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VEL MØDT!! 

Nu er »Støvsugeren« her igen efter sommerferien — frisk og veloplagt. Vi er lidt 

sent på den, men i redaktionen syntes vi, at alle skulle godt igang med skolen først. 

I »støvsugeren« er der i mellemtiden blevet ommøbleret en del. »Gamle« medar-

bejdere er gået af — uden pension — og nye er kommet ind. Således er vores dyg-

tige redaktør, som egentlig startede bladet, gået ud af skolen, og det er naturligvis 

et stort savn. 

På skolen går alt videre ved det gamle. Vi får vores daglige stroppetur inden mor-

gensang, og jeg mener at kunne ane en strengere kurs fra gårdvagtens side for at få 

os til at tie stille. Vi har hver især vore problemer med lærerne, som til tiden syntes 

at glemme, at vi også er små mennesker, men det er måske gensidigt. Dog er det 

ting, som skal til for at gøre et skoleliv festligt. 

Til slut siger vi bare: »På'en igen!« 

P. S. — Vi glæder os meget til at se indlæg i bladet fra læserne, det er endnu ikke 

sket. 

B. B. L. 

 

Dramatisk fodboldkamp 

Lørdag, den 2. september 1961, vil 

for mange stå som en sorgens eller 

glædens dag. Solen skinnede fra en 

skyfri himmel, flagene blafrede let i 

den lune brise, og fra nær og fjern 

kom mennesker mod Nykøbing 

Stadion for at overvære årets sports-

lige højdepunkt, fodboldkampen 

lærere contra elever. Banen lå vel-

trimmet og plan som et billiardtæppe 

og ventede på spillernes ankomst. 

Endelig lød der et brøl nede fra hjør-

net ved spilleudgangen. Det var 

lærerne, der gjorde deres entré. Kort 

efter var også eleverne på banen, og 

da dommeren, Svend Schou, lod 

fløjten lyde som tegn på, at kampen 

var igang, var der glæde og  

 

forventning på begge sider. Denne 

glæde viste sig dog snart set fra 

lærernes synspunkt ret ubegrundet, 

thi eleverne lagde ud med et pres, 

som helt tog vejret fra de arme mod-

standere, der stakåndet og rode i 

hovedet gik omkring uden at ane, 

hvor bane og bold var. Inden længe 

måtte lærernes målmand, Juelsgård, 

lade bolden passere. Dette mål var 

indledningen til et bombardement på 

lærermålet, hvis maling og net var 

ilde tilredt, da kampen sluttede. Det 

samme må siges om Juelsgård, der i 

de følgene dage gik krumbøjet om-

kring med hold i ryggen efter de 

utallige gange, han måtte  
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Nu skal I ikke være bange for, at 

dette her er en rejsebeskrivelse. Jeg 

vil blot ved et par eksempler vise jer. 

at en sommerferie udemærket kan 

være morsom, selv om man har en 

lærer til at »rende i hælene på sig«. 

I en af de sjoveste situationer var det 

selvfølgelig vores lærer, der havde 

»hovedrollen«. (Det skal jo altid gå 

ud over de arme stakler, som har 

vovet at påtage sig den opgave at 

lære os noget, hvilket er meget 

svært). Undskyld en forglemmelse: 

Jeg må hellere præsentere vor lærer 

og rejseleder, overlærer H. S. Heine-

sen. 

Som mange ved, er hr. Heinesen en 

meget ivrig fotograf, og alt hvad vi 

kom i nærheden af skulle da også 

»knipses« på alle leder og kanter. 

En dag, under vort ophold i Alta, var 

vi ude og se nogle rener, og tænk jer, 

pludselig ser vi Heinesen på vej hen 

mod dem, kravlende på alle fire. I 

kan nok forestille jer, at jubelen var 

 

stor, at se vor »stramme« lærer mave 

sig frem. Men hvad gør man ikke for 

sin hobby" Heinesen fik virkelig et 

godt resultat ud af sine anstrengelser, 

det er da en trøst for ham, når han nu 

hører, hvordan vi morede os over 

ham. Vi var desværre 

afskåret fra at se, hvilke »ansigt« 

renerne stillede op, da de fik øje på 

den mærkelige tingest der nede i 

»græsset«, men hvis rener kan more 

sig, må de havde fået sig et »billigt 

grin«. 

Et af de få »uheld« vi havde på tu-

ren, skete da vi var på vej til Nord-

kap. Lige som damperen, som vi 

skulle med, lagde ind til Alta, gled 

en af pigerne (navnet holdes hemme-

ligt) på enden i vandet. Latteren 

skyllede ned over hende, og hun 

måtte derefter »nyde« den smukke 

sejltur siddende i en sovepose. Jeg 

vil dog tilføje at hun holdt sig »tør« 

på resten af turen. 

Ellen 
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Fra IV mellems bornholmstur 

i august 

Efter en lang og søvnløs nat ankom 

vi, 19 sultne og trætte skoleelever 

med vores lærere, med Kongedybet 

til Rønne. Vi stiftede straks bekendt-

skab med den bornholmske margari-

ne, da vi skulle spise morgenmad 

(tørre klemmer) på »Industrien«, en 

restauration i nærheden af havnen. 

Efter et kortere ophold der, hvor to 

piger »fik lov« til at vaske op, gik 

turen videre til vandrehjemmet, S j ø 

l j a n, over Jons Kapel og Vang. Da 

vi skulle vises til rette, viste det sig, 

at pigerne var så heldige at få fine 

værelser i selve »hovedbygningen«, 

mens drengene måtte nøjes med en 

slags hønsehus bagved. Da vi så det 

udefra, håbede vi, at finde det bedre 

indvendigt, men vi blev sørgeligt 

skuffede. Sengefjedrene var så slidte, 

at man faldt igennem, og, der stank 

af affald. (Møddingen var lige ved 

siden af!) 

Det gik dog altsammen, og næste 

morgen startede vi mod Kristiansø. 

Det største indtryk, vi har derfra, er 

en pølse- og isbod, som vi til inde-

haverens store fryd næsten tømte for 

spiselige varer. I de følgende dage 

tog vi hver dag på bustur fra Sjøljan 

til Bornholms seværdigheder. På 

disse ture havde vi mange morsom-

me episoder. En dag havde vi en 

frisk chauffør, der forstod at sætte 

stemning på turen ved sang og vit-

tigheder. Han sagde bl.a.: » Har I 

hørt, at der er kørt en stor DSBbus i 

havnen i Rønne?« Alle blegnede, og 

lærerinden spurgte straks : »Skete 

der noget?« 

»nej«, svarede chaufføren,» Det var i 

lufthavnen!« »Ha ha! Senere kørte vi 

forbi et stort klippeparti, og da sagde 

han: »Bornholmerne er stenrige. De 

har råd til at give en skærv. 

En aften skulle vi ud i byen og dan-

se. og det foregik efter music box; 

men ingen af eleverne havde nogle 

25 ører, så læreren måtte hele tiden 

betale. (Det løb efterhånden op!) 

lærerne skulle også ud og more sig, 

og de gik ned på den stedlige kro og 

spillede terninger; men der var ikke 

noget at rafle om; for læreren var 

dygtig, og han gik op i spillet med 

liv og sjæl. 

Den sidste dag havde vi så god tid, at 

vi kunne bruge en hel dag til at gå 

rundt om Hammerknuden. Efter 3-4 

timers forløb nåede vi Hammerhav-

nen, hvor den lokale ismand straks 

livede kendeligt op, da vi slog os ned 

omkring hans bod for at prøve på at 

spise vores sædvanlige flade mad-

pakker med tandmargarine. Derfra 

skulle vi på en sejltur rundt  
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forbi Hammershus og en våd ovn. Vi 

måtte vente ca. 1½ time på ham, der 

skulle sejle os, og i den tid havde vi 

det meget morsomt. Da det var den 

sidste dag, havde de fleste af elever-

ne brugt deres lommepenge; men 

lærerne havde endnu penge tilbage, 

så de sad og guffede 2 kroners mar-

cipanbrød i sig, mens vi stod og så 

misundelig på dem. 

Pludselig kastede en pige sig på 

maven i vandet (motivet ukendt); 

knap havde vi fået hende på det 

tørre, for endnu en elev (også kvin-

delig) faldt på mærkelig, måde i 

vandet, oven i købet hvor hun ikke 

kunne bunde, og det eneste, der kom 

tørt i land, var den cigaret, hun holdt 

i hånden. Der efter fulgte nogle stør-

re afklædningscener, hvor pigerne 

måtte smide det våde tøj for at låne 

overtæksbukser og ekstrasweaters af 

de andre piger. 

Så gik vi op til Hammershus, hvor 

alle fik et velfortjent hvil ovenpå 

dagens strabadser. 

Tidlig om aftenen startede hjemtu-

ren, og den forløb fint.

 

Fodboldkampen… 

(fortsat fra side 3) 

bøje sig for at tage bolden ud af 

netmaskerne. Kampen sluttede nem-

lig i en nedsabling af lærerne 17- 2. 

det største nederlag, de indtil dato 

har lidt i de indbyrdes fights. — Det 

store nederlag tog lærerne dog med 

godt humor, og inspektøren nævnede 

i sin tale efter kampen, at lærerne så 

frem til den dag, hvor mødet med 

eleverne fandt sted. Man kan derfor 

med rette om lærerne bruge sportens 

gamle veltjente ordsprog: »Tab og 

vind med samme sinde! 

H. K. og C. H. W. 

 

Annonce 

Hvis I kunne tænke jer at købe et 

billede fra den sørgelige, men latter-

lige kamp, hvori der forekom mange 

komiske situationer, kan I henvende 

jer til Margit i real b. Prisen er 90 øre 

pr. stk. 
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