


Har tilnavnet "Tilde". Det tør svagt antydes at Tilde
er mange læreres skræk. ( Hvor mærkeligt det end end ly-
der er det mest engelsktimerne det går ud over) Han hol-
der fri når vejret er godt. Hvis han er i skole, sover
han i de fleste af timerne. (med inspektørens tilladel-
se,) Bruger alle sine penge til plader og bånd, Sidder 
hele eftermiddagen på bagagebæreren på sin knallert. 
Motto: " Vi holder fri " 
Fremtidstidsigter: Disc jockey 
Interesser: Cacaomælk, T-Rex og fodbold.

Er klassens kloge hoved. Jørgen er meget flittig og vi-
ser stor opmærksomhed og interesse i timerne, men er 
knap så from i frikvartererne og efter skoletid, Elsker 
at stille spørgsmal som lærerne ikke kan besvare; især 
hvis han selv kender svaret, Praler af at have højeste 
karakter i fransk, Kan godt li' at snakke med Lilly i 
matematiktimerne.
Motto: " Hvor gammel ka' sån jen blyw?" 
Fremtidsudsigter: Ridder af Dannebrog og kirkesanger, 
Interesser: Heste og piger.

Klassens fysiker.Er meget nem til at rødme. Skårup hol-
der meget af at få en stille bajer nu og da(tit og ofte)
Han kan være ret forstyrrende, især i engelsktimerne,
Sidder på første række og brummer i stereo, og alligevel 
forstår ingen ham. Er meget forfængelig og mener at håret 
skal redes i hver time. Han er en deL generet af sit lange
navn og rødmer hver gang han skal sige det, (Peter Skårup 
Bredahl Yde o.s.v.) Har det med at rende rundt i 
underbukser når han har gæster. Og så står han altid med 
fingeren i munden til morgensang!!! 
Motto: "Det gidde Æ æt."
Fremtidsudsigter: Elektriker og evig ungkarl, 
Interesser: Kaniner, whisky, piger og hornmusik.



Elsker at  spille fodbold og at se alle kampene 
på Snedsted stadion. Er altid utilfreds nårhun ikke kan
komme ud i gymnastiktimen. Tove har altid en bemærk-
ning  til  forbipasserende  på  gangen. 
Motto: "Det  ska' hun i hvert fald ikke bestemme."
Fremtidsudsigter: Klinikassistent.
Interesser: Gynmastik og fodbold.

Fodboldtosset. Gør ikke meget ud af  sin nedslidte 
"knallert", og kører på en besynderlig måde. Er u-
sædvanlig "tilbageholdende" over for det andet køn. 
Vender sig i tysktimerne om til Mona for at se hendes 
gloser. I 11-frikvarteret begynder maven at knurre, 
og sa må han have sig et par stykker med banan. 
Motto: "Li' en enkeltl" 
Fremtidsudsigter: Bankdirektør.
Interesser: Fodbold og lørdagaftener.

Mona er meget  stilfærdig, og når hun siger noget, så 
hvisker hun, Når matematiktimen er forbi er hun helt 
blå i hovedet. (Deter fordi hun sidder og skeler over 
i Lilly's hæfte, i hvilken der som regel er regnet 
flere  stykker end i hendes  egen... 
Motto: "Det  er  lissom dengång..."
Fremtidsudsigter: Sygeplejerske. (Reagensglasrenser) 
Interesser: Heste. 

Er hele klassens   (charme-) trold.   Stor skørtejæger.
meget paståelig og kværulerer evig og altid.  Tonny's 
Yndlingsby er Sundby; Han påstår at der bor en dejlig 
dame der. Er sammen med Peter og John en stor tasketyv. 
Værtshus-besøg 3-5 gange om ugen.
Motto: "Do ka' ba' tie stell'." og "Det-væl æ gjae trow." 
Fremtidsudsigter: Elektriker, 
Interesser: Nina og fodbold



Dyrker fodbold. Bliver irriteret når nogen kalder hen-
de "Døllerad". Kan ikke lide når Hans Ole kører for
hurtigt i kurverne. Det kan nu ogsa blive for meget 
med Hans Ole, for Lilly gaber ret ofte i timerne. Reg-
ner altid en hel masse i matematiktimerne og er vældig 
energisk indtil der står engelsk på programmet.
Motto: "Åh, æ ær så søvne, men det er ba' ærgerli'"
Fremtidsudsigter: At blive gift med Hans Ole.
Interesser: Hans Ole, matematik og til tider fodbold.

Bruger alle  sine penge pa at lave  sin knallert  original.
Bryder sig ikke om at gå i skole. Snakker med sig selv
og sin knallert. Svend er meget god til engelsk, kun
englænderne forstår ham ikke.Lærer aldrig sine lektier, 
men lærerne er for dumme til at opdage det. Han tåler
meget dårligt at blive drillet og kan ikke undvære sin
læderjakke som simpelthen er en del af ham.
Motto: "Hvorfor  det?" og "Hål'kjæft!"
Premtidaudsigter: Mekaniker. 
Tnteresser: Knallerter

Else er nem til at blive rød i hovedet. Protesterer
kraftigt når der gives lektier for. Stor tilhænger af
cacaomælk. Kan aldrig få pengene til at slå til, og
synes ofte at det hele er noget skidt. Else får somme-
tider latterkrampe af Birthes påfund,
Motto: "Det ka' æ æ' find uke å!"
Fremtidsudsigter: At blive gift og forsørget, men
først handelsskolen.
Interesser: Heste (Men hun tør ikke at ride pa dem).

Havde engang den vane at møde 5 min. efter timens begyn-
delse,( Tilfælles med Else) Er en af kantinens bedste 
kunder. Har altid spist sin madpakke lang tid før mid-
dagspausen. Klassens grinebider. Birthe er altid på mær-
kerne hvis det rygtes,at der er kommet nye vikarer af 
hankøn på skolen. Hun er ingen stor tilhænger af  lektie-
læsning; dog får de tyske gloser en ordentlig omgang. 
Ny frisure i hver maternatiktime, (håret om bag ørerne). 
Birthe er også kendt for en meget kraftig snue når hun 
er godt forkølet.
Motto: " Sonja, ka' æ køw en smøg a dæ ?" 
Fremtidsudsigter:Sygemedhjælper. Senere hjemmeløbende. 
Interesser: Bjarne og nyt tøj.



Er meget stilfærdig og en god kammerat. Hun er altid 
parat til at hjælpe andre hvis de  trænger til det. 
Sonja  elsker historie, men hader årstallene. Hun  går 
meget op i sin knallert, men kan ikke forstå at den 
altid er punkteret.
Motto: "Hwa' æ dæ'?"
Fremtidsudsigter: Sygemedhjælper. 
Interesser: Donny Osmond og Gssolin.

Lyder tilnavnet "Fido". Er meget stille i timerne for-
di hun er travlt optaget af at skrive til sine mange 
drengevenner i forskellige lande. Bliver af uforklar-
lige grunde aldrig hørt i biologitimerne. Ryster ufor-
stående på hovedet når hun bliver hørt i historie. 
Bedste fag er engelsk, Elsker at gå på diskotek og at 
se på fodbold når målmanden er rødhåret. Merete er en 
stor lappehækler. 
Motto: "Do hå væl æ' sit Else ?" 
Fremtidsudsigter: Rævefarm pa Mors. 
Interesser: Gamle biler, pennevenner, Tom Paxton og 
rødhårede målmænd.

Tove  er ofte forkølet og har stort besvær med at hol-
de nysene tilbage. Hun ved god besked om alting, hvor 
hun så end ved det fra. Er altid i nypudsede træssko 
og vældig pænt tøj. Når nun rejser sig, skubbes  stolen 
op i hylden bagved, og det kan høres over det meste af 
skolen. Stor tilhænger af volley-ball, men endelig ikke 
redskabsgymnastik. Når Tove genfortæller i engelsk 
putter hun rigeligt med øh'er ind imellem. 
Motto: "Gud hjælpe mig!" 
Fremtidsudsigter: Sygeplejerske. 
Interesser: Nyt tøj og lørdagaftener.

Lene er meget  stilfærdig. Hun vender sig kun sjældent 
om til Tove. Det viser hendes resultater også, for 
hun får altid højeste karakter, men praler dog ikke 
heraf. Lene er ofte i Historielærerens søgelys, men 
hun klarer skærene.
Motto: "Æ gide' æ å go i skul'" 
Fremtidsudsigter: Fodermester. 
Interesser: Walkers.



Skyde- og motortosset person. Føler sig altid truffet
når læreren roser klassen. Meget dygtig til matematik 
og regning. Har opnået "nogenlunde hæderlige" resul-
tater i skydning. Han får let sidestik fordi han går 
så hurtigt. Lider af et konstant opvågnende perle-
humør.
Motto: "Åh, så skied mæ et'."
Fremtidsudsigter : - Amorssytte -
Interesser: Skydning, skydning, skydning og matematik.

Bente kan aldrig blive færdig til kl. 8.15. Kommer 
altid susende ind i klasseværelset kl. 8-2o med et 
sørgmodigt udtryk i ansigtet der blødgør lærerne. 
Kommer til tider med latterudbrud i timerne. Elsker 
at have vinduet åbent, selv om der er adskillige 
minusgrader udenfor. Smækker først vinduet i når 
resten af klassen er blå af kulde. Hver gang man 
går forbi radioforhandlerens vindue, står Bente og 
kigger på "sin nye radio". 
Motto: "Mo vi æ' komm uke å goe ?"
Fremtidsudsigter: Børn og vugger. 
Interesser: Stereoradioer.

Peter har et meget skiftende humør og er fodbolden-
tusiast. Han elsker de grønne flasker, og er altid 
med på løjer hvis der er flere om det. Er altid u-
skyldig i alt hvad han beskyldes for. Hans genert-
hed er fuldstændig forsvundet med tiden. 
Motto: "Æ sæje da ingenting!" 
Fremtidsudsigter: Pigekammerdragon. 
Interesser: Piger og 1ørdagaftener.

John løser alle problemer med smiger og er klassens 
klovn. Alle fag er hans yndlingsfag, især hvis der er 
lærere til stede. John venter til alle har sagt deres 
mening og siger så det stik modsatte. Har vistnok fa-
milie i Arhus og er selv ægte morsingbo. Har altid ondt 
i sit ben hvis ikke gymnastikprogrammet passer ham. 
John er en stor pengepuger, (Sikkert derfor han har 
så mange penge),
Motto: "Det mene æ alså dæ æ poetisk, det æ da romantis 
Frentidsudsigter: Sømand. ( Har sejlet før.) 
Interesser: Lørdagaftener og romantik.



TORBEN  ULRIK  THOMSEN.  (TUT)
Holder ef frisk luft, men ikke på spraydase. Sagde
engang, at han  så fjernsyn nede ved Lene fjernsy-
net var bare  i  stykker, og hvad  så.....Sorbits for-
handler fordi han købte en ordenlig dosis, da de kun
kostede 1 krone pr. pakke. Har  gennemtravet alle bøger
på Snedsted - og Thisted bibliotek, han kunne faktisk
åbne en pladebutik. Forsøger tilsammen med Henrikm.fl.
ved hjælp af store penge"gaver" at få et bedre for-
hold  til  strømerne.
Motto: "Take it  easy boys."
Interesse: Fjernsyn, i biffen med Lene.
Fr«mtidBudfiigter: Len(s)greve.

Sonja elsker at gå til bal. Hun tror at "foreningen" 
går neden om og hjem hvis ikke hun deltager. Er næs-
ten altid utilfreds med hvad lærerne siger, men ad-
lyder dem dog!
Motto: " Ska' do te' bal po lørda?" 
Fremtidsudsigter: Handelsskolen. 
Interesser: Beat,bal, nyt tøj og røg.

Klassens optimist og matematikgeni. Hun er Morbergs 
foretrukne offer i biologi, men han kan vist ikke 
"køre hende ned". Alting er bare skægt, mener hun. 
Motto: "Det mo da ku' 1øses mæ en ligning!"
Fremtidsudsigter: Designer eller reklametegner. 
Interesser: Matematik, bal og Kim Larsen,



POUL RICHARD Nielsen. 
Generer altid Mogens. Kommer gerne med en tør bemærk-
ning. Han er en lille frisk prop. En af de få brille-
aber i klassen, og er klassens mindste fyr. Mester i
at tage et slaw på klaveret, slår måske Victor Borge.
Tegneserienarkoman især under eksamen. Mogens'privat-
sekretær især i tysk.
Motto: Han har så mange.
Fremtid: Temmelig  omtaget( Kål we Hans Hansen.)
Interesee: Fy' skam dig Poul Richard.

ERIK BUCK BERTELSEN.
Har anvendt et par tusinde kr. på et radiostyrings-
anlæg som han, for at sige det mildt, ikke rigtigt
magter endnu. Har nogle mesterligt skjulte evner-
forhåbenligt!Til Præstegårds glæde har han fået lært
at udtale the rigtigt.Mon han spiller minigolf i 
bukselommerne, han går ialtfald med hænderne dernede.
Valgsprog: Æ grasst forresten mi flywmaskine i guer. 
Fremtid: Pilot eller flyvemekeniker.

JENS HARALD BALSBY.  (BALSE)
En af klassens plastikdrenge. Den fødte blyanthugger. 
"ELsker" at have dansk. Læser gerne andet end det han 
skal. Går og råber grimme ord efter lærerne.Bliver rød 
i hovedet når vi nævner navnet Ulla.Opstiller altid 
et smøret grin når lærerne skælder ham ud.Han taler tit 
før han tænker, han kan nemlig ikke tænke. 
Motto:(når han skal læse)sån nøj forbandet, helvedes nøj
Interesee:Knallerter, sprut og piger. 
Fremtid: Ullas tøffelhelt.

GITTE BALSEY.      (BIBBI.)
Er altid malet (hendes far er maler). ELsker øjen-
skygge, mascara, neglelak(mørkegrønt). Holder gene-
ralforsamling med Anette i næsten alle timer, og er
den bedste i klassen til at stille vækkeuret forkert.
Gymnastikpjæk er hendes speciale. Fast inventar på
White Corner iøvrigt trækfugl på gågaden. Stakkels 
Gitte, hun skal til at stifte bekendtskab med histo-
riebogen.
Motto: "Hva? Sku Æ løs?"
Fremtid :Passe unger, og måske selv få et par stykker.
Interesse:Heste, motorcykler, Gasolin.



-HELGE  SØRENSEN.
Klassens frækkeste dydsmønster. Skændes højlydt 
med Jakobsen om karakter. Får et tal højere for 
at holde mund. Er ekspert i at forandre ansigts-
farve(morer os andre at se det), Går for at være 
elevrådsformand, mon det kan være rigtigt. Er klædt 
på til punkt og prikke. Befinder sig ofte i et lavt 
skydække. Er i evig diskution med Preben om verden-
situationen.
Mooto- Jamen Preben hør nu her. 
Intere»se:Piger og tøj.
Fremtidsudsigter:Matematiker.

ESBEN STEFFENSEN.
Klassens ubestridte mest ernergiske elev. Har af 
den grund ingen problemer med sin fritid. Begynder 
at blive langhåret. Har aktier i farmen i Hassing. 
Når han griner kommer det helt nede fra maven af. 
Er en stor dyreelsker, det kommer nok fra de gyldne 
barndomsår, hvor han legede dyrehave, med Lisbeth 
som hanløve.
Interesse: Fransk og Uriah Heap. 
FremtidsudBigter: Dyrelæge og afholdsmand.

Jenny  Møller.
Hun har en vis evne til at være søvnig, mon Allan
har en finger med i spillet?
Er knagdygtig til alt både i skolen (og uden for
syntes Allan. ) Bliver vandvittig hvis hun skal
sidde hjemme en lørdag aften uden Allan. Hun bru-
ser sommetider ud med sin menlng.
Motto: Åh så søvnig æ er.
Fremtidsudsigter: Malerfrue.
Intersse: En bestemt Kållmensk.

GUDRUN  MØLLER.
Hendes mave knurrer ofte så højt, at man bliver helt
bange. Hun er meget oplagt i de timer, hvor 1o.klasse
er til stede, og hvorfor mon det?Hun har næsten altid
det gode humør med sig.
Følges med  Jenny i tykt og tyndt på nær lørdag aften.
Motto: Ukendt.
Fremtidsudsigter:Smekurn.
Interrese:Hendes filejs fra lo.klasse.



YRSA NIELSEN.
Hun er en af de mest omvandrende, da hun ikke kan 
nøjes med én klasse. Har altid vanskeligheder med 
at klare halsen når hun skal læse, og udstøder der-
for nogle sære strubebrøl (mellemting mellem hyæne 
og kobrøl ).Hun ved denme altid hvad der i fjern-
synet.
Motto:"Hvornår ska'wi spell håndbål i awten." 
Fremtidsudsigter: Høre på barnehyl og blive høj.
Interesse: Håndbold, fiskeri og fjernsynsprogrammer.

MOGENS MIKKELSEN.
Har en rappet kæft og bruger den konstant. Vil have 
det sidste ord, Profetionel kortspiller. Har altid 
turneringsplanen med i skole. Sportsidiot. Læser al-
tid det han ikke skal. Har en meget interessant pro-
fil.Klassens kørestolspatient. Har førsteklasses 
barkenbarter. Har haft et vist pigebekendkab, som
gik ud over torsdagens tysktime. Viser sig ved høj-
tidelige lejligheder i jakkesæt og slips.
Motto: Ikke nu men nu.
Fremtidsudsigter: Elektriker i Australien.
Interesse: Fodbold, kortspil og tysk.

LISBETH  JENSEN.  ( Hanløven )
Som klassens pjattehovede og spetakel står Liebeth
som et strålende ekesmpel. Låner Anettes negleklip-
per, passerog alt hvad tænkes kan. Ekspert  i beat-
data. Lider af latterkrampe under højtlæsningen i
tysktimeme. Er meget legeeyg, den fuldendte lege-
tante.
MOTTQ: Åh så ånde.
FREMTID: Passe unger.
INTERRESSE: Smarte fyre.

NIELS   HEKRIK.  ( HÅW ) 
Er den fødte stolevipper, men det kan ske han vælter
derved. Spiser daglig en stang wienerbrød som middag-
smad. Han er klassens TARZAN. Har altid et smil til-
overs. Han syntes han har behov for at sove i dansk-
timerne. Er en sikker knallertkører undtagen pinse-
lørdag,
MOTTO: Sej det er løwn.
FREMTIDSUDS.: proprietær.
INTERRESSER: jagt på dyr og piger.



PREBEN BRUN DISSING.      (DISSING) 
Har nylig fået briller. Præstegårds tror han har en 
mening om alting, det har han faktisk osgå, Taler 
med lidt vanskeligheder rigsdansk. Ser ofte træt og
søvnig ud, især efter bal i Sjørring. "Elsker" fransk.
Prøver med møje og besvær at holde orden i sin skole-
taske, som er gået op i sømmene hist og her. I morgen-
timerne kommer han i forvirringen let til at tage sin 
lillebrors briller med i skolen, dog gør det heller 
ikke så meget, da han altid sidder med brillerne i
hænderne.
Yndlingsudtryk: Faktisk.
Motto: "Æ ka ett graad det"
Interesse: musik og sprut. 
Fremtid: Matematiker.

POUL ERIK BOJESEN .   (BOJESEN " TYNGDEPUNKT)  
Er en Glistrup fan og et atommenneske. Klipper 
ofte sig selv. Han udøver ofte mærkelige krum-
spring ,(pas på Bojseen at du ikke filtrer dig selv 
ind i pandehåret). Det kniber ham sometider at hol-
de bukserne oppe. Er en decideret Glistrup fan, tå-
ler ingen modsigelser om hans politik.Når han læser
tysk, gør han det sådant at kun fru Guld kan høre 
det.
Motto: "å feten - Do ska eddermaeme ikk kom her og
       sige  noget da- Oh dearrrr."
Interesse: alt det vi andre ikke interesser os for.
Fremtid:Bankrøver i sparekassen (thy) eller atomfysiker.

JENS MOESLUND.     (GUMMIMARIUS)
Myrnas irrettesætter. Skændes særlig med Myrna i 
tysktimerne. Han har modejournalen med i skole, for 
han vil altid gerne være med på moden. Ejer klassens 
fællesblyantspidser. Meldte sig fra i matenstik for 
at redde stumperne. Gør daglig kvælningsforsøg med 
Myrna med tovene (ukrudt forgår ikke så let) men 
han får blå pletter når hun forsvarer sig. Han er 
en meget hemmlighedsfuld person, fortæller aldrig, 
hvad han foretager sig, hvad der resulter i at vi 
meget let får tilegnet os et mere eller mindre chok, 
når vi endelig får opklaret sagen. 
Motto:"det mo do ihwæfald ætt Myrna."
Fremtidsudsigter:Matrealist hos Krogh Nielsen.

ÅSE BACK NIELSEN.   (SNUTTE)
I timerne er hun altid en stille og rolig type især 
i tysktimerne, hvor hun altid prøver at gemme sig 
bag ved Myrna( hvad der heller ikke er vanskeligt) 
for at undgå at blive hørt. Hun skændes altid med 
Jakobsen og kan ikke forliges med Mûller. Hun sidder 
ofte og vipper behageligt på stolen med fødderne på 
bordet.Elsker at have højdespring sammen med drenge-
ne. Pers udsøgte offer for tortur og kilder. Starter 
middagen kl. 9.oo.
Motto:"Æ er altså så sulten." "æwl ha nøj å eed" 
Fremtidsudsigter:Køkkenjomfru.
Interesse: Håndbold og masser af drenge.



Britta  Nicolajsen.           (SLIKKELAJSEN) 
Elsker at blive kløet på ryggen af Svend. Prø-
ver ihærdigt på at overbevise drengene om at  
Finn ikke er fed. Holder konferrence med Kirstine i
timerne.
Fremtidsudsigter: Gul Sorbitsforhandler og ser-
                  vering.
Interesse: Låne bluser ud til andre. 
Motto:"Hold så op Per og det er jeg kold overfor"

Kirstine Krogsgard Poulsen.      (AMANDA) 
Prøver ihærdigt på at få fat i Benny. Tror at
Ballerne går nedenom og hjem, hvis hun ikke del-
tager. Elsker leverpostejmadder.
Fremtidsudsigter:børnepædagog og blive gift med E.P.
Interesse: (K)otorbig, boller og succesromaner.
Motto: "Kommer i til bal på lørdag"

LENE HOVE.
Den altid velklædte og ordentlig friserede Frk.Hove
har al den viden vi andre mangler. Bliver himmelhen-
rykt når hun får et kærligt blik fra Torben. Temme-
lig rapkæftet, særlig i engelsk. Taler værre
klasseengelsk end nogen "lady" Hun stiller altid med
et meget romantisk ansigtsudtryk og fremhyler og frem-
hyler sommetider et hvin. Litteraturtimerne udarter
sig ofte til hidsige diskutioner mellem hende og
Mogens mens Præstegård pænt må tie( han kan ikke få
et ord indført)
Motto: "Hold  kæft mand."
Interesee:Torben.
Fremtidsudsigter: Strikkemoster.



MYRNA LINDA BIRCH OLSEN.
Medlem af "the slatten brest and end swingers" Hun 
kan ikke tåle at komme til fest om søndagen, for så
tager hun sig en middagssøvn om mandagen i historie+
timen. Har en meget hidsig temperament. Er dog mes-
ter i engelsk stil og i at knække dørhåndtag sammen
med Jens M.Hun elsker at lukke os andre uden for vin-
duerne især når vi skal have historie. Lider af PANISK
skræk over for døde fluer.St. st. Peter. Nedstammer 
af von Gok familien (uforstående bedes henvende sig 
på telefon: 93 91 16  ) 
Motto:"Håll så, op Peter. Åh Peter håll da op mæ å skåp
      dæ. Det er da nøj mærkli nøj å gjø. 
Interesse: Kryds og tværs.
Fremtidftudsigter: Gokkende Kryds og Tværs ekspert.

NIELS PETER  EHLERS.   (PETER)
Mener selv han  er klog. Frmmedordsproffesor.
 Snapshotmester især ved Mûller. Har besejlet
Danmarks  længste sø. Kan ikke tåle at blive drillet 
Har fået overtalt 1ægen til en lægeerklæring, og 
halter hver gang ban kommer forbi en gymnastik lærer 
Er vores kantinebud. Tager svømmetur i vaskekummen
under pigernes kyndige vejledning. Lærer aldrig!!!
lektier!!! Er umådelig o£te ved at give Myrna nerve-
sammenbrud, når han kommer med sine spydige bemærk-
ninger,og han elsker hoveren over andres ulykker. 
Motto: "Hwo fo nøj læjs" 
Fremtidsudsigter: Bådebygger hos Ole Klemme.
Interesse: Fotografering, klassisk musik.

ANETTE CHRISTENSEN.
Har hemneligheder som alle kender. Sidder nede i 
sit hjørne og læser guldromaner. Drillesyg kamphøne.
Anette tømmer ofte Charmes taske, og det ender ofte 
med intime overfald på gulvet. Klassens "slanke" 
linje ( forbillede Twiggy).Taler altid om at slanke 
sig men forbliver dog klassens  slikmund. Hun får 
gode karakterer i matematik af Jakobsen. ( Hun er
barnepige hos ham, mon hun bliver underbetalt.) Hvis
ikke Anette pladrede nyt med Gitte i timerne, hørte 
vi andre måske lidt mere af Pæstegårds velmenende
undervisning.
Motto:"Æ hå da gjow dæ nøj."
Interesse: Bal (på stenbjerg kro)
Fremtid. At passe unger.

INGERLIS SØRENSEN.
Konverserer ofte højlydt med Lene i timerne, og reg-
nestykkerne bliver ivrigt diskuteret med Mogens, dog 
har de svært ved at komme til enighed, da de begge 
to er lige påståelige. Låner sommetider af Lenes 
viden i engelsktimen. Møder i en ny hjemmestrikket 
bluse hver uge.
Valgsprog: "Hwa. hå do fot Mogena?"
Interesse: Bagning + strikning.
Fremtidsudsigter: Regneekspert.



BENNY KNATTRUP            (SMEUNGE)
Lover Kirstine guld og grønne skove. Klassens
klokke. Kommende fodboldtræner.
Fremtidsudsigter: At arbejde for far.
Interesse: Ivrig kortspiller. 
Motto: Bruger meget de store trumfer.

FLEMMING JENSEN             (SUGERØR)
Klasssens skørtejæger. engelsklærerens yndling.
Prøver at holde skansen på fodboldholdet. 
Fremtidsudsigter:Evig ungkarl. 
Interesse:Bal, fester og Gudrun.
Motto:" Er det rigtig Kirstine."

Jens Jørgen Ulf   (CHARME)
Er meget dannet, og elsker ketsup. Pjatter meget
med Birthe i tysktimerne. Afgået som kantinebest,
på grund af manglende mod.
Fremtidsudsigter: Køkkenkok på Thisted sygehus.
Interesse: Mini Max.
Motto:"Hå i løst Mini Max i den her uge."

PER RISHØJ STØTTRUP         (BRØDKRUMME)
Bruger tavlen og den rappede kæ£t meget i timer-
ne. Til tider en meget flink fyr. Fru  Schults´s
problembarn. Gode undskyldninger hvis en fodbold-
kamp er tabt.
Fremtidsudsigter: Åses mand og tømrer.
Interesse: Fodbold og Åse til tider slåskampe med
           Britta.
Motto:"Det er en god en den der."



ROBERT BONDE   (BONDERØV)
En stille og rolig dreng, der ikke er meget for 
at læse lektier. Saver tit over i morgentimerne. 
Fremtidsudsigter: Fisker. 
Interesser: Teknik.
Motto: "det wed  ett."

Erling Bonde.      (GRIS)
Holder meget til på rest.Kystvejen. Savnes for
det meste den første time om fredagen. 
Fremtidsudsigter: Tømrer. 
Interesse: Teknisk radioteknikker. 
Motto: "Åe fanden ett"

Svend Smedegård. (FUT)
Elker at tage på pigerne(ikke misforstå) i fri-
kvartererne. Til tider temmelig brutal. Kan lide 
at klø Britta på ryggen. Er ellers lille og char-
merende.
Fremtidsudsigter: Studerende på handelsskolen. 
Interesse: Ulla.
Motto:"Det er ihvertfaldløwn"

FRIDJOF ANDERSEN      (NØKKER)
Elsker at være langhåret, dog så kort, at ører-
ne stritter. Er ellers en meget stille person i
timerne. Har lige fået bessefars knallert, og
fræser nu rundt på den.
Fremtidsudsigter:At være atomatfylder.
Interesse:Se og Hør pigerneog at gå i bio med mor.
Motto:"Nøkkenranme"



LØNBORG:  (LØNSE) 
Nej, nu må i(slettet af censuren)lige se at være
med her. Det er jo ikke bare (mumle grynt )
Kan passende karakteriseres som et stangforvirret
geni.
Taler fire forskellige sprog i fysik. (han prø-
ver da på det)
Opstiller store indviklede forsøg ,og efter megen 
møje og besvær komner det mærkeligt nok næsten
altid til at virke.
Han  er høfligheden og galantheden selv, bukker
og skraber for pigerne.
Motto:Hvorfor virker det ikke,det for-står jeg sg..
(han når lige at få hånden for munden.)

PRÆSTEGÅRD ( MR. PREASTYARD) 
Er vores hovedleverandør af mesterligt drænede vit-
ser. Ser ud til at kunne se tværs gennem folk. Undrer
sig over at kontorstolen altid knirker så højt. 
Råber af og tilnumrene op til morgensang så ruder-
ne klirrer. Hans største fonøjelse er at udslynge 
en eller anden utydelig  bemærkning, og når det til-
talte offer siger:"Hva"?, at se meget uforstående 
ud.
Motto: Jeg kommer igen lige om lidt.
Interesse:Avanceret psykisk tortur. 
Fremtidsønske: At få en ligeså dygtig klasse som 
3 real B.

PEDERSEN:  (HISTORIEPEDERSEN)
Holdes under mistanke for at være udsendt fra 
"Det Bedste"s propagandaafdeling. Prøver at lyde 
objektiv, men slutter som regel med et :"Men jeg 
tør alligevel  ikke...". Bliver vild og blodig når 
timen drager mod enden, knipser vildt og hujer ad
eleverne.
Motto: Sig det nu, skynd dig nu lidt, kom så, kom
så, du ved det jo godt.
Interesse: Læsning af "Det Bedste".



Else Marie Back.  ( DU IKKE VAKRE ELSE BACK) 
Elsker at gå på diskotek i Nykøbing med Merete 
og hendes sheik. Inspektørens poetiske offer. 
ELsker John Foggerty. 
Fremtidsudsigter: Fonaekspedient.(ih de er så
                  flinke)
Motto:"vil du ha'en sokkerkugl." 
Interesee: Lobo, neil Diamond.

Anne Lis Thomsen.   (LIS)
Led fandt fornylig ud af at hun var indehaver 
af brune æjne. Spiser konstant slik. Fungerer
som klassens bank.
Fremtidsudsigter:Strikkejomfru.
Interesse: Stenbjerg kro
Mooto:"Britta Kirstine vil i med ud og ha'en smøg."

Birte Poulsen.
Får snart hold i nakken, da hun altid vender 
hovedet ned mod den bageste række i regnetim+
erne. ELsker Freddy Breck.
Fremtidsudsigter: Blade, bøger og guldromaner.
Interesse: En god uddannelse. 
Motto: "Benny skal du til

Knud Erik Kjær.(KJÆR)
Protosterer gevaldigt når der gives lektier for.
Han har sjældent gymnastik.
Fremtidsudsigter: Ro.
Interesse: Teknikken.
Motto: " ha ha ha!!"



MÜLLER (PYLLER)
Bruger munden uafbrudst i biologitimerne, da han har
lært biologibogen udenad (hvis ikke sikken da et 
klogt hoved at løbe rundt med). Har hørt på vores 
pølsesnak det sidste år og gav derfor pølser den
sidste time vi havde. Er meget imod karikaturteg-
ning på tavlen (hvorfor mon det?)
Da ban skulle forklare hvordan en flot bredskuld-
ret mand skulle se ud brugte han sig selv som
eksempel.

Hans Christian Jakobsen.
Sidste år mistede vi gennemsnitlig lo% af 
timerne på grund af hans fravær i begyndelsen af 
timerne. Møder altid uforberedt, hvorfor han må 
bruge  timerne til at sætte sig ind i tingene. 
Påstår at han er i famillie med bokseren Hans 
Jørgen Jakobsen. Er ekspert i difficultering af 
matematiske opgaver.
Motto :Det vil nok være mest hensigtsmæssigt.
Interesse: Små sjove matematikopgaver og til-grin-
gøring.
Først en halv time på den ene side, så den halv time
på den anden.




