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„Jah, nu bar vi snart sommerferie!‟ Sådan tænker sikkert de fleste af Jer, og 

selvfølgelig glæder vi os også meget over, at vi snart er færdig med lektie-

terperi o.s.v., men vi kan alligevel ikke lade være med at tænke på, at dette 

er det sidste blad, som udsendes af den „gamle” redaktion. For vi, som 

startede dette skoleblad, spredes nu for alle vinde. 

Vi håber, at I vil hjælpe de tilbageblevne med at fortsætte på en frisk efter 

sommerferien. 

God sommerferie og farvel og tak. 

Den „gamle‟ redaktion. 

 

De gamle, der går: 

baren Poulsen, Real A,  

Lita Rotheisen, Real A. 

Niels Møller Hansen, Real B,  

Flemming Greenfort, Real B,  

Birgit Johansen, Real A,  

Berna Kristensen, Real A. 

 

 

De trofaste, der bli'r: 

Margit Olsen, IV b, 

Ellen Sædholm, IV b, 

Gorm Rasmussen, III a,  

Claus Herbert Nielsen, III a,  

Anne Bjørn Madsen, III a,  

Bente. Poulsen, III a, 

Bjarne Lauersen, III b, 

Ole Nielsen, 7 b, 

Tom Johansen, 7 b,  
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Klokken ringer. Skynd dig, elev!  

Tasken slynges i farten hen på stati-

vet, tumler ned, uden at blive ænset. 

Madpakken bliver klemt. Så i fuld 

fart - med sangbogen i hånden - hen 

på rækken. Puh-ha! Jeg blev ikke 

opdaget, og de andre er slet ikke 

begyndt at gå ind endnu. Så! - nu 

tordner både gårdvagten og inspektø-

ren. Det et 4. mellem, det går ud 

over idag. Åh, bare de dog snart ville 

tie stille, så vi andre i det mindste 

kunne komme i tørvejr. Sangbogen 

er næsten gennemblødt, hvis man da 

ikke har puttet den i lommen, eller 

har været så fornuft; og knaldper-

tentlig som Birgit; hun har nemlig 

lagt plasticbind om sin. Endelig 

begynder indmarchen. Der puffes 

bagved, man vil gerne ind, og når og 

når man er inde, vil man gerne ud 

igen! Hvad er det, gårdvagten står 

med i hånden idag? Nå, det er bare 

en lille sølvkæde. Man ser mere eller 

mindre interesseret på den, idet man 

går forbi. 

De mindste drenge stryger artigt 

topsejlet, idet de passerer lærerne. 

De større beholder tvært hænderne i 

lommerne. De små piger nejer så 

nydeligt, de kan, når de går ind. De 

store piger føler sig med anstand 

og værdighed trods regnen. Nogle 

med lange bukser, støvler og gule 

oliefrakker ryster sig muntert, når de 

kommer ind, det er de fornuftige. Se 

nu Lotte! — hun tager de tre trin 

med hop, river hætten af sig, så der 

står en styrtregn om hende, og så 

ryster hun krøllerne på plads. Der 

kommer Anne-Lise! — hun træder 

forsigtigt med sine hvide støvletter 

og den nye frakke, som slet ikke kan 

tåle regnen. Det sirligt friserede hår 

lader hun blive under den klare 

regnhætte. Hun smiler sødt til den 

nye lærer, som smiler igen, vel vi-

dende, at han er meget diskuteret af 

de store piger. Han er ganske ung og 

meget flot! 

Da alle er kommet ind, bliver glas-

dørene lukket, og de, der ankommer 

til skolen på dette tidspunkt, vil finde 

legepladsen øde og stille. Derinde i 

aulaen hostes der. Enkelte nyser, og 

resten snikker videre. Inspektøren 

prøver at få ro, og endelig, ledsaget 

af et enkelt nys, siger han: „God-

Morgen!‟ - Der lyder et flerstemmigt 

kor fra den våde flok: „Go-måren!‟ 

Den lærer, der synger for, rømmer 

sig: „Idag synger vi nr. 345!‟ - Man 

prøver at finde den før sidemanden, 

for at kunne være den, der hvisker: 

„Der er 5 lange vers!" Sanglæreren 

spiller forspillet. Der bladres stadig 

på de små's rækker. Så går man i-

gang sangen. Inpektøren synger 

næsten alene, kun bistået af én lærer 

og et par lærerinder. De små synger 

med i begyndelsen, men holder snart 

op, da de enten ikke kan følge med,  
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Løsningen nedlægges som sæd-

vanlig i støvsugeren. 

Vinderne i tegnekonkurrencen:  

Susanne Buch, 3. a 

Erling Friis Jensen, 1. b 

 

Rebussen: 

Carsten Johansen, 4. c 

Leif Andersen, 6. a 

Præmierne kan afhentes hos Ole, 

7. b 

Ægteskabsannonce 

En ung pige ønsker at indgå æg-

teskab med en ung mand med 

gode egenskaber, troskab og et 

godt pengeskab. Pigen selv har 

klædeskab og hængeskab, men 

mangler mandskab. Hun står ikke 

under formynderskab, men tjener 

et herskab på et fynsk grevskab. 

Manden. må ikke være forfalden 

til drukkenskab eller anden gal-

skab, men elske pigen med varig 

lidenskab, så skal manden hele 

livet få et stadigt følgeskab. 

 

 
 

eller synger foran. De store gider 

ikke. Pigerne vil gerne synge 

med, men tør ikke af skræk for at 

komme til at synge alene. Så vil 

man hellere tie. Når "Kvartetlen" 

er, færdig med sangen, bedes 

„Fader Vor". De fleste slår an-

dægtigt med bøjede hoveder, og 

hænderne foldede om sangbogen. 

Da morgenbønnen er færdig, slår 

man diciplineret afventende, — 

skulle der mon komme meddelel-

se om en fridag? Men, nej! Idag 

var der  

ikke mere. „Værsgo", lyder det så 

og øjebliklig sætter massen sig i 

bevægelse. Der mases og puffes 

igen, ikke alle er ivrige efter at 

komme over i klassen. 

De, som ikke har deltaget i denne 

morgen-opmuntring, blander sig 

ubemærket med den summende 

masse. Man henter tasken der, 

hvor den er anbragt idag. Nu er 

både gården og aulaen tom. — 

En ny dag er begyndt. 

K. P.  
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(for de mindste) 

Jeg sad i en firkantet kælder 

uden hjørner og læste i en bog 

uden blade. Den var så spænden-

de, at hårene rejste sig på mit 

skallede hovede og tænderne 

klaprede i min tandløse Mund. 

Så gik jeg ud af en dør, som 

ikke var der. 

.leg gik ned til havnen, hvor 

der lå tre både og gyngede på 

vandet. Den ene manglede ma-

sten, den anden manglede bun-

den, og den tredie var der slet 

ikke. 

Jeg tog den, som ikke var der 

og sejlede ud på det åbne hav. 

Pludselig faldt jeg i et dybt hul. 

Jeg blev meget bange og skyndte 

mig hjem efter en stige. Derpå 

kravlede jeg op igen og sejlede 

videre. 

Nogen tid efter kom jeg til 

øde ø hvor menneskene strøm-

mede mig i møde. Midt på gaden 

havde en tandløs olding bidt sig 

fast i en lygtepæl. 

Jeg var egentlig kommet til 

øen for at gå på jagt. Jeg fangede 

også en ti'er (tiger). Jeg havde 

aldrig set sådan en, så jeg skyndte 

mig hen i banken for at få den 

vekslet til to fem'ere. 

Men så en dag fik jeg at vide, 

at min bedstemor lå på det yder-

ste, så jeg sejlede hjem igen og 

skubbede hende ind på det inder-

ste. Så var den tur altså forbi! 

Vil du høre flere historier, så 

har du her min adresse: 

Jeg bor  

Midt på femøren  

1. sal til venstre,  

I kan let finde det, for som-

merferien står for døren. 

M.O. 

„Ville De elske min datter lige 

så højt, hvis hun var fattig?‟ 

„Ja!‟ 

„Så er sagen klar, unge mand. 

De får ikke min datter, for vi har 

ikke brug for idioter i familien!‟ 

 

Læreren: Hvordan døde Erik 

Ejegod? 

Eleven: Ved en jernbaneulyk-

ke! Læreren: Hvad er nu det for 

noget sludder? 

Eleven; Der står selv i bogen, 

at han døde under et tog i Det 

hellige Land! 

 
— om det mest er kvækerne, 

man bruger til frømænd?  

— om de afrikanske katte si-

ger mau-mau `? 

— om en træt bilist kan kaldes 

en automat? 

— om træerne i en urskov 

vokser mere præcist? 
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