
 
Støvsugeren_3_aarg_nr_3 

 



Side 2 af 12 

Alle teksterne er transkriberet som de er skrevet i bladet.  

Så selv stavefejl og slåfejl er overført som de stod i bladet. 

Det eneste der er rettet er linjelængderne og afsnit.  

 

(NHN 2018)  Sidste linje i næstsidste afsnit kunne ikke 

tydes helt, Kan du hjælpe med det ? 
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FÆRDSELSUNDERVISNING. 

V o r t  s k o l eo r k es t e r  e r  d e s v æ r r e  h o l d t  o p  m ed  a t  

virke.  Grunden er manglende  t i lslutning;  men vi regn er  

medg ,  a t  d e r  e f t e r  s ommerf e r i en  sk u l l e  være  en  

ch an ce  igen,  da der  t i l  den t i d  e r  k ommet  n o gl e  elever  

fra  Rørvig.  Så kan vi  jo kun håbe på,  at  frk.  Johansen  

t i l  den t id  er  l ige  så  ve Iv i l l ig ,  som hun var  dengang.   
Efter  denne ,  l idt  sø rgelige, underretning kommer endnu en sørgelig 

t ing: MANGE AF DE MINDRE ELEVER KENDER IKKE 

FÆRDSELSREGLERNE. Undertegnede har mere end en gang set, mindre 

elever suse ud på Gru nd tv i gs ve j  ude n  a t  s e  s i g  h ve r ken  t i l  

h ø j r e  el ler  v e n s t r e .  D e t  e r  i k k e  d e r e s  s ky l d  f o r  d e  v e d  

i k k e ,  h v o r  me g e t  ma n  s k a l  p a s s e  p å  i  d e n  s t æ r k e  t r a f i k ,  

v i  h a r  n u  o m d a g e .   

Men  hvis p o l i t i e t  k o m  op på skole og forklarede de 

mindre elever  de  mes t  a lminde l ige  færdse l s regle r ,  

v i l l e  v i  have   

_______ en  he l  de l  med  a lmindel ige  færdsels regle r   

s i kkerhed  ___ l ige  sag.  

 
(NHN: j eg  har  haf t  s vært  ved  a t  læse  denne  

u tyde l ige  l in j e  herover ,  b i l l ede  a f  s ide  3  er  indsat  

som s ide  2 .  H vis  der  er  nogen der  kan,  så  kon takt  

mig! )  

 ''STØVSUGEREN" har fået en konkurrent her på skolen. Det er 7a, 

der har startet et klasseblad. Bladet skrives af 4 drenge, og det er et 

ualmindeligt initiativ. Bladet er for 7a og indeholder forskellige 

aktuelle emner såsom eftersidningtimer, hjemmearbejde til mandag 

o.s.v., 
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F O T O                     fOTO 

Denne gang er det portrætfotografering, der står på programmet. Først 

må vi se på apparatet. Hvis det er et simpelt apparat med kun een tid og 

blænde, må man bruge blitz eller meget stærke lamper. Dette er som 

regel ikke nødvendigt ved mere mekaniserede apparater, skønt stærkt 

lys næsten aldrig skader eksponeringen, idet blænderen jo kan 

reguleres. 

Hvis man vil have noget ordentligt billede ud af det, må jeg anbefale 

stativ. Dette vil som regel give et skarpere billede. 

Så er der skyggen. Denne kan udbedres ved krydsbelysning, d.v.s. 

lamperne sættes sådan, at de ophæver hinandens skygger.  

Hvilken film er ny bedst? Dette kommer igen an på belysning og 

apparatet, men film fra 18-20 din vil som regel være velegnede. Dette 

lille fingerpeg skulle gerne skærpe interessen for den fornuftige hobby. 

fotografering.  

 J.B.S.O. 

Finalen blev ikke det store sus, man havde håbet på, da realen 

overraskede positivt ved at spille aldeles strålende og effektivt, og det 

var helt i orden, at holdet kunne trække til ud af kampen med en sejr på 

9-5 og et skolemesterskab i behold. 

Vi håber at deltagerne har moret sig under de mange kampe og at 

turneringen har givet så meget blod på tanden, at der næste år melder 

sig endnu flere hold.  

-gård 
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Efter at der er blevet sat spejle op på pigernes toiletter over 

vaskekummerne, er der næsten ikke til at komme hverken frem eller tilbage. 

Kunne det ikke lade sig gøre at flytte disse spejle til et mere egnet sted? 

 

 
Det bliver ikke nemt at finde et mere egnet sted at anbringe spejlene. 

Det er såre naturligt, at pigerne efter at have været på toilettet gerne "vil 

nette sig lidt foran spejlene derimod er det ikke så godt, når de hænger foran 

spejlene af ren og skær forfængelighed, og mindre godt er det også når 

toiletterne bliver brugt som legeplads, man kan tydeligt se, at sæderne og 

væggene bliver brugt som trinbrædt, når der kravles rundt fra det ene rum 

til det andet. Var det ikke en ide, hvis pigerne forsøgte at holde lidt justits 

selv, eller hvad mener man om en kvindelig gårdvagt, da det kan være lidt 

ubehageligt for de mandlige gårdvagter at holde justits på pigetoiletterne. 

Ivrigt har skolebetjenten ikke spor imod, at man hænger håndklæderne på 

plads efter endt brug i stedet for at putte dem ned bag ved 

varmeapparaterne, og andre mærkelige steder. 

Venligst 

Skolebetjenten. 



Side 6 af 12 

Clauses' ønske. 

(forts.) 

Da klokken var halv elleve kravlede han ud og løb væk, alt hvad han 

kunne. Under armen havde han en bylt. det var hans tøj, og så lidt, han havde 

taget fra spisekammeret. 

Claus bliver glad da frøken Siskersen om morgenen kom ind i sovesalen, 

opdagede hun, at Claus' seng var tom. Hun ringede til politiet..... og de kom. 

Imidlertid var Claus kommet til en lille landsby. Han gik hen til et lille gult 

bindingsværkshus, næsten begravet i stokroser- og bankede på. En nydelig 

dame på cirka 35 år kom ud og lukkede op. Hvad vil du, sagde hun. Claus 

vidste ikke hvad han skulle sige. Jo! nu vidste han det Har de nogen børn, 

spurgte han. Nej, men bare vi havde det, sagde hun. De kan få mig, sagde 

han. Ih! det vil vi da sandelig gerne! sagde hun. 

Da politiet endelig havde fundet. Claus, sagde hans "nye mor" at hun 

gerne ville. beholde Claus. 

Efter at de havde snakket meget om det, fik hun lov til at beholde ham. 

Claus fik et lille værelse i huset, og desuden en dejlig legekammerat, hunden 

Fup, og levede i landsbyen ligetil han blev voksen og gift; men det er en 

anden historie. 
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For eller i, mod tobaksrygning i skolen. 

Som nogle af jer sikkert har erfaret, er det i en enkelt af landets 

skoler tillad de ældste elever at ryge under lærernes opsyn. For at 

undersøge stemningen for en lignende her på skolen er vi en 

eftermiddag gået ned i byen og stillet tilfældigt forbipasserende 

følgende spørgsmål: 'Synes De, at de ældste elever på Nykøbing 

Skole, skulle have lov til stryge under en lærers opsyn?'  

Fru Peter Madsen, som vi standsede på Algade, sagde: Nej; Grundet 

den store kampagne mod tobakkens skadelige virkning, synes jeg, 

det bør forbydes eleverne at ryge, så længe man er i stand dertil.' 

Hans Christian Nielsen, som vi mødte på Grundtvigsvej, udtalte:'Nej, 

eleverne har tid nok udenfor skoletiden, og forøvrigt synes jeg, at 

lærerne har ærgrelser nok i forvejen.' 

Fru Bent Frank sagde følgende: ' ja, helt i orden hvis de har lyst og 

tilladelse fra forældrene.' Gymnastiklærer Jørgen Juulsgård sagde 

ganske kort: 'Elever må kunne vente til efter lukketid.' Vi har her kun 

bragt nogle ganske få meninger; men vi ser gerne, at I også 

tilkendegiver jeres mening ved at indsende et lille bidrag til denne 

side. 

 2 x Ole 
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REALEN VANDT TITLEN. 

Så har vi afsluttet vores succesombruste bukkebold- turnering. Anden del blev 

en ikke mindre succes end første del, og især var det dejligt at se, hvorledes 

tilskuerantallet steg for hver kamp. 

 

Til gengæld blev tilskuerne så præsenteret for en række velspillende og 

spændende kampe, alle dygtigt ledet af de to dommere Krue-Sørensen og 

Juelsgård. Vidst I forresten, at det er Juelsgård, som skabt spillet her på skolen? 

Endvidere en tak til hr. From. Han kom ikke i aktion da han kun ville dømme i 

nødstilfælde, og det blev der ikke brug for. Til slut siger STØVSUGEREN 

mange tak til inspektøren, som ved begge slutkampe overrakte vinderen 

STØVSUGERENS flotte diplomer. Nu lidt om de mange kampe. 

 

For en af 7. kl. blev dette første bekendtskab med en bukkeboldturnering lidet 

opmuntrende. Der var 7a 1 og 7a 2, som blev besejret 23-3 og 21-0 af 

henholdsvis 1. real B og 2. real B.  7. 1 spillede en god kamp mod 2. real A  

men måtte se sig besejret 12-8. Realen var så heldig i lodtrækning, at de kun 

skulle vinde en kamp for at nå finalen, hvilket var en kendsgerning efter en 11-4 

over 1. real A. 

Om retten til den anden finaleplads spillede 1. real B og 2 real 1 en forrygende 

god kamp, som endte overraskende 12-8 til real A. 

fort. s. 4 
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Denne uges "Fem vi kan li' kom til at se således ud: 

1. Skip to my lou Nat King Cole 

2. Camilla Jørgen Ingemann 

3. Desafinado Ella Fitzgerald 

4. Me and my shadow  Sammg Davis, Frank Sinatra 

5. Lazy River Bing Crosby, Louis Armstrong 

 

Efter lodtrækningen viste det sig, at den hedige vinder var. Arne Juelsgård 

2.r.b. 

Sidste hit med Marcie Blane var "Bobbys girl". Nu kommer hun stærkt 

igen med "What does the girl do?" Over Luxemburg kan man ofte høre 

Poul Anke hulke sin "Cry", så vi kan kun håbe på at vi snart kan lytte til 

hans gråd herhjemme. "Lazy River" også indspillet af Bobby Darin, hvis 

sidste er også nye er "You're the reason I'm living. " Han Har selv selv 

skrevet melodi og tekst, og om han er sluppet godt fra det er jo en 

smagssag. 

Et hidtil ukendt navn er kommet op på U.S.A.s Top-ten. Det er Ray 

Arbeson, der drømmer om piger i "In dreams". 

Elvis! Still going strong, med "One broken heart for sale" Den ligner 

"Return to sender" en del, og b siden "They remind to much of you" er 

meget langsom og ligner også R.t.s.'s b side meget. "one  
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broken heart" er forøvrigt nr.8 i England og nr. 9 i Amerika. En af de 

melodier, der har slået ham er "Our day will come". Det er en meget 

indsmigrende melodi, der synges af Ruby and the Romantica, et 

ensamble, vi endnu ikke har hørt meget til herhjemme. 

Desafinado med Ella Fitzgerald må være det, man kalder kvalitetspop. 

Stan Hetz har også indspillet den, sammen med guitaristen Charlie 

Byrd, og det er blevet en meget fin plade. Ellers ser det ud til, at Bossa 

Novaen er på retur, knap nok før den har slået. an.. 
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