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Formandens ”Klumme”
v/Karen Hoffmann
December 2019
Efterårssæsonen lakker mod enden, og snart venter den årligt tilbagevendende julefrokost.
Forberedelserne er i gang!
Efteråret har budt på 50 års jubilæum for Vejlby-Risskov Hallen den 13. september. Dagen
startede med, at Lars Felby i Østjyllands Radio veloplagt fortalte om muntre episoder fra den
tid, hvor der blev holdt store koncerter i hallen.
Alle medlemmer af Skovbakken var inviteret til reception om eftermiddagen, og rigtig mange
var mødt op, ikke mindst den aldersklasse, der havde oplevet de 50 år i hallen. De skabte
en god stemning.
Rådmand Rabih Azad-Ahmad var mødt op og roste det store frivillige arbejde, der gøres i
klubben. Han er godt klar over, at med den store vækst i vores bydel bliver der trangt om
pladsen i idrætsfaciliteterne. Hovedformand Steffen Wich holdt festtalen, og han kom bl.a.
ind på sit første møde med Aarhus, da hans familie flyttede til byen. Hans far valgte som
det første at præsentere familien for Vejlby-Risskov Centret, før den så, hvor de skulle bo!
Undervejs blev der serveret lækre tapas, og Nils Aarestrup Røddik viste optagelser fra koncerten med Rolling Stones. I forbindelse med jubilæet blev der udgivet en bog, og jeg er da stolt
over at være med på billedet fra indvielsen! Ikke engang en kraftig lup vil afsløre, hvor jeg står!
Til januar 2020 er det så veteranernes tur til at fejre jubilæum. For 25 år siden startede en lille
flok veteraner, hvoraf nogle stadig er aktive,den 13. januar, og man må jo sige, at flokken er
vokset siden, ja, så meget at vi er nødt til at føre en venteliste. Veteranerne har holdt fast i
den struktur, man startede med for 25 år siden, at alle skulle skal mødes til fælles gymnastik,
før man specialiserer sig.
Jubilæumsdagen vil blive markeret, når vi mødes i januar (14. januar), men selve festen vil blive
afholdt 12. maj. Først med en reception, efterfulgt af en middag med dans. Et lille udvalg er i
fuld sving med planlægningen af festen, og det vil efter behov inddrage nødvendig ekspertise.
Jubilæumsfesten erstatter så i 2020 afslutningsudflugten.
Der er altså meget at glæde sig til, når vi har danset om juletræ og fyret raketter af!
Sidste idrætsdag er 14. december, hvor der spises rester fra julefrokosten om tirsdagen.
Første idrætsdag i 2020 er 7. januar.
Glædelig jul og godt nytår
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Idrætserfaringer
Endnu et kapitel til de idrætserfaringer vores bestyrelse har. Steen har bidraget med
en skøn beretning om sine bedrifter. Det
udspiller sig som en snak mellem Steen og
undertegnede.

Steen Marcussen

N.: Du er født i København, ikke sandt?
S.: Jo i 1946. Hele min barndom og ungdom
boede jeg på Bispebjerg og i Emdrup, Københavns Nordvestkvarter.
N.: Hvordan var din tilgang til at dyrke sport?
S.: Som alle raske drenge dengang spillede
jeg fodbold i KFUM; men det mistede jeg
hurtigt interessen for. I stedet blev jeg spejder
i TK (Terrænsports Kredsen) en spejderorganisation med tilholdssted i Grundtvigs Kirke.
Her lærte jeg at løbe orienteringsløb, som
blev min første seriøse sport.
N.: Fortæl lidt om din O-løbs karriere
S.: Vi var en gruppe på tre drenge, som
hurtigt lod os gribe af sporten; en sport som
appellerer til både at kunne løbe hurtigt og
finde vej efter kort og kompas.
Vi skriver 1960, da jeg begynder at løbe Oløb på konkurrenceplan. Efterhånden bliver
jeg så god, at jeg to gange bliver udtaget til
juniorlandsholdet mod Sydsverige. Da vi
møder svenskerne i Tisvilde Hegn i 1962
vinder jeg løbet.
N.: På et tidspunkt skifter du idrætsgren.
S.: Jeg bliver klar over at jeg løber lidt hurtigere end mine træningskammerater. En
skolekammerat fortæller mig om KFUM´s
Atletikafdeling: ”Ben Hur” Det må jeg da prøve
tænker jeg. Jeg deltager i nogle træningspas
og ser at jeg løber lige op med atletikfolkene.
En ny idrætsgren griber mig.

VETERANERNE

N.: Kan atletik og O-løb forenes?
S.: I et års tid, ja! Men at løbe på bane og
sammenligne tider er lige pludselig meget
sjovere.
Så fra 1963 er jeg fuldt ud atletikløber.
Vi var en gruppe på fem løbere der trænede
sammen. Vi var vores egen træner. Hentede
inspiration fra australske og tyske løbere i
udenlandsk litteratur.
Mine favoritdistancer var mellemdistancerne
1500m (3.59.4) og 3000m forhindringsløb
(9.11.8) og 5000m (14.48.4)

N.: Hvor langt rakte dit talent?
S.: Min bedste individuelle placering var en
bronzemedalje ved DM cross (terrænløb) i
1966. Jeg var flere gange københavnsmester
i 3000m forhindringsløb.
Ved ungdoms DM i Århus i 1965 kom jeg
under den danske ungdomsrekord i 1500m
forhindringsløb, men desværre for mig løb
Ole Steen Mortensen fra Randers et sekund
hurtigere, så jeg måtte tage til takke med
andenpladsen og den mistede rekord.
Mine tider som ungdomsløber belønnedes
med to landsholdsudtagelser mod henholdsvis Slesvig-Holsten og Norge.
I 1969 blev jeg færdig som lærer, havde
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fundet min Hanne og flyttede til Århus.
Derefter blev det kun til motionsløb så som
Marselisløbet.
N:
Det er helt klart for mig at Steen i den grad
har været glad for sit idrætsforløb. Det har
måske også medvirket til at Steen blev en
meget aktiv idrætslærer.
Endvidere er Steen stadig meget optaget
af de resultater de danske atletikfolk opnår.
Steens egne tider står klokkeklart for ham.
Ser man på Steens tider og de tider løberne
opnår i dag, så har han noget at være stolt
af, idet de vilkår man havde i 1960´erne er
så forskellige fra både de baner, de løbesko
og den tid man kunne bruge på sin idræt, og
den trænerstøtte – eller mangel på samme
- som Steens atletikliv bød på.
Dertil er det interessant at se hvordan atletikfolk reagerer når de er i konkurrence.
Selvfølgelig er det spændende og vigtigt
at vinde deres disciplin, men derudover er
det helt klart at hver og en i en konkurrence
ikke bare er optaget af hvilket nummer de
bliver i konkurrencen. Nej, helt tydeligt er de
optaget af selve præstationen, om man var
hurtigere end tidligere, eller måske sprang
længere eller højere eller kastede længere
end ellers. Egen præstation er vigtig, ikke
bare placeringen.
Efter egen aktive karriere har Steen været
meget engageret i den lokale idræt på ledelsesplan. En gang aktiv i idræt, altid aktiv.
Og nu har Veteranerne jo gavn af Steens
arbejde i bestyrelsen.
Steen og Nina

Egon Christensen
Slagter

Det var det første Egon nævnede, da jeg
spurgte ham om hans idrætserfaringer.
Jo, i Skovbakken blev han kaldt Slagter.
Dertil kommer, at Egon fremhæver at han
meget vel kan være længstværende medlem
i Skovbakken.
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Egon er rigtig Trøjborgdreng. Hans far var
slagter og aktiv som inkassator for alle Skovbakkens afdelinger. Egon fik derfor lov til at
være med i Skovbakken fra den meget tidlige
barndom dvs. som 5-årig i 1946!
Barndommens muligheder i Skovbakken
var mangfoldige! Egon nævner brydning,
som foregik i et baglokale i P. Skramsgade,
fodbold på Riisvangen. Han spillede baby
dreng i seks år. Der var også mulighed for at
bruge faciliteterne til både tennis og atletik.
Fodbold optog Egon, som junior blev holdet
nr. 2 ved de jyske mesterskaber; kun slået
af Frederikshavn som havde legendariske
Harald Nielsen på holdet.
Drengeholdet fra Skovbakken spillede forkampen til AGF´s kamp i Europa-cup mod
Benefica fra Portugal. Der var tilskuerrekord
på Århus Stadion med 26000 tilskuere.

Annekshallen blev føjet til de gode faciliteter,
og dermed kom håndbold på Egons idrætsaktiviteter (omkring 1954)
Det gik i nogen tid at spille såvel fod- som
håndbold. Men en fodboldtræner krævede
at man traf et valg mellem de to spil.
Valget faldt på håndbold. Det gav mange
fine resultater.
Som juniorspiller blev Egons hold århusmestre. Efter et år som yngling, blev Egon
rykket op som seniorspiller. Netop i Skovbakkens optur.
Her finder vi endnu et kendt navn: Bent
Jørgensen.

Og: Guldholdet!
Holdet blev udendørs mestre i 1961. Og
både udendørs- og indendørsmestre i 1962
Guldholdets danmarksmesterskab i 1962
betød deltagelse i europacuppen, hvor hol-

det nåede til semifinalen, slået af Bucarest.
Vilkårene på sådanne ture for at deltage i
en international turnering var markant anderledes på det tidspunkt! Spillerne kunne
få kr. 50 i tabt arbejdsfortjeneste. De var ikke
ivrige håndboldspillere for pengenes skyld!!
De var helt rene amatører.
Guldholdet blev en stærk klike, holdet holdt
sig på toppen i dansk håndbold i 6 år.
Håndbold kunne fylde Stadionhallen, når
de spillede. På det tidspunkt havde Århus
4 hold i 1. division. Der var gang i den! I det
hele taget prægede stærke håndboldhold
idrætsbilledet. Egon fremhæver bl.a. kampe
mod legenden Knud Lundberg, amatøren
over alle amatører, og med stor fod- og
håndboldkarriere.

Egon siger gang på gang, at han var heldig:
Han var på det rette sted på det rette tidspunkt. Men det alene kan vist ikke bære så
lang og fin en håndboldkarriere. Der må have
været noget ved de spillere. Og det var der!
Egon fremhæver bl.a. Bent Jørgensen som
kernespiller, der krævede stærk disciplin til
gavn for fællesskabet. Resultaterne taler!
Gulddrengene fortsatte som Old Boys helt
til 2002. Sådan. Selv om Egon med et smil
siger, at så fik de jo da også tid til en smøg
når de havde halvleg.

Efter håndbolden stoppede, var der tid til at
spille volleyball i en periode.
Og så blev det Skovbakken veteranerne.
Egon har været i bestyrelsen i 12 år.
At varetage bestyrelsesopgaven er bare
sådan en helt naturlig ting for Egon der i
sit civile arbejde altid har betjent bestyrelsesposter og været i diverse kommissioner
inden for sit felt.
Jo, man finder særdeles lange og spændende karrierer hos os veteraner.
Nina
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Efterårsferie
Traditionen tro inviteredes veteranerne til
at give børnebørn oplevelsen af at deltage
i veterangymnastikken.
Det er jo ikke netop børnegymnastik børnene
bydes på, men alle børn tager udfordringen
op og gør sig ihærdige anstrengelser for at
udføre de bevægelser de ser ”oppe foran.”
De er udholdende og meget koncentrerede,
rigtig fint.

“Grüss Gott und viel spass” var Karstens
stemningsprægede velkomst.
Og festtøjet var i fineste tyrolerstil!! Flotte

Nina
Tyrolerfest
Pludselig en dag var der et meget alternativ
islæt til de sædvanlige meddelelser efter
gymnastikken.
Frem foran os trådte to tyrolerklædte herrer.
Det viste sig at Karsten og Ole V. gemte sig
bag kostumerne.
De inviterede til tyrolerfest fredag d. 11.
oktober i Syrensalen.

lederhosen og dirndl!
Dans hører med til en sådan fest, og dansegulvet var fyldt igennem hele aftenen.
Viel spass! En dejlig fest.

De to initiativtageren har lovet at der også
næste års skal tyrolerfestes.
Sikkert 2. oktober. Tak til tyrolerne og tyrolerværterne.
Nina
En stor flok festklædte veteraner mødte frem
til en fin, fin fest.
Der var flot pyntet til tyrolerfesten, og menuen var selvfølgelig som den skal være når
tyrolere fester.
Øl var der også i store flotte krus.
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Der kommer altid en sporvogn
og en pige til…
Sangen fra den gamle film med Dirch Passer
og Ove Sprogø kom jeg til at tænke på da
Niels kom hjem fra efterårets travetur til Mols
Bjerge. Han var begejstret for turen – både

naturen og samværet. ”Du skal altså med på
den tur engang” sagde han, og fremhævede
Ole og Dunjas arrangement.
Og så kom jeg til at tænke på sangen, som
faktisk siger det, jeg har tænkt på mange
gange. Vi har jo været med hos Veteranerne
fra begyndelsen, og da vi hørte til de yngste
dengang påtog vi os opgaver, såsom vandreture både forår og efterår. Det var sjovt
at tage ud og forberede turene og det var
succes hver gang. Da alderen kom snigende
måtte vi sige fra og hvad skete: Der kommer
altid en sporvogn og en pige til! Andre tog
over og arrangerede ture, som helt kunne
måle sig med vores!
Sådan var det med mange af de ting, vi
in
vol
verede os i: Målet, som udkommer
med Nina som tovholder, fotografering ved
arrangementer bliver også klaret på bedste
måde af andre. Selv toastmaster-jobbet bliver
klaret uden mig ”ved roret.”
Og det er vel kendetegnende for Veteranerne:
Vi føler alle et ansvar for, at alting ”kører
videre” selvom der er nye ved roret.
Jeg elsker Veterangymnastik og samværet
med Jer alle sammen (men savner volley).
Håber det fortsætter mange år endnu – selv
med nye i toppen af arrangementerne, for
”der kommer altid en sporvogn og en pige til.”

Såvel det skud energi som kommer fra stimuleringen af blodcirkulationen og forøger
ilttilskud til cellerne i kroppen hjælper det at
gå os også til at føle os bedre mentalt og
følelsesmæssigt. Det kick-starter frigørelse
af ”feel-good” endorphiner; og studier har
vist at moderat bevægelse som det at gå kan
være lige så effektiv som anti-depressanter
til at behandle mild til moderat depression.)
Men artiklen påpeger også ganske mange
andre fordele og anbefaler:
”put one foot in front of the other, repeat, …”
og nyd godt af alle de fordele som det at
gå giver.
Nina

Veteranernes efterårstur til
Mols Bjerge torsdag d. 26.
september.

Else Ilsøe

Når vi i dag har muligheden for frit at vandre
i det smukke landskab ”Mols Bjerge”, så er
det pga en lang række fredninger. F. eks.
blev Nedre Strandkær fredet i 1941, og i

Det er ikke kun her i DK at det at gå får me
gen opmærksomhed!
I et britisk magasin (Good Housekeeping,
March 2015) har jeg fundet følgende:
” Why walking is good for your mind”
“As well as the energy boost that comes from
stimulating your circulation and increasing the
supply of oxygen to cells around your body,
walking helps you feel better mentally and
emotionally. It kick-starts the release of feelgood endorphins, and studies have shown
that moderate exercise like walking can be
as effective as anti-depressants for treating
mild to moderate depression”
(Altså:
Hvorfor at gå er godt for sindet/psyken

1951 blev gården og det omliggende land
skænket til Naturhistorisk Museum i Århus.
Der er tale om et 150 hektar enestående
overdrevsnatur. Al dette var ejet af Ellen og
Knud Dahl (Ellen var Karen Blixens søster).

Om at gå!
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Der har siden da været andre fredninger,
og i dag er det samlede fredede areal på
over 2500 ha.
Når man går i ”bjergene”, kan man spørge
sig selv om, hvordan landskabet er blevet
dannet, hvornår vi mennesker optrådte, og
hvilke spor vi har efterladt os i landskabet.

En af mine bekendte forklarede det første
ved at fortælle om en trold. Denne trold
gravede en dag i jorden, og fyldte sine lommer med grus og sand – der blev et stort
hul, som i dag kaldes for Tinghulen. Med de
fyldte lommer begav han sig sydpå og gik ud
over Dragsmur, og kort efter stod han midt
på Helgenæs. Da gik der pludselig hul på
hans lommer, og al indholdet løb ud. Sådan
opstod Ellemandsbjerget (99 m.o.h.).
Et andet udsagn er, at Guderne har gjort sig
meget umage, da de formede Mols Bjerge.
Men geologerne har en anden version:
Landskabet er dannet under sidste istid, som
sluttede for ca 12.000 år siden.
Ebeltoft- og Kalø Vig blev dannet ved, at
istunger skød frem sydfra. Og bjergene
er dannet af sand, grus og sten, som istungerne skød op mellem sig op imod den
gletcher, der dækkede Djursland. Sådan et
sammen- og oppresset landskab kaldes en
randmoræne. Og sådan opstod der mange
høje områder, som f.eks Trehøje området.
Men der blev også dannet mange dybe huller og lavninger – de kaldes dødishuller. Det
forklares ved, at da isen trak sig tilbage, da
efterlod den kæmpemæssige isblokke, som
gradvist blev dækket af sand og grus. I dag
mener man, at isblokkene først smeltede
8 Målet December 2019

helt væk efter 6-7000 år. Dvs. længe efter
at gletcheren var væk. Da isen var smeltet
faldt sand og grus ned i det hul, som isen
havde efterladt, og siderne af dødishullerne
blev ofte stejle.
Samtidig med at isen forsvandt, kom de
første planter og de første dyr. Senere blev
landet skovdækket. I hælene på dette kom
de første mennesker, der levede af jagt,
og allerede i stenalderen begyndte man
at rydde skov for at dyrke jorden og have

græsnings-arealer. Da jordbunden i Mols
Bjerge består af grus og sand, var det let
at bearbejde med datidens redskaber. Den
anvendte dyrkningsform var svedjebrug, hvor
man kun dyrkede jorden i få år, hvorefter man
flyttede fra de nu udpinte jorde, og man lod

dem blive til krat og skov igen.
Geologerne har bl.a. deres viden fra boringer
og pollenanalyse, som man foretog for få år
siden i Fuglsø Sø. Man kunne f.eks. konstatere, at der var meget skov i yngre stenalder

(ca 3500 f.Kr). I andre lag så man, at der
i ældre jernalder (ca. 400 f.Kr.) har været
omfattende skovrydninger (i borekernen ser
man en stor nedgang i træpollen og øget pollen fra det åbne græsningsland). Desuden

konstaterede man, at bøgen i Mols Bjerge
kom ca år 200 e.Kr. Den bredte sig og omkring
år 800 var landskabet dækket af bøgeskov.
Men igen i 1600-tallet er landskabet næsten
helt åbent efter kraftig skovtilbagegang.
Der var store græsningsarealer og marker
med højryggede agre, hvor de bl.a. dyrkede
rug. De højryggede agre er et resultat af
hjulploven. Den var tung og svær at vende,
så pløjefeltet blev disse langstrakte agre
– de kunne være 250 m lange. Man kan
stadig se tydelige striber i landskabet efter
middelalderens pløjninger. Men allerede i
begyndelsen af 1700 tallet ophørte agerbruget på de næringsfattige jorde. I 1881 skete
der noget nyt, idet Dalgas holdt det første
plantningsmøde, og dette blev starten på en
periode med nåletræsplantager. Således var
der en periode, hvor 1/3 af Mols Bjerge var
dækket af plantager og selvsået nåleskov.
Men i dag er mange nåletræer fældet, der
ses flotte fritstående egetræer, og overdrevene er indhegnet og bliver græsset især
af kreaturer. Disse lysåbninger i skoven
og de store overdrev har medført, at Mols
Bjerge nu er et unikt levested for de lys- og
varmekrævende plante- og dyrearter - f.eks.
insekter som dagsommerfugle, biller og
krybdyr som markfirben.
Men lad mig nu igen vende fokus tilbage til

veteranernes efterårstur d. 26. september
2019. Vejret var ikke klart og solfyldt, men
mildt og overskyet. Det passede godt til vores
vandring, og det blev en fin tur i bjergene.
Det skyldes ikke mindst at Dunja og Ole,
med deres lokalkendskab ledte os sikkert ad
de rigtige veje og igennem de rigtige låger i
indhegningerne - lågerne har numre, og de
er gode fikspunkter i et landskab, som man
kan fare vild i.
Vi blev kørt ind midt i bjergene til Toggerbo.
Der havde de lejet en spejderhytte, og det
blev vores base camp. Toggerbo er en samling huse, der er kendt som bosted siden
jernalderen.

Derfra udgik formiddagens vandringer – henholdsvis den korte og den lange tur. Jeg var
på den lange tur, og der gik vi i retning mod
Bogens, tæt forbi Trehøje. Hvis man i klart
vejr var gået op på en af toppene, kunne man
se til Århus, Ebeltoft og Helgenæs. I Mols
Bjerge ligger der mange bronzealderhøje,
og nogle af højene er placeret ovenpå de
naturskabte høje. F.eks. er toppen af ”Trehøje” bronzealderhøje, der er opbygget af
tørv fra mange tønder land. Flere steder på
vores vandring var vejen ”bulet”, netop fordi vi
krydsede de højryggede agre. Formiddagens
vandring endte ved Toggerbo Spejderhytte,
som var vores udgangspunkt. Her spiste vi
vores frokost enten i det fri eller i hytten.
Eftermiddagens tur gik i starten igennem
skov. Derefter gik vi på et overdrev forbi
Helligkilden (uden at være helt derhenne).
Den er omkranset af et rækværk, og er ikke
imponerende i dag. Men helt ind i dette
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århundrede har man søgt dertil pga dets
helsebringende vand. Derfra gik vi hen til
Tinghulen, hvor vi gik langs kanten. Tinghulen ligger 30 m under niveau og er virkelig
imponerende – Tinghulen er et dødishul.
Navnet Tinghulen er på grund af, at stedet
var tingsted for tre sogne, hvis grænser netop
mødtes i Tinghulen.

På den sidste del af turen var vi flere, der fik
fyldt vores hat med svampe. Man må normalt
kun samle til eget forbrug, og det er netop en
hatfuld – det stammer fra Jyske Lov 1241.
År 2019 har været et godt svampeår, og det
var lækkert at få lidt rørhat med hjem.
Tak til arrangørerne for en god tur.
Odd Frederiksen.

ligt stort talent for det. Han kunne spille de
store mestre som Mozart og Beethoven.
Den lokale musikforening fik ham optaget
som blæser i et militærorkester. Her lærte
han at spille på en lang række instrumenter
og blev forfremmet til korporal. Det åbnede
muligheden for en friplads på konservatoriet. Herefter blev han violinist og senere
kapelmester i Det Kongelige Kapel. Han er
omtalt som sin tids største musikbegavelse
i Norden. Han tonesatte alt fra småsange
som Jens Vejmand til store symfonier og
operaer som Maskarade.

Carl Nielsen skrev omkring 350 sange.
Der blev sunget 11 sange fra Højskolesangbogen.

Sangeftermiddag Tirsdag den
29. oktober 2019.
Der var stort fremmøde til sangeftermiddagen, hvor Sten og Helen sammen havde
lavet en tema –eftermiddag over sange med
musik af Carl Nielsen.
Der blev i forbindelse med sangene fortalt
om Carl Nielsens liv og levned.
Han blev født i et fattigt landarbejderhjem
på Fyn i Sortelung nær Nørre Lyndelse, syd
for Odense. Carl havde 11 søskende, hvoraf
flere døde ganske unge. Faderen var maler
og tjente ekstra som landsbymusikant. Niels
Jørgensen (eller Niels Maler) lærte flere af
sine børn at spille violin. Carl viste et sær10 Målet December 2019

Derefter holdt Hanne Faldborg et foredrag
om:
Da farfar var ung

Med udgangspunkt i slægtsromanen Havets
døtre fortalte Hanne spændende anekdoter
om de gode, gamle dage, hvor livet stod
stille, og ord betød noget. Foredraget havde
humor og ramte den nerve og nærhed, der
omkransede det stille liv, inden tv lukkede
verden ind i stuerne. Det var ægte fortæl-

linger med udgangspunkt i egne og andres
erfaringer om mennesker og deres liv.
Bl.a. om hvordan Hanne oplevede sin
barndom under fattige vilkår i Vedersø i
Vestjylland.
Hanne Faldborg, der blev født i en lille
landsby på den jyske vestkyst, har altid vidst,
at hun ville være forfatter og har med tiden

Da de i hendes barndom spillede kort, skulle
taberen cykle til købmanden for at hente
flødeboller.
Når hun kom hjem, fik de hver en flødebolle,
også hendes bedstemor.

Da bedstemoren senere døde, fandt de
700 flødeboller i skabet med hvid skimmel
på - dengang gemte man jo til dårligere tider.
Jens Peter skulle på danseskole for at lære
andet end kun om landbruget. Den første
gang valgte han Alma, som var en stor og
kraftig pige, det gjorde han også 2. og 3.
gang. Så spurgte hans moder ham, hvorfor
han hver gang valgte Alma, når der var mange
andre piger at vælge imellem. Det skal jeg
sige dig, hun minder om vores frontlæsser
derhjemme.
Per Müermann

skrevet ca. 40 bøger, heriblandt Havets døtre
og Kvinderne på Sølvheden.
Det er svært at gengive foredraget, men her
er lige at par historier:
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Referent:
Arne Karlsen
R. Amundsensvej 9
8200 Århus N.
Tlf. 86 16 45 41

Referent:
Erik Frank
Herredsvej 77
8210 Århus V.
Tlf. 86 15 57 98

BAKKENISTERNE

Efterårssæsonen 2019
Når dette nummer af Målet kan uddeles, er vi i gang med dette års sidste mandags-møde. Sæsonen er forløbet tilfredsstillende med et acceptabelt fremmøde. Møderne har fungeret rigtig godt,
og det vi nu engang har at tilbyde til at friske lidt op på begivenhederne, er også af god og tilfredsstillende standard. En service som trofaste og gode medlemmer med 100 pct. leverings sikkerhed
hver gang sørger for. En stor tak til aktørerne for dette. Med hensyn til det kulinariske indslag til
møderne, så har vore store forhåbninger om større deltager-antal altid medført at der bliver købt
ekstra ind, hvilket nogle af medlemmerne nyder godt af. Alle skal have det godt herude, og da
madspild ikke er acceptabelt, så er det godt at brødbakken bliver kontrolleret en ekstra gang!!
Dartspillene har kørt fortrinligt under kyndig ledelse af Jytte og Ulrich.Desværre
er der her nogle som ikke har helt styr på spillet, som dengang de op
trådte på byens sportspladser. De øver sig muligvis på et reklamejob hos Louis Nielsen.
Mens bladet er i trykken, så er vi den 22. november i gang med den årlige julefrokost. Et
arrangement som i mange år har været en god og hyggelig optakt til hvad den kommende
julemåned har at byde på. Der har været pæn tilslutning til arrangementet med forventning
om godt selskab, med høj kulinarisk niveau, med drikkevarer til en lav pris, hvor selv den
mest tørstige kan være med. Vores faste musiker har desværre i år meldt afbud p.g.a. en
skade. Formentlig en høreskade. I stedet har vi engageret veteranernes faste pianist, og
da han er vant til at spille for et voksent publikum er han jo nok bekendt med hvor meget
han kan spænde buen, over for vore stive led og gamle sportsskader. Ganske vist danser
vi ikke så meget mere, selv om vi gerne vil, men måske er årsagen at vi har besvær med
nå ned og snøre danseskoene. Men alt i alt et godt julearrangement, indenfor afdelingens
bæredygtige rammer, hvor alle deltagere havde en god og hyggelig eftermiddag. Vores
sidste møde i år er mandag den 2. december. Julebanko, gløgg og æbleskiver er forlængst
droppet, men måske kan man denne dag få årets sidste nummer af Målet med hjem.
Fra rådet og fra redaktionen hermed tak for i år til alle bakkenister og øvrige klubmedlemmer. Vi
ønsker alle en rigtig hyggelig jul, og et godt nytår, og på gensyn i 2020, med start den 6. januar.

Mødekalender
Mandag den 6. januar, mandag den 3. februar, mandag den 2. marts, mandag den 6. april.
Forårsafslutning mandag den 4. maj. (Alle dag e kl. 13)
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Referent:
Finn Bendixen
Overgaden 14
8920 Randers NV
Tlf. 2273 2513

I gamle dag der var engang ...

Hvem er Danmarks bedste landsholdsangriber i fordbold gennem tiderne? Klart nok.
Det må være Sophus ‘Krølben’ Nielsen,
der har scoringsrekorden med 10 mål mod
Frankrig ved olympiaden i 1908. Elkjær,
Jon Dahl, Bendtner, Eriksen, Robert Skov
osv. go home!
Eller hvad? Det kunne være sjovt hvis ‘Krøl-

ben’ kunne genoplives og i fuld vigør kunne
gøre comeback på det danske landshold.
Men vi tror jo ikke rigtig på at han kunne

klare sig, ligesom vi nok heller ikke mere
kommer til at se det danske herrehold gennemprygle Frankrig med 17-1, som ved OL
i London i 1908.
Fodbold kan måles og vejes hvad angår
14 Målet December 2019

ATLETIK
OLD BOYS

kampresultater og scorede mål, men det
er jo relative tal. Man kan ikke med megen
mening sammenligne hold og spillere fra
forskellige tider.
Anderledes er det i atletik. Her måles der
med stopur og målebånd. Og en meter er en
meter både i 1900 og i 2019, og et sekund et
sekund. Teknikken har udviklet sig en smule
med elektronisk tidtagning og lasermåling,
men fundamentalt set er resultaterne sammenlignelige.
Og her er det jo let at se at resultaterne er
blevet bedre og bedre.
Jeg kan i den sammenhæng godt ærgre mig
over at jeg ikke blev født lidt tidligere. For så
kunne jeg, hvis jeg sprang op til mit bedste,
være blevet olympisk mester i højdespring
ved samtlige olympiske lege fra Athen 1896
til Los Angeles 1932. Den olympiske rekord
på 1,98 m blev først slået i Berlin i 1936.
Jeg sprang to gange i 1968 2,00 m, rigeligt
til en række olympiske guldmedaljer i gamle
dage, men altså ikke mere. Den ene gang i
Randers blev jeg en hæderlig nr. 2 og anden
gang i Århus blev jeg kun nr. 4. Det sidste
trak faktisk overskrifter fordi det var første
gang der var fire danskere over 2 m i samme
konkurrence, men det er en ‘rekord’ der ikke
står nogen steder, bort set altså fra lige her.
Nej, havde det bare været i 1932 i Los
Angeles, så havde jeg gennembanket mesteren McNaughton. Han sprang 1,97, den
svagpisser!

Svagpisseren fra Canada der vandt højdespring, fordi jeg ikke stillede op!
Los Angeles olympiske stadion var fyldt til
sidste plads for at bevidne min guldmedalje
i 1932. Desværre blev jeg først født 15 år
senere.
Min sidste medalje. DM i højdespring for veteraner (+60) 2008 (Jeg var eneste deltager,
men sig det ikke til nogen).
Finn Bendixen
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Bestyrelse Veteranerne
Formand: Karen Hoffmann
Haslevangsvej 31, 8210 Aarhus V.
Tlf. 86 15 98 91
Mobil: 24 42 06 25
mail: kjhoff@stofanet.dk
Næstformand: Jytte Secher
Præstevangsvej 20,st. 8210 Aarhus V.
Tlf. 86 15 12 13
Mobil: 40 86 86 16
mail: jytte_secher@stofanet.dk
Kasserer: Leif Eliasen
Egå Strandvej 100, 8250 Egå
Tlf. 86 22 20 62
Mobil: 20 83 20 62
mail: eliasen@kabelmail.dk
Sekretær Steen Marcussen
Elev Tværvej 5, 8520 Lystrup
Tlf. 20 43 25 18
mail: steenhm@hotmail.com
Bestyrelsesmedlem: Alice Nielsen
Skovvangsvej 214,1 8200 Århus N
Tlf. 86 15 34 39
Mobil: 20 48 41 83
mail: alicejuulnielsen@gmail.com
Bestyrelsesmedlem: Egon Christensen
Moesbakken 75, 8410 Rønde
Tlf. 86 99 21 24
Mobil: 40 44 04 49
mail: egc@mail.tele.dk
Bestyrelsesmedlem: Knud Ditlefsen
Lyngvej 15, 8240 Risskov
Tlf. 61 26 34 05
Målets udgivelser i 2020
mail: lyngvej15@hotmail.com
1. februar
Deadline: 15.januar
1. maj
Deadline: 15. april
Redaktør:
1. september
Deadline: 15. august
Tonny Johansen
1. december
Deadline: 15. november
mail: trj@rosenfeldt-data.dk
el: rosenfeldt@outlook.com
Mobil: 20 97 37 67
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