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"Hvorfor skal vi nu pludselig have et skoleblad, 

det har I fik at vide, at skulle have en avis på 

vores vi jo aldrig haft før?" sagde I måske, da 

skole Men I har ikke ret, hvis I siger sådan; for 

der har været et skoleblad her engang. Bladet hed 

"Støvsugeren", og da vi syntes godt om det navn 

bestemte vi , at vi skulle opkalde vores nye avis 

efter det. Ideen kom fra et par elever i 

realklassen, som valgte en redaktionsstab, og var 

så heldigeat få en lærer og en lærerinde til at 

hjælpe sig.  

Vi håber selvfølgelig, at der vil blive interesse for 

vores blad, Det skal vise sig på forskellige måder. 

Først og fremmest vil vi jo gerne haveudsolgt; 

men dermed er det ikke gjort. Vi skulle gerne en 

gang imellem, og også tit, have nogle indlæg fra 

jer. For selvfølgelig kan vi redaktører ikke hver 

gang vride 20 vittigheder ud af vores i forvejen 

overanstrengte hjerner.  

Så hvis I har en eller anden god nyhed, så kom med den; I 

kan jo nemlig ligeså godt som vi. Det var blot os,, der fik 

ideen, Og besluttede at gennemføre den. 
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Nu er der måske nogle af jer, som tænker "Det kunne 

egentlig være sjovt at være redaktør af sådan en lille avis" 

fald henvende jer til os, for vi går jo ud af skolen til 

sommer, og så skal der jo være et hold friske redaktører til, 

at overtage det - Altså: Gener jer ikke, 

bold jer ikke tilbage, kom, med alle det I sikkert har på 

hjerte; for det, en elev interesserer sig for, må absolut være 

af interesse for resten af skolen og især for. 

Redaktionen. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - 

 

SKOLEFESTEN   1961 

Fredag d. l7. marts. 

Det er sidst på eftermiddagen? eleverne har fri, og skolen 

ligger hen som et ensomt, forladt sted, Men inde i forhallen 

er der i dag liv og røre, for i aften skal det årlige skolebal 

afholdes. Stole stilles frem, højttaleranlæget efterprøves 

endnu en gang, og de optrædende  

øver for sidste gang deres numre igennem, Nu begynder 

nervøsiteten at melde sig; thi der er kun få timer, til de skal 

vise deres evner over for et "rigtigt" publikum.  

Klokken er 18.30, og festklædte forældre og elever 

begynder at fylde den store hal. Alle stirrer 

forventningsfulde op mod tæppet, bag hvilket de mange 

talenter skjules. Vores inspektør hr, H. Rasmussen byder 

velkommen med ordene: "Det er dejligt at se så, mange 

glade elever samlet,  
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Her mangler en 

den tekst. 

Pga. at der har 

været en Kryds og 

tværs på modsatte 

side. 

mente, at vi, somme tider ser  

 morgenen ?) og jeg håber, at 

en herhenne, og at I vil glæde 

kammerater optræde " Og så var 

 gang Indledningen leverede 

nde pigekor, hvo,refter kendte 

Living dolk, Tom Dooly. You 

boogie, Wish me 'Luck as you  

the saints --- fik murene til 

o ikke netop sådanne melodier, der til 

daglig toner ud fra sanglokalet- Mange troede sikkert, at 

skolen gik sin, undergang i møde, da "Doven by the 

riverside" blev larmet for fuld kraft. Med god præstation og 

især til de voksnes glæde blev "Den blå anemone" fortolket 

på flyglet,, hvorefter jubelen igen brød løs,,, da histerien 

om skrædderen med de 120 børn blev leveret. 

Underholdningens dramatiske indslag kom fra to mindre 

årige akrobater, som var ved at slå knuder på sig selv for at 

glæde publikum, Da det var sangkoret, som begyndte 

underho1dningen fik det også lov til at slutte den. 

Da tæppet igen havde skjult de dygtige elever, sagde 

inspektøren: "Efter min mening er der mange skjulte 

talenter" og jeg håber, at de, der ikke kom med i år; må få 

lejlighed til at udfolde sig en anden gang. Nu nærmer tiden 

sig, da dansen skal begynde, og jeg, håber, at I alle får rørt 

benene flittigt. 

Ellen  

 



Side 6 af 12 

Her mangler en 

den tekst. 

Pga. at der har 

været en Kryds og 

tværs på modsatte 

side. 

KRYDS 

OG 

TVÆRS  

 

Vandret : 

 1 populær 

 2 pynt 

 3 tysk: hav 

 4 kradse at 

 5 sving 

 6 troet 

 7 prik  

 8 Signe Andersen 

 9 neg  

10 Maribo  

11 røvet  

 

 

 

Lodret : 

 1 tre  

 2 nr 1  

 3 Præstø amt  

 4 pakke om  

 5. smilen  

 6 stedord  

 7 3  

 8 Sorø  

 9 øjnet  

10 il 

11- fork 

12 tone 
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Løsninger puttes i "'Støvsugerens" postkasse, som er 

anbragt skolegården gården, senest d,- 20. april. Det 

samme gælder løsninger til "Kryds og Tværs" og 

eventuelle indlæg.  

På denne side har vi i sinde at oprette en brevkasse, men så 

må I også være vakse og sende spørgsmål ind til næste 

nummer.  

God fornøjelse ! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - 

 

Ved I, at ordet "skole" er græsk, og egentlig betyder. 

"FRIHED"!!! 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - 

 

Hørt i første klasse: Nå, hvad laver din far så? - Han hoster 

- Jamen, jeg mener, hvad er han? - FORKØLET!! 
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Interview med M. Klindt Hansen. 

 

Hvorfor blev De lærer?  

Oprindelig studerede jeg til, 

læge; men da boghand- 

lerregningen var så høj som 

rundetårn og mor desuden 

brokkede armen, måtte jeg 

opgive det- For at kunne tjene 

penge i en fart,. måtte jeg 

vælge et kort studium. Valget 

var mellem bibliotekar og 

lærer, Da jeg allerede havde 

haft min næse lidt inden for 

lærergerningen ved at have 

undervist studenter i latin, blev det lærer, valget faldt på. - 

Hvorfor har De valgt de fag, de underviser i? - Jeg 

underviser i dansk, tysk og latin. Dansk i de små klasser er 

meget morsomt. Man kan se fremskridt dag for dag, men 

desuden kan man være med til at forme de smås meninger. 

Tysk, fordi min farmor stammede fra Danzig. Hun boede i 

Riga under krigen, flygtede til Danmark og kom til at bo 

hjemme hos os- Hun talte kun tysk med os, så jeg er vokset 

op med tysk i ørerne, Latin, fordi grammatik morer mig, og 

netop i latin er der jo næsten ikke andet! - Hvorlænge har 

De været lærer? - Siden december 1953. Jeg begyndte i 

København på en meget stor skole med 86 lærere og lærer-  
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inder. Men jeg synes ikke om at arbejde med så mange 

børn, det bliver næsten som fabriksarbejde. Så kom jeg her 

til Nykøbing d«, 1. august 1958, er det let at behandle 

eleverne retfærdigt? - Nej, jeg vil ikke sige, det er let, men 

man bør behandle eleverne retfærdigt:. Der kan altid være 

nogle elever, som irriterer læreren, men man bør behandle 

alle ens. Den første forudsætning for at man kan behandle 

eleverne retfærdigt, er at man er klar over, at der er et 

problem. – Hvem kan De bedst lide at undervise,, piger 

eller drenge? Jeg kan bedst lide at undervise i blandede 

klasser, for hvor der kun er den ene slags, bliver 

undervisningen tit kedelig, saglig hos de store elever. - 

Havde De det strengere, da De gik i skole? - Der faldt i 

hvert fald flere øretæver. Jeg kan da huske, at læreren 

havde spanskrøret stående, og det værste var, at man fik af 

kæppen i alles påsyn. I mellemskolen faldt der ikke så få 

lussinger. - Lavede De tit ballade? – Masser !!! Specielt i 

en tysktime lavede vi følgende: For at forskrække 

lærerinden, lagde vi i frikvarteret en gummifinger på gulvet 

svømmende i syltetøj, På første række sad en dreng med en 

stor dolk i hånden, og da lærerinden trådte ind i klassen, 

gav drengen et højt vræl fra sig og lod som om han havde 

skåret sin finger af. Nummeret virkede, men vi blev dog 

meget forskrækkede, da lærerinden besvimede. - Var De 

nummer 1 i klassen' ," Nej, jeg var slet ikke noget 

dydsmønster! - Har De nogensinde siddet efter? - Ja, det 

har jeg, men det brugtes ikke så meget dengang, da gav 

man hellere nogen på kassen, særlig i regnetimerne! - Tror 

De, det hjælper,  
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at lade børn sidde efter? - Ja, jeg tror det går ud over 

fritiden, og det skal nok ærgre vedkommende. Jeg synes, at 

et regnskab skal gøres op med det samme. –  

Hvilket alderstrin kan De bedst lide at undervise?  

De helt store og de helt små! – Har eleverne respekt For 

Dem? – Det var et svært spørgsmål. De fleste elever har 

respekt for deres lærer. Men hvad det egentlig er hos Deres 

lærer, de respekterer, ved jeg ikke!  

Det som eleverne synes bedst om hos lærerene, er viden 

om faget og godt humør. Man skal ikke tage sig selv alt for 

højtidelig! – Ja, det har jeg! At nogle er vanskeligere end 

andre, gør ikke min respekt mindre. – Bærer De nag? - Nej, 

bestemt ikke. Hvis en elev bliver straffet, er sagen dermed 

slut. – Er De drillesyg!  

Man må ikke drille eleverne, at man så kan være en smule 

ironisk, er noget andet, men kun hvis eleven kan forstå 

ironien. Man aldrig være ondskabsfuld, F.eks. hvis man 

fremhæver en elevs svage sider, er det jo at være drillesyg 

og ondskabsfuld Ironi, hvis hele klassen kan le med. - 

Mener De ikke, at børn har skade af for meget 

hjemmearbejde? - Der skal altid være tid til overs til andre 

interesser.  

Det skal heller ikke være sådan, at der ikke er tid til ens 

hobbies. Desuden er det jo forskelligt for hver elev, men 

jeg indrømmer, at eleverne har meget at lave, men jeg vil 

ikke sige for meget. 

Er ungdommen mere fordærvet, end da De gik i skole? - 

Nej, slet ikke. Man bliver tidligere moden, man ved mere, 

og må måske mere end vi måtte.  

Vi siger tak for samtalen!  
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