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Stril dont»
Nr. 1. 3uni 1. Garg.

JDet er en god Regel at stræbe henimod, at 
det Ydre svarer til det Indre, at der er Harmoni 
mellem de to Ting; men naar man nu ser paa dette 
lille Blads Navn »Sædekorn« og paa dets uanse
lige Format og hele Fremtræden, saa kunde man 
maaske synes, at der her syndes mod ovennævnte 
Regel, saavist som Sædekorn turde være en ret an
massende og prangende Titel. Det afhænger dog 
af de Øjne, hvormed man ser; og naar jeg har valgt 
dette Navn, saa har det været det fjernest mulige 
fra min Tanke at optræde udæskende i nogen Ret
ning. Min Mening med det er kun denne: at jeg 
igennem dette lille maanedlige Sendebud, der nær
mest skal betragtes som et Bindeled mellem mine 
gamle Elever og deres Skole og gamle Lærer, vil 
forsøge at fortsætte den Gerning, jeg jævnsides med 
den almindelige Undervisning altid søger at øve 
blandt mine Elever, at saa noget i dem, som i Ti
dens Løb kan vokse op og blive til Gavn for deres 
Udvikling. Fra min tidligere, mangeaarige Virksomhed 
med »Ungdommen« ved jeg vel, at det kan være en 
træls og tilsyneladende utaknemmelig Gerning, idet 
det som oftest gaar med Kornet i overført .Forstand, 
som det gaar med Kornet i bogstavelig Forstand: 
det kastes i Jorden, bliver borte i den og er som 
baade gemt og glemt. Men Livet har nu givet mig 
den Tro, at alt, hvad godt der saas, skal ikke være 
saaet forgæves, men nok faa Lov til i sin Tid at 
bære god Frugt, ligesaa vist som det er, at enhver 
ond Udsæd faar sin tilsvarende Høst. Naar jeg der
for nu paabegynder Udgivelsen af dette lille Blad, 
er det i Haab om to Ting; for det første, at det 
maa lykkes mig paa en god og sund Maade at ud
løse den Trang, der efterhaanden havde vokset sig
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stærk i mig til atter at komme i regelmæssig Rap
port til gamle Elever og Kendinge, og for det andet, 
at disse vil tage imod mig med Venlighed og For- 
staaelse og vil blive den Muld, der er nødvendig 
for, at Sædekornet kan blive til Frugt.

Carl Jensen.

At være ung
— paa den rette Maade — maa i disse Tider ikke 
være saa let en Sag. Thi Ungdom og Glæde hører 
nu engang sammen og bør høre sammen, men Glæ
den nu om Dage har jo de trangest tænkelige Kaar. 
Da Krigen kom, var det, som alt Lys slukkedes, og 
alt lyst blev Mørke. Der var Angst i alle Sind, og 
selv om Angsten i Maaneders og Aarenes Løb for
tog sig, saa var det jo kun for at blive erstattet 
af det, der var værre: Gru, Afsky, Modbydelighed 
og Væmmelse, som maa fylde enhver blot ved Tan
ken paa'denne Krigsrabies, som snart sagt hele Jor
den stønner under. Og hvor bliver der saa Plads 
til Glæden. Ja, strengt taget er der heller ikke Rum 
for den; kun naar man med Vold lukker Tanken om 
den bloddryppende, jammerfyldte Verden ude og gør 
sig Umage for kun at lade Fuglene, Træerne, Blom
sterne, hele den sommerfriske, livsfrodige Natur tale 
sit Sprog om Liv og Kærlighed til ens Sanser, kun 
da kan der tændes lidt Lys i een. Og den Evne har 
heldigvis Ungdommen frem for nogen anden Alder. Og 
kan der under normale Forhold maaske af og til være 
Lejlighed og Anledning til for os ældre at give Ung
dommen lidt Sordine paa Strengene, saa tror jeg, at 
vi i disse Tider hellere skal gøre, hvad vi kan, for 
at fremhjælpe og vedligeholde Glæden hos Ungdom
men og, hvis vi evner det, prøve i denne Retning selv 
at gaa i Skole hos de unge i Stedet for som ellers 
at lade dem være skolesøgende hos os. Selv om Ung
dommen ikke direkte kender og værdsætter Ordet om, 
at „ovenover Skyerne er Himlen altid blaa“, saa har 
de unge dog en instinktmæssig Følelse af, at saadan 
er det, og Troen paa dette Ords Sandhed har ingen 
bedre Jordbund end den, Ungdommen danner. Denne 
evig blaa Himmel har Tidens sorte Skyer ikke evnet 



helt at lukke for vor Ungdom, og derfor er der 
heldigvis stadig smilende Ungpigeøjne og frejdige 
Ansigter med Ungdommens Præg for os ældre at 
ty til og lære af. For mit vedkommende har Sam
været med mine Unge i disse Aar, der af kommende 
Tider med sundere og sandere Livssyn vil blive 
stemplet som en Skamplet paa vor Tid, hjulpet mig 
til at holde fast ved Troen paa og Tilliden til: at 
oven over Skyerne er Himlen altid blaa. Og det 
siger jeg dem Tak for. C. J.

„Ydun“s Juni-Tur
fandt efter Bestemmelsen Sted Søndag d. 9., og gik til Gilleleje. 
Vejret var om Lørdagen meget lidt lovende, hvilket maaske var 
Grunden til, at det kun var 10 Medlemmer, der Søndag Morgen 
Kl. 7 startede for pr. Cykle at naa ind til Valby, hvorfra en 
Linje 2 bragte os ned til Havnegade, hvor „Hälsingborg“ laa 
med Dampen oppe, klar til at føre os og mange, mange andre 
morgenduelige Mennesker op til Helsingør og Nordsjællands Na
turskønheder. I København sluttede Højendahlerne sig til os, saa 
vi ialt blev 13®) Deltagere, men Turen, der i alle Maader blev 
Glanspunktet i „Ydun“s hidtidige Tilværelse, burde have fundet 
større Tilslutning. Sejladsen op gennem Sundet havde Nyhedens 
Interesse for adskillige, saa der var nok at se paa og glædes 
■over. Kl. 11 naaede vi Helsingør og fortsatte saa derfra med 
Hornbækbanen til Gilleleje, en Route, der vist var ny for os alle. 
I Gilleleje blev Form, den stedkendte Cicerone, og vi søgte nu 
ud til Gilbjerghoved, hvor vi paa den grønne Kattegatsskrænt 
endelig lod Hvilen falde paa os og i lige høj Grad lod os den og den 
medbragte Proviant smage. Og her i de herligste Omgivelser ved et 
soltindrende Hav med saltfrisk Bølgebrus og Udsigt til Kuliens 
blaanende Granitryg tilbragte vi en prægtig Eftermiddag, som 
vist sent vil gaa Deltagerne af Minde. Højendahlerne skulde paa 
Grund af Familiefest tidlig hjem og returnerede med Toget over 
Hillerød. Vi andre tog med Aftentoget tilbage til Helsingør og 
■derfra med Damperen til København, som nanedes Kl. 10t/2 efter 
en Sundtur i blikstille Vejr. Ved Højbro nød vi Tivolis Lutt- 
fyrværkeri og sporede saa ud til Valby for at lade vore opstablede 
Cykler bringe os det sidste Stykke Vej hjem til Glostrup. Et Par 
enkelte Cykleuheld — en Punktering, en Kædebristning og et 
Sammenstød — nævnes blot for Fuldstændigliedens Skyld, de 
formaaede hverken at ødelægge Stemningen eller i nævneværdig 
Grad at forsinke Hjemturen, der i den lyse Sommernat var vel- 



lykket, som hele Udflugten havde været det. Vi havde glædet 
os til at nyde Nattergalene paa Hjemvejen, men Formandens 
Cykle, som Sammenstødet var gaaet ud over, afgav hele Vejen 
en saa kraftig Koncert, at den ganske overdøvede Nattergalene. 
Men det var ogsaa den eneste Mislyd, „Ydun“s Junitur affødte. 
Det blev over Midnat, inden vi kom hjem, Mindet om en vel
lykket og velanvendt Dag rigere. F o r m.

Foreningsmeddelelser.
Axel Christensen er flyttet fra de lollandske 'graa Ærter til 

den fynske Boghvede, som han meddeler os dog for Tiden er 
erstattet med Øllebrød. Hans Adresse er nn: Lundegaard pr. Nr. 
Broby. Tak for det fornøjelige Brev.

Fødselsdag i Juli: Ellen Møller, d. 9. 16 Aar.
„Sædekorn“ tilstilles herefter „Ydun“s Medlemmer i Stedet 

for „Hejmdal“.
* * *

Vor Sekretær Axel Nielsen, samt „Menig“ Jørgen Fabricius 
gennemgaar for Tiden Præliminæreksamens Skærsildskvaler ved 
Universitetet. Vi haaber, de mua komme lutred gennem Prøvel
serne. Det samme Haab gælder Kaj Andersen, Nordgaarden, der 
er oppe til Studentereksamen.

Hoved Konkurrence.
Er der ikke en eller anden af Ydunnitterne, der kunde 

tegne et passende „Hoved“ til nærværende Blad. Det (Hovedet) 
skulde jo gerne have lidt Forbindelse med Navnet (Sædekorn), 
som helst paa en eller anden Maade skulde indgaa i Tegningen, 
der ikke maa tage mere end i/,j af første Side. De kunstneriske 
Elementer indenfor Foreningen bedes lægge Hovederne (deres 
egne) i Blød og inden Maanedens Udgang sende mig Resultaterne. 
Præstationerne bedes udført i Blæk. Ud g.

Program for Juli:
Møde Onsdag Aften d. 10. Juli, Kl. 7i/2. Det er det stedvan

lige Alslutningsmøde paa Skoleaaret, hvortil Dimittenderne og 
forhenværende Elever venligst indbydes. Det afholdes i Haven, 
saafremt Vejret tillader det.

*) Kai P., Louis P., Kristian H., Johannes H., Vøgg J. Ejtilf 
J., Sigyn J., Maja H., Ingeborg P., Anna T., Else T., Asta 
II. og Form,

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoleforstander Carl Jen
sen, Glostrup Realskole. Bladet udk. een Gang maanedlig og 
kan kun bestilles hos Udg. Pris 1 Kr. pr. Aar 25 Øre 

i Porto for dem, der faar det sendt pr. Korsbaand.


