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flopVKME	8	Hans Nagels
v/ME, Viborg Katedralskole, exit 1961, IIIma.
.


Toke:	Hvad for en plan ligger den linie i?
Just: 	Det ved jeg ikke, for jeg kan ikke flere græske bogstaver.

Baf: 	Jeg slipper for skærsilden, for jeg har haft Mortag.
	Det er kun mig og ejere af gamle fordvogne, der slipper for skærsilden.

Rektor:	Jeg vil ikke hæve Sennels op på en piedestal som en autoritet, hvis meninger ikke kan rokkes ved. Jeg er uening med ham på mange punkter, f. ex. kan jeg godt lide en bøf, det kan Sennels ikke!

Rektor:	Det er ikke så dyrt. Hvis vi f. ex. vil ta´, Hvad vi ikke vil,…….

Rektor:	Kl. 10.30.
Tommer:	Om aftenen?
R:	Nej, jeg benytter mig af moderne tidsangivelser.
Hans:	Hvornår kommer vi hjem?
R:	Kl. 6.07.
Harbo:	Om morgenen?
R:	Nej, om aftenen.

Kå:	Nå, du lærde Bogø, hvem havde gjort det?
Bågø:	(Tøver et stykke tid). Nej, jeg vil ikke sige det.

Høgen:	Nå, kære IIIma!
Peter:	Nå, så gode venner er vi nu heller ikke!

Rektor:	Lasten er meget sjovere end dyden.

Høgen:	Har du ingen bog med, Torben?
T.B.C.:	Nej!
H:	Vil du ikke nok prøve at huske den en gang imellem.

Rektor:	Han drak sig en ordentlig kæfert til i Rom, og tog ud på en ridetur. Da jeg kom derned, tog jeg samme tur.

Rektor:	Hvordan ser Stockholm slot ud.
Karl:	Det ligger helt nede ved vandet.


Lumbye:	Hvad var det for organismer, der dukkede frem i kambrium?
Ulrik:	Socialdemokraterne.

Under diskussion om politik:
Just:	Må vi ikke godt høre, hvad Grethe siger, så bliver vi lettere uenige.

Kå:	Hvis det nu drejer sig om et lovforslag til forhøjelse af restaurationsafgifterne på spiritus, hvem møder så op i udvalget, der behandler det?
Tommer:	Spritterne!

Rektor:	Epikuræerne ville leve et liv i nydelse, men vel at mærke hvordan?
Gudik:	Således, at det ikke fik følger.

Rektor:	Se unge smukke kvinder, men så med en stor sort mustache; det virker distraherende!

Høgen:	Hvad vil Exupéry med fortællingen?
Scheibye:	Ja, det har jeg også spekuleret på!

Irene:	Jeg har en elektrisk skrivemaskine, jeg bruger til at skrive stil med.
Pierro:	Nå, hun stikker bare emnet ind i den ene ende og trækker stilen ud i den anden.

Kå:	Hvis du nu har gjort noget ulovligt, hvem skal så tage sig af dig, Peter?
Hans:	Sædelighedspolitiet.

Høgen:	Vi har time nu; vær venlig ikke at forveksle timerne med frikvarterer.

Tommer:	Hvad dato er det i dag?
Nogen:	Den 22.
T:	Nå, så er det hver tirsdag i dag.

B. – C.:	Hvad er placenta?
Himmer:	Det er moderkagen.
B. – C.:	Hvor kan man købe sådan nogen henne?

Kå:	Du har meget på din samvittighed Karl-Heinz, f. ex. at mange små barbererbørn dør af sult.

3/12 60:	Kå meddeler, at han er det ypperste, menneskeheden har skabt.

Olivarius:	Den er for høj.
Sennels:	Jamen, den kan ikke sættes dybere.
Pierro:	Skal vi vædde?

Kå:	Du kommer en aften på cykel: En politibetjent: Hør, du skulle have tændt lygten kl. 16.15 og nu er den 21.15 og du har ingen lygte.
Pierro:	Jamen, mit ur står!
Kå:	Så kommer der et brev til dig fra politiet. Hvad står der?
B. – C.:	Fra dig til mig.

Kå:	Hvis du nægter at have begået voldtægt. Hvor skal sagen så pådømmes?
Karl:	Ved den faste voldtægtsret!

Kå:	Hvem søger politiet efter som vidne, hvis du nægter at have begået voldtægten?
Pierro:	Ham, det er gået ud over.

 :	Hr. Sennels, den kan vi ikke.
Sennels:	Jamen, jeg skal gerne spille den igennem for jer.
Ulrik:	Vil De så ikke spille 4. vers, det er så svært.

Høgen:	Hvad betyder mollir?
Bågø:	Blød.
H:	Ja, hvad kommer det af?
Søren:	Mollerup!

Åbo:	Her står det samme, bare det dobbelte.

Åboe:	Og det næste?
Scheibye:	2*pi:u mere.
Åboe:	Og det næste?
S:	2*pi:u mere.
Åbo:	Skal jeg blive ved med at stå her og tegne for dig?
S:	Ja, tak.

Kå:	Kan du så få den Samfundslære bundet ind, Torben.
B. – C.:	Nej, for det er en naturfagsbog.

Hauge:	Er der ikke noget om, at der snart vil blive flere kvinder end mænd, der fødes?
Kå:	Hvorfor skulle der være det?
Hauge.	Det ved jeg ikke.

Rektor:	Nu skal jeg sige dig noget Peter; nu kan du møde hos mig hver morgen kl. halv otte!
Peter:	Nej!
Rektor:	Hvorfor ikke?
Peter:	Så dør jeg!

Åbo.	Claus, du må ikke sætte fødderne op på stolene!
Claus:	Jo, for jeg betalte skat, da jeg var ude at sejle.
Åbo:	Nå, men så må du sætte den ene fod op i dag.

Rhode:	Hvad bliver der tilbage af svovlsyren?
Matthesen:	Der forsvinder noget svovlilte.

Rektor:	Hvad betyder dybt udskåret bryst? Ja, det lyder som en viktualieforretning, men det er det altså ikke.

Åbo:	Karsten, er det dig, der snakker højt?
Karsten:	Nej, jeg snakkede ikke højt.

Åbo:	Nej, ikke så hurtigt. Det er for stærkt for min svage hjerne.
Hans:	Nå, ja.

Rhode:	Sætter vi det der led lig med en konstant, indgår den i den gamle konstant og det bliver til en ny konstant, der også er en konstant.

Rhode:	Når alle syrer er meget stærkt fortyndede, er de lige stærke, for så er de alle sammen meget svage.

Rhode:	Korresponderende baser og syrer betegnes med samme index, f. ex. base(x) og syre(z).

Rhode:	Så kan du sætte K foran som en brøkstreg.

Rhode:	Når man sætter saltsyre til, hvad er der så i det vand?

R:	Rundt omkring i verden findes amoniakfabrikker, hvor man fremstiller amoniak.

R:	Så vil pensumet blive udvidet, og så blive større, antagelig.

R:	Nu er salpetersyre en instabil syre, og den er ikke stabil.

R:	Der damper en rødbrun væske op i luften fra salpetersyre.

R:	En opløsning af Bacl vil kunne holde sig lige så længe, der er noget i flasken.

R:	Vi kalder denne konstant L, fordi vi kalder den opløselighedsprodukt.

R(til Hans):	Det, du lærer, er omvendt proportional med kvadratet på afstanden mellem dig og mig.

R:	Der er jo ingen, der siger, at man ikke kan have et rum, hvor der er ret varmt, når man selv står udenfor.

R:	Hvis vi tænker os et tankeeksperiment,…….

R:	Hvad hedder kulsyrens salte, og er carbonaterne opløselige?

R:	En der til enhver tid aldrig markerer.

R:	Det er ikke godt Scheibye; du får mindst g, højst.


R:	Og så kan det opløses i regn og vand.

R:	Satsen kan brænde, så længe der er sats nok.

R:	Det kan ikke gå, hvis man ikke kan mere end herinde, og det kan I ikke!

R:	Hvis man har et metal, kan det danne cuprijoner og to elektroner.

R:	Erfaringerne viser også, at de elever, der til examen får de små karakterer, faktisk aldrig ved noget rigtigt.

R:	Så lagde vi de to ligninger sammen og så indvirkede brinten på kvælstofilten.

R:	Så kan det ikke drikkes for så bliver det udrikkeligt.

R:	Der er en efterspørgsel efter den anden verden………

R:	Synes du 2 gange 2 er 6?
Hauge:	Jaah!

Rhode:	Hvad er det for stoffer, der kan fraspalte brintioner?
Gudik:	Baser.
R:	Puha! Det er minsandten storslem.

R:	En elev, der har fart på, de kan godt nå meget mere.

Baf:	Jeg må jo ikke gerne blive syg den dag, De skal til examen. Dog, hvis hr. Serritzlev er ledig, gør det ikke noget. Vi har samme syn på sagen.

Baf:	Mortag, hvis det nu går godt til examen, må De ikke grine.

Baf.	Hvis de mangler en verselinie i en folkevise, ramler de bare ud med ”Det vil jeg for sanningen sige”.

Baf:	Få højskolesangbogen væk; det var dog et hæsligt værk. Lad os få nogle af de folkeviser, der er på almindelige folks læber i dag: Hvide måge, Fiskerpigens sang, Den gamle gartneres sang, osv!

Baf:	Ikke en lille sortsmudsket italiener eller beskidt mexicaner skal pigen have, men en høj lyshåret, blåøjet, bredskuldret, smalhoftet ………..
Nede bagfra:	Gjesingfeldt!
Baf:	Man kunne unde hende et bedre lod!

Baf:	Lad være med at forstyrre mig med deres massive idioti!

 :	
Vil De ikke udgive en kulturhistorie, så vil De blive husket om 100 år?
Baf.	Det vil jeg jo alligevel, så hvorfor have det besvær.

Baf:	Vi gennemgår hurtigt Medea. Senere får vi så noteret op, hvad der især har grebet os.

Baf:	HNK.
:	Hvad betyder det?
Baf:	Hold nu kæft.

Baf:	 Mortag er en tomhjernet bisse.

Baf:	Så synger  de: Så ruller jeg med dig, så ruller vi samme vej.

Baf.	Kvinder kan ikke blive religionsstiftere. De falder i snak undervejs.

Baf:	Det betragtedes som en ukorrekthed at gå rundt og slå sin mor ihjel.

Baf:	Guderne er vrede. Jeg vil ikke bebrejde dem noget.

Ulrik:	Ja, Elvstrøm, han joller jo afsted.

Baf:	For nogle år siden var der en af mine kvindelige elever, der bed mig i hånden.
Hauge:	Det var i selvforsvar!

Baf:	Bomholt gik i IIIg, da jeg gik i Ig.
Søren:	Nå,er han så gammel!

Baf.	Vi må skrive nogle hovedpunkter lidt forskelligt fra de andre klasser, for ellers siger vi nøjagtigt det samme med de samme ord til examen hvert år, og det er ikke godt.

Baf:	Og så siger de: Hvor ligger Korinth? Der! Ja! Pjat, sådan noget kan man jo lære en søløve.

Baf:	De små ville have mig til at tegne en sydhavspige. Så jeg begyndte at male rundt. Pludselig: Det har De prøvet før, hr. Krog.

Baf:	Amazonernes land grænsede op til et andet land, hvor der også var mænd, så måske har der været nogle grænseepisoder, for amazonerne fødte af og til børn!

Baf:	Jeg foretrækker kvindelige elever.De svarer med det samme. Det er forkert, men de svarer med det samme.

Baf:	Se på mig til examen. Lad være at se på censor. Han sidder og skriver alt det ned, han ikke ved.

Rektor:	Ja, det er jo løgn, det jeg siger.

K.B.J.:	VSar der nogen af dem, der skulle komme til at interessere Dem for fysik senere, ……..

Hook:	Der må ikke mangle et eneste lille hul i fladen.

Hook:	Det er i denne forbindelse ligegyldigt, om legemet er malet grønt eller gulbronceret eller lugter af pebermynte.

Hook:	Grunden til at De altid kommer efter de andre, Lilholt, er den, at de har kortere ben, eller er det for at understrege Deres individualitet?

Toke:	Lægger I jer så i baghold og skyder mig?
:	Nej.
Toke:	Ja, for min skyld kan det være lige meget, for jeg har kun et begrænset antal år tilbage, men I får 16 år.
B. – C.:	Nej, for der er formildende omstændigheder.

Åbo:	Det er muligt, jeg kommer for sent til timen i morgen.
Just:	Hvor længe tør man håbe på?

Åbo:	(lige vendt tilbage efter to dages fravær). Jeg har det sådan, at når jeg ligger på ryggen bliver jeg dårligere og dårligere, og hvis jeg ikke på et eller andet tidspunkt trodser sygdommen og står op, så dør jeg simpelthen.
Denne gang var det lige i sidste øjeblik.

Åboe:	Du sagde analoge, men de er kongruente og det er ikke det samme.
Tommer:	Nej, men jeg synes, det var sådan et fint udtryk.

Åboe:	Jeg er blevet overfølsom over for visse stoffer.
Hauge:	Over for hvad?
Åboe:	Over for navnet Hauge, især.

Åboe:	Der er en klump på 8 damer, der ingenting ved. Og der er Ane, hun danner en klump for sig selv


















	






