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Vår tidnirg ilter har!
Så har ni n-rig här - er (må vi hoppas) kä-

re gamle vän.
Låt os låtsas, att vi är skottdagsbarn och att

vi alltså nu börjar vårt elfte år (den matema-

tiska logiken överlåter vi åt våra vördade mate-

matiklärare).
Mycket har hänt sedan dec. 52, dlt vi lades

i den kista, vars lock vi nu med förenade kraf-
ter lyft. Föreningslivet på skolan har fortsatt
sin vimngång rned undantag av några få sjä-

lars försök att samla oss kring kulturens fana.

Gtassator Club upplevde en kort men intensiv

blornstring höstterminen 53 och smärre delar

av vårtetminen 54. Klubben giorde i sin ung-

domliga entusiasm det felet att inte fölia den

garnla romerska devisen: "Non multa sed mul-
ium". (Fritt översatt: Börja med en verksam-

hetscirkel och dö sedan bort i all tysthet. . .)
College club, som bildades våren 53, fort-

lever äniu, men dess verksamhet tycks huvud-
sakligen vara koncentrerad på skolbaler. . .,Or-
saken hartill ligger givetvis inte hos College
Club, utan i elevernas alltrner falnande intresse

för allt vad klubbsarnmanträden utan musik och

dans heter. Men ingen sorg utan glädje. Två
gamla traditionsrika förenin gar hat återuppstått.
;Naturidioterna" har fått fritt forum i Rho-

diola, som dissekerar och dessutom beger sig

på små utflykter med medhavda smörgåsar- och

iaskedryckei. (Det var god Hofbräu, du hade

med dig sista gången Andersson ! Fy skäms !

Men vi skall inte skvallra.) Vidare har en ännu

mer betydelsefuli förening, S. S. U. H., åter

glatt våra sinnen genom att bjuda oss på- Juice- Party, "Vi släcker ljuset" och andra födus-
telser. K. G. F. och Konstföreningen lever i
allsköns välmåga och torde göra så tills ev.

atombomber förpassar oss "till en annan och

förhoppningsfulft bättre vädd". En litterär för-
ening n-red det respektingivande namnet "Au-
,oru" h.. i stiilhet-hållit c:a tio sammanträden

med bl. a. besök av Hälsingborgsförfattarinnan
Lise Drougge. Klubben, som just nu utandas

sina sista iäkar vadjar g"noni Fokus, att alla

litteraturintresserade samlar sig till ett krafttag
för att äter fL igång en litteraturförening.

Efter att ha plägat er med detta, vill vi tala

om för er hr-rr hjärtinnedigt skönt det är att

,

vara pånyttfödd. Vi hade en hård press att gå

igenom tryckeriet och kanhända ni kan upp-
tåcka små skavanker (se sid. 25). Särskild rescr-

vation vill vi lämna för benen (realskolan), då

bidragen från er inte alltid varie dag fyllt vår
låda. Fokus har förgäves sökt uppleta en sär-

skild barnkammarvägg, varpå ni kunde kleta
era Hopalong och eventuellt några banditer,
rnin förita moped o. s. v. Detta sista för att reta

er att komma tillbaka riktigt starkt till hösten.

t{ämnden är ljuv. Vi vet mycket väl att många

av er, realskoleelever är så mogna så' Vi vet att
Ju, Kalle, både har "tjej" och myggjagare, men
du måste också tänka på att det kanske är jusl
du, sotn skall föra Fokus vidare. Skolans bränn-
punkt. Nåja.- Vi vill i fortsättningen komma igen varje
termin, men allt beror på bidragens antal. Ha
alltid Fokus i tankarnä, kära Gossis-elev, då

din skaparanda vill ta sig form av en_dikt,.no-
vell, teäkning eller ett debattinlägg' Vi vill i

samarbete möd elevrådet kämpa för större för-
ståelse och samhörighetskänsla, dels mellan ele-

verna, dels mellan lärare och elever. Är det inte
ett värdigt mål ?

Med åessa rader övedämnar vi den Fokus,
"som satt längst inne av alla." till Eder och hop-

pas på allas Edert bifall I

I nådens är t9)6
Red;

Qör som FOKUS
TRYCK HOS

h/tntÅ
B O K T RYC K E RI AB. Bruksgatm 1a Tel, 2o) 45
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i 91 yuarta och de uita ord,en
i
i Som en iskall vind från bergen Låt aldrig ljuset slockna
j drog ordet fram över livet bränn ordet till aska

! och dödade och trampa det
\ d.n blomma rned bara fötter
\ ro- gudarna skapat. på den brännheta marken.

;\ Ord.t kan bli ett själlöst ting Kasta de svarta orden
I ro- vändes och vriäes " i den flammande
\ t;ft ett gammalt mynt djävulselden
( och smutsas ned göm de vita orden

i ut lika många i ditt eget jag

J ovärdiga händer. i din egen
\ ,.., 1 .r. gudalåga.
i Utt pilar med dödande gift
i flyger ordet från människans läppar Som en isblå skogstjärn

,l för att krossa nred fruset öga

.\ a.t kristallklara livet är det nakna, det förflugna ordet

'\ till färglös sand vars vassa kyla
\ som rinner bort dödar

i i förgängelsens flod. allt vardancle.

i Se, -- ordet skall vara likt
I skitnrande månsken

i sorn sprider

i rin trolska glans
, över vita stenar
! "id livets flod. Ittgjatd lllråde.
I
i
i
\ {anbar aid en cigarr
i
\ Stt flarn vi är våra känslor är stundens

\ ui 5O-talets ungdom och nästa dag är du

i Våra handlingar och tankar jag trott rnig skola älska

i fc;ra alltid tillbaka till för evigt

J utgångspunkte ett minne blott
! tbland är våra förhoppningar Och då vi sedan

\ ; höjden ffrognat i ålder och visdorn

\ Vi skall ta ner månen kommer vi alltid att längta

i .och återupprätta paradiset till vår gyllene ungdorn
,j Ibland ser vi livet därför att vi då kände
! ,o- ett svart moln så starkt

utan mening och mål både i sorg och glädje.
ttFlil"
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IJnderbarn

utillar uPPståndelse i

Suenska Akadernien

Foki utsäntle KlUl Kasimir Karlsen'

I dag fick iag' eftet sexton dagars ouppl3r-

ftg "nti,^t, 
,iid,"tt att interviua svensk dikt-

ninns ,lnd"rbarn nulrlmer ett' treärige Greger

;"tä;-lJ;*n i Tornelilla' Det var me'l

;il;;- iäg infann mig i geniets bostad' Ty-

.jär, ,åk"ui"-jag komma och störa tnttt I mrc-

äl-.".'-är.*år"Anludett' satt i sin moders knä

ifot;'""-;;;i"PP, På vilken hans moder me..l

o-rorg broderat-etin" Greger Arnadeus' poem:

Hungern
i Ungern
är stor,

säger mor.

Då Greger Ämadeus slickat i sig sista. klic-

k";;t-ti;"1 
"rdärtskockspur6' 

vände 
.han 

sig till

,G o.n rapade' Så tycktes inspirationen grtpa

honom, och han kvad:

"Nu är det vår

även i år,

tiden går."

Ias bad honom därefter' närmare utveckla

,i* iarik; angående konsten' och naturligtvis

även rörande hans diktning'
"Diktoingen", sade Greger Atnadeus' mas-

te, om den är sann, va'a hålt oberoende av alla

4

"Greger Atnad'eus fönsson,,söker
i4a fo'mu 

'för Poein'"

hävdvunna former' Författarens' individualism

;;;;;;s betonas' Jag kan dock inte forlikl

,Jo ,,.t".1 åen abstraktionstendens' soln vlssa

;il;;; f.r.t r"rt gå in för' mcn avstånds-

iä"ä.,'tni. t'"'Ll i gt'''"ttSildcn och f örtätandet

u""lu.Uof'fr"n är i mitt tyckc skaldekonstetrs

,r.rkiigu höjdPunkt"''öai"n 
.itå ittt"'ulttn bad att få veta' vilken

*"rr^it-akrer han sjalu unsåg som den. bästa'

;;;;;; rnig en dikt, som uta',tvivel bevisar

irans storhet. "Tulpanen"' sotn han gav mlg'

oä" r;;; är i<lentisk med den dikt' som han

;k;.krd" till svenska akademien' är verkligen

värd all den uppmärksamhet' soln man agnar

den.

TULPÄNEN

aa Greger Amadeas löntton'

TulPanen är röd,

mormor är död'

Bäcken Porlar,
barnen sorlar'

Trädet är grönt'

vattnet är skönt'

Vinden är sval,

och göken gal'
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rn vflu till litteraturen

Och hon_ .spände upp sitt paraply, och jag

st2illde mig under det, och jag böjde huvudet
bakåt och såg dess insida, och det svindlade för
mina ögon. Jag sjönk allt djupare och svävade

rllt högre, men aldrig trampade mina fötter
den fasta marken. Och hon göt sin tjuskraft i
:nin sjäI, och jag var bunden i evighet. Hon
tog mig vid handen och förde mig in i sitt
land, där allt var skimrande såpbubblor och

glittrande solstänk. Hennes leende var bländan-
de, och när hon svängde sitt trollspö och där-
med lockade 'fram sköna prinsessor och tappra
riddare, stygga troll och ädla rövare, då jubla-
de mitt hjtuta av glädje, och jag ville aldrig
lämna henne. I många år vistades jag hos hen-
ne, och jag fick hennes gift i min kropp och

blev en drömmare. Och hon målade i så starka

fd,rger, att mina ögon blev som förblindade,
och jag märkte inte, hur jag vdxte. En dag var
jag f& stor, och hon log, tog en bit av mitt
hjärta och skickade bort mig.

En ny värld öppnades framför mig, och jag

trängde rnig på. Här for jag vida omkring, och
jag tycktes aldrig kunna tröttas. Jag såg den

oändliga prärien, den röde mannens födovade
land. Jag såg honom kämpa som en ursinnig
mot den vite inkräktaren. Stolt, med vajande

fjäderbuske och blanka vapen red naturmän-

niskan mot min vite frände men möttes av
lömskhet, feghet och snikenhet. Snart färgades

prärien röd av lJncas', NTinnetons och Sitting
Brills hjälteblod, och jag kände indignation och
skam över mitt släkte. Jag for emellertid vidare
till Afrikas ångande urskogar och Indiens gif-
tiga djungler. Jag seglade på de sju haven och

slogs med sjörövare och pirater. Jag kämpade
i snöyra och köld bland Himalayas berg och

led helvetets alla kval under Saharas glödande
sol. Jag läste vackra böcker och fula böcker,

sorgliga böcker och lustiga böcker, men det var
någonting, som liksom fattades i det hela.

Det gick ett par år, och jag började upptäc-
ka nya möjligheter att fiska i böckernas flod.

Jag ville försöka upptäcka något bakom de ord,
soti jag såg hånfullt stirra emot mig från bok-
bladet. Jag önskade, att de inte vore bara ord
utan något mer, något levande. De skulle än

vara starka som björnar och modiga som lejon,
än smeksamma som en kvinna och milda som

en vårfläkt, än blixtrande och dundrande som
naturen i raseri. Jag ville känna detta "nägot",
som skapat orden. Jag ville känna det bryta
fram som en eldsflamma och etsa sig in i min
sjät och ör'erväldiga rnig med storhei och ej sc

det flyktigt svinna bort i intet som de gnist-
rande pärlorna i ett glas champagne.

Ingjald Illråde.

.Ållr

fongraf,skr

Bäst i

HEFOMA

'
Teckna Edra saklörsiikringur I I

Luggude Härads 
I

Brandstodsbolag I

(vict Stadsparken) |



Brev en morsvorelserill

Kära OdolPhix,

ias har sett Din annons i Rymdkuriren angä-

änäe breuvä*ling med en jordvarelse, och det

är med stor glädJe jag härmed besvarar den och

så skriver m"itt förlt; brev till en marsvarelse'

las är mvcket glad över att de interplanetariska

poltförbindelse"rna nu har kommit så långt i.sin
'utveckling, att vem som helst utan vidare kan

skicka brev mellan Planeterna.
Jag vet inte, om bu har fått någon undervis-

ninq"i iordiska, men om Du inte själv kan för-

stå,"vaå jag skriver, får Du väl be någon över-

sätia det'åI Dig. Själv har iag bara läst marsi'

ska i ett halvt år, men skriv gd'tna pFL Ditt mo-

dersmåI, sä" fär iag god övning !

Ias önskar, att-Du kunde komma hit någon

såås"och se, hur vi har det. Kanske kommer

äuciket att verka främmande för Dig till en

bdrian, men Du vänjer Dig säkert snart' Själv

längtar jag mycket till Mars och hoppas snart

få komma dit.
Du har kanske ännu inte studerat jordvarel-

sernas beteendemönster så mycket, så det kunde

väl intressera Dig att fähöra något om-oss lrän
en av oss siälvi. Jag skall försöka dta fnm
några detaljer, som är karakteristiska för oss

människor.

- 
En människa förflyttar sig, som Du kan-

ste vet, framät på två ben, vilket måste te sig

omåttligt löiligtTör en ovan betraktare' Benens

antal kin dock stundom genom intagande av ett

ämne kallat alkohol utökas till fyra' Därmed

är emellertid inget vunnet, ty en människa,-som

gfu p3, fyra ben, ser om möjligt ännu.löjligare

ilt aä .tt, som nöjer sig med att använda två'

Människosläktet är uppdelat i två huvudar-

ter, man och kvinna. Kvinnan skiljer sig från

,.run.r.n i yttre avseende huvudsakligen däri,

att den föia p3, sin kropp har två utväxter På

framsidan sumt e.t på baksidan' Kvinnan är

oftast svagare än männen såväl psykiskt som

fvsiskt; döck finns undantag. Kvinnan spelar

dessutom en icke oviktig roll vid förökningen'

- 
Förutom dessa bådi hr-rvudarter finns det

ett par miljarder olika underarter av människan'

E'netgi får en människa gen-om att via.ett hål

på fraÄsidan av kroppen införa vissa ämnen,

6

vilka så småningon-r i en smula omstuvad form
utföres genom ett annat hål på baksidan. Den-

nu 
"n.t-gi 

gör sig dock ofta inte så särdeles

märkbar i praktiken.
IntelligensnivLt d'r i stort sett tämligen låg

hos människan. Dock gives några få undantag,

s. k. studenter, vilka emellertid efter hand blir
antingen förlästa eller vansinniga.

En stor del av människans tid upptages av

vad hon kallar arbete. Detta begrepp är myc-

ket svårt att definiera, särskilt som varenda

människa har sin egen uppfattning härom'

I stort sett innebär dock begreppet att arbeta

att vara nyttig för ens medmänniskor.
När månni-skan inte atbetat, har hon fritid'

Denna fria tid kan användas till många olika

ting. En kär fritidssysselsättning är att syssla

-.ä t. k. hobbies. Dessa kan t. ex. bestå av

samlande på olika ting, såsom små fyrkantiga
papperslappar (frimärken). Det finns även
'"råri, toti'samlar på kvinnor (och tvärtom),
och sysselsätter sig med dem på sin fritid' Det
vanligaste och kä"raste samlarobjektet är dock

p"r,.ri".rgu.; små runda metallstycken eller fyr-
Lantiea papperslappar, som från början an-

vänts"till' uit 
"naäitatta 

handeln människorna

emellan. En annan omtyckt fritidssysselsättning

är att se på, då andra människor hårt ansträng-

er sina kioppar genom olika krävande rörelser,

lwv
>.i.,.,e( ,o F/-..r



s.k. idrott. Dessutotn finnes (OBSI) männi-
skor, s. k. gyranasister, som använder sin fritid
till studier eller till att i hemmet författa srnär-
re litterära verk, hemuppsatser.

En stor del av människans fritid uPPtages av

sömn. Utan att mer eller mindre flitigt utöva
denna till synes onödiga sysselsättning kan män-
niskan inte uppehålla livet. Sömnen, under vil-
ken människan är helt omedveten om vad som
sker omkring henne, utövas i liggande (d. v. s.

horisontell) ställning, ofta under utstötande av
dova läten, s. k. snarkningar. Även sömnen är
en viktig energikälla.

Varje människa är nästan ständigt helt upp-
tagen av sig själv. Stundom intråffar det, att
någons sympatier för en medmänniska komtner
att inskränka sig till ett minimum. Ett sådant
förhållande mellan två människor kallas ovän-
skap. Människor, sotn är ovänner, söker ofta
tillfoga vanndra skador; antingen fysiska eller
psykiska (eller bådadera). Då människorna ät
indelade i grupper, s. k. nationer, kan det in-
tnffa, att en hel sådan nation blir ovän med
en annan nation. Då utbryter ett krig. Ett så-

dant går i teorin ut på att en nation skall

Ylfersf välklädd

innersl,

under över ollo

under

6rrruninnnne

Kvällens dofter av fuktigt gräs

flödar i dimslöjor ut över ängen.

Det kryper av baggar, det spelar av syrsor,
det sjunger en trast från en knoppig kastanj.

Och allting lever och allting sjuder
och allt vibrerar och allting ljuder
av rena toner i skymningskvällen

- en väldig flod utav liv och vår.

Då fick jag leva, då fick jag vara
en enda gång i naturens under.

Knulle-

göra sig större och starkare än en annan, rnen
i praktiken endast på att människor av den ena
nationen skall försöka tillfoga så många av den
andra nationen som möjligt döden. För detta
ändamål har uppfunnits förstörelseredskap,
bomber. Större krig utbryter numera .ungefär
vart tjugonde år. -

Jag har på dessa rader sökt fånga några bil-
der av den högst stående jordvarelsen, männi-
skan. Min tid räcker tyvärr inte till för någon
utförligare beskrivning just nu, men om det,
kära Odolphix, skulle vara nägot annat, som
Du skulle vilja fä utförligare förklarat, så skall
jag med nöje i fortsättningen efter min ringa
förmlga ge Dig de upplysningar Du önskar.
För min del hoppas jag, att Du snart skriver
till mig och berättar något om Din moder Mars
och hennes innebyggare. Av dessa rader att dö-
ma skulle olikheterna mellan förhållandena på
våra planeter vara ganska stora, men i grund
och botten har de ju i alla fall en hel del ge-
meflsamt. Och det viktigaste av allt Tellus och
Mars har gemensamt, är ju just att båda är
befolkade av intelligenta varelser, och varför
skulle då inte dessa knyta förbindelser mellan
planeterna ? - Om Du någon gång kommer
hit till jorden, så är Du mycket välkommen att
besöka mig. - Skriv snari I

Hälsningar från Din tillgivne

Mar/on, människa,

I orden.

ARGUS UNDDR KtADl,R
STORTORGET 11



Ensamheten vår vän eller fiendel
"Lass dir alles geschehen: Schönheit und

Schrecken."
Och ensamheten tog på sig sin skuggkapPa

och vandrade ut i världen. "Varthän? Vart skall

du gå?" sporde någon, som såg honom Pä 
typ-

n"nl O.f, änsa.het*"t vände sig om och betrak-

iJ" horro.. Och han vitnade, och hans kvarn

slutade att mala, ty ensamhetens ansikte var

f.f"t.t. Ensamhetens ansikte var kluvet' och det

var till hälften en ängels och till hälften en

diävnls. Hans skuggkaPPL \^r på ena halvan

,iåni U.t"atnd meJsolgehornlysilycka, men pä

den andra spraog vansinnet och jagade vtta

benknotor. Darefter lyfte sig ensamheten- upp

i.å.r -utk.n, och hans skuggkappa lägtade.siS;

över hela vädden, och det mesta av den tula

delen kom över de gråa stenöknarna'

"För en grä gammal guqTa i Lobackaryd

och en hålsning f.jarcm ftän
år^, iun sä.na"åt'sidan min clownattityd

o.n gaiftä- till mej själv med mitt hån"'

Den gamla kvinnan bodde alldeles för sig

r1at". Aiätlg gick hon för att t6ffa människor'

och människor ville aldrig träffa henne' Gjo-r-

de dei ont inuti henne? Var hennes själ fylld

Åed bitterhet? Man undrade' Man pratade'

ie, at svaret: svår knoppning, grå bristning'

svart blomma. Sedan kom dock silver i hennes

iitluuro. tv ensamheten visade henne aldrig an-

""t a" titi vackra sida. Och hon försjönk i den

lruit t" 
""tu-heten. 

Hon fylldes av en ljuvlig
ro, av en himmelsk musik, och hon levde- utom

sis siälv. Och hennes tankar gick nya och skö-

ni uägar. Och hon befriade sig-från tillvarons

.motsisa damm. Kanske blev hon sedermera

d;å, ?y ensamheten skapar ofta innerliga och

stora tänkare.
Ynslingen kunde inte låta bli att grubbla

och d"rörfrna. En dag sökte han ensamheten'

Men ensamheten ville pröva honom, ty yng-

lingen var ung och stark' Och den visade ho-

.roå än sin väkra, än sin fula sida' Och yng-

linsen älskade att ströva med ensamheten i
n"år..r. Han älskade att ensam betrakta mor-

;;;;tt frostbleka stjärnögon, dagens dallrande

Iius och kvällens kattaktigt smygande skuggor'

il"n ensu-heten sände honom därvid under-



liga och odefinierbara känslor. Och det liksom
stormade inom honom, och han kände fruktan.
Hans blod blev tjockt och hett som den brin-
nande kolen från Vulcanus' ässja, och han tyck-
te, att han stod på en klippa, som ständigt brast.
Och han sökte efter livets mening i den tysta
ensamheten. Ynglingar behöver ensamheten.
De behöver både den vackra och den fula de-
len, ty deras själ måste formas.

Mannen med det onda samvetet sprang. Han
sprang, ty ensamheten jagade honom. Han
flydde sorn en vettskrämd genom tillvaron sit-
tande på ryggen av ett cocktailparty. Ensam-
hetens djävulska hångrin piskade ständigt hans
ansikte och grävde blodröda lavabäckar i hans
sjä1. Hans nerver yar ständigt spända som fiol-
strängar, och han svettades i händerna. I en

virvel av hetsigt, pulserande liv smakade han
stundom glömskans ljuva dryck, men ensam-
heiens kalla vågskum bringade ständigt hans
kropp att stelna och hans själ att frysa. Aldrig,
aldrig fick han skåda den vackra ensamheten,
ty den fula ensamheten är stark och farlig, när
den får övermakten i en människas sinne.

Två främlingar möttes och satt tysta mitt
emot varandra. Ensamheten hade kanske fört
dem samman. Båda var främlingar. Bäda. var
sydlänningar. Bäda var utan rot i detta land,
som låg så långt från deras fosterland. En var
italienare, en var spanjor. Så olika deras ögon
glödde ! De hade funnit var sin leksak, med
vilken de kunde tala med ensamheten. Den för-
ste drack oupphörligt vin ur ett stort krus, tills
ensamheten i hans blick vek undan och läm-
nade plats åt vinets eldande gift. Men spanjo-
ren stirrade vemodigt på det röda vinet i sitt
vackra glas. Han dröhde i vaket tillstånd.
Hans själ hade flyti till sällare nejder, och
oupphörligen upprepade han för sig själv des-

sa ord:

"Verde que te quiero verde
Verde viento, verdes ramas
El barco sobre la mar
y el caballo en la montafia."

Och hans ögon blev rusiga av klangen i or-
den. Men ensamheten vände sin fula sida mot
italienaren och sin vackra sida mot spanjoren.
Och italienaren blev än rusigare av vinet, men
hans själ bara sjö-nk och sjönk. Och spanjoren
blev än rusigare av dikten, men hans själ bara
stpg och steg, långt bortom tid och gräns, långt
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Samskola eller inte -
Foki debatt

Samskola eller Goss- och Flicklciroaerk

Rent objektivt sett är naturligtvis samskolan
den enda förnuftiga, sunda och tidsenliga skol-
formen, och mina eventuella barn skall absolut
placeras i en dylik - liksom de skall flt ndran-
de och viiaminrik kost och praktiska kläder.
Men själv är man ju inte alltid villig att över-
ge sina oförnuftiga gamla vanor och leva som
man lär ! Samskola - nei tack, inte för mig !

Försök inte lära gamla hundar sitta I

Den slöa och mysiga flickskoleatmosfären en
lördagseftermiddag t. ex., då man halvsover,
provar varandras nagellack, pratar kläder, läser
Damernas Vädd eller helt enkelt - o misskän-
da ord ! - sladdrar, allt under det att ld,rarcn
för en gångs skull blundar för sådana små dis-
ciplinbrott - den kan alls inte uppvägas av de
hurtfriskaste samskolediskussioner! Ingen vita-
mininjektion kan verka mera uppiggande än en
stunds riktigt ytligt, fånigt och fnittrigt flick-
prat - och glöm inte hur ljuvligt det är att
kunna gå klädd i sina allra äldsta och bekvä-
maste kläder emellanåt och se lika slaffsig ut
s<im man känner sig och inte ständigt behöva
göra det bästa möjliga av eländet för att behaga
Skapelsens Fleruar, som ju trots allt dikterar de
flesta av våra handlingar!

"Man skall lära sig att umgås med det mot-
satta könet på ett natudigt sätt!" utropar sam-
skoleentusiasterna. Bort med alla romantiska
drömmar och svärmerier på avstånd, fram för
ett sunt kamratskap, baserat på grundlig be-
kantskap i vardagslivet!

Men - och detta är Problemets Kärna __
vad gör nu den intelligenta flickan ? Gossar i
alla Lldt.a älskar som bekant att van stora och
starka och beundrade och oändligt övedägsna
sina små kickor, och dessa har sedan urminnes
tider också förstått att invagga sina älsklingar
i den behagliga om än bedrägliga tron, att de
verkligen är det. Allt har varit frid och fröjd;
under dagarna har flickorna utan att blinka löst

de mest komplicerade problem, medan gossar-
na förgäves svettats över enklare algebraexem-
pel - men så har kvällen kommit, flickorna
förvandlats till beundrande klängrankor, gos-
sarna till stronga he-män. Det har varit r, putt-
rigt, och romantikens blå blomma har spirat ur
skoldammet.

Ack, farväl du sköna tid I Samskolans föIjder
är endast alltför lätta att förutse: Små gossars
växande mindervärdskomplex, utmynnande i
nervkriser och ett och annat dramatiskt själv-
mord; små flickors bittra lott att överge sitt
älskade dubbelliv och med döden i hjärtat väl-
ja ett av två lika förhatliga alternativ 

- att
s. m. s. sätta sitt ljus under skäppan och trösta
de fätaliga gossar, som övedelt påfrestningar-
na, eller att uteslutande odla den intellektuella
sidan av sitt r'äsen.

Inför dessa tungt vägande argument och
denna vederhäftiga, ja rentav i alltför ljusa
färger hållna framtidsmålning, måste väl ändå
även den mest inbitne samskolefantast falla till
föga och med ett skri av f.asa. för alltid begrava
sina förhatliga planerl

'rtr;rrY:#K'

Jag har ingenting emot samskolan som
sådan, och det skulle kanske kunna lösa en del
av stadens skolproblem, nämligen om man er-
satte de nuvarande skolorna med en samreal-
skola och ett samgymnasium, och lät gymnasiet
flytta in i den mindre skolbyggnaden på Olym-
pia. Med den begränsade erfarenhet av sam-
skola jag har, samläsning: matematik i LIII och
LIV, tror jag inte den kommer att ha någon
inverkan på resultaten. Dessutom vore det ju
alltid trevligare att se några förhoppningsvis
väna anleten omkring sig istället för den sam-
ling orakade nunor man nu dagligen konfron-

Laae.
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teras med.
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Samsäola eller ,inte?

Adam och Eva fick lära sig att umgås natur-
ligt i Edens lustgård. Varför skall då vi gymna-
sister i denna den vackraste bland städer be,
hör'a gå och titta snett på varandra och bilda
oss omdömen om varandra som oftast är full-
komligt oriktiga. Varför skall vi, flickor och
pojkar, gå i två olika skolor på endast några
hundra meters avstånd utan att veta att just
vårt ideal kanske befinner sig på ett ilnga av-
stånd från oss ? Varför skall vi behöva gå över
ån efter vatten ? Allt detta skulle kunna före-
byggas genom att vi fick gå i samma skola. Det
moderna samhället bygger ju på den fullstän-
diga förståelsen mellan man och kvinna. Måste
r.i då inte lära oss att redao från början umgås
på ett naturligt sätt ? Vore inte en samrealskola
och ett samgymnasiurn ett idealiskt sätt att nå
detta mål ? Gi'r'eivis kommer det att uppstå
många problem i början vid det här aktuella
fallets införande, men så är det väl alltid då
något nytt prövas. Det är artikelförfattarens
uppfattning, att en samskolas införande också
kommer att höja betygsstandarden. Pojkarna
r.ili inte bli ansedda för mindre begåvade än

Här lrr Sucn,Stirrc +röl{cs
inle {irrih ow\ e..s h(dty-
{ivnrne,lär dä qL qn(Q,r'.
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flickorna, och dessa å sin sida vill visa, att
kvinnan mer och mer kommer att dominera i
samhället. Vidare är det viktigt, att tonåringar
av båda könen får tillfälie att diskutera de små
och stora problem, som livet uppställer mer än
vad som nu är fallet i vår stad. Författaren tror
också att de båda skolornas kulturella liv skul-
le tjäna på ett dylikt samgående. En litterär
skolförening skulle då säkert inte vara någon
utopi, och en sammanslagning av Fokus och
Blåstrumpan skulle kanske medföra, att bi-
dragshögen växte till oanade höjder och att
varje termin en tidning kunde uiges, oss allom
till glädje och fromma. De här anförda skälen
ans€s mer än väl rnotivera ett samläroverk i
"Sundets pärla".

Ulf Nilston, april 56.

Hur skall ut ba'tl
Då nu debatten om "samskola el. inte" be-

finner sig i (F)fokus, så vill åven jag vata
rned p-å ett hörn. Mina synpunkter:

Nackdelar: Få eller nästan inga. Ett fel skul-
\e vara, att flickornas ofta överdrivna energi
gör att pojkarna på rent trots inte läser så myc-
ket som de borde göra (enligt en god vän från
Handels).

Enligt lärare skulle en samklass vara bråki-
gare än en, som bara består av antingen pojkar
eller flickor. Pojkar:na skulle hitta på en massa
rackaftyg för att imponera på flickorna o. s. v.
Men är det inte så i alla klasser, att en del ele-
ver, både pojkar och flickor, vill imponera på
sina kamrater, visa hur rnodiga de är ?

En annan nackdel skulle vara att pojkarna
inte är så utvecklade under uppväxtåren som
flickorna. Det skulle kunna bli för stor skill-
nad mellan de båda könen, sägs det. Tvärtom
tror jag, att samskolan skulle minska den skill-
naden. Pojkarna skulle må bra av att umgås
rned de rnera brådmogna flickorna och vice
vefsa.

Fördelarna är mänga, men den viktigaste är
nog den, att flickor och pojkar lär sig umgås
med varandra på ett naturligt och kamratligt

T2
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sätt..Hur många av vära jämnäriga kan det?
En del siår över och blir skrikiga-och högrös_
tade, när de träffar någon av dät motsatta" kö-
net. De flesta rodnar och stammar och vet inte.

:3d i. skall-säga. Så som förhållandena är nu,
förstår jag våra rektorers paniska skräck att låta
eleverna vid de båda läåverken vara tillsam-
mans under friluitsdagar o. dy. på grund av
förutnämnda orsak skulle ingen läraie kunna
hålla ordning på dem. Sådana problem skulle
inte uppstå, om det fanns samsliola här i Häl_
singborg.

. Jag tror, att pojkar och flickor i uppväxtåren
har-gott_in{lytande på varandra. Stäilningen i
en flickskola är inte trevlig. Det är för m"ycket
fnitter och oväsen. Alla samtal rör sis om ooi-
kat, hela atmosfären är sådan. Kommä 

"n 
,'t"l-

k4rs pojke gående utanför Flickis, rusar alla
till fönstren för att se på honom. Om det gick
fblt ar pa skolan, skullå flickorna inte uuru'så-
ddna.

Jag tror även att flickorna skulle vårda sitt
yttre mer. De av de flesta pojkarna så hatade
långbyxorna- (ett utmärkt plagg anser jag)
skulle nog fä' hänga hemrra myi[et mer in äå
gör nu. Flickorna skulle nog på det hela taget
tänka litet rner på sitt rrtseen^de. något soni i
mänga fall skulle vara nyttigt. SaÄma sak i
sistnämnda fall torde antagligen även gälla poj_
karna.

Siutsatsen av allt det hdr ar, som Du förstått
käre läsare, att jag absolut är för samskola,
även om pojlulnl på så vis förlom ett år ge_
norn att de skall lumpa; ett resultat uu ,u,rrfo_
Ian som många anser r-ara fruktansvärt.
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fitt läsas r eller inte

Orsaken till nedanstående rader är den se-

naste Nyårssalongen, men om ni tror, att arti-
keln skall handla om denna traditionella konst-
utställning på Gossis, blir ni besvikna.

Saken är nämligen den, att sign., f. d. elev
'r,id er anrikä skola, vid ett besök å nämnda ut-
ställning råkade fästa blicken på anslagstavlan
just till höger om entrdn i förbindelsegången
mellan gamla och nya byggnaderna: "Skicka

in bidrag till Fokus . . ." ! ll
Tjaså, Foku5 gjorde sig påmind fortfarandel

Gamla hederliga Fokus ! Och bidrag efterlystes

- som vanligt ! Resultatet - blev det lika ma-
gert som alla tidigare fu? Jag har nämligen
själv varit redaktionsmedlem en gång i tid-
ningens morgon och vet därför, hur ynkligt li-
ten bidragsbäcken brukar bli. Jag frestades att
ånyo vässa pennan för Fokus. Frestelsen blev
mig för stark, och hdr dr det brottsliga akt-
stycket.

Vad ni har blivit många på skolan de senaste
åren ! Vart har det fridfulla "skolaktiga" Gos-
sis tagit vd.gen? Ni verkar så flyktiga och kon-
tudösa, där ni kommer smällande på knallertar
och mc:n (om ni inte kommer i bil, förstås!).
Skolan tycks inte sätta sin prägel på er längre,
där ni rusar nerför eller uppför Bergaliden.
Det verkar snärare som om ni var på väg till
något yrkesaibete, som inte fängslade er och
som ni helst ville komma ifrån så fort som möj-
ligt. Men ni är'ju på väg trll tholan! Det är en
raskt fötsvihrraode förmån, tag vara på den !

Ni har blivit' så lustiga till klädsel och utse-
ende. De äldre al' er bär nästan undantagslöst
hatt och ulster. Halsduken fladdrar för vinden.
Böckerna under armen eller på cykelns (knal-
lertens, mc:ns) pakethållare. Långhåriga är ni
också, t. o. m. i ansiktet. Min tids rosenkindade
( l) Gossis-elever gick omkring i trench-coat
och skolmössa. Skolböckerna, dessa dyrgripar,
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FOKUS HÄLSAR

Lektor

Ernst ?ercy
välkommen tillbaka till

hans ungdoms skola

låg välktädda i en rymlig portfölj. Vi var akt-

samma om dem, men så hade också våra för.
äldrar själva betalt deml I de lägre klasserna

f.är man nu böckerna gratis. Då gör det ju
ingenting, om pärmarna stukas och bladen rivs
ur. Ju flera blad son-r fattas, desto mindre be-

höver ni ld'ra erl
Och en ny byggnad har ni också fått. Stor-

slagen, rymlig, välplanerad. Ljushall. Vi hade

bara vlr kåra gamla kopparhuvade medeltids-

borg. Mörk vestibul, trista korridorer, omodern
auia, orgel som drevs med "trampluft". Vi
hade ingen ljushall - 

vl v41 ljus själva.

Men vi skulle inte vilja byta! Synd att "vår"
skola skall rivas för att ge plats för ytterligare
en opersonlig jättekropp.

Hur är det med respekten för lärarna? Visst
drev vi med våra gubbar, men vi visste, var

gränsen gick. Aldrig utanför råmärkena ! Jag
tror, att ni umgås mera kamratligt med en 7d-

rarc än vi - vågade - med våra. Tidens tec-

ken. Måste accepteras.

Men något är väl sig likt? Ja, bidragssköidei
till Fokus. Hade ni medverkat flitigare i spal-
terna, hade ni sluppit genomlida denna artikel.
Tänk på det. när nästa nummer planeras !

Föredetting.

'rl

* flickan kom ifiån sin

älsklings möte

(Fritt efter Johan Ludvig Runeberg.)

Och flickan kom från sin älsklings möte
med purprade händer.
Modern frågte:
"Vi äro dina händer så röde i ftug,
och dina läppar?"
Och flickan iade:
"Jaghar ätit blopalt hos Kallel" ,

i

i

I* Ner iag skrev i fokus
En dag komm min far till mig okk sa att jag

skule börja på läroverkett. Sen prata far med
leraren po rnin skola och sen börja jag po lä-
roverkett, okk snart har jag gåt der i två år.

Jag gfu fortfarrannde i ett fem menn jag kla-
rar mig nog nu för fa.r hat ptatat med lärarna
såmrn jag har. Okk jag jick i skolan i såmmras
okkså det var po slåtvågsskolan okk vi var
innte så mänga såmm jick der. För dett var
bara kvarsitare sa far. Jag leste i Fukos en gong
elerr retare sakt far leste för mig. Då sp far att
hann tykte att jag skule skriva der oklg det jör

K. lYladirnir Karlsson,

I
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En konstföuening
"En konstförening? Vad gör den för nytta

här'inom skolans murur?" Så frågar sig säkert
många. "Kan en konstförening verkligen ha
någon funktion att fylla bland en massa poj-
kar, som har fä intressen utöver bio, fotboll,
flickor och motorcyklar? Och vad gör då de
där medlemmarna i styrelsen ? Samlas de bara
nägra gänger i månaden och ritar gubbar till-
sammans ?"

Den felaktiga inställningen till Gosslärover-
kets Konstförening har nog åtskilliga pojkar.
"Men," säger någon, "men det där med att för-
stå konst och att kunna skilja mellan god och
dålig konst kan man verkligen lära sig det?"
Naturligtvis spelar den medfödda begåvningen
en mycket stor roll, men också genom intresse
och arbete kan man komma långt i förmågan
att förstå konst.

Så fort motivet är något annat än den tradi-
tionella fullriggaren på blånande vatten, den

blodröda solen på nedgång bakom bergen, el-
ler några sockersöta stugor med vita knutar och
halmtak, så känner sig folk osäkra. Det är här
konstföreningen i skolan har sin främsta upp-
gift att fylla, närnligen att låta eleverna få se
mycken konst 

- och god sådan. Tillfälle till
detta ges dagligen och stundligen i skolan - i
korridorer och klassrum hänger för närvarande
omkring 150 tavlor av landets förnämsta konst-
närer. Dessuton-r har konstföreningen på sitt
arbetsprogram sedan starten t945 haft ådigen
återkommande utsiällningar med arbeten av
våra ledande målare och tecknare. Vår för-
enings id6 att ländskapsvis presentera dagens
bästa svenska konst är alltjåmt rättesnöret i vår
propaganda och konstfostran. De provinser som
har visat sin konst på Nyårssalongen är: Skå-
ne, Dalarna, Västerbotten, Östergötland, Ble-
kinge, Hälsingland, Värmland, Sörmland, Gö-
teborg med Bohuslän, Uppland, Småland, och
senaste året Västergötland och Dalsland.

Men denna utställning ordnar sig inte själv,
och det fu h*, som styrelsemedlemmarna hat
sin arbetsammaste uppgift. (Som en liten pa-
rantes kan, nämnas, att det inte alls fordras
lugg, islandsttöja, svarta naglat och hals, opres-
sade manchesterbyxor eller skägg för att bli in-
vald i styrelsen.) Några dagar av jullovet får
offras för att ban upp skärmar ur källaren un-
der skolan, packa upp all inlämnad konst, sor-
tera den, sopa upp träullen, stoppa undan lå-
dorna, montera ihop skärmarna, hänga upp
skärmarna, tvätta av skärmarna och hänga upp
tavlorna. Men inte nog med det; efter utställ-
ningens slut skall allting röjas r.rndan, monteras
isär, samlas samman, stoppas ned, packas ihop,
sopas bort, bäras ut och skickas iväg. Och så
var det klart för den gången. Innan sista ut-
ställningsdagen förflutit har emellertid för-
eningen utökat skolans konstsamling genom in-
köp som i framtiden skall lätta upp tristessen
i skolsalarna och korridorerna.

På konstföreningens arbetslista står även ele-
vernas egen konsttävling med åtföljande ut-
ställning någon gång i slutet av vårterminen.
En jury bedömmer de inlämnade förslagen, och
de duktigaste av skolans unga konstnärer be-
lönas med penningpris. Även detta är gjort för

t6
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att väcka konstintresset till liv och leda det på
Åtta vdgat. Men det är inte alltid som eleverna
förstår att uppskatta de förmåner som slösas
på dem. Några av dessa fina korn måste emel-
lertid ha fallit i god jord. Också om de inte
genast skjuta skott, kanske de ligger och gror
i det fördolda och senare i livet bär frukt. Det
il i aIIa fall Konstföreningens önskan och måI.

lan Liedgren,
sekr. i GKF.
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ELEVRADET-
en sömn i skonhet

Hösten )4 utlyste Coliege Club ett diskus-
sionsmöte Erz gosse infann sig förutom mötes-
ledaren för att diskutera ett eventuellt elevråd
på gossläroverket. Detta hindrade inte några
eldsjälar att arbeta vidare på tanken. I början
av vårterminen 5) spikades stadlarna upp, och'-.
mot slutet av våren bildades ett elevråd på goss-
läroverket. En viss verksamhet kunde spåras
hos detta till november 55, vatpä det avsom-
nade. Under denna period, maj-november,
uträttades egentligen ingenting. Varför ? Brist
på intresse från de ansvarigas sida. På ett möte,
det konstituerande, infann sig klassrepresentan-
terna mangrant. Organisationen hade inget stöd
från elevernas egen sida. Elevrådet är en insti-
tution, som framkommit genom diverse intryck
utifrån SSU, FPU m. fl, och inte vuxit fnm av
sig själv. Det finns intet av vikt att uträtta. För-
hållandena på skolan är goda. Inga allvadigare
slitningar förekomma mellan kollegium och
elev. Skolans lokaler dro bta, ocfr att läsrum-
men äro litet primitiva är inte elevrådets sak att
ivhjälpa, utan det faller under högre myndig-
heter. Elevrådet har somnat in, och som det
inte finnes något behov av det,
vi böra iåta det vila i frid.

anser jag, att

Laae.
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SKYMNINGSODE
Du och iag

skuggor
toner på väggana
syrsor pä dngana

människor
att söka bortom allt

och finna intet
kort upphetsning;, kort lYcka

förtvivlan, tomhet

underbar natur, havsblankt vatten

solnedgång

musik, vernod
alltid pansarsluten

Var fåns jag själv?

Att finna lig sjalv några gånger

i den långa kamPen

lvckosökare-skall du finna dig

siälvlbakom molnen

de många svarta/de få/men

underbara ljusa
Liv- minnen, framtid " ' ,,F,u,,

i,i:f :,r':hll'i'

lValtermark 35'



AB.

BYGGNADSMATERIATIER

EI

Allt inom

BYGGNADSBRANSCHEN

Grundad 1.886

1843

BUTIKER: N. Storsoton 5 Tel. 12786
Plonleringsvögen 87 Tel. 12787
Apotekoregolon 7 Tel. 10127
Korl Krooksgolon 11 Iel.27072

FABRIK: Kullovösen 4 Tel. 11683, 14052

aa

Oversikt
över läsårets idrott

Badrninton: Endast klubbmästerskapen. Bert-
man LIII vinnare, som vanligt.

Fotboll: Laget till kvartsfinalen i Kronprin-
sens efter segrar över Hässleholm 6-1, Länds-
krona 1-1 full tid, 2-2 förlängning, 4-j
efter straffsparkstävlan, Ystad 3-0, förlust
mot Karlskrona L-L full tid, 1-1 förläng-
ning, 3-2 straffsparkstävlan. Tväa i D. M. ef-
ter förlust i finalen mot Malmö Handels, 3-1.
Laget: Björn Hörwing RIIisb, Bengt Larsson
AI3, Göran Ramfors LIVa, Hasse Paradis 55c,
Rune Pettersson RIIIsa, Hans Bredhe AIg, Erik
Ohlsson 55a, Göran Hofvendahl ÄIs, Lars
I{annrup 11111c, Sven .Nilsson RIIIb, Zet Ja-
cobsson LIVn. Målskytten: Lars Hannrup 7
mål. Realskolelaget utslaget i första omgången.
Tre man i Skånelaget mot Danmark: Hasse Pa-
radis, Hans Bredhe, Erik Ohlsson. Årliga lä-
rarmatchen vanns av läratna med 2-1. Sensa-
tion av \fallen.

Friidrott: Näst bästa skola på D. M. Ystad
99 p. R. Thunberg vinst i skolungdomstävling-
arna i spjut nytt rekord 55,12 samt 2 i diskus
42,61. H. E. Hansson 2 ikrlj.a t4,72.

Handboll: Utslagna i semifinalen i D. M. av
Landskrona 22-12. NIålvakten Göran Ramfors
utvisad.

Hältingborgt bästa tkolfazzband Black Market.
Sta'lfer:. Fr, a. Bertil tle la Motte LIIF, Sten
Niä/asson Lla, Lart Boströrn AIs, Anderc Meinl

LIa ocb Urban Yman 55c,

20



Q*l>17;,
Ur kaos skall du födas
vid de tusen stormarnas strand
Du ligger i det spirande solgräset

Ditt signun-r är ett lyckligt leende

Ditt orörda långa guldhår
skall sn-rekas med darrande händer

Detr trötte vandrarens händer
Vi skall träda en kärleksdans

utan sans

Sedan skall du åter fara
till ditt lyckliga drömland
Den trötte vandraren skall vandra
vidare med sina darrande händer
med det lyckliga leendet
som färgat hans hjärta
med kärleksrosors röda stänk
Guldhår var ditt narnn. "Flu"

T'ennis: Vissa frarngångar i D. M' Klas Ny-
berg-Bo Daraberg 2 dubbel. Arnc Bertman

3 i singel. 3 man till Stockhohn under iulhel-
gen. Inga frarngångar.

Ishochel,; Tvåa i D. M. eltc finalförlust mot
Hässieholm l-1. Målskytt: Göran Guggen-
heirner.

Band1,; Stryk i första on-rgången mot Lunds
Katte med 3-1 efter förlängning. Vi fick spe-

la rned tio rnan. Hannrup försov sig visst.

Bo.rtrönt i st,ängigt solo ackompanjerad' au Erlö
ocb Meinl.

Sl"ot eöam

ordnqr

Helsinghorgs Resehyrå

Ark om 50 tabletler
FtctförpackninS. om 6 trblcttar

@ rrd9trEr^r v iui^r(l

RöRtEDNINGS AB

T. HOtiÅSTRöM

fel. växel 26045. Nqttel. 17A75, l93Al
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Sfiuku frna*'*n[nilish*[*^ 1[J" "So.i[ av n*rJ["

Att från voco, fui, esse

corpus, erat et adesse

mot sin flickväns runda barm

bort från livets hets och larm
drömma sig mot högre rymd

dröm ej eris av voco skymd

att mot hennes lena hud

glömma varje grekisk gud

Är ej detta livets mening?

Voco bytt mot ljuv förening.
ttFlil"

Luften vibrerar
mjukt med

dallrande hetta

som hotar att spränga

hj'årtat
Den första kyssen

Att då dö vore

ett meningsfullt slut.

ut'fu.

Hölsingborgs

Nvo

Sporbqnk

Anlito

@
RADIOVENKSTAD

Pölsiögoion 10

Möster Ernstgoton 6 o

Tel. 156 64

ct,



f:::: SOruG TO A TULC/E.::::T
I love that juice of mine
it's so cool and sweet
and so

good to have!
Oh you little
lovely juice
I want to sq.im about
dive down
and drink you
but I'm too big
so I dare not
I just want to look
at your freshness
and keep you closed
tome_
this hot day.

lan Liedgren, t9r6.

p(81)O(tO(p()<><)O()O{)<X)O{)O()o< )o<)o<>o( >o<>ö<>ö<>O<)O<)A<)O<)O<)O<>o<)o<)O<)O<}O<)O<rO<

HEIA FOLKETS iAODELLJÄRNVÄG

Börjo med botteribonon kr. 32' 50

Rölsen trompsöker och tvåspörig; 60 öre sl.

Tronsformoior 1005, som gör bofferibonon helelektrisk, ör

nu S-mörkt, koslor endost kr. 18:50
l

. GENERALAGENT, TORSTEN JONSSON, STOCKHOLM
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Här kommer en stark NYH ET

PEPPARROT
I TTJB

llcymersholms pepparot i rxb garentcrns bibe-
hålla siu fina, snitliga konsistens och sin goda,
lrraftiga arom untler minst fyrn ntåriadcr.

Tuben är derr riktiga fiirpackningen 
- 

peppar-
roten torkar inte utad kan lätt luckras upp rned
gaffel, och tlen .fina smaken förflyktigas inte.

1(ornpiettera kryddförråtlct med Reynershohns
pepparrot 

- 
den är alltitl färrlig att auväntlas.

alltirl smakfärsli. . ... .

Bg{rrgrsfioars
- prirvärda delikalesser

AB REYMERSHOLMS TIVSMEDEL, I{ETSINGBORG

Riktprir

80 öre
pr tub.
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