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SriicforiL
Nr. 12. 5Haj K)!«). 1. Qarg.

Løft Dit Hoved, og faa andre til at se op.

Vær hjælpsom, hvor Du kan; thi Hjælpsomhed 
er rig paa gode Følger, ikke mindst hos den givende.

At tage Tiden i Agt er en Kunst, som er svær 
at lære, og som man derfor ikke kan begynde tidlig 
nok paa at tilegne sig.

Ungdommen er Livets Krydderi; den bør ikke 
dominere.

Har enhver Kristen Lov til at tilegne sig Ordet: 
Bekymre Dig ikke for den Dag i Morgen? Nej, kun 
den, som den Dag i Dag gør sin Pligt.

Det er ikke nok, at Du har Din egen Tilgivelse.

Vil Du vandre i Din Alderdom i Naade og Fred, 
saa glem ej i Din Ungdom at tage Herren med.

Hvis Døden kun er Død, saa er Livet ikke Liv.

Bøj ikke Din Ryg, men Din Egenvilje.

Steten, pædagog,ske dtudiesamfog

København



BænkevæUing.

Man havde i gamle Dage — og har maaske end
nu somme Steder — en Lørdagsret, der hed Bæn
kevælling. Det var Middagslevningerne fra Ugens 
øvrige Dage, der var gemt og nu serveredes i en 
Labskovs. Jeg har desværre — eller heldigvis — 
aldrig smagt denne Ret in natura. Men i overført 
Betydning faar man den jo serveret ikke alene om 
Lørdagen, men hver eneste Dag gennem vore Aviser. 
Og den glider i Folk med en Lethed, saa man maa 
sige, denne Bænkevælling er nær ved at være ble
ven en Nationallivret. Der er jo Masser af Menne
sker, der jikke kan gaa i Gang med deres Dags
gerning, før de har tyret en Portion o: før de har 
kigget Avisen igennem Andre kan ikke nøjes ved 
Maaltiderne med den legemlige Føde, men hænger 
samtidig i med Avisvælling. Eller se paa Jernbanerne, 
Sporvognene, Restauranterne, alle Vegne studeres 
Aviserne med en Grundighed, som var en bedre 
Sag værd. Thi vore Aviser er ikke denne Grundig
hed værd, saa vist som de i sørgelig Grad mangler 
Rygrad og maalbevidst Sigt, med mindre dette Sigt 
bestaar i at ville forkludre Folks Dømmekraft og 
gøre Danskerne til en Samling endnu større Vrøvle
hoveder, end de er i Forvejen. Avisens Forside 
reklamerer maaske med et Protestmøde eller Borger
møde til Hævdelse af Nationens Renhed og Karak
terstyrke. 2 Spalter længere fremme leveres en An
befaling for en Midnatsforestilling, saa følger et Re
ferat fra Rigsdagen, hvor Partiets Talere hæves til 
Skyerne, mens Modpartiets enten forties eller for
vrænges; saa kommer en spaltelang Samtale med en 
fornærmet Skuespiller eller en forgudet Danserinde, 
og gennem Rubrikken med Selvmord, Overkørsler og 
brækkede Ben naar man omsider til Ægteskabstilbu
dene og Annoncerne fra den omfattende Børnehandel, 
der i Frodighed synes at kappes med Slavehandelen 
i gamle Dage. Og dermed har de 90 pCt. af det dan
ske Folk hentet Aandsføde til Dagens Gerning og 
Samtalestof til dens ledige Timer. Hvis det er Usand
hed eller Overdrivelse, skulde det glæde mig, men 



det er desværre den ligesaa haandgribelige som 
sørgelige Sandhed.

Aviserne vanrøgter deres Mission, bygger ikke 
op, men hæmmer og drager nedad, giver Sten for 
Brød, saalænge de fylder deres Spalter med Teater
pjat, Partikævl, Gudelighed og forloren Forargelse 
i een dansk Bænkevælling. Lad os haabe, vor Ung
dom maa faa Trang til og Smag for en sundere 
Næring. C. P.-J.

Foren i ngsm eddel eiser.
(ved Form.).

XVIII. „Ydun“s Opførelse af Valbygaasen fandt Sted d. 29. 
Marts med følgende Bollebesætning: Titelrollen: Lærerinde, Frir. 
Karen Svendsen. Kammerraaden: Bankassistent Kai Petersen. 
Fruen: Frk. Elisa Andersen, der overtog Rollen med ganske kort 
Varsel, da dens oprindelige Indehaverske, Frk. Ingeborg Peter
sen, var bleven forhindret. Flanke: Hr. Lærer Andersen. Palmer: 
Seminarist Ejulf Prosch-Jensen. Jens : Gartnerelev Vøgg Prosch- 
Jensen.— Ejulf P.-J. havde som ved tidligere Lejligheder Hoved
æren af Scenearrangeméntet nede i Gymnastiksalen, og her sam
ledes henved 30 Ydunnitter og et Par Gæster, som fulgte med 
Interesse de Optrædendes mere eller mindre vellykkede Anstren
gelser for at illudere i de dem tildelte Roller. Præstationen som 
Helhed betragtet stod dog næppe fuldt paa Højde med tidligere 
Elevkomedier her paa Skolen, hvilket for saa vidt er kedeligt, 
som der burde være og ogsaa godt kunde være Fremskridt paa 
dette Omraade, naar man først — som Tilfældet jo er her paa 
Skolen — har optaget Dilettantkomedien som et regelmæssigt 
tilbagevende Led i Skolens Underholdningsprogram. Vi mangler 
dog endnu i følelig Grad en fast Skuespillertrup, og navnlig er 
det galt med de unge Piger, specielt, de syngende; havde vi 
ikke ved denne Lejlighed haft Frk. Svendsen til Valbygaasens 
Rolle, der jo kræver en Del „Stemme“, havde vi vist været ude
lukket fra at optage denne Bøghske fornøjelige Vaudeville paa 
vort „Repertoire“. Nu gik det takket være hende i sanglig Hen
seende saa nogenlunde, og Tilskuerne var jo endelig heller ikke 
kommet for at kritisere, men for at fornøje sig, og det gjorde 
de tilsyneladende ogsaa, maaske mest over Vøggs Jens, der vel 
ikke var anlagt strengt i Overensstemmelse med de Antydninger, 
som findes i Rollens Replikker, men som dog var „anlagt“ og 
som sagt ret fornøjelig at se paa. Det var derimod ikke den 
lille Svingom, der sluttede Aftenen. Der var i mine unge Dage 



noget, der hed Buledans, og som jeg et Par Gange har været 
saa uheldig at væré Tilskuer til; den tiltalte mig absolut ikke, 
men den var alligevel yndefuld at skue i Sammenligning med 
den Misbrug af Benene, som hedder moderne Dans.

Imellem Komedien og den fri Underholdning gav „Ydun“ Cho
kolade og Kager. Min Hustru, hvem Foreningen skylder megen 
Tak for hendes ikke ringe Arbejde og Besvær, havde dækket til 
os i Spisestuen og Kontoret, og her kunde vi med rolig Samvit
tighed have hængt red Lygte ud, havde vi haft en.

Den 2. April gentoges Komedien for Skolens Elever, der ved 
en lille Entré (35 Øre) helt dækkede Foreningens samlede Ud
gifter ved denne Lejlighed.

* **
Min Hustru og jeg anmoder om — saavel ved skriftlige Hen

vendelser som i Tiltale — at blive kaldet ved det Navn, vi bæ
rer, altsaa: Prosch-Jensen.

**
Nyt Medlem. 46. Mekanikerlærling (hos Cornelius Knudsen) Kaj 

Aage Hansen, f. 21. Febr. 1904, (indm. Ira 1. 4. 19 at regne). 
Adr. Flensborggade 473, København. B.

* *
Program for Maj. Søndag d. 11. Skovtur til Furesøen og Hulsø. 

Afrejse fra Glostrup 81». Fra Nordbanegaarden 917 (til Lyngby). 
Eventuelle cyklende Deltagere vil kunne støde til i Frederiksdal 
c. Kl. 11. I Tilfælde af Regnvejr eller truende Himmel med syn
kende Barometer udsættes Turen, hvilket ogsaa gælder Juni
udflugten.

* * £
Program for Juni. Søndag d. I.: Sundtur til Kulien, saafremt 

Trafikforholdene tillade det; derom maa Medlemmerne søge Op
lysning i Dagspressen, naar Tiden nærmer sig, ligesom ogsaa 
om Damperens Afgangstid. Det var i „gamle Dage“ 830.

.■c **
Fødselsdage i Juni. d. 6. Sigyn Prosch-Jensen. 16 Aar.

* **
Til Julimødet knyttes den aarlige Generalforsamling med Be

styrelsesvalg for næste Skoleaar (jvnfr. Lovene §ij 5 og 12). 
Emner, som ønskes optagne til Drøftelse og Behandling, bedes 
meddelt Form, inden Udgangen af Maj Maaned.

* **
Efterlysning. Jeg savner blandt mine Bøger Henrik Pontoppi

dan: Hans Kvast og Melusine. Skulde den være udlaant til en af 
Bladets Læsere, bedes den venligst tilbagesendt.

„Sædekorn“ redigeres og udgives af Skoleforstander Carl Prosch- 
Jensen, 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


