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SKOLAN
Svensk diktning har isignaturparet SN-US

fått en livgivande injektion .. Man kan visserli-
gen inte bortse från den starka påverkan i äm-
nesvalet, som rönts från dc götiska skalderna,
men SN-US har på ett sällsynt sätt tagit llPP
ett nytt drag i våra förfäders levnadsvanor, som
dc anser vara något att taga efter för oss sen-
tida förvekligade skott från en kärnfrisk stam.
Gotis]: dikt kan därför sägas vara en lärodikt.
Den är rent formellt ett mästerverk. Dikten bör-
jar med en dedicering till "Nordens gamle
son", och i andra delen kommer en skildring
av ättlingens försök att gå i den store läromäs-
tarens fotspår. Hela dikten vittnar om stor pie-
tet. *)

Även Swnfönlllft kan betraktas som en läro-
dikt, en detaljerad anvisning i snusandets ädla
konst. Som namnet säger vill dikten lära oss
ett förnuftigt sätt att umgås med ett av livets
gLidjeämnen. Diktarnas stora litterära allmän-
bildning och förmåga att förnya sig visar sig i
att denna dikt formellt har sin grund i folk-
visan med sina typiska re-priser.

Författarparet SN-US kommer utan tvekan
att göra sig ett mustigt namn i den svenska
litteraturens historia. Sin position som Sveriges
genom tiderna största nödrimmare har det be-
fäst genom slutrimmen i Gotts]: Jikt: tillbedja
-leda.

*) I Nordisk Familjebok står beträffande
snusningen, att denna på 1500-talet kom till
Sverige från Amerika, Men Fokus' nya epok-
görande forskningar på området har visat, att
snuset infördes i Sverige av Leif Eriksson under
vikingatiden.

Satt, anm.: Gammal fin årgång alltså!



GOTISK DIKT
Du gamle Nordens son,
du lever inte nu,
du haver fallit f dn,
men vi minns, det var du,
som lärde oss att snuset rätt använda.
Vi vill vårt tack till dip: nu sanda.

Du lade in ditt svarta snus
med manlighet och kraft,
1 detta såg du livets ljus,
när du sög in dess bruna saft.
Då sedan kraften i prisen var slut,
S0111 svartbrun stråle den åkte ut.

Nu vi vår lilla pris intager
- en bråkdel utav din --
och den lj uva saften upp i gommen drager
med munter och belåten min.
Och sedan vi lägger med klagan och sorg
vår mobbe i klassrummets papperskorg.

Då osökt går vara tankar till dig,
du ädle göters son,
som inlett oss haver på snusandets stig,
den vi aldrig viker ifrån.
Dig vi prisa och tillbedja
till andra elevers båd' klagan och leda.

S. N ocb U. S.

Bröder, resen er ur armod opp
och finn i dosan stort behag
och höjen er till njutnings högsta topp,
som pg.

När du prisen uppå lappen tJ.ger,
gommen finner uti detta stort behag,
flickan tycker du iir {J.ger,
som p,~.

Ligg in en riktig trefingerspris :
D('(1 prisen, den gör natt till dag,
gör snuset till din älsklingsspis,
som pg.

Lyft upp locket på din snusardosa
prisen mellan läpp och tandrad tJ.g,
låt dc svarta kornen din till varo rosa,
som jag.

Slutligen jag er vill mana,
göra er ett sunt förslag:
"Hör på, gör snuset till en vana,
som jag."

S. N ocb U. S.

~---------------------------------------~



Jag kunde inte ha varit mer än fem år gam-
mal, när jag för första gängen blev kär -
riktigt kär - fastän det inte var vår, och det
var i kindergarten jag träfiade föremålet för
min ömma kärlek.

Av någon anledning var jag inackorderad hos
en bekant familj i samma stad för en kortare
tid. Denna tillfälliga överlåtelse av min lilla
person varade inte mer än ungefar en månad,
men i mina ögon var det en ofantl igt lång tid-
rymd. Jag kommer ihåg det som en synnerligen
svår tid kantad av välling med klimpar och en
obeskrivlig Iängtan ef ter min moders ömma
omvårdnad. Familjen, som inhyste mig hade en
fet dotter i min ålder, men det var inte henne,
som mitt unga hjärta klappade för, tvärtom.
Jag avskydde henne som pesten. Denna min av-
sky för henne utbredde sig snart att allmänt om-
fatta alla småflickor, och med denna starkt ne-
gativa inställning till det motsatta könet och
samtidigt en sugande brist på ömhet, började
jag lekskolans hösttermin.

Här fanns det många jämnåriga lekkamrater,
men till min stora fasa var hälften flickor. Min
misstänksamma och hårda attityd gentemot
dessa stod orubbligt kvar tills en eftermiddag,
då vi skulle gå hem. En av flickorna, som gick
framför mig ut genom dörren till gatan, hade
en sådan vackert röd kappa, och den varma
färgtonen förtrollade mig på något sätt. Dess-
utom ianns det på ryggs1cjfen två runda, blanka
mässingsknappar med var sitt ankare upphöjt i
relief. Kappan var nog alldeles ny - jag hade
aldrig sett en sådan förut - och med samma
stumma beundran och vördnad, som stora män-
niskor betraktar gamla antika föremål, lät jag
blicken f ara över den svarta sammetskragen och
de skinande gula knapparna. Jag var mycket
imponerad men samtidigt nog också en smula
avundsjuk - aldrig kunde jag komma ihåg, att
jag sett något så vackert som den där röda kap-
pan.

Denna kappa plus en tillhörande stickad
liten mössa med lång tofs fick mig att bryta
med mina principer angående det täcka könet.
Det är inte så svårt att inse, att mina känslor
för kappan och mössan med tofsen snart över-
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flyttades att gälla också ägaren till dessa under-
bara klädesplagg. Och därifrån var steget inte
långt till den stora kärleken - jag hade träffat
Henne.

Mitt första steg på Amors stig bestod i att
flytta min lilla pall till hennes bord, och med
psykologisk försiktighet försökte jag hjälpa
mina drömmars upphöjda med målningen av jul-
gransprydnader: tomtenissar, hjärtan och annat.
Då jag redan nu tyckte mig kunna märka vissa
framsteg i min egenskap av charmör, fortsatte
jag spelet med att följa den sköna ned till lek-
platsen, där vi under uppsikt av lektanten bl. a.
roade oss med att mala "snus". Denna något
underliga lek tillgh så, att man på en stor flat
sten lägger en liten sten av mer porös konsi-
stens. Den sistnämnda stenen, som alltså är
ämnad att förvandlas till "snus", bearbetas se-
dan med en annan stor sten tills den blir all-
deles finkrossad och "snuset" är fiirdigt. Vad
vi använde vårt snus till, kan ja,~ inte erinra
mig, däremot kommer jag väl ihåg, att pulvret
hade olika färg, beroende på vilken stensort
man använde, och det rödfärgade snuset stod
högst i kurs. Dett;l förärade j ag min sj als äls-
kade (sa långt hade det gått nu), som fnitt-
rande stoppade det i en tändsticksask.

Efter en tid hade jag avancerat så långt i
kurtisens ädla konst, att jag låg med huvudet i
hennes knä under en rast på lekplatsen. Det
svindlade för ögonen på mig av ofattbar lycka.

Men ingen kärlekshistoria utan någon rival,
och jag fick känna på svartsjukans frätande gift
efter bara en veckas förälskelse. - Han kunde
göra papperssvalor, och det kunde inte jag. Han
var dessutom den ende av oss småpojkar, som
var slängd i den konsten. Jag var fruktansvärt
handikappad och sjönk djupt i Hennes aktning,
och jag kände, att min tillskansa de ställning
och aktning betänkligt började skaka j sina
grundvalar. Ett motdrag var nödvändigt, om
jag skulle få behålla min älskade.

I våningen under mitt tillfälliga hem bodde
en l S-årig pojke, och i min beundran för ho-
nom var jag okritiskt hänförd. Naturligtvis
kunde han göra papperssvalor - han förstod
j u allting - och det blev min räddning. Efter



någon timmes ihärdigt pappersvikande och
många misslyckanden låg mitt första alster fär-
digt att provflygas.

Så kom jag till nåder igen hos min själs
älskade, och med stolthet och förväntan mottog
jag en inbjudan till hennes sexårskalas. För att
riktigt visa min kärlek och tacksamhet ryckte
j,lg av henne den stickade mössan med tofsen
och kastade bort den och sprang efter henne,
tills hon fnittrande föll omkull. Mina ansträng-
ningar var inte alldeles förgäves, då kärleken
blev besvarad i form av klibbiga karameller,
mössavryckning och mössbortkastning.

Då jag med föddsedagskalasblicken i ögo-
nen, vattenkammat hår, färdigknuten gummi-
bandsrosett och bästa byxorna ringde på hennes
dörr, klappade mitt hjärta fort och oroligt av
förvän tan.

Efter den obligatoriska saften och grädd-
tårtan, följde den likaledes obligatoriska dunk-
gömmaieken, och hand i hand med värdinnan
kröp jag under ett stort bord och drog ned
duken, så att ingen skulle kunna hitta oss. På
födelsedagsgrisens förslag (inte mitt) satt vi
kvar även under nästa omgång av leken, och
det var då, som jag för första gången kom i
kontakt med ett av kvinnans främsta vapen i
kampen om mannen - en liten röd mun, som
pussade mig över hela ansiktet. Jag hade ingen
storasyster, som lärt mig något sådant, men jag
betraktade proccduren som en mycket sympa-
tisk umgängesform. Även denna gång blev vi
avbrutna av vuxen inblandning, och jag blev
ömkligt framdragen i benen av barnets skrat-
tande moder. Fastän vi inte fick några karamell-
påsar med oss hem, ansåg jag det hela vara en
lyckad tillställning, och jag traskade hem en
erfarenhet rikare och med betydligt ljusare syn
på livet.

En vacker dag flyttade vi från staden. Jag
hade långt innan återvänt till normala förhål-
landen, vilket mycket litet inverkade på min
kärlek. Jag sörjde alltså min känslofulla be-
kantskap, hennes mössa med tofs och födelse-
dagskalasets stora bord med den ännu större
duken.

När vi tretton år senare flyttade tillbaka till
samma stad, hade jag nästan glömt bort min
barndomsförälskelse, tills jag en gång hörde
hennes namn namnas. Då dök den röda kappan
med mässingsknapparna upp för min inre syn,
och hela den gamla förälskelsens lycka och vån-

MJÖLI(
GRÄDDE

SMÖR

*

eliten bland födoämnen

dor rullades upp på näthinnan: kindergarten,
lekplatsen, papperssvalorna. den stickade mös-
san med tofsen, sexårskalaset och de ömma kys-
sarna under bordet ...

En dag såg jag också henne. De svärtade
ögonbrynen, den intensivt röda munnen, dc
höga klackarna och den snäva kjolen hos denna
högbarmade, unga, blaserade dam fick mig att
med vemod tänka tillbaka på 'dr barndoms
oskyldiga kärlekssaga.

[a»,
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DIKTATORN OCH MASSAN,
\
\
\
\,

Diktatorn:
V~r suveränitet!
Vår nationalkänsla!
Och genast jublade folket en f aldigt
extas.DIKT

Rödgråtna och trötta
av verklighet
är mina ögon
i ett glas
med dagdrömmars ljuva sömn
skall de få vila.

t:

NATTLIG PASTORALSVIT

~
\
~
\
~
\
\,
\
\
\
~
\,

Att trampa på en ung själ är som att döda en
nyss vaknad blomma.

Ungt blod
strömmande mot
förhårdnade klippor
en gång lika bräckliga
lika ovissa som de ...

En flod av längtan mot ett hav
alltför väldigt

Ett kort sal igt lugn, snart döende av visshet
om nya stormar.

En gryning fylld av förnyat hopp
Sårad av nya pilar

En bräcklig farkost som vägrar
att ge sig

i kamp för lycka.

8

blind

f.

EFTER REGNET

Efter regnet
de gråa skyarnas upplösning
och skärpta konturer
hos diffust blåa skogar
och ljuset
som regnet tvättat ur luften
svärmande samlat på vattenhinnorna
liksom regnet självt
och den finstämt späda vekheten
i gula rosenbuskar
och den nytvättade luftens lukt
och luftens spröda genomskinlighet
likt en blankpolerad lins.

ATT ÅKA SPÅRVAGN

Att hänga dinglande
i en stropp
och reta upp sig
på folks volym
Att betala
helst med jämna pen<~ar
iör den lilla bit
man lika ,u;ärna
kunde gått
Att i alla fall komma för sent.



*FOKI KULTURHORNA
Det själfulla och oändligt älskvärda lilla poe-

met nedan är en värdig representant för en ban-
brytande genre inom diktningen. Denna nya
s. k. onomatopoetiska poesi vill, genom sitt
skenbart obskyra och originella ordval, skapa
ett mer känslomättat uttrycksmedel då den gör
sig till tolk för skaldens innersta, mest vibre-
rande, inspirerande och integrerande tankeliv.

Det regnar ute.
Glipp snutt glopp glopp

- svirfl tropp
ärtdropp dropp

-- skvalvf,
Tat tatt tatt tupp -

tipp tattif natt
spött kralsf snött
snor slems sutt svett ...

Genom den excentriska och smått chockeran-
de uppbyggnaden av dikten har skalden brutit
de konventionella cirklarna och produkten har

(jiJrsom FOKUS
TRYCK HOS

BOKTRYCKERI AB. Bruksgatan 38 Tel. 20345

blivit detta luftiga utkast liksom till en rokoko-
balett med balettens hela grace och precision.

Regnvädersstämningen har på ett mästerligt
sätt fångats, och man kan även i avslutnings-
raderna ana den förkylning, som skalden antag-
ligen ådragit sig under sin intima kontakt med
fader Pluvius.

Både i diktens första och andra strof lyser
småroliga och irrelevanta infall fram - för-
modligen reminiscenser från ett sprucket mo-
derskomplex under barndomsåren - och den
generande lösaktigt språkliga formen ger ett
fräscht och graciöst intryck som det med torf-
tiga glosor är svårt att söka ge fullständig upp-
fattning om.

Som slutord måste dock anmärkas att den åt-
stramning, som kan märkas i diktens komposi-
tion, borde få sin motsvarighet i detaljarbetet
innan en slutgiltig, konstnärligt ljudhärmande
seger är inom räckhåll.

[an,

Flick- och Gossklöder
i stor sortering

THÄNELLS
Drottninggatan 18 Tel. 17699 Hälsingborg
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MITT VÄRSTA SKOLMINNE

Herr Redaktör!
Jag vägrar! Vänligt men bestämt.
Det värsta! Nej, bort det!
Vilket var då detta värsta' Eller vilket var

det inte'
Det var icke min första läxa h.t. 1912 i små-

skolans första klass: de fyra hårda självljuden
A. O, U, A, Redaktörn ser, att j ap, kan dem
än. Man läste pi sina läxor på den tiden. Och
man lärde sig dem. Det värsta skolminnet var
ej heller den horribla hurring, som skakade den
osnutne drasuten i !j" från hjässan till fotabjäl-
let, vii b hastigt försökte byta plats i en högst
ofrivillig virvelrörelse, "kvarn bakåt" kallas det
visst i gymnastiska kretsar. Det var det alltså
inte, änskönt förut omförmälda hurring cxe-
kvcradcs con arnorc, d. v. s. snarare tvärtom,
annars var det ratt - av I'Cir/d.\lIlä.rlr!rim i gren-
hopp, Kalle Skuta, matematiklärare och broder
till världsmästaren i spjut, sämsta hand Gosse
} Iolrncr. Kalle Skuta använde höger, bästa hand.
Jag använde inte huvudet, resterna av detsam-
ma på länge, varom mera nedan.

Nej och åter nej I Det var inte det allra
varsta. Men herr Redaktör, kan vi inte ta det
näst varsta minnet? Vi kan ju pruta en smula
på honoraret' Eller går det kanske inte? Kan
det verkligen inte bli mindre' Det var det
värsta I N~ej, ncej, bra Redaktörn - jag är
orubblig. Man får ju tänka på sina mcrnoircr,
Jag förbehåller dem med förstfödslorätt det
bästa d. v. s. det värsta.

Also sprach Zarathustra:
Morgonen den 13 juni 1925 prydde. Spridda

födoämnen slingrade sig ned för svalget och
så vidare. Smoking och stärksaker appl iccradcs
pil. abiturientens 66 kg netto. Jag har faktiskt
fått skaffa mig en ny sen. Smoking alltså. I
Rådhusparkens morgonsvalka anropade jag
Karlsson: "Dra fjärde logar itmteorcmcnt ,., -
"Kan vi aldrig komma upp på!" (den us-
lingen) .

Studcntexarncn började. Det första av de -:
(sju) ämnena var fysik, Grammes ring.

Nästa förhör: matte, logaritmteoremen !
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Jag glömmer aldrig var värderade matematik-
lärares, den ståtlige Karl Hjalmars entre (från
höger) :

"Det finns några teorem om logaritmer!"
Låter enkelt och naturligt eller hur? för mig

klingade Karl Hjalmars sonora stämma som
basunerna utanför jcriko, sista satsen, när mu-
rarna började rasa, tragediens kulmen, början
till slutet: några teorem om logaritmer var det
ja! - Vi satt i bokstavsordning. Jag befolkade
den fjärde pulpeten, Den fjCirde.' Himlar! Ald-
rig har det kokta fläsket känts mera genomstekt,
vidbränt. Med en till det otroliga gränsande
sannolikhet dömd att skändligen misshandla
fjärde logaritmteoremet, det var vad jag var,
det.

Första man i min rad ryckte f ram till tabula
nigra och drog upp temat, vars fjärde variation
lekte kurragömma i min hjärnvindlingar. Hu sa
hemskt!

Nu var jag nummer fyra i raden, men det
fanns flera rader. Karl Hjalmar kunde ju gå
på tvären med frågorna. En stunds ovisshet
annu om dramats utveckling. Handlingen kun-
de gl ida in på ett sidospår.

.,Andra Iogaritmtcoremct' " mässade Karl
Hjalmar och utvalde med matematisk precision
nummer två i min rad att utreda detta mycket
intressanta falL. Ooob! Magen och hjärtat bytte
plats. Och de små grå cellernas mycket nervösa
utskott trasslade ohjälpligt in sig.

1I1II/lVb
f3eviJ I/! .. " PETfE INJo"'.'



"Tredje logaritmteoremets lydelse." - "Ja-
ha, bevisa!"

Ynglingen framför mig marscherade fram,
Och dramat skred obevekligt mot klimax, Mitt
öde stod för mig klart. Vad maktade j~lg) I
varje fall inte klara f(irde logaritmteoremet.
Kan redaktörn det?

Den tredje abiturienten borstade kritdammet
,1\' sig, blek men skön, efter väl förrättat v.irv.

"Malmborg."
Mina lårmuskler ryckte spasmod iskt. Jag

stod. På avgrundens brant, Vacklande.
"Hl/r lyda ii, , , ."
Det dammade ur halsen, niir jag läste upp

det, men så mycket kunde jag i alla Iall. Men
sen --o Detta var iufcrnokr iscn.

"Bc tis., - PI!//I:'/'JJUII,'"

Tank att Pettersson kan Illa så vackert I r-...; i
tror mig inte, herr Redaktör, men det kan vara
alldeles förtjusande. Alla de framför mig sit-
runde hade fått a) läsa teoremets lydelse och

(Iof Hedberg
Triivoror

b) bevisa detsamma, Jag fick moment a) -
Pettersson - eller vad 17 han hette - .irvde
ruemen t b).

That's all.

D, v. s. det återstår att hylla den .~()de Karl
Hjulmars psykoanalytiska examensrutin. Han
såg min nöd, dm vise adjunkten. Men har Ni
sett en dyngspridarc, herr Redaktör? Inte? En
förlust! För Er I Den doftande, välgörande,
brun melerade materian föres på ett pat'ernoster-
band över dyngvagnsflaket mot dess bak.indu.
Har gripes gödseln (cj konst-d:o) i tilliiml'lig,t
delar av 1',1 en vlgriit axel roterande järntenar,
som kort och bestämt spriittcr ut gödseln över
den goJa jorden. Karl Hjulmars utgåcnde t r.in
scenen var också oförgliimmcl igt (h höger).
Huns sirliga h.indcr utförde en outsiiplig spr.iu-
rörelse enligt ovan.

J-tg Linde mig triifLtd.
(,II/IIU/' /\Ldllll/IJ},/!,

lektor

~----. ~~"Vhfrjj
, "" 1.5.'" GBORG

I

II ett &.ca
Uf1'~ea9- ' ,

n~hetern••
HÄLSINGBORGS och

NORDVÄSTSKÅNES enda
ejtermiddag.rtidJlillg

1/



RIM FOR ABECEDARIER

AlLt som i :lIlIUIlS Foku, ser
borde inte Lis:1 mer.

Osedl i,<:a r.inkar giir,
;tlt ckven il l.i hör.

BI:lstrllmpall i b.inktorm.rt
levde mest p:l I,Lt,<:iat.

P:i skolan fillns tre stora Pien
Per,')', Prawilz och Petren.

CC[}SlHl'l' kall m.m <ikell mura,
.uin.u« Hr m.u: dl dem sk jut«.

Qmhc( O\'LT there ligger
I:i rdc us:-; v.ir <~;tlnl(:IlIg,e.l' r.

DCIl lilla [Ii!-!;! iii' [H[ mor,
o.h gLider sig glir P:lPj':) Tur

Rektum el vg:i skall i dr
c(ln [idl},~a .ubcts.unm.i .ir.

ELindig till mods den bliver.
som med Gabrielsson dri\'cr,

Skol.m .ir ett konstigt tillg,
.l.ir Jet o lta gås i ring.

Flickis .ir en flll inr:ittning
mcn lur g:lllSk:\ fin bcs.ittn in!"

Tob.rksrökninu ar en lust
idk.is :ind:! v.i f je rasr.

Glad och god sk:11I m.inskan \:ILL

ej som GLtd pl smilet SP:lU.
Uta\ :1\1:\ rimmen hiir
JetLI dock det samstu .ir.

Hopplöst mot ståud möter den,
som \ iII Slappa snusn irnx-n.

Vis, o manniska, blir du först,
n.ir dl! sLi,kt din kunskupstörxr.

Ingcll dricker viii till lunch
Criinslnhs ,!!,lI11h filla punsch.

XellophollS An:lbasis
Lir \ i oss 1':1.Stollcs vis.

Jcirhcrg finns 1':1. skolan l\,(,IlIH:,
hall lur ~dt sitt namn ,it henne.

Yndig stad iiI' Hclsinuor,
,\:il' finns sprit och bier och smor.

Kakor Lir \'1 inte kÖP,I,
h.ils.u: d.l (11 risk kall Iiil':)

Zcnon i oss ville tvinga,
all ej Akillcus kunde sprill,~:}

lommc-Per lur stor.i skor,
slönT .iu du ninsin [1'0['.

Aku gi)r i skolan han,
,0111 aldrig nJ,~on l.ixa kan.

M:lt som Lis pil Skorvas b.ir
s:i1bn strykande :ltgång har.

Ärkc:lngc1n med v:ilt:\lig tunga
vill I.i till .!!cntlc-m:in oss ung:\: I

Nollan kan ej vara UUIl

Nils-Nilsson-nilsb rut.ui.
ÖfIlesbns pI skolan gått
men ej nog .iv denna Iätr.

~--------.--------------------



Som dc ilesta av skoluns elever -- och även
nigrJ f1 andra personer, de urstullande konst-
narerna oriiknadc - torde ha märkt, plgJr i
början av varje 1r en konstutställninu, NYi1rS-
salongcn, 1';( I'årt :ilskade läroverk. A vsiktcn
,l:irmcc! (l:J.stijs vara, dels att bibrinu., eleverna
någon liten kunskap om .t:oc! konst dels att f,ir
de influtna medlen inköpa konst åt Gossi.iro-
verket; båda avsikterna iir lika lovvarda. N1,
det Illå vara SOIll det vill med den saken, men
tinder dc Jr jag har gått pI H.it.l.f.g. i Hbg.
lur jag endast nätt fram till vissa uppfattning.H
i fråga om konst, några namnvarda. bestående
kunskaper har jag inte lyckats insupa -- i den
man jag inte sysslat med något ovidkommande
under visningarna. Ja.~ har sett målare, vilkas
geni var för stort - eller måhända för litet --
för att kunna upptäckas, jag har sett vackra tav-
lor, fula skulpturer, saftiga teckningar och torra
akvareller - och vice versa i all oändlighet.
Snobbiga eleganter, lidelsefulla galningar, an-
strängt kraftfulla hemän och vanliga, anspråks-
lösa konstnärer har, genom sina verk, passerat
revy framför mina ögon, Med vilken ljuv val-
11Ist erinrar jag mig icke den s. k, "Margarin-
semaforen", som faktiskt lika g:irna kunde ha
lortsatt med att hänga upp och ned, (Verkets
riitU namn törs jag inte avslöja, då konstnärer

•
,.,11 '1' '1' Z, 11~OK 1- ~

HEDENS
BOKHANDEL

s:iges vara ett hetlevrat sl.iktc) 0, mina Lira
.t:amh lavclbckunt.i. hur mycket r.itt , h.il sos.unt
skrutt haven T il'ke berett mig,

Men Nyilrssidongl'll bj udcr inte bara p.l
muntrationer av detta burleska, och kanske oför-
utsedda, sbg, ulan diir serverus också \'.trilkti.t:
,uJ<Jlig spis. Vem minns int« Bauer eller Milles,
fur att ta n:tgr'l namn ur hiigcn a\ bcromd-
heter? Pil Nyärssalonucn lur vi Lttt njuta av
många vcrkl i.~t stora konstn.ir cr. Jag, som .ir Cl1

barbar och plebej av allra v.irsta slag, varken
bil eller vill ge mig in på Il.lgril detaljer eller
analyser, jag vill bara ge mina medbröder i fiir-
fallet ett litet råd: "Lyft edra ögon frän den
ovärdiga sysselsättning, ni :ignar er åt, och se
n i kommer kanske att skåda något vackert ~ Nej,
inte ute på trottoaren, idioter!"

Dc, som arrangerar Nyårssalongen. in,t:en
narund och ingen glömd, förtjänar verkligen
beröm, Med skickl ighct har de styrt mellan
Scylla och Charybd is. utan annan bclön ing .in
temperamentsfulla skällebrev från ratade konst-
niircr och spydiga kommentarer [dn en slii
publik- plus den sedvanliga klappen pl axeln
frän recensenterna, Dc har stått som lj usels
riddarvakt. i en veritabel Baucrsk trollskog, 0111-

givna al' tomtar, troll och Iik.~ilt iga,

Tockna Edra

BRAND- och tiVRIGA FöRSÄKRINGAR

Luggude Härads
Brands todsbolag



VÅrt livs lopp

fl,/f st.nt :» h/n'';/ /r)r-
JCII:/d.

Nu kornmer vi till LisJre:ts stora. allt över-
skuggande h:indelse i dr bra g.unh xk olas
idrottsliv, skolm.istcrskup,» i fri idrott, progLl!ll-
Illl:ls sista ,cren, m.ir.uonloppct l.()()() meter.
Huvudantalet .l\ dc sturt au.]« storlöpurna ut-
,cöres .11' elever i UV, en klass, som under lx l.i
sin tid varit bnd för sitt fantustisk.. intresse
fiir gymnastik och idrott. och fl;r vilk.is kropps-
Ilg.l uppfostran :lt,~Jtt inte mindre iin fyra gym-
nastikpedagogiska personligheter al' betydenhet
x.ivii] kroppsl igCl1 som andligen. Att man dess-
utom v.i r it i :ttnjutande al' undervisning lrån

herr idrousinstruktörcn Oscar Bruce hur natur-
Il,ch is ej kunnat ulldg.l att cftcrl.imn« tydli,ct
markbara spår; starren ,.H jiittcsnabb.

Som S'lgt: st.u: I(iOO meter. Solen lyser rr.in
en moln fri h immcl. Eftersom dclla lopp före:-
,t;illlS ;1\' mJnga ;tndra, .i r banorn« nlgot upp-

H,

sprungna, ett LlktUI11 som dock inte tycks kun-
n.i (Limpa Iiiplusten hos denna torhoppn ings-
lul l.i skura.

P,l grund .11' \ iSS.l hekbglig'l missförstånd i
t:iylin,cslcdningc[] lur st arten blivit n.l,t;ot [iir-
sen.u]. Luparn.rs khdsd .ir niimligcn n.lgot ori-
gincll !'iir att illte siiga excentrisk. Men som
.ill.i stora man lur ii \'C: Il dessa en dd fiir \' .1I11[,t;.1
m.inn iskor sdrhe,t;ri[,1 i,ca sidor. Dctt.r .ir en sak,
som man 1"1 hiigst,l ort snart inser. att man
m.is: c h'l ii\ ('[se('nde med, och löparna st.iller

upp till st.irt [ norr.i olyrnpiakurv.ui.
NJgra .ir ilördu Linpa bcnk l.idc r. Dessa flir-

sdndiga i.irou spojk.ir inser, att mail i den nor-
diska kyl.rn l.itt kan råka ut för muskelbrist-
n in,car, om man inte .ir varmt kl:idll. Tiiuk om
Melbournetruppen gjort samma försd.ndiga re-
flektioner och iklitt sig detta gamla hcdcrl iga
svenska national f1lagg.

En har stålhj:ilm på huvudet Man kan ju
l.irt SIU\,;! och slå sig i huvudet. Tänk bara 1'1
vad som h.in.le ChaLlway i Hc.:lsingfors. Det :ir
b:ist att \ aLL på sin vakt.

En annan åter .ir k l.idd i kjol. Tden :ir int«
IlY. På Shakcspcarcs (engelsk dramat ikcr) t id,
kreerades kvinnoroller alltid av unga m.in

NlgLl lur varit fiirutscende: nog att taga Illed

Pr).I;eJ',IiJg.
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Naturlära för alla
Dcnn« u.rl ur l.ir.t har ul'l,Jagts r.:flr.:r "durch-

Ltufcllde Bctracbtuugsweisc-mctodcn (b.inv.in-
dclse till adjunkt Gabrielsson) d, v, s, vi börja
f rån början och gå [ram.if i stora svep utan att
liigga vikten alltför mycket. l\lltså raskt till
verket.

Allt hörjade en ,t:ii11g Engt hart i forntiden,
Huru, låta vi dc J:irde ensanuna tvista om, hu-
vuds.ikcn iir, att det blev S~I, och sa t.\r det bl i,

En alldeles ny och gcnial uppdelning av na-
turläran, SOIll vi drista oss lansera h.ir, .ir upp-
.lclninucn i bi; och k;;I/, Till det förra räknas
,dItsil allt, som förut var it frö, t. ex. stora träd,
,~riis, blommor och kaktusar (förg:itmi.eej: Det
skola vi inte ,t:öra) samt förgätmigej, Sornl iua
viixtcr äro stygga och iiLl kött, men dem strunta
vi i, Nå,t:ra växter lukta s1 förbaskat, andra
inte.

NlI Ö\(T till köttet I Dn .ir allt, som varit
:i,t!,~ innan det kom i påse eller s, k, djur. Män-
niskor 1,läga skiljas fdn dessa p, ,!!-,", <I, sitt vett.
Detta lät a vi \;ILl OS~t,t!t. Djuren uppdelas i
sn.il la och sty,t!.e<l,

C. AI,iiil!i,k'ill, [ stället Iör att drag~l fr.un
all.r möjli,!!J och omöjliga dra,t: hos människan
konstutera vi helt frankt, att hon iir tvåkönad
och we}'a vi raskt över till hennes historia,

Vi börja med Eva och Adam, damemu först,
0111 vilka för önigt intet gott skall s:igas, Del'
diir med .ipplct tro \'i mest är en myt.

Af;i,l ): /I/li/'tlJ/dc ,II' IIljler,

Det I'iistts allmänt. att den förste, som ut-

~ o~q!
KlA,SS fl: S

(TUDAN) OJllR.
( ~N SkÅ'LLKO)

(f ÄR MAN OST AV)

Ifl

I.'I.rr!;,I,id dl' trc Idli'ldr"
ItI,/l1 'I<ig(lJ/ ,1'01/1 belst
II/ulrcrkdl/ iII Id:!ur j\f..dll/I)'JI)!,

ropade: "Hcureka", var den i badet sig lögande
Archirncdes. Så alls icke, Det var Kolilers apeL
Det nämnda utropet utstöttes av denna vid det
t illf'allc, då han fann, att det bästa sättet för
bananers ned plockande var att sammansätta l\'it
störar med varandra.

På tal om apor kan i sammaahanuet namnas.
.it l lektor Mulmborj; och vissa biolouiska Iors-
k.irc harstamma fråll desamma. Vi andr.i frän
mor och far.

A v mor och far Lira vi oss gJ och ralu. Dar-
,1\' kan man d rag;t den slutsatsen, at t a pom ,t
måtte svara nilgot rysansvärt.

'Ltltllldc IIl1dl:/'mhrik: F.l)'lIlfI/(lgi,

Dc törsta av en miinskl u; mun uttalade orden
voro: "Tat twarn asi", vilket har uttvtts: "Detta
är (ulltsä ) du !" Troligen fälldes yttrandet ell
m:lndagsmorgon, innan albylen uppfunnits, vid
.ms iktcts sre~lande i det glatt porlande Döda
havet, och yttrandet :igde obestridligen sin rik-
tighet.

Efter ett sista s\'cp i denria dunhlaufcnclc
Bctrachtung äro vi nu framme i nutiden,

l Lit' sitta vi nu alltså till halsen uppe i dm
värld, SOIll Einstein indelat i tid, rum och kök,
och med "svenska folkets urgamla riitt -- sill
orh potatis", Denna rätt utövas av riksdagen
allena,

/1 /'J/III II iII g:

111I1,tll I1U vår pellna vilar, fl vi tacka ,dia
och er vår lära 0111 naturell anbefalla,
I,ä det ni mätte bliva vissa i er tro,
att h,lde djur och människor på jorden bo,

KLAsn )TY66T DJI.t~
(tu. l'YLLIlRJA)



FOKUS' FRÅGESPALT
7(jii rlenrå Il

Svar till "Djurvän".
Jag råder er och er make att gemensamt söka

en veterinär för att grundligt diskutera igenom
er situation. Hela ert aktenskap hotas att bli
spolierat av er gets beteende och dc problem
det ger er. Er makes födelsedagsmärke på
v.instra knät utgör inget hinder för er att
skafia hund. Beträffande guldfiskarna så skaf-
far de sig säkert luft själva, så låt bli att pUl11p;t
Juft i munnen pa dem med cykelpumpen.

*
Fråga: Jag är I H år och \';iger 5(, kilo. Mina

mått iir: bngd l (,5 cm, midja 60 cm, byst 9·1
cm och höfter 92 cm. Ar min figur bra?

Svar: Er figur är ypp (vcrl ) i,!.;. Red. upp-
manar er att !.:enast sända fullst.indig adress och
tdcfonnuml11~r. '

*
Som svar till "En som har kontaktsvårighe-

ter" skulle jag vilja rekommendera den ypper-
Iipa boken; Bergholm. Elektricitetslära, Kr.
3: 75. Skulle detta ej hjälpa så skriv igen.

*
Svar till "B-rt-I \Xl-k."
Ert problem är av det känsliga slaget. En

lärare har bemött Er med okvädingsord, och
Ni undrar nu, 0111Ni äger rätt att ge honom
igen efter noter. Efter att ha rådgjort med
några lärare, skulle jag vilja råda Er att skrin-
hgga dylika planer, eftersom lärarria SYIll'S

avogt inställda mot ett slikt förfarande.

*
Svar till "B.d.Li\f."
Nej, det är inte snyggt med polisonger.

*
Svar till "Hasse T."
Se ovan ~ *
Svar till "Undrande adjunkt".
Bry Er inte om, vad dc säger. Det står tydli,~t

och klart i Iarovcrksstadjian, att en Lirare L'tr
lov att sätta anmärkningar. Men om det nu är
så, att eleverna skulle fa tråkigheter hemma på
grund aven anmärkning, är det kanske häst att
inte satta några.

Svar till ·L.LO."
Nej, det måste nog betraktas 50111 ohygieniskt

och estetiskt mindre tilltalande.

*
Svar till "Hvnnr-p".
Vem skulle inte vilja det I Men det ar kan-

ske b:ist att låta bli. Han slår säkert igen.

Ciihar/~åy()r
Fråga: Vad betyder ordet Delirium? Min

man påst:tr, att han har starka anlag för denna
sjukdom, och därför dricker han 3-i glas
brannvin eller kon jak varje dag. Är det r.itt ?
"Orol ig mab".

Svar: Ja, det :ir riitt gott.

WÄLLUFS
SPARBANK

*

en bank

till er fjän\.",t
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Hektorn Ilar ordet

Sc.!alljalluari J 9Y'> har Hukon Swcnnc varit
dr skolas rektor. Efter tju,c:ot d arbetsamma år
d r.ir si,~ rektor SWCIlJlC t illb.iku med ålderns
r.itt.

ja, nog har det varit arbetsamt, men det
har v.uit h,ide roligt och intressant, <iget' rektor
S\\'('nIlC. Det st:indigt ökande elevantalet, nya
so.jala reformer i anknytning till skolan, orga-
n isarorisku problem och del numera lösta lokal-
problemet har ,c:jort att jag m:ln,C:'\ somrar CIl-
dust kurinat unna mig en veckas semester. Men
sedan ja,t: Htt god hjälp P,l expeditionen och
ad j. Gabrielsson iivcrta,t:it arbetet med all lägga
111'1' lasschcmat brukar j'lg H åtminstone Fyra
veckors semester per sommar. Jag har alltid an-
sdl :lit en god pbnbggning av lassrhcmat ger
dc! bastu resultatet av skolans arbete. Läsord-
ningcns mål är att skapa de bästa möjliga för-
uts.ittn inuarna flir CIl god undervisning. Den

skall erbjuda Olll\;i:ding, fördela liixt imrnarnu
I"i b:ista mujliga satt och helst inte innehäll.r
nä,!'ra håltimmar för cle\enu.l\·!cn det har ink
alltid varit Litt att kornbinera kl.issrum. institu-
t ioncr och Iii rare med dc al ika klasserna. .la,!'
lur all tid ansett att det i Fr.imsta rummet ,~:illcr
au ,t:enom schemat ge eleverna en vii] planerad
cnhctsdag, vilket .ir svårt nou.

Förr när skolan endast hade några hund ra
elen']', var förhållunder rektor - elev mera
Iccrsonligt ån det iir nu. Jag kände till n.istan
.il l.i elevers namn och kunde personligen Iöljn
deras resultat i skolarbetet. Nu l1lC [;1 vet j'l,t;
b.ir., namnen pJ dc elever som har utmärkt si,t;
I'il ctt eller ,Ul1Ut <itt och dc många liirarbytvn.r
c:ijr att jat: inte alltid kall komma ihål; tillfälli-:~'lLirarcs' namn i en bast. Jag tycker 'det ideal.i
elevantalet .ir f Ha hundra medan över rusen
elever vid en odl samma skola ar av ondo.

För att förbättra kontakten mellan hem och
skola lur vi en Iöraldrarförcning. lvUnga Iöräld-
ur har en viss benägenhet att skjuta över an-
svaret för elevernas uppfostran på skolan. Iör
att skolan över huvud taget skall kunna biträda
vid elevernas fostran måste den ha ett ordent-
ligt stöd från hemmen. Det t\'äng till intellek-
tuell anstr:ingning eleverna utsättes för i skolan,
mot vilket många söker värja sig p:i 01 ila sätt,
skapar en viss spänning mellan hem och skola.
Denna skulle olemineras om alla Iöräldrar ak-
tivt deltog i föräldrarföreningen. Dock borde
För:iklrarf"örcningcn -- l iksom Elevrådet ----
helt sköta sig själv. Idealet vore om föräldrarna
i dc olika klasserna bildade små grupper och
triuIadc klasslärarna flera gånger 0111 året. Har-
igcnom skulle många misstag kunna undvikas
och många elevers uppträdande förklaras. Unua
Lirare har lättare att komma i konrakt med ele-
verna och hol diirför större möjlighet att 1':\-
verka dem. I dLl dagar tror jag att en av dc
största tillgångarna för en Lirare ii.f just att vara
L1n,t:. Unga lärare har växt upp under samma
period som eleverna och har däriör oftast sam-
ma utgangspunkter i sin syn på olika ting.

Vad beträffar det nyinfördu rökförbudet, har
jag alltid varit motståndare till rökning, i syn-
nerhet niir den förekommer bland ungdom. Den



Imperator Scholai

invcrk.rr l11enligt l'.t kroppens fysiska utvc.k-
lin,t:. Trots denna min åsikt [riga\" \i rökförbu-
det i slutet av 1 940-t<lld iör gymnasiet. På den
tiden var inte hem, samhälle eller opinion mot
riikning. Dessutom ar ett förbud, vars cftcrlc-
vclsc man inte kan övervaka, skadl ig. Detta var
,tnledningen till att vi tillät rökning i Rosen-
tddgårdcn för dc två högsta ringarna.

Nu lur bladet vän t sig. Genom dc nY't rön
vetenskapen har nått, kan man p,hisa att rök-
nln,t:en kan åstadkomma lungcancer och sa mh.il-
lct har startat en antirökkampanj. I denna kam-
l1'tl1j måste skolan taga på sig sin andel g('l1om
att förbjuda skolungdomen att röka, åtminstone
sl länge den arbetar och star under skoluns led-
nin,!!. Det skulle krävt minst tv.l lärare i Rosen-
lr:idg.lrdcn för att se till att rökförbudet efter-
levdes och därför stängde vi den helt och hål-
let och lät dc två högSLt ringarna som kompen-
s.it ion tillåtas att vistas på Drottning Ivhrgarc-
tas ,t:ata och Bergaliden, s.t kan vi låttare hålla
uppsikt över tjuvrökare pi rasterna.

Trots den nya skolbyggnaden återstår en del
lokalproblem art lösa. Först och främst g:ilkr
ddta g}'l1ll1<\stiks,den. Den år alltför omodern
rör att till fredsställa de krav man har på ('11
.!!ymnastiklokal vid en så här stor skola och
dessutom är hela byggnaden i så dåligt skick -
"tack vare" husbocken -, att det inte är värt

att l:i,t:,t:a ner n:tgr'l större surrunor 1'1 dess Ull-
dcrh.ill. Inom dc n.irmast c <lren hOPF'lS J,t,L~,ttt
den nuvarande gYIl1:ustikbyggnadell kommer
.ut rivas och en IlY, som .ir försedd med ordern-
I ig'l handbolls- och tenn isplnncr, hyggJS p;i
samma ställe. Samtidigt med den 11)"\ gymn't-
stikby,t:gn'ldcL1 hOPP,lS jag .ut Ii skall r.i Ilya,
trivsammare och mer :in,LtIl1,:Uscnliga frilidsrum
för eleverna, Skolans liirarinnor saklur ett eget
rum och lokaliteterna fijr doklOrsmottaglliJl,2en
ar alltför sm.t. Dessa brister hOI'P,ls j,t,~ sl-:,tl!
avhj.ilpas inom en Silar framtid. Dessutom .ir
det mcninjzcn att skolplanen skall asfaltcra«. .it-
minstonc til! stiirst:t delen. I sitt nuvarande
skick iir den d:iligt (!r:incrad och IOcr over huvud
taget skolans st:idrcrsollal UJ onödigt tung .u-
bctsbör da.

När jag nu drar mig tillh,tLt tr.in posten som
skolans rektor, hoppas ja,l!; att i stotre ul-
sträckning Lt ägna mi,!! ;\t min stora passi0Il:
tr:idgi\rdsodling, vilket bredvid frillliirksall1llJl,2
,ir min lrämsta f rit idssyssc!s,iltll ill,~ . .lag lur CIl
tr:1dgård i Arild pJ ett tunnland med ln.krtr.i.],
harbuskar och v.ixthus, dill- jag bruk.ir ,t::t och
pyssla niir jag .ir lcdi,2 och ja,t: hOPI'as alt kunna
ut\'jd,e,;l mina odlingar till att omfatta ,hcll
blommor.

För ö\'figt ber jag alt I";t önska Fokus lYl"ka
lill i framtiden. C. r:
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Fokus presenterar segraren
i realskolans tävling om bästa

bidraget. De tjugofem kronorna
tillföll Christer Liedgren 45 e för;

Den f ramtunga blond iucn mitt emot 111 ig
fimpade slött sin cigarrett i askkoppen och
började sedan plocka ihop sina tillhörigheter.
Jag gäspade och tittade yrvaket ut genom dc
smutsiga rutorna. Äntl igen f ramnie. Tj ikago
North Station stod det på den stora skylten på
perrongen. Jag steg av taget och inväntade Hig
Slim, som för säkerhets skull hade: åkt i \'agne:n
bakom. Det var inte nyttigt om någon fick se
oss två tillsammans nu, och snutarna från Old
York hade: ganska bra spårsinne.

Den sista stöten mot National Hank i Old
York hade misslyckats, men tack vare att Bi,!.:
Slirn lyckats peta omkull nio bylingar med ku-
lorna från sin k-pist, kom han och jag undan.
Expresståget hade nu fört oss till nya jaktmar-
ker i Tj ikago City ...

"Två dubbla whisky och f-n ta er om det iir
en vattendroppe med", befallde Slim med sin
basröst. Den blekgula lilla mannen bakom dis-
ken i Bar -60 på sjätte Avenyn tycktes inte van
vid sådana beställningar men hällde darrande
upp två glas, som vi svepte i ett andetag. Den
dämpade jazzmusiken från en grammofonauto-
mat verkade eggande på mig. Detta var vår
andra kväll i Tjikago, och vi hade bara avver-
kat fyra rånkupper, som knappast hade in-
bringat mer än 40000 dollar i kontanter. Jag
var upplagd för en stöt, som gav bättre utdel-
ning. Slirn trummade med sina nikotingula
fingrar p?t bardisken och nickade gillande, när
jag delgav honom mina tankar. "Naturl igtvis",
mumlade han hest. "Bara jag får skjuta så."
Jag tände en cigarrett, drog två halsbloss och
skulle just slänga den, då jag såg en bekant
hand slött borra ned sin Iimp i askkoppen.
Blondinen från tåget. Ett ganska underligt sam-
manträffande, men hon tycktes inte känna igen
mig. Slim visslade lågt för sig själv, och jag
tecknade åt honom att vi skulle dunsta.

Utanför baren stod en röd Packard med ett
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Stöt i Tjikago

"R,ril i,;g l,ir .di"/d M. III/flll!dc!e Blg SII/II
best,

förälskat par i framsätet. Slim väntade medan
jag gick fram till bilen och viftade med min
Smith & Wcston genom den nedrullade fönster-
rutan: "Förlåt att jag stör, men jag är i stort
behov av den har bilen, och jag har ganska
bråttom. Personligen är jag emot våld men ... "
Mer behövde jag inte säga, förrän dc skrämt
förvånade slank ut med minen av två sjuka råt-
tor. Slim hoppade in på andra sidan, och starkt
och smidigt sköt bilen fart tings 6:e AVCl1yn.
Jag vräkte in bilen på en sidogata och trampade
gasen i botten. Packarden svarade med ett dovt
morrande och rusade fram som en röd skugga
på den nästan trafiktomma gatan. En Iitet för
häftig vänstersväng bucklade till den ena främre
stänkskärmen mot en parkerad bil på viigen till



.\·1.lril)"1l St rcct i7, diir Tjibgos stiirstc n.ul;o-
rikahandlare hade sin lyxvånin,C. Adressen hade
jag kommit över hos en annan bngare, och den
tycktes stamrna. Vi parkerade bilen, osäkrade
revolvrarna och liit sedan hissen lyfta oss lIpp
till Ijortondc dningc-Il, d.ir vi ringde ,,:\ en
fiirpyIld knapp.

En Iitcn fet prisse med blankt, pomaderat
h.ir. små stickande grisögon och lackskor öpp-
nade. "Vad vill ni I" viistc han mellan ,guld-
plomberna, nar Slim trängde sig in och kittlade
honom med pistolen under fjärde hakan. "Bara
titta oss omkring", snäste jag till och Lit blic-
ken wepa omkring en halv sekund. 'Tör att p:\
rakt på sak: var har ni pc-n,c;trna/" "Peng,trna)"
stammade km och bleknade. "Ja, pcnganu",
upprepade Slim med ett skevt leende och vred
Oll1 lians handled ått,i varv, Jag log, "Ge hit
bssasUpsn)'tkcln", befallde ja,t: och fimpade
en ci,carrett i huvudet pJ honom. "Hhhhar iiI'
den", gnällde han och räckte mig en liten in-
\cckLtd nyckel. Kassaskåpet var ett k.unoflcrat
barskåp och innehöll cirka Cll miljon dollar.
SliJJ1 skrockade belåtet och jag lät också ett till-
Iredsstallande grin spela i ansiktet, Den Iilla

I,

CrulH!{/r! 18fJ6

tjocka m.umc» halk ulmatl.td s!ullkil uer i en
fåtölj, n.ir jap filk honom att rycka till. "R:ick
fram era händer', flinade j.tg. H,1n höll darran-
de fram sina prinskorvar till fingrar med minst
ett dussin di.un.uininuar, som jag top; ,1\' och
spolade ner i roiletten. D'l han vid .inbl ickcn
(bra\' föll avsvimmad ncd I,J goh'ct, p;tssadc
vi 1);1 att dr'i oss tillbaka.

Packarden svarade \ ill',d 1'1 ,~J.sen, och vi
svepte snabbt ifrån Marilyn Street )'?, J,,! jag
plörsliut observerade en svart bil i b'1Ckspe,~clll.
l denna satt fiirutom blondinen tre mau lr.in
F.B.T. I {on hade alltsJ ,kuppat oss iillda lrån
Old York, trots mina försikti,!!hctsltg:irdcr. 01u
/2iilld(' det alt komma lindan "'·jckt.

Med gasen i botten rusade vi ,!!l'1l01ll natt-
mörkret, men hel a tidcll lyste för tölj.u nas str.i l-
kastare som kattögon i backspegeln, På t v.i hjul
genom alla kurvor sökte vi oss ut genom staden.
Packarden kriingJe och däcken skrek vid den
dåliga behandlingen.

.1aktc-n hade hållit på i narrnare tvil timmar,
och bensinen började ta slut. Plötsligt skymta-
de vi en järn\'iigsö\l'fgånp, Jag lirk en vansin-
nip ide:, men den var dr enda lIlviig. Blixt-
snabbt sbngde jag UP!) k.irran på jiirnvii,!!sva[-
len, och skumpande fortsatte vi \;lr viig I:ings
skenorna. Polisbilen följde tjutande v\!!en ut
i mörkret utan att ha sett oss,

"Dar snuvade vi bylinuarna igen !" utropade
SI 1111,Men än var inte [aran över, liir jap hörde
ett tjutande bakom oss och s:tg Tj ikagoexpres-
sen närma sig med f ruktansviird hustiuhc].
"Hoppa I" skrek jag och sEingde mig ut i nat-
ten, Men försent I Det sista jag hörde, innan
jap somnade in för allt id, "ar den stora skrälle»,
nar expresscll brakade in i Packarden.
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Pelles Bravader
I
I.

I folkskolan hade: jag en mycket rolig b.ink-
k.unr.it, som hette Pelle. Jap .irnnur h.ir sk ild ra
en del av hans melnga I';lhilr, som ja.~ f.itt be-
\ ittu.i.

Pelle: och j ,I.~ sa: t i skol salen f r.ims! i raden
till v.instcr om l.ir.ircn. Del tycker man ju skulle
va r il en sak, SOIll horde !t;l .ivh.lll it Pelle (dn
.itt hitta 1':\ rack.lrtyg. S:i var ek-r cmcl lcrt id uuc.
Pdle: hade III sior orgel lr.uuför ~ip, oih linkom
elen kunde h.U1 rO;1si,~ ostört.

Under dc (lirst;l morgon t imm.un.r var Pelle
siil11llig. I bil bruk.rd« cLl sitta mc.] huvudet lutat
l110t b.inklorkct o,h h.indcrna (iir ii,;:olleil. UIl-
der en lidip morgontimma höll dr Lirare )Xl
med arr förhöra en psalmvers, SOll1vi hade Iiltt
i !:ix;!. Pelle v.rr sömnig och satt och slöade.
Plötsl i,;:t Iick dr Lirare syn på, att Pelle inte
föJjde: med N:ir eleven, som eLl höll pI att Lisa
l!I'P sin psalmvers. hade slutar, pekade Liraren
I'el Pelle, för att han skulle Eisa upp psalmvor-
sen. Sarntidiut gjorde han en min It oss andra,
((ir att vi inte skulle gÖLl Pelle uppm.irksam.
Pelle rn.irkrc ingentin,!Z, förr.in skr.utsalvorua
biirjadc rulla. Dit t ittadc han UI)!' för alt se,
\ .id SOI11 stod p:l. Han blc\ ,![,lnska röd i ansik-
tet n.ir han förstod, vad som v.ir mcninucn, och
skr.utadc förl:i.!Zet. Därp.i börj.idc han Eisa upp
psalmverserna, vilket gi,k g'lllska trögt.

En gång hade Pelle fålt för sig, att han skulle
göra en ;lngmaskin. Under l\'el lektioner var han
syssdsatt med att försöka tillverka en cylinder
;i\ en plastpenna. Scd.ui ,!lav han upp det för-
siikct och iign:ldc sig under resten av förmidd;l-
,~U1 .lt att visa för knmraterna bakom, att han
kunde hicka,

Pelle: hade en mycket innehållsrik rock a\
\'indtYI! med kraftiut foder. I fickorna hade han

.< ,

gjort hål, sä att han kunde stoppa in saker mel-
lan fodret och ty,!Zet. Dar fanns det lrasiga fick-
lampor, batterier, spikar, Llng, hiiftstift, cxkro-
k.u, cykdkattögoll, h:ingl:ts, kedjor, stlltdd och
mycket annal'. Niir vIr lärare behövde ett hart-
stift, bad han bar.i Pelle om det, och efter en
dd letande: i sin \'indtygsrock, som Pelle o,ks:l
lude pJ sig inne, fick han fram det bcg:irda,

l:
I

Niir Pelle skrivit Lirdi,!lt en skr iv- eller r.iknc-
bok, ,!Zick han (ram till papperskorgen och re\
sönder boken i småbitar. Efter denna hämnd p.l
boken ,~ick Pelle: nöjd och bcl.itcn tillbak.. till
sin b.ink. En gJng, n.ir dr l.irarc var sjuk, orh
vi hade en bister l.irarinn.i, som inte k.in.le till
Pelle, hade Pelle skriv it f:irdigt en bok och
,!lick som vanligt fram till p'lppcrskorgcn fiir
att riva sönder boken. Den bistra l.irar inu.m
fick syn 1'1 vad Pdle h.uk för sig, och han tick
g'l tillhaka till sin bänk och s.itta si,~. Men
Pelle ,!lav inte upp fiir det. Han stoppade ner
boken i facket, rev ,1\ ctr blad och smul.id«
sönder det. ~iir timmen var slut, hade Pelle- i
skydd av orgeln smula; sönder he-la boken.

Pil en s:lngtimll1'l Iunns det inte tillr:icklip:t
med stolar för klassen. Vår sJngLirarinna nöd-
,!Z'leks diirför tillåta. 'lit el) del pojkar s.ute si,L:
i en hörna av rummet Dc-t skulle hon ;11,1 ri,~ h..
gjort. Snart blev det g;ll1sb tomt p:i min b.ink.
rör pojkarna kröp mellan bänkarna bort till
hörnan, sJ aven Pelle. Det borjade hl i Jilet viii
högljutt PLIt. Pelle k.inde p!i sig, att liir.uinn.u:
sn.i rt var art v.inta i hörnan, dar han satt, sJ i
skydd :1\' hiinkarna kröp h.m hart till mi,~ Od1
surt d.ir. t ills sån uLir.lrinnal1 hade Exat lip:'
pojk.una i hörn;u;. Scdan kröp han dit igen, '

"Af<ll'lll" 2'.

q')_"
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FXCLUS1VT FOKUSREPORTAGE AV K. \Y/. KARLSEN

ll;ilsillgh!)rg filk i dagJrIl'l Ul'plc, el ett lik.1
s.ills.im! som brr besök al' CII al sudelIs dött·
ur. Hiilsillghorgstiidd'l friikul M.lrilylI Carlson
,c:jorde n.iml i,~en, i s.unb.uid med ,~oodwill-tur·
ncn ink,r !,runi:iren 1';\ sill fiirst'l film, sill fö·
delsc'sLld .lcn .irun vid rn sn'lhb\'isit,

l.n ,':ilelig lolkm.issa lllLd sl,ldens honor.u io-
re~; i spetsen lude miilt u!'I' p,l StOrllll)!cl, niir
Ir,ikl'1I Curlsou gjordc Sill cflckr lul lu cnt re. P:i
sLt,!!ct tre. Id t immar fiirsen'I,I, s.inkt« si,!! en
lnl ikoprcr ned 1';\ Ul 'II' sudeIlS l,ollsUr 1':i1
bcv.ik.u] pbls lr.unlor poJid, d.ir sudslullllliik-
l igc hade inLIgit sinu platser, SpL'lldCrS'lIl1t k.is-
lande sLingkyssar omkring sig gkd lröken Carl-
SOll ur hcl ikoptcm, sedan den livrtfiirscd,lc pri-
v.u piloten Ivek l i,c:t landar.

D:l borgm;isl.trcll inre utan att ha I)('sl :ir .l.ir-
mcd lyrk.u» d:i1l1jl,1 m;ingdt'ns ork.ui.irt.ulc 01:1,
tiouer. I':indc han si!; mot friiken Clrlson, bu,
,C:'I,k' sig cheI'J,leriskt och log till orda: "Kur.i
(riikell Mar ilvn Clrlson, eller Lir jag kanske
sii,!!,1 'hda Hollvwood, l ill.i :ilskling', vilket kri-
t ik crn.t s.i ,:ih'illigl vcl.u utuiunn.. Eder till, ,lee
.ir. SOIll Ni s.ikc-rt fiirst:ir, l'lI hän.lcls« 'II' xtor.r
iuin .

.. Lxtu:«, mc, hut I do j usr wouclcr what aboul
)'ou .uc talkin,C:' , '1l'bröt honom lrokcn Cur lson,
"vou scc 1\(' for,!!otkn how to s!'cak Swcd ish",
orh mc.l UI utm.ui.urdc gest stirrade hon bor,i.:-
miist arcn stint i ö,~on(:n, Denne, som .dldelcs
kom al si!! .tv det ((iiI' honom) oväntudc, SOJll
int r.i lIat, l,örjadl' sr.unm.uidc övcrs.iu.. sitl tal
lill l'n,c:dsb,



Etter välkomsttalet förklarade fröken Carlson
med hjälp av sin privattolk. att hon var fan-
tastiskt lycklig över att åter befinna sig i Svc-
rige:. Hon förklarade, att hon ansåg det under-
hart att kunna vara en helt vanlu; flicka igen.
Har var så lugnt och fridfullt till skillnad från
Amerika, diir hon betraktades som en gudinlu
och aldrig fick sitta hemma i lugn och ro med
sitt st icketyg och Dostojevskij.

[f ter sitt tal embarkerade fröken Carlson sin
hdikopter och försvann upp j det blå alltmedan
det församlade: Hiilsingborg sjöng "Srars and
Stri pcs'.

I världspressen har riktats skarp kritik mot
borum.istarcn p,t grund av hans skandalösa till-
ra,!! att rulu svenska med lröken Carlson. Vi
citerar The Film Srar: "Tank om han sjalv lik-
som Mar ilvn Carlson inte varit i Sve:rige: p1
över ett .tr I Då hade han sj ii!v Htt se, hur till
man glömme:r."

Men sedan borgmästaren insänt en offentl ig
urs.ikt till The Fil;;, Star, har saken fått lalla. '

Jlla
som läser fokus

äter
på n,lgon av våra restauranger:

Konsum-Restaurangen

Neptun

Terrasserveringen

i'

KM/', Hr, Sm1

En fattig munk ifr.in Skara
ville giirna till Vadstena [ara.

Han cyklade dit
men drog vii! en nit,

ty kyska bör nunnorna vara.

Allt för

och fullständig service

året om

,.."~~•.,,
~')Jj##4
S. Storgatan 37 Telefon 18840

HOBBY A YDElNINGEN
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BACiE
Niir jag biirjade i läroverket, lirk jel!! en fill

rykcl av far. En cykel brukar häll., i precis H
ilr, så det p'lssar ju bra, su tar. Men diir lude
h.in fel. Cykeln håller fortfarande, lasbn jag
kl',r IJ:i .lcu rör tionde året. N,ir jag fick mir:
'yh·l, var nygst:ilct varkort l.ukcr.tt i röt! och
pult. hllcllertid knackacic en stor pojke bort
den guLt UrgO:ll en (Lt,~, fiir h.in tyckte ink,
,IL( j.lg skulle "brisa", SOIll han bilade det. 0111

morgnanu Ill:btt- ja.~ ibland lej pa st.inksk.ir-
men 1'1 cykclu, för att den skulle sitta på pl.us
och ink hindra mig, n.ir jag trampade. En mor
gon kunde jag inte hitta tejpen, så jag lånade
min systers cykel. Den dagen regnade det myc-
ket, så jag tog slxlr\'agnell hem etter skolans
slut och Lit cykeln stå har 1'1 skolplanen. Dc'!
skulle jag inte ha gjort, för på IUUcn kom en
huse trån Roscnrruduårdcn och tog min systers
cykel. Jag har inte fått tillbaka den än. Men
diir var ingl'll namn pilt på min systers cykel,
sJ busen vd nog inte, \'(,111 han skall lämna till-
baka den till. Pl min egell cykel har jag namn-
plåt. Dessutom står det målat med stora svarta
bokstäver på ramen MON ARe Det .ir franska
och betyder "min båge". Så den cykeln vilgar
nog inte nlgon huse ta I



IDROTT
"Alldeles utmärkt var hälsingborgspojkarnas

facit vid Skolungdomens tävlingar och det är
inte utan att man beklagar att "Kungens Kanna"
inte stod på spel i år. Gossis var så starkt rus-
tat att få skolor - kanske ingen - kunnat
göra äran stridig om trofen.

Förutom att Rairno Thunberg och stafett-
laget satte rekord, var det en rad fina insatser
av hälsingborgarna. Allra mest gladde kanske
Hans-Eric Hanssons mästerskapstitel i diskus.
Hans-Eric har dc: två senaste åren blivit trea
resp. tvåa i kula och nu hade han föresatt sig att
ta hem segern. Men fenomenale finnen Yrjölä
stötte klumpen en bra bit längre och halsing-
borgaren fick nöja sig med andraplatsen. Hans-
Eric tog skadan igen på ett högst överraskande
sätt i diskus, där han vräkte iväg dagens längsta
kast i sista försöket. Välförtjänt, eftersom häl-
singborgaren i år gjorde sin sista start i Skol-
ungdomens.

Raimo Thunberg vann spjut och blev trea i
diskus. Han tävlar även nästa år och har chan-
sen att bli rekordhållare i alla tre klasserna sam-
tidigt. Han håller nu spjutrekorden i klasserna
C och B, och har goda möjligheter att lägga
sig till med även A-rekordet, som lyder på
65,28 m.

Det rekordsnabba stafettlaget hade den här
sammansättningen: Christer Andersson, AutsI.

HÄLSOVÄGEN 35. TEL. 25464

TV -RADIO - MOTOR

BIG- HANSSON.

Kiivirnagi, Lennart Nilsson och Rolf Lindelöf.
Nämnas kan att laget bara kom trea i försöket
och alltså med ett nödrop gick vidare.

I övrigt kan man nämna Per Risbergs sjätte-
placering i spjut, Rolf Lindelöfs 9,2 på 80 me-
ter samt Lennart Järlebos 6,15 i längd och 11,5
på 100 meter."

Hel.rillgborg.r D{If,b/dd 3 okt. 195(,.

Den straffade fången på Berga
ses ej mer i bankerna härja,
ty nu kan han se
på dansk T.V.

och rymma med nästa färja.
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En långrandig sak
Ar 1956 fick ett oroligt slut. Folkresningen

i Ungern blev ett grundskott mot den kommu-
nistiska despotism, som har ratt i Östeuropa allt
sedan slutet av 1940-talet. En resning av helt
annat slag ägde rum nyårsafton i Stockholm.
Där släppte vissa ligistelement alla hämningar
lösa och inledde det nya året på det mest bus-
aktiga sätt. Dessa båda händelser har egentli-
gen inget annat gemensamt än att de båda kan
betecknas med det ganska vaga begreppet oro-
ligheter.

Orsaken till det ungerska upproret var fri-
hetslängtan. Trots vissa tendenser till liberali-
sering inom Sovjetvärlden kunde ungrarna inte
tåla det ryska förtrycket längre. Hat, som närts
under ett decennium av utsugning och åsikts-
förtryck, fick nu sitt fulla utlopp.

Dagen före FN-dagen tog det rätta mandom
och blev till handling på ett studentmöte i Bu-
dapest.

Orsaken till nyårskravallerna i Stockholrn
var kanske indirekt överflöd av frihet, som
övergått till rent självsvåld. I så fall är kon-
trasterna mot Ungerns frihetskamp så stora som
tänkas kan. Polisen och andra sakkunniga anser,
att oroligheterna främst berodde på masspsykos.
Att mängden rycker med sig individen, är sa-
kert något, som vi alla har upplevt, när vi hejar
fram våra idrottsfavoriter till seger i en spän-
nande tävling. Men att förstöra andras egen-
dom såsom att välta bilar måste nog betraktas
som ett utslag av ren förstörelselusta.

Läs NST
Modern tidning

för modern ungdom

Nordvästra Skånes Tidningar
Nettoupplaga 44.323
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Målen för de båda protestaktionerna var ock-
så rakt motsatta. I det ena fallet ville man
bygga upp något nytt, i det andra fallet ville
man - sa tycks det åtminstone - blott för-
störa något.

Ungrarna ville ha ett nytt samhälle, grundat
på frihet och demokratiska principer med fria
val och äganderätt. Vi fick se, hur snabbt det
blev god ordning i de områden, som frihets-
kämparna lyckades få kontrollen över under
några få höstdagar. Arbetarråd valdes vid fa-
brikerna, kolchoserna upplöstes, och kyrkan
återfick sin ställning i samhället.

I Stockholm åter tycks protesterna ha riktat
sig mot det alltför förträffliga i det svenska
folkhemmet. De flesta, som togs 0111 hand av
polisen efter sitt nyårsfirande. 'förklarade sitt
handl ingssätt med att det var tråkigt hemma.
Paradoxalt nog har de, SOI11 har det bra, ofta
lika mycket bekymmer som den, som har en
besvärlig tillvaro. Den svenska ungdomen av i
dag kan lätt förtjäna mycket pengar. Den be-
höver inte se på slantarna och har god rid att
roa sig. Men nöjen är inte alltid nog. Det be-
hövs ideal. Man måste ha någonting att kämpa
för. Något sådant tror den franska tidningen
Le Monde, att det fattas i det svenska samhäl-
let, när den försöker att finna en orsak till
nyårskravallerna. Det svenska folkhemmet har
kanske blivit alltför väl tillrättalagt för ung-
domen. Den vill ha något att kämpa för och
inte blott få allting serverat på ett fat.

GULLBERGS EFTR.

11tH leveruntdr

UR OCH OPTIK
1'1.Kyrkegatau 12 Tel. 10598



En sak har dock de båda händelserna gemen-
sam. Ungdomarna var de tongivande i båda
fallen. Med häpnad läste man om det dödsför-
aktande mod, som ungerska barn och ungdo-
mar visade under striderna, när de utan tanke
på sitt eget liv stoppade in bensinbomber i de
ryska tanksen.

Man läste också med häpnad om hur stock-
holmsungdomarna i ren karnevalsyra lekte
Ungern på ett säreget sätt genom att bygga
barrikader och välta bilar och genom att vara
oförskämda mot pol iscrna. Att unga firar det
nya aret med buller och bång har blivit tradi-
tion. Fyrverkerier och smällare hör nyårsafton
till likaväl som julklappar hör till julafton. 1vIen
därifrån till kravaller är ett långt steg, och man
får hoppas, att nyårets händelser i Stockholm
blott var en engångsföreteelse.

Vad har då resultatet blivit av dessa händel-
ser) I ingetdera fallet blev det en framgång.
Det enda positiva som vunnits iir, att uppmärk-
samhet har riktats på problemen. Ungernfrå-
gan behandlas s1 gott det går i FN. Den ena
konferensen avlöser den andra, men trots detta
nås inga påtagliga resultat.

I Sverige har ungdomsproblemet äter en gän]!
blivit debattämne och ledarstoff för pressen.
Analyserna av det skedda är många och in-
gående. Just nu överväger åklagarmyndigheten,
om det skall bli massåtal för bråkstakarna, eller
om man skall skriva det hela på psykosens
konto.

Medan man hiller på att utreda dessa juri-
diska spörsmål i Stockholm, skruvas den ryska
tumskruven åter t ill på Ungern.

IF'-I-f

I I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Elgstrands Ur-Optik
Rekon: "1 ctlcl ercls

5. Slorqoton 21 Tel. 16770, bost. 15596

Hälsingborgs
Nya

Sparbank

SKOLBÖCKER PAPPER

TElEFON 10797 VID KNUTPUNKTEN

Nagot

fotografiskt?

LUNDINS, specialaffären

- naturligtvis!
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Vi, som är födda och har vuxit upp under
tjugonde seklet, vi som från dag till dag upp-
lever dess allt mer accelererande livsrytm, dess
tyranniska produktionspress, har fått göra ge-
nomgripande omvärderingar på alla områden i
livet Mycket, som för ett fåtal år sedan var
fullständigt otänkbart, är i dag självklart Helt
naturligt har även konsten under dessa förhål-
landen undergått stora förändringar. Inom
måleri, skulptur, litteratur och inte minst inom
musiken har nya riktningar uppkommit, som är
präglade av tidens oro.

En av de viktigaste källorna till förändringen
inom den s. k. seriösa musiken är jazzen. Denna
är i sig själv en mycket ung musikform, endast
omkring femtio år gammal. Det är ursprung-
ligen den plågade, förtryckte amerikanske ne-
gerns musik. Från början var den mycket enkel
till sin uppbyggnad, men den har särskilt urider
de femton sista åren genomgått en svindlande
snabb utveckling.

Jazzen är till stor del uppbyggd på ett oro-
ligt, extatiskt ryrmelernent, "swinj;", som kan-
ske får anses som dess mest framträdande karak-
tärsdrag. Denna spända, pulserande rytm har
flera tonsättare av seriös musik, t ex. Stravin-
skij, försökt begagna sig av redan på 1920-talet
Jazzen hade alltså så tidigt indirekt ett visst in-
flytande på musikutvecklingen.

En mycket väsentlig skillnad mellan jazz-
musik och de mera traditionella riktningarna är
den förras starka framhävande av de spelande
musikerna, speciellt solisterna. I stället för att
det är kompositörens ideer, som står i förgrun-
den, är det här musikern, som får utveckla sin
personlighet Detta utgör en del av förklaringen
till jazzens enorma frammarsch. Det är emeller-
tid också den detaljen, som väcker störst anstöt
hos företrädarna för seriös musik, vilka inte kan
förlika sig med denna för dem alltför fria och
löst grundade musik.

Solisterna har alltså en mycket framträdande
roll inom jazzen. Den omständigheten, att det
inte anses för god jazzmusik, att solisten i sitt
spel använder standardfraser och stelnade melo-
digångar, tvingar musikerna att i allt högre
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grad driva upp sitt tekniska kunnande för att
berika sitt spel och slippa ifrån rent tekniska
problem vid utformandet av sina ideer. Det är
därför rent tekniskt, som jazzen haft sin hit-
tills största betydelse. De moderna jazzmusiker-
na har obestridligen ökat de tekniska möjlig-
heterna på flera instrument, främst dc olika
rytmin st rum en ten .

Som framgår av det ovan sagda, är jazzen en
musikform, som kräver ständigt nyskapande.
Varje ny stjärna pi jazzhimlen har något nytt,
personligt att komma med. Den dag dess ut-
övare stjäl fraser och melodiska gångar från er-
kända mästare på området, upphör de att i
l'gentlig mening spela jazzmusik.

Den unga, framåtsträvande jazzen har egent-
ligen inte förrän efter andra världskriget vun-
nit insteg i människornas medvetande. Dess
livskraft är under ständig debatt. Många anser,
att den på grund av sin experimentella läggning
kommer att självdö. Det är i dag framför allt
dc unga generationernas musik. Förhoppnings-
vis kommer den, då dessa växer upp, att följa
dem ett stycke på vägen, ett steg längre med
varje generation och så småningom skapa sig
en ställning såsom en erkänd konstform.

KI'i.lti.r.

Lektor Stoltz: "Då man översätter

språk, måste man använda själens alla
förmögenheter. Man måste tänka logiskt
och känna intuitivt. Rådfrågar man dessa

båda kompasser, blir det alltid rätt."

Replik i klassen: "Men det är kompas-
ser med stor missvisning!"

En annan replik i klassen: "Ja, det är
den, som läraren räknar ut l margma-
len."



JitEt ilV VAR]e
- "Nej, gör det inte. Det vore bara att

hälla vatten på hans kran."

- Ja vet du vad. Där slog Amanda sanner-
ligen huvudet i spiken. Jag sade själv något lik-
nande till min man, och du vet själv ... bränt
barn luktar illa.

Detta underliga samtal tog plats hemma hos
Fru Jönsson (född Jonsson). (Ja hon kände sig
onekligen lite prickad genom sitt giftermål.)
I rummet satt två damer och åt, tillsammans
med värdinnan, kakor medhavda av en av de
till det jönssonska hemmet anlända gästerna,
vilkas namn, emedan namnen, i denna lilla, ty
den måste väl anses vara ganska liten, i varje
fall till omfånget, även om någon, denne någon
kan ju i så fall inte anse sig tvungen att läsa
mer än han själv önskar, skulle finna den allt-
för lång, historia, saknar betydelse.

Var det någon latinare, som fick en av igen-
kännande uppretad glimt i ögat? Satsfogningen
verkade kanske inte alldeles obekant. Försök nu
skriva om det på svenska men lämna inte grund-
texten alltför mycket! Ä ven om betydelsen blir
riktig kommer jag att sätta en 4. Det brukas
nämligen så. Skicka in era svar till Fokus' red.
före terminens slut. Först öppnade rätta svaret
kommer att kastas i papperskorgen. Det var

'-.\ "/,. ..•..
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HELSINGBORGS

DAGBLAD

Bra tiduini;

för bra ungdom

latinarna det, men de mera matematiskt inrik-
tade skall inte slippa undan. Gå nu och hämta
skolans katalog I Ja seså, iväg nu bara! Tag nu
och räkna ihop alla telefonnumren ... Glömde
Ni inte lärarnas nu! Sånt slarv kan jag sanner-
ligen inte tolerera. Gå nu till telefonen. Lyft
luren. Slå de siffror Ni erhållit vid summe-
ringen! Enligt hittills av televerket obekräfta-
de uppgifter kommer Ni nu att samtidigt få
tala med skolans samtliga elever och lärare.
Förresten behöver man väl inte ha bekräftelse
på en sådan sak, det är väl helt naturligt. Skulle
det finnas någon Ni inte vill tala med så är
det bara att dra ifrån hans nummer, men det
är väl nästan synd, sådant besvär, som Ni haft
med additionen. Tänk så underbart praktisk
och ekonomisk den är, den matematiken. Att
kunna ringa så många för bara 6 öre. !

Efter denna kanske något invecklade utvik-
ning skall jag återgå till att närmare utveckla
miljöskildringen. Det är inte mycket att säga
om rummet. Det är ett vitt rum: 7 meter Ungt
och 5 meter brett. Also mehr lang als breit.
I dess ena hörn står en barnsäng. - Stopp, tänk
på något annat! (O.H.) Jag menar en säng av-
sedd för ett barn. Barnet sitter på golvet och
är ratt. - Ja, jag sa, att det är rätt och det
stämmer. Det har nämligen varit ett familje-
gräl och tanterna diskuterar nu hur den äkta
mannen skall lugnas, eller, som de själva säger,
hur man skall kunna "gjuta olja på elden".

-- Sa han verkligen, att han önskade, att han
tagit fasta på det gamla ordspråket "Att hellre
fl}' än illa äkta".

- O ja, att jag sluppit tömma denna bittra
krita till botten. Jag var så glad, så glad förut
i dag, men se'n kom detta gräl som en malör
i glädjebägaren.

Med dessa ord tystnade fru Jönsson. Manneri
kom nämligen hem igen. Han hade med sig en
försoningsgåva. Ett helt Hng skära trosor.

:n



..

A SI DAN

I Afrika hände det sig, att en loppa och en
elefant, som var goda vänner, en dag begav sig
till en närbelagen flod för att bada. Då clc-
fanten emellertid marktc, att loppan var litet
irriterad och frågade denna om orsaken, svu-

rade loppan: ..Är Jet nu du ;llen, som har
tagit mina badbyxor i"

Sagt aven pedagog på skolan: "Det är inte
första gången, som jag säger till för sista
gången !"

TRETTIOTVA

När en fotbollsmatch en gång stod mellan
loppor och elefanter, händer det sig inte bättre,

an att en loppa blev ihjältrampad aven ele-
fant. Pä domarens fråga varför elefanten hand-
lat så, svarade denne: "Han försökte sätta krok-
ben för mig l"

Amerikanarna brukar skryta med sura guld-
tänder, men en hade så många, att han måste

hålla huvudet i ett kassaskåp.

MALM I BERGET!!!

~gl
lURGS
SÖNER

BUTIKER: N. Storgatan 5 Tel. 12786
Planteringsvägen 87 Tel. 12787
Apotekoregatan 7 Tel. 10127
Karl Krooksgatan 11 Tel. 27072

FABRIK: Kullavägen 4 Tel. 11683, 14052

Etabl. 1843

:t!

HAR DU BESÖKT

SKIVKÄLURU
PÅ LÅNGVINKELSGATAN?



Whisky, Kvinnor och Slagsmål
En stor kraftig man kommer ut frän baren.

En karaktäristisk liten utbuktning pil kavajen
visar var den oundgängliga pistolen finns. Av
någon oförklarlig anledning känner han sig
inte riktigt väl till mods. Han fortsätter emel-
lertid att utan sidoblickar gå rakt fram. Men
plötsligt blir känslan aven hotande fara honom
övermäktig. Utan det ringaste betänkande kas-
tar han sig med sina nittio kilo raklång på
trottoaren. I samma ögonblick splittras skylt-
fönstret bakom honom, och hörs en kulsprutas
olycksbådande knattrande. En stor svart Cadil-
lac av senaste årsmodell fräser förbi. l ett av
fönstren skymtar ett sammanbitet vitt ansikte.
Den liggande mannen rycker fram sin trettio-
åtta och skjuter skott på skott efter den bort-
körande bilen.

Han är väl igenkänd; mannen med den un-
derbara livsbevarande intuitionen; den store
privatdetektiven, som alltid klarar sig. Han är
hjälten i den uppsjö på billig litteratur, som
finns i varje tobaksaffär och tidn ingskiosk.
Hans namn är inte alltid detsamma, men hans
beteende och utseende uppvisar mycket små
variationer.

Han är mannen, som tål hur mycket whisky
som helst och aldrig dricker något svagare. Han
börjar vid frukost och häller sedan med strösta
regelbundenhet den ena drinken efter den
andra i sig hela dagen och natten fram till den
obligatoriska sängfösaren vid tre-tiden på mor-
gonen. Likväl kör han bil med 130 km:s fart
och skjuter nästan aldrig bom. Om det någon
gång sker är det i början av boken. Boven får
ju inte sättas ur spel alltför snabbt.

Förutom whiskyn står naturl igtvis kv innor
högst på hans nöjeslista. Hans klienter består
till mycket stor del av undersköna kvinnor.
Under arbetet med fallet träffar han alltid

vackra kvinnor. Varje ny kvinna han träffar
iir den absolut vackraste han någonsin sett. AlLt
är dc omkring 2S år. Några andra åldersgrup-
per finns inte representerade i hans kretsar. De
kallas "brud", "unge" och "baby". Själv är han
absolut inte tvålfager, men han har något, som
kommer alla kvinnor att falla. När han har tid,
låter han dem också göra detta, något som i
hög grad bidrager till att böckernas försälj-
ningssiffror stiger.

En annan orsak till att försäljningen går sa
bra är omslagsplanscherna. Dessa upptager all-
tid något lättklätt. Gärna badande i blod. All-
ting går att sälja med mördande reklam. För
det mesta har omslagsbilden en motsvarighet i
texten, om an en liten sådan.

Vidare tål den underbare mannen hur myc-
ket stryk som helst och ger och tar med samma
glada mod. Några knäckta revben brukar vara
det minsta, han kommer undan med. I minst
vart tredje kapitel insomnar han djupt, till
följd av ett lömskt slag bakifrån med battong
eller pistolkolv. Om skallen spräcks gör ingen-
ting, ty vår hjälte löser problemen icke med
hjärnan utan med nävarna.

Miljön är Amerika, biggest in the world. En
gån~ lämnar hjälten, för att undkomma en för-
följare, stora vägen och kör in på en "bond-
väg som bara är åtta meter bred". Här har han
all möda att hålla bilen på vägen. Man törs
kanske förmoda, att det är huvudvägarnas
bredd, som tillåter bilkörning trots det stora
inmundigandet av alkoholhaltiga drycker!

Dessa böcker har en oerhörd social och kul-
turell betydelse. De håller nämligen den mödo-
samt förvärvade läskunnigheten vid liv i stora
delar av värt folk, där veckotidningsromantiken
anses vara förljugen.

GYNNA ANNONSÖRERNA

Gynna dem som gynnar oss
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BOCKLINGFILE

I Reymersholm Marinerad Böcklingfile

i dill och gräslök. Det är goft det ...

Det är så goft, att Ni köper

hem en burk med

detsamma!

1:40
pr låda om

100 g

riktpris

Reymersholm Böckling/ile är

det perfekta tilltugget - idea-

lisk på smörgås och förnämlig

till sallader och gratin. Bjud så

får Ni se!

A B R E Y M E R S H O L M S LI V S M E D E L, H E L S I N G B O R G



Plats för egna kommentarer, släktträd m. m.
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