HEROLDEN
MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I ÅRHUS
72. ÅRGANG NR. 6

OKTOBER 2014

HEROLDEN

Lørdag den 25. oktober.
Fellowship Day - se indbydelsen i Herolden.
9. GILDE
Onsdag d. 8. oktober kl. 18.30.
Gildehal.
Lørdag d. 25. oktober.
Fellowshipday, se andet sted i Herolden.

2. GILDE
Fredag d. 27. oktober kl. 18.45.
Fellowship Day 2014 i Sognegården,
Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Arr. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde
Husk tilmelding!

10. GILDE
Tirsdag d. 30. september.
Svampetur. Mødested og tid sendes pr.
mail.
Tirsdag d. 21. oktober kl. 19.00.
Fødselsdags gildehal, 1. Tranbjerg.

4. GILDE
Mandag d. 20. oktober kl. 19.00.
Gildemøde i Langenæskirken.
”Fredsbevægelsen i DDR” v/Niels
Grymer
Mandag d. 17. november kl. 19.00.
Gildehal i Langenæskirken.
"Dansk spejderprojekt i Bhutan",
tre Spejder-pigers beretning.

FRIMÆRKELAUGET
Torsdag d. 2. oktober kl. 19.15.
Møde i DDS’s spejderhytte i Tranbjerg.
Vi får igen besøg af Thorvald Halkær,
der som sædvanlig vil prøve at overraske os med godt humør og spændende
vinkler på det at samle frimærker.

5. GILDE
Mandag d. 6.oktober kl. 19.00.
Fødselsdagsgildehal i Egå Sognegård.
8. Gilde er inviteret.
Fellowshipmøde, se nærmere i Herolden.
6. GILDE.
Mandag d. 6. oktober kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 63 arrangerer.
Demonstration af hjertestarter og
førstehjælp v/ Erik Birkholm fra
4. Gilde.
Mandag d. 3. november kl. 19.30.
Gildemøde – Gr. 61 arrangerer.
Sangaften.

Fødselsdag:
18-10-2014 Jan Omøe, 4. G.

8. GILDE
Mandag den 13. oktober.
Fødselsdagsgildehal hos 5. Gilde.

80 år.

Hanne Nørlund har fået ny adresse.
Tendrup Møllevej 132 C,
8543 Hornslet
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Fredslyset 2014
Onsdag den 26. november kommer Fredslyset til Århus
Vi kender endnu ikke det nøjagtige tidspunkt for
ankomsten, men reservere dagen.
Læs nærmere om dagens program i næste
nummer af Herolden.
Gildehilsen
Hanne Brissing (Koordinator af Fredslyset)
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Gør en ven til gildebror!
Kære gildebror i Århus Stadsgilde
De fleste gildebrødre er med i et Sct. Georgs Gilde, fordi det har personlig værdi for dem. Ud over de helt generelle værdier der ligger i
gildeløfte og gildelov, er der også tale om helt personlige værdier, som
gælder for den enkelte gildebror. Mangeårige venskaber, personlig udvikling og oplevelser i gildehaller, gildemøder og eftergildehaller er
blot eksempler.
Dette er en opfordring til dig om at dele dine personlige værdier som
gildebror med en ven(inde), som endnu ikke er kommet med i et Sct.
Georgs Gilde. Et sådant tilbud om at få del i dine værdier, er jo en gave til vennen!
Fortæl en ven om de værdier og oplevelser du selv har som gildebror
og tag så vennen med til et gildearrangement. Vær mentor for din ven,
så I sammen udvider fællesskabet - og jeres Sct. Georgs Gilde.
Samtidig vil jeg opfordre alle til, i et gruppemøde, at fortælle om de
helt personlige værdier det har, for det enkelte gruppemedlem, at være
med i Sct. Georgs Gildet.
Med gildehilsen
Kjeld Hedelund Jørgensen
Århus Stadsgildes tur til Tydal bliver lørdag den 30. maj 2015.
Reserver allerede nu dagen, hvor vi alle tager
på bustur til Tydal spejdercenter.
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Danske seniorspejdere til Bhutan
Den 4. juli rejste vi (Amalie og Signe fra Gallerne i Åbyhøj og Kristina
fra 1. Tranbjerg) fra Danmark til Bhutan. Det gjorde vi sammen med 17 andre seniorspejdere fra hele Danmark. Siden 2006 har Det Danske Spejderkorps og Bhutan Scouts Association samarbejdet. Som en del af dette samarbejde, bliver der ca. årligt arrangeret en tur for danske seniorspejdere til Bhutan.
Bhutan er et lille land på størrelse med Danmark, som ligger i Himalayabjergene. Her bor ca. 700.000 mennesker og de fleste er buddhister.
Den første uge i Bhutan blev brugt på spejderlejr i byen Paro. Her var
der ca. 100 deltagere i alt, som var fordelt på fire patruljer. På lejren var vi
blandt andet på vandretur til det smukke kloster "Tigers nest", som ligger i
3600 meters højde. Resten af ugen lavede vi aktiviteter patruljevis. Det var
blandt andet samarbejdsøvelser, forhindringsbane og samfundstjeneste.
Efter spejderlejren var de danske seniorspejdere på rundrejse i Bhutan.
Her tilbragte vi blandt andet nogle dage i hovedstaden Thimphu. En aften var
vi med til et helt normalt spejdermøde hos spejderne i byen. Herudover bestod rundrejsen af vandring, besøg på to skoler, klosterbesøg, og overnatning
i telt i bjergene.
Grundet problemer ved visum, fik vi forkortet vores ophold i Bhutan
fra 3 til 2 uger. Til gengæld fik vi så en uge i Indien i stedet. Vi rejste i det
nordlige Indien, hvor fik set byerne New Delhi, Jaipur, Agra og Puskhar. I
Indien var der også meget at opleve, blandt andet det berømte Mausoleum
"Taj Mahal", biograftur og elefantridning.
Vi har haft en fantastisk tur, og det har været fedt at opleve hvordan
man laver spejderarbejde i Bhutan. Umiddelbart er Danmark og Bhutan to
meget forskellige lande, med to meget forskellige kulturer... men spejderarbejdet og spejder-fællesskabet gjorde at vi hurtigt følte os hjemme, og fik
venner i det lille bjergland.
Vi vil gerne sige stort tak til Sct. Georgs Gilderne i Aarhus for at have
støttet vores tur økonomisk. I har været med til at give os en spejderoplevelse
for livet!
Tusind tak for det.
Skrevet af Signe Mortensen, klanspejder i Gallerne DDS.
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Billeder leveret af Signe Mortensen, klanspejder i Gallerne DDS.
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Mandag d. 26. maj havde gruppe 22 indbudt til en sommerlig og
fornøjelig Sommerkomsammen med
alvor og hygge. Det alvorlige var en
gildehal i det fri, og det hyggelige
redningsrebskast. Stedet var i år nyt,
i hvert fald for os, men gode forbindelser kan jo gøre meget og meget
godt. Ove og hans datter Helle havde
fundet Fælleshuset i Hørning, et dejligt fritidsområde med bålplads og
hytte (hvis det nu skulle blive regn –
det blev det heldigvis ikke).
Gildemester Jan kom i sin gildemestertale ind på naturen og de
sanser, som vi skal registrere og nyde
den med.
”Sanserne består generelt hver
af 3 byggesten: en modtager, en ledning op til hjernen (en nerve) og celler i hjernen, der kan modtage signalet og analysere det.

Referat fra Arne`s 50 års gildejubilæum
Arne Dysted inviterede gildet
til sit 50 års gilde jubilæum hjemme i
Harridslev.
Her deltog også Stadsgildemester Kjeld Hedelund Jørgensen som
overrakte Arne 50 års nålen. Stadsgildemesteren sagde bl. a. om vigtigheden af at være sammen i gildet har
stor betydning for det enkelte gilde
medlem, at have et sted at høre til.
Edel talte lidt om Arne`s tur rundt i
de 3 gilder, som han har været medlem af under Århus Gilderne. Selvfølgelig fik Arne også et tjikkeli.
Arne fortalte om sit lange liv i
Sct. Georgs Gilderne fra optagelse i
1964 og året efter i 1965 blev væbner
og ridder i 1971. Det gik hurtigt dengang. Gennem de mange år har Arne
bestridt mange poster i gildet, og derved været et meget aktivt medlem.
Desværre kniber det med synet og
bentøjet, og derfor ser vi ikke Arne så
tit mere.
Yrsa havde dækket op med en
herlig frokost med vin, og senere kaffe og lagkage. Vi siger mange tak til
Yrsa og Arne for en rigtig dejlig dag.

Vi har traditionelt 5 sanser:
Lugtesansen: Opfanger signaler
i næsehulen
Synssansen: Opfanger lys i øjet.
Høresansen: Opfanger lydbølger
i de ydre øre.
Smagssansen: Opfanger indtrykkene i smagsløgene i tungen
og i øverste del af spiserøret.
Følesansen: Som er underopdelt,
kan registrere, hvad der sker inde
i kroppen og på kroppens overflade:
Berøringssans registrerer berøring
af overfladen (huden).
Stillingssansen registrerer bevægelser af lemmer.
Smertesansen registrerer smerte.
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Temperatursansen registrerer
afvigelser fra hudens temperatur.
Alle disse registreringer sendes via
rygmarven til hjernen til bearbejdning.
Normalt bruges disse sanser ikke enkeltstående, men i samarbejde.
Tag et godt måltid og gå sansernes arbejde igennem. Vi bruger dem
alle, også høresansen, ikke?
En godt udkogt dansk kartoffel
lyder anderledes end en fransk kartoffel.”
Gildemester sluttede med at ønske os alle en rigtig god sommer.
Efter gildehallen var der redningsrebskonkurrence. Mange nye kastemåder så dagens lys, nogle på sådan spejdermæssig korrekt vis, mens
andre brugte slyngkast og lignende
måder; men mange af disse viste sig
også at være effektive. Mon ikke der
burde være givet karakter for både den
tekniske og den kunstnerisk præstation?

”historisk blik på teknikken” i Jylland.
Også her havde gruppe 22 det tekniske
ansvar.
Ad små veje kørte vi i 4 biler
over Skibby, Gl. Harlev, Jeksen, Fruering og Illerup til Alken, hvor vi ved
Mossøs bred fandt Vædebro Naturcenter. Her indtog vi formiddagskaffen
inden døre, rart for helt drypfrit var
det ikke. Et rigtig hyggeligt sted, selvom det tidligere for o. 1500 år siden
har været slagmark for et større slag,
hvilket udgravningen af mange lig
vidner om. Udgravningerne var dog
tildækket for i år, men vil formentlig
fortsætte næste sommer.
Vi fortsatte videre over Fuldbro
Mølle, Yding og Vestbirk til kort før
Gammelstrup, hvor vi så den gamle
jernbanebro, der førte en smalsporet
jernbane fra Horsens til Bryrup, bygget i 1899. I 1929 ønskede man en
bredsporet bane, som broen ikke kunne bære, og samtidig skulle der bygges en dæmning over Gudenåen, da
denne skulle rettes ud. Den simpleste
løsning var at lave en dæmning med
sand, som omsluttede broen helt og
holdent. Nu skal Gudenåen tilbage i
det gamle løb og dæmningen væk. Så
kom broen så frem igen.

Efter dette fornøjelige indslag
var der fadkoteletter stegt på bålet og
Othellolagkager, så ingen gik sultne
hjem.
Klavs
Den blotlagte bro ved Vestbirk næsten helt udgravet

Selve broen er nu gravet fri, sandblæst og malet, mens søjler og brofæste endnu mangler udgravning og re-

Søndag d. 17. august drog 2.
Gilde på sommertur for at kaste et
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novering. Et virkelig spændende projekt og et besøg værd. Mens vi tog turen fra landevejen til broen holdt det
tørvejr, men så tog det fat.
Gode råd var dyre, da den videre tur var planlagt med frokost i det
grønne et sted i Silkeborgs skove.
Imidlertid havde turledelsen
nødplaner i baglommen: ”Madpakkehuse” – indtil flere endda. Vi søgte et
ved Knudsø i Ry. Fint sted med omklædningsrum og toiletter, så vi nød
frokosten i det fri og i tørvejr.
Da regnen fortsat fossede ned,
afkortede vi turen lidt og kørte direkte
til Energimuseet ved Tange Sø, som
havde en udstilling af de Vinci’s ingeniør-projekter, bl.a. verdens første maskingevær, flyvemaskine og flere broer. Disse er også udstillet i landsbyen
Vinci (I) og på landstedet Clos lucé
(F) De vinci er mest kendt for Mona
Lisa, som hænger på Louvre i Paris,
men han kunne også andet.
Efter at have set på de Vinci’s
arbejder og energimuseet i sin helhed
nød vi en kop kaffe på Cafe Edison.
De Vinci levede 1452-1519.
Som gildemester skrev efter turen: ” Tak for en rigtig flot tilrettelagt
tur. Vi 4 i vores bil var helt enige om,
at det havde været en dejlig tur.
Vejret var heller ikke et problem, for der var jo planlagt, så det var
tørvejr, eller vi kunne sidde i tørvejr,
når vi var uden for bilen.”
Klavs
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Efter en dejlig lang sommer,
som alle formentlig har nydt startede
vi sæsonen op den 8.september med et
inspirerende og lærerigt møde med
konsulent og kursusleder i Røde Kors
Hans Kurt Pedersen.
Efter at Henning havde budt
velkommen til Hans Kurt, og vi havde
sunget ”Septembers himmel er så blå”
gik Hans Kurt i gang med sin orientering om førstehjælp, hjertemassage og
brug af hjertestarter.
H.K. uddelte et lille kort med
”Førstehjælpens 4 hovedpunkter” og
det første man skal foretage sig er at
skabe sikkerhed omkring den person/
det sted, hvor den pågældende hændelse har fundet sted. Dernæst skal
man ”vurdere personen”, dvs. bl.a. finde ud af om der er vejrtrækning, dernæst tilkaldes hjælp og så startes med
førstehjælp, som skal fortsættes indtil
fagligt personel kommer til stede. Er
en person bevidstløs, forsøger man at
skabe frie luftveje. Hvordan det gøres
blev grundigt demonstreret. Man bør
derefter lægge personen i stabilt sideleje og afvente hjælp.
Er der ingen normal vejrtrækning, rings først efter hjælp (på tel.
112), hvorefter man kan starte med
hjertemassage, som blev demonstreret
på en dukke.
Det består i 30 tryk på brystkassen + 2 indblæsninger i munden, som
man fortsætter med indtil anden hjælp
når frem.
Findes en hjertestarter skal man
bruge den. Der findes en app til mobiltelefoner og en hjemmeside, hedder
”Hjertestarter.dk” hvor man kan skrive
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i hvilket postnummer, man befinder
sig, hvorefter en liste med det nærmeste sted, hvor hjertestarteren findes,
fremkommer.
En hjertestarter blev også demonstreret, og man følger de anvisninger der gives mundtligt, (man skal dog
selv fortsætte med at trykke på brystkassen og puste luft).
Har den tilskadekomne person
normal vejrtrækning lægges han/hun i
stabilt sideleje og der tilkaldes hjælp.
Dette er i korte træk, hvad Hans
Kurt fortalte og orienterede om, på en
meget instruktiv og både humoristisk
og alvorlig måde. Det blev meget pointeret hele vejen igennem, at DET ER
BEDRE AT GØRE NOGET END
SLET IKKE AT GØRE NOGET,
selvom det man måske gør ikke er helt
rigtigt.
Henning gav derefter forskellige
meddelelser om vores fødselsdag, foredragsinvitation fra 8. Gilde samt Fellowship fødselsdag den 27.10 i Galten.
Kirsten
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Den 1. september var 6. Gilde
inviteret til 120 års fødselsdag hos Pia.
Hun stod nu kun for halvdelen af årene, men hende og Bent havde i løbet af
sommeren rundet et skarpt hjørne og
havde valgt at fejre det sammen.
Vi startede med en velkomstdrink og derefter var der pølse og ostebord med hjemmebagt brød. Til sidst
var der kaffe og lagkage.
Ved siden af dette var der hygge, snak og grin. Som altid er det så
dejligt at mødes med de andre. Vi benyttede også lige lejligheden til at få
koordineret kørslen til vores udflugt,
så vi kører så få biler som muligt.
Mange tak til Pia og Bent for en skøn
aften.
Inger A.

Traditionen tro åbnede vi 2.
halvår med en frilufts-gildehal, og vi
benyttede endnu engang 1. Risskov
Trops hyggelige hytte og lune bålplads
på Fortevej ved Bellevue Strand i Risskov. Vi var næsten fuldtallige, og
med et par gæster var vi 16 i alt, som
sluttede kreds om bålets flammer.
Gildemester Per Holch glædede
sig over den forrygende flotte sommer,
vi har haft, og som efter sigende er den
næstbedste siden, de systematiske målinger begyndte sidst i 1800 tallet.
Mange har nydt sommeren herhjemme, og de der tog til Sydeuropa blev
vist skuffede, da de jo mødte feriemålene med mange regnfulde og skytunge dage. Kan en så varm sommer skyldes den globale opvarmning. Vi må
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ikke håbe det, sagde Per, der også
mindede om, at vores generation jo
gerne skulle kunne aflevere vor klode i
bedre stand, end vi modtog den. Med
den forurening som fremdeles finder
sted i mange dele af verden, kan det
blive særdeles svært.
Samtidigt forpester krige tilværelsen for millioner forskellige steder i
verden. Der har været rigeligt for pressen at skrive om, f.eks. Syrien med
millioner af internt fordrevne og som
flygtninge i Tyrkiet i store teltlejre.
Vi hører også dagligt om, hvad
der sker i Irak og Kurdistan, og hvordan ISIS’ muslimske krigere vil danne
en muslimsk stat på bekostning af andres tro og levevis. De dræber i tusindvis anderledes tænkende. Per Holch
trak en parallel helt tilbage til 1100 tallene hvor ærkebisp Absalon og kong
Valdemar huserede på Rügen for at
kristne folkeslagene der. Nægtede de,
så blev de halshugget, hvorefter de fleste skiftede tro. På den måde blev Rügen kristnet, og for disse handlinger,
som jeg vil kalde en udåd, modtog Absalon pavens velsignelse.
Vi har også kunnet følge konflikten mellem Israel og Palæstina med
skrækkelige billeder af ulykkelige
mennesker midt i bomberegnen og
fuldstændigt ødelagte byer. Det kunne
minde om de tyske byer efter 1945.
Senest har vi konflikten i Ukraine, som for nuværende ligner en tikkende bombe.
Kan vi mennesker dog ikke
snart holde op med disse umenneskeligheder og indse, at der i krige ikke
findes vindere – kun tabere.
Nu må det høre op. og det internationale samfund må tage hånd om
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disse uhyrligheder og krigsforbrydelser ved internationale domstole.
Midt i alt dette må vi bakke op
omkring hjælpeorganisationerne – Røde Kors, Læger uden grænser samt
Dansk Flygtningehjælp, hvor vi jo selv
gør en indsats, men også de andre som
gør en uselvisk indsats.
Jeg vil ønske, at en hver af jer
får et godt efterår med lykkelige stunder blandt familie og venner. Lad os
gøre hvad vi kan for en bedre verden,
ved almindelig medmenneskelig adfærd i det daglige, og ved at holde gildeloven, sluttede Per Holch.
I eftergildehallen, hvor tusmørket efterhånden sneg sig ind på os,
hyggede vi os omkring bålet, og der
blev livligt fortalt om ferieoplevelser i
Danmark til lands og til vands, i Norges fjelde og under helt fremmede
himmelstrøg i USA og Canada, og så
blev der ind i mellem sunget bålsange.
Inge Kiel og Birgit Ingerslev
havde rundet et par skarpe fødselsdagshjørner og diskede op med lækkerier, vine, kaffe og kage, da vi rykkede
indenfor i spejderhytten. Vi sang flere
sange og testede også vores viden om
lægeplanter i den danske fauna, inden
vi sluttede af med ”Nu er jord og himmel stille”.
Frits
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koldt. Desuden blev vi hverken stegt
af solen eller druknet i regn. Det er jo
altid en charmerende sats, hvad man
skal tage med af regntøj og solhatte.
Vi er helt enige om, at det her nu er
en tradition i 9. Gilde, så vi tager med
garanti af sted næste år, når man vil
opføre en musical over ”Matador”!
3. trin: Sæson start blev her i
festugen. Så hvorfor ikke være med
til at male byen rød? Det gjorde vi så
ved at være med til en koncert i Rådhuset med Birthe Kjær. Hvad enten
man er til ”Dansk-Top”musik eller ej.
Ja, så var det en rigtig god i koncert
med den nu 66 årige sangerinde.
Mixed af pop og jazz var lige det, der
gjorde forestillingen så god. Man
mærker tydeligt Birthe Kjærs bredde
i sang og den altid bagvedliggende
menneskevarme. Og så er vi bare i
gang igen her i 9. Gilde!
Birgit

9. Gildes Sommerudflugt. Har
været ret så tilbagelænet. Da vi i 9.
Gilde, som i alle de andre gilder, ikke
er så mobile mere, måtte vi tænke
sommerudflugt på en helt ny måde!
Så vi blev kreative, ret så kreative. vi
vidste, at udflugtsmålet ikke skulle
ligge langt væk, at der ikke skulle
være megen køren og traven osv.
Derfor lavede vi denne 3-trins raket,
hvor alle arrangementer var lige henne om hjørnet.
1. Trin: Vi sluttede sæsonen af
i juni med at tage på ”Kohalen”. Et
vidunderligt spisested, hvis man kan
lide god og veltillavet gammeldags
mad. Her er altid fuldt hus og en meget hyggelig stemning på denne gamle frokostrestaurant fra landsudstillingen 1909. Kvaliteten i top og priserne
rimelige. Det var en super mættende
og herlig oplevelse, som hele gildet
bakkede godt op om. En ide, der tåler
gentagelse.
2. trin: Midt i august tog vi til
årets festspil på Wilhelmsborg. Denne gang valgte vi en eftermiddags forestilling og startede med medbragt
kaffe og Solveigs berømte sommerkage. Forestillingen i år var jo
”Sound of music”. Den behøver næppe nærmere omtale, så kendt er den
nok. Men det vil være på sin plads at
sige, at vel var det amatører, der spillede på scenen, men de gjorde det
utrolig godt og engageret og medrivende.
Og for en gangs skyld var vejret helt ok. Hverken for varmt eller

I stærk blæst og regn mødtes vi
første dag efter ferien ved fyret på
Helgenæs. Regnen stoppede, og solen
kom frem, så nu gik turen langs
stranden til Tyskertårnet. Fandt mange interessante sten bl.a. hulsten, så
også sæler ved Lusthage.
På tilbagevejen samlede vi slåen til vinterens snapse. Spiste vores
medbragte mad i “Madpakkehuset”,
som ligger tæt ved fyret. Helgenæs er
et besøg værd en anden gang med
bl.a. Dragsmur opført af Marsk Stig
ca. år 1200, Ryes Skanse brugt af General Rye i Treårskrigen, Ellemandsbjerget 99 m (her kan man se til Fyn
og Sjælland).
Annemarie
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Torsdag den 11. september
havde vi det første møde efter sommerferien med en pæn mødedeltagelse. Desværre var der en kommunikationsbrist et eller andet sted, så vores
annoncerede foredragsholder udeblev. Vi håber der bliver rådet bod på
det ved en anden lejlighed.
Der blev i stedet sorteret en
pæn portion af Frimærkebankens indsamlede mærker.
Uffe

HEROLDEN
udkommer næste gang
ca. 1. november 2014.
Deadline 15. oktober.

Redaktør Ole Andreasen,
Grøndalsvej 170,
8260 Viby J.
Telefon 24 63 82 95
E-mail: herolden@mail.dk

Denne måneds forsidebillede
er fundet på internettet.
Træsnit-forside udført af
Alexander Barclay, Lyfe of Seynt George
(Westminster, 1515).
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CHARLATANEN
Fabel af La Fontaine
Gendigtet af Johs. Møllehave
Vignet tegnet af Gustave Doré|

Hvor er der mange charlataner,
der er langt flere, end man sander -

En hofmand hørte det og lo:
»Med prinsens æsel blir I to.
Du lærer det — nej, se, nej, tænk,
to æsler på en skolebænk.
Du ender snart i galgens top,
læs så din sidste tale op.
Han hængtes for sin falske tro.
Han troede, han var Cicero.«
Men Charlatanens gensvar lød: »
En af os tre er sikkert død,
før ti år er tilendebragt.«
Og det var helt fornuftigt sagt. »Hvis tiden bringer æslets død,
så er jeg ude af min nød.
Dør enten prinsen eller jeg,
kan han jo ikke hænge mig.«
Hvor frygtløs var den Charlatan. Mon du
tør leve lissådan?

En Charlatan, som var så stolt
af dumme kurser, som han holdt,
gik rundt og sa i pral og blær,
at alt ku læres af enhver.
Giv mig et æsel, sa han dumt,
og skønt det ellers virker stumt,
så lærer det veltalenhed
så godt som no’en borgmesterged!
Da prinsen hørte disse ord,
gik han til fyrens skolebord
og sa’: »Jeg tog et æsel med
til dette undervisningssted.
Lær du det æsel at forstå,
du får ti år at løbe på,
og går det godt og velbetænkt,
blir du belønnet - ellers hængt
med æselører og en strik
med samt din bog om retorik.«
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MENNESKENES UTAKNEMLIGHED
OG URETFÆRDIGHED OVER FOR LYKKEN
Fabel af La Fontaine
Gendigtet af Johs. Møllehave
En handelsmand blev rig ved lykkens spil.
Han havde penge — der kom flere til.
Han havde skibe, store stærke både.
Han havde held, og han lod lykken råde.
For havets gud, Neptun, kan være slem,
men alle skibene kom frelste hjem,
de undgik klipper, skær og anden knibe,
og lykken fulgte alle mandens skibe.
Hver båd, som kom i land, var smuk og hel,
han lasted dem med sukker og kanel,
tobak og porcelæn og luksus-varer.
Han undgik røveri og andre farer.
Han skovled penge, hvad der var ham kært,
fik råd til hund og hest og lidt af hvert.
Han drak og spiste godt, gik i teater
og fyldte pungen op med gulddukater.
Folk så, han var en mand af stort format,
med egen læge, kok og advokat,

Den pralhans blev af skæbnen overvældet,
der gik en tid, så mistede han heldet.
Et skib gik til med folk og last i storm, hans
tab var stort, han ærgrelse enorm.
Han mistede en masse gulddukater,
det næste skib blev bortført af pirater,

et tredie kom i havn, men uden last,
hans faste ejendom stod ikke fast.
Og det var hårdt, hvad hans kaptajner bød
ham, de svindlede med kassen, og de snød
ham.
Han endte som en fattig mand til sidst.
Og han blev stille, indadvendt og trist.
Og han var ruineret og forgældet.
Han sa, det var fordi, han misted heldet.
Han truede af vind og vejr og luft
og endte med at tabe sin fornuft.
Vi såres tit, som denne stakkel såres.
Al fremgang ser vi stolt, som var den vores.
Vi skælder skæbnen ud den grumme dag,
hans hus var ofte fyldt med fine gæster,
vi står tilbage med et nederlag.
selv fastedage holdt han store fester.
Det er så svært at rumme for et hode,
Han kaldte sig en holden selvskabt mand.
»Min hemlighed,« sa’ han - »hør her hvordan: vi ikke selv har æren af det gode.
Til gengæld kalder vi det skæbnens spil
Det skyldes mine sjældne store evner.
den dag, da heldet ikke mer slår til.
Det går mig godt, hvor mine skibe stævner.
Den, som har et talent så stort som mit,
kan ikke undgå at få min profit!
Jeg tjener, som jeg gør, for jeg er kløgtig, ar
bejdsom, målbevidst og meget dygtig.
Min gode fremgang skyldes ikke held,
den skyldes kun én ting: mig sel’! mig sel’!«
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