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Og så er det slut
Med dette nummer af Krateret, 

der bliver det sidste under den sid
dende redaktion, ønsker Krateret 
sine læsere og annoncører en rigtig 
glædelig jul og et godt nytaar.

Samtidig takker vi for den gode 
samarbejdsvilje, der er udvist i det 
forløbne Krater-aar.

Vi trækker os tilbage i god ro og 
orden med en forvisning om, at vi 
har gjort alt, hvad vi orkede, for at 
Krateret skulle blive et læseværdigt 
skoleblad, og vi haaber, at den frem
gang, der er sket med Krateret i de 
senere aar, maa blive fortsat og om 
muligt yderligere øget.

Vi er kede af at maatte holde op 
nu, hvor vi lige havde fundet melo
dien, men alt faar jo en ende.

For fremtiden skulle Krateret 
være sikret, idet vi har udpeget en 
efterfølger, som vi ved, vil føre Kra
teret ind i endnu en god sæson. 

Jens Kjeldsen, II gm, er allerede 
saa smaat sat ind i redaktionsarbej
det og overtager Krateret med haa- 
bets grønne farve paa forsiden.

Vi skal ikke videre udbrede os 
over vor sorg over at skulle sige 
farvel, men endnu et kort øjeblik 
lade vore røster lyde en sidste gang 
og derefter glide bort i glemselens 
taager som et tilfældigt led i en 
lang kæde.

Men inden du blader videre til 
næste side, minder vi dig lige om, 
at det er ved at være paa høje tid 
at udtænke emner til næste aars 
formandspost, redaktørhverv, for
retningsførerpost osv. Generalfor
samlingen holdes jo allerede i janu
ar, men det kan jo naas endnu.

Og hermed ønsker vi endnu en
gang: GLÆDELIG JUL TIL ALLE 
LÆSERNE OG ANNONCØRERNE

Niels, Ole og Gunnar
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„Op lille Hans, op lille Hans ..
Denne lille historie handler om en 

lille, forpjusket mand i blaa fløjls
bukser. Han er lyshaaret og lidt 
vanskabt, da han har et hul imel
lem de to fortænder i overmunden. 
Det bevirker, at han af og til spyt
ter, naar han bliver vred. Han er 
lærer, og naar han pludselig brøler 
op, sidder alle og ryster. Mest den, 
der skal op. Han har ogsaa den 
mærkelige ide med somme tider at 
haane den, der er oppe ved tavlen

Jeg husker engang med Lands
skolescenen. Lige før forestillingen 
skulle begynde, ville han absolut hen 
foran tæppet for at sige en hel mas
se sludder. Saa skete katastrofen. 
Han kunne pludselig midt i vrøvlet 
ikke huske, hvad stykket hed, og 
først efter at have sunket et par 
gange, kom han paa det.

Han havde ikke slugt søm, kun 
tegnestifter; men det var til gen
gæld hans livret. En dag tabte han

Når 
Hans 
mimer!

og ikke kan stave det ord, han skal 
skrive.

I begyndelsen lo alle eleverne al
tid, naar han forsøgte at være vit
tig, men det blev de snart trætte 
af, og som tiden gik, brækkede de 
sig næsten over det.

Engang begyndte han pludselig 
at lege midt i timen. Han kaldte 
det at mime, men det saa nærmest 
ud, som om han var tosset, saadan 
som han skabte sig. Og det værste 
var, at han saa fandt paa, at nogle 
af eleverne skulle opføre sig ligesaa 
fjollet, endda efter at de havde øvet 
sig derpaa. 

en hel æske af denne delikatesse, 
men han ville ikke nedværdige sig 
til at slikke dem op, mens andre 
betragtede ham, saa han smed hele 
middagen i papirkurven.

Han skal engang have sagt, at det 
var hans pligt at være til grin, og 
det fik han rigeligt opfyldt. x.

— Med al mulig respekt for ano
nymiteten, som vi er glade for at 
kunne skjule indsenderen af oven- 
staaende i — vil vi lige oplyse, at 
stykket er indsendt af en elev fra 
1. real. Vi takker for indlægget!

red.

4



er rigelig deres pris værd!



NYE BØGER
I halvfemsernes Rusland var der 

ikke som herhjemme tale om aim. 
skolegang. Mange børn fik ingen 
undervisning.

— Den viden, andre børn ellers 
henter sig i skoletimerne, om na
turen og naturens love, om historie 
og meget andet, fik vi ind gennem 
vore egne iagttagelser og mamas 
og papas fortællinger — og Miskas 
og Hvradoskas. Alle mennesker var 
fulde af historier og sælsomme be
retninger om ting, de selv havde op
levet og kunne huske eller andet, 
der var passeret for halvtreds eller 
hundrede aar siden, og som var for
talt dem, da de var børn, af deres 
forældre eller bedsteforældre. Og 
sommetider blev der berettet saa 
levende, at man syntes, den, der for
talte, selv maatte have været med 
i dramaet ...

Saaledes siger Karl Bjarnhof i 
»Histroien om Sascha«, og han siger 
samtidig med en del om den lille 
russiske jødepige, hans bog handler 
om og om sin egen indstilling til det 
stof, han behandler. Igen og igen 
vender han tilbage i tiden og fortæl
ler fru Sascha Wambergs ungdoms
erindringer, som om han selv havde 
oplevet dem.

Karl Bjarnhof besidder en sjælden 
evne til dyb menneskelig forstaaelse. 
Det mærkes i næsten alt, hvad han 
siger. Men ikke nok med, at han 
har denne indføling, han forstaar 
ogsaa at give den videre paa papi
ret, saa han med rette besidder sin 
plads blandt dansk memoirelittera
turs dygtigste forfattere.

Bogen tegner levende billeder af 
halvfemsernes Rusland, af en jødisk 
families liv og af onkel Mojschele, 
der maatte trælle i Sibirien i 25 
aar, fordi hans lille søn en dag 
legede »at skyde Zaren« m. m., 
men først og fremmest er det en 
bog om Sascha, om hendes barndom 
og udviklingen frem til voksen.

Sascha har prøvet at glemme sin 
barndom, hvor hun gang paa gang 
blev mindet om, at hun tilhørte et 
folk, man ustraffet kunne mishand
le og myrde, men hun kan ikke helt 
—« Det lykkedes aldrig, for hver 
gang, det var ved at ske, sørgede 
begivenhederne for at minde baade 
mig og mine om, at intet var an
derledes, men meget, meget værre. 
Derfor maatte vi indrette os paa at 
leve videre med en lille usikkerhed, 
en lille iskold angst i hjertet« -------  

»Historien om Sascha« er en al
vorlig bog, men dens smaa pudsig
heder, dens store humor og vid, 
gør den let. Det er en god bog, for
talt af en stor forfatter.

(Gyldendal. 19,75 kr.)

Med Christa Karlssons digtsam
ling »I denne nat« i tankerne, er 
det med glæde man begiver sig i 
gang med hendes debutroman »Det 
uforudsete«, og man skuffes ikke i 
denne forventning, for Christa 
Karlsson beviser tilfulde, at hun 
magter andet end prosa.

Bogens fortællende jeg, en kvinde 
indlagt med daarlige nerver paa et 
hospital, skildres gennem en række 
spredte oplevelser. Hendes egoist
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iske jeg dominerer. Hun er en af de 
kvinder, der ved, hvad hun selv 
behøver, men ikke tænker paa an
dres behov.

Hun, kvinden, har reddet sig ud 
af en pinlig situation ved at gifte 
sig med en skikkelig og rolig mand, 
men forelskes brændende i en mand 
med lam underkrop.

Saadan set har vi i ny udgave 
det sædvanlige trekantdrama, men 
Karlsson har givet temaet nyt liv 
ved at se det i den egoistiske kvin
des perspektiv og ved uden manende 
pegefinger at tvinge læseren upar
tisk ind paa problemet.

Det er det, der gør, at man leves 
saa godt ind i romanen, at man vo
ver at tilgive, at man fatter og at 
man tør dømme.

Margit havde en utaalelig mand. 
Hun kvalte sit eget barn med en 
dyne, eller ville maaske blot dække 
det til. Hendes far holdt paa den 
forkerte hest under krigen. Hendes 
dominerende magt over jævnaldren
de i barndommen lærte hende ikke 
at skelne, men naar sidste side er 
læst, ved man, at det, man antog 
i begyndelsen, er rigtigt. Hun har 
kun en trang: selvtilfredsstillelse.

Meget mere taler for denne ro
man, men det vil blive for omfat
tende at komme ind paa dem her. 
Lad mig nøjes med dette:

Efter dette virkelige mesterværk 
kan man sikkert vente sig andre 
betydelige værker fra samme haand.

(Gyldendal: 18,50 kr.)

Maaske skulle jeg have læst dem 
i omvendt rækkefølge. Men det op
dagede jeg først bagefter. I den 
rækkefølge, jeg nu fik læst de to 
bøger: Christa Karlssons: »Det 
uforudsete« og Leif Panduros: »Øg
ledage« var jeg ved at flække af 
grin og dø af kedsomhed og triviali

tet. Frederik Nielsen har betegnet 
Leif Panduro som den nyeste klovn 
i modernismens popcirkus og har 
samtidig stillet spørgsmaalet: »Vil 
Leif Panduro slaa Klaus Rifbjerg?«

I sandhed: Jeg tror det ikke.
De vil snarere blive sidestillede. 

Man kunne sige, at de er faret lige 
meget vild i ord, løse udbrud og in
tetsigende citater.

Det, Per Vestergaard sagde i sid
ste Krater om Klaus Rifbjerg, kun
ne for saa vidt gentages om Leif 
Panduro, men der maa føjes lidt til.

Det er stygt at kalde »Øgledage« 
en roman, ligesaa stygt som det 
var at kalde »Camouflage« et digt.

Men der er et lille men.
Der er den forskel paa Rifbjerg 

og Panduro, at sidstnævnte paa ca. 
hver fjerde side »forglemmer« sig 
selv og fremkommer med et ganske 
pænt sammenhængende citat, men 
godt i gang med disse skønne ord, 
aner man pludselig, at forfatteren 
er kommet i tanke om denne misér, 
og igen bliver tankegangen rodet 
og næsten uforstaaeligt for almin
delige mennesker.

»Romanen« rummer mange bana
liteter og vulgære udbrud, som for 
den sags skyld nemt kunne udlades, 
men skulle man i gang med rader- 
kosten, ville der kun blive det antal 
kommaer tilbage, som Rifbjerg har 
undladt at sætte i »Camouflage«.

Forsøget er altsaa allerede døds
dømt fra starten, og det maa »Øgle
dage« ogsaa være.

I hvert fald er mine tanker om 
modernismen efter omtalte to repræ
sentanter meget flakkende.

(Gyldendal: »Øgledage« 14,75 kr.)
—gk—-.
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Modernisme

Vi lever i en urolig og splittet 
tid. Det mærkes i kunsten, i poesien 
og i digtningen.

Ikke alle fatter eksperimenterne.
Heldigvis!
— I Aktuelt har Niels Kaas Jo

hansen spurgt den store norske dig
ter, Arnulf Øverland, om hans syn 
paa den modernistiske, ekspemente- 
rende litteratur.

— Og Arnulf Øverland svarer:
— Det er min oprigtige overbevis

ning, at modernismen er kørt ind 
paa et litterært sidespor. Naar det 
kommer til stykket, henvender den 
sig til en lille hoven inderkreds, der 
i virkeligheden er besat af de værste 
fordomme.

— Hvad ønsker De da for udvik
lingen fremover?

— Det er mit dybeste ønske, at 
litteraturen i fremtiden vil blive 

skrevet paa en saadan maade, at den 
helt enkelt kan förstaas.

— Og dermed mener De?
— At det skrevne ord uden pan

derynken kan accepteres af de man
ge læsere, som ogsaa er fortræffe
lige avislæsere. Der drives for tiden 
rov paa mærkelige symboler og ud
lægninger, hvilket tyder paa, at vi 
lever i en opløsningstid! —

------- En litterær opløsning?
— Tja!
— Kilroy i Jyllandsposten farer 

lige paa og haardt:
Der er ganske sikkert noget for

kert i den betragtning, at et rela
tivt lille antal mennesker skal have 
monopol paa at være udøvende 
kunstnere.

Spirende talenter findes overalt, 
og det er følgeligt glædeligt, naar 
de kommer til udfoldelse, og der bli
ver trængsel i rampelyset.

Nu f. eks. dette at kunne spille 
en klaverkoncert, som en anden har 
lavet ... det er maaske meget godt, 
men der er da heldigvis ogsaa folk

OLE NIELSEN
Købmand

Gaa efter pilmarket 
— det kan De ta’ for 
gode varer

Østergade 63 Telefon 478
Hjørrings isenkræmmere

Vær OXfordringsfuld 
naar det gælder kiks
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som Tudor, der kan faa noget andet 
og mere personligt ud af et klaver. 
Ikke? Og hvad med digtere? Sha
kespeare og alle de andre var maa- 
ske meget gode, men de er vel trods 
alt lidt utidssvarende.

Derfor glædede det mig at se, at 
en ung digter havde fundet paa no
get nyt. F. eks. skriver han et digt 
med titlen Krøbling, saalydende: 
Hink hink honk hinke, hænke, hank 
hunk illæ, illæ, hank, lakrimæ la- 
krimæ honk.

Godt ikke sandt? Digtet med tit
len Biltyven er ikke ringere: Bit 
bit, bon bank bore, bim, bok beati 
bum bak birre, bare baas, beati, 
beati possidentes bok.

Det er det, vi skal have frem. 
Ingen af de gamle appeller til 
mageligheden — som naar folk skri
ver digte, enhver umiddelbart kan 
forstaa.

Jeg tænkte paa det i morges, da 
min lille schæferhvalp tog fat paa 
morgentoilettet. Hun er snart fire 
maaneder og er forlængst rutineret 
paa den personlige hygiejnes om- 
raade. Det var det, der ogsaa gav 
mig mod til at forsøge mig som dig
ter ... nemlig med følgende opus, 
betitlet Hundehvalp: Slubr slubr 
smask, sjask plask slubr piv bang, 
rasle, klir sjask plask yft yft, bang.

Digtet kan om ønskes, gentages 
for de sidste tre ords vedkommende, 

hvilket skulle give en sandere og 
stærkere rytmisk udfoldelse.

Jeg har ikke sendt det til nogen 
forlægger endnu.

Jeg venter, til hvalpen bliver 5 
maaneder, og ser, om ikke der skul
le dukke endnu bedre inspiration 
op ... noget, som ville passe til mit 
oprørske og oprindelige digtertalent«

— Tænk at kunne høre tingene 
paa den maade: Honk, hink hak 
bum ... og saa give udtryk for dem 
paa papiret. Det er da en sand kunst.

Men endnu har jeg vist ikke tyde
ligt nok vist, hvad det var, jeg hav
de paa hjerte. Den foreløbig sidste, 
der har ofret sig paa modernismens 
alter er Leif Panduro. Leif Pan- 
duro er tandlæge af uddannelse, og 
mange har funderet over, om ikke 
det havde været bedre, om han hav
de forsat med det. I »Øgledage« 
skriver Panduro: »•-------Næste sta
tion. En dame kommer ind og sæt
ter sig ved siden af dig og stirrer 
vantro paa mit ansigt.

Det skal jeg fortælle Dem, dame, 
jeg har deltaget i det store oprør, 
som lykkeligvis endte med en halv 
sejr til hver side. Og eftersom jeg 
var nonkombattant paa begge sider, 
har jeg vundet to halve sejre, hvil
ket er lig med en hel.

Og nu taler De herrenhjælpemig 
til mig og spørger, om ikke jeg er 
mig.

Kaffe, stegte pølser og hot dogs

RICHARDS
PØLSEVOGN STADIONVEJ

Hobbyarlikler

Østergade 22 . Hjørring . Telefon 523
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GRAMMOFONPLADER 
PLADESPILLERE - BÅNDOPTAGERE 

så

)TluAi£ 6c &cMy,
ØSTERGADE 49 — HJØRRING 

TELF. 2563

gennem mere end 100 år 

byenå og egneM bank...

Aktieselskabet

Hjørring Diskontobank

HASSINGs
ringe 

vil lykke bringe

BØRSEN
Østergade 40 - Telefon 1615 

fører altid den bedste vare 
Hver dag hestekød

Jo, svarer jeg, og slaar over i 
vores dialekt.

Rundt paa fire ben som katte 
kravler vi over torvet og stryger 
os kælent op ad soklen.

Ja ja saamænd bestemt vist saaeh 
jasaa men dog.

Du godeste hvor vi hygger os.
Øh, mit ansigt og hendes ansigt?
Ha ha, ja gale katte.
Miav!-------«
Naa!! — Siger du, og hvad saa?
Ja, hvad saa!!
—■ Jeg blader lidt videre i Øgle

dage og finder ...: — »Vil selvføl
gelig ikke postulere alarmerende er
farenhed, men heller ikke tavleren. 
Lidt svinet sig til har man gudske
lov.

Men kun et lille svin.
Verden er firkantet, for satan.
Hør nu her, aarsag og virkning, 

avancement, javel hr. direktør. 
Kræft skyldes en mikroenzymatisk- 
biokemofysisknuclearirritation.

Forstaaet ?
Se til højjjjrrre.
Skyd!
Det er vore fjender, disse dumme 

svin.
Det viser sig gudskelov ved øgle

besæt ... jeg mener, skizofrenioma- 
niakalisyndropsykopathi at visse 
stoffer samt lettere strømstyrker 
har en vis effekt.

Nu er De ikke Napoleon mere, hr.
De er hr. Jensen, hr. Er de saa 

ikke glad?
De er kommet tilbage fra Deres 

vanvid hr. Jensen, syng nu med os 
i takt: Den signede fryd .......«

Har man forstaaet??
Nej vel!!
Men jeg tror alligevel jeg stopper 

nu. Glemsel er det mest saliggøren
de. Derfor ikke ribbe op i tingenes 
tilstand. Eller maaske!!

Ja, det er skørt!! —gk—.
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u kan De nyde tilværelsen 100% i ’Dralon’. Den strikkede sweater, som 
ides i talrige modeller og i de skønneste farver, bruges nu sammen med 
'ralon’-elastic slacks, som er

• praktiske og smarte
• elastiske og formfaste
• lette og lune

S hurtigt vaskede, hurtigt tørre
• uovertrufne i slidstyrke

dralon
dralon

Se altid efter den kendte 
’Dralon’-etiket,.der 
garanterer kvalitets-kontrol 
fra fiber til færdigvare.

’Dralon’ er en fiber fra



Irritation
BRRRRR ...

En flue nærmede sig i glideflugt mit 
ringe leje og lagde an til landing paa 
min blomstrende tud. Irriteret pustede 
jeg en luftstrøm ud gennem tænderne, 
drejede den med underlæben opad, og 
fluen lettede.

— Filosofien omdannedes og blev 
af Comte og Spencer gjort til en Syn
tese af alle videnskaber. Med ufor
færdet materialisme erklærede sjælen 
for et hjerneprodukt — intet videre. —

Hvad var det nu, han havde sagt? 
Min trætte hjerne forsøger at udrede 
betydningen af dette vigtige citat — 
syntese af alle videnskaber —

Aarh den flue. I et par sekunder 
havde det behaget bæstet at slikke min 
runde, rødmossede kind. Min af musk
ler svulmende venstre fintere stød, og 
en lige højre sendte et hook mod den 
formastelige synder. Men fjenden var 
hurtigst og veg ved godt benarbejde 
udenom.

— »Filosofien omdannedes«. — Hvor- 
naar var det sket? Det havde jeg da 
vist ikke hørt noget om! — Naa, jo ...

Hvad var nu det? Igen! Det irri
terende lille fjols var spadseret en tur 
paa min ukrænkelige storetaa. Mit 
»kolde« verstreben spændtes som en 
fjeder og rettede et udfald mod uhyret, 
men opnaaede kun at brække et ben 
paa den. -—

— »Positivisme, symbolisme, intelli
gens«.. Johannes Jørgensen var da og- 
saa glad for ordene. Kunne han ikke 
have udtrykt sig paa et for alminde
lige mennesker letfatteligt sprog? 
Hvad sagde den forbandede kommen
tar: »Johannes Jørgensen besad et 
bred læsning, var et kritisk hoved og 
en dreven polemiker!«

Det tror jeg--------

Igen den lille irriterende djævel. Nu 
gik dens frækhed snart for vidt. Der 
var da ogsaa grænser. Dyret var be
gyndt at æde mit ene øre, passerede 
kæben, spadserede ned ad halsen og 
kildrede mit adamsæble.

I blindt raseri for jeg op, greb aften
avisen, der laa ved siden af mig, fol
dede den hastigt sammen og begyndte 
en jagt, der blev vildere og vildere.

Lysekronen i loftet gyngede i valse
takt. Det ene glas hoppede af og knu
stes mod gulvet med et brag.

Mit ene ben ramte stolen, hvorpaa 
vækkeuret tikkede sagtmodigt, men 
trofast. Det hoppede fornøjet af til
skuer-spænding.

Men der var stadig liv i fluen.
Jeg henledte igen min opmærksom

her mod Johannes Jørgensen, der ven
tede paa mig i sengen.

— »Og dette er symbolisme, den 
filosofiske og kunstneriske symbolisme. 
Troen paa en metafysik, en anden ver
den, et hinsides. Paa dette sted løber 
grænseskellet mellem realisterne, hvem 
virkeligheden er nok, og mystikerne, 
der med Paulus tror, at vi hernede kun 
erkender »per speculum et in anig- 
mate«.

Naa, latin ku’ han osse, den Johan
nes. Det maa ha’ været en farlig karl. 
— Mon ikke vi skulle tage det en gang 
til.

Naa ... Nu igen. Denne gang be
gyndte uhyret oppe i bogens venstre 
hjørne og spankulerede langsomt ned 
over siden.

Da den naaede til »per speculum 
et ...« smækkede jeg pr. intuition 
bogen i, men endnu engang undslap 
fjenden.

»Det er tilmed min faste overbevis
ning, at en sand verdensanskuelse nød
vendigt maa være mystisk. Verden er 
dyb. Og kun de flade aander fatter 
det ikke«.

— Flade aander? Mig bekendt findes

12



der hverken flade, runde eller firkan
tede aander ...

Fluen lagde igen an til landing, men 
denne gang var jeg der —. En lyn
hurtig drejning med hovedet, og dyret 
sejlede gennem luften og satte sig i 
stedet paa et af mine kostbare skil
derier.

Grædende af arrigskab slyngede jeg 
en bog, der laa ved siden af mig, mod 
den. Snoren paa skilderiet knækkede, 
og hele herligheden faldt mod gulvet, 
hvor glasset gik itu. Midt i det hele 
laa bogen opslaaet paa side 23, hvor 
der med blyant var tilføjet følgende 
grinende indskrift: »SKYD ALDRIG 
SPURVE MED KANONER«.

Men fluen. Tja, den var ikke mere. 
Den var kommet i klemme mellem 
bogen og glasset, en blodrød plamage 
paa bindet bevidnede dette ...

—gk—.

Jubilæum
Lørdag den 18. november fejrede 

Thule 50 aarsdagen for starten den 
18. november 1911. Festen, der 
holdtes paa skolen, blev en over
ordentlig stor sukces. Festudvalget 
havde udtænkt en mængde smaa 
faktorer, der alle var medvirkende 
til at skabe feststemning, og alle 
morede sig og var glade.

Hr. lektor Stig Pedersen var 
aftenens toast-master, og det klare
de han jo med vanlig elegance og 
humor.

Ved smørrebrødsbordet, der ind
ledte festen, fik Thules formand, 
Mogens Hansen, overrakt forskellige 
gaver. Lektor Flemming Hansen 
overrakte en chek fra lærerkollegiet 
paa 250 kr. samt en dollar fra vor 
amerikanske gæstelærer. Tandlæge 
Friis skænkede en pakke stearinlys 
til brug i Aastedhytten. Fru Gud-

— også vi køber vin og kaffe hos.. .

POUL UGGERHØJ
Hjørring . Telf. 519

OST - KONSERVES
^age Christensen

ØSTERGADE 33 - TELEFON 246

Køb ved spar 
spar ved køb — 

det betaler sig.

Kaj Christensen

Hjemmelavede chokolader

Agnes Sørensens 
eftf.

ELNA PETERSEN

Den største is 
med guf og soft ice 

fås i 

„Isvaflen”
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run Jørgensen talte og skænkede 
fra lærerhustruerne en gæstebog. 
Endvidere talte og hyldede rektor 
Brodersen, Harald Jørgensen og 
provst Arne Hindsholm, Thule.

Senere paa aftenen underholdt 
Anders Bager, et jazz-orkester spil
lede og fire elever dansede en for
rygende charleston-parodi.

Aftenen sluttede med dans til 
Ernst Thomsens velklingende toner.

Brev fra USA
Kære venner!

Nu da jeg har opholdt mig to 
maaneder i Amerika, synes jeg, det 
kan være paa tide, I hører fra mig.

Alle danske og svenske A. F. S. 
studenter rejste fra Københavns 
hovedbanegaard den 10. august. — 
11. august ankom vi til Rotterdam. 
Her laa den sore Holland-Canada 
liner „Seven Seas“ og ventede paa 
at sejle 800 studenter fra hele Eu

ropa samt Pakistan til et aars op
hold i U.S.A. — Turen over Atlan
terhavet var vidunderlig.

A.F.S. søgte at faa kabinerne ind
rettet med saa blandet „befolkning“ 
som muligt, saa jeg var i kabine 
med piger fra henholdsvis Fran
krig, Spanien og Portugal. Før vi 
rigtig kom ud at vippe, lagde vi til 
i Le Havre for at samle de franske 
studenter op. Om aftenen samme 
dag lagde vi til i Southampton, for 
at samle de engelske og de paki
stanske studenter op; sent om afte
nen befandt vi os paa vej mod det 
store Amerika. — Rejsen varede ti 
dage, og var meget interessant, da 
vi mødte nye mennesker hver ene
ste dag; paa denne maade blev man
ge gode venskaber stiftet.

Den 21. august skulle vi anløbe 
New York. Da vi alle var spændte 
päa at se land igen efter den lange 
rejse, stod vi op kl. 4, paa dette 
tidspunkt skulle der være land i 
sigte. Sikken et syn, der mødte os —

KOMPAGNI

Oluf Christensen

Postkonto 35212-Telf.709-Hjørring

Hartmann Petersen
SLAGTER

JERNBANEGADE 2 - TELF. 1 97

Tøj til far og søn ...
Drik LYSGAARDS kaffe

kvaliteten er højere 

end prisen

14



Først i foto

Hjørring Foto-Handel
Aksel Nicolaisen

Telefon 1 01 8 
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

Søndergade Telefon 313

så
HJØRRING MUSIKLAGER

Vestergaard

TELEFON 1226

New York City var et blændende lys
hav. Helt ude i horisonten skimte
des et svagt blafrende lys, vi fik at 
vide, det var frihedsgudindens fak
kel. Ved 7-tiden sejlede vi ind i 
New Yorks havn tæt forbi den impo
nerende, høje frihedsgudinde.

Ombord paa skibet havde vi haft 
en vældig diskussion om, hvad ame
rikanerne ville være „like“. Vi kom 
til det resultat, at de ville tygge 
tyggegummi, gaa i bermuda shorts, 
hvide sokker og tennissko. -— Og 
hvad saa vi, da vi kom ind i an
komsthallen? Tolderne tyggede me
get energisk tyggegummi, største
delen af menneskene gik rundt i 
bermudashorts, hvide sokker og ten
nissko, det gjaldt baade tykke og 
tynde! Efter at have ventet i an
komsthallen i ca. fire timer paa 
vores bagage, kunne vi endelig tage 
afsted til A.F.S. kontor, hvor det 
var meningen, vores familier skulle 
komme og hente os. Turen i bus 
gjorde et dybt indtryk paa os, vi 
saa alle de høje skyskrabere, hvoraf 

mange virkelig var omgivet af skyer 
helt oppe omkring toppen; alle i 
bussen sad derfor i den mest akave 
stilling for at være i stand til at 
se toppen.

A.F.S. kontor ligger lige bag ved 
United Nations bygning og ikke ret 
langt fra den højeste bygning i New 
York, Empire State Building, saa 
vi fik lejlighed til at studere dem 
nærmere, medens vi ventede paa, at 
vores familier skulle afhente os.

Eftersom jeg var en af de sidste 
studenter, der blev afhentet, kunne 
jeg faa lejlighed til at se alle mine 
kammerater tage afsted med deres 
familier. En familie, som skulle hen
te en pige fra Italien, gav den mest 
mærkelige volkomst set ud fra euro
pæisk synspunkt: det eneste, mode
ren sagde til hende, var „Hi“! Der
efter tyggede hun bare videre paa 
sit aabenbart uundværlige tygge
gummi.

Ved fire-tiden kom min familie og 
hentede mig. De var nøjagtig, som 
jeg havde haabet. Familien bestod af 
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Mr. and Mrs. Parvin samt fire piger 
paa henholdsvis fire, ni, femten og 
sytten aar. Vi bor i Merchantville, 
som er en lille by paa 4000 indbyg
gere; den ligger lige overfor Phila
delphia paa den modsatte side af 
Delawere River.

Skoleordningen herovre er slet 
ikke som vores; her kan hver elev 
vælge de fag, han har brug for for 
sin videre uddannelse. Derfor har 
hver elev sit skema at gaa efter, og 
da der kun er tre minutter mellem 
hver time, er alt vild forvirring i de 
tre minutter.

Det er underligt at høre, hvor 
uvidende nogle teen-agers er, naar 
det gælder Danmark, ja, Europa i 
det hele taget. Mange har spurgt 

mig, om vi da virkeligt stadig gaar 
omkring i folkedragter! Andre har 
spurgt mig, hvilket sprog vi taler; 
naar jeg fortæller dem, at vi selv
følgelig taler dansk, bliver de meget 
forbløffede, „for de troede sandelig 
ikke, at saadan et lille land havde 
sit eget sprog. De troede, vi talte 
enten engelsk eller tysk!

I overmorgen skal jeg paa. en tre
dages tur med seniorklassen til 
Washington. Det glæder jeg mig til.

Jeg er sikker paa, at jeg aldrig vil 
fortryde mit aar i Amerika, efter
som jeg lærer saa mange nye ting 
og faar nye indtryk i massevis.

Mange hilsener!

Lene Therkildsen

Rejsen om jordens interferens
FRA JOHANNES V. JENSENS »DIGTE« 1902-21

Den blaa nat er saa stille. Jeg ligger søvnløs.
Stilheden vider sig og klinger.
Det er lyden af tusinde miles tomhed.
Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler.

Min puls, mit hjertes hede spænding holder mig vaagen.
Men jeg overvejer med kølig hu. 
En kraft passerer mine nerver, 
og jeg ligger som livløs.

Længe tænker jeg med iskold ro 
paa den flammende utaalmodighed, der er min skæbne.
Pludselig føler jeg ganske, fatter, og uden at røre mig 
en ulidelig smerte slaa ud i min bevidsthed og svinde igen.

I morgen skal jeg staa op, 
ladet med eder og livslyst 
som alle morgener før.
I morgen skal jeg konfronteres med vaskefad, 
skohorn, tandbørste og hele historien, 
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tobak og solskin og tuborg fra fad.
Og jeg t i 1 s t a a r :
Enten er dette topnoteringen af menneskelig lykke, 
ægte efterlignet,
eller det er en dum og sørgelig fiktion.

Det nytter jo ikke at nægte det, 
jeg nærer en sønderdelende proces i mit hoved 
saa saare jeg tænker.
Min bevidsthed arbejder skærende.
Jeg ødelægger al drift, til trods for mig selv.
Intet er sandt, intet er umagen værd.

Aldrig har der været følt smerteligere hovmod end det, 
jeg alene føler ved besiddelsen af mit sinds knivsystemer.
Naar forestillingen med verdens topmaalte under mødes med forestillingen 

om alle tings elendighed, da lever jeg.
Denne knagen af akslerne, 
dette djævelske sammenstød af psykisk lyd frigør de transcendentale

smertevibrationer, der er formen for mit inderste jeg.

Min bevidsthed ytrer sig som sjælelig interferens.
Selve det skrigende forhold mellem alle
iøvrigt harmoniske virkeligheder 
er mit indres gennemtrængende toneart.
To diametralt modsatte livsbevidstheder mødes og skærpes i mit hjerte.

Den blaa nat er saa stille. Jeg ligger søvnløs.
Stilheden vider sig og klinger, hviner, skingrer!
Det er lyden af tusinde miles tomhed imellem de kværnende stenkloder.
Det er rummets monologer, hvis ringe mødes med tidens tonløse cirkler.

^Den jydske springmadras 

fra Hjørring

Kvalitets-

MØBLER 
så

LUND NICOLAISEN
ØSTERGADE 23

Vær velfriseret

Cfoa. i 30.Ion „y^enna

TLF. 506
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ENDNU ENGÄNG: I 1942 underskrev russerne en er
klæring om, at de ikke ville udvide 
deres territorium. Siden da har Sov
jet skaffet sig herredømme over 
eller kontrol med 11 lande med ialt 
750 mill, indbyggere.

Fra 1942 til 1946 lovede russerne

KOMMUNISMEN
Vi har modtaget:

For kort tid siden blev der af et 
par gymnasieelever uddelt løbesed
ler med en indbydelse til et »stort 
ungdomsmøde« arrangeret af Dan
marks Kommunistiske Ungdom. Al 
mulig respekt for andres mening og 
overbevisning, men kan nogen vir
kelig overbevise sig om, at det kom
munistiske program er rigtigt?

Siden USA i 1933 anerkendte 
Sovjetstyret, har de to lande for
handlet med hinanden henved 3400 
gange. Resultatet er blevet rundt 
regnet 106 mill, ord (nok til at fylde 
620 bind a 400 sider) foruden godt 
50 vigtige aftaler, hvoraf russerne 
kun har overholdt 2: Løfterne om, 
at de ville gaa med i krigen mod 
Japan (efter at amerikanerne hav
de kastet atombomberne), og vest
magternes tilladelse til luftkorri
doren til Berlin.

Russerne har endvidere lovet at 
behandle Tyskland som en enhed 
og »gjorde det« ved at spærre deres 
egen besættelseszone for »vestlig 
indflydelse«. De lovede at afruste 
Tyskland og opbyggede »derfor« en 
halv-militær østtysk politistyrke 
paa over 100.000 mand. De lovede 
politisk demokrati med tale- og 
ytringsfrihed i Østzonen, hvorefter 
alle partier, der ikke var kommu
nistiske eller samarbejdsvenlige, blev 
forbudt og alle demokratiske frihe
der undertrykt. 

gentagne gange at sikre frie forhold 
og frie valg i Ungarn, Bulgarien, 
Polen, Tjekkoslovakiet og Rumæni
en. Og hvad blev resultatet? Alle 
disse lande fik russisk diktatur mod 
folkets frie vilje.

I Ungarn blev resultatet revolu
tion. Det var den nye generation, 
der havde faaet tilstrækkeligt. I 
tolv lange aar var disse mænd og 
kvinder blevet opdraget til at være 
kommunister. Nu vendte de sig imod 
deres læremestre med et forstaae- 
ligt had.

— Det var de russiske tropper, 
som blev sendt ind i Ungarn efter 
kampenes udbrud, der anrettede de 
største masakre i Budapest, og det 
først efter, at de var blevet ført bag 
lyset af deres officerer. De fik at 
vide, at amerikanske soldater havde 
oversvømmet landet, og at ungar
ske fascister, kapitalister og gods
ejere var gaaet til kamp mod den 
brede befolkning.

Om denne russiske skændselsger
ning skrev Yew York Times: Vi an
klager Sovjets regering for mord. 
Vi anklager den for det nedrigeste 
forræderi og den laveste svigefuld
hed, historien kender til. Vi anklager 
den for at have begaaet en saa 
uhyrlig forbrydelse, at deres skænd
sel aldrig kan glemmes, aldrig kan 
tilgives!

Saadan kunne jeg fortsætte med
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at opremse de kommunistiske 
skændselsgerninger. Berlins deling, 
atombombesprængningernes genop
tagelse, sabotagen af FN, etc.

Det er mig forøvrigt ganske ube
gribeligt, at uddelingen af løbesed
lerne ikke blev stoppet af de sted
lige myndigheder.

Maa jeg til slut sige KAB, at han 
ikke staar alene her paa »kuturens 
højborg«. Vi er i hvert fald nogle 
stykker, som ganske deler hans 
synspunkter om kommunismen.

Krusse i 1961: »Den, der genop
tager a-bombesprængningerne, vil 
gøre sig skyldig i en forbrydelse 
uden undskyldning!«

HK, I m.

Idet jeg undskylder forkortelsen 
af dit lange indlæg, vil jeg gerne 
henvise din opmærksomhed paa et 
par ikke helt overensstemmende 
faktorer i dit stykke. Du skriver, 
at det er ubegribeligt, at uddelingen 

af løbesedlerne ikke blev stoppet af 
de stedlige myndigheder.

For det første aner de »stedlige 
myndigheder« sikkert ikke disse 
sedlers eksistens. I 3. g kender vi i 
hvert fald intet til dem.

Dernæst ville en saadan inddra
gelse være fuldkommen i strid med 
det demokrati, du saa glødende til
beder og begejstres for.

Jeg skal nøjes med dette og over
lade al videre disput til Niels Kær- 
gaard. red.

Jeg vil gerne indlede med at stille 
dig et spørgsmaal HK. (Betyder det 
haardkogt konservativ?) Har du 
læst det kommunistiske manifest, 
»Kapitalen« eller hvilke andre for
udsætninger har du for at kunne 
udtale dig om kommunismens rigtig
hed? Hvis ikke du har særlige for
udsætninger i saa henseende, maa 
jeg betragte hele indlæget som en 
bekræftelse af Harald Nielsens ord: 
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»Man bedømmer andre ud fra deres 
handlinger, men sig selv ud fra sine 
idealer«.

Thi hvis man ser paa Vestmagter
nes handlinger, er de ligesaa folke
retsstridige som USSR’s. Lad os se 
paa Tysklands-problemet: Det var 
ikke som almindelig antaget, USSR, 
der begyndte fastlaasningen af 
Tysklands deling. Det staar efter de 
nyeste undersøgelser klart, at det 
afgørende ansvar i saa henseende 
maa tillægges Frankrig. At Øst
tyskland ikke er noget paradis, og 
at aftalerne er brudt, er givet, men 
akkurat det samme er sket i Vest
tyskland. Vesttyskland er ogsaa op
rustet. (Vesttyskland er det land i 
Vesteuropa der har købt flest vaa- 
ben i de sidste aar). Koncernerne, 
der betalte Hitler, skulle opløses, 
men i dag »staar Krupp som sym
bol paa Vesttysklands vilje«. (Det 
er et citat af den tyske vicekansler 
og finansminister Erhardt).

Men hensyn til ytringsfriheden er 
tilstandene ens i Øst- og Vesttysk
land. I Øst er alle kapitalistiske par
tier ganske rigtigt forbudt, men det 
samme gælder de kommunistiske i 
Vesttyskland.

Paa lignende maade kan man fin
de paralleller til de andre ugernin
ger, HK nævner. Man kan nævne: 
Algier, Angola, Katanga osv.

Diskussionen viser altsaa ikke, 
som HK tror, at kommunisterne er 
værre end alle andre. Den viser der
imod, at det staar sløjt til med folke
retten idag. Den eneste maade, hvor- 
paa man kan faa landene til at over
holde love og traktater, er med 
magt. Det er derfor, som aldrig før, 
nødvendigt med en stærk FN-politi- 
styrke.

Indtil vi faar denne styrke, maa 
vi lempe os frem mod en løsning af 
problemerne, thi selv om man ikke 

er kommunist, maa man indrømme, 
at det styre, der findes i USSR og 
Kina, ikke lader sig rokke.. Derfor 
maa vestlig udenrigspolitik søge at 
støtte moderate kræfter som f. eks. 
Tito og Gromulka istedet for kræf
ter som HK, KAB, Moralsk Op
rustning, thi derved vil man uvæger
lig støtte den uforsonlige fløj i 
kommunistlandene, altsaa Kina- 
Albanien linien.

Otto Wæver-Rasmussen i fysik
timen: Naah, jah, skat. Nu er vi 
jo kommet helt løs fra hinanden.

Og senere til samme skat: Du be
høver slet ikke at blive saa sex- 
kantet, hver gang du kommer op til 
tavlen.

»Ingenting er saa galt«, sagde 
soen, »at det ikke nok skal orne 
sig«. (Bager)

Lapperne må da kunne siges at være ex
perter i REN kultur i nordisk SAMarbejde

-man falder hurtigt

for en pige der bruger

luksusæske

EN BREINING PUDDERCREME
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En oase midt i modernismens forvirrede sogen

Det gamle træ, o, lad det staa, 
indtil det dør af ælde;
saa mange ting, det husker paa, 
hvad kan det ikke melde;
vi det saa fuldt med blomster saa, 
de friske grene hælde;
det gamle træ, o, lad det staa, 
det maa I ikke fælde.

Nu vil jeg da paa vandring gaa, 
men det kan jeg fornemme, 
man rejser ud for hjem af naa; 
thi bedst er det dog hjemme. 
Naar træet her har blomster paa, 
det vil min hjemkomst melde; 
det gamle træ, o, lad det staa, 
det maa I ikke fælde!

H. C. Andersen
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Julestemning på HG
Naar forsiden i dette nummer af 

Krateret ser ud, som tilfældet er, er 
det ikke fra vor side noget forsøg 
paa chikaneri af en enkel-person. 
Næh. Ideen er taget direkte op fra 
III gmb, der har klasseværelset 
fyldt med kravlenisser, men der er 
det specielle ved disse nisser, at de 
alle bærer lærernes ansigter.

Vi fandt ideen saa straalende og 
utraditionel, at vi uden tøven for
søgte os i samme genre.

Har du ikke allerede set de dej
lige nisser, bør du gøre det i meget 
nær fremtid. Mangt et menneske 
har været ved at dø af grin over 
synet.

Jul! Tja i morgen har vi afslut
ning. Terminen er overstaaet, og 3. 
g’erne skal bage æbleskiver. Karak
terbogsuddelingen er afsluttet, og 
de værste efterdønninger er vel rul
let bort, saa nu er der rigtig stem
ning for en afslappende dag. Kra
teret har forsøgt at gøre sit til det 
samme. red.

NIKOLAJ sender seminariet sine 
hjerteligste lykønskninger i anled
ning af indvielsen og udtrykker 
haabet om, at der ikke her hos dets 
nabo maa udvikle sig en varig 
seminarcissisme.

NIKOLAJ anser det for at være et 
udslag af titovistisk rummandtik, 

naar hans ven Nikita nu efter saa 
mange aars Marx paa stedet de- 
grad-erer Stalin.

Endelig
Saa kom du endelig. Af store og 

smaa var du ventet med længsel, 
og alligevel forløb din ankomst ret 
stilfærdigt. Efter en langvarig og 
trættende rejse hertil i en stiv flyt
tebil, som ingen kan misunde dig, 
anbragtes du paa hæderspladsen, 
stillende din undseelige blufærdig
hed til skue. Det er nu din lod. 
Aarhuspige!

Hvor de kan — de Cand'er!
Bager: Det forlyder, at doktor 

Liberkind har anskaffet sig en stue
ren, hvis det da ikke er en avis-and.

Frk. Bagge til Karl: „Lad være 
med at æde franskbogen“.

Karl: »Det ville være en slem 
mundfuld«.

Jørgensen: Vi kan ikke bevise 
noget ved tanken. — Mon han kan 
bevise det?

Jørgensen: Der er ingen af os, 
hvis bedsteforældre er døde barnløse.

— Næh, TÆNK!

Bager: De hellige kør i Indien var 
før relikvier og startede deres til
værelse som kalvinister.

Og saa var der skrædderen, der 
tabte traaden.

Græshoppen, der var højt paa 
straa.

Kærgaard: Venstre er et hus med 
mange kamre.

Jensen: Saa er de vist faret vild 
i dem.
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3cns Hklscn
karsett * Hjørring

TTeUfen 54^1450

Erhvervsvejledning 
Amts

arbejdsanvisningen
Østergade 1 5

Kontortid: Hver dag 8,30 — 17, 
lørdag 8,30 — 1 3, samt torsdag aften 17 — 19

Drik
BRYGGERIET

mineralvande

Renseri . Farveri

»Herning«
POUL NIELSEN 

ØSTERGADE 61 - TELEFON 1467 
HJØRRING

t-Alt i tricotag^

Sparepengene anbringer man i

SPAREKASSEN FOR HJØRRING BY OG OMEGN
Vendsyssels ældste pengeinstitut

amskierVs
HJØRRING

KVALITETSVARER I 3 ETAGER

Prøv Pkioskens Pølser

Ti bar ogsaa

Byens Bedste Bøf
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VENDSYSSEL TIDENDES BOGTRYKKER! A-S

Den nye Ford Taunus 17M 1961 1
Smuk... særpræget og helt anderledes. J

HJØRRING MOTOR COMPaGNI
Svinget 7-9 . Tlf. 1246-16

Sv. Aa. Nielsen
HERREFRISØR

Brinch Seidelinsgade 1 . Hjørring

Den rigtige vare til den 
rigtige pris

Møbelkælderen
Børsen 

Telefon 266

Betty Mogensens 
boghandel

AUTOMOBILHUSET
O. F. Andersen

TLF. 400 . HJØRRING . 401

Gå til. . .

370

^^beklædnings Magasin
GEORG KRAGLUND HJØRRING

Kun 1. kl. s varer føres

J|3åiå 
5\—l@lå 
w

is

rt-ii______ <T_____ t -
ELLEN POULSENS

EK TAPET-ügFARVEHANDEL-HJØRRING 9
boghandel

Østergade 7, Hjørring, tlf. 168


