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BLÅSTRUMPÅN

DAGEN
Ng dags morgongråhet
minntinderta frukostbrådska
andlös brådska efter bussen
tröga tankar öuer boleen.
F&sta timmans neruanspända
sömnighet

Iånga timmar

lnstig middag- öuer boken

flera timmar
-.
med tiden
Samma kapplöpning
natt
och uila.
och tuötta
tankar öuer boken
bussen hem

-

Ego.

OKTOBER
Klara, rena luft
kgligt uatten
mot mitt ansilcte

som

höga blåa himmel
smärtsamt aulägsen
auslcild au oändligheten.
Gula, röda, blanka löu
som tunga droppar

ifrån tråden
och gröna, gråa, kalla
dgningen från hauet.
F rosthård uindoktober.
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efudium
I

Preludium eller Iåtom oss kalla det Maskupptill den försra Blåstrumpan; Hälsingborgs
F-licklaroverks debatt-, nyhets, och förströelse-

vara beläget. Bagge dessa hinder vill vi nu röja
ur vägen för att skapa en trivsam, hemlik vrå i

organ.

Inte enbart på grund av dessa högtflygande
planer har vi tagit det djärva steget att utge en
tidning. I få samhällsgrupper rasar så brännande
problem som bland skolungdomen, och vi vill att
problemen skall få komma under debatt och eventuellt lösas.
Minst en gång per termin ämnar vi förnöja
världen med en Blåstrumpa, som skall innehålla
allt: lyrik, epik, dramatik, korsord, knep och knåp,
klagomåI, noveller, romaner och betraktelser över
konst, musik, litteratur, film och mode. (Härmed
menas inte tidens speciella mode, som består i
spekulationer över "Hur blanda in så många phula
ord som möjligt i sin skrift". ) Vi menar enkelt
och lättfattligt: klädmodet. Allt vad man behagar
från piffiga klänningsideer till halsduksbeskrivningar åt hlartevänn,en.
Alltså vässen Edra pennor och sätt redan nu
igång med att göra Edra röster hörda i pressen.
Blåstrumpans redaktion lovar, att artiklarna eller
vad det kan vara kommer att gå till eftervärlden.

slagning

Först och främst hälsar vi alla välkomna i Blåstrumpans enormt stora läsekrets, där vi hoppas
ni skall trivas lika bra, som Flickis elever gör i
korridorerna under rasterna.
Ack, forna tiders Quinna med litterära ambitio..
ner. Det är Ditt minne vi sentida efterföljare i
onådens år 1949 velat hedra genom att låta vårt
"Tidende" få bära Ditt ök-, sedermera hedersnamn, Blåstrumpa.
Tiderna har förändrats, och numera "blåttställer" inte de kvinnor sina ben, som vill förkovra
sig i litteratur och andra förut okvinnliga sysselsättningar. De har betydligt effektivare metoder
att visa, "hur en lärd kvinna skall se ut".
Den Blåstrumpa, vi nu presenterar, har vi under
flitiga aftnar (och lektioner) stickat ihop, allmänheten till behag och vår skolkassa till gagn. Den,
na vår första Blåstrumpa är kanske litet ojämn och
trevande i stickningen, men vi hoppas, att i fortsättningen alla viil ha sitt ord med i laget, då det
gäller att finna ut de bästa, ändamålsenligaste och
roligaste mönstren.
Cm Blåstrumpan mot all förmodan inbringar något överskott, ämnar vi använda det till att göra
rrår skola än mer trivsam, än den är, genom att
inreda ett rum, som absolut inte får ha en enda
kal eller vitkalkad vägg. Man skall kunna vila sig
i en bekväm stol, sitta och diskutera och vila
blickarna på annat än präktiga, gulfernissade smålandspulpeter.

Det är främst med tanke pä dem, som dagligen
får resa till och från skolan per tåg eller buss, och
{ollaktl'igen får tilibringa större delen av dagen i
ett trist läsrum eller på ett skakande tåg, som vi
snabbast möjligt viil inreda detta trevna rum med
bekväma möbler, mjuka mattor och naturligtvis en
vrålflott radiogrammofon.
Men det fattas först och främst pengar, och
ännu så länge år det ovisst var detta rum skall

skolbyggnaden.

Hiartligt välkommen.
Red'

J{a"toång
Höstuindar trista
sopa och piska,
löuen från träd och buskar den tar.
Läxorna gömmes,
blåsten den glömmes,
när man en titt i Blåstrumpan tar.
Läxorna /äses sedan med fart.
Sen slcall ui ut, ja, det är så klart.
Luft skall ui hämta,
mot blåsten kämpa.
innan tti åter Blåstrumpan tar.
Peggi och Ricki
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KONST
Länge har de kala, trista väggarna i klassrummen stumt blickat emot oss, cellgråa, limbestrukna,
sjukhussteriliserade . . .
Men nu är de levande och talar

en på sitt språk; språk som

till oss, var och
vi alla borde lära os,s

förstå och uppskatta.
Som var och en kan förstå har sagans Ie i skepnad av vår rektor haft ett finger med i spelet.
(Liknelsen torde dock ej rnisstolkas . . . )
Saken togs av honom upp tili behandling, och
slutet blev att 15 000 kronor ur byggnadsfonden
fick disponeras för inkop av konstverk. Ett 40tal saker utvaldes, varav varje klassrum fick en
tavla, m'edan de övriga inköpen placerades ut i
Iäroverkets olika lokaler. Tavlorna kan avnjutas
av alla elever, under det att klassrummens målningar bara kan beses av respektive klasser, ef.tersom det är förbjudet för eleverna att gå in i annan,s klassrum. Darfor bestämdes, att en utställning av läroverkets samtliga konstverk skulle ordnas, och en sådan ägde också rum den 5-10 september i Killbergs konstsalong.
Till de större inköpen hör Gustav Nordahls
skiss i brons, "Hyllning till Ling", som också intar
en dominerande plats inom skolbyggnaden, nämligen i foyern ovanför stora trappan med de väldiga fönstren som bakgrund. Det är en liten nakenstudi'e av två ungdomar, va,rs naturliga rörelse
och grace är särskilt framträdande.
Annu en skulptur hör till samlingen; en relief i
terrakotta, föreställande Odyssevs och sirenerna.
Det är ett modernt arbete i stora, rena linjer med
en stundom överdrivet realistisk skönhet. En strävan mot oholld sanning, som går jämsides med
litteraturens 40-talistiska verk.
Inköpen av oljemålningar får nog till största delen betecknas som fulltraffar. Skolans teckningslärare, Edvard Andersson, har bidragit med två
målningar. Sarskilt hans "Komposition" fängslar
med sina starka, djärva färger och ändå märkbara
helhet i ytan. Den är värd sin hedersplats inne

på rektorsexpeditionen.
"Moder och barn" är ett mycket större arbete,
vars plats är i foyern utanför aulan. Det är ett
vackert och mycket utmärkande alster för kon.stnärens speciella stil med dess hela, mjuka linjer
och begränsade ytor.
4

Martin Emond

"Apelsintr i
'tr.)nt lat".

En äkta kulen decemberstämning ger Eric Cei snö, som är hållen i mörka, dystra
färger och dessutom utmärker sig genom sin av-

derbergs Båtar

saknad av konstnärens så högt älskade päron, Den
är ett stämningsmättat, helt och starkt pxov på modern konsts känslor, som aldrig ett ögonbhck hemfaller åt Hötorgskonstens sliskiga sentimentalitet.

Tillhor Cederbergs något tidigare ver:k.
En stor kontrast till den utgör Eva Holmberg]akobssons pastell "I Luxembourg-trädgården",
en ljus och sommarlätt idyll, som visar konstnärinnans förkarlek för söta, klara färger, vilka skr-rile
varit farliga för vem som helst annan, som inte
förstått att komponera dem till just dessa små
läckra målningar. Fru Holmberg-|akobsson är en
mästarinna på detta område,
De tunga jordfärgernas poesi . . .
Martin Emond visar upp något helt annat än
den föregående, skira pastellen. Hans stora vackra
stilleben "Apelsiner i grönt fat" har djupa mättade
f ärger och f ängslar särskilt genom sin varrna
orangeton, som dominerar tavlan. Den är ett
mycket värdefullt tillskott i samlingen.
Ett inte mindre vackert konstverk är ]ohan Johanssons "Efter stormen". Det är en tavla, som
man upplever med hela sin inre känsla men
som man kanske får lära sig att förstå. Den är
hållen i oerhört fina, lyriska färger. En violett,
svag grundton präglar den och ger ett intryck av
verklig stillhet efter en storm, den renade naturens
vila. ]ohan ]ohanssons lugna, säkra penselföring
frapperar också i hög qrad.

E,tt omdiskuterat fail är ailtld intressant, så även
.,'ad tavlor beträ{far. Bengt Crups "Marint" har

också väckt livliga debatter
som det mesta av
konst. De flesta minns -den väl från Vikings,

hans

bergs omdebatterade vårutställning i år. Den
oerhörda kontrast, som de intensivt gröna och citrongula färgerna har, för med sig en viss chockverkan, men nråste ör'erväldiga och hänföra färg-

sinnet. Och det stiliserade, till ytterlighe t [örenkiade motivet visar ingen begränsning i kunnan-

de; det är en dj,rp mognad på ett mycket långt
framskridet stadium inom den moderna konsten.
Går rnan från denna tavla med de behärskade,
stora linjerna till det blodiga sammelsurium och
röriga färgkladd i starka pockande färger, som
Richard Ingelssons "Flyktingbåt" utgör, måste
man känna sig splittrad och förvirrad. Ingen helhet, inga lugna, klara linler. En explosion i målarlådan skulle man vilja kalla den.
Bättre är dä Tora Vega-Holmströms "Gosse
med blombukett". Konstnärinnan är ju allmänt
kand för sina barnstudier och har även här lyckats
ge själ åt sin konst, även om tavlan inte tillhör
hennes allra bästa.
Samlingen innehåller ännu ett tiotal målningar,
bland vilka Erik Byströms "Vit urna" och Lars
Stevenfeldts stora "Detalj av kartong till vägg,
målning i skola" särskilt fört1änar ett omnämnande.

tsland grafiken och teckningarna, som utgör det
största antalet av konstverken, Iyser så berömda

namn som Pablo Picasso och vår egen Sven
Erixon. Tavlan av Picasso är en litografi, "Tete

:r:,,

Bengt Orup

-, Marint.

de jeune fille". I)är är också cie kraftiga, lugna
linjerna i stora, förenklade drag förhärskande.
X:et representeras med en färglitografi, som har
de för honom så ltarakteristiska starka, klarer och
rnånga färgerna.

Farglitografierna är unge[är tio till antaiet och
har alla en biå undelton och blåa linyer, som tyvärr för:stör helhetsintrycket ganska mycket.
En utmärkt tecknare är Eric Palmquist, som med
sin lilla tuschteckr-ring "Kärlekens vandring" åstad,
kommit en ytterst fin och lyrisk stämning.
Barbro Forslunds kolteckning "Magnus ritar"
var också mycket ledigt och mjukt gjord. En ets^
ning med en suggestiv ståmning var den skickllgt
rrtförda "Trapporna" av Harald Sallberg.
Förutom färglitografierna, 4 etsningar, 4 kolteckningar och 3 tuschteckningar finns det också
några träsnitt, varav ett i färg.
Man måste nog säga, att Fiickiäroverkets konst,
samling är en god sådan, varierande ifråga om
smakriktningar och med en synnerligen rikhaltig
sortering av olika slags konstverk.
Larunda.

uLtiHl!

+r'Hi+'ri$ll
*:iin,,

,il,l:l

iq.:* ffi*
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snö"

5

I
B

LÅ

S

7'R (r IW P.l N

Speciellt
Det där med klader är ju kolossalt individuellt.
Halften tycker så här, och hälften tycker så där,
och resten vet inte.
Men även den rnest klädointresserade måste
medge, att ett snyggt och prydligt yttte stärker
självkänslan och väcker åtminstone ingens ogillande. Även en ganska minimal garderob kan
om den sköts riktigt. Och nu
fylla sin missi,on
kommer moralkakor i långa banor' Det gäller
de små sakernas stora betydelse. Alltså kära läsarinna, du stiger som vanligt upp en kvart senare
än du rätteligen har tid till, och sedan du svept i
dig morgongröten och den tråkigaste läxan upptäcker du att klimatet plötsligt ändrat natur, och
follaktligen kan du inte ha samma klänning som
i går är den f. ö. inte litet slaskig vid det här

laget?

snabbundersökning av garderoben
ger vid handen, att de enda acceptabla plaggen är
en blus, som saknar en knapp, medan den andra
den petar du sedan loss på
hänger i två trådar
en lektion, då ingen ser dig _- och en kjol, som är

En

litet blank dar bak och häng'er litet i klocken.
Nåia, tänker du, det får gå idag, i kväll får jag
fixa det där. Det är fult att narras. Du vet
mycket väl att det inte alls blir av i kväll. I din
dyra moders byrålåda hittar du ett par strumpor,
och på dem är det verkligen inga håI, och då de
åker på dina rasrena, bär det sig inte bättre än att
Dux spiral får litet extra reklam. Nar du så kry-

per

i

för oss

över huvudet, hämnas blixtlåset helt lömskt och
vägrar att låta sig dras upp. Ingen f.ara, fästnålen
är en jättepraktisk upPfinning.
du hinner i tid till morgonbönen, om det
Och
nu kan vara någon tröst. NU hör jag en kör av
Iörtretade feminina röster: "Det där är ju larvigt,
en så slarvig jänta finns inte." |o men. En del
av henne finns i var och en av oss, så nu är det
bara att börja utrotningskriget. För eta arma
kläders skull vädjar iag till var och 'en av er:
"Skot era kläder väl! Of,fra fem minuter till att
sy i en knapp och en kvart till att pressa upp ett
plaggl Anslå en lugn hemmakväll till att fålla
om en ojämn kjol! -- Det behöver både du och
klolen."
Och akta blixtlåsen! Det ursprungliga kan
vara livet ut.
Satt i gång och lycka till! Det är kanske en
smula motigt i början, men en god vana är aldrig
i vägen och resulterar i ett ökat välbefinnande och
stegrad tillfredsställelse och siälvaktning.
Modea.

p. S. Om någon mot förmodan skulle

känna

sig träffad och förolämpad får sign. naturligtvis
stå för sitt ord och med orubbat kvinnligt mod anta varje utmaning till duell med stickor n:r 2%
eller 3. Plats: Sign:s studerkammare. Tid enligt
överenskommelse.

D.

kjolen, NATURLIGTVIS drar du den inte

Zrevtiga

vnocleller

Qrirna

bvatiteter
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Stickar gör ju alla människor, och nu när det
börlar bli kallt kan det vara lampligt att utöka
fu.mperförr'ådet med en sådan här enkel och flott
sak, som passar till allt, om man väljer en förnuftig färg. Vill man prompt lägga ner litet extra
arbete på den kan man ju sticka ett mönster i avvikande färg på framstycket ell,er brodera med
tunt ullgarn i läckra färger. Men kom ihåg att
sädant måste göras noga för att bli vackert, och
f. ö. gäller för allt handarbete att det inte svns,
hur lång tid det har tagit att göra det, men det
syns hur det är gjort.
Men är ni varken roade av att sy eller sticka,
så ska vi nog sätta er i arbete ändå. Det finns så
många duktlga tecknare, men även ni, som är
mindre duktiga, har också en chans. Vad vi vill
ha är förslag till en riktigt praktisk och användbar, men också enhetlig och piffig garderob som
passar en flicka i tonåren. Teckningarna behöver
inte alls vara flotta men de skall absolut vara tydliga och naturligtvis skall id6erna vara era egna
och inte kopior ur La Mode och Stil. Låt gärna
varje modell åtfollas av förslag till färg, kvalitet,
besättning och andra detaljer, som inte kan framgå av teckningen. Vässa alltså pennorna och låt
fantasi,en flöda och lämna sen in er idealgarderob
och en sluten namnsedel någon gång före jui till
Modea, som bor i det näst sista klassrunrmet i
övre korridoren. Hon skall sedan tillsammans
rned en del andra "sakkunniga" granska era alster,
och de mest strålande id6erna belönas med en parisresa eller en mönstertidning (allt beroende på
finanserna ). Naturligtvis är även elever ur andra
skolor välkomna, och vi mottar med jubel alla förslag från intresserade och uppslagsrika mödrar,
som kan sända in sina bidrag till Red. av Blåstrumpan, H. a. Iäroverket f. flickor, Hälsingborg.

Cardigan
Material: 300 gr. Caprifol-garn. Stickor nr 2
nr 2/2.
Mått: Bröstvidd c:a 94 cm.. Längd 50 cm.
Sträckning: 3l cm. på st, nr 2f
- 10 cm. 12
varv : 3 cm.
Ryggen, Lagg upp 100 m. på dubbla st. nr 2
och sticka resår 1 rm., I am. Håll resårst. fast.
Efter 9 cm. bytes till st. nr 2/2 och slätst. Oka på
l:a v. till 128 m. jämnt fördel,ar och därefter 1 m.
i var sida vart 8:e v. 5 ggr. Då arb. år 32 cm,
avm. 7, l, l, I m. för vart ärmhål och då detta är
20 cm. avm. 9 m. 4 ggr. för var axel. Träd upp de
återstående m. på en reservnåI.
och

Forfs.

L.i.l 7'ft LI M P.! h

Jumpern
Material: 250 gr. Lisette.
Mått: Bröstvidd c:a 92 cm., längd 51 cm.
Sträckning: 30 m. på st, nr 2f
- 10 cm. lz

v.-3cm.

Rgggent Lagg upp 106 m. på st. nr 2 och sticka
resår (l rm. 1am.) i B cm. öka till 116 m. på
sista v. Byt till st. nr 21/ och slätst. samt öka 1
m. i var sida var 3:e cm. 7 ggr. Då arb. år 32 cm.
avm. 7, 1, 7, 1 m. för vart ärmhåI. Då detta är
19 cm. avm. 12 m.3 ggt.för var axel. Träd upp
de återståen'de m. på en reservnål.
Framstycket: Lägg upp Il4 m. på st. nr 2 och
sticka resår 8 cm. öka till 127 m. på sista v" Byt
till stickor m 21/2 och slätst. öka I m. i var sida
var 3:e cm. 7 ggr. Vid 32 cm. avm. 10,2, 1, 1 m.
för vart ärmhål (113 m. kvar). Då ärmhålet är
Forfs. sid.

19.
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En morgon sade rektorn något efter morsonbönen. Denna gången gällde det en utfärd för hela
skolan genom halva Skåne. Allmänt jubel! Tank,

en utfärd i buss som på den tiden man var liten
och gick i folkskola, Hela skolan (även lärarna )
gick precis in i nio stora bussar. Så bar det av till
Krigsflygskolan på Ljungbyhed. Dar halsades vi
välkomna av en stilig kapten och flera nästan lika
tjusiga löjtnanter. Humöret kom genast på topppunkten. Matsäcken avåts, och ännu tjockare än
förut trängde vi oss åter in i bussarna och fick
bese allt vad Ljungbyhed hade av flygplan, hangarer och verkstäder m. m. lded en sorgsen blick
på de blå uniformerna åkte vi till nästa ställe, TrolIeholm. Vi promenerade i den vackra gamla parken, där man i fantasin såg medeltids;'ungfrur
med topphattar vandra omkr:ing. Slottet har nu
förevigats av otaliga flickiska,meror.
Under den fortsatta färden såg vi bl. a. Trolle'
näs, som var lika vackert som det andra Trolle.
I Dalby fick vi reda på att där hade legat en stor
kyrka, större än den nuvarande, på 800-talet. Den
hade varit en gräns mot obygderna i det övriga
Skåne. Ännu fanns en mur kvar sedan den tiden.
Resten av kyrkan var också av ett mycket gammalt
datum.

ffi
rl

Så hade vi då kommit till Lund, där' domkyrkan
först visades för oss.. Det stora uret blev ingående förklarat och t. o. m. raden med kungarna
fick passera. I kryptan beundrade vi med en rys,
ning jätten Finn och kastade sedan en silverslant
i den gamla brunnen och önskade oss någonting
mycket hemlighetsfullt enligt ritualen. Den dagen
förtjänade Håkanssons och Fahlmans i Lund stora
pengar. De stormades i allra bokstavligaste bemärkelse.

Färdens clou blev besöket pä Borgeby. Ernst
Norlinds sätt att berätta mustiga historier om
Danmarks och Sveriges gamla kungar var obeskrivligt. Sådana skrattsalvor har "Flickis" aldrig
förut frambringat och kommer väl aldrig att göra
en gång til!. Den vänlige gamle mannen med det
vita tomteskägget blir ett minne för livet.
Alla avlastades välbehållna vid den kära röda
byggnaden på Olympia, och rektorn fick höra ett
hurrande, som kom från hiartat. Tack för den
dagen och låt oss gärna få fier av samma sortl
Kajsa-Lotta.

.Attt lo,
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IIDBOTT
Höstens idrottstävlingar inleddes som vanligt
med skolmästerskap i fri idrott. Dessa gick av
stapeln på Harlyckan, eftersom Gossis intagit
Olympia. Varken banorna eller vädret visade sig
från sin bästa sida, så resultaten blev därefter.
Men skolans nykomling Karin Ahltorp visade vad
hon gick för och tog hem 2 segrar och 1 andraplacering.

Orientering
I)et är DM-orientering på Frostavallen. Man
går upp klockan % 5 på morgonen, reser tåg i
evighet och är framme lagom till upprop. Sedan,
efter några timmars paus, åker man buss till starten, och efter ytterligare en lång väntan är man
på väg ut i Guds fria natur.
Första kontrollen ska ligga 400 meter från start.
Det är inget att ta fel på, och man ger sig i gocl
fart ut i skogen. När man sedan har sprungit
några kilometer, böriar man undra, hur det egentligen är fatt, och efter ännu en stund tycker man,
att orienteringen är dum, baniäggarna kan ej sin
sak och kontrollerna ligger fel.
Sedan nröter man Pilla. Hon har varit vid andra
kontrollen, men där: ville de ej .stämpla hennes
kor:t, bara för att hon cj varit vid första. Fegt!
Man traskar vidare med henne och upptäeker efter
cn timma, att man gätt en mil [ör långt och komrnit till Hallaröd i stället för första kontrollen.
Det är hrara till att vända tillbaka på samma stiq,
.som rnan har kommit.
Efter ytterlioarc cn stuncJ befinncr sig tvii
stackars orienterare mitti en villande skog, sökande
efter stiqen, sorn försvann. När klockan närmar
r;i,g % 3 hittar man iintliqen en landsväg, Iycka.s
lifta nred en bil, som verkligen vill ha sådana sorgliga skepnader i baksätet, och snart synes målet.

Det är ju riktigt fint, att h:r hunnit med sä
mycket pä en dag. Att man inte har hittat några
kontroller, det talar man helst inte om för nyfikna
individer.

är det efterprat. "Om jag hade följt
till 1:a kontrollen och Pilla till andra, då

Sedan
Bosse

hade jag nog själv irittat tredje, och dä hade jag
såkert vunnit", o. s. v.

Det finns i alla fall ingen sport,
mot orientering!

som

går upp

Dessa tävlingar gällde också som uttagningstävlingar till DM, som detta år gick av stapeln på
Olympia i Hälsingborg den 17 sept. Flickls blev
lagsegrare i klass A-B, mycket tack vare Karin
Ahltorp och Birgitta Sjögren, men man får heller
inte glömma dem, som placerade sig som 4:or och
5:or och på så sätt drog poäng till skolan. Dess'
utom vann vi stafett 5X60 m.
En grupp på 3 simmare och 5 idrottare sändes
upp till Skolungdomens hösttävlingar i Stockholm
i slutet av .sept. Här placerade sig Karin Nilsson
som 2:a på 100 m bröstsim och Karin Ahltorp
blev 2:a i slungboll cch 3',a i 80 m löpning. Dessutom hjälpte hon till med att springa hem en |iardeplacering i stafett 50X60 m klass flickor A-8.
Vid lilla DM, sorn också gick i Hälsingborg,
deltog realskolans elever med den äran, även om
det denna gånq inte blev något lagpris.
Den med stor förväntan emot,sedda fotbollsrnatchen mellan L IV på Gossis och ett lag från
Flickis slutade oavgjort 8-8. Om det nu var
domaren eller spelarna.s sklcklighet, som fällde utslaget, skall vi låta vara osast.
Skolmästerskap i orientering gick i mitten AV
okt. på Söderåsen. Tyvärr holls dessa tävlingar
dagen efter DM i orientering, så deltagarantalet
var kanske inte så .stort som väntat.
I"crr:fs.
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Kap. 1.
Abdallah el Rasmus AF Fogelklouh (i fortsättningen för enkelhetens skull kallad och förkortad
till petl'e) sadlade sin eldiga springare, kastade
sig med ett vilt skri i den nyss sadlade sadeln, och
försvann under mängdens jubel ut i öknen . . .

öl
på
Jaktcn

ell

Hur skall dct

Kap.2.

Väl anland till Kairo tog han in på Hotel (obs.
nasalering. ) Shepheard och lämnade sin välluktande fårskinnspäls till portieren, vilken tog emot den
med ödmjuka krumbukter.
När han kommit in i sitt rum reglade han för'
s,iktigt alla dörrar, och drog för alla gar'diner så
att halvskymning kom att råda i rummet trots det
bländande solskenet utanför. Därefter lade han
sig på golvet vänd mot Moskva ty han var kommunist, och mumlade den urgamla bönen, som han
lärt av sin fader: "Ole dole doff, kinke lane koff."
Sålunda styrkt i sina förehavanden tog han
fram sin smutsiga näsduk, vecklade upp den, och
i näsduken glänste den bland öknens folk
med fruktan och bävan omtalade äggstora Ksmirdiamanten. Den gnistrade i den matta belysningen, och tycktes nästan lysa upp det skumma,
skabbiga rumm,et.
Varför då allt detta hemlighetsmakeri. ]o, diamanten var stulen från Schakaltemplet, som ligger
inemot 63 portugisiska mil (varav det går 3 på en
verst) från Kairo i rakt sydlig riktning. Den som
bar hand på ädelstenen skulle enligt sägnen drab'
bas av ond, bråd död. I\4uerte infernas, brukade
de gamla säga och svepa hästfilten med en rysning
tätare omkring sig.
Nu gällde det för pel-le att snarast möjligt
skubba Afrikas gulbruna sand av sina 53ndals1
Schakaltemplets väkhre voro honom tätt i spåren . . . tr en portgång på andra sidan gatan stod
en man i den djupa skuggan iförd ett par opålitliga ögon och en bunta (motsvarar väl närmast vår
nattskjorta, men användes härstädes även på dagen). Ack, vår hlalte skulle få genomgå många
faror innan diamanten hade blivit utbytt mot
klingande dollar (,ett i Europa vid denna tid mycket gångbart mynt) på Amsterdams diamantbörs,
och han själv som politisk avhoppare fått en fristad med egen motbok i folkhemmet Sverige. Vi
ska i de follande kapitlen följa honom på hans
farliga färd, hela tiden troget fölid av Mannen
med det Onda ögat, vilket heter Kiss me slowly
pä ökenspråket. Läs och känn skräcken krypa
längs ryggraden som en droppe ice-cream soda.
Exciting.. . Chocking. ..
10

,,r'llo

jingle bells, jingle

bells
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Kap. 3.

Vari berättas om pel-Les hastiga avfärd från
Kairo, hans möte med den hyperfarliga flygvärdinnan Daisy Belladonna från Rotebro och hur
han lyckades slingra sig ur hennes bedövande
famntag.

Då pel-I-e mättat sina lystna ögon med ädelstenens bländancle glans, stoppade han förs,iktigt
in den i näsduken igen, varpå han med tvenne
raska språng hastade till den vänligt inbjudande,
väldigt uppbäddade europeiska järnsängen från
Bröderna österman i Eskilstuna, dar han med
andlös snabbhet kastad'e in snorfanan bland
bolstren och sig själv ovanpå utan att ens draga
utav sig stövlarna. (Han hade alltid hyst en
barnslig önskan, att det skulle stå på hans torftiga
träkors en gång: En hlaltes kors) "Han dog
med stövlarna på." (En hjältes död.)
Fem kvart över kl. K (K-24) (tyt, tyve og
f dansk tid) trycktes dörrhandtaget ner, och fyra
sekunder efter föll nyckeln (den modige pel-I-es
enda skydd mot yttervärlden ) ner och genom dörren ringlade 15 arga pytonormar och ett låghalt
marsvi,n. Vackt ur sin slummer av den starka

B

kcndiamantcn
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om från början igen. "Inga apkonster", väser
LK, och ser ut som om han led av nervösa ryckningar i avfyrningsfingret. "Kan inte låta bli",
stön'ar pel-le, " jag lider av böldpest och . . ."
(LK tonar bort i fjärran. )
Kap. 4 ("g. 3).
Vi åt,erfinner nu vår pell-e i en av de bekväma
fåtöljerna på Pan Egyptian air and looks clipper
på väg till Paris. Mellan stolarna ålar sig med
förföriska vickningar på sin (1i'ngle-bells, jinglebells) Daisy Bel,ladonna. *-- Hennes ögonpar sveper som en strålkastare över en Londonhimmel
1940. Vem kan ana att denna ljuva varelse är ett
hår av hin och står i maskopi med LK. Oförmärkt
låter hon en papperslapp falla i pel-I-es knä . .
(Stjärnorna blickar ned. ) "Mot mig i kväll pä
Bal Tabarin. Du hanför mig. Kisses, Daisy."
fust när Abdallah stiger ur clippern på Le
Bourget landar LK med sitt privata plan icke långt
därifrån. Som ni ser, käre läsare, börjar det s,e
.

dystert ut för allas vår pel,Le . . .
Skymningen faller: Bong, eight, nine, ten and
out.

,,/

Scen 1:

Abdallah bankad på Bal Tabarin. Framför
apåritif. Dem,imonderna slingrar sig som ålar på dansgolvet till tonerna av den
senaste schlagern av fokern,Padock; "När moster
fiska abborrn hon drog den upp." Daisy tonar
honom en giftgrön

Mannen meci det or-rda ögat, alias Lill-Kalle, alias

I

I

L.

K.

vittringen, for pel-le upp och grep strax automatiskt efter sin silverbeslagna kpist, som 1åg i sitt
handbroderade sammetsfodral bredvid sängen,
men då han såg f.aran i dess hela vidd, fattade han
ett hastigt beslut: Fjorton pytonormar hade varit
en smal sak för pel-le, men femton d,et var all,
deles uppenbart en för mycket, dessutom
han
hade aldrig kunnat med marsvin. Således - raskt
bort ur denna fasans boning. AII tanlee- på att
ringa portieren måste omedelbart [örkastas
sjäIu är bästa dräng
bättre brödlös än rådlös
-.
- i mund
ntorgonstund har guld
och med fgra
enkla handgrepp suingade sig uår hjälte öuer sänggaueln ut i morgondimman. (Obs. förf. sätt att
livligare åskådliggöra händelseförloppet.) Bakom
honom slog det låghalta marsvinet ihop sina dreg^
lande käftar med ett besviket skri, under det att
Mannen med de opålitliga ögonen (alias LillKalle, förkort- tK) under vreda åtbörder lindade
ihop de arga pytonormarna och kastade dem i sopnedkastet i det att han skyndsamt avlägsnade sig.
pel.I-e borlade plotsligt klia sig i huvudet, han
fortsätter neråt, kliar sig mellan tårna och böriar

fram i fonden.

Scen 2:

Daisys boudoir d'amour. Silvermåne över bergen genom spjäljalousin, från radion en dämpad
"it's a gran'd night for loving". Runt
schottis
pel,I,es hals slingrar Daisys vita armar, eldiga kyssar utdelas frikostigt, kort sagt
pel.le är salig.
("Etr dröm i rosenrött", den -sjungande bonden
medverkar i refrängen.) MEN DÅ . . . Daisy drar
sakta upp sin dolk (Morakniv, rostfri, extra blodskåra, 3,25) ur dess hölster i silkesstrumpan och
måttar ett väldigt hugg . . . ("Konvaljens avsked"
förberedes av orkestrn. )
Kap. 4 ("g. 5).
Planet gör en elegant trepunktslandning och rusar med vrålande motorer mot hangaren.
Väl utkommen ur tullen visslar pell,e ('./ad fasiken nu då" Lever han än. När, var, hur och
vem, vad, varför. Ia, ja vi förstår att den intelligente läsaren reagerar mot detta uppenbara brott
mot logik och tankeföljd, men
vi beklagar *detta är en yrkeshemlighet) på- en taxi och använder därvid samma vissling som beduinerna använda i öknen då de vissla på sina husdjur. Döm
Forts. på sid.

18.
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F. F. F. (fdrtig forbottrfighr)
Efter den intensiva fotbollsträning L IV på
"Gossis" legat i sedan ett par månader tillbaka,
vågade de äntligen utmana OSS till en match.
Efter en stunds överläggning accepterade VI utmaningen och kom överens om att reglerna säkert
vai: desamma som i krocket, ett spel, som så flitigt
utövas av "Flickis" idrottsiniresserade elever. Således skulle vi måndagen den å hedra dessa (enligt
rykten) adla, gudaliknande hjältar med vår när'
varo.

Ordentligt klädcia, med nödvändiga säkerhetsnålar försedda tågade vi in på plan, fantastiskt
förväntansfulla och med vår förhoppningsfulla lilla
rnålvakt i teten. Det var verkligen en stor missräkning för oss, då vi upptäckte de "gudaliknande
etc. vikingarna'. Förkastliga! Inga muskelfeno'
men alls! Svaga, bräckliga, avtynade, hålögda,
flintskalliga, brunskäggyvig(a), hjulbenta, avsågade, smalspåriga m. m. (Stryk clet som ej önskas!) Skulle man kalla dessa värdiga motståndarc?

De hade i alla fall kostat på sig den lyxen att
ha en domare också, och han var den bäste pä
hela planen. (Det var han som skötte speletl!)
Jag sparkade ett par bollar till honom av artighet,
men han nonchalerade både mig och bollarna.
Tank så ouppfostrat! Han var förresten upptagen hela tiden, för han skulle vissla. Och så skr,ek
han. Det gjorde visserligen vi också, men han
SVOR!! (På fotbollsspråk naturligtvis.) "Straff"
12

Prakträdd nittsl!

var nog den värsta svordomen, för det skrek han
jämt när jag hade bollen. Då blev alla så upprörda (tacka för det), att bara en vågade röra
bollen och sä blev clet naturligtvi,s mål. Nej, fram
för mera uppfostrade domare som för ett vårdat
ffn13rs skötte vi oss utmärkt. Proffsspråk.
- inte en chans att hävda sig, e{å Vi
laget hade
visade hur: ver:klig fotboll skall spelas. Vår lill;r
rnålvakt gjorde vansinniga fantomr-äclclningar, trots
att hon hade höftskydd, rnedan den .s. k. cliter på
anelra sidan, f astän han var rnycket rninimalt
klädd, inte alls kunde rör;r sig så lekande lätt,
Våra backar var alldeles trtmärkta. De höll si51
hela tiden sä längt borta frän vårt rn;il som rnöiIigt, inte ens kedjan kunde kclmrna så närar L IV:s
målvakt. Men kedjan hade effektivare spel. Intc
en mots'pelare kom undan med mindre än tio blåmårken på möjliga och omöjliga ställen. Bollen
brydde vi oss mindre om. Kom den i närheten av
oss gjorde vi något, men annars iät vi gossarna
ha den för sig själva. Vår taktik var att låta
dem trötta ut sig sä mycket som möjligt, för: att
vi sedan så oberorda som möjligt skulle kunna lämna planen. I fotboll fordras KONDITION, och
det hade VI.
Ställningen blev emellertid 8___8 till oss eftcr
förlängning, vilket måste betecknas som ett mycket
gott resultat. -- Vår rektor åsåg matchen rned
s,tort intresse och han har all anledning att vara
stolt över sina flickors synnerligen goda prestation.
s. o. s.
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TEATER
En knorua,nde rlaska,
Vad menas med att vi inte fick se "Fröjd för
sfunden"? Alla stadens skolar har klagat, några
har t. o. m. gjort det i tidningarna, så Blåstrumpan
ämnar här instämma i kören. Först skall det emel^
lertid fastställas, att vi har en ihärdig medklagan-

i adjunkt ölander, som tycker att
vi gärna kunde fått nolet att se pjäsen. Det är
de på vår skola

alltså på andra skolor, som dessa moralväktare
finns. Det skulle vara roligt att höra vad en sådan har for skal att komma med. ]ag antar hans
eller hennes huvudpunkt är, att vi inte är mogna
för en del pjäser. Snälla Ni, vi läser Bengt Anderberg och andra fyrtiotalister och ser Ingmar
Bergmanfilmer, så varför skulle vi då inte vara
mogna för liknande program på teatern. Natur,
ligtvis finns det bland oss ungdomar, iiksom bland
äldre, sådana som tycker det är gräsligt med en
puss och kanske litet mer på scenen. Hur de ställer sig i verkligheten skall vi inte gå in på har.
Men föreställningarna at fullt frivilliga. Ingen,
allra minst skolan, tvi,ngar någon att gå på dem.
Nej, låt oss som avkoppling från "Then srn änske
Argus" och de andra mossbelupna sakerna (vars
värde för deras egen tid inte skall förnekas här)
Iä följa med i det som händer just nu i vår egen

tid'

[daisa-Lcttta.

Vildanden
Det första, som slog en skolungdorn .zid föreställningen av "Vildanden", var, att här fanns allt
det, som står om senare delen av 1800-talet i litteraturhistorien. Vi brukar kasta oss över allt
rnodernt som motvikt mot skolans snustorra litteraturundervisning och av gammal vana somna vid
allt före 1900 (undantag Strindberg ). Men här
upptäcker man plötsligt, att problemen inte alls är
förlegade. Det finns många bland oss, som lever

på en livslögn, fastän vi antinsen aldrig tänker
på det eiler också skrattar åt det dramatiska uttrycket. -- Hur skul,le det .zara, om vi, som är närmast till det, bevisade att Ibsens pessimism lögnlycka, sanning-olycka ar felaktlg?
Ibland satt man och blev rasande över den löjliga gestalt som Ibsen gett åt sanningen i Gregers
Werles person. Samtidigt höll man med den resignerade doktor Relling och kom fram till, att
pjäsen är brännande aktuell för oss. Orkar oeh
vågar vi bevara den känsla av sanning, som finns
hos oss nu, eller blir vi lika forliugna som de flesta
vuxna? tr(ommer vi att resignera?
Scenmiljön ingav den r'ätta stämningen och Lar.s
Levi Laestadius' regi hade gjort p1äsen så 1ättfattlig som möjligt. Ann-l\{ari lMima,n var en naturtrogen l4-äilng frän 1800-taler. Nils Fritz imponerade genom sin scenvana och skiekligt framställda roll. Att sedan det verkade litet teatraliskt
för oss unga kan varken han eller Ibsen hialpa,
I{ur ciet än är så förändras tiderna och vi meel
dem.

Kajsa-Lotta,

Sture, vals väna nuna vi ej fick giädja oss åt.

A ,,:8,, STRUA/\PAN
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Undertecknad var på teater igår. Skolteater
härmed vare numera allt sagt! E{ter den -4/11
kommer min reaktion i,fråga om skolteater att vara
av det våldsamma slagetl Ärade läsare, jag frågar bara -- är det för rnycket begärt av s. k. "studerande ungdom", att de skall kunna se skillnad
på komedi och tragedi? Ska man behöva sitta oeh
rodna ända in i själen, då man hör det ärade publikums sätt att uppfatta ett sådant stycke drama,
tik som Ibsens "Vilclanden"? Eller
är det undertecknad, som fått det hela om- bakfoten
"Vildanden" är kanske rentav en komedi av det
sjusärd,eles putslustiga slaget? Ju, ju, var och en
lär bli salig på sin f16
men vore det för den all- inte bäst, att en viss del av
männa trevnadens skull
publiken igår väntade med sina teaterbesök och höll
sig till Bröderna Marx och George Formby ännu
några år? Min eloge till skådespelarna för atr de
inte hissade ner ridån och bad åskådar:na gå hem
och lägga sig!
Carramba!
trGO.
P. S. Vad pjäsen som sådan angår, så hör den
inte till de bästa!

D.

S.

:i:

Ber att få infirt följande i Eder uördade tidning.
Det är anslaget 2 min. att hinna till lektion mellan första och andra ringningen. Det räcker för
en person men inte för närmare 500, Härigenom
uppammas stor hänsyns,löshet vid ingångarna.
(Obs. endast två. ) Om inte förhållandena ändras,
förutspår undertecknad förvildade seder, slagsmål,
blodsutgjutelse, tandagnisslan, jämmerskrin, varvid flickornas utseende komm,er att {örändras
(tandlöshet, stora blåa ögon och präktiga armoch benmuskler). Att lärarna kan hinna i tid, är
inte så underligt. De har redan diverse ytterplagg avtagna och ligger i startgroparna innanför
kollegierumsdörren.

En, so/n sörjcr sin uid väsfra ingångcn förloradc
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Problem

för

realare

(Uppsatt av en latinare. )
Konstruera med h;alp av logaritmer en 47lI
hörning, där den 711 hörnan utgör 388' C. Tug
sedan reda på den kemiska formeln för 2 kg, arsenik och blanda det med något annat valfritt
ämne. Mät med sklutmått antalet minuter av rektorns små morgonbönsmeddelanden och tillsätt ett
lika stort antal volt av rastutkörarnas förslösade

[ustnf llranI ll urrgltipeililU
Shraaderi och /onlelation

energi.

Vad blir resuitatet?

,\-)
*

Oversättningsövning

för

latinare

(Uppsatt av en realare. )
Vedholmus et Tlockus Lassus et herrmann et ego
Sina in vinus keller varus evigus dagus
Hoppum Hoch und hoppum lette Eja, Eiu, Nihil
anders

ENGELSKA TYGER

I

STOR SORTERING

Carl Bengtssons hröd - - -

Manusklavier und klarinett est Eja, eja, nihil
anders.

- - ' fruolitetshröd,
*

Problem

för

realskoliter
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Hur komma in på gymnasiets fester?
Orn problemen inte redan tagit kål på er så
vänd upp och ned på tidningen och ni har los'
nin g;rrna.

Galler det
'l6tp.rgJ irlp Jr,rq np ueuur '{rul.- qJo .rols .ie np
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Anlita då mond dgentarer
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FåGSE
När sommaren ger vika för hösten och denna
blir enväldig härskar'e över naturen, drar vi väl
litet till mans en suck och tänker: "Nu är det slut
med det roliga för i år." Så börlar vi genast
längta efter och drömma om nästa sommar. Vi
i dessa drörnmar, att hösten
går oss förbi, utan ntt vi lägger märke till dess
speciella skönhet. I)etta är skada, ty viiken tid
får vi väl se en så slösande praktsom just
kan vara så försjunkna

::.rr",
Ingen årstid kan rnäta sig ured hösten ifräga om
färoprakt och färgrikedom. Det är, som om naturen i ett hastigt uppflarnmande trots protesterar
mot den långa vintersömn, som obönhörligt nalkas.
"lnte vill jag sova; jag är ju inte alls sömnig. Jug
orkar mycket ännu, innan det blir sovdags för mig.
Se bara!" säger den som ett genstörtigt barn och
grips av våldsam verksamhetslust. Nu duger inte
Iängre de gröna kläder, den ståtat i under hela
våren och sommalen, utan nu skall det bli omväxling i klädedräkten. Rastlöst griper den sig ver'ket an och färgar och förgyller väldeligen. Inom
kort är allt som förvandlat. Nästan ingenting
återstår nu av den diskreta grönska, sorn solen
under sommarens lopp farit qanska illa fram med,
utan nu flammar och brinner allting i glödande
färger.

Vi lämnar staden bakom oss och beger oss ut
på landet en vacker höstmorgon. Solen har ännu
inte börjat värma, så det är ganska kyligt, rnen
underbart lätt att andas i den höga friska luften.
Latta, flyktiga morgondimmor svävar över nyplolda åkrar, där myllan lyser fuktigt rnörkbrun,
och förlänar landskapet ett mjukt, drömlikt utseende. Bakom åkrarna har vi skogen, som reser
sig rnot hösthimlens egendomligt intensiva och genomskinliga blåhet. som om den vore målad i
flammande rött och lysande gult. I dikesrenen
längs vägen snärjer nyponbuskar och hagtorn och
stoltserar med sina röda bär. Och se därl Hogt
uppe i skyn drar en flock vildgäss fram i linjerad
v-formation. Det ser ut, som om de flöge rätt in
i solen. Vi stackars, jordbundna människobarn,
som inte fått några vingar, stå kvar nere på marken och ser längtande och vemodigt efter dem,
dar de försvinner borta vid horisonten.
Vi skulle kunna fortsätta vår vandring hela da16

gen och ändå ständigt finna nya och skiftande
1zyer. Hösten är en dramatisk tid, då ingenting
är tomt och intetsägande och då det sker stora ting
ute i naturen.
Det år inte uteslutande vackert och soligt nu
under den tredje årstiden, utan dei kan komma
dagar, då regnet tätt och grått silar ned från en
molntung himmel. Under flera dygr kan en väldlg höststorm fylla oss med skräck för elementens
raseri och oanade styrka, tills den helt plötsligt
stillas och det bli,r alldeles lugnt igen.
Hösten är visserligen den tid då livet i naturen
går förgängelse och död till mötes, men det är en
skön död, en dod i jublande färgtoner. När vintern är förliden, börjar livet åter pulsera, och så
fortsätter det ständiga kretslopp, som vi människor aldrig upphör att förvånas över.
Malin.

En höststorm

i Hälsingborg

Halsingborg är en mycket blåsig stad. Det började blåsa en lördagsnatt. Jag var själv inte vaken, men min mor talade om vilken orkan det
hade varit. När jag vaknade på morgonen, hörde
jag, hur det stormade. Det skallrade i fönstren,
så jag trodde de skulle gå sönder. Mor sade till
mig att jag skulle taga bra på mig, för det var
mycket kallt. På vägen till skolan såg jag, hur
illa stormen for fram. Den skakade ner mängder
av frukt och förstörda blommor. Det var rnånga,
som hade ett forfarligt "siå" med sina hattar.
]ag såg tre hattar, som flog iväg och bland annar
min egen.
Nere vid teatern hade ett stort kastanjeträd
ryckts upp och triilat rakt på err biltak, vilket
krossats. Vattnet var så hogt att färjorna inte
kunde gå till Danmark. Vid Norra hamnen var
vattnet så högt, att de höga kanterna inte syntes.
Man trodde att det var slut på stormen på söndagen, {ör då var det lugnt, men ack, nej, på måndagen började det åter att blåsa.
Många små fiskebåtar hade blivit söndersplittrade. Också många fiskegarn hade blivit sönder,
slitna. En sådan storm som det är i år har det
inte varit på många årtionden
iwona, It.
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FIör, o ue ach fasa uad sam rann
ur Krintos' au litteratur tyngda,
men dock ädla kraniunt under en
skräclcens natt. Vilken uälblan-

dad hiärnsubstans!
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Salve amiee

FOR 5!<OLUNqDOM FINNES BÄSTA

"lug T-örstar", sade Brud i svart. "Drick",
sade Kain och räckte henne ett blodkarl. Riddarna kring Dannys borcl sutto i Röda rummet på
Grand Hotel, Det var natt. Kameliadamen med
Den röda nejlikan viskade förtroligt med Singoiilla onr Tre män i en båt, som de sett i |erusalem.
lJe rnuntra fruarna lrån Windsor utförde Spöksonaten på Orgeln, som hostade, och Csardasfurstinnan stämde ner Sången om en son. Det val.'
Dan före dan, och plotsligt kom Snörmakare Lekholm på den idån, att ett Bränt barn med hlalp av
Himmelrikets nycklar skulle öppna ett fönster och
släppa ln litet luft. Medan barnet höll på att utöva detta Våld i mörker hördes plotsligt ett Skri

från vildmarken: "Pustan brinner."
Men det var Falskt alarm, och Nattportiern
kunde lugna Det uppbragta sällskapet med, att det
endast varit Samhällets olycksbarn, som ville veta,
om det fanns något av Ådalens poesi på Kungsgatan. Nu hade de emellertid ertappats På bar
gärning av De tre musketörerna.
Geniet i samii'ngen var Bara en mor, som hade
sin Son på galejan. Hon påstod, att Vredens
druvor var Borta med vinden och sade till det
arma barnet: "Rid i natt." Och det red. Vid
denna tidpunkt inträdde Spöket på Canterville.
Det var på gott humör och kurtiserade Kleopatra,
Kvinnan u. p. a., och spelade Schack med Ben
Hur. Tal var något oundvikligt på Slika sammanträden, och Såsom varande ordförande tog
Greven av Monte Christo till orda, talade och
sade: "Nyu stjärnor tändas, men för Oss som går
köksvägen linns det Osynliga stängsel." Då Ropade ljusets fiender: "Stopp, tänk på något annat", och från vänstra väggen hördes Dorian
Grays porträtt: "Din Röde orm", och Den girige
reste sig från sin Sköna Emma och sa: "Låt oss
gå på "Fröjd {ör stunden". Iug har S'ex fribiljetter", varpå han mördade alla utom sex, tog den
Glada änkan om f-ivet (i Finnskogarna ) och gick.
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om pel-les förvåning, när hans trogna hingst i
sällskap med kamelen Agapetrus kommer klivande

bak n,ärmaste husknut. Alla tre falla omkull på

asfalten och mumla: "Ole, dole, doff."

Kup. (bah) 99.
Vi återfinner nu vår hyalte efter åtskilligr sö,
kande 15 mtr under markytan, bakom fyrdubbla
Iås, dömd enligt lagen om de misstänkta (utseendet, you knorv) att långsamt försmäkta. Lutad
mot väggen skymtar kamelen och hopkurad i
pe[,I-es knä vilar hans trogna hingst. Från golvet
stiger gröna ångot', och väggarna dryper av fukt.
I ett hörn ligger några svartnade benknotor och
utmärglade råttor hasar sig under sakta veklagan
fram och tillbaka över det slippriga stengolvet, för
var minut ännu några millimeter n'ärmare våra
olyckliga. Svarta skuggor rör sig sakta över väggarna, ackompanjerade av vattendropparnas enträgna plask. Luften är unken, Agapetrus har
svårigheter med sin bronkitis, hingsten tänker
febrilt på något an,nat och pe[.I-e på sin moster i

Anierika. Mina vänner, situationen är förtvivlad.
Genom sina goda förbindelser vid Raat van
Amsterdam har LK och Daisy luskat ut var peLLe
hålles dold, och beslutar att "räd,da" honom snarast. (Hösten är kommen, hör storrnarna gny.)
Således kommer det sig att pel.[.e ser en papperslapp singla ner till sin dystra boning genom
ett lämpligt beläget avloppsrör: "Tappa inte modet. Dina vener." pelle brister ut i en tacksägelsesång som lancerades av Edvard Persson i
"En bonde på sin åker". Foga anar han vilka
som ligger bakorn denna hoppingivande hälsning.
Och en natt rasar kalk och gråsten ner från taket,
ett valdigt brak och framför honom står en
liten skäggbevuxen man med en potatishacka i
handen och presenterar sig som "Räddaren i nöden". Ur bakfickan halar han fram en repstump
som han bjuder pel-I.e att klättra uppför. De
klättrar i dagar och nätter och snart står han på
gatan, där en Limousin de Luxe väntar honom.
pel-le sjunker ned ,i baksätet och förbereder sig
att säga något om veckans väder, när han plötsligt
stirrar in i mynningen på en kulspruta m/42 och
därbakom
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Slowly. (Försvarslåneval-

K"p. 100 (slutet). (Bor

)

läsas med särskild omsorg av unga, ambitiösa män, som åstundar någon

lärdom

i huru det lilla snillet

vårldet.
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Kiss me

- och avlöses av Papperspolkan.
sen dör bort

överlistar det råa

peLLe satt just och njöt av det spinnande liudet
den stora limousinen, när han plotshgt hörde

vilda sirentjut i fonden. En lång rad bilar, full,
Iastade med rättvisans tjänare. . . Han trycker ner
gaspedalen allt vad han förmår, hastighetsmätaren
nu på 175, visaren pendlar vlda1s _- 175, 1B0,
185, 190
men det räcker inte, polisbilarna vin,
n'er på honom.
pel.I,e försöker öka hastigheten
ännu mer, men finner till sin förtvivlan, att golvet
tar emot. Han är nu uppe I 215, och den vilda
jakten går vidare. Milstolparna står som staketpinnar, på bilens tak tronar en hönsgård, två balar
hö och resterna av ett kyrktorn . peLLe är vild av
upphetsnin,g, i baksätet sitter hästen och kamelen
och stönar i kapp av rädsla. pel,le försöker en
sista tryckning på gaspedalen, och denna gång är
det ingenting som tar emot. pel-I-e ser biott vägen under sig, alla hlalpas åt att kasta ut bilens
lösöre för att mins'ka dess vikt. En blick på hastighetsmätaren, den står nu på 185, men på andra
varvet. Bilradion spelar för fullt: Liberty Bell . . .
BOM, KRASCH . . . Gränsbommen gick, amerikanska zonen
-- pell.es förlovade land. Och
där lämnar vi pell-e för denna gång, för även en
hlalte bör ha ett privatliv.
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Vänstra framstycket: Lägg upp 66 m. på st. nr
och sticka 9 cm. resår. Byt till st. nr 2l och
slätst. utom på de 9 sista m., som stickas i resår
hela vägen och utgöra framkanten. Oka på l:a
släta v. till 80 m. och därefter 1 m. i sidan vart
8:e v. 5 gg.. Vid 33 cm. avm. 72, 2, 2, 2, l, I m.
för ärmhålet. Då detta är 15 cm. träder man upp
de 15 yttersta m. vid framkanten på en reservnål.
Gör därefter t hoptagn. vid halsen varje v. tills
36 m. återstå. Då armhälet är 21 cm. avm. 9 m,
4 ggr. för axeln.
Högra framstyclcet stickas lika men med 9
knapphål i framkanten, 3 m. breda och 3 m. från
kanten. Det första göres efter 1% cm. och de
övriga med 5 cm. mellanrum. Beräkna ett 10:e
knapphål i halsremsan, som tillstickas senare.
Ärmarna: Lägg upp 60 m. på st. nr 2 och sticka
6 cm. resår. Byt till st. nr 2f och slätst. samt
öka till 70 m. på l:a v. öka I m. i var sida vart
B:e varv till 106 m. Då ärmen fu 45 cm. avm.
6 m. i var sida. Gör därefter t hoptagn. i var sida
först vart 4:e v. 2 ggr. och därefter varannat v.
tills 30 m. är kvar. Avm. slutl. 3 m. i början av
vart och ett av de 4 följ. v. och resten på en gång.
Montering: Spänn ut arb. och låt det ligga med
en våt duk över, som får torka. Sy ihop koftan.
Plocka upp c:a 124 m. runt halsen på st. nr 2 och
sticka resår. Efter 4 v. göres ett knapphål på höger sida. Då resåren är 2% cm. avm. fast.
Pressa sömmarna och sy i knappar.
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14 cm, träder man upp de 21 mittersta m. på en
reservnål. Sticka var sida för sig och gör t hoptagn. varje v. tills 36 m. återstå. Då ärmhålet är
20 cm. avm. 12 m.3 gg.. för axeln.
Ärmarna: Lägg upp 90 m. på st. nr 2 och sticka
resår i 3 cm. Byt till st. nr 2l och slätstickning
och öka till 100 m. på l:a v. Då ärmen är l0 cm.
avm. 7 m. i varje sida. Gör därefter I hoptagn.
i var sida först vart 4:de v. 2 ggr, därefter vartannat v. tLLl 36 m. samt slutligen varje v. tills 16 m.

återstå. Avmaska.
Monteringr Spänn ut arb. efter måtten och låt
det ligga med en våt duk över, som får torka. Sy
ihop höger axel. Plocka upp c:a 120 m. runt halsen på st. nr 2 och sticka resår 5 cm. Avmaska
iöst. Vik halsremsan dubbel och fålla till den mot
avigsidan. Sy ihop jumpern och sätt i ett blixtlås
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Handbollsträningen har nu kommit
hålls på måndagar kl. 3.30.

Beredvilligt har det beretts Flickis' elever tillfälle att träna fäktning under kapten Bäckanders
ledning. Tyvärr är träningstimmen förlagd till
lördagar kl. 1435-1535, då många, som eljest
skulle velat deltaga, är förhindrade på grund av
lektioner. Bl. a.
Skutt.
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