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HVERVEKAN'IPAG

HVERVEKAMPAGNE
Hvordan bliver vi flere gildebrødre?
De fleste gildeledelser har hafl p.obrerrret: :nangicnCe t.lgjig. rlvad kår vi 04r. ved
også .klueli nu, ior {jen !dste statlnil. over oildebrødre p'. -'l./12

iet? Problemet er

8.342,cildebr.dre .ll.d I373 Dr :a/6 :977 V rr} ai:s, kke
al$rlsprobLenr mer ogs: 11 .ilær$p,oble:n, hvordan lan ! os. l.r17

:97S .pryser. at

nlol ei

,r: er

.l* ii.des
p.len.it)sr'ir!, iie. rirtomatisi !iver ef sto' lrl.
^ogc4
!a.ga1 !lildebrOdre,ire:ileglrof,ilnv:siieq d.ieiler_t v:l90r. en !rbeld,in.ir.is.
Jeg ..or ikL:e, a1

'å

kan

v

bilve mange

il.re !ildebroCre.

For ai kunne hverve qlldebrodre 1il qil.l3t, er del lmidlerri.l n6.lvendis!, at allp g lce'
brødre i sildet føler, ar dei går godt i qil.let, os oe er med i ei .nbejde, som .:e g.r.e
vil anbefale tll andre. En dygrig sælger rror på rir produki.vi5kal ogsa «c )å gii.le'
ideen , elle6 kan vi ikke sælge den til dndre. Vi skal ikke skafie gildebrodre icr enhver prir, og vi skal ikke sælge gildearbejder, scm en repræsenlant r.eks. sælgcr
fjernsyn, men vi har br!g for noget af den prolessionelie sælgers €ntusiasm€.

Vi må vare klar over, at der i dag er s; mange frhidst lbud, så vi skal gore floget ek.
stra for a1 blive bemærket, og vi skal hav€ noger §ærilgl at tilbyde, §om andre fore.
Eør I går igang rned al skalte nye gijdebrodre llljeres gllde, må i derlor skabe klar
lred over, hvadlilmcd jeres silde nu os i fremtiden. I må helt klarl vide, hvad I
kan tilbyde de nye gildebrodre, som I rorhåbenrligl iår ind i gildet. I må ikke skaffe
nye gildebrodre ved at lilbyde oem noget, som I ikke ka. leve op iil, æ4jg oplys.
iinq beraler sig tredst. Nye gildehiødre, d,.r kun er i gildel.n kort rid, iør de meider
sig ud igen, er ingen .rnbelalln! for gildet, så g ldets oplysningsudvalg er væsenrliqt.

I bør derefter lave en plan over. hvad I
løsning af problemer som f.eks.

vil lave, os I må rreffe beslutning omkring

hvordan får ri konlakt m€il inier€sserede?
skal der annonceres i Iok.l6visen eller ved opsla! r Brugs etc.?
skal lntormationsaftenei være med eller uden gildehal?

Har I fået lyst

lil at gå igang, så kan I rekvirere eh inspirationsmappe om hvervekam.
distrikts eller stad§qilde. llaler alet er blevei udarbejdet af en år

pagne fra jere§

b€jdtgruppe nedsar af landsqildet, og det er gennemdet af fhv. landsgildemester Kaj
Korup og provincialmester Paulli lrlartin, så jeg tror, at logså kan finde nogle ideer

lJMrq rR\r

=

l( ANfl PA]G NE

Anvend materialet, men brug lølst og fremmest ieres egen fanrasi, så det bliver jeres agitation. Materialet år kun b€reqnet til inspiralion, det er ikke en last køreplan.
Hvis I iår nogle gode ideer undervej§, så skriv til udvalget og fortæl om dem, så vi
kan få det m;d imateriålel, som let kan blive bedrc vedjeres hjælp' Heldoglvkke
For arbejdsudvalget, Jørgefl Pedersen, Århus Stadsgilde
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ET HJÆPEARBEJDE
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Siden Hans Egede har vi arb€idet på ai bryd€ qrOntændernes naluiriSe tivsrytme,
en
Iivsform der var udformet gennem årrusinder inøje overensstemmele m; de iivs_
betinæker, som naturen gav. Vi har gjort der ud tra de b€dste hensigter _ og havde
vel strengt tåget heller ikke noget andet valq.
lvange klager over, at grønlæoderne er for passive i den udviktingsproces. ater sker !
dag, men vi må jo huske på, at vi i over ro århundred€. hår optrådt i barnepigens
rolle overfor grønlænderne med administrarion, håndelsmonorolo.l. Grontænderne
skulle tage sig af fangererhveNet, alt andet skulle vi nok ordne. Siden 1S45 er b€
iolkningstallet mere end {ordoblei, bt.a. på grund af tut€rkstosebekæmplken, n€n
då d€r ikke er flere sæler og hvåler end før, må en stor del at befolkninq€n omstil:s

De må have rid til omstilli.æn, vi rnå hale tålmodighed, - og vi må og* bede
gronlænderne have tålmodighed neC os, lcr hv?.n sig€r, at vores måde at anskue
lingene på er mere rigtig end deres.
Pcul Reinholdt
l- Sct. Georgs Gilde i Vejle.

SCT. GEORGS GILDERNES

KUNS]ILAUG
KØBENHAVN
Hvad er

Sct

Alår

Georgs cildernes KUNSTLAUG, Københavnt

Da de kobenhåvnske sild€r i 1 969 købre G itdegården i Vantose Atle 4 I !år økono,
,
mi€n så spændt. åt der ikke kunne btive dd til udsmykning på væggene i tokaterne.
lmidlertid havde Ebbe cerzymisch fra 18. gitde noste gode forbindetser, hvor vi i
kortere eller længer€ perioder kunne låne materier, lirografier m.m. Derle kunne
imidlertid ikke forrsætre, for de men.esker, der tånre os disre ting, regnede ogs;
med, at der vi{,e blive solgt noget - men det giorde der ikkå, og det begyndtc at knibe med udsmykninoen.

En dag i elteråret l371 foreslog Ebbe så, ar man skutie lave en kunstlorening. !ted.
lemmerne sku,le betale kr. 25,,pro persona pr. år, os for disse penge sku ; vi kø_
be kunst af de kunstnere, vi kunne tåne bi eder af.
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sparkede Ebbe så megel at vi gik igang. Det btev alte tide.s fesr, hvor alie dettagsrne
kom udklædte. Der føste år mårte vi omkent trække de fteste iørerne for at få
dem med, men allercde året efter, var der udsolgr qanske koft efter, at indbvdeher
ne var rendt ud. og sådaF har det værer sioen. Denne lesr hotdes arrrd den fø;ne rre.
dag i februar, 09 salon i vor Gitdsgård er pyntet fesitigt med bt.a. 5-600 ba oner.
Vi har en gas- og vandm€ster i bestyrehen, og han har konstrueret et rgr rit støvsu,
geren, så det 9år forholdsvis smårr€frir med ar puste ballonerne oD. Oversku.lder

fia

drsse karnevdl blive. b.uSt ril dr;tien a{ Kunsl'aug€r samt t't inotøb a{ tunst.
Det er en gylden reqel, ar oår årsrcgnskabet af.tuttes, er der ingen peng€ i kås§en.
De er alle brugr til dritr, indkob og tihkud tit 6itdegård€n.

Som tidliære nævnt bliver den indkøbte kunst borttoddet btanilr medlemmer en
gang årligt. Det foregår på den måde, at man for hvert år man har været medtem,
deltager med 1 lod op til 5 stk. Derte bliver man ved med, indtit man hår vcndet.
Når man har vundet udgår man af lodtrækningen det efterfølgend! år, og b€gynder de.efter forfra med I lod. De medtemmer der vinder og som er til sted€ ved
laugstinget, får selv lov at vælge, hvad de vil have. Er en vinder ikke til stede. væt.
ger bestyreken den iil enhver rid dyresre t!ng, der €r litbage. Deare system har funoeret udmærket i ålle årene.

Vo( størsie håb i Kunstlauget er, at samtlige gild€brødre samt georgin€r og -gai København vil ende med at være medtem af Kunsrtauget, så vi får itere penge

§er

at arbeide med og derued kan få kontakt med ftere kunstnere. Nå. men Rom btev

jo ikke bysget

på een das.

Kun(laugets vegne, Birthe Søborg, sekrerær,
18. Sct. Georgs Gilde i København

På

KLIP FRA GILDEBLADE
Fra HEROLDEN, Sct. ceorgs citderne I Århus, nr. 2, iebru6r 1978.
Der kommer en ny kammerat

ivor iorening.....

Han eller hun kanter sig lorsigtigt ind ænnem døren med en undrende og foruent,

Tør mån vove sig ind? Forfærdeligt, som der føles svænt Kendte man €ndda bare
Hvad gpr du så7 Står du i et hjørne såmmen med de åodre og ser iidt granskende
og
nyssenist på den nye, som står der os fOter sis jndertisr overiodiq?
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Gilr E|=.TRLADE
Karl
fårer du frem med din fineste grimasse, rYster hånd og taler om, at du hedder
velkommen?
eller Karla og siger: HEJ og hj€rteliq(

Dei er på DlG, det beror, om vi bliver {lere og flere eller lære og færre!

{<**
nr' 9' november 1978
Fra NøGLEN, Sct. Georgs Gilderne i Næstved'
LIDT OM PÅKLÆDNING
heBke en wivlom hvilken påklæd_
Da der blandt noole vngre gildebrødre §vnes 3t
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;;r;;;;;;iiir
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Helge W. Ni;kkelsen, 2.
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Sct

Georgs Gilde i Næstved

Al-Dj)E
Fra BUDSTIKKEN, Sct. Georgs Grldet i Bagsværd, nr. 3, marts
1979
APROPOS GILDENÅL ELLER

IKKE.

Går du med sildenål?

Der er glæd€ligt mange indenlor vor bevæg€ke, som altid bærervort smukke gilde
mærke, men kedeligt er det, at det ikke er alle.
Hvad grunden er

til, at

der er gildebrOdre, som ikke bærer gildenål eller ikke bærer
lidt over selv. - de! kan sikkert være sundt!

den altid, vil ieq lade dem tanke

lvlen hvad betyder glldenålen da, for de der går med den? - Det er en hjælp både i
den ene og anden relning, 09 de gildebrpdre der altid Eår med sildenål vil kunne qive
dig mange eksempler på, hvordan det har hiulpei dem både i den ene og den anden
situation, og hlorledes de gennem gildenålen er kommer i samtale meu og forbiodet
se med mange menneske..

Betyder det intet for dio at være gildebror, er det måske rigiigst ikl.e at gå med gil
denå|, men bedre var det, om denne sag blev ændret, så del fik b€lydning for dig. ,
Og så burde vi ære vor bevægelses marke, så det var udelukket, at man nu 69 da så
det i selskab med nogle mere eller mindre lig€gyldige ba.an- og ruromobilmærker.
Enhver gildebror, som ser en anden gildebror qå mecl vor grldenål
bør fonælle ham, at det kan han ikke være bekendr.

At

i det'1€lskab",

til een onr at være gildebror altld, cg det kan oghjælp til at optræde en gildebror værdigi, så måske spørgsmåtet om
at være gildebror eller ikke gildebror alligevel har en hel del at q6re nred at bære
giidenål eller ikke bere den. Sorg der{or altid selv for at bære din gildenål og lad os
cpmuntre vore qildebrodre til åt gpre det §amme. Vi vil gå tremriden I møde med
denne optordring 1il alle gildebrødre:frem med gildenåler!
bære gildenål stiller oqså krav

så være een

til

Har du lugtet lunten?

Cvenstående har jeq

anigt og redeligr huggel fi6 VÆENEREN årqang 1938, oq Ld
byltet K.F.U.il.t civilnål med slldenil, spelder m€d gildebror og korps med bevæ

gelse. lovrigt er der nok nogle blandt os, der læste det påqælCende indlæs denga rg.

Det er iøvrigt morsomt at læse r ctisse, efierhånden gamte søderbtade.g -bøger.
Deter forblOftende, hvor iingene q€ntager s g s.lv. lvlodeprocenre. råbomindtæg
til blåd€t - ledekesproblemer - økonomi . o.s.v.
Leif Lindholm Nielsen, Scr. ceoros Gitdet i Baqsværd

ul
Fra EUDSTIKKEN, Sct. Georss Gildet i Bagsværd, nr. 5, maj 1979

OEN LILLE NÅL I\4ED DEN STOFE VIRKNING

Efter at have læsr Leif Lindholms indlæg i Budstikken frå marts, lår jeg lyst til at
lortælle om en oplevehe her i Bonn eller reitere sagt Dijsseldorf. Vi skulle til en
messe i Oijsseldorf, hvor der var seks danske udstillere, vi skulle beøge. Det første
jeg gjorde, når vi kom til en stand, var at se efter, om der var nog€n af dem, som
havde siidenål på. Då ies insen rorpligreker havde, kunne jes

jo koncenrrere mis om

v kom til, stod der en
kund€. han så lidi på Børge, rakte venstre hånd frem og sagde: Vagn fra 3. Slageke,
hvem er du? Jeg behøver ikke at fonælle, ar vi tilbragte en hyggelig sru.d samrnen.
det, men d€t vår der inq€n. der havde. Ved den sidste stand

Da vi korte hjem, var vi rørende enige om, at der havde været en dejlig dag. Alle
danskerne havde taget ualmindelist pænt imod os, men prikken over i'et va., at vi
havde mødt en ven, et fåmiliemedlem. der blev sohkin i hallerne. Ikke mindre ran
var del å1 høre, da jeg var hjemme til landsgilderådsmøde i marts, at ha. havde gi.
let udtrvk lor nøjagtig de samme tanker om vort mOde, som !i havde lagt for dasen-

SetvfdlgeliS virker dct måske altid srarkere på en, når dei er L Lrdtandet, der sker.
ran k?n dog oqså godt opleve der hjemme månse qange, der har jeg da selv prover,
oq der er en dejlig fornemm€lse, at i steder Jor ar stå over lor en frenrmed, står man
over ior en ven. det luner. llin konklusion at den oplevelse bliver. at vi ka. §kabe
olæde ror andre og ior os selv ved at bære vor gildenå1. Bær den aitid, og bær de4

llange venlige hilsener ril alle, Ullå Melander, Drovin.ialmester, p.i. Bonn

Fra KILDEN, Sct. Georss Giiderne i Roskilde, nr. 6. jL,nljuli 1S79.

GILDENÅLEN!

Sommelenst.rfoldøre.,!1§€rhenmodvar.nesommerdaqevecs:.
ser under fremmede himmelstrog o.s.v.

NL

lrn

vi sn"rl kKe venre længere

lvad €nle1 rer e.
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ord, der bliver sagt. når den nye gitdebror får overrakt gitdenåten: ,,Bær den,

bær

Som gildebrodre ha. vi venner i det meste af verden - qanske vist kender
vi endnu
ikke de fleste af dem. Men de kender gitdetegnet.
G.ilderegnet er internationatr. Oer kan åbne dore for nye opteveker
og værc oøqten
til bekendtskab€r, vielters åtdrig vi e have fået.
Gildenålen er vores visitkon, der fortæ er, at bæreren er en person,
der er åben og
modtågelig for nye imputser, en person, der forsrår
ur.O*,t"
gir"n r";i
oi.,,"A
"t
lighed . sensælde gæstfrihed, en person, der har en grundindsri
in§, ;er er f; €s i;r
gild€br9dre verden over.

Gildenålen fortæller, at vi er medtemmer af en verdeosorgånisation a, gamle
sødererlFOFSAG.
BÆR DEN

_

BÆR DEN I\4ED ÆREI

God ferie.
JørSen Gybel, G[4 i 2. Sct. ceorgs Gilde i Boskitde

Fra GILOEKONTAKT, Scr. ceorgs Gitderne på
Fyn, nr. 3 mad§ 1g78.

En foresporgset: Skat nåt og,vende- og væbnerbreve
ritbågeteveres ved en evr. ud.

meldeke?

Nåt: Lanasgrroet nar rng€-n

Orreru*,. A,"*,nr";.

a",

*

0". pug.i.
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E. SIPTEJ DE RKON TAKIT

SPEJDERKONTAKT

ffi

Hvordan får man kontakt med spejderne?
fi4ener de,

at vigamle gubber kan bruges til noget?

Amag€rsi!de.ne, d.v.s.3. København {Drasorl,8. Kobenhavn (Sundby} og 16. Kobenhavn (Kastrup) har foruden fælles blad også flere fælles aktiviteter bl.a. fælles
kontakt m€d spejdern€ fra alle 3 korps i vort område. Foruden at anangere de tradi,
rionelle "rro deløb" og "Okseløb" har vi 10 faste møder årtigt, nemtig er programmode med D C'erne og deres assistent€ I ioklober og et mødefor alle lederne i marrs.
På programmødet er der

frit slag med deres kririk af de afholdte tOb (kritikken bti
ver mindre og mindre som årene går . vi må åbenban have tundet metodien efter
hånden!!) og så efterlyser vi bl.a. ideer fra lederne om »Tema» for martsmodet. Et
år så de en grønlandsfalm optag€t at en gildebror, som havde arbejdet deroppe.
men €n særlig grønlandsfilm. for man så ikke een gronlænder på heie fitmen, men
hvordan dagen og året forløb på lv€srersvigstationen. Et år arangerede vi rræskobal
og i år har vi efte. ønske afholdt en gitdehat: de har hprr så meget om d€t men aldrig
De 3 gildemestre sad i højsædet og efter ftågsången skifredes de 3 GI\4 rt at fortæ te
om gildets h storie, lov og løfte, gildets dagtige årbejde med at hjætpe andre og opdelingen i grupper, der jo svare. til patrulleopdelingen.

Ved eherqilcehallen bl€v der serveret et par sandwiches og så inform€recje €r med.
l3m af spejde:kontaktfonden om ledernes muligheder for at få de i fondens mid e.
lil deres :fcj: inger, efrer hvilke kriterier man b€vllger penge og på h! ken måde
man §kal !drcrme ansoqninge'.

Efter dette flk spejdorne lov til at'tkyde på pianisten" både m.h.t. spejderkonrakt
ionden og der gildehal. de håvde overværet.
Dei temgik al lpørgsmålene ar gildehali.n iravde gjori tndrryk på l€derne 09 vi havJe hait held til ar anskueliggore den åbenhed i gitdearbeioer, J piskede a: give ud.
:ryk for. Vi oplysie lra starten at delte rnøde bestemt ikk-" rn;ile ses som e. hverve.
.ampagne, da d€ros viqtigste opgave lar dar :ktrve arbsi.jr nd€.ior korpsene.
Sedsre !.C disse møder er vet nok, .i de 3 korps kan sæxe s,s sjmmen baqeitei
ba.e snakke og udveksle erfarinser, det har de norl1ratr hve.ken : d e r€. iejr ghed
1:l ideres dr,jiiCe virke med "ungerne", og der er eite. vor re.:ns- en god i n9, at
sildet kan være medvirkende rit en føletse a, fæ tesskab på tværs af korpse.e

1.1

ig
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Af andrc aktiviteter hvor vi har haft

en finqer med i spillet kan nævnes:

Nødhiælpspost r k ro med kåffe og

bleskiver ved en propasandå lejr i Dragør SPEJ D

æ

iVED OS hvor overskuddet gik til sp€iderne.
Cykelløbet AMAGER RUNDT med 2 poster hvor vi udskænkede sodavand I atie

i

Sommerlejr med hospital, slikbod o9 bustur.
Flytning af spejderhur.
Speiderne ved efterhånden at de aitid kan bede om hjælp hos gildebrødrene og at vl
vil gørc vort bedrte for at stå dem bi.
Ja, det var så lidt om vores måde at drive spejderkontakt, vi håber at dette har givet
inspiration 1il andre gilde' om deres lremtidiqe spejderkonraktarbejde.

»AMAG

E

RGILDE BNE»

8iiu, 16. Sct.

Georos citde

i København

G ILD EKON

TAKT

Hvordan får mån kontakt med qilderne?

Sct. Georgs Gilderne på Amager startede for 7 8 år siden en sæiderkonGktgruppe,
som specieh skulle s0rge for, at kontakten mellem gilderne og de tre spejderkorps
ikke svigtede. I disse år har gilderne samlet divhionstedetserne fra Dragør og Tå.nby
en gang om året til planlægning af aiiangemenrer, sam! rit krttik af §idrre års aklivi
t€ter, der fast har bestået af Troldeløb for uhTe/mejser/smualer, øksetpb for spejdere
oq 2 årlige moder for ledehe med foredrag, diskussioner og hygge.
Desuden har giiderne hiulper lederne i manq€ situationer:
Sorget for cafeteria ved PR weekend, sendi en sygeptejerske med på divisionssom,
nerleir, arranq.ret bustur iil samme iejr, leveret halm ril t!tebukke, ståer ikOkken
og serueret til jub;læumsfesl o0 mange andre ring.

For.yiS ir.anSerede gilderne en gllCehal. \vorril e.ierne nv tere.tes. tvt.ngc af i€
derne vidste ikke, hvad en gildehal er, så dei var rcr interessant at hore, hvor.lan det
lo,eSår. Vi fik fortalt lidt om gitdernes hisrorie, formå .l9 arbejde. Efter gilCehatten
rcrlalie speiderkontsktfo.dens kaserer om de iiskudsmrrilheder. der var rr.5pej.
ierkonraktfonden, 09 vi fik le;lighed iil ai stille spdrgsmål håde om fondeos midler
3s om »vores» gilder.

A:ir(tr t\ti1-E
Vi har før haft møder, hvor gitderne fortatte om sig selv, og har hver gang af andre
gilder o9ledere fået at vide, at det var fordi man proreAe at tuerve nve
meatemmer,

til Sct. Georgsgilderne.

Deo indstilling kån jeg som teder ikke forstå, t.tel

vjjo

netop så ofte har trukket

grrdernes arbejdskraft. oq mere fOter, d€ prøver at hiætpe, end prover
at hverve.

F,å

Det bedste bevis på derte er vjst, at vi netop har fået en ny tropieder tii en grupp€
med stor ledermang€1, idet en gitdebror hår påtaget sig arbejdet. Jeg håber de;o;,
at
mange flere af vore ledere vit træde ind i gitdebevæqetsen i de år. d;er under uddan_
nelse. eller af andre grunde ikke mener, de har tid rit et tederiob, så vi senere
kan få
rat idem iqen, når lysten arter metder sig, da vi e ers mister mange af vore tedere.

llerte Smith-Pedersen,
Blchard Løvehjerie Gruppe
Amaseriand division, Det danske Speid€rkorps.

EN AKTIVITET
Det internationale Børneår - der

erjo

(9)

Lår.

Primo januar blev ålle reqistrerede foreninger i Birkerød Kommune titskrevet om et

samarb€jde med en nedsat arbeidsgruppe nedsat af Birkerød gyråd.

Formålel med ovennævnte skrivelse, samr et optæq var el samarbeide om akiivire,

terne
Cer

idet kommen.ie år

v

ril 15 mød€r med
er programudkast.

indka dt

sen var ligeledes

Elter samtalerunderne blev der

tl

alle

oiient

4

5 forentnqer ved hvert møde. med indkatdet_

så udarbejdet e1

endetist program, som btev udsendt

ige institurioner, ptakatophænq, presemeddeielser o,s.v.

Proqram orr aktiviteten blev udsendl ai 2 gånge, den
næste dækkede resten al kalendedr.r

io6te februar€prit "og

den

uge, åbenr hus j en al unqdomsktubberne.
b,blioteket viser film om børns vitkår, og en .ække andre aktiviteter som føtgerl

Af åktiviteter kan nævnes: spii{ammen

En ar de lokale kunstnere vil i samårbejde med skolernes formningstærer tave en bog
mod børns tegning€r,
58

l\Kltlv!1rE]rbørnehaverne vil deltag€ i bemaling af spånplader, der udstilles i gågaden, debataftener om born og trafik, åbent hus på brandstationen, rensningsanlæg 09 vandværk.

Man besøser hinandens skoler- forskellise arbeidspladser os hjem. Børn besøser
pensionister. Desuden diverse udstillinger, mårcher, koncerter og foredragsrækker.

Alt derte skulle

så

slutle med en stor iulelræsfest for alle born i Birkergd.

Birkerod Giidet var inviteret ril møde med bl.a. KFUK. FDF ' FPF og ROde Kors.
Kommunens oplæg

til

Gildet og spejderne var: Leirskoler, {besog af og hos

anCre

ideen blee modtaget ien positiv ånd, men for spejdernes vedkommende mente man
kke, at del enkelte korps kunne iove noget, man mente, at folslager skuile køre i
Fæliesudvalgets regi.

For Gildec vedkommende kunne vi love, at sålremt der i(onr noget op ar stå, ville
vi værc spejdeme behjælpelis.
Desuden havde Birkerød Gildet et {ors aq m.d tii ri'ødet der gik ud på at Jå.n na
iur§kole i Rude skov i samarbejde meii andre omegns kommuner.
Da dette projekt e. så stort blev forslager overgivet til skoleudvalgsformanden, der
så vill€ fremlagge del i skoleudvalget. Jeg kunne i det skrifdige lorslag henvrse ril
6 .atu6koler, der fungerer p.t.

Jeg har senere modtaæt en skrivelse fra Skole. oq tritidsforvaltningen iBirkerød,
der i korthed går ud på at man tidliqe,e har forsogr at erabiere en nalu6koie, (der.
le var i 1974), men ai man da gerne på gruod af Gildets forespørgsel vi{ re11e eri

fornyet henvendelse til l[rliitOminisreriet.
Her står så sagen ioieblikker. Jerl har informeret samdige Gildemesrre i Disrrikler
dis* har fået kopi af forslager, tor ogsii ad denne vej at tå gjort noget po§iti,rr.

og

Dette var en lille historie onn, hvordan vi her i Birkerød Drøver at leve oo

tii

bdrne,

Desuden er der opsat ndsamiingsMsser på aile offennig€ konrorei. banker - for
til fordei for Jerusalem Crlppled Chiidrent Centre.

.elninser . bornehaver oS skoler

Dette er et hospital tor palæstinensiske bOrn i Jerusalem der de sidsre l5 år er blå
vet støtter af Folkekirkens Nodhjælp- lndsamlinge. I Bi.ke.pd skal være med tit
at sikrc at Folkekirkens Nødhiælp kan fortsætre og ev€ntuelt øge §in §rOtte ! 1980
J€tte Schlosser, Sct. Georgs Gildei i Birkerød
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[-EDERKURSUS
LEDELSESTEKNISKE KURSER
FÆADIGPAKKEDE LED€LSESTEKNISKE KURSER

fil

udvikling af færdigpakkede ledelsestekniske kurser er der under KSU nedsat en

arb€jdssrupp€, bestående af
Hans.Erik Harboe, Odder {KSU)
Kilsten Hector, Frederikshavn
Hans Kurr Rasmussen, Frederik$und
Bill G. Thomsen, Farum

Formålet med Scr. Georgs Gildernes ledehesrekniske kul§er er at glldeledohesmed'
lemmer får kendskab til ledelsestekniske problem€r samt losnlog at dem. KuAerne
kan alholdes af provincialer eller distrikts./stadsgilder, oq ledes af en på lokalt plan
udpeget kursusleder.

Del valgte kursusmateriale, som lånes i 3 . 4 mdr. fra gildekonlcret, kan bruges di
.ekle, som del foreligger, det kan opfaties alene som nspiration, eller der kan og
må "plukkeC' i det erter ønske.
Hvelt ku6usmateriale indeholder:

-omorer -snukrorvetle.^ 19
opfølgningsbrev cg plancher

:\rtikler til

ntl. o'r.g 'rl p.ogrcr,,nvrtar.o.rbrev

udsendelse med opfolgningsbrever for modet

tlaruskript til foredrag o.lign.
Oplæg og opgavesæt

til gruppearbejder.

Med henblik på stø6t mulig fleksibilitet opbygges kuBerne i moduler al 3 og 6 ti
mers varighed ekskl. pauser. [4odu]erne på 6 timer ka. deles, således at man kan
væ19€ om man vil afholde dem på en dag . lordag eller son.laq eller io aftener. I de
fleste tillælde vil en dag dog være anbefalelsesværdigt.

Et modul er på nuværende tidspunkr helt færdigl, provekort og godkendt af Land$
gilderådet.
Formålet med dette modul
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LEDERKIURSUS
LEDELSESIVETODER
er åt give deltågerne kendskab

til lorskellige stvringstormer, samt

disses anvend€kes_

mulisheder i silderne. Endvidere vurderes f orskellige ledelsesformer
med planlæsninq af sildeledels€ns arbe,de

i

forbindelse

på nuværende
Yderlisere tre moduler er færdiglavet og trykt klar til udlån De ligger
tidspunkt til sodkend€ke hos Land§gilderådet'

Formålet med diste moduler er som følgerl
GRUPPEN IGILDET
Endvidere
at give deltagerne ind§igt i, hvordan lorskelliq€ grupper fungerer'
opsaver'
af
lormulering
med
forbindelse
sruppe6
i
viden
it ;nvende denne
grupper§ sammefl§ætning samt at få gru2peårbejdet til at indgå §om en del
af gildet§ helhed.

GILDEHALLER
at give dellaqerne forståelse for de muligheder' der iinde§ for at vdiiere 9il
på at gore
deh"allens form og indhold såml hjælpe dem i deres bestræbeher
den bed§t mtrliqGILDEI\,1øDE OG EFTEFGILDEHAL

at give deltagerne forståelse for det forskelligartede indhold, der bør være
i henholdsvis en eftergild€hal og et qildemode'

Aile de hidtil nævnte modulerer planlagttil ar vare efleklivt6 timer'
Folgende moduler er planlagt udarbejdet i lobet aI 1980:

CILDE,] S BUDGEI OG RE.:NSKAB
TIL RETTE LÆGGE LSE AF GILDETING
GILDELEDELSENS ANSVAN OG BEFøJELSER
DISKUSSIONS OG IVøDELEDELSESTEKNIK
TALETE KNIK
Efter evt. behov og Onske kan andre modLrler udvikles'
Arbejdsgruppen håber, mangs gildeledelsesmedlemmer må få gavn at at d€llage
kurser lilrettela$ efler de udarb€jdede moduler'
På arbeidsgruppens vegne,

i

Ki6ten Heclor, sepr 1979
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FRA HIMLEN ER DU FALDET
CANNEBROG, der er alle danskes samlinssmærke, er symbol d vort folk o9 von
land. Dets faruer er renhedens hvide 09 kærlighedens røde, og ko6et fører !anken
hen på vor qamle kirke.
Det skal minde os om, åt selv om vi som gildebrodre er medlemmer af en internatio4al bevægelse, skal vi lorst og fremm€si virke til bedste for vort land og vort folk.
Således står der

i

"Håndbog om Gildehaller" under "vore symboler" overst side

D.nnebrog vort nationale symbol - vort samlingsmærke bliver brugt til hve.dag og
ved højtider , forbindelse med sors os slæde, men i nogle tilfælde bliver det brust
tankeløn eller sjusket- Vi danske kan godt lide at være ulormelle, men formløshed
g:]r ikke sodt sammen med brug at symboler. Dannebrog er noget mere end et styk,

Oannebrog er et mere end trekvan ånusinde gammel ilag.

Det ældste danske flag ma6 kender e avnefanen, en lod duS med Odins helliSe
ravn broderet i sort. Dette mærke var gennem hele vikingetiden danskernes ken
dingsmærke ikrig. Ravnefanen kaldtes Danebroge d.v.s. dannernes broge (klæde,
mærke). Skrivemåden har andret sig således, at Danebroge efterhånden er blevet til
Dannebrog.

Efter kristendommens indførelse måtte ravnen naturligt vige for korset. Det hvide

ko6 på den røde dug dukkede op i begyndelsen af 1200-tallet som koufarerbanner
I forbindelse med tlere danske fo6og på at erobre de1 hedenske Enand. Deter
sandsynligt, at et sådan flaq allerede har værer med i slaget ved Felin i 1208 som
skop Anders Sunesøns ktkelige mærke.

bi

5n dansk hktoriker, franciskanermunken Peder Olsen skrev ibegyndelsen aI 150G
talle! om slaget ved Felin, at den danske hær næsten var slåer - "så samlede biskop
Ande6 Suneøn det lavere præsteskab om sig på en næ.liggende høj og de bad høi,
lydt og ydmygt om Guds hjælp - da opnåede de den nåde, ar de srraks modtog et
flag. som taldt ned fra himlen ' legnet med el hvidt kors på en rod ulden dug - og en
stemme i luften torkyndte, at .år det ble! lofter i vejret, skull€ de vissetig vinde en
fuldr!ændig sejr........ hvilket også skete". For biskop Anders Sunesgn tøfrede fta.
gei i veiret o9 §raks gik det bedre for danskerne, men da han blev trær og lod flagel
syrke gik det dårligt for danskerne, så de forsamlede præsrer holdt hans arme med
fraSet i veiret,
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til danskerne

havde sejrer. Detle skulle altså være sket

i

1208.

svndBo[En anden historie er dsn, at kong Valdema. Sejr (1170-1241) i 1218 håvde besluttet at fuldøre erobringEn af Estland, for esterne skulle med vold og magt kri§tnes.
Han samlede en stor flåde og landsatte i forsommeren 1219 §in hær ved borc0n
Lyndanese, som han uden va.skelighed erobred€ 8. del lokal€ stammehovdinqe
underkastede sig og lod sig dobe. Efter dåben sendte kors Valdemar dem hiem med
gaver, men tre dage senere vendte de "omvendte" iilbage ned en stor hær og over
låldt &nskernes lejr. Kampen blev m€get hård, men oe! tYkkedes for kong valdernar - trods svære iab " at hoide slard, indtil hovedttYrkei nåede {rem fra skibene
&jren ble! vundet 15. iuni 1219, os den forkellse overlevering har siden sat Danie
broos tilsynekomst iforbandel§e m€d dene dag, Volmer (Valdemar) slaget, og det
betragies som en kendsgerning, at Dannebrog den 15. juni 1219 var det nåtionale
kendingsmærke, ligesom det betragtes som sandsYnligt, at kong Valdemar ' efter da'
tidens skik i kampens afqorende fase - har iadet lånen fO.e ind i slåget for al oprnun_
tre sine lolk tilen sid§te kraftånstrengelse.

Siden da har kongehuset anvendt Dannebrog som Danrnarkt svmboi, id€t det skal
bemærkes, at den hisloriske kendsgerning er den, at Dann€brog føtst dukker op
lsen under Oronnins t\4argrete d. I {1353.1412), Erik af Pommeren (1382 1459) i
hvis unionskongesegl, der fandtes et lille Danmbrog. Fr. deres tid kendes ogs, €t
stort {lag, hvis dug var delt i et hvidt kor§ i 4 feher med kongens (Erik af Po'rlme
ren) våbenmærke. Dete hang indtil 2. verdensk.ig (da det blev odelagt) i lr'lårlenSelve Estlandtlaget. del der falar r€d ira himlen eioirrsde ditrnarskerne år 1500
ira kong Hans (1455 15i3), men det rlev irlbageerobr.r 1559 af Kong Frederik d

{1534-1588) .endn! ind€n hdn !ev konqe i1559} og det blev opCevaiet
SLesvig Domkirke, hvo. dei gik 1il grunde omkring 1i160.

lll

!

Under Christian d. lV (1577-1648) blev Dannebroq del national€ mrrke ior skibe,
igesom der blev anbragt i reg!menlianernes hrorne- i842 irlev det hærens officielle
flag.

Dannebrog har i de forløbne århundreder hatt io6kellige udfornrn nger, fra
Chrlstian d. IV's 1id som rplittlag, og aei var kun kongen og orlogsflådens skibe, der
rnatte anvende det, mens borgerne i almlndelighed ikke måtte flage

Føui I 1800'tallei,

cla borgerne med !oi(sende slvrke biev sig sin danskhed bevidst,
blev {jer nedsat en komrnrtsion under ieoel§e ai den berømtc i!ri§t og §tatsmand Anders Sandoe 06ted (1778-1860). Han q,k ind for forslaget onr, at alle landers oor'
lere skllle have lov lil al flase, men kons Frederik d. vl (1768'1839) sasde nej, os
ved er clrkulære af 7. januar 1834 indskærpedes iorbudet mod flagnin!1.

Den nationale begejstring, der fyldte borgerne i de Derømte martsdage L 1848 _
iong Frederik d. Vll's 11808.1863) alkald på enevældsvæ.digheden, indiorelsen at
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nationalliberalismen og Dånmark til Ejdersn - skytt€de så at sige a e cjrkutære forbud iil side. og gennem krigsårene 1848j 850 hilsre Ilagsmykkede byer vorc sotdater. Førsr ifolge en forordning åt 7. ;uti 1854 btev brus€n af vort nationate symbot
flagot tilladt for alle dånske. En tilladeti€, som vi idag betragter som noget hett na.

turligt, men §om altså en tid kun har været

ti

adt kongen, ftåden og hæren.

handolsskibes flag siger, at ftåæt skat være ,?ødt
kol§ uden split,. og når ttagets bredds ved siang€n sætæs §om balir og

En forordning

af 11. juli 1748 om

med hvidt
grund for proportionen, skål det hvide kors ellsr kryds være 1/7 af ftagets bredd€
ved stangen, de tvende agtercte rød€ kvadrater være tig€ firkanrer og ds forreste rOde kvadråter vare 6/4 af de asrerste fhkanter".

rL^cHvlRvE

t

io,
I

'nL
sL ro

å,

.t

.I']'UTFLAC

z
Flagfabrikker fremstiller meæt orte flåg, der er længere end de officielle måI, €t så.
kaldt slidstykke, der almindeligvis svarer til 3/4 af korsets bredde. Derte for atlla.
get ved dets uundgåelige slid efter nogen tids brug ikke skal komme under de korrekte må1. Enhver, de. anskaffer sig et flag, skal sikre sig, at proportionerne er rigrige-

Splitflaget, der har lidt andre proportioner og hovedsageligt er forbeholdt kongen,
statslig€ myndigheder o9 institutioner, almindelige borgere må ikke flage med detforbis6s her i tåvshed.

Til et flag horer

osså en flagstang- Denne bør være toroynet med en flagknop og
må aldrig være kuløn, stribet endsiq€ flerfawet, altså kun hvidmaleteller behandlet
som ma§t (natudaruet, lakeret).
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Flagstang og tlag skal stå til hinanden, hvilket ipraksis vil sige, at flag€ts bredde
htanderiiged skal være 1/5 al den fritsiående flagsl.ngs hoide. Der kan dog dispen
seres fra dette, hvis flagstangen er ansragt på en hpi eller en bygning, men del vil
være et skøn i hvert enkeli tilfælde, om standerliget skal være støtre.

En vimpek længde bør være ca. halvdelen af flagstangens hojde. Hvis man bruger

vimpel bøi den være hejst dag og nat og kun hales ned, når llaget skal

hejse..

Efte6e hyppigi om line og trisse er iorden, det er pinligt med en mislykket llag.
hejsninq.
Hejs aldr g et iturevet, snavret eiler ta1m6t flaq. Husk vort flag er et symbol, som
der skalvises respekr.

til tidspunkrer for, hvornår flaget skal heFes og nedhales står detre l
enhver almanak/kalender, me. on gyiden regel er, åt det hejses kl. 08.00 eller'
hvis solen står op €frer dette tidspunkt ved solopgang, llgesom del altid:!A!ned
hales ved solnedganq. Flaget må aldrig væ.e hejst efter solnedgang med mindre
d€t ved festlige leiligheder er belyst.
lved hensyn

lovrigt med hensyn til trdspunkter for flagninq gives der bl.a. gennem dagspresen
besked om de officielle flagdage, og på d sse daqe vil det være naturligt om også
Forøvrigt hedder det at hejse og nedhale flaget, man stryqer kke
man kun, hvis man overgiver sig o.§.v.

flaget det

gør

I vore gildehaller bruger vi OannebrogsfanenPå faner skal stångeo (ekski. fanespydrt) være ca. to og en haiv

Den normale længde på fanesiænger

til skole., ungdonskorps

ga.! fanens

og

bredde

foreninger er 250

Fanesnorene plus kvaster skal være lise så långe som fanedugen.
Der er særligt vrgtrgt, at fånehero den (FHE) hai den naturlige resoekt for dei hverv,
han/hun skal udio.e, !igesorn det kræver et vist håndelå9, en vis fysisk styrke og sikkerhed - der kommer ved, at man kan sine ting for at den ceremoni det er at iore
'anen, rul!e den ud og rulle den samnr€n igen, kan loregå på værciig vis

Ved gildehallens åbning siger gildemestren (G[4) "Gildehallen er åben, lad os hilse
vort tlag. Herold før fanen frem". Ved dette påbud tager FHE den sammenru lede
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fane fra fanestøtten og går værdigt lrem loran højsæder og stlller sig m€d tront her
jmod, og sætter fanen ved fod- Ved begyndeken af sidste vers al fanesangen (f.eks.
Vaj hoit, vai stolt) løfter FHE fanestansen, således at den peser mod højsædet, os
således at fanens sømlioie ikke kommer under våndret, og fanen rulles ud, mens verset synges. Når sanæn er færdig, løfter FHE fanen til lodret stilling, og 1åger den
,'rd rod. Ved at lade taneudrulningen kammenrulningen) foregå vinkelret på højsædet skiules højsædet mlndst muligt.

Bitualmæssist kan Glvl ønske lanen sænket for vor dronning,/konge eller vort kon.
gehus, inden fanen sættes på plads efter fanesangen. Den kan også sænkes iærbO
dighed for vori fædreland. Husk fanesænkning er en hyldest som normalt kun til-

kommer t:edrelandet, vor dronning/konge. vort kongehus (samt fremmede statsoverhoveder) Såfremt GI/l ønsker fanen sænket, skal han nævne i hvilken anlednins
det sker, hvorelter FHE særker fanen oq husk, at ved sænknirE al fanen må fanens
soml n e ikke komme under vandret, o! fanedugen må ikke rore gulvet- Efter en
oassende tid måske med et blink eller nik fra Glvl eller efier afiale, rager FHE fanen
ved fod, og efter en passende tid - igen måske med et blink/nik - eller ved, at GM si.
ger "Herold, lør fanen på plads", fører FHE den udrullede fane lit sin ptads i fanestøiten. Fånen og FHE's plads igildehallen er på kans!ersiden.
Den kotrekte måde

for FHE at behandle faner på i gildehallen er, at han lofter den

tld af fanestotren ved at fatte med hojre hånd liqe under fan.dugen, og løfte fanen
lod.ot oD samtidlg med, at han/hun med venstre hånd griber om fanestangen ca. i
bællehojde, tuldender lø{1et og derefter idenne stillinq med tanen *Ottel mod høire skulder går frem i passende afstand foran hOjsædet, og derefter gor front mod
høj§ædet og træder an, ved al fånestangen støltes mod gulvet ved den udvendige s;
de ar hojre tod. Fanen skal stå iodret og stottes mod hojre tkulder.

Der skulle vel være overllødigt at nævne, at få.esansen ikke må begyndes fOr FHE
har rndtaæ1 nevnte stilling.

Sænkning a{ ianen, der udgår lra den beskrevne "træd an stiliing" udføres !ed, at
højre hånd lolrer fanen lodret op, samridig med at venstre hånd iorer den nederste
ende 3f fznestangen over på veastre side af kroppen, samtidlg med detre drejer FHE
§ig vjledes, al hans højre side vender mod hojsæder alt imens højre hånd diriserer,
at fanestangen så vidt muligr er vandr€t og peger vinketrci på hOjsædst, så {anedu,
gen hænser lige ned uden at.ore gulvet, og uden at denne dækker højsedet.
Når lrnen rulles rd og sammenrul es skal a!le, §å vldr det er muliql for sroleop
stilling i gildehallen, qo.e frort mod fa4en.
Ved Sildehaliens luknins foretag€s en sammenrulnrnlt af ianen, oq Cer svuqes en faiesang {f.eks. Fra hlmlen er du faldel), mens detre ioreGr.
Når fanen er sammenrullel tage. FHE den ved iod el øleblik, nden han/hun fører
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den på plads i fanestotten. Følst når derte er sket, bpr GIV gå vjdere id€n rituat
mæssige rekst og lukke gildehallen.

I det hele taget gætder der orn, at giidehalten gennemtores i er rotiqt og afdæmper
Hven år på Valdemarsdag, den 15. juni, finder der landet over uddeting af faner og
flag sted. Det er Danmårks.samtundet der efter ånøgning uddeter disse. Vi har i
Aalborg en smuk tradition, idet denne uddeling foredr i Heltigåndsktosterets 9ård
ved, al alle de "gamle" faner moder frem for at hihe de nye faner vetkommen. Det
starter kl. 18.45, hvor byens toEkellige ungdomskorps og foreninger med ianer
samles, oq byens forskelliqe musikkorps spiller på skift. Kt. i9.00 begynder uddelingen af f:ner og flag, hviiket varer ca.25 minutter. Herefter sti es der op rii en
march gpnnem Aalborgs gåder med faner 09 mu$kkolps. tvårchen ender Budo fi
Kirke, hvor der holdes en kort gudnjenesre. En smuk tra.litron, som har stor ril
s

utnins i Aalborg,

oS som vel burde have en

store udbredeke.

Srottef du forøvrigr Danmark§,samfundet ved ar kobe deres

sma ftag på Vatdemals.

dag?.... Hjælper du rned ar sælge flageneT .... Danmarklsamfundet har brug ror
den hjælp og stptte, der kan gives .tem en værdtq sas for qrideb.gdre.
Vlr du vide m€re om vort flaq og brugen heraf, kan du skrtve e e. nnge
Daamarks.samtundet.
Gothercgåde 137
1123 København K, tlf.

l0ll

12

al

till

41 11

De har en pjece, der hedder "Sådan bor man bruse Dannebros"

Orlien,

l2

Sct. 6eorqs G,ldc , Aaiborg

Pjecen "Sådan bor mån bruq! Dannebroq"

Håndbog om gildehalier
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REDA KTIONEN
Redaktionen har med græde konsiaterer, al !r 'rJ msdlager mere eller mindre kon,
srant 40 al landets 72 grldeblade. De "nye" girdeoiadse: BALGILD 1. 2. Ballerup,
EKK0ET Banders, NYT 1. 2.:. Helsinsor, RøOSPÆTTEN 2. Frederiksha!n, STA'
GEN 14. København, SVÆROET Gentofte. En tak 1il disse blades redaktioner med
håbet om, al vi iortsal må modtaqe bladene, da vi sonr licilig€re iævnt bl-a. der igen.
nem modtager en god inspiration.

tledaklionen fortsætter med ar op{ordre de enkelr-" edels€r ri ar goie nerop jeres
redakrlon opmarksom på IMPULS' ekslslens, sam( at !i IIMPULS' redaktion .
gerne modtaeer et eksemplår af netop jeies blad hver gang der udsendes {or der !
genoem at tå så slor en kontåkrflade som mLligt.ri gensidig qlæde og inspiration.

FEDAKTIONEN
Næsæ numltler af IMPULS udkommer 1. febrlar :380, og tndtæg/arrikier hertil
bedes være redaktionen i hænde senest torsdag den 27. december 1979.
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SAD{G
HøR, HVOR HERLIGT SANGEN TONER

[4e1.: Som en reirelysten

llåde.

HOr, hvor herligt sangen toner
over Danmarks gronne vang.
Under bøges lyse kroner
lyder højt og klalt vor sang.
Syng kun af dit fulde bryst.
Blå er morgenlandets kyst,

dug i græsset perler,
og den svale morgenluft
mættet er med blom§terduft

Syng, når morgensolen stiger
ind igenn€m verdens port.
Over jordens fagre riger
drager natemørket bort.
Syng på mark og vej oq sti,
syng di9 glad oq syng dig fri
fvld med sans dit hierte.
Syng i stille sommerkvæld.
Sang er glædens kildevæld,
stiller sorg og smede.
Syng, når morgentågen letter
over havets friske blå,
og når over Danmarks sletter
storc, hvide skyer gå.
Syng, når dagens sidste skær
dør bag fjerne skoves træer,
som i dus §ig bade.
Svns som morsenglade vind,
syngjen livsmod i hvert sind.
Svnq de andre slåde.

Gråbroder, alias Poul Clausen,

4. Sct. Georgs Gilde i Aalborg

SVMIE@LET
Afbildede Sca. Georgs statue har rcdaktø-

ren tundet som afklip fra et "kort" i
AalborgFgildernes bibliot€k. På korcl§
bagside står følgende oversat ira italienskl

Sankt GEORG, lDonåtello). Befinder sis

i

Orsanmichele, Firenze. Han er protektor

for verdensspejderorganisåtionen. Den 23.
april hvert år på Sct. G€orgs dag fester
spejdere og fgrere fra hele verden. Det er
sædvane, at gamle spejdere o9 forere giver

deres førstetødte nalnet GEORG. Vi vii
gerne, at alle speidere "GEOHG"er eller
sønner af spejdere eller ikk€ spejdere, som
bærer navnet kommer med os rundt om
alteret ved Sct. Georgs festen, som i år vil
blive c€lebreret af hans eminence kardinal Tragliå i [4anziana skoven, søndas den

kl. 12.00. Til hver "GEORG"
vil Branca Lupetti have den glæde at give
en rød rose til at bær€ på hjertet.
25. april

Regionalkommisæren. Hom, den 21. april

,965.
Samme statue findes afbildet iJohannes
Hasemanns SCT. GEOBG -faslig læsnins
nr. 259, trykt i 1953. Under billedet står

Donatello. Si. Georg. Firenze.

Biskoppen er blevet til soldat. Karl
I{adsen skriver isin bog Billedkunsteo om
denne statue, at han "i sine, enkle, klare,
faste omrid$inier er den unæ renæssan-

ces mest veltålende og !irkningsfulde
figur, kunsrens mesterligste skildring af en
helstpbt heltesjæls mod og trods". Og
srolt er han. Uden angst, urokkelig, står
han på rkrævende ben, våbenløs, men i
fuld rustninq. Hænderne hviler på det

korsmærkede skiold. Hovedet kneiser.
lved rynkede bryn ser han drktigt imod
fi€nden. Seiren er ham sikker.

