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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.  
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Hallo "støvsugerfans." Ja, så er vi her igen og endda med en næsten 

hel ny forsyning af friske redaktionsmedlemmer. 

Der har til vores store glæde meldt sig en del, som har lyst til at 

træde i stædet for de nylig afgåede elever, og vi håber at kunne 

opretholde det fine resultat, som blev opnået sidste år. 

Nu er der måske mange af jer, der er nysgerrige efter at få at vide, 

hvem de nye redaktionsmedlemmer er, og her har I den nuværende 

redaktion. 

For sporten står de tre sportsidoler Ivar Krebs, Per Hansen og Knud 

Erik Hansen. For beatlesvragene prøver "Pop Hanne " (Hanne 

Nielsen) at gøre sin lykke og indenfor den mere blide pop vil 

Marianne Rasmussen og Anne Andersen prøve sig. Der bliver også 

noget for de mere belæste nemlig i bogkronikken hvilket Gerd 

Jensen, Jens Pallesen og Hans Rasmussen sørger for. 

"De tre smarte" Anette Brinkløv-Jensen, Hanne L rsen og Jane 

Lynge snakker lidt om moder, og for ikke at glemme de små bryder 

Lone Petersen og Jane Petersen deres hjerner med at skrive historier 

og andet morsomt i rubrikken for de små. 

Vi må også huske vores maskinskrivere Birgit Birkedal og Stig 

Johansen, Niels Leth og Torben Gert Larsen, som gør et stort arbejde 

for os. 

Til det mere alvorlige, såsom kasser og chefredaktør, er henholdsvis 

Palle Søgård, Ivar Krebs og Kirsten Hansen blevet valgt. 

Vi håber også at få gang i Støvkassen så hvis nogen af jer har et 

problem så skriv til os og vi vil så vidt det er muligt svare i bladet. 

God fornøjelse!  

Kirsten. 
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Sidste nyt fra elevrådet ! 

Onsdag den 26/8 holdt det gamle elevråd deres sidste møde, hvoraf 

derkun var tre elever tilbage. Der blev i hast valgt en formand, nemlig 

Stig Johansen, og en sekretær, Peter Petersen. 

Nu er det nye elevråd så blevet valgt, det kom til at bestå af Stig 

Skovgård 8a, Bente Jensen 8b, Stig Johansen 9a, Ole Schytte 9b, Jens 

Pallesen 1 real a, Mogens Jørgensen 1 real , Ole Sørensen 2 real
g
 , 

Birgitte h. Nielsen 2 real b, Tom Greenfort 3 real a, Annette Koefoed 

3 real b. 

Jeg vil gerne på det gamle elevråds vegne rette en tak til 

Stadsskoleinspektøren og de lærere der har vist interesse for elevrådet, 

en særlig tak til Hr. Krue som har været til stede ved hvert møde. Til 

sidst vil jeg sige god fornøjelse til det nye elevråd. 

Else. 
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Der var svenskekamp- stemning på skolens idrætsplads, da lærerne og 

eleverne spillede deres altid med spænding imødesete kamp i fodbold. 

Det var den 10. kamp der blev afviklet, og derfor blev der gjort særlig 

meget ud af kampen. Således var der blomster til dommeren (den altid 

villige Svend Schou) og til det tabende hold. Da lærerne kom ind på 

banen kunne man tydeligt se, at nu skulle sidste års nederlag hævnes. 

Alle så sammenbidte, koncentrerede og sejrssikre ud; men så nemt gik 

det ikke.  

Eleverne kom foran på en tilfældig Chance. Den ellers så sikre målmand 

Juelsgård skulle trille bolden ud; men så kom ole Nielsen imellem og 

Scorede, På et hjørnespark fremkommet da drengenes målmand Tommy 

Larsen halvklarede et mærkeligt skud fra Berg, skød From ing over og 

derpå lavede Brinkløv et godt mål. 

Efter en tiltrængt pause scorede Tommy Larsen næsten direkte på 

udspark. Bolden ramte Juelsgård i hovedet og sprang i mål. Iver Krebs 

satte tåen til endnu et langt udspark, men da eleverne nu tog den med ro 

kunne "pedel" Brinkløv spadsere igennem og score. Krebs scorede det 

sidste mål. 

Traditionen tro blev der også holdt tredie halvleg i lærerværelset. Der 

var dog nok spørsmålet, om denne blev så god, for mange af de 

imlicerede var var meget trætte og Ømme. 
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Nykøbings deltagere i skoleidrætsstævnet måtte sande de berømte ord, at det er ligeså 

så vigtigt at være med som at vinde, idet de kun vandt 3 dicipliner, mens Højby tog sig 

af ti. 

Om morgenen så det ellers ud til at der ville blive nogey efter nattens kraftige 

regnskyl, men man kom da i gang. Stævnet fik en festlig optakt, idet alle deltagere 

marcerede gennem byen med fanerne og trommerne i spidsen. 

Da man nåede stadion bød stadsskoleinspektør Henry Rasmussen velkommen, 

hvorpå man gik i gang med de mange konkurrencer. 

Under disse blev der opnået mange fine resultater således nåede Henrik Eilschou ud 

på 4,90 m i længdespring, endvidere klerede de to 12 årige Per Hansen og Torben 

Larsen begge 1,20 i højdespring, mens vi er ved højdespring bør også nævnes Iver 

Krebs, som sprang 1,55 m. 

Både fodboldskampen og langboldskampen sluttede med sejre til Højby, I 

fodboldskampen kunne skoleholdet ikke følge succes fra Holbækkampen op, og 

Højby vandt med 4-3, langboldskampen sluttede med 29-18, også de to stafetløb blev 

vundet af Højby. 

Efter konkurrencerne oplæste lærer Krue Sørensen resultaterne der blev. Fri idræt: 

6. kl. drenge: Højby 5528p. Nyk. 4853p. Piger: Højby 5741p. Nyk. 4676. 

7-8. Kl. drenge : Nyk. 9808. Højby. 9233. 

Piger Højby 7355.  Nyk. 5606. 

9.-10. kl. drenge: Nyk 9758.  Højby 9233.  

Piger:  Højby 6468.  Nyk. 6071. 

Ppydkast drenge:  Højby 2259. Nyk. 2160.  

Slyngkast drenge: Højby 2398. Nyk. 1718. 

Kuglestød drenge: Nyk. 3534. Højby 3186. 
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Tandpleje  skoletandlæge. 

Vi ved jo allesammen gennem de mange kampagner, der har været i 

den senere tid, hvor vigtigt det er, at tænderne bliver passet 

omhygeligt, det vil kort sige, at bliver børstet efter hvert måltid, 

efterset gang efterset mindst en gang om året og navnlig bør man 

holde sig væk fra slik. 

 
Det med tandbørstningen burde i grunden være en selvfølge, da 

ingen vel er intereseret i at få kunstige tænder i en ung alder. 

Man bør også vise hensyn overfor sine omgivelser. Det er ikke 

særligt behageligt at omgås mennersker som på grund af dårlig 

tandpleje lider af dårlig ånde, og pænt ser det bestemt ikke ud, når 

ens tænder ikke er børstet. 

Selv om man børster tænderne dagligt, kan der af og til fremkomme 

huller, som sraks bør behandles af en tandlæge. Det er ikke alle 

forældre, der sørger for at sende deres børn til tandlæge tit nok, og 

her villedet være praktisk om skolen, lige som den har skolelæge, 

også fik en skoletandlæge således at børnene ihvertfald et par gange 

om året fik efterset deres tænder. 
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Per og Lise var søskende, og de boede på Vesterbro. Faderen var 

vejarbejder og moderen på en fabrik. Om eftermiddagen når de 

kom fra skole, måtte de passe sig selv. De skulle lave 

lektier, og sommetider skulle de hjælpe deres mor. En dag 

skulle de i byen. De havde fået en huskeseddel og først gik de 

ind i en stor selvbetjeningsbutik. Da de kom ind så de en 

dame med en kæmpestor hat, som gik rundt og så på alle 

varerne uden at købe noget. Pludselig kikkede damen sig 

omkring, og puttede en hel masse varer ned i sin taske. Lise 

og Per stod og kikkede på hinanden så løb de hen til en dame 

som arbejdede i forretningen, og sagde at damen havde stjålet 

nogle varer. Damen skyndte sig hen til tyven, som blev helt 

rød i hovedet, Hun måtte aflevere alle varerne og betale for 

dem hun ville købe. Bagefter kom en mand hen til  Lise og Per 

og sagde at det var godt at de havde sagt det, bagefter fik de hver 

et stykke chokolade, og de skyndte sig hjem. 

 



Side 9 af 14 

 
Som ofte før afholdt Ekstrabladet den årlige fodboldtunering. Nykøbing 

Borger Og Realskolens hold skulle i sin første kamp møde Søndre-skole fra 

Holbæk. Holdet fik følgende sammensætning: Niels Sander, Svend Å 

Madsen, Finn Hansen, Bjarne Friss, Per Hansen, Ivar Krebs og Ole Nielsen, 

Niels Leth, Peder Pedersen, Stig Skovgård og Stig Christiansen. Som 

reserver udt udtog man Hans Erik Hansen og Henrik Nielsen. 

Det var to oplagte hold som stillede op på det smukke stadion i Nykøbing. 

Ganske vist havde regnen silet ned den forløbne nat men henimod 

eftermiddagen skiftede vejrforholdet og et dejligt solskinsvejr brød frem. 

Nykøbing startede i et forrygende tempo godt anført af den offensive 

hjemmeholds halfback Ivar Krebs. Efter 10 minut ters spil bragte Ivar Krebs 

hjemmeholdet foran 1-0 på hovedstød efter et hjørnespark. Derefter pressede 

Sønderskole og havde et nar farlige chancer som med lidt hel kunne 

omsættes i mål men intet ville lykkedes for holbæk kerne og 

halvegsresultatet forblev på en fortjent 1-0 føring, til hjemmeholdet. 

I anden halve fik Nykøbingenserne medvind og med et pragtmål et kvarters 

spil i anden halveg var kampen afgjort. Ivar Krebs erobrede bolden på 

banens midte trak nogle gange og kanorerede bolden i den indre trekant uden 

chance for den fremstormende målmand. 2. minutter før tid blev det 3-0 ved 

Stig Skovgård der nettede fra nært hold efter en målmandsfadse. 

Fidusbamsen blev for Nykøbings hold uddelt til Ivar Krebs som så afgjordt 

fortjente den  

Alligevel bør vi nævne Per Hansen, Stig Christiansen og Bjarne Friss som 

ligeledes spillede fortræffeligt. Det er med god grund at man ser frem 

til de forhåbentlige næstkommende kampe. Hvis holdet spiller lige så 

godt som Søndre-Skole skulle der være mulighed for endnu en sejr. 

Knud Erik Hansen. 
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Den gruppe, som gør sig mest bemærket i England for tiden, er 

The Rolling Stones. Det første man tænker på., når navnet bliver 

nævnt, er vel nok deres hårpragt, og at de aldrig har rørt hverken vand 

eller sæbe, men jeg har hørt fra pålidelige kilder, at de vasker deres hår 

mindst tre: gange om ugen. Der er lige udgivet en E.P. med gruppe, 

som indeholder følgende melodier: If you need me, Empty heart, 

Confession og Around and around. 

En anden engelsk gruppe har lavet en morsom og festlig plade, som 
hedder Call up the groups, det er The Barron Knights, som paroderer 
nogle kendte grupper bl.a. Beatles, Rolling Stones, Searchers og Fred-
die and The Dreamers - Manfred Mann har nu sit tredie hit i 
Danmark. Do wah diddy diddy, Englænderen Rolf Harris har 
indsunget en ny sang, som har den geniale titel "Ringo"dette navn er jo 
ikke helt ukendt. Ringo Starr er forresten kåret som den populærerste 
medlem i gruppen under deres Amerika turne så Ringos Match box er 
ved at gå helt til tops i Amerika, den er også udkommet i Danmark på 
E.P. En anden langhåret Liverpool gruppe er nu dukket frem gruppen 
kalder sig "The KINGS", de er for øjeblikket øverst på hitlisten med 
"You really got me". Så er det amerikanernes tur, det sidste hit med 
gode gamle Chuck Berry hedder You nevet can tell. I de sidste halve år 
har Brenda Lee kun sunget romantiske slow-melodier, men det sidste 
hit med hende er et forrygende rock-nummer. It is true, det er 
lige noget for de Brenda Lee tilhængere. som foretrækker de 
kvikke numre. TIL sidst er der noget for alle Cliff-og Elwis fans. deres 
sidste plader er On the beach og Soch Night, det kan jo diskuteres om 
de er lige så gode som The Beatles. 

HANNE NILSEN, 
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Howard Springs bog MIN SØN MIN SØN er en glimrende roman, 

med en øjblikkelig indføring i emnet, og ikke som mange andre 

bøger, hvor de første 50 sider er dødkedelige og langtrukne. Bogen 

er egnet for elever fra 7. og opefter. Den er et led i en serie på 8 

bøger fra Fremeds Folke biliotek. To jævnalrende venner har lovet 

hinanden at deres sønner skal nå det, som de ikke selv nåede her i 

livet. En succeforfatter er hovedperson i bogen, og han ønsker for sin 

søn Oliver at han må opnå ære og position samt rigdom. Dermot 

O'RIORDEN ønsker for sin søn Rory at han skal leve og ånde for 

den irske frihedssag. OliverEssex gør karriere inden for den engelske 

hær under første verdenskrig og bliver, da han bliver hjemsendt, 

officer for nogle Special-trænede og grusomme tropper som sendes 

til Irland for at slå oprøret ned. Her står han en dag ansigt til ansigt 

med sin barndomsven Rory som er leder for en illegal Frihedshær..... 

( Min søn, Min søn, er i to bind.) 

Hefte …........  13,00kr, 

Indb. ............... 17,50 kr. 

Lux. indb.......  25,00 kr. 

H . K . R .  
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det var ikke ligefrem det bedste vejr at spille fodbold i da Nykøbing 

og Mørkøv skoler mødtes på Nykøbing stadion. Det regnede næsten 

hele kamp en og det gjorde det svært for spillerne at stå fast. Kampen 

startede med at hjemmeholdet havde et par fæle afbrændere som 

burde have givet mål. Mørkøv bed dog godt fra sig og omkring midt i 

første halvleg kom Mørkøv foran Mørkøvs højre innerwing Poul 

Dyrholm blev spillet helt fri foran mål og scorede sikkert Kort før 

halvleg blev de det 2-0, denne gang var det venstre wing Jørgen 

Pedersen der blev spillet fri. Anden halvleg statede med et geds 

på Mørkøvs mål og det gav resultat .Stig Skovgård får bolden 

omkring straffesparkfeltet skyder blødt med venstre ben og bold en 

går i målmålmanden rør sig slet ikke efter  den, til hans 

undskyldning skal det, dog siges at hans udsigt var spærret af hans 

medspiller, men Nykøbing har mere i sig. 5 minutter senere erobrer 

Ivar Krebs bolden på banens midte. Han stormer mod målet og ved 

straffesparksfeltet skyder hanl, Bolden suser ind i målet. Stor jubel på 

tilskuerpladserne, men glæden varer kort. Nykøbings spillere lader 

Mørkøvs Poul Dyrholm stå fri. Han trykker af og bolden piver ind i 

målet uden chance for Nykøbings ellers udmærkede målmand Niels 

Leth. De sidste minutter var et stort pres på Mørkøvs mål, men det 

gav dog ikke resultat. Efter kampen uddeledes fidusbamsen. Før 

Mørkøv fik Torben Larsen den og for Nykøbing var det Per Hansen. 

Hvilket var fuldt fortjent. 
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