anderledes
rationel, hygiejnisk Behandling baade før og efter Rideturen end
Rytterens, saa bliver Hesten — i Modsætning til Rytteren — Dag
for Dag raskere, stærkere og mere udholdende. Og saa er det
jo saadan en nobel Sport!“......... „Ja, men hvilken Idræt mener
De da er den sundeste?“ liører jeg den utaalmodige Læser spørge.
Det afhænger af saa mange Forhold, og det bliver i al Fald
ganske ud i det Blaa, hvis man tager en enkelt og uden Forbe
hold udnævner den til den sundeste eller bedste. Man har ikke
en Gang Ret i at sige om saa velrenommerede Idrætter som Ro
ning og Gymnastik, at de er absolut sunde, thi bevislig har nogle
Mennesker sat deres Helsen til derved, naar de f. Eks. har „over
trænet“ sig før en Kaproning, eller naar de har gymnasticeret
med aaben Mund i en slet ventileret Gymnastiksal, opfyldt af
Bacille-Støv. Selv Svømningen, der af mange med en vis Ret
kaldes for den sundeste Sport, drives ofte saa uhygiejnisk, at det
grænser til det rene Vanvid. Ved de aller sidste Kapsvømninger
var der Deltagere, som skulde med i flere Løb, og som i Tiden
mellem disse stod stille, krøb sammen og rystede som Espeløv
af Kulde i deres vaade Svømmedragter. Jeg har ikke set de
Mennesker siden og maa antage, at de er døde af Lungebetændelse.
Naar man skal deltage i flere Løb ved en Svømmekonkurrence,
og det ikke er meget hedt Vejr, saa bør man enten have med
sig saa mange tørre Svømmedragter, som der er Løb, man skal
være med til, eller ogsaa bør man i det allermindste, naar man er
færdig med et Løb (pg ikke skal deltage i det umiddelbart efter
følgende), tage Dragten af, vride den, aftørre Kroppen, tage noget
„civilt“ Tøj paa og først iføre sig den halwaade Svømmedragt,
lige før man skal ud igen. Det er ikke alene hygiejniske, men
ogsaa sportslige Fordele, der saaledes opnaas. En Krop, der
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ryster af Kulde, kan nemlig ikke sætte Rekorder. Dette skulde
egentlig synes at være saa indlysende, at det ikke behøvede at
skrives.
Skal man absolut afgive en Dom over de forskellige Idrætters
Sundhed i al Almindelighed, saa kan man ikke gaa videre end
at sige: „Saalænge en Idræt udøves under Iagttagelse af sin
Hygiejnes Regler, paa rette Maade, til rette Tid og paa rette Sted,
kan den være sund og god, i modsat Fald er den altid til mere
Skade end Gavn.“ Jeg skrev „sin Hygiejnes“ og ikke „Hygiejnens“
Regler. Hygiejnen i al Almindelighed forbyder nemlig, som man
vil kunne læse i næsten enhver „Sundhedsbog“, Folk f. Eks. at
være mere end 10 å 20 Minutter i Vandet, eller at løbe mere end
et Par Minutter. Der er imidlertid aldeles ikke noget i Vejen for,
at Distance-Svømninger og lange Væddeløb kan være til Gavn
for de Udøvendes Sundhed og Udvikling, naar blot de opfylder
de særlige Krav, som Hygiejnen i slige Tilfælde stiller.
Enhver, der spørger om, hvilken Idræt, han bør vælge, maa
være forberedt paa at blive spurgt til Gengæld om, hvad han
ønsker at opnaa derved, hvilke Motiver han har til at ville øve
Idræt. Vil han have et sundt og smukt Legeme med alle mulige
fortræffelige fysiske Egenskaber? Vil han have en udsøgt Sam
ling Karakterdyder? Eller en værdi- og ærefuld Bunke Medaljer
og Pokaler? Eller helst alle disse 3 uensartede Ting paa en
Gang? Det lader sig nemlig gøre, er tilmed rosværdigt, i alt
Fald ikke umoralsk, hvilket det imidlertid bliver, hvis han ønsker
Medaljerne og Pokalerne paa Bekostning af de andre Ting. Selv
følgelig er det i endnu højere Grad umoralsk, dersom Nogen
f. Eks. øver Boksning og Fodboldspil i det Øjemed at kunne
foretage Overfald med mindre Risiko, eller øver Fodsport for at
kunne komme des bedre fra et udført Tyveri. I denne Artikel
har jeg nærmest tænkt paa den første Ting: det sunde Legeme
med de gode fysiske Egenskaber. Det er en Skat, som ikke kan
stjæles, som ikke kan brænde, drukne eller springe i Luften, uden
Ejermanden selv følger med. Hvad de sjælelige og aandelige
Dyder angaar, saa tager de sig Pokkers godt ud paa Papiret eller
i Festtaler, og det vilde da ogsaa være mig en let Sag at smause
6
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og svælge heri gennem en hel Snes Linier. Men jeg foretrækker
i Reglen at holde mig til det, man kan tage og føle paa.
Det kan i Almindelighed siges, at et godt Resultat kan. ikke
opnaas ved Hjælp af en enkelt Idrætsgren. Der gives ikke den
enkelte Sport, som udvikler alle Muskler og Organer, endsige at
den gør det ligeligt og harmonisk. Lige saa lidt som det, der i
daglig Tale kaldes Gymnastik, er tilstrækkeligt til at give Lun
gerne Vækst og Udholdenhed, til at forny og rense Blodet eller
til at styrke og hærde Huden. Her udfordres altsaa en Kombina
tion af disse to. Ting, Friluftsidræt og saakaldet Gymnastik, der
saa udmærket supplerer hinanden, medens de ikke paa nogen
Maade overflødiggør hinanden. Hvilken Idræt og hvad Slags
Gymnastik, det nu bliver, vil i det enkelte Tilfælde mange Gange
afhænge af udvortes Forhold og Omstændigheder, men hvor der
er Lejlighed til Valg, bør Vedkommende foretrække det, han
mest trænger til, det, der hurtigst og bedst vil afhjælpe de Savn,
hans fysiske Tilstand lider under. Her maa han selvfølgelig lade
sig undersøge og raade af ældre, erfarne og fornuftige Idrætsmænd.
En Ting er der, som bør være et bestemt Tillæg eller rettere
en absolut nødvendig Del af enhver Idrætsøvelse, enhver Gymna
stiktime. Det er Hudplejen, iværksat først og fremmest gennem
Badet. Her gælder kun en Undtagelse, og det er Svømningen
(hvilket ikke engang slaar til altid, da det f. Eks. i Tyskland er
Skik og Brug og for Resten en temmelig nødvendig Renlighedsfor
anstaltning at tage en Douche „Kommunevand“ ovenpaa Svømme
turen i Flodbadeanstalternes grumsede, oljeglinsende Vand). Ved
at gøre Gymnastik eller øve Idræt kommer man saa at sige altid
til at svede. Og det er sundt at svede, helst lidt hver Dag, ikke
mindst fordi Hudporerne derved holdes aabne og Legemet befries
paa en nem Maade for en Mængde Gift- og Sygdomsstof. Der er
ganske vist en tysk Professor, der for nylig har opdaget, at der
gaar nogle Blodlegemer tabt gennem hver Sveddraabe, hvorfor al
Legemsøvelse efter hans Mening er skadelig undtagen Svømning,
thi under denne sveder man ikke. — Det er ganske vist et ube
strideligt Faktum, at selv de hurtigste Australiere sætter Verdens
rekorder i Svømning uden at blive en Smule svedte; men bortset

83

HVILKEN IDRÆT BØR JEG HELST ØVE

herfra er den tyske Videnskabsmands Paastand en rædsom Urime
lighed, som han vel kun har sendt ud i Verden for at gøre sit
Navn bemærket. Det har da ogsaa været mig en let Sag at trøste
de forskræmte Tyskere, der sendte mig Artiklen og skrev, at nu
turde de ikke gøre „Mit System“, thi de kom til at svede deraf!
Denne tyske Professor har ved sit Votum søgt at undlive alt det
gode, der udsprang af de gamle Grækeres, de sejge Nordboeres og
de mægtige Nutids-Englænderes stolte Sportsarbejde, ja ret beset
alt dagligt, ihærdigt, lykkebringende Arbejde i Marken, paa Søen
og i de travle Værksteder („i Dit Ansigts Sved skal Du æde Dit
Brød!“). Jacob von Thyboe-Typen florerer den Dag i Dag (og
saa herhjemme). — En Aareladning er ofte til stor Gavn. Man
føler sig lettet, Stofskiftet (det vil sige Sundheden) forøges. I
gamle Dage overdrev man ved at tappe Folk hvert Øjeblik, og
dog var der mange Grovædere, der havde godt af det. Nu er der
det at bemærke, at ved en eneste Aareladning eller Næseblødning
gaar der mindst Tusind Gange saa mange Blodlegemer tabt, som
der mistes gennem Svedning ved at øve „Systemet“ gennem
Tusind Aar!
Det nyttige ved Svedningen gaar imidlertid tabt, hvis man
lader Sveden sidde og atter indtørre i Stedet for at tage Bad. Er
der netop i Øjeblikket slet ikke Lejlighed til at faa et eller andet
Slags Bad, maa man enten sørge for at holde sig i Bevægelse og
derved holde Sveden vedlige, indtil man kommer hjem eller til
Badeanstalten, eller ogsaa kan man give sig en tør Afgnidning.
Hvor mange Tusinde Soldater har ikke faaet Lungebetændelse
eller Spiren til andre Sygdomme derved, at der er syndet imod
denne simple Regel. Forholdene var i al Fald tidligere saaledes,
at man først lod Soldaterne have sveddrivende Eksersits, Terræn
øvelser etc., og derpaa plejede man at tromme dem sammen og
tvinge dem til at staa ganske stille i lang Tid, ofte i Kulde og
Blæst eller om Sommeren i Skyggen, for at høre paa „Teori“
eller lignende. Havde Folkene haft et Haandklæde i Tornystret
og faaet et Par Minutter til at afgnide sig, maaske blot ved at
stikke Haandklædet op under Skjorten paa Bryst og Ryg, saa
vilde mange Liv have været reddet. — Jeg eksperimenterer selv
6’
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meget for at finde ud af, hvad man kan taale. Der er dog en
Ting, som jeg ikke tør indlade mig paa, da jeg anser det for
saa godt som Selvmordsforsøg. Det kan si aa den stærkeste Atlet
ihjel, og dog ser man daglig Cyklister, Baldamer og andre Men
nesker tankeløst gøre det. Nemlig at sætte sig hen og slaa sig
til Ro, ja oven i Købet nyde kolde Drikke, naar man befinder
sig i Sved. Den Dag i Dag tæller den gamle Overtro mange Til
hængere, at det er sundhedsfarligt at tage et Bad, naar man er
svedt. Man skal først afkøles ved at sidde stille enten med Tøjet
paa eller afklædt. Jeg ved ikke, hvad der er det værste af disse
to Alternativer; begge har slaaet mange Mennesker ihjel. Hvem
kender ikke denne Spidsborgertype, der kommer langsomt ud af
Omklædningsrummet, stikker Stortaaen i Øresundet (eller en eller
anden Fjord), spadserer lidt omkring, gaar et Par Trin ned ad
Trappen, bukker sig og tager en Haandfuld Vand op, smører
Vandet rundt paa Brystet og gaar op paa Broen igen. Langt om
længe er Forberedelserne og Afkølingen færdig, og Manden, der
har Gaasehud paa hele Kroppen, søger endelig Vandet. Den kloge,
fornuftige Mand, den raske Idrætsmand bærer sig ad stik modsat.
Er han ikke svedt, naar han kommer til Badeanstalten, saa løber
han det sidste Stykke Vej for at komme i Sved eller blive godt
varm. Afklædningen foretages netop saa hurtigt eller saa lang
somt, at Hjertet kommer til Ro, men med Sveddraaberne perlende
paa hele Legemet styrter han sig hovedkuls ud og gasser sig over
den dejlige Afkøling, som Bølgerne skænker. Hovedreglen for
Badevandets Temperatur lyder altsaa saaledes: Man skal aldrig
tage koldt Bad, uden naar man er godt varm. Jo mere man sveder,
desto koldere Vand kan man taale og desto bedre „smager“ det.
Men hvis man selv er kold og af en eller anden Grund ikke kan
arbejde sig varm, saa bør Badevandet være varmt.
At fryse „vaadt“ er altid farligt, enten det vaade kommer af
Sved, Regn eller af at falde i Vandet med Tøjet paa. At fryse
„tørt“ er derimod langt fra saa farligt, og det er mærkværdigvis
dog noget Folk har en sand Skræk for. Af den Aarsag pakker
de sig ind i saameget Tøj, at de bliver svedte, saasnart de rører
sig lidt, og saa har vi Skandalen. I det store Publikums Bevidst-
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hed er det en gruelig Uforsigtighed at tage Luftbad i fri Luft
om Vinteren, og dog er det ufarligt i Sammenligning med Bal
damens og Cyklistens ovenfor beskrevne Fremgangsmaader. Hvis
det er Solskin, er det ikke en Gang sikkert, at man kommer til
at fryse. Jeg har staaet ganske rolig Vinterdage paa Stranden
ved Vejlefjord uden at føle den mindste Ubehagelighed, og saa
har jeg samme Dag siddet og rystet af Kulde (fordi jeg kun havde
en enkelt Lærreds-Skjorte som Undertøj) sammen med alle Sana
toriets Kurgæster, der ogsaa rystede af Kulde (uagtet de havde
indtil 10 Lag mer eller mindre uldent Undertøj) i den store
Spisesal, hvor der kunde være 7° Varme og Blæst ind af Vin
duerne. Ingen af os tog dog synderlig Skade af at fryse, hvor
imod Størsteparten sikkert var død af Lungebetændelse, dersom
vi havde været vaade eller svedte, idet vi gik til Bords.
Lad alle os Idrætsmænd føle det som en ansvarsfuld Pligt
efterhaanden at lære det store Publikum at leve sundt og for
nuftigt, lige saa langt fra overdreven Uforsigtighed som fra ynke
lig Pylrevaarethed. Paa den Maade vil vi gøre Idrætten Ære —
ligemeget hvilken særlig Gren vi saa dyrker — og selv vil vi faa
megen Glæde.

J. P. MULLER.

TIL LÆSEREN!
Naar dette lille Skrift som en Trækfugleskare flyver ud, da
er de første 25 Aar af Foreningens Liv og Virken endt, og med
Berettigelse spørger man da: „Hvad har Foreningen udrettet, og
har dens Arbejde været godt?“
Derfor er det, at Bestyrelsen — som Svar paa dette Spørgsmaal, der nødvendigvis opstaar, — har ønsket og nu opnaaet, at
dette lille Skrift, indeholdende Foreningens Historie, kom for
Verdens Øjne. Hermed har Bestyrelsen besvaret den første Del
af Spørgsmaalet. Den sidste Del af Spørgsmaalet tilkommer det
ikke os, der selv er med i Arbejdet, at besvare, men under Hen
visning til den historiske Beretning overlader vi Besvarelsen heraf
— der beror paa et Skøn — til andre, og skal kun tillade os at
bemærke, at den Sag, Foreningen kæmper for, er ærlig og god og
fortjener Støtte af enhver Art fra enhver dansk Mand og Kvinde.
Hundreder af unge Mænd, Kvinder og Børn have i de svundne
25 Aar styrket Sjæl og Legeme ved sund og gavnlig Gymnastik
og Idræt og ved fornøjeligt Kammeratliv! Mange Gange har de
unge Gymnastikere og Idrætsmænd bragt Navnet „Odense“ i Ry,
naar de paa fremmede Steder vandt Sejrens Lavrbær.
Ved et i Aarenes Løb præsteret betydeligt Arbejde fra mange
Menneskers Side, fra dygtige, samvittighedsfulde Lærere og Lærer
inder, fra flittige og trofaste Elever, fra mange skiftende Besty
relser og fra en Mængde hjælpsomme udenfor Foreningen staaende
Mennesker samt ved betydelige Ofre af Penge er det lykkedes at
opnaa, at Odense Gymnastikforening nu staar som en af de største
og mest kendte Gymnastik- og Idrætsforeninger i Skandinavien.
Det har altid været og bør stedse være Foreningens Formaal at
staa som en Foregangsforening her i Danmark, og aldrig er der
bleven sparet eller holdt igen, naar Bestyrelsen mente, at Del-
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tagere burde sendes ud til fremmede Stævner for at lære og for
at repræsentere, ligesaalidt som Foreningen af Frygt for den der
med forbundne Risiko og det betydelige Arbejde er gaaet af Vejen
for at indbyde til Stævner i Odense By.
Kun eet staar endnu tilbage som Foreningens højeste Ønske
— et Ønske, som er opbygget paa en saadan Basis, at det snarest
bør opfyldes! I fremmede Lande, hvor det er langt mere indgroet
i Bevidstheden, hvilken overmaade stor Betydning det har for et
Lands Ungdoms Udvikling, at Gymnastik og Idræt øves af alle unge,
har Stat og Kommune, undertiden i Forening med private Mænd,
taget Idrætssagen under langt vægtigere Beskyttelse og ofret langt
betydeligere Summer til Sagens Fremme end her i Landet. Vel
har Odense Gymnastikforening i de svundne 25 Aar hos Autori
teterne i Odense By nydt megen elskværdig Imødekommenhed
og stor Støtte, navnlig derved, at Kommunens Gymnastiksale er
bleven stillede til Foreningens Disposition i ret uindskrænket
Grad; men Fordringerne stiger med Tiden, og Foreningen har
udvidet sig særdeles stærkt, specielt i de senere Aar. Kommunens
Gymnastiksale er nu saa stærkt optagne, at det falder Foreningen
vanskeligt at faa Tilladelse til at benytte dem i saa stor Udstræk
ning, som ønskeligt, og Foreningens Gymnastikere og Idrætsmænd,
der kommer hjem med Kendskab til de hygiejniske og komfor
tabelt indrettede Lokaler, der findes i andre Byer, stille større
Krav til de Vilkaar, hvorunder man forlanger deres Arbejde.
Derfor er Foreningens højeste Ønske det at kunne sætte Foden
under eget Bord — at rejse et eget Øvelseshus, thi først da vil
der kunne gøres for vor Sag, hvad der bør gøres. — Det er For
eningens Haab, at der kun maa gaa en kort Tid af de kommende
25 Aar, før dette Foreningens højeste Ønske og Maal bliver opfyldt.
Det er selvforstaaeligt, at Foreningen, efter at have levet og
virket i 25 Aar, skylder Tak til en Mængde Institutioner og Per
soner for ydet Hjælp af forskellig Art. Stor Tak skylder For
eningen til Odense Kommune og dets Byraad, Politimesteren,
Skoledirektionen, Skoleinspektørerne, Fyens Stifts Sparekasse samt
Pressen i Odense, der altid virksomt have støttet vor Sag, og det
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er vort Haab, at Foreningen i de kommende Tider maa gøre sig
fortjent til stadig at kunne regne med den virksomme Hjælp,
der fra denne Side er bleven ydet.
En hjertelig Tak bringer Foreningen sine trofaste og dygtige
Lærere og sin Lærerinde, uden hvis fortræffelige Arbejde For
eningen intet udretter; sin bedste Tak retter Foreningen til de
mange Mænd, der som Formænd og Bestyrelsesmedlemmer har
bragt Foreningen store Ofre af Tid, Arbejdskraft, undertiden af
Penge, til de Mænd, der fra Tid til anden have paataget sig at
fungere som Dommere i Foreningens Tjeneste, og til alle de flinke
og brave Kammerater, der som Værter ved forskellige Lejligheder
have ydet Odenseanerne Gæstfrihed og Elskværdighed, eller som
i Løbet af den svundne Tid har vist Foreningen den Ære og
Glæde at modtage Indbydelse til at være vor Gæst.
Og idet vi paa Foreningens Vegne sidst, men ikke mindst,
bringer en hjertelig og velment Tak til Foreningens mange pas
sive Medlemmer, uden hvilke Foreningens Existens for Tiden
vilde være umulig, en Tak for al den Støtte, som herfra er ydet
i de svundne Aar, saa er det med det Haab, at Antallet af For
eningens passive Medlemmer stadig maa være stort, og at de ved
blivende maa være sig bevidst, at de paa deres Vis er med i
Arbejdet for en ærlig og god Sag, der fortjener Støtte, og som til
Opnaaelse af sit fornævnte Ønske vil have al mulig kraftig Støtte
i Fremtiden behov.
Med Tak til alle og enhver, som ved at vise Foreningen
Interesse og Velvillie har bidraget til, at dens Arbejde i den Tid,
der svandt, har baaret gode Frugter, og med Ønsket om, at den
Tid, der kommer, maa bringe Foreningen Lykke og se en kraftig,
sund og livsglad Ungdom vokse op, ej alene i Odense By, men
overalt i vort Land, gaar Odense Gymnastikforening med fuld
Fortrøstning Fremtiden i Møde.
Odense, i Oktober 1905.
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