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SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ

Septembers himmel er så blå,
dens skyer lyser hvide,

og lydt vi hører lærken slå
som før ved forårstide.

Den unge rug af mulden gror
med grønne lyse klinger,

men storken længst af lande fór
med sol på sine vinger.

Der er en søndagsstille ro
imellem træ’r og tage,

en munter glæde ved at gro,
som var det sommerdage.
Og koen rusker i sit græs
med saften om sin mule,

mens bonden kører hjem med læs,
der lyser solskinsgule.

Hver stubbet mark, vi stirrer på,
står brun og gul og gylden,

og røn står rød og slåen blå,
og purpursort står hylden.
Og georginer spraglet gror
blandt asters i vor have,

så rig er årets sidste fl or:
oktobers offergave.

De røde æbler løsner let 
fra træets trætte kviste.

Snart lysner kronens bladenet,
og hvert et løv må briste.

Når aftensolen på sin fl ugt
bag sorte grene svinder,

om årets sidste røde frugt
den tungt og mildt os minder.

At fl yve som et forårsfrø
for sommerblomst at blive
er kun at visne for at dø,
kan ingen frugt du give.

Hvis modenhedens milde magt
af livet selv du lærte,

da slår bag falmet rosendragt 
dit røde hybenhjerte.
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GENERALFORSAMLING 2021
Kære Ballehagevikinger – befarne som ubefarne! 
Hermed indkaldes til generalforsamling på Diakonhøjskolen

SØNDAG DEN 12. SEPTEMBER 2021 KL. 12.00 
MED FORVENTET AFSLUTNING KL. CA. 14.30

DAGSORDEN

1.  Velkomst

2.  Valg af dirigent og referent

3.  Beretning 2020/21

4.  Revideret regnskab 

5.  Indkomne skriftlige forslag (skal afl everes 
senest 8 dage inden generalforsamlingen)

6.  Budget samt fastsættelse af 
kontingent for kommende sæson
– Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 300 årligt

7.  Diplom til nye befarne vinterbadere

8.  Bevarer af ’Den Gyldne kæde’

9.  Tillidsfolk i den kommende sæson – jf. foreningens love

10.  Valg til bestyrelsen
Følgende er på valg:
– Bestyrelsesmedlem Ole Svendsen (2 år) genopstiller
– Bestyrelsesmedlem Dorte Harmsen (2 år) genopstiller
– Bestyrelsesformand Runa Larsen (2 år) genopstiller
– Suppleant Palle Jensen (2 år) genopstiller 

11.  Eventuelt
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Genåbning

Midvintermarkering

SÆSONEN 2020/21

Årets gang
Endnu et år, hvor klubhuset har været lukket i stort set 
hele sæsonen på grund af Coronarestriktioner. Det har 
været ganske smerteligt at se de lukkede skodder og 
spejde forgæves efter det lille lys i mørket, når jeg på 
min daglige morgentur langs vandet netop glædes over 
dette lille lysglimt fra badeklubben. Og formodentlig lige 
som alle I andre, har vi længtes efter at klubben kun-
ne åbne igen og de daglige rutiner kunne påbegyndes. 

Men heldigvis er broen og havet altid åbent så den 
daglige morgendukkert har kunnet udføres uden for-
hindringer og man har troligt kunne hilse hinanden en 
god morgen når vi mødes på broen. 

Bestyrelsen valgte fra start den tilgang at følge Sund-
hedsmyndighedernes og regeringens anbefalinger og 
retningslinjer ift at åbne, men de forskellige restriktio-
ner og foranstaltninger der skulle gøres for at åbne har 
efter bestyrelsens vurdering langt overskygget gevin-
sterne der ville være ved at åbne. Vi har heldigvis mødt 
meget stor forståelse for vores beslutning selv om der 

da også har været ønsker om en hurtigere genåbning 
end den vi besluttede.

Men heldigvis er alt dette fortid nu, for den 21. juni 
åbnede klubben igen og med meget få restriktioner. Det 
var en glædens dag for mange og i skrivende stund har 
vi nu fuldt åben uden restriktioner. Det betyder også at 
vi efter generalforsamlingen igen tænder for saunaen 
og genoptager fuldmånebadning incl. sauna. Det er der 
helt sikkert mange der ser frem til.

Dog opfordrer vi til at bibeholde de gode vaner med 
en høj hygiejne og afspritning, hvilket fl ere har taget til 
sig, så der afsprittes både udvortes og indvortes. 

På grund af Coronalukning har det derfor heller ikke 
været muligt at afholde vores traditionelle arrangemen-
ter bortset fra en lille spontan Skt. Hans markering med 
en tændt grill og et hurtigt arrangeret bål for de, der lod 
vejen falde forbi, hvilket ca 30-40 medlemmer gjorde. 

Vores midvintermarkering blev alene ”markeret” ved, 
at bestyrelsen havde sat tændte fakler langs badebro-
en fra kl 06-08:30. Det blev meget stemningsfuldt at 
møde frem til, synes vi.

Vi glæder os til den kommende sæson hvor det for-
håbentligt vil være muligt at afvikle alle vores arrange-
menter. 

Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter gene-
ralforsamlingen den 15. september med Runa Larsen 
som formand, Ann Mønster Frost næstformand og an-
svar for kommunikation, Grethe Thaysen referent, Dor-
te Harmsen kasserer, Lone Mark med ansvar for tillids-
folk og Ole Stjernholm Svendsen huschef. Derudover er 
Palle John Jensen suppleant. 

 Ud over det konstituerende møde har bestyrelsen 
holdt 6 bestyrelsesmøder. Møderne holdes på skift hos 
bestyrelsens medlemmer. I år har et par af bestyrel-
sesmøderne været afholdt som virtuelle møder på bag-
grund af Covid 19 retningslinjerne og som noget nyt har 
vi holdt et par af bestyrelsesmøderne i badeklubben, 
hvilket har været muligt med vores nye bord og krog i 
køkkenet.

Men som vi også skrev i sidste beretning, uden mad 
og drikke, dur helten som bekendt ikke og derfor ind-
ledes alle møder med fælles spisning, som giver et so-
lidt grundlag for de timelange drøftelser! Talelysten er 
stor, så stor, at det ind imellem kan knibe med at nå 
alle punkter. 

Udover møderne foregår der en del korrespondance 
via e-mail, telefonisk kontakt og når vi mødes ved Bal-
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lehage, selv om morgnerne ved Ballehage også skal 
være et frirum fra bestyrelsesarbejdet.

Temaerne på vores møder i år har, udover den dagli-
ge drift, bl.a. været medlemslogin, mulighed for genåb-
ning, renovering og nyindretning af klubhuset i forbin-
delse med nedlæggelse af rummet til badesko og den 
gamle sauna og venteliste.

Og endelig har Covid 19 sat sin helt egen dagsorden.

Badesæsonen
Covid 19 og alle dens va-
rianter har heldigvis ikke 
kunnet påvirke vind og vejr 
og lysten til at bade. Vinte-
ren har dog alt i alt været 
ganske mild, men i decem-
ber nåede vi alligevel en 
vandtemperatur på -4 gra-
der og en enkelt dag med 
let grødis og tynde isfl ager. 
Så er man jo nærmest lyk-
kelig. Vandmænd og brand-

mænd er stadig et godt samtaleemne men der har hel-
digvis ikke været ulideligt mange selv om nogle dog 
har mærket brandmændenes lange smertelige tråde 
på kroppen.

I og med at saunaen har været lukket i hele denne 
sæson er der nok mange der priser sig lykkelige ved at 
vi ikke har haft en lang og iskold vinter.

Noget andet vi har kunnet glæde os over, er bade-
klubbens nye foldbare måtter med klubbens eget logo. 
Vi oplever en stor tilfredshed med disse og vi kan se at 
de er fl ittigt brugt og på den måde kan vi også se hvem 
der hører til i klubben.

Forårsrengøring 
Jeg har lige skrevet at vi måtte afl yse alle vores traditi-
onelle arrangementer, men et arrangement blev allige-
vel afviklet blot under andre former, nemlig vores årlige 
forårsrengøring. Den blev dog afviklet anderledes end 
vi plejer, da det ikke var muligt at være samlet på en 
gang, skrev vi i stedet ud med en opfordring om at byde 
ind på en opgave. Og det var der sandelig rigtig man-
ge der gjorde og tusind tak for det. Og også tak til jer 

Bestyrelsen arbejder

Vores nye ståmåtte med logo

En ikke velkommen gæst

Forårsrengøring

Forårsrengøring
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Forårsrengøring

der koordinerede holdene. Vi er dybt imponerede over 
hvor mange der stillede sig til rådighed for at gøre vores 
badeklub, omklædningsrummene og området omkring 
badeklubben pænt og rent. Bestyrelsen sørgede i den 
forbindelse for mad og drikke til alle arbejdshold.

Klargøring af klubhus
På generalforsamlingen sidste år orienterede vi om en 
kommende renovering af klubhuset, hvor vi dels ville 
inddrage det gamle badesko-rum dels inddrage den 
gamle sauna som stod ubrugt hen. Det arbejde gik vi i 
gang med i foråret og her kan man sige, at de mange 
Coronarestriktioner kom os til gavn, da et lukket klub-
hus betød at der var gode arbejdsbetingelser for så-
vel håndværkere som de mange frivillige der bød sig til 
med arbejdet. 

Renoveringen gik i gang. Vi havde en dygtig tømrer 
og som det altid er i gamle huse, dukker der uventede 
ting op, som også lige skal klares og det skete også 
her. Det viste sig at rotter havde haft gode vilkår og 
veje at komme ind i huset. De huller er nu stoppet og 
her skulle nu være rimelig rottesikret. 

Da håndværkerne var færdige, skulle vi selv i gang 
med klargøring af vores nye klubhus. Først en grundig 
hovedrengøring i alle hjørner, loft, vægge etc. Så skul-
le der grundes og derefter males vægge, lofter, døre, 
karme og gerigter. Nye lamper blev sat op. Linoleums-
gulvene blev renset og behandlet og efterfølgende blev 
der gjort hovedrent. 

Et kæmpe arbejde og en kæmpe arbejdsindsats fra 
de mange frivillige hænder for som det altid er i vores 
klub, kan al sådan noget kun foregå hvis I medlemmer 
byder ind med frivillig arbejdskraft. Og det gjorde I – 
igen, igen – fristes jeg til at sige. Det var overvældende 

Der arbejdes fl ittigt med forskønnelse af klubhuset

Ole Svendsen og Ove Smedegaard i højt humør, klar til at arbejde

hvor mange der bød sig til og I har gjort en kæmpeind-
sats. Tusind, tusind tak for jeres indsats. Uden jer frivil-
lige, ingen forening. 

Huset fremstår nu lyst og lækkert. Vi har fået en ny 
hyggekrog og et nyt rum til vores fælles arkiv og bøger. 
Bestyrelsen er meget tilfredse med resultatet og håber 
at I er det samme.

Sommerrengører 
Det lykkedes os, også i år, at fi nde en der var villig til at 
tage tjansen som sommerrengører. Vi ved at det ikke er 
let at fi nde en, da vedkommende skal binde sig for, hver 
dag i perioden fra juni til og med august i tidsrummet 
mellem kl 06-08:30, at gøre rent på arealerne omkring 
badeklubben. Så en stor tak skal lyde til Isabella og 



2020/2021 7

Vikingeforeningen Generalforsamling 2021
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 20/21

hendes søn Birk som delte tjansen. I har gjort et stort 
og godt stykke arbejde og Isabella har ovenikøbet hjul-
pet Ole et par gange når der skulle ryddes for ukrudt 
omkring klubhuset.

Nye medlemmer
50 nye medlemmer er det 
blevet til. I er blevet opta-
get under andre vilkår, for-
di klubben har været lukket, 
men velkommen til jer alle. 
Præsenter jer endelig for de 
”gamle” medlemmer, byd 
jer til og tag del i forenings-
livet. Når det er koldt skal i 
ikke holde jer tilbage for at 
gå ind bag den lukkede dør 
hvor der står ’Kaffestue’ og 
måske virker lidt overfyldt. 

De der sidder derinde er måske larmende men meget 
venligtsindede.

Og til alle I ”gamle” medlemmer – tag godt imod de 
nye. Vær nysgerrig og byd dem ind i fællesskabet.

Kommunen
Det årlige møde med Aarhus kommune/sport og fri-
tid v. Michael Dahl blev afholdt i foråret. Der udtryk-

kes tilfredshed fra begge sider omkring samarbejdet. 
Et af vores store og gentagne ønsker har været en gang 
grundig maling af hele badeanlægget og i år lykkedes 
det heldigvis, hvilket har pyntet gevaldigt. Derudover 
blev der givet tilsagn om at kommunen ville betale for 
en total gulvrenovering af vores linoleumsgulv samt for 
pålægning af nyt gulv i de nye rum, hvilket vi er meget 
glade for og gulvet er blevet rigtig fl ot. Endelig har kom-
munen, grundet indtrængning af skadedyr, foretaget 
en reparation af øverste del af begge gavle. En gang 
højtryksrensning af trapperne ved badebroen og nogle 
gummimåtter er der også blevet bevilget.

Formandsafslutning
For nylig blev jeg i øvrigt interviewet til et forenings-
blad og blev der spurgt om hvad vi står for og hvordan 
klubben skal udvikle sig. Hvilke visioner har vi. Mit svar 
var at den skal faktisk ikke udvikles synderligt. Vi har 
nogle pejlemærker, der er overleveret fra generation til 
generation: Enkelhed. Regelmæssighed. Uforanderlig-
hed. Vi går trofast i de gamles fodspor ved Ballehage! 
Dét er visionen og det er strategien – ikke mere! Og 
ikke mindre. Den skal bare være dét, den er. Ballehage 
og ’Ballehage-ånden’ er en vidunderlig livsbekræftende 
cocktail. Vi er mange, der er taknemmelige for at vi kan 
nyde den næsten hver dag.

Som tidligere nævnt, et år hvor vi igen blev begræn-
set i vores normale udfoldelse og vores mange traditi-
oner, men heldigvis lysner det og når generalforsam-
lingen er afviklet, vil vi igen være tilbage i den gamle 
gænge med morgendukkert, sauna, fuldmånebadning, 
fejring af midvinter, Skt. Hans med mere.

Og når det så er sagt, har vi, Coronarestriktioner til 
trods, alligevel kunnet foretage den daglige morgen-
dukkert og hilse godmorgen til hinanden. Og vi har vist, 
at vi er ægte vikinger som kan bade, også når nord-
østenvinden suser med stiv kuling og det er pivkoldt 
med temperaturer nær frysepunktet på land og i vand, 
og hvor tunge og mørke bølger slår op mod bro og 
strand, og der er sne og is og saunaen er lukket. Lige 
der viser vi, at her er en ægte Ballehage Viking.

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god bade-
sæson.

Runa Larsen
Formand

2021

Kaffestuen

Det færdige og fl otte resultat af klubhuset
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Kære Badevenner! 
Dette er ikke en udførlig historisk beretning om Ballehage 
og livet dérude; men blot nogle ufuldstændige linjer til al-
mindelig og forhåbentlig fornøjelig orientering. Måske vil 
det interessere én og anden at få den! 

Søbadeanstalten ved Ballehage blev åbnet den 1. april 
i 1954 i stort set den form vi kender i dag, når bortses 
fra broen, som dengang var større og fl ottere. Den ko-
stede 18.000 kroner at bygge, og den afl øste det tidlige-
re søbad i Tangkrogen. Denne blev nedlagt på grund af 
stigende forurening. Århus Kommune opretholdt hermed 
byens 2 søbade, Den Permanente i Risskov og altså fra 
1954 Ballehage Søbad. – Ved begge disse søbade har der 
gennem alle årerne været udført vinterbadning. Ved Den 
Permanente med Vikingeklubben Jomsborg, der blev stif-
tet søndag den 31. december 1933. Denne forening blev 
stiftet umiddelbart efter bygning af anlægget i 1932/33. 
Dette anlæg erstattede anlægget Kattegat, der lå ud for 
Klintegården og altså nærmere ved byen. Også ved Balle-
hage har der uden al tvivl været udført vinterbadning fra 
starten; men en egentlig forening stiftes først i 1994, og 
herom fortsætter så denne lille beretning. 

Spiren til en forening og Vagtafl øsning! 
Vi kan fi nde spiren til vores nuværende forening i som-
meren 1968, hvor 2 Ballehage-Vikinger, nemlig Norman 
og Valdemar tog initiativ til stiftelse af Den Gyldne Kæde’s 
Orden på Motel La Tour i Århus. 

Dvæl lidt ved dette, for her er spiren ... Vi ved altså med 
sikkerhed, at der var vikinger ved Ballehage i 1960’erne, 
og vi ved, at der eksisterede en uformel forening med for-
mand og tidsskrift; men resten fortoner sig i tågerne om-

kring stedet. En dag måske dukker et arkiv op, som kan 
fortælle os noget mere. 

Fra 1970’erne har vi en anelse sikrere oplysninger. Vi 
ved, eller vi antager, at Toft-Jensen (kaldet Toft) var eller 
fungerede som formand, og vi ved, at Valdemar Melchior 
tog over på et tidspunkt og førte skaren af vinterbadere 
videre på deres vej. – Fra midten af 1980’erne begyn-
der vi at vide mere. Og vi kan bl.a. berette om 3 isvintre 
i træk, nemlig vintrene 85/86, 86/87 og 87/88. Sidst-
nævnte vinter lå isen tæt derude langt hen i marts måned, 
og der var kun lidt tilbage af broen. I denne periode kunne 
det se ud, som vinterbadningen ved Ballehage Søbad gik 
mod sin afslutning. Skaren af de fremmødte morgenba-
dere kunne tælles på 2 hænder. Ja, der var perioder, hvor 
én hånd var tilstrækkelig.

Ved en sej og målbevidst indsats – til tider streng og 
ubønhørlig – lykkedes det Valdemar at puste nyt liv i en 
samling livsånder, og langsomt begyndte kredsen at vok-
se igen. Et vagtskifte tog sin begyndelse! – At Valdemar i 
dag er vores forenings Æresformand behøver næppe fl ere 
forklaringer. Det var også i denne periode af stedets liv, 
at kontakterne til Århus Kommune blev hyppigere. Vi fi k 
adgang til badehuset, og de første uformelle møder med 
Fritids- og Kulturforvaltningen fandt sted. Vi begyndte at 
gøre os synlige for ’Magtens Mænd’. Fra slutningen af 
1980’erne kom der øget tilgang, og det begyndte at lysne 
for vinterbadelivet ved Ballehage Søbad. 

Katastrofen i maj 1991! 
Men bedst som det gik, slog lynet ned! Eller rettere for-
årets hærværksfolk slog til, og i maj 1991 brændte næsten 
halvdelen af anlægget ned til grunden. Vores gamle kaffe-

FORENINGENS HISTORISKE RØDDER
En gang imellem kan det være godt at blive mindet om sine historiske rødder – foreningens historiske rødder. Hvordan 
opstod badeklubben, hvilke værdier lå til grund og er det de samme værdier i dag. Historien vil vi gengive her, beskre-
vet af Carl August Bernhard der var formand for badeklubben fra 1994-1999.

EN UFULDSTÆNDIG BERETNING 
– TIL ORIENTERING FOR NYE OG NYERE 
MORGENBADERE 
Skrevet af Carl August Bernhard i marts 1996 



2020/2021 9

Vikingeforeningen Generalforsamling 2021
Morgenbaderne ved Ballehage Søbad Beretning sæson 20/21

stue forsvandt over én nat, og dermed røg i bogstavelig-
ste forstand en del af de gamle arkivalier og billeder. Bl.a. 
mistede vi det gamle pingvin-billede i guldrammen. Og vi 
mistede de gamle fremmøde-protokoller. Men vi mistede 
ikke modet, selv om det holdt hårdt. Derimod var ’Magtens 
Mænd’ lige ved at gøre det. Der blev faktisk talt om at ned-
lægge Ballehage som søbad. Tænk engang lidt over det! 

Genopbygning og renovering 
Men søbadet blev ikke nedlagt i denne omgang. Tvært-
imod blev ulykken vort store held, kan vi sige i dag. 
For ’Magtens Mænd’ traf den rigtige beslutning nemlig 
at genopbygge og renovere anlægget, og for en pris på 
80.000 kr. fi k vi det hus, vi kender i dag, og uden al tvivl 
er den vikingeforening i Danmark – måske i Europa – der 
har de bedste faciliteter, så der er noget at leve op til for 
os alle. Og måske fi nder vi her svaret på en yderligere til-
gang af morgen-badere, som sker her i begyndelsen af 
1990’erne, og som må glæde gamle folk, som viste vejen 
og trådte stien. 

En forening stiftes
Med sikker hånd – stadig til tider streng og ubønhørlig – 
leder Valdemar Melchior morgenlivet derude og fører nye 
folk ind i stedets mysterier. 

Hvem gør hvad og hvorfor? 
Hvordan gør man og hvorfor? 
Men langsomt begynder tanken om stiftelse af en 

egentlig forening at rumstere, og i løbet af året 1994 ta-
ger tankerne form. Der indkaldes til stiftende generalfor-
samling på Thors Mølle lørdag den 10. september 1994, 
og under almindelig enighed og med store forventninger 
til fremtiden stiftes Vikingeforeningen Morgenbaderne 
ved Ballehage Søbad. 

Bevarelse af en tradition 
Der var ved stiftelsen enighed om, at formålet med denne 
foreningsdannelse ikke var nogen revolution eller radikal 
ændring; men at sikre og bevare traditionen derude, og 
det blev da også understreget i Århus Kommunes skri-
velse af 28. september 1994, hvor der netop henvises til 
tradition og fortid.

Hermed opnåede vi kommunens godkendelse og en 
formel brugsret til stedet. Vi opnåede alt det, vi havde 
ønsket. Fremtiden tegnede lyst for vinterbadning ved Bal-
lehage Søbad, og vi kunne gå i gang med at føre forenin-
gens formålsbestemmelse ud i selve livet: 

”Foreningens formål er at varetage og fremme badelivet 
ved Ballehage Søbad, herunder især at varetage og frem-
me interessen for vinterbadning.” 

Sådan står der skrevet! – Foreningens smukke logo 
blev tegnet af Ruth Høgh, og hendes originaltegning er 
ophængt i kaffestuen. 

Vinterbadning er ikke noget nyt. Allerede ovenstående 
fortæller jo om denne særlige livsstil helt tilbage i 30’erne. 
Og man kan sandsynligvis gå ud fra, at der har været 
dyrket vinterbadning i Danmark længere tilbage i tiden. 
Ja, formentlig var vore forfædre i en fjern oldtid vinterba-
dere, fra en tid før vi blev infi ceret af, hvad man kan og 
ikke kan. Hvad man bør og ikke bør. Hvad der er sundt 
og ikke sundt. 

En forenings bemanding og struktur 
Dette fremgår af Vikingeforeningen Morgenbaderne ved 
Ballehage’s Love, og her skal kun dvæles ved Balleha-
ge-Ordenen af marts 1987. som er ophængt i Kaffestu-
en. Her fi ndes grundlaget for medlemmernes inddeling i 
kredsen. Man ser heraf, at ingen kommer gratis til titler-
ne! Der skal også dvæles ved Den Gyldne Kæde’s orden, 
hvor vi fi nder selv kimen til foreningen. En særlig udmær-
kelse for praktisk anlagte folk, der kan se opgaverne og 
udfører dem. Og så skal der dvæles ved tillidsmandsord-
ningen, uden hvilken bestyrelsen kun vanskeligt vil kunne 
fungere efter hensigten. En art borgerligt ombud, som in-
gen morgenbader kan sige nej til. Så den dag kan komme 
for enhver. 

Vinterbadning i Danmark 
Overalt i Danmark fi nder vi vinterbadere, og vi har den 
glæde at være fødselshjælper til en af Danmarks yngste 
– og tør vi sige – mest særprægede forening, nemlig Ba-
deselskabet Morgenstjernen i Hygum, som i dag er vo-
res forenings venskabsforening. I kaffestuen hænger det 
minderige billede fra stiftelsen i det nordjyske. – Historien 
fortæller i øvrigt om tidligere kontakt med vinterbadere i 
det midtjyske søhøjland. Men kilderne kan ikke fravristes 
yderligere herom. 

Morgenbad som tradition 
Man bør for god ordens og for egen skyld bemærke, at 
foreningens navn er Morgenbaderne ved Ballehage Sø-
bad. Og hermed adskiller vi os nok en del fra øvrige vi-
kingeforeninger i Danmark. Igen var det traditionen, der 
bestemte. Sådan var det. Sådan er det.

Det væsentlige 
Som ny og nyere morgenbader kan man måske af og til 
komme til at tænke på, hvad det væsentlige i alt dette her 
er. Og for at man ikke skal forvilde sig ind i helt forkerte 
tankebaner, hvad måske kunne forekomme, så skal det 
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Kære tillidsfolk
Det blev endnu et år med en alderledes hverdag ved Bal-
lehage.

Vi måtte lukke klubben på ubestemt tid, hvilket resulte-
rede i, at I blev arbejdsløse.

Jeg må kontatere, at jeg ikke havde de store krisesnak-
ke med jer om det. I tog det i stiv arm.

Men vi glemte ikke at komme til Ballehage. Det dagli-
ge bad ville de færreste undvære og da klubben indkøbte 
siddemåtter, kunne den medbragte kaffe godt indtages 
siddende i kulde og blæst. De gode snakke kunne fi nt 
foretages udenfor.

Så blev der åbnet op for, at vi måtte åbne vores klub 
igen. Og som de fantaskiske tillidsfolk I er, var I straks 

TILLIDSHVERV
klar på at åbne, lukke, gøre rent osv. Cafeteria folket fi k 
travlt med at indkøbe kaffe og te og det hele fungerer 
bare perfekt.

Hvor er det skønt at være medlem af en klub, hvor så 
mange tilbyder deres hjælp.

Jeg håber, at I vil fortsætte jeres arbejde efter general-
forsamlingen, da I er blevet snydt for alle de gode og hyg-
gelige stunder med jeres åbne og lukkemakkere.

Tusind tak for jeres positive tilgang til det, at være en 
del af en frivilligheds klub.

Kærlig hilsen Lone Mark
Fra bestyrelsen

her på dette sted understreges, hvad det er. Altså hvad 
det væsentlige er: 

Det er broen. 
Kun det. Kun den erfarne vinterbader vil forstå dette. 

Til gengæld forstår han det fuldt ud. Det er derfor et af 
foreningens vigtigste mål – måske det vigtigste – at få en 
større og bedre bro ved Ballehage. 

Et motto! 
Enhver god forening bør have et motto, som kan være en 
fælles ledestjerne i mørket. Endnu er et sådant ikke fun-
det, men til almindelig overvejelse kan nævntes følgende 
emner: 
–  ’Alvor i Legen’ 
–  Frihed for Loke som for Thor’ 
–  ’Havet blev min Skæbne’ (det sidstnævnte kan i sær-

lig grad begrundes). 

En epistel bør slutte 
Det har været hensigten at indvie nye og nyere folk ved 
Ballehage i stedets mange mysterier – og dog bevare 
nogle. Men en epistel bør slutte, før træthed og opgivel-
se indtræder. Og det sker nu. – Som i enhver fungeren-
de forening har bestyrelsen nøje overvejet kommunikati-
onslinjerne til medlemmerne, og et blad har været bragt 
på tale. Man kan derfor se denne epistel som et første 
nummer af BadeNyt, hvor ting kan berettes, og hvor tan-
ker kan formuleres og brydes. Men uden redaktør går det 
ikke. Det er derfor den første opgave i denne proces at 

fi nde en egnet person, som kan løfte denne store opgave. 
Bestyrelsen er i dette som i alt andet særdeles tålmodig, 
til en vis grænse naturligvis. For heller at gøre det rigtige 
end kaste sig ud i håbløse eksperimenter. Men ingen tør 
vel benægte, at der ligger en opgave her! 

Hvad Ballehage også er: 
Det er sagt før. Men det kan ikke siges for tit: 

”Ballehage er et fristed for lette og lyse tanker” 
Århus i marts 1996 
Carl August Bernhard En epistel er slut

Dette var historien og summa summarum – Foreningen 
etablerede altså hurtigt en række traditioner som vi siden 
vedholdende har hæget om – og der blev også hurtigt 
skabt en kultur omkring regelmæssighed, enkelhed og 
uforanderlighed som kan sammenfattes således – citat:

Som morgenbader
ved Ballehage Søbad skal du
bestræbe dig på
regelmæssig badning
og på rytme i dit liv.

Du skal stræbe mod enkelhed
og renhed i din færd,
og du skal stedse holde dig 
naturoplevelsen for øje.

Respekter traditionen derude
og vis respekt og venlighed 
over for alle andre 
på stedet.

Ved Ballehage Søbad
skal der være plads til alle,
der vil dyrke badelivet.

Giv rum omkring dig!
Og nyd stilheden
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TILLIDSFOLK PÅ BALLEHAGE 
2020/2021 

ÅBNERE:
Søndag: 
Mandag: Ole Holmer-Bretlau og Dagmar 
Tirsdag: Hanne Toft og Peter Brøndum
Onsdag: Kristian W. Bonefeld
Torsdag: Anne Mette Hvas og Martin Bank Rasmussen 
Fredag: Lisbeth Hviid og Inge Thing
Lørdag: Rie Skytt 
Afl øsere: Inger Holland og Gitte Aaberg

LUKKERE/HVERDAGE:
Mandag: Søren Søby, Kate Kaalund, Carsten Andersen 
Tirsdag: Mette Persson, Hardy Koch, Anne Daa og 
Ann Mønster
Onsdag: Poul-Erik Hansen og Dorte Schmidt 
Torsdag: Birte Jepsen, Ulla Solholm, Helle Budtz og 
Marianne Jørgensen 
Fredag: Øyvind Simonsen og Mette Christensen  
Afl øsere: Palle Blem og Inger Holland

LUKKERE/LØRDAGE:
Hver 5. lørdag lukker:
Tove Engdal og Jens Christensen
Bente Nilsson og Nils Nilsson
Inger- Lise Frederiksen og Inge Bertelsen
Birthe Lau og Dorthe Andersen Henrik Loftheim og 
Charlotte Magnus
Afl øser: Tinne Bogø og Lone Mark

LUKKERE/SØNDAGE:
Hver 5. søndag lukker:
Poul Fasdal og Ole Christiansen
Lise Mikkelsen og Marianne Lykke Harmsen
Ole Holmer-Bretlau og Dagmar Nybo Bretlau 
Karin Munch og Tyge Nielsen
Afl øsere: Minna Christensen og Ove Smedegaard

RENGØRING:
Rengøring af saunaen: 
Birthe Lau, Niklas Thulin, Kirsten Vange Kjær, Karen 
Madsen, Karsten Madsen, Brian York, Elsebeth Anbo, 
Tine Spure Anbo, Tine Bringsjord.

Rengøring af toiletterne: 
Helle Hebsgaard og Susanne Jakobsen
Rengøring af kaffestuen: 
Bodil Blom 
Afkalkning af kaffemaskine: 
Bodil Blom, Helle Marie Andersen
Rengøring af forrum – herunder gulvvask og køleskab:
Lisbeth K og Birthe Lind (vikar Dorte Schmidt))
Vask af viskestykker og karklude:
Helle Hebsgaard

ØVRIGE TILLIDSHVERV:
Sommerarbejde: Isabella Larsen
Fuldmåne badning åbner: Søren Sigaard
Fuldmåne badning lukker: Grethe Thaysen og 
Palle J. Jensen
Medlemsfotografering:
Anders Kragh Jespersen/ Lisbeth Spanggaard
Kaligrafi : Birgit Overgaard Olesen
Statistik: Ole Bang
Webmaster: Annette Holst-Hansen
Revisor: Knud Bjødstrup Kristensen

BESTYRELSE:
Formand: Runa Larsen
Næstformand/Kommunikation: Ann Mønster Frost
Kasserer: Dorte Harmsen
Huschef: Ole Svendsen
Tillidshverv: Lone Mark
Referent: Grethe Thaysen
Suppleant: Palle John Jensen
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Resultatopgørelse 2020-21 2019

Kontonr. Indtægter:

1100 Medlemskontingent 158.400,00 kr 161.100,00 kr

1150 Ventelistegebyr 150,00 kr 6.000,00 kr

1200 Tilmelding GF 0,00 kr 10.500,00 kr

1250 Egenbetaling 25 års jubilæumsfest 0,00 kr 4.200,00 kr

1350 Egenbetaling skilte 552,00 kr 0,00 kr

6400 Fejlkonto kontingentindbetaling 300,00 kr 0,00 kr

6500 Pasning bygninger og arealer 60.681,56 kr 20.000,00 kr

Indtægter i alt: 220.083,56 kr

Kontonr. Udgifter

3000 GF tryk beretning 14.019,00 kr 41.654,75 kr

3100 Gaver 15.261,00 kr 1.305,67 kr

3200 Diplomer og skilte 652,00 kr 583,00 kr

3300 Gebyrer 2.892,75 kr 440,00 kr

3400 Mødeudgifter 3.458,95 kr 3.210,25 kr

3500 Administration 2.229,56 kr 4.644,32 kr

3600 Telefon 705,30 kr 634,70 kr

3700 El 7.947,41 kr 30.857,16 kr

3800 Hus 12.974,11 kr 3.314,23 kr

3805 Rengøring 744,13 kr 0,00 kr

3810 Sauna 0,00 kr 29.968,08 kr

3820 Ombygning Klubhus 86.792,31 kr 0,00 kr

3900 Forsikring 1.083,99 kr 1.016,74 kr

4000 Arrangementer 570,00 kr 2.585,51 kr

4050 25 års jubilæum

4100 Jubilæumsfest 2019 0,00 kr 155.146,00 kr

4400 Sum 25 års jubilæum 0,00 kr 155.146,00 kr

4600 Pasning bygninger og arealer 20.000,00 kr 20.000,00 kr

Udgifter i alt: 169.330,51 kr

Årets resultat: 50.753,05kr

REGNSKABSOVERSIGT 2020/2021

Magisk
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Balanceopgørelse 2020-21 2019

Kontonr. Aktiver

12210 Debitorer 0,00 kr 0,00 kr

12320 Kontingentkonto 176.421,65 kr 167.077,88 kr

12330 Arbejdernes Landsbank 0,00 kr 0,00 kr

12340 Sekundær Danske Bank 150,00 kr 0,00 kr

12350 GF 2017 0,00 kr 0,00 kr

12500 Forudbetalt forsikring 0,00 kr 0,00 kr

13000 Pasning til gode 0,00 kr 0,00 kr

13001 El til gode 0,00 kr 0,00 kr

13002 Til gode anlægspuljen 40.681,56 kr 0,00 kr

Aktiver i alt: 217.253,21 kr

Kontonr. Passiver

13110 Egenkapital 210.830,93 kr 27.096,88 kr

14000 Debitormod 0,00 kr 0,00 kr

14290 Kreditorer 0,00 kr 0,00 kr

14300 Skyldigt depositum 0,00 kr 0,00 kr

14310 Hensættelse 25 års fest 0,00 kr 105.000,00 kr

15000 Skyldig pasning 6.000,00 kr 7.000,00 kr

16000 Res bygningsforbedr 0,00 kr 0,00 kr

16500 Skyldig el 422,28 kr 0,00 kr

16600 Skyldig skilte næste år 0,00 kr 481,00 kr

16700 Skyldig saunaprojekt 0,00 kr 27.500,00 kr

Passiver i alt: 217.253,21 kr

Årets balance: -0,00 kr

Stemningsbillede 
taget af Anne 
González
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VIKINGEFORENINGENS LOVE
§ 1.  Foreningens navn er ”Morgenbaderne ved Ballehage Søbad”, og 

foreningen har sit hjemsted ved Ballehage Søbad i Århus.

§ 2.  Foreningens formål er at varetage og fremme interessen for vinter-
badning ved Ballehage Søbad.

§ 3.  Som medlem kan optages enhver kvinde eller mand over 15 år.

§ 4.  Ordinær generalforsamling afholdes en gang om året i september 
måned. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og 
er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Forslag, som 
ønskes behandlet, må være formanden i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingens afholdelse.

 Dagsordenen for generalforsamlingen skal som minimum indehol-
de følgende punkter:

 1.  Valg af dirigent og referent
 2.  Beretning for den forgangne sæson
 3.  Revideret regnskab
 4.  Behandling af indkomne skriftlige forslag
 5.  Budget for den kommende sæson og fastsættelse af kontingent
 6.  Valg til bestyrelsen samt valg af revisor
 7.  Eventuelt

§ 5.  Foreningens bestyrelse består af 6 personer: Formand, næstfor-
mand, huschef, kasserer og den ansvarlige for tillidshverv og kom-
munikationsansvarlig. De enkelte bestyrelsesmedlemmer vælges 
på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formand samt 2 be-
styrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 3 bestyrelsesmedlemmer 
vælges i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig umiddelbart efter ge-
neralforsamlingen. Foreningens revisor er på valg i ulige år. For-
eningen har 1 suppleant, som er på valg i ulige år. Valgbar til be-
styrelsen er kun medlemmer, der har status som befaren vinterba-
der (bf).

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling kan holdes, når bestyrelsen måt-
te anse det for påkrævet, eller når 100 af foreningens medlemmer 
over for formanden fremsætter skriftlig begæring herom med mo-
tiveret dagsorden.

§ 7. Meddelelse om tid og sted for generalforsamlingen sker ved op-
hængning af dagsorden på badeanstalten senest 14 dage før samt 
ved udsendelse af mails til de medlemmer, der har oplyst mailad-
resse

§ 8. Bestyrelsen og de af den udpegede tillidsfolk udstyres med nøg-
le / nøglekode til badeanstalten j.v. Århus Kommunes brugsregler 
for foreningen. Nøglekoden er fortrolig og må ikke udleveres til 
tredjemand. Nøglen forbliver foreningens ejendom og skal ved ud-
meldelse samt ved ophør af tillidshverv tilbageleveres. Nøglen er 
personlig og må ikke udlånes.

§ 9. Kontingentet fastsættes hvert år på den ordinære generalforsam-
ling. Kontingentopkrævning for sæsonen tilsendes medlemmerne 
umiddelbart efter den årlige generalforsamling. Betalingsfristen 
fremgår af den opkrævning, der tilsendes medlemmerne efter GF. 
Kontingentet bør således ikke indbetales før generalforsamlingen 
er afholdt og kontingentopkrævning er modtaget. 

 Medlemmer, som ikke har betalt kontingent rettidigt, betragtes 
som udmeldt. Det er herefter op til bestyrelsen at beslutte om gen-
optagelse kan fi nde sted.

§ 10. Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli.

§ 11. Medlemmernes benævnelse sker i henhold til Ballehage Orden af 
Marts 1987, og diplom som befaren vinterbader kan udstedes efter 
2 års regelmæssig vinterbadning i perioden fra 01.09 til 01.05. Di-
plomer kan overrækkes på generalforsamlingen, ved markeringen 
af midvinter, eller ved sæsonafslutningen, efter bestyrelsens valg. 
Efter 20 års regelmæssig badning kan udnævnelse til fuldbefaren 
vinterbader (fbf) fi nde sted og efter 30 års regelmæssig badning 
kan udnævnelse til mesterbader (mb) fi nde sted.

§ 12. Ballehage-Ånden vedligeholdes bl.a. ved, at medlemmerne på skift 
frivilligt påtager sig tillidshverv, der er nødvendige for den daglige 
drift. Det drejer sig om daglig åbning og lukning af klubhuset, ren-
gøring af sauna, toiletter og hus/kaffestue, fuldmånebadning, fl ag-
hejsning mm. Man påtager sig tillidshvervet for en sæson ad gan-
gen og det bestyrelsesmedlem, der har ansvaret for tillidshvervene, 
koordinerer opgaverne og udarbejder vagtplaner, så de foreligger til 
den årlige generalforsamling.

§ 13. Cafeterien ved søbadet har selvstændig økonomi uafhængig af for-
eningens økonomi, og evt. underskud kan ingensinde pålignes for-
eningen.

§ 14. Bestyrelsen meddeler sig til medlemmerne via foreningens op-
slagstavler samt ved lejlighedsvis udsendelse af mails til de med-
lemmer, der har oplyst mailadresse 

 Det er medlemmernes pligt at holde sig orienteret om opslag/med-
delelser. Det er medlemmernes pligt, at overholde de opsatte or-
densregler på søbadet.

§ 15. Badning og færdsel på badeanstalten sker på medlemmernes eget 
ansvar. Fremmede må ikke indlades i badehuset uden et bestyrel-
sesmedlems tilladelse. Børn under 15 år har adgang i følge med en 
voksen.

§ 16. Foreningens midler anvendes til foreningens bedste under ansvar 
over for generalforsamlingen. Foreningen tegnes af følgende hver 
for sig:

 1. Formanden i forening med kassereren
 2.  Tre bestyrelsesmedlemmer i forening
 Bestyrelsen kan meddele fuldmagt jf. tegningsreglerne.
 I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler til fremme 

af vinterbadning i Danmark efter generalforsamlingens beslutning.

§ 17. Foreningen varetager traditionen omkring ”Den Gyldne Kæde”, og 
bestyrelsen kan hvert år på den ordinære generalforsamling ind-
stille et medlem som bevarer af kæden for det følgende år. Kun 
medlemmer, der har opnået status som befaren vinterbader, kan 
indstilles.

Disse love, der bygger på traditionen ved Ballehage Søbad, 
blev vedtaget på den stiftende generalforsamling lørdag 

den 10. september 1994 på restaurant Thors Mølle i Århus. 
Lovene er senest blevet revideret på generalforsamlingen 

i september 2020.
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1.  Vikingeforeningens love blev vedtaget på den 
stiftende generalforsamling lørdag den 10. 
september 1994. Lovene er gengivet i Års-
beretningerne og kan endvidere fi ndes på 
foreningens hjemmeside.
www.ballehageviking.dk

8.  Med ganske få undtagelser overlader besty-
relsen gaver, hilsner o.lign. fra medlemmer til 
medlemmer ved jubilæer, fødselsdage, sygdom 
og død til medlemmernes egen varetagelse.

2.  Åbningstider gældende for hele året er hele 
ugen fra 6 til 8.30, lørdag og søndag dog til 
9.30. Alle medlemmer skal medvirke til at 
overholde disse tider.

 9.  Orden og renholdelse af Ballehage Søbad på-
hviler foreningen og dermed alle medlemmer. 

     Vær opmærksom på at det er alles ansvar 
at brygge kaffe/the, samt at der er selv-op-
rydning i kaffestuen.

     Se i øvrigt Ballehageprotokollen for over-
sigt over tillidsfolk.

3.  Cafeterien på stedet har sin egen økonomi 
uafhængig af foreningen. Vil du nyde godt af 
serveringen her, skal du træffe aftale med 
Cafeteriebestyreren.

10.  Al omklædning til det daglige morgenbad skal 
foregå i kabinerne – ikke i badehuset.

4.  Telefonen i badehuset er kun til korte og nød-
vendige samtaler. 

11.  Du er velkommen til at medbringe en gæst til 
Ballehage Søbad – men kun én gang. Deref-
ter må der søges om optagelse via Venteliste-
proceduren beskrevet på vores hjemmeside: 
www.ballehageviking.dk

5.  Meddelelser fra bestyrelsen sker ved opslag på 
tavlen ved den gamle sauna samt pr. mail til de 
medlemmer, som har oplyst mail-adresse

12.  Hunde må gerne medtages til Ballehage Sø-
bad; men hunde må ikke komme ind i bade-
huset samt i saunabygningen.

6.  Klubbens opslagstavler er til meddelelser, som 
vedrører foreningen og dens liv – ikke til rekla-
me for diverse begivenheder ude i ”det virke-
lige liv”. Lad gøremål og interesser hvile, me-
dens du er på Ballehage – koncentrér dig om 
badet, lad sjælen få sin stund.

13.  Mad og drikkevarer må ikke medtages i sau-
na – med undtagelse af vand.

7.  Bestyrelsen modtager alle synspunkter m.v. 
fra medlemmerne. Men det skal ske i skriftlig 
form.

14.  Foreningens love og bestyrelsens beslutnin-
ger samt ovenfor anførte punkter skal følges 
af ethvert medlem af foreningen.

Højbjerg i maj 2020

HUSORDEN PÅ BALLEHAGE
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Solopgang med grødis

Åh, disse morgener

Som bekendt lever Cafeterien sit 
eget liv, uafhængig af foreningen og 
med selvstændig økonomi.

Princippet for Cafeteriens drift er
enkelhed, sådan at forstå, at der 
indkøbes “remedier”, som Cafete-
riens brugere kan anvende til bryg-
ning af varme drikke, som kan nydes 
efter badet. 

Der indkøbes kaffe af forskellige 
mærker, afhængig af indkøbssted og 
gode tilbud – Cafeterien rutter ikke 
med pengene. Desuden indkøbes 
forskellige teer: Marcussens Univer-
sal-te og to slags gode teer fra Per-
chs Tehandel, pt. Keemun og Pany-
ong (te-drikkene forkæles lidt). 

De friske morgenåbnere står hel-
digvis – og mange tak for det – for 
brygningen af den første portion var-
me drikke, og derefter er det op til 
de fremmødte at hjælpes ad med 
brygningen.

Betaling foretrækkes via Mobile-
Pay 2345 7654 – det er enklest og 
mest sikkert. 

Kaffeglasset ved Fremmødebogen 
kan dog indtil videre også benyttes. 

Medlemmer, der nyder de varme 
drikke, skønner selv, hvor meget og 
hvor tit de betaler.

Cafeteriebestyreren vil gerne rose 
de betalende medlemmer for i stort 
omfang at benytte MobilePay – og for 
at indbetale for længere perioder ad 
gangen. Det gør regnskabet enkelt.

I skrivende stund (01.08.21) er 
økonomien ok – kassebeholdnin-
gen er ganske vist kun på 236 kr.

Men mon ikke Cafeterien også i 
det kommende år kan komme med 
nogle små overraskelser, især i de 
mørke vintermorgener. Det plejer at 
blive påskønnet. 

Den forgangne sæson har selvsagt 
været meget mærkelig og kort pga. 
Corona-nedlukningerne. 

Det glædede Cafeteriebestyreren 
meget under lukningen at få en en-
kelt lille indbetaling som et livstegn 
fra et trofast medlem. Tak for det 
også. Og tak til alle for endnu en god 
(omend usædvanlig kort) sæson.

Velkommen til de nye brugere af 
Cafeterien i den kommende sæson. 

Spørg endelig, enten mig eller an-
dre erfarne badere, hvis du er I tvivl 
om noget.

Skulle du i den kommende sæson 
opdage en akut mangel på kaffe, te, 
poser til brygning af samme, mælk 
eller sukker på grund af Cafeterie-
bestyrerens uopmærksomhed, er du 
meget velkommen til at foretage et 
indkøb – læg blot en seddel i kaffe-
glasset eller send en SMS til mig på 
tlf. 2345 7654 – og lad eventuelt ud-
lægget være din betaling for en tid. 

Husk enkelheden – nyd godt af de 
varme drikke og hjælp gerne til med 
brygningen.

Cafeterien ønsker alle en god sæ-
son 2021/2022.

Mange varme morgenhilsner 
fra Lone Verner Nielsen, 

Cafeteriebestyrer
MobilePay: 2345 7654

CAFETERIEN 
I DET FORLØBNE ÅR
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Coronaramt badeklub – vi lukker alt 
indendørs fra d.d. 
Som det fremgår af nedenstående mail fra vores sta-
tistiker Ole Bang må vi desværre undvære den årlige 
fremmødestatistik.

Kære Runa
 
Jeg har tænkt på dig længe, for det er jo langt over den 
tid hvor jeg normalt afl everer statistik-oplysninger. Jeg 
har det lige som Mark Twain, ”jeg har hovedet fyldt 
med statistik, for jeg har bemærket, at man ikke kan 
bevise noget uden statistik. Men sandt at sige, har jeg 
siddet på hænderne et helt år, og det er virkelig ikke 
sjovt for en statistiker: De kommer til at sove.

Statistik er ifølge Den Danske Ordbog:

”Læren om metodisk indsamling og systematisering 
af talmateriale, fx med henblik på sandsynlighedsbe-
regning eller udarbejdelse af prognoser. Metodisk ind-
samlet og systematiseret talmateriale, fx i form af en 
tabel.”

Men der har ikke været mulighed for metodisk at ind-
samle det fornødne talmateriale i sæsonen 2020-21.

Lad os trøste os med Einsteins ord: Ikke alt, der kan 
tælles, tæller, og ikke alt, der tæller, kan tælles. (Albert 
Einstein)

Og det må gerne citeres.
 
Mange hilsner og håb om at næste sæson bliver helt 

normal.

Ole Bang, statistik

FREMMØDEOVERSIGT

Årets fuldbefarne badere
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JYLLAND MELLEM TVENDE HAVE
Jylland mellem tvende have

som en runestav er lagt,
runerne er kæmpegrave

inde midt i skovens pragt
og på heden alvorsstor,

her, hvor ørknens luftsyn bor.

Jylland, du er hovedlandet,
højland med skov-ensomhed!
Vildt i vest med klittag sandet

løfter sig i bjerges sted.
Østersø og Nordhavs vand
favnes over Skagens sand.

Heden, ja, man tror det næppe,
men kom selv, besé den lidt:

Lyngen er et pragtfuldt tæppe,
blomster myldre milevidt.

Skynd dig, kom! Om føje år
heden som en kornmark står.

Mellem rige bøndergårde
snart dampdragen fl yve vil;

Hvor nu Loke sine hjorde
driver, skove vokse til.
Briten fl yver over hav,

gæster her prins Hamlets grav.

Jylland mellem tvende have
som en runesten er lagt,
fortid mæle dine grave,

fremtid folder ud din magt;
Havet af sit fulde bryst

synger højt om Jyllands kyst.
.


