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25 Øre

Lederen: Et blad fødes......
STATENS PÆDAGOGISKE STUDIESAMLING



Det er nærliggende 
at gå i

AMAGERBANKEN

FILIALER OVERALT PÅ AMAGER

SOLBJERG IS CHOKOLADE

LIS LYMSESEM
is og konfekture. 
Grindstedalle 2o. 

51286o.

VARME PØLSER Deres ønsker, 
er vor opgave.



PILEPOSTEN*s redaktion: Adrease:

Ansvarsh.redaktør: Helge Damsbo, 7©

Medarbejdere: Freddy K. Andersen, 7e
Jesper M. Sørensen, 7e
Mogens Damsbo, 5a

PILEPOSTEN, 
Pilegårds skolen, 
Ole Klokkers Vej, 
Kastrup.

LEDER; ET BLAD FØDES!!!

At lave et skoleblad er slet ikke så let og når vi påtager os 
opgaven, er det bestemt ikke Fordi vi føler os dygtige nok til at 
Fremtrylle det helt rigtige skoleblad, men Fordi vi mener, at det er 
synd, hvis tanken om et skoleblad skulle opgives, på grund aF et par 
mindre heldige Forsøg. Naturligvis må vi på Pilegårdsskolen have vort 
eget blad, hvor elevernes problemer kan komme under debat, hvor vi kan 
Fremsætte vore ønsker og Forslag, hvor vi kan videregive hinanden vore 
gode idéer og hvor vi kan more os sammen over en god historie.

Al begyndelse er vanskelig, det ved vi alle, men når man starter 
på et blad, der helst skulle interesse ca 12oo skoleelever og et 
utal aF lærere og lærerinder, må man allerede Fra starten Fastsætte 
visse mål og principper, som Fremover skal præge bladet. Et skoleblad 
må, eFter vor opFattelse, holdes i en ordentlig tone og det er i hvert 
Fald en aF de ting man allerede Fra starten kan gennemføre. Tro ende
lig ikke, at bladet aF den grund behøver at blive kedeligt. (Hvis dette 
blad alligevel er blevet kedeligt, er det kun Fordi vi ikke magter op
gaven) .

Vi må indrømme, at vi har taget sagen i vor egen hånd og taget den 
opgave op, som naturligt hører under elevrådet, men vi vil i denne For
bindelse gøre opmærksom på, at vor hensigt ikke er at konkurrere med 
en "Folkevalgt" redaktion, men kun at vise hvorledes vi mener et skole
blad skal Fremtræde.

Skulle vort lille initiativ Få til resultat, at elevrådet Frem
kommer med et bedre skoleblad end PILEPOSTEN, vil vi omgående standse 
rotationspressen og lukke redaktionen, i glæde over at vort blad 
visnede i skyggen aF et kraFtigere og mere levedygtigt blad. Indtil 
dette sker, vil PILEPOSTEN udkomme regelmæssigt hver 2. måned, og eF
ter de resultater vi hidtil har set, tror vi desværre ikke der Forelø
big er chancer For, at vi bliver Fritaget For vort redaktionelle arbej
de .

Der er sikkert noget rigtigt i det gamle ordsprog, der siger: 
"For mange kokke, Fordærver maden" og belært aF erFaringerne Fra de 
tidligere bladForsøg her på skolen, mener vi, at det redaktionelle 
arbejde bør varetages aF Færrest mulige personer. Til gengæld inviterer 
vi samtlige elever og lærere på skolen til at komme med indlæg i bladet. 
Hvis elevrådet desuden skulle Føle trang til at samarbejde med os, er 
vi overbeviste om, at vi snart kan Få et skoleblad, som vi kan være 
bekendt, og så kunne vi måske døbe PILEPOSTEN om til det aF elevrådet 
beslaglagte navn: PILEBLADET.

For at undgå misForståelser, vil vi med det samme understrege, at 
ingen redaktionsmedlemmer naturligvis må tjene penge på bladet. Dette 
nummer aF bladet vil under alle omstændigheder ikke give overskud, men 
vi håber vi kan Få det til at "løbe rundt". Et eventuelt Fremtidigt 
overskud, vil udelukkende blive anvendt til at Forbedre bladet og evt. 
til præmier i Forbindelse med konkurrencer i bladet. Det er vort håb, 
at PILEPOSTEN snart vil kunne uddeles gratis tf’ alle elever, men des
værre er der ikke noget, der hedder tilskud til skoleblade, så i Første 
omgang må vore læsere bidrage til udgiFterne med 25 øre pr. blad.

En stor tak skylder vi bladets annoncører, der i virkeligheden 
yder den økonomiske baggrund For PILEPOSTEN*s eksistens. Læs derFor 
annoncerne igennem og tænk på annoncørerne, når i "Fordeler" jeres lom
mepenge og lad også jeres Forældre læse annoncerne.
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(fortsat fra side 3)

Og så står det op til hver enkelt af jer, at vise hvad I dur til. 
Husk: Det er ikke redaktionens opgave, at skrive hele bladet, men at 
samle jeres indlæg og redigere det på en fornuftig måde. Redaktionen 
forbeholder sig ret til at foretage visse sproglige rettelser og for
kortelser af jeres indlæg, men et rettet manuskript vil altid blive 
forevist forfatteren til godkendelse inden trykningen.

Indlæg til næste nummer af PILEPOSTEN må være afleveret til et 
af redaktionsmedlemmerne SENEST DEN 1. MARTS.

Hermed ønsker vi vore læsere hjertelig velkommen "i vore spalter”

På redaktionens vegne

888^88888'888888888888888888888888888888888888888888888888888888888^8

AKTUELT
KUN FOR RYGERE
Har du tænkt på, at blot 2 cigaretter om dagen, 
allerede inden sommerferien i år, vil have kostet 
det samme, som et godt fotografiapparat. På et år 
kunne du købe en ny cykel for pengene og efter 3 år 
er værdien af en flunkende ny knallert gået op i røg. 
Værre er det dog, at de 2 daglige cigaretter i løbet 
af få år bliver cil lo eller flere således, at du 
inden du fylder 25 år, kunne købe en ny bil for de 
samme penge.

Når man så i dag ved, at tobakken,foruden din økonomi, også nedbryder 
dit helbred og svækker dine sanser. Ja, så kan det da kun skyldes 
dumhed, at du stadig synes, at det er stort at ryge.

HOLD DOG HELT OP

IDE TIL EFTERTANKE
Nogle på skolen har været så geniale, at anskaffe sig en kalender-bog 
(med et blad til hver dag i året). Det geniale består i, at man, under 
den pågældende dato, skriver hvad man har fået for af hjemmearbejde
til hver dag. Så undgår man også • 
"Jeg har desværre glemt”Nå 
Kalender-bogen kan også bruges af 
bedre huske, hvad de har givet os 
var en tvingende nødvendighed for 
Man kan jo ikke have ret meget af 
har passeret de tyve".

isse ubehagelige situationer såsom: 
så det har du" - "BAN G".

lærere og lærerinder, så kan de 
for. (Man skulle iøvrigt tro, det 
lærerpersonalet, at have sådan en. 
gangen i "spekulatoren", når man

VI BRINGER EN EFTERLYSNING
Politiet i Tårnby beder os efterlyse den llo-årige sadel- og pedal- 
assistent Ole Dunhammer Gummistøvle Olsen. Han var ved bortgangen 
iført cykelhue med reservehjul og gedebukkestyr, skudsikker vest med 
skydeskår, elektrosvejtset slips med automatisk selvbinder, motor
handsker med fast startsving og vigepligt samt udsigt over Kastrup 
Lufthavn, vindjakke med indbagt brødudsalg, dobbelt udkobling og 
bar mave.

INDBRUD (citat fra et østtysk dagblad)
"En dristig tyv har i nat begået indbrud på byens kæmnerkontor, hvor 
han bl.a. fjernede resultatet af næste års frie valg".

LIVSFARLIGT FORSØG (citat fra fysikbogen)
"Dette forsøg er meget farligt for mennesker, og må derfor kun 
udføres af læreren".
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L N HISTORIETIME.

'Go’da’drenge, nå sæt jer ned. Hvad var det så vi skulle høre om 
i dag? Vi slap sidst ved - Svend rolig - ved Gorm den Gamle. Ser I 
drenge, Gorm den Gamle troede ikke på - Sofus, hør efter - på den 
levende Gud, han var, hvad man også kalder for en - laban, da osse 
kalder for en hddning. Hans dronning derimod var kristen.

Hun var den af folket højt elskede Thyra med tilnavnet - nu får du 
snart en på skrinet - med tilnavnet Danebod.

Hun formildede ofte kongens vrede. Gorm havde et heftigt sind, han 
kunne blive meget hidsig over - dumme idioter, hold op med den 
hvisken - over lidt.

Dronningen byggede den bekendte vold, der ligger nede ved - de tre 
sidste borde, sid stille - nede ved Slien. De havde to sønner, den 
ene hed - Sofus, hvad er der nu? nå ja så gå da - hed Knud, den an
den Harald. Det fortælles, at Gorm elskede den ældste af disse to 
sønner højest, så højt, at han svor på, at den, der kom og sagde - 
spyt det infame tyggegummi ud knægt - og sagde, at han var død, selv 
skulle lide døden.

Til al ulykke sker det, at Knud dør på et vikingetogt. Ingen vovede 
at sige det til — Rasmus, luk vinduet i - til kongen. Så påtog dron
ningen sig det.

Hun bar sig ad som en rigtig - skurk, bandit, hva’ert’ du sidder 
med - som en rigtig snild dronning. Hun bød sine to jomfruer - Peter 
og Søren, træk gardinerne væk fra vinduet - sine to jomfruer, at de 
skulle dække alle vinduerne til med sort klæde. Som sagt, så gjort.

Da kongen kom ind i den mørke sal, udbrød han: - næh, hvad er det 
for en modbydelig stank her er? Hvem er det? Carl, luk alle vinduer
ne op - udbrød han: Hvad betyder dette?

Så fortalte hun ham en historie om en hvid og en sort fugl, der drog 
bort, men kun den ene kom tilbage. Da forstod kongen, hvorfor salen 
var draperet.

Med et af smerte fortrukket ansigt udbrød han: - vil du ha’ et rap 
over halen? - udbrød han: Så er min søn Knud død? Det sagde I 
Herre og ikke jeg, svarede dronningen.

Stor var sorgen hos kongen, ja, så overvældende, at han døde dagen 
efter af - atisch, af øh atisch - af begræmmelse l’

HØRT PÅ LÆRERVÆRELSET:

(Lærer X gætter kryds og tværs)

X: Frk. Y, kan De sige mig et ord 
for ende på 3 bogstaver, det 
midterste er ø.

Y : Ja, død.

X: Frk. Y, kan De låne mig et 
viskelæder.

Eleven: Min far siger, at vi ned
stammer fra aberne.

Læreren: Din families anliggender 
interesserer mig ikke.

Gårdvagten (strengt): Hvordan 
begyndte slagsmålet?

Ole: Joe, det hele begyndte med 
at Søren slog igen.

"Dyden i midten',' sagde fanden, 
(han havde sat sig mellem to 

lærere).
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A. CHRISTOFFERSEN
SLAGTER OG 
VIKTUAL1E

PRÆSTEFÆLLEDVEJ H5 - TLF 50.28.68

PLYFA KASSER vil du møde overalt, ligegyldigt hvilken branche 
du vælger, når din skoletid er forbi.
PLYFA KASSER, der fremstilles af vandfast limet birketræs
krydsfiner, eksporteres til mange lande og bruges til utallig« 
formål.
Mange danske skoler bruger iøvrigt PLYFA KASSER til klassesæt 
til biblioteksbøger og til sløjd- og håndarbejder m.v.



sporten
håruboloturnerirgen
Tirsdag d. 1.februar afvikledes håndboldturnering 
i drengenes gymnastiksal. Følgende hold stillede op:

7e-hold 1 7e-hold 2
Ireal-piger IIreal

7f-drenge 7f-piger Ireal-drenge

Holdene blev inddelt i 2 puljer hvoraf de to bedste i hver pulje gik videre
til semifinalen.

7e-hold 2 7e-hold 1
7f-drenge 7f-piger
Ir.-drenge 
Ir.-piger

Hr.

Resultaterne blev:
Pulje I Pulje 11

Nr.1: Ir.-drenge 
" 2: Ir.-piger
” 3 : 7f-drenge
" 4: 7e-hold 2

Nr.1: 7e-hold 1 
" 2: Ur.
" 3: 7f-piger

D.v.s. at: 7e-hold 1 Ireal-drenge Ireal-piger og Ilreal
gik videre til semifinalen.

Her blev spillet to kampe: 7e-hold 1 mod Ir.-piger
Ir.-drenge mod Hr.

Resultatet blev at 7e-hold 1. og Ir.-drenge vandt. Finalen kom så til at se 
sådan ud:

7e-hold 1. mod Ir.-drenge.
I.reals drenge vandt finalen og sluttede som en flot nummer 1.
8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

e
 SKOLEBALLETMandag d. 31.januar var der skolebal i festsalen. 

Først på programmet var skuespillet ”] PORTEN”. 
Stykket skildrer en jævn families kår i mellemkrigsårene. Det vakte især 
jubel, da faderen i familien (Palle Njor) trådte frem på scenen. Stykket blev 
udmærket opført af elever fra II real. For instruktionen stod: herr Eilert 

Larsen.
Efter denne lødige del af underholdningen spillede "THE SULLI VANS” 

op til dans. Orkestret var godt, især deres pauser var helt formidable. 
Kvalitetsmæssigt ligger "The Sullivans", efter vor mening, som følgende:

Gruppen "The Sullivans":
Single-guitaren........ :
Rytme- " ........:
Bas- " ........:
Trommerne............... :
Sangen.................. :

Rytme- og basguitaristen synes at være de mest

tilfredsstillende 
meget tilfredsst. 
tillredsst.
tiIfredsst.
meget tilfredsst.
knapt tilfredsst.
populære i gruppen.

At den hårde "beat" er i tilbagegang, så man tydeligt. Stemningen var ikke 
helt så høj som sidste år, men det blev trods alt et vellykket bal.
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888

farve og tapel
sæt 
GLÆDE OG KULØR 
på tilværelsen
med
FARVE OG HOBBY
fra 
HOLMSGAARD

KONGELUNDSVEJ 299 . TLF. 50 34 02

Se sagen klart
lad os holde ruderne rene, 
1. kl. vinduespolering 

telf. 50 63 83
Henning Rasmussen kollundvej?



DANMARKS 
TEKNISKE 
MUSEUM

PILEPOSTEN har under vort motto: "Altid først på pletten" aflagt be
søg på det nyåbnede DANMARKS TEKNISKE MUSEUM, i det efterfølgende ka. 
det DTM.
1966 er et mærkeår for DTM, idet man netop har åbnet portene for bes< 
gende i eget hus på Ole Rømers Vej (iøvrigt en god adresse for et te] 
nisk museum) i Helsingør. DTM blev stiftet i 1911, da man begyndte a 
indsamle historisk-tekniske genstande, men hidtil har museumsgenstan< 
ne ført en højst uværdig, og af offentligheden upåagtet, tilværelse, 
idet størstedelen har været nedpakket og resten sammenstuvet på altf< 
lille plads. Dette synes temmelig uforståeligt i betragtning af, at 
museer verden over, ville stille disse ting på en hædersplads.
F.Eks. ejer DTM en af de mest komplette elektrotekniske samlinger i 
verden og alt er velrestaureret og kan vises i drift, (denne samling 
er dog endnu ikke udstillet).
Men nu er man altså i fuld sving med at råde bod på det forsømte. 
Nybygningen på Ole Rømers Vej er opført for fremover at give plads 
til museets kontorer, værksteder og magasiner, når den egentlige mus< 
umsbygning på Ndr.Strandvej i Helsingør om et par år kan tages i bruj 
Så faktisk er DTM på Ole Rømers Vej kun en midlertidig udstilling, d< 
passende kunne hedde: "Glimt fra teknikkens udvikling". Udstillings
arealet er på ca 700 m^ og man bliver imponeret, når man hører, at u< 
stillingen kun rummer 2-3% af det samlede antal genstande museet ejei 
og for tiden indgår der til samlingen 2-3 
"nye" museumsgenstande pr. dag, så når den 
egentlige museumsbygning til sin tid åbner, 
må det blive et sandt eldorado for enhver 
skoleelev.
Et besøg på DTM tager mindst et par timer 
og udstillingen er absolut et besøg værd. 
Udstillingen omfatter: Kraftmaskiner 
(fra dampmaskiner, hvoraf den største 
vejer 4o tons, gennem varmluftmaskiner, 
gasturbiner, gasmotorer, petroleums
motorer, benzinmotorer, dieselmotorer, 
til nutidens jetmotor), trafikmidler - 
elektriske maskiner - arbejdsmaskiner - lys og lamper - kontormaskine
lydgengivere - telefoni - teknik i husholdningen - fysik og kemi.

I en avis fra I887 kunne man læse følgende: 
"ET KØRETØJ UDEN HESTE" ... "Vi have i Dag sei 
et mærkeligt Kjøretøj ovre i Hammels Gaard 
(Nørrebrogade 38). I Bagbygningen ligger Ham
mels Maskinfabrik, og her har hans Værkfører, 
Urban Johansen, lavet denne Vogn, som kan kjøi 
uden Heste... Vi høre, når den bliver trukket 
frem og sat i Gang for at kjøre Prøvetur paa 
Gaardens Fliser, og da komme vi Alle ilende og 
se med megen Undren, at den kan bevæge sig, 
uden at vi se hvorfra den faar Kraften...

(fortsættes side 9 )
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(fortsat fra side 8 )

Det er ikke som Dampsporvognen 
paa Strandveien, men den gjør et 
stort Spektakel... Det er en 
aaben Vogn paa fire høje Hjul 
med et højt Fodstykke som paa en 
Karet og For- og Bagsæde med Ryg
læn som paa de gamle Agestole..1’

Det var Danmarks første automobil 
"Hammelvognen”, der her blev om
talt og denne vogn findes i dag 
på DTM på Ole Rømers Vej, Vognen 
er iøvrigt i køreklar stand og 
deltog i 1954 i det klassiske 
veteran-billøb fra London til 
Brighton over 84 km. Den nåede 

..Hammelvognen", byggel af smed Urban Johansen ca. 1836.
målet efter 12-J- times forløb.

Museets næstældste bil er i 1899 bygget hos DANSK AUTOMOBIL- OG CYKLE- 
FABRIK. Blandt flere andre spændende biler kan man også se det danske 
kongehus’ første bil: den imponerende Delaunay Belleville fra 1906.

Flyvningens historie er fornemt repræsenteret med Ellehammers første 
flyvemaskine og Robert Svendsens "Glenten” (øresundsflyvningen). 
Ligeledes er søværnets første flyvebåd "Maagen" fra 1913 med på 
udstillingen.
Af ting der i særlig grad tiltrak sig publikums opmærksomhed var: 
Valdemar Poulsens første telegrafon fra I898 (vidste du iøvrigt, at 
båndoptageren faktisk er en dansk opfindelse).
Ole Rømers originale vægtlodder, rummål og længdemål, der fra 1684 
var landets normaler.
Malling-Hansens skrivekugle, der har opnået verdensberømmelse i kraft 
af at være den første skrivemaskine i verden, der blev sat i produk
tion (I870-I885). Den ældste af Malling-Hansens skrivekugler (der også 
er udstillet) er fra I867 og den havde elektrisk papirfremføring, 
hvilket kun findes på de dyreste nutidige skrivemaskiner.

Det vil føre for vidt her at komme med flere eksempler, men der er 
mange interessante og lærerige ting at se på og mange af de gamle 
maskinerier kan ved tryk på en knap bringes til at fungere.

Vi kan på det kraftigste anbefale alle vore læsere at aflægge besøg 
på DTM. Invitér mor og far med på en Helsingørtur (far kunne måske 
lægge vogn til).
Iøvrigt mener vi, at en "klassetur" med fysiklæreren til DTM, ville 
give mere udbytte end mange undervisningstimer.

MUSEET ER ÅBENT ALLE DAGE KL. 10-16 helge
ONSDAG TILLIGE » 19-21 mURfte'

ENTRÉ: VOKSNE KR. 3- • BØRN KR. 1-

■JEG STAR OG TÆNKER PA ! ! !

Om man kvier sig ved at stå i kø, når man er kalveknæet!!!
Om alle ungkarle er mageløse mennesker!!!
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NATUREN
TÆNK PÅ FUGLENE I VINTERKULDEN.

De brødrester, der går i jeres skraldespand hver dag, 
kan holde liv i mange fugle og iøvrigt er det ikke 
alene brød, men stort,set alle madrester, der kan an
vendes som fuglefoder.

Har du prøvet, at smelte oksetælle, palmin eller alm. 
stegefedt (evt. iblandet solsikkefrø eller korn) i en 
skal fra en kokusnød og hænge den op udenfor dit vindue? 
De små akrobater (Musvitten Mejser og Flagspætter) vil 
snart give dig rigelig belønning for ulejligheden.

løvrigt mener jeg...............
at det var en idé, at vi her på skolen opsatte et stort 
foderhus, hvor vi hver dag kunne lægge madrester.
Huset kunne f.eks. fremstilles som fællesarbejde i 
slø jd t ime rne.

"mugge"

********************************************************************

Han er ikke særlig god i nogen 
af fagene, det eneste, han er 
stiv i, er gymnastik.
Hvordan er juledagene gået? 
Jotak, i rækkefølge.
Mor er det sandt at tårene er 
så dumme? Ja, mit lam.
Tror du, at du kan leve al min 
løn, hvis vi giltede os? Sik
kert, men hvad skulle du så 
leve af?...

lo

svenskeren:"Den bøf tycker jag inte 
om. . "

danskeren:"Nej, jeg tygger heller 
min bøf tu gange....... "

dommeren:"Hvori or sparkede de bet jen
ten i maven..?

anklagede:"Det var et uheld, hr. dom
mer, han vendte sig plud
selig om! ! ’

Fingerkys er højdepunktet af 
dovenskab!



r talen er om fritid ... 
æg da et besøg i

jrt, jagt, fiskeri, camping og rideudstyr

Amagerbrogade 87
Tlf. 58 53 10

Telf. Amager 5030
Største Musikforretning paa Amager

1. KLASSE ELLER 3. REAL.- TAARNBY SKO k 
Kongelundsvej 289 - Kastrup

VI HAR SKO TIL ALLE EØJOER. Tlf. 50 36 08

------BRØDUD5ALGE7---------
SPEC.: FØDSELSDAGSKRINGLER 

SØNDAGSMORGENBRØDET UDBRINGES 
riLLINGER PA ISANRETNINGER MODTAGES

— Åben til kl. 20 —

aetfefaelledvej 35 . F. Nielsen . Tlf. 50 10 81

Legetøj - Parfume

Tobak - Vin - Blade

R,NIELSEN
Kongeiundsvej 299.

SCHWARZ LÆDERVARER
Amagerbrogade 43, S (hj. af Holmbladsgade)

Telefon AM 749

Amager Kosangas Depot 

Høj's Isenkram 
Kongelundsvej 297 
Kastrup - 50 21 13

FINESTE

SERVICE
AMAGERBROGADE 41 - S ASTA 723



KAST
AMAGER LANDEVEJ 51

’ BOGh1X^NDEL
TELEFON 50 00 47

OF I NA VASK
Ole Klokkersvej 13 
v/Pilegårdsskolen

15% rabat ved forevisning af denne annonce
STORT UDVALG I LÆDERVARER

KONGELUNDSVEJ 290
TLF. 50 22 56-50 56 22

CALTEX 
SERVICE 
naturligvis
Kongelund-vej 413
Svend Rasmussen

533344

KØBMAND

GRØN NIELSEN
Ole Klokkersvej 14

blyanter - kuglepenne - linealer - viskelædre

GRAMMOFONPLADER GRAMMOFONPLADER
AMAGERBROGAO6 30 - TELE SU 88 0 3


