
Den til forsendelse med VANDposten kongeligt priviligerede 

JUULSBORG AVIS 

Organ for Møgelø, Alø, Mågeø og alle de andre paradisøer mellem Det Ømme Kloster og Holger 

Danskes Briller. Garanteret anti-upolitisk og totalt uafhængig af den siddende, stående eller gående 

regering. 

Uden tilknytning til Skipper Skræk, Batman, Anders And, Basserne og Thyholm Malketidende. 

Bladet udkommer, når Redaktionens sladretaske og sladderbøtte er fyldt med sladder og andet 

skæmtsomt stof. 

Egne korrespondenter i Paris, New York, Moskva, Peking, Jegind Havn, Hvidbjerg Lystanlæg, Den 

Hellige Kilde, Tante Tommy si nye plads i æ køkken 

og hvor det ellers synes at være 

OPPORTUNUSSERISTISK!!! 

 

Lejravisen torsdag 

Busk og Ebbes måneskinstur 

Busk og Ebbe fik i aftes til lederkaffe noget nær verdens bedste idé: Når nu vi alle sammen var gået 

en time før i seng, end vi plejer, så var der jo masser af tid tilovers - og den tid skulle da æ gå til 

spilde ved bare at ligge og sove. Derfor traf de en beslutning om at ro sig en bette romantisk 

måneskinstur over til æ Himmelpi. De skulle bare først være færdige med at få tæsk af æ 

seniorvæwnere i kortspil, så det blev ud på de små timer, før de kom afsted. De skulle også lige 

have besluttet, hvilken båd de skulle ro i, for de havde jo hørt Kim prale af, at æ redningsbåd sejler 

møj hurtigere end de små både. Til sidst blev de dog enige om, at det nok kun gælder, når man 

sejler for motor, så de valgte trods alt at tage af sted med årer i den lille R582. 

Da de først var nået hen over Julsøens røde Beauvais-vande, lagde de selvfølgelig til kaj ved æ 

Nedre Pimand si afbrændte hotel. Herfra gik de den lange, seje veje op til æ Øvre Pimand for at 

sparke lidt til æ tårn og gynge en tur i en babygynge. Det blev ved med at være sjovt MØJ længe, 

men da klokken efterhånden nærmede sig 5 kunne de nok godt mærke på si kroppe, at de skulle til 

at hjem til æ Ø, hvis de skulle nå at få bare lidt søvn denne nat. 

Da de var kommet godt afsted i en stik nordlig retning mod Møgelø så de to venner æ redningsbåd 

dreje sønden om æ Ø og sætte kurs mod Sletten. Nysgerrigheden endte med at overvinde trætheden, 

så Ebbe og Busk besluttede sig for at følge efter - og da blev Kim si ord gjort grundigt til skamme, 

for selvom æ redningsbåd sejlede for motor og drengene roede i den bette R582, var de sidstnævnte 

fremme ved Sletten mindst en times tid før alle andre. Så da Kim lige så snild lagde først Bette Mø 

og siden æ redningsbåd ind til Sletten si bådebro, sad Ebbe og Busk og tronede inde på land, mens 

de åd sig igennem det meste af æ tanters nybagte Jesu Kristi Legeme. 



Ebbe har efter denne oplevelse været en tur forbi Laven si Skidt-tilpas-i-si-huer-hus, for han var 

blevet så træt, at han ikke bare så sol, måne og stjerner, men også hårdnakket påstod, at man ikke 

kunne gå rundt på Sletten, fordi si skovbund altså var fremstillet af syltede agurker. 

 

Peter og æ trold 

Da 1. væbnerne efter hanegal kom tilbage til Sejlerengen på Sletten, troede Peter Kamstrup, at han 

bare kunne sætte sig lige så rolle ud i æ redningsbåd for at voldsove hele turen hjem. Men da han 

tog fat i den første, den bedste redningsvest fra stakken, som Martin Messell havde brugt som 

liggeunderlag, gik der en ordentlig bøv i ham. Der kom nemlig en swær brøl fra æ redningsvest, 

nærmest som om den var levende. Det ville vel være uhyggeligt nok, hvis den havde været det - 

men Peter blev endnu mere ræj, da han fandt ud af, hvad der i virkeligheden havde lavet den lyd: 

”Hjælp! Der ligger en stuer trold herhenne,” nærmest skreg han, og straks var Busk på benene og 

løb hen for at forsvare Peter med både arme og ben. Da han nåede derhen og ved selvsyn fik set, 

hvad der foregik, kunne han imidlertid sænke skuldrene og berolige den opskræmte Peter: ”Nåh, det 

er da ikke noget særligt med den brøl. I 2. væbner-lejren er vi vant til, at han altid lyder sådan, når 

han sover, ham Kristen. Når Kim Lejrchef siger, der skal være ro i lejren fra kl. 22, bliver vi nødt til 

at vække Kristen på det tidspunkt, for han larmer møj mere i sovende end i vågen tilstand.” 

 

Skotørring hos 1. væwnerne 

Hos 1. væwnerne har de tilsyneladende været en tur ude og vade i Julsø. Annabella og Amanda - 

eller som Peter kalder dem, mi hold si kvindelige islæt - havde i hvert fald fået wude sko. ”Det er 

nem nok at gjøre nøj we”, sagde Martin 3 og Martin 4 i kor. ”I kan bare sætte dem hen i æ bål 

derovre, vi har tændt op.” Og det var jo egentlig en præstation i sig selv, at de havde brænde til det, 

eftersom de to gunt-ører her den anden daw havde smadret den jænne økse til ukendelighed med 

den anden. 

Nå, men den kvindelige islæt fik da sat si sko til tørre, og efter en par timers forløb var det tid til at 

tjekke efter, om projektet var lykkedes. Og de kunne i hvert fald konstatere, at si sko var blewen 

hiel knastomme for vand - men til gengæld var de blevet fulde af flydende plastik. Den kvindelige 

islæt havde nemlig bare gjort, som æ Martin’er havde sagt de skulle: Altså sat si sko direkte ind i 

den gloendes varme bål, der var gråhvidt af gløder. Annabella kunne efterfølgende konstatere, at 

hendes sko ikke længere var af mærket Adidas, nu stod der nemlig kun Das. 

 

Og nu til en vaskeægte verdenssensation! 

Redaktionen har modtaget en kopi af selve den første årgang af Juulsborg Avis fra 1954! Efter en 

grundig gennemgang af den gamle lejravis må man konstatere, at den del der har udviklet sig mest i 

de seneste 66 år, er introteksten, som i 1954 var noget kortere, men stadig med ret genkendelige 

passager: 

 



”Den til forsendelse med vandposten kongeligt priviligerede Juulsborg Avis. 

Organ for Møgelø og de andre paradisøer. 

Garanteret upolitisk og uafhængig af den siddende regering. Uden tilknytning til Skipper Skræk, 

Kong Kylie og Laven Folkeblad.” 

Indholdet har derimod ikke ændret sig synderligt meget. Vi bringer her et uddrag fra 1954-avisen, 

som stort set lige så godt kunne være skrevet i avisen her i år 2020. 

”Katastrofemelding for Møgelø og omliggende farvande 

Tante Laura meddeler, at der på hele Juulsborg ikke findes een eneste kaffekande, og vi er 

derfor blevet anmodet om at bringe følgende 

Efterlysning 

En blåmalet kaffekande efterlyses af tante Laura med dryppende tud.” 

Og det fortsætter i køkkentemaet: 

”Med stor forventning skulle vi så i aften indtage vort første måltid på Møgelø, men netop som vi 

skulle til at sætte gaflen i de rødmende pølser meddeler den høje statsminister [dvs. den tidligere 

kredsleder Johannes Hovgaard, som mange af jer sikkert har hørt om], at der kun er to pølser 

pr. mand, og at det samme gjaldt for kartoflerne. Konsekvensen heraf vil efter redaktionens 

mening blive en landsomspændende afmagringskur og en deraf følgende kolossal efterspørgsel 

efter seler. Vi har ladet dette vink gå videre til den højtærede handelsminister, som straks har 

sørget for en større import af oversøiske seler.” 

 

Vejrudsigten: 

Redaktionen har skiftet leverandør af vejrudsigten til Aløs Meteorologiske Institut. De melder i 

morgen om både solskinsvejr og lortevejr, men siger ikke noget om temperaturen - det bliver sikkert 

stadig pissekoldt. 

 

Dagens pollental: 

Trætte seniorvæbnere: 2 ud af 2. 

Antal Thyholm-FDF’ere på Møgelø i 1954: 78. 

 

Dette var slut på dagens avis. Sladder kan indleveres dagligt mellem kvart i og kvart over eller e-

mailes på pimand@blødis.julsø. 

Tak for i aften! 


