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Ja, så lukker den udmærket samarbejdende redaktion i år, ved at ud-

give et eksemplar af "Støvsugeren" som er over halvt så lille, men 

også sælges til en så sindsyg billig pris kun  1/4 kr. Jeg vil gerne tak-

ke alle de, der uvidende er blevet narret til at købe bladet af vore ud-

mærkede "Spisesedler". Der er i forvejen udkommet 8 numre af sko-

lebladet i år, og man skal ikke være noget geni for at regne ud at de 

ca. 150 individer har købt samtlige numre, i alt har smidt 4 kr. ud, for 

at læse hvad forskellige, elever har skrevet.  

Vi har vel tit skuffet jer, og I har måske af arrigskab kylet "Støvsuge-

ren" over i et hjørne af værelset og lovet jer selv, at I aldrig mere 

ville købe bladet, hvorefter I et øjeblik senere har sneget jer over og 

samlet det op igen. 

Det beviser kun en ting: at "Støvsugeren" er fuldstændig uundværlig 

for jer. Hvad skulle I ellers bruge jeres småpenge til? Vi bruger vores 

kostbare tid på at lave et blad der kan redde det tyvende århundredes 

ungdom fra det fuldstændige vanvid. 

Er der nogle af jer, der på denne måde kunne tænke sig at være med 

til at redde ca. 150 unge mennesker, så meld jer til Hr. Krue nu eller 

umiddelbart efter sommerferien. Og så forresten, på hele redaktio-

nens vegne,  

 

GOD FERIE. 
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Fra vor udsendte medarbejder har vi modtaget dette nogen-

lunde ordlydende referat af elevrådsmødet d.22-4-66. 

De mere mageligt anlagte medlemmer af sportsudvalget har 

nu fået en ret stillesiddende klub trumfet igennem, Det dre-

jer sig om skakklubben som dog på grund af det sene tid s-

punkt først vil komme i gang efter sommerferien. Klubben 

vil blive delt i flere hold alt efter dygtighed. Hr. Berg vil 

lede klubben. En forespørgsel er gået til lærerrådet.  

Ligeledes lykkedes det ikke at få sat alle skolens kunstner-

talenter i sving. Tegnekonkurrencen blev med andre ord 

også udsat til efter sommerferien.   

Skal de store elever på skolen have lov at være inde i fri-

kvarterenc? Dette punkt blev diskuteret meget og der frem-

kom mange forslag. Det endte med at Elevrådet vil forhøre 

sig på andre skoler for at se hvad der gøres der. Emnet vil 

komme på dagsordnen ved næste møde igen.  
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Dette års landeplage - kan vi hurtigt blive enige om - har været "The 

flowers and the Bees" udmærket fremhulket af hr. Berg. 

I første omgang skal også nævnes at fru Johnsen talrige gange uden 

at blinke har stillet sig op og sunget "Devil in Disguise", og med bag-

siden "A Heart of Stone" var den et pletskud. 

Helt til tops gik også hr. Heinesen med det dobbeltsidede hit "Ta' en 

pause" og "You can't fool me", dog blev han SKARPT forfulgt af sin 

kollega hr. Jørgensen, der lancerede "I should have knowen better" 

med bravour. 

Fru Greenforts "Kom ned på jorden igen" nåede desværre ikke den 

forventede succes (Højt at flyve - dybt at falde), hvorimod hr. Juels-

gaards "De halve abers paradis" - fremført med megen følelse - blev 

ret pænt anerkendt. 

På det ellers gode plademærke L.A.Z.Y. har fru Ingemann Nielsen 

opløftet sin røst i "Vi skynder os langsomt", mens fru Køhler Ras-

mussen swinger i "19th nervous Breakdown". Begge plader er solgt i 

utallige eksemplarer. 

Far og søn (2xBrinkløv) har i forening indsunget "Help". Forøvrigt 

bør bagsiden også fremhæves som en af listens bedste. Her har Brin-

kløv junior slået sig sammen med hr. From i duetten "VI FØLGES 

HÅND I HÅND", men op på siden af hr. E. Andersens "Det er ikke 

til at se hvad der er opad eller nedad" når dog ingen af dem. 

Derimod slog fru Møller knap så godt igennem med "Det var i vor 

ungdoms fagreste vår".  

Hr. Krue som - undskyld MED - "Helt igennem respektabel" har og-

så fået en fin placering, og står som nr.8 sammen med hr. Toft Niel-

sen, dermed ekstra stor charme (sløjfe) fremfører "Exusive [exclusi-

ve] Butterfly". 
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I den senere tid er også den små hr. Klint begyndt at røre på sig. Me-

lodien er skrevet af I. Dioti o hedder "I'm in the Jailhause now , (Er 

manden lærer på Nykøbing Sjælland Borger -og Realskole - eller er 

han det ikke?) 

Den enormt gode med korsang fra 9. klasse og de to realer gik for 

stedse ind falles hjerter. På den ene side finder vi "The Carnival is 

over" med et stænk af ironi som straks glemmes, da "The Last Time" 

smelder ud fra højtalerne med dårlig undertrykt jubel. Bagsiden 

"Let's go" og "School is over" slår indtrykket ekstra fast. 

Da hr. Rasmussen indsang årets svage grand-prix melodi "STOP - 

mens legen er god" (det er ikke det at han synger, det er måden altså 

at han synger på ...) blev den en mindre lokal succes; men vi synes, 

at den satte et festligt (!!!!) punktum for den dejlige pladerække. 

(IRONI - IRONI - IRONI)! 

p.s. Sidste nyt: Hr Madsen har lige meddelt at der er udkommet en ny 

single med ham: "Dedicated follower of fashion". Da vi ikke har hørt 

den endnu kan vi ikke udtale os om eksemplaret. 

J.+B. 
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Sp. Jeg er en lille dreng, der gerne vil vide om frk.Thomsen har fået 

nye indlæg i skoene. 

Jørgen. 

 

Sv. Vi kan roligt på frk.Thomsens vegne svare, at det bare er asfal-

ten, der er bølget. 

Red. 

 
Sp. Man hører ligefrem mågerne skrige, når man betragter 

hr.Madsens friske bølger-bruger han papilotter? 

Kira. 

 

Sv. Vi har også længe mistænkt ham for det; men det siges nu,at han 

har en god frisør. 

Red. 
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Livet i skolegården på de forskellige årstider, 

Fire stemningsbilleder fra skolegården: 

Det er efterår nu. De første frakker og halstørklæder begynder at vise 

sig. Omkring et halvthundrede piger har alle sammen den samme nye 

mode på. I et hjørne af gården står nogle drenge og får sig en stille 

smøg, mens gårdvagterne snakker med pedellen. Kastanje træets bla-

de er gule. Enkelte blade hvirvles over gården og opfanges af små 

drenge, som bruger de lange stilke til at slå tøsene med. Gårdvagter-

ne sætter sig i bevægelse, smøger bliver hurtigt gemt væk, og nogle, 

der kommer listende ind i skolegården med et overdrevent ligegyl-

digt udtryk, får travlt med at gemme sig væk i mængden. Blomster-

bedene langs den nye bygning er blevet gravet op og nye løg lagt 

ned. Klasseværelserne er blevet varmet op, og duksene hygger sig 

lunt og godt inden døre. Udenfor hvirvler bladene stadig mod jorden 

og klasserne bliver sendt ind til undervisningen. 

Vinden kommer tudende gennem gården. Sneen ligger tommetykt og 

det er halvmørkt. Gården er et bedrøveligt syn så langt øjet rækker 

ser man kun frysende børn. Læskurene og wc'erne er propfyldte, og 

gårdvagterne har opgivet at jage eleverne ud fra gangene. Der bandes 

rundt omkring. Det må da mindst være ÷10 grader. Nu hygger lærer-

ne sig indendørs i varmen Hvem der var duks. Inspektøren kunne 

godt tage og lukke os ind i forhallen. Man snakker om at sende depu-

tationer til inspektøren; men de udvalgte værger sig. Ingen har lyst til 

at vove sig ind i løvens hule. Store tunge, våde skyer moser hen over 

himlen i højde med det sorte kastanjetræ. Pedellen skramler rundt 

med mælkeflaskerne og gårdvagterne fryser jammerligt med anstand 

Enkelte snebolde farer gennem luften. Et vindue i gymnastiksalen 

griner tomt ud over skolegården. Der er koldt i gymnastiksalen, næ-

sten lige så koldt som til terminsprøverne. Man undrer sig over, at 

ingen er frosset ihjel. Ringer det ikke snart? De  
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længste frikvarterer falder mærkeligt nok om vinteren, Skolegården 

dirrer næsten af alle de rystende fødder. Gårdvagterne kikker på de-

res ure, ringer det mon ikke snart. Nogle elever lægger planer om at 

stille uret . frem, så at det ringer hurtigere Der går en evighed.  

Fødder fryser til is, og næser og ører fryser til is og næser og ører 

bliver blå. Ahh, Det ringer. Man stiller hurtigt, op og venter utålmo-

digt på at blive lukket ind. Lærerne skynder sig over gården, endnu 

med kaffevaremen i sig.  

Så bliver man lukket ind i varmen, og for en gangs skyld håber ele-

verne at timen vil vare så længe som muligt. 

Kastanjetræets knopper er sprunget ud, og træet står lysegrønt og 

frodigt og vokser. Pinseliljerne er sprunget ud står nu og venter på at 

blive trampet ned af uforsigtige elever. Det er blevet lunt, i vejr og de 

første drenge lufter deres hvide sovekammer-ben i den varmende sols 

stråler. Der kommer liv over skolegården, hæse råb runger og hvin 

og skrig høres alle steder fra. Det er hinkestenenes tid, og. overalt er 

der tegnet hinkeruder. Der er vældige kampe om, hvem hinke ruder-

ne hører til. I et hjørne har nogle drenge lagt to tændstikker overkors 

og står nu og råber heja-heja-heja i kor. Men gårdvagten har ikke tid, 

han har fået øje på een, der smutter ind igennem den lille port. Han 

får et sultent udtryk i øjnene. En led fyr, den elev, som er listet i by-

en! Han må straffes. Gårdvagten ændrer kurs og styrer direkte mod 

det sted, hvor eleven forsvandt eleven er heldig, han smutter igennem 

nogle flokke af snakkende drenge og forsvinder ligeså stille ned i den 

anden ende af gården. Gårdvagten er heller ikke dum, han står lidt og 

lurer, lusker så i en stor bue over mod eleven som ikke har opdaget 

faren. Nærmere og nærmere sniger han sig mod sit bytte, jagtrusen er 

over ham, nærmere, eleven flytter uroligt på sig, læreren stivner og 

ser den anden vej, sniger igen, nærmere nærmere;  
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eleven vejrer faren og begynder at luske væk, læreren sætter farten 

op, nærmere nærm-riiiiiiiiiiing; Eleven er reddet, og stiller sig fromt 

op på rækken for a blive lodset ind til undervisningen. Gårdvagten 

bander indædt; han har ikke tid til at tage sig af ham nu; men i næste 

frikvarter så! Han sukker, han er godt klar over, at han ikke vil få så 

meget som et glimt af eleven mere den dag. Frikvarteret var nu ikke 

helt spildt, nede ved den grønne port står to syndere og venter på at 

få en fin hvid seddel. Så er gården tom, og i bedene mangler der tre 

pinseliljer. 

Solen flimrer hen over asfalten, det er varmt, fantastisk varmt. Asfal-

ten er helt blød, og termometeret ligger på omkring 25 grader. Ele-

verne mener over 25 grader; men inspektøren vil ikke acceptere det. 

Bladene på kastanjetræet hænger slatne og mørkegrønne ned, flim-

rende i varmen. Sjippetovene er i brug overalt og de, der leger 

"hund" og "eet", bander over alle de svirpende snore. Oppe på en 

skorsten sidder allikerne og kigger med deres vandblå øjne ned på 

den brogede mængde. På bænkene hele Vejen rundt sidder de større 

elever og gisper. Man ser bare arme og ben overalt. Der er måske 10 

drenge på skolen, der har trøje på. Gårdvagterne sveder tran i deres 

pæne jakker, der virker som drivhuse. De mindre elever leger  
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vildt og energisk. En lille pige bliver ført hen til medicinskabet og får 

lagt et plaster på sit knæ. De ældste elever mangler, de har læseferie 

og sidder hjemme og læser eller ligger ved stranden og daser alt ef-

ter, hvor flittige de er. Skolegården er fuld af støv, det har ikke regnet 

i tre uger, og bedene er fulde af halvvisne planter. Lærerne sidder og 

gisper over kaffen i lærerværelset, og de elever, der har været derin-

de, fryder sig over deres lidende udtryk. Dorer kun en uge til som-

merferien, og timerne slæber sig af sted. Klokken ringer, og eleverne 

vader trevent ind i de lumre klasseværelser, og lærerne kommer fra 

lærerværelset, går over den altfor lille, støvbelagte gård til deres 

klasseværelser, og ingen af parterne har lyst til at fortsætte undervis-

ningen. I den tomme skolegård hører man mumlende stemmer fra 

klasseværelserne og en støvhvirvel rejser sig dovent under kastanje-

træet.  

H. G. 
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