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Ah, sommerferie.
Med dette nummer af Krateret, 

der bliver det sidste inden sommer
ferien (det havde du maaske ikke 
ventet), ønsker vi jer alle en rigtig 
god sommerferie.

Det er iøvrigt med vemod, dette 
nummer blev brygget sammen. Dels 
skal vi i hele 7 lange uger ikke 
mødes daglig med de 25 velkendte 
læreransigter (I), dels er det snart 
sket med de lange 3. g’ere. Det før
ste kan man maaske affinde sig med, 
for der kommer en dag, da ... Lad 
os foreløbig glemme det. Det sidste 
derimod er straks et mere pinligt 
problem. Disse 95 elever skal til at 
leve livet. Hvordan det vil spænde 
af, er ikke godt at vide, og slet ikke, 
naar skolen har mistet sit tag i 
nakken paa dem.

Et spøg et andet alvor. ■— Ha, 
hvilke visdomsord! ■— Naa, men til 
sagen.

Det vi ville sige. Nu da 3. g'erne 
ikke mere kommer paa skolen, er 
der blevet rettet forespørgsel om 

det evt. kunne lade sig gøre, at man 
fik Krateret tilsendt, naar man ikke 
mere gaar paa skolen. Naturligvis 
kan dette lade sig gøre. Man behøver 
blot at henv. sig til et medlem af 
redaktionen eller forretningsføreren 
for at tale nærmere om adresse 
osv. Det ville da være en udmær
ket ide, hvis man kunne have saa 
megen interesse i at følge med i 
skolens daglige arbejde, ogsaa naar 
man ikke mere gaar paa den. Sig 
endelig til.

Endelig skal vi gøre opmærksom 
paa, at skolens afsluttende møde 
afholdes lørdag den 24. juni kl. 10, 
samt at den daglige dont genopta
ges mandag den 14. august.

Vi har paa grund af eksamen 
med mere set os nødsaget til at 
sætte dette nummer ned paa 16 
sider, men paapeger, at det kun er 
et overgangsfænomen.

Hermed god fornøjelse — og god 
sommerferie. red.
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Går de glip af det??
Tænk. Nu er traktoren blevet saa 

moderne, at det ikke mere er til at 
opdrive bare skyggen af en hest. Jeg 
har aldrig før villet tro, at det var 
kommet saa vidt.

Stakkels studenter af 1961. Mo
dernismen har medført, at I, hvis 
ikke der — miraklernes tid er jo 
endnu ikke forbi — med lynets hur
tighed og forsynets hjælp sker en 
alvorlig ændring i tingenes tilstand, 
maa bruge lastbiler.

I mange dage og nætter har Thu
les bestyrelse søgt med lys og lygte 
efter heste og vogne. Mange heste 
og vogne, men de fleste steder er de 
blevet hilst med et beklagende skul
dertræk. Alt er forsøgt, ved jeg, 

men om noget af det har givet re
sultat, ved jeg ikke, men jeg tror 
det ikke.

Derfor blev Krateret anmodet om 
at hjælpe med en lille artikel — et 
lille opraab. Egentlig skulle det være 
gjort i sidste nummer, men det kun
ne ikke naaes. Men for at sige det 
lige ud af posen: Skulle du — hvad 
jeg haaber — have en god ide, en 
hest eller en vogn, som du er villig 
til at laane de stakkels studenter 
en halv dag, prøv saa lige at snakke 
med Thules formand, Mogens Han
sen om sagen. Maaske kan han saa 
endnu bruge din hjælp. Det var da 
synd, hvis den dejlige tradition skul
le ødelægges.

—gk—
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Paa opfordring har vi fra stud, 
vet. Per Andersen, der i flere aar 
har været løjtnant af reserven, 
modtaget følgende indlæg. For de 
studenter, der dimitteres i aar, har

Giv agt! —
Studentereksamen er bestaaet, og 

alle stormer glade og tilfredse væk 
fra skolen. Nu skal der tjenes penge 
— saa mange som muligt paa den 
kortestes tid! — Kun de færreste 
er vel — med de mange forskellige 
fag, der er at vælge imellem •—• 100 
pct. sikre paa, hvad de vil gaa i gang 
med. Mange har maaske tænkt sig 
at paabegynde en akademisk uddan
nelse. Her maa lægges mærke til en 
afgørende ting: Et universitets
studium er meget forskelligt fra 
skolepligterne. Selvom det efter- 
haanden er blevet moderne at sprin
ge fra det ene studium til det andet, 
er det nødvendigt at gøre sig klart, 
at det er meget uøkonomisk, og at 
man med den konkurrence, der er 
i dag, meget let kan komme bag
efter.

Altsaa raaber jeg: Stop! — Tænk 
lige paa, at der er noget, der hed
der værnepligt, og at den er tvun
gen. De allerfleste kan altsaa ikke 
slippe udenom. Vær helt sikker paa 
det. Før eller senere skal du i gang 
med det, saa hvorfor ikke springe 
lige ud i det nu? De fleste trænger 
vel ogsaa til et lille pusterum oven 
paa de mange aars skolegang. Der- 

stykket maaske ingen betydning, 
fordi beslutningen er taget paa nu
værende tidspunkt, men for nuvæ
rende I og II g’ere kan det sikkert 
være af interesse.

Træææd af!
til kommer, at man efter halvanden 
til to aars militærtjeneste ofte er 
mere moden og vil kunne gennem
føre studiet mere ansvarsbevidst.

Man maa heller ikke se bort fra 
den rent menneskelige værdi, der 
ligger i at faa et alsidigt indtryk 
af det samfund, man lever i. Man har 
godt af at opleve noget baade af 
skidt og kanel, og at erfare, at der 
nu vil komme en tid, hvor man skal 
klare den selv rent praktisk uden 
kvindehjælp — selvfølgelig kun til 
ægteskabets time slaar ( ?)!

At ingen endnu har taget skade 
af at pudse sine sko, rede sin seng, 
og at barbere sig hver dag, ved vi 
jo alle til hudløshed.

Det er ogsaa værd at tænke paa, 
at jo ældre man bliver, des tungere 
en byrde vil værnepligten føles. Til 
den tid — efter 7—8 aars studium 
-— er de fleste vel ogsaa blevet gift 
med deraf følgende forpligtelser. 
Endvidere har mange i løbet af de
res studietid faaet oparbejdet en 
gæld, der trækker fæle renter un
der militærtjenesten. Mange har og
saa svært ved pludselig at se sig 
sat under en meget yngre befalings
mand — overgangen er stor, og ad
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skillige har svære tilpasningsvan
skeligheder. Derimod falder det ikke 
en yngre svært at indleve sig i det 
forholdsvis frie liv med afsavn af 
materielle goder, som soldaterlivet 
jo til en vis grad er.

For den student, der har de nød
vendige evner, frembyder endelig 
mulighederne for videre uddannelse 
til sergent eller løjtnant uhyre for
dele. For det første opnaar man 
praktiske erfaringer, der vil være 
til stor nytte indenfor et hvilket 
som helst erhverv. Man faar som re
gel ved at opnaa en befalingsmands
grad en vis færdighed i at omgaaes 
andre mennesker, og det vil altid 
komme en til gode i senere civile 
stillinger. Endvidere maa man gøre 

sig klart, at der bliver set meget 
mere paa soldaterpapirerne nu end 
tidligere. F. eks. er det meget svært 
— for ikke at sige umuligt — at 
faa en stilling indenfor etaterne med 
daarlig forholdsattest.

Dernæst opnaar man økonomiske 
fordele under aftjeningen af værne
pligten og som løjtnant af reserven 
Lt. (R) ved frivillig, kortvarig tje
neste hvert aar. Studieudgifterne 
kan delvis dækkes paa denne maade. 
I forbindelse hermed skal nævnes de 
nye vilkaar for frivillig tjeneste i 
forsvaret, der giver lejlighed til at 
opspare betydelige beløb i bonus.

Som det kan ses heraf, er der kun 
fordele af at begynde med militær
tjenesten straks efter veloverstaaet 
studentereksamen. Det er i hvert 
fald min erfaring; men jeg er ikke 
blind for, at hvis nogen af jer alle
rede har taget bestemmelse til at 
gaa i gang med et studium, kan det 
være en fordel at begynde herpaa 
straks, mens aanden endnu er over 
jer. — Men til de »vaklende«: ■— 
Benyt de to aars frist til at finde 
ud af det ■— de er ikke spildt!

P. A.

■—■ Er De den ældste indbygger i 
byen?

— Næh, han døde forleden.

Olsen: Hvad hedder en spand i 
flertal ?

Svend: Harper.

Hvad forskel er der paa et born
holmerur og den tyske generalstab 
under 2. verdenskrig?

? ? ?
Et bornholmerur gaar fremad og 

siger tik-tak. Den tyske generalstab 
gik baglæns og sagde tak-tik.
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Den gode elev.
Jeg er en god elev, 
det er der ingen tvivl om. 
Det staar sort paa hvidt i min 

karakterbog: 
mgX i fysik, mgX i historie, 

ug 4- i orden 
Joh, jeg er en god og dygtig elev. 
Jeg læser lektier hver dag fra 4 til 6 
og fra 7 til 9.
Slaar op i ordbøger og skriver 

dem smukt ned:

turret ■— et taarn, charge — et 
bytte.

Jeg regner opgaver, slaar logarit
mer op

og skriver stile.
Sommetider keder jeg mig lidt, 
men saa aabner jeg bare for radioen 
tilpas dæmpet.
Jeg læser mine lektier grundigt: 
Først læser jeg stykket igennem, 
saa lukker jeg bogen og hører mig 

selv i lektien
uden at kigge, 
og jeg oversætter sprogteksterne 

to gange.

Men saa kan jeg ogsaa altid mine 
ting i skolen, 

og det er jeg stolt af.
Faktisk er jeg den ideale elev;
Jeg har gjort skolen til min hobby, 
hos mig gaar den frem for alt, 
og jeg passer min nattesøvn.
I timerne siger jeg mange fornuf

tige ting
om idealer og ædle følelser;
men jeg kender ogsaa den kunst at 

sige almindeligheder
■saa de lyder som dybsindigheder.
Og jeg ved nøjagtig, hvordan man 

skal opføre sig
hos hr. Jensen, 
hos Brodersen 
og hos hr. Lorentzen, 
ligesom jeg — stort set — kender 

deres mening om 
dødsstraffen og den frie hastighed. 
Joh, jeg er rigtignok en god elev, 
og jeg skal nok faa en pæn eksamen. 
Naar jeg saa har den
— min gode, pæne eksamen •— 
saa tager jeg til Aarhus og læser 

videre.
Jeg vil nemlig være lærer.
Det maa være dejligt at være lærer, 
komme ind ad døren, 
og alle eleverne maa rejse sig, 
nikke og sige »sid ned« 
og give lektie for. — 
Joh, jeg vil være lærer, 
nu kender jeg alle fiduserne, 
og saa er det ogsaa en 
god, fast stilling.
Og jeg skal nok blive en god lærer, 
det er der ingen tvivl om.

a.
(Frit efter Lyset)

» » » Støt vore annoncører — de støtter os « ««
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Kærlighed ved første blik.

Studenternes forklædninger deres 
sidste skoledag, den 6. maj, var om 
muligt endnu mere iderige end til
fældet har været tidligere. Der var 

i hvert fald ingen, der ikke morede 
sig i to dejlige fritimer en ellers 
haard lørdag morgen.

For fans.
Erik Moses Holm, Bot-Bot Allan 

og Fat Schnott Whalpp afholder 
session i Finn’s saveri.

— At vaske en neger er at øde 
med sæbe.

Der findes saa gerrige skotter, 
at de frivilligt begiver sig ind i den 
værste trængsel i haab om paa den 
maade at faa tøjet presset uden 
betaling.

Der var genvalg i et aktieselskab i 
Skotland. Alle var paa det rene med, 
at bestyrelsens formand skulle væl
tes.

Da rejste formanden sig op og 
sagde uden for dagsordenen:

— Jeg vil blot gøre opmærksom 
paa, firmaet stadig er i besiddelse 
af elleve stykker brevpapir med mit 
navn paatrykt.

—■ Han blev genvalgt.
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»Nej, lille Fido«, sagde den gamle 
artist til sin hund, »det bliver svæ
rere og sværere at være klovn, saa- 
dan som folk er nutildags.

Storm P.

I denne maaned skulle vi kikke 
pø mendenes bøkser: Køw aldrig 
bokser, de skal vaskes for meget. 
Derimod er 3-aarige fløjlsere ideelle. 
Der er noget vist personligt over 
dem. Dernæst: Køw heller ikke 
»Bukserne med alle fordele«. Bag
delen er ikke at kimse ad. Denne 
skal være lysere end resten og mere 
lavthængende. — Lad endelig være 
med at have bøkserne hængende 
nede om skoene. Smøg dem op. Saa 
har ogsaa andre end vaskeriet glæ
de af sokkerne.

Læreren: Ser I, mulæslet er et 
dyr, der har en far til æsel og en 
mor til hest — øh, jeg mener — et 
dyr, der har en far til hest og en 
mor til æsel. ■— Æh, nej — et dyr, 
der har et æsel til hest og en far til 
mor ...

Hvor de kan, de CAND’EK
H. Jørgensen i fjern fortid: Paa 

grund af landets udstrækning er 
befolkningen ikke ens i begge ender.

Stig P.: I dag er der faldet 7 mm 
regn i løbet af natten.

Stig P.: Skal vi saa lige faa sam
let, hvad vi har af tropiske klima
typer ?

Episode ved Thuleballet i 1939:
Hen paa aftenen kom der en lille, 

sjov fyr og trak mig i ærmet, idet 
han pegede paa en thulenser, der 
var sunket sammen i en krog og som 
havde en mærkelig grønlig, nærmest 
»fluorescerende« glans i ansigtet.

»Se«, sagde han.
Ved 1-tiden kom han igen og pe

gede atter paa den samme thulenser, 
der paa en forunderlig maade havde 
faaet farve i fysionomiet og nu 
vildt og ubændigt »swingede« til 
grammofonens skrattende toner.

»C«, sagde han
(Det skal maaske for eventuelle 

sproglige og andre uindviede oply
ses, at C er det kemiske tegn for 
kulstof, der er et udmærket middel 
mod tømmermænd).

Fra Thuleballet i 1938
Stemningsbillede ... En flaske be

høver ikke at være tom, fordi det 
ser saadan ud. Man kan ogsaa have 
glemt at tage proppen af.

— Og paa hjemturen: 
.. ene jeg vanker 
.. skønneste tanker 
.. om yndige skanker 
.. minder saa søde 
.. læber saa røde 
.. vidunderlig nat 
.. egen lille skat 
.. saa i hendes øjne 

ak, de evige løgne

....... øl er godt.

— Det er bedre at være en gaas i 
dameøjne end en dame i gaaseøjne!

— Den, der søger fejlfri venner, 
forbliver venneløs.
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Halfdan Rasmussen LYSRIK
Et mægtigt uvejr drog forleden 
vildt hærgende henover heden.
Et lyn slog ned i hedebonden, 
der stod og maabede med munden.
Nu gaar han rundt i himmelsalen 
med neonlys i tarmkanalen!

Hans sjæl var træt. Hans pung 
var tom.

Han brød sig ikke mere om 
at bryde sig om noget.
Han brød med ven. Han brød 

med viv.
Han brød med dette usle liv, 
som var ham lidt for broget.

En vinteraften klokken fem 
tog han en brødmaskine frem. 
Af sult maa man formode? 
Ak nej! Af tabt besindelse 
afbrød han al forbindelse 
imellem hals og hode!

Nu so ver tyst paa Assistens 
en stakkel uden common sence 
med sjælen sort og sodet.
Ak, syndere og mordere 
bli’r nemt et hoved kortere, 
saafremt de taber hodet!

— Hvis De ikke holder op med 
at drikke, Hansen, bliver De ikke 
gammel!

— Ja, er det nu ikke det, jeg altid 
har sagt, doktor, en lille en af og 
til holder én evig ung!

4
— Hvorfor staar du med lukkede 

øjne foran spejlet?
— Jeg ville bare vide, hvordan 

jeg ser ud, naar jeg sover.
4

Læreren (vredt): — Denne stil 
om »Vor hund« er ors for ors den 
samme som din broders.

Eleven: Det er ogsaa den samme 
hund.

HA! — Der kan I bare se.
Mænd ser bedre ud end kvinder 

— selv i Hollywood.
Kvinderne ser tilsyneladende bedst 

ud, men skinnet bedrager. De virker 
kun bedre, fordi de bruger kosmetik, 
gaar til frisør og klæder sig farve
rigt. Mændene virker triste i sam

menligning, fordi de alle har om
trent den samme frisure og gaar i 
omtrent ens tøj med næsten ens 
farver. Klæd kvinderne som mænd, 
giv dem mandfolkefrisure — og de 
vil tage sig endnu mindre tiltræk
kende ud end mænd. I virkeligheden 
er mændene fra naturens haand ud
styret med smukkere øjenvipper, 
øjenbryn og teint end kvinder. I en 
familie med mange børn af begge 
køn kan man finde flere kønne dren- 
de end piger.

Det er naturens ide — ikke min. 
Ligesom hannerne blandt dyr og 
fugle begyndte ogsaa mændene med 
at være det smukke køn, og det var 
kvinderne, der valgte magen. Men 
da det gik op for mændene, at det 
var dem, der bestemte, begyndte de 
at vælge »hunnen«, og straks gik 
kvinderne i gang med at gøre sig 
saa tiltrækkende som muligt — og 
se nu bare, hvad det har medført! !
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håndgribelige fordele....
Moderne strikvarer af ’Dralon’ giver Dem følgende håndgribelige fordele: Hurtige at vaske, hurtigt 
tørre... smukke i såvel mønster som facon. Formfaste, d. v.s. at de hverken kryber eller bliver for store 
i vask. Strikvarer af ’Dralon’ filter naturligvis ikke og så er de lette, bløde og behagelig lune.
Sagt med få og velvalgte ord ... det skal være strikvarer af

Den verdenskendte 
'Dralon’-etiket betyde*: 
Kontrolleret fra fiber 
til færdigvare!

dralon dralon ’Dralon’ er 
en fiber fra
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Kaffe, stegte pølser og hot dogs

RICHARDS
PØLSEVOGN STADIONVEJ

og Hobbyartikler

Østergade 22 . Hjørring . Telefon 523

Johs. O. Halle
SLAGTERMESTER

Telefon 680
&f\amkier'

HJØRRING Jr

KVALITETSVARER I 3 ETAGER

OLE NIELSEN
Købmand

Østergade 63 Talefon 478

Prøv Pkioskens Pølser

Vi bar ogsaa

Byens Bedste Bøf

Prøv vore nye frisurer

AXEL NIELSEN

HERREFRISØR
Østergade 61

G aa efter pilmærket 
— det kan De ta’ for 
gode varer

Hjørrings isenkræmmere

Vær OXfordringsfuld
naar det gælder kiks
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Kvalitets-

MØBLER 
så

LUND NICOLAISEN
ØSTERGADE 23

Vær velfriseret

Cjaa i salon „ddenna

TLF. 506

KOMPAGNI

Oluf Christensen
Postkonto 35212-Telf.709-Hjørring

Harfmann Petersen
SLAGTER

JERNBANEGADE 2 - TELE. 1 97

Drik LYSGAARDS kaffe

Mpå
HJØRRING

kvaliteten er højere 
end prisen

Først i foto

Hjørring Foto-Handel
Aksel Nicolaisen

Telefon 1018 
Jernbanegade 2, Hjørring

Aktieselskabet

Jensen & Kjærsgaard 
Børsen . Hjørring

Jern - Stål - Kul - Brændselsolier
Telefon 2000 (5 lin.)

Afdeling: Danmarksgade 74 . Frederikshavn
Telefon 2 20 00

(grammofonplader
CARL JENSEN's 

Kaffe

Søndergade Telefon 133

så

HJØRRING MUSIKLAGER 
cZ Vester gaard

TELEFON 1226
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^Den jydske springmadras

gennem mere end 100 år 

by cm og s g nonA bank... OST-KONSERVES
Aktieselskabet

Hjørring Diskontobank
^Aage Christensen

ØSTERGADE 33 - TELEFON 246

Køb ved spar 
spar ved køb — 

det betaler sig.

Kaj Christensen

HASSING
har ringene 

de er smukke og billige og 
vil lykke bringe

Hjemmelavede chokolader

Agnes Sørensens 
eftf.

ELNA PETERSEN

BØRSEN
Østergade 40 - Telefon 1615 

fører altid den bedste vare 
Hver dag hestekød

Den største is 
med guf og soft ice 

fås i 

„Isvaflen”
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TT----  '•---- --------------—-----"------ • . J

^øbman^s^aaricn ^49 
TZrad htønertw

3cns Hictscn
Børsen — jøvrtna

TWen 54-1450

Erhvervsvejledning

Amts
arbejdsanvisningen

Østergade 1 5

Kontortid: Hver dag 8,30 — 17, 
lørdag 8,30 —13, samt torsdag aften 17 — 19

Drik
^BRYGGERIET

ENDIA 01 *
mineralvande

Renseri . Farveri

AHLMANN
Østergade 10 . Telefon 337

Herre- og Drengetøj

Sparepengene anbringer man i

SPAREKASSEN FOR HJØRRING BY OG OMEGN
Vendsyssels midste pengeinstitut

Hjørring nye 
produktforretning 

v. Herluf Sønder
Blåsigvej 3 . Telf. 1431

Jern . Metaller . Klude opkøbes

»Herning«
POUL NIELSEN 

ØSTERGADE 61 - TELEFON 1467 
HJØRRING

<-Alt i tricotagej

15



VENDSYSSEL TIDENDES BOGTRYKKERI A-S

Den nye Ford Taunus 17M 1961
Smuk... særpræget og helt anderledes.

HJØRRING MOTOR COMPAGNI
Svinget 7-9 . Tit. 1246-16

Sv. A. Nielsen
HERREFRISØR

Brinch Seidelinsgade 1 . Hjørring

Den rigtige vare til den 
rigtige pris

Møbelkælderen
Børsen 

Telefon 266

Betty Mogensens 
boghandel

Alle vore modeller er 
udsøgte, både hvad stof, forarbejdning 

og facon angår 

derfor ingen dusinvarer !

A/s TOM BRO
Østergade 46 - Hjørring - Telefon 1900

Gå til. ..

3?°
BEKLÆDNINGS MAGASIN

GEORG KRAGLUND HJØRRING

Kun 1. kl. s varer føres
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PLASTIC og VOKSDUG 
TIL SOMMERHUSET

ANTONJENSEN
TAPET- & FARVEHANDEL

ELLEN POULSENS 
boghandel 

Østergade 7, Hjørring, tlf. 168


