
 

 
 

Dette værk er downloadet fra 

Slægtsforskernes Bibliotek 
 

Slægtsforskernes Bibliotek drives af foreningen Danske 

Slægtsforskere. Det er et privat special-bibliotek med værker, der er 

en del af vores fælles kulturarv omfattende slægts-, lokal- og 

personalhistorie. 
 

Støt Slægtsforskernes Bibliotek – Bliv sponsor 
Som sponsor i biblioteket opnår du en række fordele. Læs mere om 

fordele og sponsorat her: https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat 
 

Ophavsret 
Biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. For 

værker, som er omfattet af ophavsret, må PDF-filen kun benyttes til 

personligt brug. Videre publicering og distribution uden for 

husstanden er ulovlig. 
 

Links 
Slægtsforskernes Bibliotek: https://slaegtsbibliotek.dk 

Danske Slægtsforskere: https://slaegt.dk 

https://slaegtsbibliotek.dk/sponsorat
https://slaegtsbibliotek.dk/
https://slaegt.dk/


Nr. 3. Sugust 1918. I. Qarg.

Minder.
De har deres store Betydning, Minderne, og det baade 

de gode og de daarlige, eller raaaske man hellere 
maa kalde dem de lyse og de mørke. De sidste var 
man vel egentlig helst fri for, i hvert Fald er der 
da vist ingen, der „samler“ paa dem, og for saa 
vidt man selv har været Ophavsmand til dem, ens 
egne Fejltrin og Misgreb har foraarsaget dem, saa 
beklager man vel som Regel, at de er kommet ind 
i ens Tilværelse, og denne Beklagelse kan i alvor
ligere Tilfælde blive til det, vi kalder Anger, og 
saa har vi med de Minder at gøre, der kan kaste 
mørke Skygger langt frem over ens Liv, ja fra Ung
dommens Aar et helt langt Liv igennem, de Minder, 
J. P. Jacobsen skrev sit kendte, smukke Digt om: 
Det bødes der for i lange Aar, som kun var en 
stakket Glæde; det smiler man frem i en flygtig Stund, 
man bort kan i Aar ej græde. Der rinder Sorg, rin
der Harm af Roser røde. Godt for de Mennesker, 
der ikke lærer Sandheden af disse Linjer at kende.

Men kan man nu selv gøre noget for at skaffe 
sig lyse Minder. Ja, det mener jeg, man kan, om 
end ikke just gennem at søge Adspredelser, For
nøjelser og anden Morskab. Men Minder har noget 
at gøre med Længsler. Mindet er som en Frugt af 
Længselen og dens Virkeliggørelse. Og vil vi altsaa 
samle os lyse Minder, gælder det om, at vor Stræ
ben gaar ud paa at længes efter noget lyst og godt.

Statsns ^maiesami.mj
København



Hvad vi for Alvor længes efter, sætter vi jo et Ar
bejde ind paa at naa, ellers er Længselen ikke op
rigtig og alvorlig. Men hvad et Menneske ærligt 
stræber efter og arbejder paa at naa, det naar han 
som Regel ogsaa. Den, der sætter alle Kræfter ind 
paa at skrabe Penge sammen, han bliver som oftest 
velhavende, og den, der ser Maalet i at naa Ære og 
Indflydelse, han skal nok ogsaa naa sit Maal. Men 
om det just er Vejen til de lyse Minder, er vel tvivl
somt. Men gør Du Dig f. Eks. Umage for at være 
noget for andre, glæde og hjælpe andre med For- 
bigaaelse af egen Interesse og Magelighed, saa har 
Du her en Vej frem til de lyse Minder, en af de 
mange, der kan føre til Maalet. Og det er i de 
unge Aar, disse Veje skal findes og slaas ind paa, 
at man kan faa den rigest mulige Skat af Minder 
at tære paa, naar man bliver gammel og graa.

C. J.

Badelivet
florerer, og Blufærdigheden blegner af Rædsel eller 
rødmer af Undseelse, men kan for Resten gaa hjem 
og lægge sig, for der er ingen, der har haft Bud 
efter den, og den er da ogsaa nu en sjælden Gæst 
paa de. danske Strande. Fra gammel Tid har Kvin
derne haft Ord for at være lidt stedmoderligt be
handlet af Skæbnen med Hensyn til Logik, og skønt 
jeg nødig vil sige noget ondt om Damerne — jeg 
er jo baade gift og har opvoksende Døtre, og nær
værende lille Blad har flere Læserinder end Læsere 
—, som ellers i mange Maader er Genstand for 
min oprigtige Beundring, kan jeg dog ikke komme 
bort fra, at paa dette Punkt med Logikken er der 
virkelig noget i Vejen med dem, som nu f. Eks. 



hvad det her rejste Spørgsmaal: Badelivet angaar. 
Kommer man f. Eks. uforvarende til at overraske 
en Dame i hendes Hjem i Frisertrøje eller bararmet 
uden Kjoleliv, opløfter hun som Regel et Hvin, der 
leder Tanken hen paa at Svins — undskyld Sam
menligningen — sidste vokale Præstationer; men 
paa Stranden i Badesæsonen generer det ikke samme 
Dame at promenere i en stramtsluttende Badedragt, 
der lader baade Arme og Ben og mere til blottede, 
ikke alene sammen med Badegæster af begge Køn 
og i samme artistiske Trikotkostume, men ogsaa i 
umiddelbar Nærhed af og under Beskuelse — den 
være nu kritisk eller beundrende, for Resten vist 
oftest blot undrende — af Fiskere og tilfældige For
bipasserende. Jeg indrømmer, at dette Forhold er 
mig gaadefuldt, og hvis en eller anden kan give 
mig en Forklaring, der er afpasset efter min paa 
dette Omraade maaske særlig mangelfulde Fatteevne, 
vil jeg være vedkommende særdeles taknemmelig 
for at faa den. Altsaa det, jeg gerne vil have at 
vide, er: hvorfor hviner Fru A. og Frk. B. i den 
højst mulige Diskant, naar jeg i disse Damers Dag
ligstue faar et Glimt at se af dem i Negligé, medens 
dette Syn. lader mig ganske uberørt, og hvorfor 
føler jeg mig generet paa samme Damers Vegne, 
naar jeg træffer dem ved Øresund, Kattegat eller 
Vesterhavet i et Kostume, der mest af alt ligner 
det, der var moderne i Paradisets Have, og vel at 
mærke, uden at jeg hører nogen Hvin. Svar udbedes.

C. J.

Foreningsmeddelelser.

Program for August. Mandag d. 19. Kl. 8. Generalförsamling 
der bl. a. skal beskæftige sig med Valget af Bestyrelse for næ- 



ste Skoleaar. Kassereren anmoder om, at udestaaende Kontin
gent-Restancer maa blive berigtigede denne Aften.

Søndag den 25. den planlagte Tur til Dragør. Afrejse fra Glo
strup 840 og fra Amagerbrogades Station, hvor Københavnerne 
formentlig støder til, Kl. 1100. Proviant og Drikke bør medbrin
ges; der er ingen Grund til at lade sig flaa paa de offentlige 
Traktørsteder.

* **

Program for September. Søndag den 8. den planlagte Udflugt 
til Sorø. Afrejse Ira Glostrup 732; for Københavnernes Vedkom
mende er Afgangstiden 710 fra Hovedbanegaarden og 720 fra Valby. 
Det bliver den sidste Udflugt, planlagt af den gamle Bestyrelse; 
fra og med Oktober gaar vi atter tilbage til de maanedlige In- 
dendørs-Sammenkomster.

* * *

Fødselsdage i Septbr. Grethe Larsen d. 10. 16 Aar. Asta 
Højendahl d. 13. 17 Aar. Gudrun Oxholm d. 15. 27 Aar. Valborg 
Møller d. 16. 15 Aar. Henning Melchior d. 17. 15 Aar. Knud 
Aage Ørsted d. 25. 17 Aar.

* * ❖

Personalia. Kaj Andersen, Nordgaarden, har erhvervet Studenter-- 
huen i nys afsluttede Eksamenstermin. Studium endnu ubekendt.

* **

Adresser.
Frk. Aslaug Blunck, Store Kongensgade 57, København K.
K. J. & A. Højendahl, Dosseringen 32, København N.
Frk. Elisa Andersen, Roskildevej 51, Valby.
Frk. Oxholms Adresse, Aarhusplads 4, er København 0 og ikke 

som i forrige Nr. meddelt København K.

* **
Giv talrigt Møde til Generalforsamlingen. 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. Lemvig Bogtrykker


