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Tobak og vine — så er det

»Idavanna«
W. PEDERSEN Vestergade, telf. 632

CerJa Ryge

Vestergade 3 . Telf. 455

Sparekassen
LI LLETORV

... godt tøj åbner alle døre

Bdr. Andersen Herreekvipering
Vestergade, telf. 313

H. HANSENS
Boghandel

Er det fiskegrej, det gælder så er udvalget størst hos
WILLY JENSEN 

lilletorv • Telf. 1G2 • Nykøbing M.

Nørgaards LÆDERVARER

Kirketorvet . Nykøbing M. . Telf. 918

Extrafin kaffe 
så 

ERIKSEN & FINK

TOFT,
Lilletorv . Leif. 223

(MOR

isenkram 03 værktøj

NIELSEN & SØGAARD
Nygade

Gaver til enhver lejlighed hos . . . 

dtlunltøgaard 
GULD SØLV URE 

Telefon 194 . Nykøbing Mors

Foto Kamera Tilbehør

Nedergaard FOTO
Telf. 428 . Vestergade 15

Atelier Portræt Reklame

Vald. Blaaberg 
SENGEUDSTYR

Prøv vore grillstegte kyllinger

Det Kolde Bord 
Ilt 231

Smartere og bedre tøj til sport, hverdag 
og fest køber ungdommen hos

Poul A. Andersen

Hvor skal du hen i aften? 

i B 1 O naturligvis!



ORGAN FOR NYKØBING M. FOLKE- OG REALSKOLE

Ansvarsh. redaktør: Hans Dam

Så starter vi ...
Ja, så er vi i gang. Et nyt skoleblad 

har efterhånden længe vieret under for
beredelse. Når det endelig er startet, 
skyldes det bl. a. »Kakaduen«s redak
tør og Dansk Skolebladsråds formand, 
der har været meget behjælpelige med 
mange spørgsmål. Vi håber, at vi også i 
fremtiden må have et godt samarbejde 
med de to parter. Ligeledes har hele 
lærerstaben med inspektøren i spidsen 
været positivt indstillet over for bladet. 
Lærer B. Jørgensen har således lovet at 
være rådgivende fra lærerstaben og 
have øje med, at bladet holder sig in
den for det sømmelige.

Trods annoncerne er økonomien in
genlunde sikret. Hvis interessen for bla
dets drift ikke bliver større, end en un
dersøgelse i hver enkelt klasse viser, ser 
vi i redaktionen kun én mulighed, nem
lig at nedskære sideantallet til 12 sider, 
og det var jo ikke meningen med det. 
Men nu ikke for hård i starten. Det 
kommer sikkert til at gå bedre til næste 
nummer. Lad os alligevel slå fast med 
det samme, at det er en absolut nødven
dighed, at eleverne selv deltager aktivt 
i arbejdet med at få stof til bladet. Har 
du noget på hjertet, ting, som du er 
utilfreds med, en oplevelse, som du 
gerne vil fortælle lidt om, eller en god 
idé, så kom med den. Du behøver ikke 
at sætte navn under, blot redaktionen 
ved, hvor indlægget kommer fra, er det 
i orden.

Der er forhåbentlig ingen, der tror, 
at »Limstad« straks kan stå sig med de 
ældre og mere erfarne skoleblade. Vi 

har først og fremmest sat os det mål at 
gøre bladet så alsidigt som muligt. Det 
skulle helst kunne tilfredsstille de min
dre som de større ligeligt. I de mindste 
klasser kan der naturligvis herske tvivl 
om, hvorvidt de er i stand til at skrive 
noget, der kan fange de stores interesse. 
Det skal 1 nu ikke lade jer gå på af. 1 
skal nemlig skrive først og fremmest 
for jeres jævnaldrende. Det kan jo også 
volde jer problemer at få det skrevet; 
men det behøver I heller ikke. Skriv 
bare nogle holdepunkter, så skal vi så 
vidt muligt sørge for resten.

Lige et par ord om bladets navn. 
Hvad skulle bladet hedde? Det har na
turligvis været et af de første spørgs
mål. Det skulle efter min mening helst 
være et lidt særpræget navn. Ligeledes 
bladets titel. »Skriftvalget« rejste pro
blemer, før vi nåede frem til disse sær
prægede »typer«, en blanding af rus
sisk og runer! Men særpræget, synes vi, 
som hensigten var. Navnet er taget fra 
den eventuelle nye millionby, der er 
udarbejdet planer over. Byen kommer 
til at omgive næsten hele Limfjorden, 
og navnet bliver sikkert Limstad. Om 
det hele bliver realiseret er et stort 
spørgsmål. Det bliver sikkert ikke fore
løbigt! Men det kan i hvert fald ikke 
nægtes, at vi følger med tiden!

Kender du nogen af skolens tidligere 
elever, så vis dem bladet og spørg, om 
de kunne tænke sig at holde det. Et 
postabonnement er jo ikke dyrt.

Bladets redaktion består ved starten 
foruden redaktøren af 4 medarbejdere, 
som dog ikke er gået ind i et fast med
arbejderskab. Vi søger derfor medarbej- 
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dere, som vil afgive løfte herom. Kom 
og tal med os. Redaktøren træffes hver 
mandag eftermiddag kl. 14,10-14,30 i 
nr. 44 i den nye skolefløj.

Stof til næste nr. må være os i hænde 
senest 3 uger efter dette nr.

Til slut vil vi bringe en tak til alle, 
som har bidraget ved bladets start: 
Georg Nielsens Bogtrykkeri, Morsø 
Folkeblad, lærere, elever, annoncører 
og Dansk Skolebladsråd. Red.

Redaktionen sluttet 20. februar.

HIMLEN
Skrevet over Brik Lindorms digt:
En død arbejderhustru.
Hun stod på en stor, rullende trappe 

med en engel ved siden. Hun var ikke 
spor bange nu. Hun følte sig bare så 
uendelig træt. Hun havde mest lyst til 
at sætte sig ned på trappen; men det 
kunne man vist ikke — på sådan en fin 
trappe! Hun havde aldrig set så stor og 
fin en trappe før — den var vist af 
marmor. Hun var holdt op med at 
spørge englen om, hvor trappen førte 
hen, for den smilte bare lidt hver gang, 
hun spurgte. Endelig holdt trappen op. 
De var i himmelen!

En rar gammel mand med et bundt 
nøgler lukkede døren op — han smilte 
så varmt til hende, at hun trygt trådte 
ind. Her førte han hende hen til en stor 
bog, som hun skulle skrive sit navn i. 
Hun genkendte ham — det var den 
rige mand, hvis hus hun havde gjort 
rent så mange gange. Hun bøjede sig 
dybt for ham, men han sagde til hende: 
Heroppe er vi alle lige — lad bare være 
med at bukke for mig, og skriv du 
først.« Hun ville protestere, sige noget 
som: »Den fine herre først« —■ men da 
den rare, gamle mand med nøglerne 
gav hende blyanten, skrev hun.

Han førte hende så ind i en stor sal 
med guldgulv og mange, mange lys. 
Hendes allerførste tanke var: Tænk sig 
at vaske det store gulv. Tanken gjorde 
hende endnu mere mat og træt, men 
manden førte hende hen til et bord 
dækket med guldtallerkener. Her satte 
hun sig ned. Alle var så venlige, så hun 
begyndte at spise. Hun havde jo heller 
ikke fået noget at spise længe. De hav
de jo ingen penge haft, de - —. Åh, 
først nu kom hun til at tænke på dem 
derhjemme. Hun var lige ved at græde, 
men så talte nogen til hende, hun bed 
det i sig og spiste videre. Da de havde 
spist, ville hun til at tage ud af bordet. 
Hun havde allerede stablet tallerkerne, 
da en engel kom hen til hende, tog hen
de blidt i hånden og sagde: »Nej, lad 
dem blot stå — og kom med mig.« 
Elun skulle lige til at sætte sig imod, 
men hun turde alligevel ikke andet end 
at følge med.

De kom ud i en have med store, 
skyggefulde træer, smukke blomster i 
alle farver, springvand i alle mulige fi
gurer og små guldbænke. Hun satte sig 
forsigtigt ned på en bænk ved bredden 
af en lille sø, og hun betragtede en en
gel, som spillede på guldharpe. Hun 
var så smuk den engel — så ren og 
skær. Hun ville vel nok gerne ligne den 
engel. Hun så ned i vandet — hvad var 
det? Hun var jo selv en engel. Hun 
klappede i hænderne. Nu skulle de 
bare kunne se mig derhjemme — igen 
gik tankerne til de kære i baggården, 
mon de havde det bare halvt så godt 
som hun? Hun blev så sørgmodig. Sto
re tårer trillede ned over hendes kin
der. Englen så det, slap harpen og gik 
hen til hende. »Hvad græder du for?« 
spurgte englen. — »Jeg savner dem 
derhjemme.« — »Det vidste jeg godt! 
Kom!« —■ Hun fulgte tøvende efter.

Brorson ketcher
så Jørgen Brandt

4



Pludselig stod de på en stor sky. De gik 
hen til randen og lagde sig på knæ. »Se 
der,« sagde englen, »nu kan du se 
dem.« Hun så ned. Ja, sandelig, der lå 
den lille baggård nede, der stod far i 
gården og savede brænde, og lille Tove 
sad i et hjørne og legede med sin lille 
træbil. Nu kom Andrea ind gennem 
porten med mælkespanden. — Det er 
pænt af dig at hjælpe far med at gå by
ærinder, tænkte hun; men jeg vidste jo 
godt, at du nok skulle hjælpe, når det 
kneb mest.

Englen sad stille og så på hende, så 
på et ansgit, der bar tydeligt præg af 
sorger og bekymringer, et ansigt, der 
trods øjnenes længsel og vemod var så 
smukt og uendelig roligt. Englen tænk
te: — Hun er et af de få mennesker, 
der fuldtud har ofret sig selv for andre, 
har ofret sig, for at hendes kære mand 
og børn kunne få et hjem, har givet alt, 
ikke for selv at få igen — bare givet. 
Hvis ikke dette menneske fortjener et 
liv heroppe i fred og ro for jordiske 
bekymringer — så — og dog, hun øn
sker det slet ikke selv, hun er ikke til
freds, hun ville hellere være dernede i 
uigennemkommelig elendighed og ved
varende nød end at være her i stor lyk
ke og vedvarende fred. Og englen måt
te sande, at den lille kvindes plads så 
absolut var dernede i den lille baggård.

Englen rejste sig stille op, og så sag
de hun: »Gå bare derned, så snart du 
længes efter dem. Det gør jeg selv så 
tit, — men kom, nu må vi gå.« Englen 
begyndte at gå — men hun kiggede ned 
en sidste gang efter sine kære, så dem, 
græd — og længtes.

Fru Steen Sørensen.

PS. Novellen er udarbejdet over et 
digt, men er dog en forlængelse af dig
tet, da dette ender med, at denne arbej
derhustru dør.

URE og BRILLER
... til kælderpriser

J. LILLELUND
Algade

TV og vor fritid
Det er vel efterhånden blevet sådan, 

at fjernsynet optager meget af vores 
fritid. Hvordan virker det så på os? Er 
det til gavn for os? Svaret må blive 
både ja og nej. Mange udsendelser kan 
vi sætte i forbindelse med ting, vi har 
lært i skolen, og som således udvider 
vor horisont. Det behøver jo ikke at 
være sådan, at man sluger alt råt, lige
gyldigt hvad der vises på skærmen. For 
nogen kan det endda komme så vidt, at 
man slår plat og krone, om man skal 
læse lektier eller se fjernsyn (naturlig
vis vælger man kun at læse lektier, hvis 
mønten står på højkant). Efter fjern
synstid er man ofte for søvnig til at få 
noget ud af lektielæsningen, og det er 
skam ikke hver dag, lektierne kan kla
res om eftermiddagen. Det er langtfra 
pæne tanker, vi har om lærerne, når de 
giver os noget for, men det er selvføl
gelig en lille trøst, at de også selv har 
gået i skole. Ganske vist var der ikke 
fjernsyn dengang.

Nu, da talen er om lektierne, har jeg 
en bøn til lærerne: »Giv os ikke så me
get for til om mandagen.« Mange af os 
er spejdere, dyrker musik eller sport af 
en eller anden art. Også inden for disse 
ting kan fjernsynet give os noget. Ja, 
der er nok, der kan fylde vor sparsom
me fritid, så vi behøver ikke at stå på 
et gadehjørne med en cigar i munden 
og hænderne begravet i lommerne og 
se farlig ud. Gode fritidsbeskæftigelser 
og gode kammerater følges som regel 
ad, og vi har brug for begge dele.

Der er noget, der hedder skole-TV. 
Hvad om vi også på vor skole fik gavn 
af det, når det nu i nær fremtid rigtig 
får begyndt her i Danmark —
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Melodi grand prix - en fiasko
Søndag den 18. marts mødes solister 

fra hele Europa i Luxemburg for at 
konkurrere om, hvilket land der har 
valgt den bedste melodi. Mens dette 
skrives, er den danske finale netop af
viklet, og det blev vel nok en fiasko.

Kun én af de melodier, vi fik at høre, 
kan siges at være så nogenlunde god. 
Den hedder »Jeg snakker med mig 
selv«, og den blev sunget af den popu
lære Gitte Hænning. Desværre måtte 
denne melodi ikke deltage i konkurren
cen, da den var lavet af Otto Francker, 
som selv var med til at udtage finale
melodierne.

I stedet for en sikker sejr til Otto 
Francker og Gitte blev det operasanger
inden Ellen Winther, der vil få chan
cen i Luxemburg. Melodien er skrevet 
af Kjeld Bonfils, teksten af Volmer Sø
rensen, og titlen er »Vuggevise«. Melo
dien er måske god nok, men i Luxem
burg får den nærmest ikke flere stem
mer end de sædvanlige »trøstpræmier« 
fra vore skandinaviske broderlande. 
Grunden til de små chancer ligger i, at 
den virker kedelig første gang, man hø
rer den, og derved altså ikke egner sig 
til at fange dommernes opmærksom
hed. I den hjemlige dommerkomité fik 
den dog langt over flertallet af stem
merne.

På andenpladsen fik sidste års vin
dermelodi »Angelique« tilsyneladende 
en lillesøster, »Carissima«, ligeledes 
sunget af Dario Campeotto. Hun kan 
dog langt fra klare sig mod storesøster.

Mon ikke Bård Owe havde en stor 
del af skylden for, at »Er det virkelig 
sandt?« måtte nøjes med at dele tredie- 
pladsen med »Et eventyr«, sunget af 
Birthe Wilke? Til sidst placerede Chris 

Dane sig med »Et yndigt lille strejf af 
din parfume«.

Men altså, faktum er, at alle de fem 
melodier er så kedelige, at ingen jævne 
mennesker mellem tre og halvfjerds 
kan have nogen fornøjelse deraf.

Sidste år gik Melodi Grand Prix me
get bedre. Vindermelodien »Angeli
que« placerede sig på femtepladsen i 
Cannes. Men nu må vi tage den med ro 
og afvente begivenhedernes gang. Må
ske ser vi helt anderledes på »Vugge
vise« den 18. marts, eller også er vi til 
den tid allerede vugget i søvn.

J.S.

Noget 
at tænke

over...

Stærk er den, som overvinder andre, 
men vældig er den, som overvinder sig 
selv. Laotse.

★

Intet er ofte så fraværende som ånds
nærværelse. Rivarol^

★

Mennesket søger ind i den larmende 
mængde for at drukne sit eget begær 
efter stilhed. Tagore.

*

Jeg benægter ikke, at kvinderne er 
tåbelige. Vorherre skabte dem jo til at 
være mandens medhjælper.

Mrs. Poyser,

Lad din opsparing ske gennem
MORSØ BANK

Det vil have betydning, dersom du senere søger studielån.
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Stadigt solskin skaber </>rken. 
Arabisk.

*

Døde fisk kan kun flyde med strøm
men. Japansk.

*

At tilstå, at man har taget fejl, er jo 
bare at erkende, at man i dag er klogere 
end i går. Lavater.

★

Een dårlig general er bedre end to 
gode. Napoleon.

★

Selv om verden ikke er god for an
det, er den god genstand for spekula
tion. Hazlitt.

MORSØ SPAREKASSE

hele familiens pengeinstitut

ARKÆOLOGEN FORTÆLLER

Så længe jeg kan huske, har jeg væ
ret interesseret i historie. På min hjem
egn har der været ikke så få bopladser 
i den kendte Gudenå-kulturs tid, og da 
også videre frem. På mine forældres 
jord har der også været nogle af disse 
minder om vore forfædre. Det er en 
egen fornemmelse at finde en ting, som 
ikke har været berørt i flere tusinde år. 
Jeg er næsten sikker på, at har man een 
gang prøvet det, glemmer man det ikke 
let, og har der så tillige været en, der 
kunne fortælle lidt om, hvad det var, 
der var fundet, så sidder interessen fast.

På marken var der og er der endnu 
et par lave høje, så lave, at de ikke fan
gede blikket særlig meget, hvis man 
ikke absolut ville se noget, og det ville 

jeg jo gerne. Jeg så høje overalt og fan
taserede mig til en mængde: men grave 
i en græsmark med nye kløver det måt
te jeg ikke, så der var ikke andet at 
gøre end at vente. Da så tiden endelig 
Lom, hvor marken skulle piøjes, så tog 
jeg fat og gravede, hvor højen var mest 
synlig, og stødte på en stor sten. Den 
var større, end jeg kunne løfte, selv ved 
hjælp af kammerater. Markarbejdet 
skulle gå videre, så jeg måtte give op 
for denne gang. Men stenen var der, og 
der var noget under. Det var jeg sikker 
på. Tiden gik, og der var et andet sted 
på marken, hvor potteskår lå i et syn
digt rod i et stort, tykt, sort lag af aske. 
Vores læge var meget interesseret i ar
kæologi, men turde ikke selv gå i lag 
med dette, så han tilkaldte professor 
Gudmund Hatt, der kom og fastslog, at 
det var en boplads fra jernalderen, 
sandsynligvis keltisk jernalder, altså 
lige omkring år 0. Det var noget, der 
gav blod på tanden, så jeg flakkede 
rundt og undersøgte alt og fandt snart 
et, så et andet, samtidig med at den lille 
høj med stenene spøgte i hovedet på 
mig. Jeg læste en mængde om, hvor
dan man skulle grave efter oldsager, og 
cyklede ud, når jeg hørte eller så i avi- 
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sen, at Nationalmuseet arbejdede et el
ler andet sted i nærhenden, for at se og 
lære lidt.

Senere fik jeg i skolen lært noget 
mere, og nogle af mine kammerater 
■var også interesserede i arkæologien, så 
vi turede ud, når vi hørte, der var ting 
af interesse, og endelig fik vi lov til 
under vejledning af vores lærer at gra
ve en høj ud, som ejeren havde fundet 
under markarbejde med en traktor. Der 
var en del potteskår, sagde han. Det lød 
godt i telefonen, så vi styrtede ud, så 
snart vi havde fået fri fra skole, bevæb
net med skovle, murskeer og små spart
ler. Men han ville have gjort det let for 
os og havde skrællet den overliggende 
jord af med en læssegrab. Og der lå 
skår i mængde, måske op til 10 kar. 
Det var til at aide over! Intet var helt 
længere, absolut intet, og det var hel
ler ikke muligt at få disse kar sat sam
men. Dog kunne det på formen, karre
nes rand og mønstre bestemmes, fra 
hvilken tid, de var. Der var i og for sig 
ikke noget sensationelt i dette fund, der 
var fra den yngre stenalder. Nærmere 
kunne vi ikke komme det.

Så var der igen lejlighed til at kom
me i gang derhjemme, og hvad der 
fandtes under den store sten kan for
tælles senere, om det ønskes.

Se.

JOHS. KIRKEGAARD
Morsø Autohandel

aut. Folkevognsforhandler 
Fruevej 3OA2 Nykøbing M. 

Telefon 804 og 1010 Giro 37106

Nykøbing Nye Tømmerhandel A/S 
Nykøbing Mors

Hvilke fag kan vi lettest undvære, 
og hvilke giver mest udbytte?

Gallup-instituttet har stillet et re
præsentativt udsnit de to spørgsmål:

1) Bortset fra læsning og skrivning 
og almindelig regning, hvilke(t) skole
fag mener De så, De har haft mest ud
bytte af senere?

2) Hvilket fag ville De lettest have 
kunnet undvære?

Resultatet blev:
mest lettest

udbytte undvære
•I. %

Geografi ................. 10 2
Sprog ........................ 13 1
Håndgerning ......... 5 0
Husgerning ............. 3 0
Tegning .................. 2 2
Religion .................. 4 12
Fysik, kemi, matem. 4 9
Historie .................. 4 10
Gymnastik ............. 1 3
Naturhistorie .......... 2 2
Sløjd ........................ 1 1
Andre fag ................ 3 3
Ved ikke ................. 56 59

Ialt... 108% 104%

Må jeg ha lov
at foreslå noget? Hvad med et elev

råd? Jeg synes, det er på tide, vi laver 
revolution. Ned med diktaturet! — Til 
våben, kammerater! — Vågn op til 
dåd! — Måske lidt hårdt sagt, men var 
det ikke på tide, at landets største fol
keskole fik det, som mange andre sko
ler har fået forlængst? — I et elevråd 
kunne én eller to elever fra hver klasse 
(1., 2., 3. real, 8. og 9- klasserne samt 
IV mellem og real) samles for at disku
tere aktuelle emner, sørge for engage
menterne på skolen og »klage« over 
ting, der burde afskaffes.

Det ville være rart at høre jeres me
ninger. — Hvordan skal det hele til
rettelægges, hvor mange medlemmer 
fra hver klasse, hvor mange skal an
bringes i elevrådets ledelse osv.?

Fat pennen og lad os se, at der stadig 
er liv i jer!! Red.
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BOG“
ANMELDERENI

DE NØGNE TRÆER
Af Tage Skou-Hansen.
Gyldendals Tranebøger. 3,75 kr.

Med denne bog har Tage Skou-Han
sen skabt sig en virkelig god debut. Bo
gen har det hele. Realistisk fra første 
linie og de 182 sider ud. De gribende 
kærlighedsscener skildres med den 
samme rolige oprigtighed, der er ken
detegnende for hele bogen. Sabotager
nes hensynsløse grumhed, krigens ræds
ler og råhed kommer en helt ind på li
vet. Dog er der ikke sparet på humor, 
ironi, kådhed og alvor. De til tider lan
ge samtaler fører os ind på besættelses
tidens ungdom, dens tænke- og være
måde. Vi kommer i kontakt med hele 
livets grundproblemer, som vi nok kun
ne have grund til at tænke lidt nærme
re over.

Hovedpersonerne er bogens fortæl
ler, Holger, der en stormfuld aften lø
ber på sin gamle skolekammerat Kjeld. 
Denne aften bliver skelsættende for 
dem begge. Holger føres længere ind i 
modstandsarbejdet, som han allerede er 
beskæftiget med, mens Kjeld fordybes 
i sine studier og er nærmest tilskuer til 
krigens brutalitet. Vi følger nu de to 
unge mænd, først i hver sin verden —■ 
Holger i den modstandsgruppe, han er 
med til at organisere, Kjeld fordybet i 
sine kunstnerdrømme, indtil skæbnen 
igen fører dem sammen og sætter dem 
i forbindelse med de to uundgåelige 
magter, kærligheden og døden.

For den, der søger en handlingsmæt
tet roman eller en god bog med mange 
episoder fra krigens brutalitet og spæn
ding, er denne bog den rette.

R ed.
FISKERNE

Af Hans Kirk.
Gyldendals Tranebøger. 3,75 kr.
Hans Kirk er det vel ikke nødven

digt at præsentere nærmere. Ham bør 
vi kende. Hans første bog udkom i 
1928. Det var romanen »Fiskerne«. Det 
er en udpræget »social« roman eller 
samfundsskildring, hvis sikkerhed og 
ro man ikke glemmer, når først man 
har læst den.

Nogle vesterhavsfiskere med koner 
og børn, en lille koloni, flytter ind til 
Limfjorden og bosætter sig på en ø og 
bliver fjordfiskere. De bringer den in
dremissionske ånd, som syntes så na
turlig ude mellem de øde klitter, med 
sig til den frugtbare ø, hvor lyse næt
ter og letsindig erotik ikke er helt 
ukendte. De støder straks mod præsten, 
der er mild og human som født til den
ne idyl. Man føler, at fiskernes leder, 
Thomas Jensen, må sejre. Men de har 
også deres økonomiske kampe, deres 
slagsmål med fiskerne ovre fra den an
den side fjorden, kampen mod ung
domsforeningen og kroen. Alle deres 
problemer er redt ud med en sådan sik
kerhed og overlegenhed, at det skulle 
være den næste bog, I læser.

Red.

Digteren som fabrikant
Digterens syn på sin gerning optager 

mange sind, så mange, at eksamens
komiteen engang gav det som emne på 
en stil til studentereksamen, men det er 
jo også et interessant problem.

Engang var det et kald at være dig
ter, engang var man digter, fordi man 
var inspireret af et eller andet, men nu 

' C od sen

Urmager Guldsmed Exam, optiker - Nykøbing M. TIf. 240
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er det alt for gammeldags at se tingene 
på den måde. Nu er man fabrikant, når 
man er digter. Det gælder om at sælge 
varen — altså bogen — så dyrt og i så 
mange eksemplarer som muligt. Det er 
ikke helt løgn, for en af de nutidige 
danske forfattere har selv sagt det — 
og det endda uden at begræde, at det 
har taget den vending.

Lidt er der vel om det. Vor tids bil
lige knaldromaner er jo lige ved at bli
ve fabrikeret på samlebånd; men ser vi 
bort fra dem, så synes jeg, at det er for 
tidligt at slippe illusionen om en dig
ters inspiration. Det er da sådanne dig
tere, der har haft betydning her i lan
det, f. eks. Jeppe Åkjær og Kaj Munk. 
Eller har man måske set, at en knald
roman har betydet noget på det kultu
relle område, — ja, det skulle da lige 
være, at det har skadet en del unge som 
ældres kulturelle indstilling.

En ting står fast: at en digter for at 
skrive en rigtig bog bør give noget af 
sig selv og værdsætte sine gaver og mu
ligheder som digter lidt mere end som 
fabrikant. Derved opnås i hvert fald, at 
man ser mere op til det at kunne skrive 
en bog! Red.

»Du kan ikke ta’ det 
med dig«

Efter at være budt velkommen af 
viceskoleinspektør C. G. Larsen gik 
tæppet op for Moss Hart og Georg S. 
Kaufmanns lystspil lørdag d. 10. febr. 
kl. 3 i Håndværkerforeningen. Vi så 
ind i familien Sycamores farverige stue. 
Familien hygger sig en ganske almin
delig aften, og dog sker der mange 
mærkelige ting. Hver har sin egen hob- 
by, hvor mærkelig og unyttig den end 
er, og de morer sig alle sammen. Hul li 
hovedet kan man sige; men de er glade 
og lykkelige for tilværelsen, og hver af
ten takker bedstefaderen Vorherre for, 
at det går dem alle så godt, og med 
hans sidste replik i bønnen: »Ja, så er 
der ikke mere,« er der ingen grænser 
for publikums latter. Dagen før, det 
forelskede par, Alice, familiens yngste 
medlem og bedstefaderens yndlings- 
barn, og Tony Kirby skulle forloves, 
dukker familien Kirby op i det som 
sædvanligt rodede og forstyrrede hjem. 
Nu kender forvirringen ingen grænser. 
Skønt de alle, særlig moderen, prøver 
at råde bod på det uheldige sammen
træf, lykkes det ikke, og da politiet 
kommer for at arrestere dem alle, er det 
helt galt. De forsvinder alle, da fade
rens fyrværkeri springer i luften. Den 
næste dag vil Alice rejse bort for at 
glemme Tony. Alle er fortvivlede og 
ved ikke, hvad de skal gøre, undtagen 
bedstefaderen, der tager det hele med 
ro. Da Alice skal tage afsted, kommer 
Tony og hans fader. Bedstefaderen ord
ner det nu således, at det hele ender i 
fryd og gammen, og de to vidt forskel
lige verdener kommer til forståelse og 
bliver de bedste venner af verden.

Hans W. Petersen (bedstefaderen 
Martin Vanderhof) var absolut stykkets 
bedste spiller. Moderen Penny Sycamo
re, spillet af Christa Rasmussen, var 
også fremragende. I det hele taget var 
det en virkelig vellykket forestilling.

Efter at skuespillerne havde klædt 
om, fik jeg en Elle sludder med et par 
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af dem. Her er lidt af den: »Hvad sy
nes De om at skulle rejse rundt med 
landsskolescenen, er det ikke trætten
de?« — Paul Kelvin: »Ikke spor, det er 
mere afvekslende, og man tjener da og
så godt på det.« — Hvordan var publi
kum? — »Dejligt, dejligt, det er rart at 
spille for børn; men du skulle nu tage 
og snakke med Hans W. Petersen i ste
det for, han har nemlig selv redigeret 
et skoleblad.« — En del af selskabet 
kommer løbende, de skal med en rute
bil ud til Østerskompagniet. — Birthe 
Lundsgård: »Jeg må da se farlig ud 
med al den sminke omkring øjnene.« 
—• Hans W. Petersen, idet han giver 
hende et lille klap på kinden: »Det er 
en skam, vi skal med bussen nu; men 
du kan snakke med os kl. 8, når vi spi
ser middag på hotel —.« Og så haster 
de videre. — Ak ja, at skulle have så 
travlt hver eneste dag.

Red.

Den Stundesløse
For fuldt hus opførte gymnasiet fre

dag den 2. februar »Den Stundesløse« 
af Ludvig Holberg.

Handlingen foregår i dommer Viel- 
geschrey’s hus. Her har Pernille, som er 
pige i huset, iscenesat en længere histo
rie, som går ud på, at Leonora, Viel- 
geschrey’s datter, skal giftes med Lean
der og ikke efter faderens ønske med 
Peter Eriksen, der er søn af en boghol
der og derfor kunne gå ham til hånde 
i det daglige arbejde. Hun får derfor 
Peter Eriksen til at tro, at tjenestepigen 
Magdalene er Leonora. Det gør ikke så 
meget, at hun ikke er pæn og ung mere, 
når bare hun har penge. Først da de to 
par er blevet gift, går det op for dom
meren, hvordan det hele hænger sam
men, og han er nær ved at få et sam
menbrud. Så vil Peter Eriksen ikke 

have Magdalene til kone, men da hun 
forsikrer ham for, at hun har 3000 rigs
daler, er det hele fryd og gammen.

Det er særlig værd at lægge mærke 
til Magdalene, der med sine bemærk
ninger får publikum til at more sig ko
steligt. Hermed være ikke sagt, at de 
andre spillede dårligt, tværtimod. Det 
var en yderst velspillet forestilling, så 
man kan godt sige, at man fik noget for 
pengene.

Gymnasiets orkester underholdt før 
1. og 4. akt med nogle suitesatser.

E. P.

To konkurrencer
25 kr. i præmier.

1 a) Indsæt tal i stedet for bogsta
verne ..........................................  TOPP

+ T0M

TVAV

b) To fædre og to sønner havde 3 
kr. — De 3 kr. deltes således, at de hver 
fik 1 kr. — Hvorledes kunne det gå til?

c) En dreng havde en pose med 
marmorkugler. '/s af kuglerne var røde, 
Vr grønne, '/s blå. Desuden havde han 
39 gule. — Hvor mange havde han?

Her er præmien 3 femmere.
2 ) Frem med fotografiapparatet! Tag 

et billede eller to. Det bedste vil blive 
præmieret med 10 kr., og billedet vil 
blive trykt i det næste nr. af »Limstad«.

Husk at få afleveret løsningerne til 
red. inden torsdag den 19. april.

UA^sk. HERREMAGASIN

Her køber raske drenge deres tøj, 
fordi det er smart, højmoderne, 
godt og billigt.
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Dansk skole-TV
Programplan over forsøgsudsendelserne

Gymnasiet:
2 0.2 9,15, 23.2 19,30, 26.2 13,30:
Cæsarernes Rom. En vandring gen
nem Forum Romanum med rektor 
Per Krarup/Niels-Jørgen Kaiser.

7 .-3. skoleår:
2 2.2 9,15, 27.2 19,30, 28.2 13,30:
Det kan bruges altsammen.
En formningsudsendelse transmitte
ret fra Louisiana./Mogens Winkler.

3. real:
27.2 9,15, 2.3 19,30, 5.3 13,30: 
Atomerne.
Et naturfagsprogram om atomernes 
udnyttelse./Mogens Vemmer.

6 .-7. skoleår:
1.3 9,15, 6.3 19,30, 7.3 13,30:
En vej til musik.
Udsendelse med Orff-instrumenter 
og Hanna Asmussen/Jørg. Ifversen.

7 .-9. skoleår:
6.3 9,15, 9.3 19,30, 12.3 13,30: 
Færdig med skolen.
Erhvervsorientering om muligheder
ne for at finde den rette hylde.
Jørgen Ifversen.

4. skoleår:
8 .3 9,15, 13.3 19,30, 14.3 13,30:
20 spørgsmål til Göteborg.
Geografi-reportage fra Sveriges 
næststørste by ./Mogens Vemmer.

6.-7. skoleår:
13.3 9,15, 16.3 19,30, 19.3 13,30: 
Jazz på bas.
En musikudsendelse med Erik Mose- 
holnVJørgen Ifversen.

Gymnasiet:
15.3 9,15, 20.3 19,30, 21.3 13,30: 
Basilica og mosaik i Rom.

NYGADES KIOSK

Aage Christensen
Nykøbing M. . Telf. 421

En udsendelse med rektor Per Kra
rup om Roms ældste kirker./Niels 
Jørgen Kaiser.

1 .-3. skoleår:
20.3 9,15, 23.3 19,30, 26.3 13,30: 
En historie om æg.
Et seksualvejledningsprogram om li
vets opståen./Mogens Winkler og 
Niels-Jørgen Kaiser.

6. skoleår:
22.3 9,15, 27.3 19,30, 28.3 13,30: 
Jeg døber dig.
Et program om den kristne dåb og 
dåben i andre religioner./Mogens 
Winkler.

3. real:
27.3 9,15, 30.3 19,30, 2.4 13,30: 
Det blev historie.
Et stykke besættelseshistorie fortalti i 
film./Mogens Vemmer.

7 .-9. skoleår:
29.3 9,15, 3.4 19,30, 4.4 13,30: 
Nogen tid senere.
Et erhvervsorienteringsprogram om, 
hvordan det gik, da skolen var slut. 
Jørgen Ifversen.

8 .-9. skoleår:
3.4 9,15, 6.4 19,30, 9.4 13,30: 
Livets love.
Seksualvejledning for de ældste ele
ver om det at blive voksen./Mogens 
Winkler og Niels-Jørgen Kaiser.

R ealaf delingen:
5.4 9,15, 10.4 19,30, 11.4 13,30:
Set med baronens øjne.
Et program om Ludvig Holberg med 
scene af »Jeppe på bjerget«./Niels- 
Jørgen Kaiser.

Er det MØBLER- så

SØHOLM & JENSEN
Morsø Møbellager^- Telefon 401
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7. skoleår:
10.4 9,15, 13.4 19,30, 16.4 13,30: 
Sørens far har penge.
Familiekundskab og økonom i./Jør- 
gen Ifversen.

R ealafdelingen:
12.4 9,15, 17.4 19,30, 18.4 13,30: 
Et barn og en mus.
Forfatteren H. C. Branner fortæller. 
Niels-Jørgen Kaiser.

er mere end blot larm og støj

Kun de allerfærreste er klar over, 
hvad jazz egentlig er for noget. For 
mange voksne, særlig de ældre, står jazz 
som noget skrækkeligt larmende, hvis 
eneste funktion er at omdanne tromme
hinderne til laser og pjalter. Det er og
så almindeligt, at man sætter jazzen i 
forbindelse med ungdomskriminalite
ten.

For de unges vedkommende står det 
ikke bedre til. Beder man teenagere (af 
begge køn) nævne deres jazzidoler, er 
det meget almindeligt at høre svar som 
f. eks. Elvis Presley, Clif Richard, Tom
my Steele, Conny og Peter osv. Nogle 
identificerer simpelthen jazzen med 
Louis Armstrong, og skønt denne mere 
end nogen anden har haft betydning 
for jazzen, er dette kun halv sandhed, 
ligesom man begår en fejl ved at be
tragte pladerne med Acker Bilk og 
Chris Barber som vellykkede eksempler 
på jazzmusik.

Denne forveksling mellem jazzmusik 
og popmusik er desværre stærkt frem
herskende, og tit er de unge uden skyld 
i det.

Lad os engang se, hvad et af jazzens 
kendteste navne, Duke Ellington, pia
nist og orkesterleder, siger om jazz
musik: »Jazzen er det musikalske ud
tryk for vor tid, ligesom »klassisk mu
sik« og »romantisk musik« var udtryk 
for andre tider — et billede på, hvad 
folk dengang tænkte og følte.«

Et hovedkrav stilles til jazz, og det 
er, at den skal swinge. Alle melodier 
kan blive til et jazztema, når de bare 
tilsættes dette mærkelige swing, der 
bedst kan forklares ved en forskydning 
af betoningen. Mange musikere tænker 
ikke på at få melodien til at swinge, 
man lægger mere vægt på improvisa
tionerne. Improvisation er populært 
sagt »at træde melodien op af jorden,« 
hvilket betyder, at jazz er en kunstart, 
der fødes og dør i det øjeblik, den ska
bes. Improvisationen er den vigtigste 
målestok i en musikers øjne.«

Derfor er man på vildspor, når man 
nævner Elvis Presley og lignende i for
bindelse med jazz, idet disse hverken 
improviserer eller swinger, men gen
tager temaet indtil trivialitet. Papa Bue 
og Acker Bilk er også eksempler på or
kestre uden swing og improvisation; 
men da det er de samme instrumenter, 
der benyttes, som i et rigtigt jazzorke
ster (der virkelig spiller jazz), er der 
desværre mange, der ikke kan høre for
skel.

Men hvad enten I foretrækker un
derholdningsmusik (pop) eller jazz: — 
Lær at skelne og lad være med at bru
ge betegnelsen jazz i flæng. Det skader 
mere, end det gavner.

Hugo Tb.

PLADE’R-
så er det HALSE
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BESØG I LIBANON
Klokken er 8, og alle har travlt på 

tankskibet »Kate Mærsk«, for vi har 
lige kastet anker uden for Libanons 
kyst. Båden med toldere, politi og olie
selskabets folk er allerede kommet, og 
overalt på skibet lyder der summen af 
fremmede sprog. Den tykke hovmester 
hjuler hen over gangbroen, ivrigt be
skæftiget med at skaffe øller til alle. 
Skipperen skriver under på stakkevis af 
papirer, som fylder skibets kontor.

Jeg har også travlt, for sammen med 
mine forældre skal jeg for første gang 
i land i Mellemøsten; vi skal med skibs
handleren en tur til byen Sidon og ho
vedstaden Beiruth. Skibet ligger et 
stykke uden for selve Sidons havn, så 
vi må sejle ca. 3 km, inden vi når byen. 
Sejlturen er dejlig. I vandet svømmer, 
for mig, helt fremmede fiskearter, og 
solen bager ned over os. Jeg kigger 
spændt ind mod land.

Nu sejler vi ind i havnen, med rester 
af den gamle føniske havn på den ene 
side og en korsridderborgs ruiner på 
den anden. Fundamentet til borgen blev 
bygget af Alexander den Store, og kors
ridderne byggede borgen af resterne af 
Alexanders borg.

Da båden lægger til ved et yderst 
primitivt bolværk, strømmer der straks 
folk til. De kigger nysgerrigt på os, og 
vi på dem, og et par af dem vil absolut 
rykke mig i håret.

Vi bliver anbragt på skibshandlerens 
kontor, hvor en mand kommer med tyr
kisk kaffe og coca cola til os alle. »Det 
var da dejligt,« vi tror, det er en gave, 
men vi må da pænt betale bagefter.

Vi går så en tur rundt i byens smalle 
gader, hvor alle forretningerne ligger i 
vejsiden. Kødet i slagterens »bod« er 
oversået med fluer. Bageren lægger sine 

store brød til hævning i døråbningen, 
og skomageren sidder her også, så alle 
kan følge med i hans arbejde. Her duf
ter af fremmedartede krydderier og 
fremmed madlavning. Vi møder tilslø
rede kvinder, mænd med arabisk hoved
beklædning. Snavsede, men charmeren
de børn løber omkring overalt, og 
mænd med den tyrkiske røde filthue på 
hovedet sidder i klynger på de små tor
ve og drøfter deres problemer og ryger 
vandpibe.

Det går så videre i bil til Beiruth ad 
brede veje og med store amerikansk^ 
biler. Det kunne næsten se ud, som om 
man var kommet tilbage til Europa; 
men pludselig møder vi en kamelkara
vane med en libaneser på æsel ridende 
foran. Mens bilen kører, og den kører 
hurtigt. Jeg tror ikke, at der er nogen 
hastighedsbegrænsning. Alle vinduer er 
åbne, og chaufføren har kun den ene 
hånd på rattet, den anden hænger ud af 
vinduet.

Beiruth er en blanding af gammelt 
og nyt. I udkanten af byen kommer vi 
forbi store, flotte hoteller i højhusstil. 
Skibshandleren fortæller, at der kan 
man kun bo, hvis man er millionær el
ler fyrstelig.

Fra en fransk restaurant har vi ud
sigt til dadelpalmer, hvis frugter endnu 
er røde. Ude på vandet ligger et ameri
kansk hangarskib. Senere kører vi rundt 
i byen og ser de mest berømte t ing. 
Men her i hovedstaden er det meste eu
ropæisk. Snart sidder vi igen i bilen på 
vej tilbage til skibet.

Niels Jensen
8c Søn

HELE FAMILIENS FRISØR:

Vestergades Frisørsalon Bjarne Nielsen - herrefrisør
Dagny Nielsen Tlf. 541 Folkebanken, 1. sal Tlf. 1199
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INTERVIEW med

Tirsdag den 20. februar var Papa 
Bue og hans skæggede vikinger på be
søg i Nykøbing Jazzklub. Vi benyttede 
lejligheden til et lille interview med 
Papa Bue (født Arne Bue Jensen).

— Godaften, Papa Bue, må jeg have 
lov til at stille Dem et par spørgsmål?

Hvornår får vi weekend

Forældre og andre voksne »menne
sker« har fri lørdag eftermiddag, man
ge endda hele lørdagen. Hvis hele fa
milien skal på weekend, kan den ikke 
komme afsted før ud på eftermiddagen, 
da børnene er i skole. Desuden er det 
tilfældet på mange skoler, at man får 
fri lørdag eftermiddag. Det er jo ikke 
alene eleverne, men også de fleste læ
rere, der går ind for tanken. Jeg synes, 
det er forkert, at vi skal gå i skole lør
dag eftermiddag. Det drejer sig kun om 
to timer, som let kunne fordeles over 
hele ugen. Jeg mener endda, at det let 
må kunne realiseres, at vi får fri hele 
lørdagen. Det drejer sig højst om 6 ti
mer. En time mere hver dag ville op
veje det. Jeg ved godt, at mange af de 
små ville blive sent færdige, men kan 
det ikke også ordnes, for der er mange 
lærere, som har tidligt fri om eftermid
dagen. Bent Jensen,

en af de FRI-villige.
Må jeg lige tilføje, at de 6 timer ikke 

opvejes med en time hver af de andre 
6 dage, da lørdagen jo er forsvundet.

— Godaften, ja, det må De godt.
— Hvor mange år har De spillet?
■—■ Jeg har spillet trækbasun, siden 

jeg var 20 år, og jeg har aldrig spillet 
på noget andet instrument. Vi har væ
ret de samme seks mand, siden vi for 6 
år siden begyndte at spille professio
nelt, og forøvrigt var vi det første pro
fessionelle jazzorkester i Danmark.

— Hvornår har De indspillet Deres 
første plade, og hvor mange plader har 
De indspillet?

-— Vi indspillede vores første plade i 
1956 og har siden indspillet 3 store LP- 
plader, 10 EP-plader og 6 singelplader, 
og i næste måned skal vi til England 
og have overbragt en guldgrammofon
plade for 1 mill, solgte plader, og der
etter skal vi på tourné i hele England.

— Har De tænkt Dem at holde op 
at spille, og hvordan er populariteten?

— Nej, jeg har ikke tænkt mig at 
holde op, for musik er mit liv, og hvad 
populariteten angår, så synes jeg selv, 
den er god, for jazz går nemlig aldrig 
af mode. Inden for jazzen er der mange 
muligheder.

—• Hvor meget har orkestrets instru
menter kostet?

— Vi har instrumenter for ca. 25-30 
tusinde kr.

—• Hvor spillede De, før De blev 
professionel musiker?

— Jeg begyndte med at spille på 
»Kap Horn« i Nyhavn, og der kan jeg

J. BORUP
Kød og pålæg

Hou£ (o. £Jdomse.n
Gasværksvej

Telf. 301 . •. Nykøbing M. 
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vende tilbage til, når jeg vil, hvis det 
skulle gå galt for os.

—■ Hvad siger Deres kone og Deres 
børn til, at De er så meget ude at spille 
i de forskellige byer?

— Hun siger så at sige ikke noget, 
da hun er vant til at være alene. Jeg 
spiller mest i udlandet.

—• Hvornår slutter tourneen, De nu 
er ude på?

— Den er færdig på søndag. Vi 
kommer fra Vejen, hvor vi spillede i 
går, og hvor vi fik alle vore biler øde
lagt, da Finn (trompetisten) havde spil
let uklar med 4—-5 læderjakker, og da 
han havde banket et par stykker af dem, 
stak de af, og så i nat blev 3 Saab’er og 
en folkevogn ødelagt. De havde slået 
dybe revner i lakken og stoppet sukker 
og jord i benzintanken, ødelagt udstød
ningsrørene, knust ruder og slået store 
buler med en jernstang samt revet vin
duesviskerne af. Den ene af de 3 
Saab’er var kun 8 dage gammel, så det 
var en skam. Efter at vi har spillet her 
i Nykøbing Mors skal vi til Holstebro 
og over Fyn til København.

—■ Hvor har I givet koncert?
— For eksempel i Stockhohn, Han

nover, London og mange andre store 
byer.

— Jeg takker mange gange, Papa 
Bue.

—■ Selv tak, min ven.
Aftenen var iøvrigt yderst vellykket, 

skønt besøget ikke var helt så stort som 
i fjor; men det må sikkert for en del 
skyldes, at arrangementet blev holdt på 
en tirsdag.

Finn, 8. T.

Kun een har byens bedste 
KAFFE

Aage Christoffersen
Tlf. 141

Farve- Tapet -Gulvbelægning... største udvalg...

Morsø Farvemølle
v/ H. Aarestrup . Telf. 362

KNALDPERLER
En skuespiller af de mindre dygtige 

ringer til sin direktør:
— Undskyld, lir. direktør, jeg kan 

ikke komme i dag. Jeg er dårlig.
— Ja, det ved jeg, lød det venlige 

svar. Men er De også syg?
☆

— Hvorfor brøler køer, far?
—• Fordi de ikke kan tale.
— Det er da ikke noget at brøle for!

☆

— Kan jeg få for 2 øre blandede bol
cher?

— Ja, du kan få to, så kan du selv 
blande dem.

☆

Tanten: Læg dog en avis på stolen, 
Ellen!

Ellen: Det behøves ikke, jeg kan 
godt nå!

☆

Tjener: Regner det endnu?
— Det er ikke mit bord, det er min 

kollegas!
☆

Der er noget romersk over Deres 
næse, fru Nielsen.

— Gør De nar af min opstopper
næse?

— Nej, men De har fået noget ita
liensk salat på den!

☆

Hvor gammel er du, lille ven?
— Ni år.
— Og i hvilken klasse går du?
— Fluevægt.

☆

Hvad lighed er der mellem en ele
fant og en pandekage?

— De føder begge levende unger.
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Nå, Peter, hvordan føles det at gå i 
skole?

— Ikke så værst! Men den halve dag 
er jo ødelagt.

☆

Men hvis nu pengeskabets anden 
nøgle blev væk?

— Det er utænkeligt. Den ligger 
inde i pengeskabet.

☆

Vil du have et lille stykke kage til, 
min ven?

— Nej tak.
— Vil du slet ikke have mere?
— Jo tak, men ikke et lille stykke!

☆

Halløj, på dækker! Skibet brænder!
— Jeg er da ligeglad. Det er jo ikke 

mit skib.
Hårkløveri.

En provst holdt overhøring i skolen. 
Da han gerne ville vide noget om bør
nenes forældre, sagde han til en dreng:

—• Hvor stor en gård har din far?
— Når vi får møddingen kørt ud, så 

kan min far vende en vogn i den.
— Nej, jeg mente det ikke sådan. 

Hvor mange køer kan din far holde?
— Når det er bissevejr, kan han 

knap nok holde den hvide.
— Nej, jeg mente det ikke sådan. 

Hvor store er din fars marker?

— Min far bruger 16 skilling til æ 
mark.

Så gik provsten fra ham. 
☆

Per: Hvornår begynder ællingerne at 
svømme?

Erik: Når de kommer så langt ud, at 
de ikke kan bunde.

Fast arbejde.
Har De nogensinde haft fast arbejde? 

— Ja, det sidste sted var jeg i 6 år.
—■ Og hvad skete der da?
— Jo, hr. dir., så blev jeg løsladt. 

☆

Han: Hvor var du henne i aftes?
Hun: Det passer ikke. Hvem har for

talt dig det?
☆

Hr. Hansen: Hvordan vil du bevise, 
at jorden er rund?

Ole Bang: Det har jeg da aldrig sagt, 
den var.

☆

Der var skovtur med konkurrencer. 
Fru Hansen vandt damernes kagerulle
kastning med et kast på 25 m. Hr. Han
sen vandt herrernes 100 m løb.

☆

Læst i fysikbogen:
Dette forsøg er meget farligt for 

mennesker og må derfor kun udføres af 
læreren.

VERDEN I TAL
Areal Befolkn. Tæthed

i 1000 km2 i mill. pr. km2
U. S. S. R.................................... ........... 22.400 200,2 9
Kina ........................................... ............ 9.761 621,0 64
Holland ................................................... 32 10,9 339
Danmark ................................... ........... 43 4,9 105
Monaco ...................................... ........... 0,0015 0,021 1700
Fransk Guayana ........................ ........... 91 0,02 0

Middellevetid
Mænd Kvinder Dødelighed

Danmark ................................... ........... 71,2 72,6 8,8
Norge ......................................... ........... 71,1 74,7 8,5
Sydafrikanske Union (farvede) ........... 41,7 44,0 17,2
Indien ......................................... ........... 32,5 31,7 11,6
Israel ........................................... ............ 68,3 71,1 6,4



Russisk flygtning Af BERNHARD STOKKE

De havde egentlig ikke mærket så 
forfærdelig meget til krigen højt der
oppe nordpå. Ganske vist var det ble
vet knapt med mange ting, og sådan 
noget som sukker og fint mel var ikke 
til at få. Kaffe, tobak og chokolade var 
blevet sjældne sager. Men de havde 
ikke sultet, for de fleste ejede en lille 
jordlod, og da kunne man altid skaffe 
noget spiseligt, omend hylderne i køb
mandens butik var nok så tomme. De 
havde heller ikke mærket stort til ty
skerne. En gang imellem kunne man på 
landevejen træffe en bil med tyske of
ficerer, men ellers så egnen ud, som den 
altid havde set ud med den roligt 
strømmende elv i dalens bund og med 
mørke fjeldsider, hvor solen tittede 
frem mellem grantoppene, gjorde et 
spring tværs over dalen og om aftenen 
blev spiddet af de spidse toppe på den 
anden side. Om natten stod månen og 
kiggede ned på landskabet så lige glad, 
som anede den ikke, at der var krig på 
jorden, og at menneskene jagede hin
anden.

Men en tøvejrsaften lige efter jul, da 
dryp fra træerne lavede mørke huller i 
sneen, og himlen hang tung og blågrøn 
over dalen, fik også denne egn at mær
ke, at der var Irrig i landet.

Først kom rygterne. Det blev fortalt, 
at nogle russere var stukket af fra en 
fangetransport. De havde lirket døren 
op på en kreaturvogn og var sprunget 
af toget.

Så begyndte snakken at gå over hele 
segnet. Hvordan skulle disse stakkels 
fanger dog kunne klare sig i tøsneen? 
Hvordan skulle de få noget at spise? 
De ville velsagtens forsøge at liste sig 
østpå for at nå ind i Sverige, men der 
var langt til grænsen, og det ville være

Gr. Graversens
Fiskeeksport

Telf. 65 

næsten umuligt at finde frem for folk, 
der var ukendt med terrænet.

Men endnu var det bare rygter og 
gisninger og gætterier altsammen. Der 
var egentlig ikke noget, der tydede på, 
at folkene ville blive draget med ind i 
det store ragnarok ■—- i krigens rædsler.

Det var først, da Erik Grimsrud skul
le ringe til Ole Bye for at få besked, at 
han begyndte at få bange anelser. Han 
havde ringet flere gange, men centra
len svarede ikke. »Nå, så er Karen vøl 
gået en tur i byen, eller også ...« I en 
hel time havde han ringet uden at få 
svar. Så syntes han, det begyndte at bli
ve lidt mystisk. Det var aldrig sket før, 
at centralen ikke svarede.

Da der var gået to timer, og han var 
lige vidt, råbte han på sine drenge. 
»Åh, tag lige sparkstøttingen og kør 
ned til Karen i centralen og se efter, om 
der er noget i vejen med hende!« Dren
gene tog af sted og forsvandt snart i 
granskoven.

Men lige før de nåede landevejen, 
bremsede Per op, så sneen stod i strå
ler. De standsede og kiggede frem mel
lem granerne. Nede på centralen var 
der larm og spektakel. Tyskere! De 
skreg op og for rundt som gale og pe
gede med maskinpistoler. Henne ved 
Central-Karens udhus stod der en hel 
række unge mænd med hænderne i vej
ret. En mand, der intetanende kom kø
rende hen ad vejen og troede, der var 
fred og ingen fare, fik pludselig noget 
andet at vide. Han måtte ned af læsset 
og op med hænderne. Så tog tyskerne 
og gav hesten et ordentligt rap, så den 
satte afsted nordpå i fuldt firspring. 
Kusken måtte stille sig op ved de an
dre.

Da havde Arne og Per set tilstrække
ligt. De kørte i fuld fart hjemad og ar
bejdede sig hæsblæsende op mod går
den. Deres far kom dem i møde. »Det 
var nok det, jeg tænkte,« sagde han, »at 
der måtte være et eller andet i vejen.« 
Han gik ud i køkkenet og snakkede lidt 

18



med dem derude. De blev enige om at 
tage afsted, hver i sin retning, for at 
advare de flest mulige, så tyskerne ikke 
skulle komme uventede til gårde noget
steds.

Per og Arne fik besked på at drage 
sydpå til Bye. De sled sig igennem sko
ven og fik store sneklumper under skie
ne — og til ingen nytte. På Bye havde 
de allerede hørt, at tyskerne for rundt 
som gale og ledte efter bortrømte rus
sere. På Nerby havde de endevendt alt, 
hvad der fandtes, hugget væggene i 
stykker og brudt gulvene op, tvunget 
karlene til at kaste høet ned fra loftet 
og endevende halmen. De havde rodet 
rundt i kornet og havde hugget jernspir 
ind i kartoffelbunken i kælderen. Så var 
delingen styrtet af sted til næste gård 
og havde drevet karleflokken foran sig. 
Havde de noget spor at gå efter? Det 
så næsten ud til det. Hvorfor skulle de 
ellers finde på at undersøge netop disse 
gårde så grundigt?

Senere på aftenen fik hele egnen at 
mærke, at der var krig i landet. Ingen 
kunne længere være i tvivl. Fra ladebyg
ningen på Øverli steg gule flammer op 
mod himlen. De var grådige, og brand
skær sås viden om og lyste rødt på de 
lavthængende skyer. Folk, der strøm
mede til for at være behjælpelige med 
redningsarbejdet, måtte pænt blive stå
ende i skovkanten. Ilden var påsat. I 
ildskæret og gnistregnen kunne man se 
en række tavse mænd, der stod med 
hænderne i vejret uden at få lov til så 
meget som at røre en finger for at red
de dyr, avl eller redskaber. Gennem ty
skernes råben og skælden hørtes der 
bøje klageskrig. Det var kvinderne, der 
græd og jamrede, da tyskerne også satte 
ild på hovedbygningen og de andre 
huse. Ilden slikkede grådigt op mod 
himlen, som var den fjendens allierede. 
Branden kunne ses milevidt omkring. 
Mon det bare var løse rygter, eller skul
le det virkelig være sandt? Det fortal
tes, at de havde fundet en russer, der 
havde skjult sig i en bunke tørvestrøel
se på Øverli. Af den grund blev gården 
brændt af. Så snakkede man videre.

Havde han holdt til dér, lige siden de 
stak af fra toget? Var der nogen på 
Øverli, der havde vidst det, og som hav
de hjulpet ham med mad? Var det stik
kere, der havde været på spil? For no
gen sagde, at først var der kommet en 
flok tyskere, som havde besat centralen. 
En anden flok var taget direkte til 
Øverli, og flere var kommet efter. — 
Flammerne væltede sig hen over træ
toppene og stod over skoven som en 
farlig trusel: Vogt jer for at yde bistand 
til flygtende russere! Her ser I følgerne!

Det begyndte at sne. Store, lette sne
fnug lagde sig i et tæt lag på alle trap
pesten og satte kalot på gærdestolperne 
og skjulte sporene efter de tyske mili
tærstøvler og efter norske skistøvler — 
og måske også efter russiske filtstøvler. 
Men snevejret evnede alligevel ikke at 
slukke ilden på Øverli. Flammerne for
tærede hver stump af den store, smuk
ke gård. Tagene var skredet ned for 
længe siden. Kun skorstenen havde 
holdt stand og stod nu sort og uhygge
lig som en stum protest mod uger- 
ningsmændene.

(fortsættes i næste nr.)

Skolen i filmens tegn
Skole: Fængsel uden gitter.
Skoletrappen: Ingen vej tilbage. 
Lærer: Manden, der vidste for meget. 
Elev: Syndebukken.
Gårdvagt: Manden i skyggen.
Prøveregningen: Bank under bordet. 
Samfundslære: Den tavse verden.
Opmærksomhed: Borte med blæsten.
Klasseværelse: Himmel uden stjer

ner.
Toilet: Dette frem for alt.
Frikvarter: Den yndefulde leg.
Lærer og elev: Krig og fred. 
Rektor: Hersker uden trone.

Poul Suhl
Aagades kødforsyning Telf. 258
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Georg Nielsens Bogtrykkeri, Nykøbing M.

Skoleartikler- 
billigst og bedst

Niels Schmidts Boghandel 
Tlf. 178

Det populäre hjørne for 
velklædt ungdom

EJNAR JENSEN
Køb dag- uge- og månedsblade i

Vesterbros Kiosk
Willy Christensen Telf. 622 Nykøbing M.

Fineste undulatblanding

AXEL HOLT
Fredr. Bangs Efterflg. Nykøbing M.

Telf. KM2D710

Alt i piber og tobakker 

M. Panum
M. N. Overgaards

Handelsgartneri
Telf. 29

A/S Morsø Teglværker 
Nykøbing M.

gruber og uds tyr

THOMSENS
Herremagasin

Algade 21 . Nykøbing M.
■ NYKØBING MORS

Holger

Kolonial, Korn og FoderstofferRADIOCENTRALEN K. H. BAK
ALT 1 GRAMMOFONPLADER

PAS PÅ TÆNDERNE 
så De ikke får brug for

Morsø Tandteknik
Vestergade 9

L. Christensens
sla gterfo rretn ing

Sloth Møllers KAFFE MØRNINGS FARVEHANDEL 
udfører moderne gulvbelægning

Cari Overgaard 
Special-Urforretning

Telefon 75 . Nykøbing M.
Fagmæssig betjening - 1. kl.s rep.

Georg Nielsens
BBogtry^eri


