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"STØVSUGEREN", NR. 5, 1. ÅRG. 

"Støvsugeren" I ny skikkelse.  

Måske studser I, når I ser dette nummer af "støvsugeren". Vi er 

nemlig begyndt at duplikere selv. Udgifterne var for stor i forhold til 

indtægterne ved salget. Salget har haft en stærkt, dalende tendens 

hvilket man måske kunne venter efter bladets størrelse og indhold. 

Dette håber jeg, at vi i nogen grad har udbedret med dette nummer, 

som nu er udvidet til 8 sider mod fornen 4. Ligeledes syntes jeg, at 

indholdet denne gang er så godt, at alle kan være tjent med at købe 

bladet, selv om prisen er 50 øre. 

 

Imidlertid er en elektrisk duplikater, som man må låne, ikke noget 

man møder hver dag; men hrr. Bergs og hrr. Jørgensen har velvilligt 

stillet os deres til rådighed, hvilket vi er Dem meget meget 

taknemmelige for. 

 

Med stor glæde har vi i redaktionen modtaget ikke mindre end 7 

læserindlæg. Desværre har vi ikke plads til alle, denne gang. En 

særlig tak skylder vi frk. Carmel, som har sendt os en beretning fra sit 

ophold i Amerika. Denne beretning vil være at læse som føljeton i de 

næste numre.  

 

Endelig bør jeg vist nævne, at vi vil være meget glade for at få 

skriftlig kritik af bladet nedlagt i støvsugeren i forhallen. Vi vil så 

gennemlæse kritikken og om muligt svare på den i næste nummer. 

 

B. B. L. 
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Vi står på stenbroen på 45. street og kikker os fortumlet om; vi bøjer 

hovedet bagover og prøver på, om vi kan se solen. Ak, nej, den 

kommer ikke ned, her hvor vi står, kun oppe på toppen af den 88. 

etage høje bygning høje bygning skimter vi at solstrejf, men hurtig 

forsvinder også dette, og en tyk røgtåge hylder sig om skyskrabernes 

endeløse masser. Vi står i New York, i Amerika, i verdens største by 

med 10. mill. indbyggere. Vi har to dage til vor rådighed, førend vi 

skal ud til de forskellige sommerlejre, hvor vi skal være ledere og 

medhjælpere. de to næste mdr. Vi kan umuligt se alt på 2 dage, men 

vi får da bl.a. set FN-bygningerne, Manhatten, ved at sejle rundt om 

denne og skue, ind i hjertet af New York; Rockefeller centret, Empire 

Stats building, Broadway både ved dagslys og i nattens flatterende 

lysreklamers skær - men vi er ikke kun turister, vi må til arbejdet, og 

så er det sket. 

Vi bliver afleveret `på en opgiven adresse og så er så overladt til 

skæbnen Vi stirrer lidt forbløffet på de unge, glade og støjen 

mennesker, der står foran os. De skal være vore kammeraten, ledere 

og hjælpere i de næste to mdr.  

Fortsættes i næste nr. 
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SP. Hvordan kan det være, at vinduerne i pigernes omklædningsrum aldrig bliver 

lukket op ? Forestil jer, hvordan det er, at få nedsvælget 2dl. mælk i den hørm' Lad 

os hurtigst muligt få luft,  "Een blandt mange". 

 

Kære "En blandt mangel" 

Ja, du har fuldstændig ret. Vi spekulerer også på, hvornår der mon bliver 

gjort noget. Vi håber, pedellen læser dette nummer. 

Venlig hilsen "Kontakterne" 

 

Sp. Jeg har i længere tid kommet sammen med en ung mand, men han har 

kun kysset mig på panden. Hvad skal jeg gøre?  "Stumpen".  

 

Kære "Stump" 

Gå med stilethæle !!! 

P.S.Vores støvsuger længes efter støv korn fra jer!. -Brug nu mundstykket.!!!  

"Kontakterne" 
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"For de mindste" 

Præsten og mandlerne 

Der var engang nogle unge fyre der var slemme til at stjæle 

mandeltræernes modne frugt, og nu for at nyde deres tyvekoster i 

sikkerhed, fandt de på at sidde og knække mandlerne i en tom grav 

oppe på kirkegården. 

Da folk så ved aftenstid gik fordi og hørte de mærkeligste fraser 

fra de dødes have, troede de i deres angst, at det var en fredløs sjæl, 

som flakkede om derinde.  

De skyndte sig derfor hen til præsten og tiggede og bad ham, om 

han dog ikke ville komme og mane det arme spøgelse, så det kunne få 

hvile og indgå i den evige fred.  

 

Præsten lovede at gøre, hvad de bad om, men, sagde han, jeg er 

meget gammel, og mine ben er stive og halvgamle, jeg kan derfor 

ikke gå imod spøgelset, hvor gerne jeg end ville.   

Den vanskelighed var børnene villige til at hjælpe ham ud af. De 

tog en lænestol og satte ham i, og fire behjertede mænd bar ham 

således op på kirkegården.   

 

Da fyrene nede i graven hørte støjen, troede de, at det var deres 

kammerater, som kom tilbage. Dem havde de nemlig sendt ud for at 

sjæle en bede (et får). De måtte derfor med glæde råbe op nede fra 

dybet, til dem der nærmere sig.  

 

- - - Nå, kommer I så med ham.  

Nu er han vel til gengæld rigtig smækfed? 
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Næppe hørte præsten det, før han troede, at det var ham, de døde 

ville have fat på.  

Hurtigt som et lyn sprang han ned fra stolen og løb på sine egne 

ben tilbage til landsbyen, som om han aldrig havde været gammel og 

lam. 

 

Lille Jens har hørt om sin kusine, der vil være katolik og siger 

derfor til sin mor. 

"Mor! "Jeg kan da ikke forstå, at kusine Lise vil være katolik, jeg 

vil da hellere være landmand!"  

  

Skjulte bynavne. 

1. Peter er kommet i knibe!  

2. Du kommer vel over til os Lone!  

3. Nu skal jeg vise dig vej, Lene! 

4. Se, der er en svane, Keld!  

 

 
1. Nibe, 2. Oslo, 3. Vejle 4. Svaneke 
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  PÅ EKSKURSION.   

 

Onsdag d. 4. okt. var vi fra 5.a på tur til Annebjerg for at se på 

planter og blomster ved en sø. Det var dejligt vejr, vi nød turen. Vi 

kørte derud hver for sig og mødtes i nærheden af søen, hvor 

skoleinspektøren var og modtog os iført gummistøvler og 

botaniserkasse. 

Nu begyndte jagten efter planter. Vi gik langs bredden, og 

skoleinspektøren gik ud i vandet og gravede en del planter op. Vi 

fandt mindst 10 forskellige arter siv, gul Iris, dunhammer, dueurt, 

tagrør, mynte, star, andemad og åkander.  tagrør, mynte, star, 

andemad og åkander. Med åkanden prøvede inspektøren at puste i 

stænglen, så det boblede i bladet, det var morsomt at se.  prøvede 

inspektøren at puste i stænglen, så det boblede i bladets det var 

morsomt at se. 

Vi så også lidt i selve parken, bl.a. et platantræ, det er jo et 

temmelig sjældent, det er jo et sjældent træ her i landet.  

Vi så også en lærk, en birk, en hassel og et æbletræ. Derefter gik vi 

ned til en å, hvor vi så mange elmetræer. 

Til sidst var vi nede ved stranden, der ligger lidt forskelligt bl.a. 

tæt ved. Der fandt vi lidt forskelligt, bl.a. nogle krabbeskeletter og 

skjolde, sneglehuse, fiskeæg m. m.  

På vejen ned til stranden så vi to kæmpestore støvbolde. 

Det var nogle dejlige timer, og jeg vil stemme for, at vi får mange 

af den slags. 

En fra 5. a. 
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  AUTOMEKANIKER.   

Jeg synes, det er en god ide med den ordning at sende skoleelever 

fra 8. klasse ud i erhvervspraktik. For det første får man et indblik i de 

voksnes arbejde, og for det andet får man at se, om man kan lide dette 

erhverv. Det ville da være sådan, at man; hvis man havde prøvet det, 

og ikke syntes om det, når man havde været i lære nogen tid, måske 

måtte søge en anden læreplads. Det er jo netop det, der er fordelen 

ved erhvervspraktik. 

  

Som mekaniker skal man have en god hørelse og et godt syn, og 

desuden skal man have teknisk forståelse, Der kræves ingen eksamen 

til dette fag. 

Jeg var i erhvervspraktik fra C. 25.-30. sep. hos automekaniker K. 

Olesen, Vesterbro. Jeg synes, det en dejlig oplevelse, og jeg lærte 

også forskellige ting, Vi mødte kl. 7.30 hver morgen og begyndte 

arbejdet. De 2 første dage var jeg i smørehallen og ved benzintanken. 

Der så jeg, hvordan der blev skiftet olie og smurt lejer med 

tryksmøreren. Jeg var også med til at skifte hjul, fylde benzin på 

bilerne og prøve trykket i ringene. 

De sidste 4 dage var jeg på værkstedet, hvor vi skilte 4 motorer, 

rensede dem, samlede dem og fik dem gå igen. Vi skiftede også 

skærme på en bil. En dag hentede vi en bil, der ikke kunne køre selv. 

Jeg blev dejlig beskidt, men det kunne da vaskes af igen, når jeg kom 

hjem kl. 17,00. 

De var flinke og venlige allesammen, og jeg havde en dejlig uge.  

C.B.P. 
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Nye karakterbøger. 

Grundet en ny skolelov og en ny læseplan for lærerne, den 

såkaldte blå betænkning blå betænkning, er der nu fremkommet 

en karakterbog, som har "gamle" elever og måske også for 

lærerne besynderlig karakterskala. Her eksisterer ikke begrebet som 

f.eks. ug, mg el. tg, men derimod kan lærerne med et lille kryds 

angive den enkelte elevs standpunkt og arbejdsindsats. 

Højst opnåeligt for standpunktsbedømmelsen, og udmærket, 

dernæst, meget tilfredsstillende, og således fortsætter man ned 

bøjningsformer af tilfredsstillende.  

Hvis ens arbejdsindsats har været stor, får man: særdeles god, 

endvidere, tilfredsstillende og endelig, forbedring ønskelig. 

Jeg har hermed forsøgt at belyse det indtryk, man umiddelbart får, 

når man læser denne karakterbog igennem! men der ligger 

muligvis nogle skjulte pædagogiske tanker bag F.eks. vil 

eleverne heri få deres første indblik i den ædle kunst at tippe. 

Muligvis vil stavefejl i ordet tilfredsstillende blive yderst 

sjældene, endelig bliver man nu klar over, at der skal d med i 

forbedring.  

Måske ligger der dog også gemt et par egentlige andre 

småtanker, som har været den egentlige årsag Til bogens 

udgivelse, men dem skal jeg lade være usagte.  

B.B.L. 
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