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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.  



Lederen. 

Nu synger vi på sidste vers, ihvertfald os der forlader skolen denne 

gang. Vi vil derfor gerne i dette sidste nummer, byde de nye 

redaktionsmedlemmer velkommen. Dette gælder Anne-Mette Pe-

dersen, Marianne Hansen, Vibeke Jørgensen, Gunhild Hansen, 

Henning Bræstrup, Ulf Nielsen ("trykker") og Nils Sander. Dermed 

ikke sagt at disse betegner alle de nye redaktionsmedlemmer, for vi 

ser gerne, at der endnu melder sig interesserede. Hvis I har lyst til at 

være med i "Støvsugeren", så meld jer til Hr. Krue Sørensen. 

Vi vil gerne rette en tak til Hr. Krue Sørensen og Fru Møller for 

deres interesse inden for skolebladet i årets løb. Også en tak til vores 

"løserfans" som har støttet os. 

Siden sidste skoleblads udgivelse har der på skolen været et 

interessant og belærende foredrag for de store drenge i 8.-9. og 

3.realklasserne om frivillig militær. 

Vinderne af Gjellerup's konkurrence er også blevet udtrukket, og 

bedste stil og digt her fra skolen vil blive udgivet i et gratis blad i 

næste måned, hvis stilene kommer tilbage fra forlaget i tide, og hvis 

vi kan få lov til at udgive dem af forfatterne, men det regner vi 

bestemt med! 

Vi ønsker fra den afgående redaktion held og lykke med det nye år. 

Kirsten. 

 



ELEVRÅDSMØDE I ODENSE. 

Vi (Mogens Jørgensen og jeg) bumlede afsted mod Odense. Vi skulle 

til landsskoleelevrådsmøde på skolens regning og glædede os. Mødet 

blev holdt på katedratskolen kl. 10 søndag morgen den 25 marts. 

Vi ankom til skolen og fik anvist vore pladser. Så blev der valg af 

dirigent. Den første hed Kaj Munk. Han udviklede sig til en ren 

diktator, fordi det første vi diskuterede var om borgerskolerne skulle 

stå på lige fod med gymnasierne. Hver eneste gang der var en, der 

rejste sig for at tale for borgerskolerne blev han vinket ned, så blev 

der omvalg. En ny dirigent kom. Der blev nu stemt om vi 

overhovedet skulle have lov at være med. Vi blev stemt ud. Vi blev 

mere og mere skuffede som mødet skred frem, og gymnasiasterne 

blev diktatoriske. Man så overhovedet ikke at vi var der. Kl. 6 gik 

Mogens og jeg fra mødet og fortrød at vi overhovedet var kommet. 

J.K.P. 

 



Foto-konkurrence! 

Alle som har et fotografiapparat kan være med i konkurrencen. 

Størrelsen på billederne er ligegyldige dog ikke under 6x6. (ikke 

farvebilleder) Tag apparatet med på ferien der er nok af muligheder 

f.eks dyrebilleder, situationsbilleder, landskaber o.s.v. 

I har hele sommerferien til at tage billederne i. Billederne skal være 

afleveret med navn på bagsiden til Torben Gert Larsen I.real eller til 

Henrik Koed 8.a senest mandag d. 16-8  

Vinderen af konkurrensen får en premie. 

 



Problemer i lærlingeuddannelsen, 

Tirsdag d, 23. marts havde håndværkerforeningen inviteret elever fra 

skolens 8.-9. klasser til et oplysende møde på hotel. Phønix. 

Det var en ualmindelig interessant aften, hvor først konsulent Brix 

Jacobsen fra Håndværksrådet gjorde rede for perspektiverne i skemaet 

på side 7. 

Herefter talte kontorchef P. Svendsen om den øjeblikkelige 

lærlingemangel, hvad den skyldtes, og hvad man kan gøre for at 

afhjælpe den. Kontorchefen opfordrede læremestrene til at indføre 

præmieringsordninger for at stimulere interessen hos lærlingene. 

Denne ordning lød meget lovende. 

Endelig fortalte ingeniør Storck fra den tekniske undervisning om 

skoleordningen for den Tekniske skole, og man bed især mærke i, at 

der foregår en stærk koncentration af undervisnigen, hvilket medfører 

større skoler. 

Aftenen sluttede med film og diskussion. 

Bjørn og Jørgen. 

 



 

SAMFUNDSUDVIKLING. 1940  1965  ! 9 8 0  

Befolkning 3,8 mil. 4,7 mil. 5,3 mil. 

Middellevetid (kv)  66 år 74 år 77 år 

Giftermål- (kv) 25 år 22 år 20 år 

Arbejdstid 48 t 45 t 30 t 

Ferie 2 uger 3 uger 4 uger 

Biler 117.000 670.000 1.900.000 

Boliger 1,2 mil 1,6 mil. 2,4 mil 

Nye boliger (årl) 21.000 39.400 75-.0000 

Investering (bol) 206 mil 1.860 mil 4.000 mil 

Sommerhuse 30.000 100.000 400.000 

Landbrug 204.000 173.000 60.000 

Studerende 5.000 15.000 43.000 

Erhvervsfordeling:    

Landbrug 31% 18% 12% 

Handel & industri 36% 38% 30% 

S e r v i c e f a g  33% 44% 58% 

(f. eks. administration,  planlægning, underholdning) 

 



 
En dag, jeg var ude at  gå en tur,  kom en snavset hund 

hen til  mig, og jeg kælede l idt for den. Den blev med at 

følge efter mig, indtil jeg kom hjem.  

Jeg har altid ønsket mig at få en hund; men min mor sagde, at 

man ikke sådan lige uden videre kunne få en hund. Hunden 

havde dog ikke noget hundetegn, og lidt efter lidt blev jeg 

vældig gode venner med den. En dag kom min far hjem med et 

halsbånd til hunden. På halsbåndet stod et navn, hunden hed, "Vaps". 

Min far forklarede mig, at hunden var blevet herreløs, og at det 

nu var min hund. 

Nu har jeg haft Vaps i et år, hver dag står den ved hjørnet af den vej 

hvor jeg bor. Jeg er mægtig glad for Vaps, og jeg giver den mad 

hver dag, når jeg kommer hjem fra skole. 

 



Vi havde for et stykke tid siden besøg af "Landsskolescenen", 

og de opførte denne gang "Scapins rævestreger" af Moliere.  

Komedien handler om, hvordan det efter mange besværligheder 

lykkes tjeneren Scapin at forene, to elskende par tros 

forældrenes modstand. 

Der var flere morsomme episoder, og stykket kunne have været 

set af flere elever, end tilfældet var Hovedrollen som Scapin 

spilledes af Ole Søltoft, hvilket han gjorde med glans; men 

også de to fædre Arthur Jensen og Einer Reim forstod at sætte 

latteren igang. 

 



 

Der er kommet mange sjove og udmærkede besvarelser til 

tegnekonkurrencen, og vi glæder os meget til at bedømme dem. 

Tegningerne bliver inddelt efter følgende fire aldersgrupper: 

1: 1-4 klassetrin  

2: 4-6 klassetrin  

3: 6-8 klassetrin  

4: 8 klassetrin og opefter  

hvorefter de bedste inden for hver grupp præmiers.  

Besvarelserne kommer sammen med nogle tegninger lavet af 

jævnaldrede børn fra en skole i Michigan i U.S.A. på skolens årlige 

udstilling, der afholdes lige før sommerferien, og her vil præmierne 

blive overrakt. Tak for interessen I har vist ved konkurrensen. 

Kulturudvalget. 

 
 



P L A D E G U F 

I London , er der atter skudt en n y rhythm'n blues gruppe op af 

jorden. Gruppen beståraf fem ungeherrer, somalle er opvokset i 

London. Tilsammen kalder de sig DOWNLINER SEECT  

Herhjemme er de endnu ikke kendt, men i Sverige og selvfølgelig i 

England er de allerede meget populære. Det er blevet spået dem, at 

ikke varer længe før de overtager The Rolling Stones's førsteplads i 

England. Det rygtes endog at deres rhythm'n blues er bedre end The 

Stones, Animals og Kings; hvad de selvfølgelig, også selv påstår. 

I Sverige er de gået helt til tops med "Little Egypt" som vi bedre 

kender i Elvis Presly's version fra L.P.'en "Roystabout". I slutningen 

af maj skal de på tourne i Sverige, da får vi en chance for at se dem i 

ungdomsudsendelsen "Drop in"'. Vent bare, 'det varer sikkert ikke 

lange før I kender dem lige så godt, som I i dag kender Rolling 

Stones. 

For nogle uger siden blev John D. Loudermilk kompositionen "This 

little bird" udgivet i to forskellige versioner. Den ene er med Stones 

fundet Morianne Faithful, som vi bl. a. husker fra Mick-Keith 

kompositionen "As tears go by". Bob Dylan kompositionen 

"Blowing in the vind." og "Come and stay with me", som nåede 3. 

pladsen i England. Den anden version er med The Nashville Teens, 

som også huskes fra "Tobacco Road", som også er en komposition af 

John D. Loudermilk. Der opstod en hård konkurence mellem 

Morianne og Nashville Teens, men efter et par uger var ingen i tvivl 

om, hvem der gik af med sejren. Det blev den lille Morianne, i denne 

uge ligger den som nr. 10. 

Den sidste Stones nyhed drejer sig udelukkende om Mick Jagger. I 

England går der vilde rygter om, at Mick agter at gifte sig. Hvem er 

så den heldige? Pigens navn er Chrissie Shrimpton, De mødte 

hinanden i "Ricky Tick Club" for mange år siden, og siden da, har 

der altid været et varmt venskab mellem Cherisse og Mick. 

Hanne. 



 
Lille Peter var kommet i audiens hos inspektøren. Inspektøren. 'Peter 

hvorfor sparkede du dog overlære Sørensen i maven ?" 

Peter: "Jeg kunne da ikke vide, at han ville vende sig om! 

 

Hvor stort var det hul, du slog i knæet? Som en tokrone, mor. 

Nåh, så stort var det vel ikke? 

Jo, det var. Eller som 1,75 i hvert fald. 

 

Det kunne være morsomt at se en af de falske l00-kronesedler 

Nå, jeg ville såmænd nøjes med et par af de ægte. 

 

De kan roligt forlade Deres nye vogn, selv om den er forsynet med 

selvstarter. 

 

Lille Peter: Når jeg bliver stor, vil jeg tjene en masse penge - ligesom far. 

Lille Petrine: Og når jeg bliver stor vil jeg bruge e n penge ligesom mor. 

 

Hvad mente du om det amerikanske præsidentvalg? 

- Jeg mente bestemt at det blev et Goldwater - lov. 

 

Jeg har opfundet noget, derbevirker, at man kan se gennem husets 

vægge. 

Jamen gamle ven - den opfindelse er da gammel. Den har vi haft 

længe! 

så hvilken? 

Vinduerne! 

 

Tror De ikke, vi har andet at bestille hor på kontoret? 

Jo, desværre, alt muligt andet! 

Palle Søgard. 

 



 



 

 
 


