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Ströcfonu
Nr. 5. Oktober igi8. { 1. Qarg.

Mod Strømmen.

Der er et gammelt Ord om, at det er „død Fisk, 
der flyder med Strømmen“. Som der er Sandhed i 
alle disse gamle Ord, er der vist ogsaa i dette, og 
der er i saa Fald mange døde Fisk i Danmark, og 
sagtens heller ingen Mangel paa dem andet Steds. 
Det er jo ogsaa saa let og mageligt at følge med 
Strømmen og lade sig ligesom bære af den; men 
udviklende for Evner og Kræfter er det saa vist ikke. 
Det er da vist heller ikke Meningen med Livet, med 
Dit og med mit; i saa Fald var vi vel støbt i samme 
Form, med samme Anlæg og samme Muligheder; 
men ligesom man vil have ondt ved blandt Ansig
ternes Mangfoldighed at finde to, der er hinanden 
fuldstændig lig, saaledes ogsaa med det indre Men
neske, Bevægkraften paa vor Livsvej. En fik rige 
Evner, en anden færre og mindre, men alle nogle; 
og de skal bruges, og det skal erindres, at de øges 
ved at bruges, men ødes ved ikke at benyttes. Ma
geligst og bekvemmest er det jo at gøre, sige og 
lade som Per og Poul og snakke i Kor med Karen, 
Maren og Mette. Det giver saa rolig en Sejlads med 
Strømmen ud mod det store Hav, der sluger den 
og alt, hvad dens er. Men vil I Unge have noget 
ud af Jert Liv, saa gælder det om fra første Færd 
at vende Front mod Strømmen. Husk, den kan være 
stærk, og faar den først Tag i Jer, kan det være
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svært at faa vendt i Tide, og det kan blive den, der 
bliver bestemmende for Eders Livsvej.

Som Fisken i Vandet og Fuglen i Luften vender 
Front mod Strøm og Vind, saaledes bør ogsaa I 
Unge gøre, og ikke tro, at en Løgn bliver Sandhed, 
fordi den gentages af mange, eller at Uret bliver Ret, 
fordi Flertallet øver den.

Og mister I Venner paa denne Maade, saa lad 
fare; Venner af Masse-Kaliberen er der alligevel ikke 
stort ved; I finder nok til Gengæld en ligesindet, en, 
som I Skulder til Skulder med kan kæmpe Jer sam
men med op ad Livets stride Elv — mod Strøm
men, for til sidst at naa op paa Fjeldet med den 
rene, klare Luft og med det vide Udsyn over Bakker 
og Dale, Skygge og Sol, over Livets rige, veks
lende Dage. C. P.-J.

Foreningsmeddelelser.

XII. Turen til Soro. Det var ved Solnedgangstid. Vi havde 
været ude ved Navnebøgen og gik nu tilbage til Sorø over 
„Flommen“; jeg gik alene med en Flok syngende et Stykke foran 
mig, en anden snakkkende — saadan som kun Pigebørn kan 
snakke"— bag ved mig. Saa var der en i Fortroppen, der stand
sede for at vente paa Bagtroppen og, idet jeg gik forbi ham, spurgte, 
hvorfor jeg gik saa alene. Jeg kunde have svaret ham, at jeg 
rimeligvis var den af os, der havde det største, det rigeste og 
det bedste Selskab, for jeg gik sammen med en Mængde Barn
doms- og Ungdomsminder, saa nogen Følelse af Ensomhed var 
der slet ikke Mulighed for. Og de fleste Steder, hvor vi i Dagens 
Løb færdedes, havde det jo været ligedan, Minderne var kommet 
snart enkeltvis og snart i Flok og havde slaaet Følge med mig. 
Derfor var denne Tur saa rig og god, særlig for mig; men jeg 
haaber ogsaa, den var det for den Ungdom, der var med, og da 
ikke mindst for mine egne unge, hvem det vel nok har interes
seret at se det Sted, hvor deres Far har tilbragt sine Skoleaar. 
Men ogsaa for de andre var der nok at se og at lære, for vi 
brugte os godt og var meget omkring. Paa Egevang spiste vi



Frokost, saa overværede vi Slutningen af Gudstjenesten i Sorø 
Kirke, som vi atter var inde at bese nærmere om Eftermiddagen 
(Holbergs og Ingemanns Grave). Et Par Regnvejrstimer inter
nerede os paa Sorø Bystation, men under vort Besøg paa Aka
demiets Museum brød Solen frem, og saa holdt Vejret Resten af 
Dagen. Vi fik Lejlighed til at se Skolens Soldaterkorps afmar
chere, og selv sejlede vi saa over Søen til Parnas, hvor vi spiste 
og legede, og komne tilbage til Akademihaven førte vor gode 
Skæbne os Overlærer Matthiessen i Møde. Han tilbød straks med 
stor Elskværdighed at vise os Akademiet, og enhver, der er kendt 
med Forholdene, ved, at nogen bedre Cicerone kunde vi ikke have 
faaet, og Akademiet blev da ogsaa beset fra nederst til øverst: 
Spisesalen, Skolestuerne, Elevkamrene, Sovesalene og Selskabs- 
salene. Vor Sekretær har i Foreningsprotokollen betegnet Hr. 
Matthiessen som „en rar gammel Overlærer“. Om end jeg nu ikke 
finder, at Betegnelsen „gammel“ er særlig træffende, rammer 
Udtrykket i sin Helhed godt nok og vil kunne fortælle Hr. Mat
thiessen, at han den Eftermiddag erobrede sig en paalidelig og 
varig Plads i mit unge Selskabs taknemmelige Erindring. Hjem
rejsen — hele Flokken i een Kupé — forløb ligesom Udrejsen 
paa den hyggeligste og fornøjeligste Maade, og Sorøturen, der 
talte 15*)  Deltagere, var en overmaade vellykket Afslutning paa 
„Ydun“s første Sommerprogram. Og der blev vist sovet vældigt 
efter den, rimeligvis mindst „5 Kvarter i Timen“, thi med Start 
fra Glostrup Kl. 71/2 og først Hjemkomst ved Midnat, havde jo 
Dagen været lang og fuldt ud lagt Beslag paa Kræfterne.

*) Ingeborg P., Elisa A., Harriet M., Ellen M., Valborg M., ElsaT., 
Anna T., Maja H., Sigyn P.-J., Henning M., Kaj P., Niels N., 
Vøgg P.-J., Ejulf P.-J. og Form.

Form.
* * *

Bestyrelsesmodet d. 25. Septbr. behandlede den resterende Del 
af Kalenderaaret. 2den Halvdel af Vinterhalvaaret vil senere 
komme for. „Ydun“s 1-aarige Fødselsdag den 8. December agtes 
højtideligholdt med en Komedie, og Bestyrelsens Tanker kredser 
om Erik Bøghs „Valbygaasen“, blot vi nu indenfor Foreningens 
Rammer kan finde den nødvendige Gaas. Da vor Sekretær Har
riet Møller fra Oktober har faaet Plads i Gilleleje, overtager 
Suppleanten Lucinda Højbye hendes Hverv, og en ny Suppleant 
bliver at vælge ved første Lejlighed. Kassereren manglede ved 
Mødet og havde ikke sendt Afbud, hvilket ikke bør forsømmes.



Kassereren anmoder om, at udestaaende Restancer snarest maa 
blive berigtigede.

* **
Fødselsdage i November, d. 13. Niels Nielsen, 18 Aar, adrs. 

Langagergaard, Herstedvester pr. Taastrup, d. 26. Kai Petersen, 
17 Aar, Banken, Glostrup.

* *
Personalia. Form, er etter eget Ønske udtraadt af Hovedbe

styrelsen for Landsforeningen „Bort med Tobakken“ og er sam
tidig fratraadt som Redaktør af Foreningens Medlemsblad „Frisk 
Luft“. Dette betyder dog ikke, at min Interesse for og mit Syn 
paa B. m. T.s gode og samfundsnyttige Sag i nogen Maade er 
kølnet. Jeg er stadig en absolut Modstander af al Tobaksbrng, 
og det gør mig altid ondt, naar jeg ser mine gamle Elever lade 
haant om, hvad jeg denne Sag vedrørende i deres egen Interesse 
har lært dem, medens de gik i Skole hos mig. Det er under alle 
Forhold og til alle Tider en Vinding baade i pekuniær og hygi
ejnisk Henseende — og det baade legemlig og aandelig —, ikke 
at bruge Tobak. Naar jeg ser en af mine gamle Elever ryge, 
fyldes jeg af en Følelse, som jeg vil antage maa ligne den, der 
vist maa gribe en ærlig og nidkær Præst, naar han hører en af 
sine gamle Konfirmander bande.

* * *
Program for November. Ordinært Møde Lørdag d. 9., Kl. 7i/2-

❖ ❖*
Adresser. Harriet Møller, adrs. Hr. Realskolelærer Jensen, Gil

leleje.
Konstabelelev Nr. 137 Niels Chr. Jensen, Overgaden oven Van

det 62, Konstabelskolen, København C.
Kadet Louis Rostock Jensen, Kadetskolen, Gernersgade, Kø

benhavn K.
* * *

Hovedet til „Sædekorn“ er stadig et uløst Spørgsmaal; der er 
kun indsendt ét Udkast, men et er yderligere stillet mig i Ud
sigt, og det vil jeg gerne snart have, for at jeg kan have noget 
at vælge imellem. Men maaske vi ogsaa kunde bruge et pænt 
lille Billede af Skolen som „Hoved“. Det er vel en af vore flinke 
Amatørfotografer Mand for at skaffe mig.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoleforstander C ar 1 Pr o s c h- 
J ensen, 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 f'aar det sendt pr. Korsbaand. Lemvig Bogtrykkeri


