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kollar klättring
Efter en vad som skulle kunna benämnas som padel-pandemi kanske ni suckar när jag
vill introducera er till ännu en ny “up and coming”-sport. Men sluta inte läsa här! Sporten
jag talar om är nämligen ingen mindre än klättring. Då mina egna erfarenheter med
sporten stannar vid det enstaka klätter-kalaset jag var på någon gång i mellanstadiet har
jag tagit kontakt med ett amatörproffs som kan upplysa mig kring fenomenet. Det har
blivit dags för Kulturspalten att kolla in klättring!
Personen som blivit övertalad att delta i denna exklusiv intervju till JPP:s oktoberupplaga går i trean på Franska
Skolans gymnasium, men mer om honom än det tycks han inte vilja uppge. Vi går istället direkt in på frågorna och
undviker det krystade småpratet.
Hur kom det sig att du började klättra?
- Jo men, genom min kompis (anonym). Det var typ ett år sen, förra hösten.
Hur ofta gör du det? Med vem/vilka?
- Typ varannan dag. Kör med någon av mina 2-3 kompisar men försöker tvinga mina andra vänner också.
Vad kostar det?
- 350 i månaden eller 150 eller nåt per gång.
Beskriv en typisk klättrare…
- Eh… Lite storhetskomplex, långt hår, så konstiga kläder som möjligt och mycket hybris, för det är en överlägsen
sport. Tänk ******.
Så har ni hybris för att ni håller på med en lite udda sport?
- Ja, ja. Hybrisen är lite av ett “common theme” för klättringen.
Okej… Men för att avsluta, vad har du för råd till de som vill testa?
- Vet inte. Helst sjukt bra genetik och muskler. Har man det så är det lugnt liksom.
Sammanfattningsvis tycks ni nu fått svaret om ni hela sommaren undrat vilken sport man ska prova på i höst.
Förutsatt att ni besitter “sjukt bra genetik och muskler”... Jag förmodar således att majoriteten av er är mer än inställda
på att prova klättring, och kanske till och undrar om den intervjuade i artikeln kan agera någon form av tränare. Det
vill han inte vidare svara på utan avslutar abrupt intervjun, håller stolt upp sitt Klätterverket-kort och tackar för sig.
Med det antar jag att jag gör detsamma. Ses på Gasverket!

Elvira Börtemark, Kulturspalten

Hej kära läsare!
Nytt läsår, nytt horoskop. Vi tar nya tag! Även ifall skolan drog igång med ett pang och lämnade oss alla ganska paff, fortsätter livet som
vanligt och vi börjar nog alla sjunka in i våra rutiner. Jag vet inte hur ni känner, men i min rutin ingår såklart horoskopet! Med detta sagt
råder jag er att ta vara på det fina höstvädret, koka en kopp té, tänd några ljus, kryp ner under en filt, och njut av oktoberupplagans horoskop.

Väduren - Aries
(21 mars - 19 april)
Månaden kommer börja i ett krypande maner, med stjärnorna
som varnar dig för att nya satsningar kanske inte kommer bli
så lyckosamma. Det är helt enkelt inte tillfället för att starta
upp nya projekt. Dessutom kan lite försiktighet gällande nya
beslut komma till stor nytta. Öva på att kunna möta de, tyvärr,
oundvikliga hindren med en lugn inställning, upp med hakan
och ställ in din skarpa blick på mållinjen. Runt mitten av
månaden kommer det hela dock vända och du kommer känna
en kraftfull ny energi, såväl kommer du därmed uppleva en
positiv påverkan på hela ditt liv. Oavsett vilka konflikter som
må ha uppstått bör de kunna lösas relativt snabbt. När det
gäller ditt känsloliv och dina relationer måste du hålla dig
tydlig oavsett i vilket skede av månaden du befinner dig i.
Vänta inte för länge med att agera och lyssna först på ditt
förnuft, och sedan hjärtat.

Oxen - Taurus
(20 april - 20 maj)
Oktober ser ut att bli en bra månad för dig som oxe, den kanske inte
kommer hamna på din lista av topp 10 bästa månaderna någonsin i
världshistorien, men fan, vad gör det? Månaden kommer börja
smidigt, trots att du kan känna av en känsla av ifrågasättande av allt
du gör samt en avsaknad av tålamod. Generellt är oktober lika med
välbefinnande och höstig trevnad. Enligt stjärnorna kommer du inte
behöva involvera dig i eller ge tankar till konflikter eller ultimatum,
men se fortfarande till att spela försiktighetskortet, att du är tålmodig
och förstående kan bara leda till gott. Du måste dock räkna med att
allt inte alltid kommer gå din väg, även ifall det kanske är så det
kommer vara denna månad. För att fortsätta på det positiva spåret
kommer du förmodligen ha ganska lätt för det sociala, och särskilt i
sällskap med människor som innehar lite mer intellektuella intressen
kommer du känna dig som en fisk i vatten. Så, kära oxe, njut nu av
lugnet och använd denna stillsamma tiden till att testa nya saker,
fördjupa kunskaper och bara ha kul!

Tvillingarna - Gemini
(21 maj - 20 juni)
I oktober kommer oktober som en medvind när det kommer till det mesta: helt enkelt kommer saker flyta på! Detta kommer inte bara du
kommer märka av, utan också de andra människorna i din omgivning. Dock betyder inte detta att du inte måste anstränga dig för att ta dina
chanser. Visst, saker kommer flyta på, men se till att de inte flyter förbi. Ta tag i saker innan det är försent, var snabb i dina handlingar. Det
är också viktigt att du håller dig flexibel, inte tillåter saker bli värre än vad de redan är och tänker på att envishet inte riktigt är det bästa
tillvägagångssättet när du vill får som du vill. När livet rullar på kan det dock kännas ganska händelselöst och rentav tråkigt, iallafall för
tvillingen som att ständigt vara social och i rörelse. Infall att ‘röra om i grytan’ lite kan förekomma, och du kan finna att du gör allt för att få
en reaktion. Du borde dock kanske tänka två gånger innan du låta en situation eller relation komma till skada. Tänk till en extra gång innan
du handlar och fattar beslut denna månad, så kommer allt att gå galant.

Kräftan - Cancer
(21 juni - 22 juli)
Nu i oktober ska du inte vara rädd för att satsa. Stjärnorna ger
dig goda möjligheter att lyckas med dina projekt, så ta tillfället
i akt och lita på dina förmågor. Låt dig inte avskräckas av
några hinder du må möta, utan använd dem bara som tillfällen
att reflektera över vad du kan förbättra. Ta dig tid att tänka
över saker med hjälp av dina nära och kära. Förslag från
familjemedlemmar kommer vara till särskild hjälp denna
månad, så var inte rädd för att be om support. Utöver detta
verkar det som att du kommer känna dig extra lyckosam när
det kommer till ditt sociala liv i oktober månad. Från och med
nu kommer din fritid absorberas av nya vänner och nya kurser!
Men glöm dock inte bort ditt förnuft och ta dig inte vatten över
huvudet, även fast allt känns så nytt och spännande. Du kan i
samband med detta komma att vara lite extra distraherad och
denna månad kan du ha en extra benägenhet till glömska,
därför lämnar jag dig med rådet om att hålla extra hårt i dina
nycklar och hörlurar.

Jungfrun - Virgo
(23 augusti - 22 september)
Redan från början av månaden kommer du enkelt kunna
slappna av: stressen har nämligen en mindre närvaro än
vanligt. Trots att ditt samvete kan tvinga dig göra
ansträngningar i ditt känsloliv är atmosfären för oktober i
allmänhet hanterbar och hälsosam. Att tillvaron blir stressfri
kan ha och göra med att ditt kärleks/känsloliv kommer kännas
ganska så trevligt denna månad. Ganska så härlig va? För
övrigt verkar det dessutom som att du kommer ta kloka beslut
denna månad, och den vackra höstens ankomst kommer se till
att lugna ditt temperament och lämna dörren öppen för
möjligheter och lycka. Du kommer i princip bada med nya
möjligheter och öppningar, att satsa på nya projekt är det en
ganska så perfekt tid för just nu. Med detta kommer
planeternas inflytande vara gynnsamt. Din förmåga till logik
och resonemang är det som kommer ta dig ända fram till
mållinjen, och när du faktiskt behöver hjälp råds du att ta hjälp
från dina sociala kontakter. Modet att hantera svårigheter på
egen hand kommer senare.

Lejonet - Leo
(23 juli - 22 augusti
I oktober kan du behöva lite humor. Detta för att göra de vardagliga
problemen lite lättare att bära. Om du lär dig skratta åt dig själv och
ta avstånd från vissa saker, har du större möjlighet att ta dig genom
månaden på ett smidigt och smärtfritt sätt. Tar du inte saker seriöst,
har du alltid kul. Och vem vill inte alltid ha kul?! Relaterat till detta
rekommenderas du att ta dina chanser, hoppa på varje möjlighet du
får. Vem vet var det kan leda? Se dock till att inte låta din
impulsivitet ta över alltför mycket. Se till att tänka innan du reagerar,
annars kan saker ta en oväntad vändning. Ta det lungan, kära lejon!
Problem kommer dock, såklart, vara oundvikliga, och denna månad
borde du kanske vara lite extra uppmärksam kring vad du avslöjar,
och för vem… (mystiskt, jag vet)

Vågen - Libra
(23 september - 22 oktober)
I oktober behöver du som våg lägga stort fokus på att försöka hålla
dig själv optimistisk, tänk positivt: Glaset är halvfullt! Fastna inte i
småsakerna, grubbla inte över obetydligheter och välj dina strider
med omsorg. Tänk på din attityd, välj den positiva och trevliga
sådana. Om detta lyckas med kommer din kreativitet blomstra denna
månad, och för en gång skull kommer du kanske kunna handla
snabbt, istället för att vela. Var uppmärksam mot andra denna månad,
försök att inte se livet från ett egocentriskt perspektiv. På detta sätt
kanske du kommer märka av hur du får lite extra uppmärksamhet från
andra denna månad… Eftersom att planeten Venus just nu befinner
sig i skorpionens tecken är detta en exceptionell tid för ditt kärleksliv
och det kanske tillochmed kommer hetta till lite ;) Faktum är att du
kan vänta dig en del uppvaktning.

Skorpionen - Scorpio
(23 oktober - 21 november)
För skorpionens tecken betyder oktober en känsla av ny öppenhet. Ett
nyfunnet självförtroende och mod kommer märkas av, även av de
runtomkring dig, och detta kan bekänna sig orsaken till de
gynnsamma resultaten inom dina professionella samt personliga
projekt. Stjärnorna rekommenderar även dig att återvända till
rötterna, bokstavligen. Försök att återfinna din kontakt med naturen,
en enkel skogspromenad kan visa sig vara fördelaktigt inför att nå
dina mål och drömmar. Dra nytta så mycket tid som möjligt i naturen,
ensam eller med skönt sällskap, för att ta ett steg tillbaka från
verkligheten och lugna ner dig. Alla behöver ta en paus, och att
återansluta till naturen kommer hjälpa din fantasi och ditt ‘inre lugn’.
Trots dessa ansträngningar till avkoppling kommer såklart inte
komplikationer kunna undgås och oväntade känslomässiga infall kan
skaka vardagen litet. Konflikter, prokrastinering och sånt skit
kommer oundvikligen att uppstå. Sorry….

Skytten - Sagittarius
(22 november - 21 december)
Bortskämt är vad jag kallar det! Bortskämd av stjärnorna alltså…
Din månad kommer börja lugnt men det dröjer inte länge förrän allt
tar fart: Kärlekslivet kommer blomstra, det professionella liv
kommer frodas tack vare dina nya ansträngningar, och det kommer
inte räcka med att alla dina små svårigheter kommer verka som
bortblåsta, utan du kommer bara generellt sätt känna dig skyddad
av planeterna. Låter rätt så trevligt, va? Dessutom kommer gott om
vinster kunna utvinnas bara genom att du umgås och utövar god
kommunikation. Vissa förändringar och smärre hinder kan såklart
alltid förväntas, men dessa kommer till större delen bara leda till
gott. Dina personliga relationer kan möta vissa rubbningar och
konflikter, men detta kommer bara hjälpa dig att gå vidare i livet
och växa. Det mesta kommer gå ganska smidigt om du bara ser på
dina relationer med vänlighet och kärlek i ögonen.

Stenbocken - Capricorn
(22 december - 19 januari)
En stilla glädje har präglat din sommar, och även ifall livet såklart
inte varit helt bekymmerslöst, så kommer din oktober fortsätta på
samma stabila spår. Hösten ser helt enkelt ganska bra ut! Om
september kändes som en tid för dig att bygga upp din mentala
styrka och lära dig skita i vardagliga problem och tvivel som
egentligen kanske inte borde spela så pass stor roll, skulle det
kanske kunna ha positiva effekter på vad som komma skall. Tar
du din egna lilla tid med saker, litar du på din intuition och tänker
du att glaset faktiskt är halvfullt kan jag lova dig en ganska
fantastisk månad. Dessa ting kommer dessutom, passande nog,
vara lätta att åstadkomma under oktober. Du kommer känna dig,
vägledd, tillitsfull och ganska så känslomässigt uppfylld av det du
själv frambringat, men också kanske av din familj som, som
vanligt, kommer vara en viktig byggsten i ditt liv denna månad.

Fiskarna - Pisces
(19 februari - 20 mars)
I oktoberna kommer dina ambitioner vara det beslutande elementet
för månaden. Horoskopet råder dig att ha dina mål i livet som
största motivet när du ta beslut. Men innan dess måste du såklart ha
listat ut vad som egentligen borde prioriteras enligt dig. Försök att
inse att materiella värden är flyktiga, men samtidigt kanske inte det
viktigaste i livet. Se till att andliga värderingar och dina egna ideal
blir det som väger mest när det kommer till kritan. För att föra ditt
professionella liv framåt och göra intryck på personer i auktoritet
när det kommer till just detta, är det viktigaste kanske att visa på att
du är beredd att ta mer ansvar. Mängden arbete kan komma att bli
överväldigande, men tänk bara hur detta kommer att löna sig i
slutändan. Så, i förberedelse: organisera din värld, städa upp dina
känslor och bestäm vad du behöver som mest. I övrigt kan oktober
komma att beskrivas som en ganska lättsam och fantasifull månad.
Dina tankar kommer vandra, kanske tillochmed mer än vanligt, och
du dras med i dina drömmar. Vilket kanske också kan fungera som
ditt bränsle för ambition?

Vattumannen - Aquarius
(20 januari - 18 februari)
Oktobers horoskop pekar på att du komma kunna åstadkomma
vad mest du vill tack vare din beslutsamhet och ditt engagemang.
Utan några problem kommer du fortsätta på samma spår och till
slut når du målet. Hösten är ett perfekt tillfälle att genomföra nya
projekt och planer, även fast att det är mycket i skolan just nu. På
horisonten skymtas det förändring, men innan du fattar dina
beslut, kontrollera att de verkligen för dig på rätt väg. Du vet hur
många gånger din fantasi och dina förväntningar har lett dig på
villovägar, så se till att det där huvudet fyllt av idéer, inte blir
upphovsmannen till kaoset i ditt liv. Som tur är kommer en ökad
beslutsamhet, som en gudagåva från stjärnorna, att göra dessa
resolutioner betydligt enklare. För ditt känslomässiga liv gäller
nyckelorden: fantasi och lättsamhet, och du kommer känna att din
vardag rik på känslor, fast liksom på ett balanserat sätt! Oktober
verkar som ett perfekt tillfälle för dig att utveckla och fastställa
din identitet och person. Hur vill du vara och hur kommer du dit?

Av: Mildred :-P
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stämmor från mansgrisar och objektifierade kvinnor
Den har nästan varit bortglömd, kultur-scenens historiska hjärta och själ, den Kungliga operan.
På kalendern för hösten finner vi Jolanta, Svansjön, Valkyrian och Rigoletto.
Och just den sistnämnda tilltalade mig utan vidare förklaring.
Den kändes spännande, mörk och maffig.
Bland vimmel av broscher, blommiga blusar och vita frisyrer slog jag mig ned på min bokade plats, den billigaste av
rang, och väntade spänt. Med smärre förväntningar slocknade belysningen och ridån gick upp.
Giuseppe Verdis Rigoletto, i regi av Sofia Jupither var en otrolig historia om makt, maktlöshet och kärlekens
mörker. Fylld av tvister, vidriga män och kvinnor som byts ut för dagen.
Handlingen är allt ifrån simpel, men görs tydlig som en dag nere på scen.
Den vanskapte narren Rigoletto har antagonister överallt och ett bittert humör som inte gör saken bättre. Hertigen
av Mantova, spelad av Antonio Poli, är en man som tar för sig och älskarinnorna rör sig smidigt runt middagsbordet
i väntan på att bli valda.
Jag satt som tagen av mörkret, samtidigt som hovsångarens stämma inbringade en rysning i hela kroppen. Rigoletto
är en förtrollning på italienska. Skildringen av den överbeskyddande fadern och den kärlekstörstande dottern som
vill ut i världen. Parallellt dras de in i en hämndens förbannelse.
I final akten fäller jag en tår.
På min cykel uppför Sturegatan landar intrycken. Jupithers version av Rigoletto känns på något sätt obehagligt nära.
Män, utsatta kvinnor och storhetsvansinne. Arian från akt 3 ‘La donna è mobile’ är en fröjd för örat samtidigt som
den marginaliserar kvinnan. Ett barn av sin tid 1500, men nu, en maffig, mörk och spännande deskription av vikten
att belysa alla parter.
Till min stora förtjusning är Rigoletto nära, men nu bokstavligt. Bianca Spagnoli, en alldeles egen Jarla elev från
teaterlinjen i årskurs 2, stod nämligen på scen den kvällen. Jag hörde av mig till henne för att få en ännu djupare
inblick i föreställningen.
Vad spelar du för roll i denna välkända klassiker?
- Jag spelar en av döttrarna i den första akten som blir ett av hertigens offer när han tvingar oss till att utföra
obekväma handlingar.
Hur skulle du säga att den porträtterar kvinnor?
- Rigoletto är egentligen skriven för bara tre kvinnoroller men i den här uppsättningen har
regissören valt att ha med mödrar och döttrar i första akten som utspelar sig på en stor adlig fest och där ser man
också tydligt att kvinnan inte har någon makt och därmed blir utnyttjade vare sig de är gifta eller inte.
Regissören tog detta val för att hon ville ge ett ansikte till alla kvinnor på den tiden och hur de kunde bli behandlade
på dessa fester.
Eftersom operan utspelar sig på 1500-talet så stämmer den kvinnosynen ganska bra in på den tiden.

Att stå på operan måste vara så häftigt, hur hamnade du där?
- Min mamma har varit med i den här uppsättningen av Rigoletto sen första gången de satte upp den på Kungliga
Operan. När den sattes upp för andra gången blev jag tillfrågad att spela mammas dotter.
Vilken är din favorit del av föreställningen?
- Svår fråga!!!… det finns mycket delar som jag älskar! Det måste nog vara när hertigen sjunger det kändaste stycket
”La Donna E Mobile” eller första akten där jag är med hahhaha eftersom jag har nästan lärt mig hela stycket och
texten utantill.
Med det sagt så är dessutom Rigoletto, känd för att vara operornas opera. Där varje liten del fyller sin funktion.
Hur går det till bakom kulisserna?
- Vi brukar komma ungefär 2 timmar innan föreställningen börjar, då sätter vi oss i logen, sminkar oss och klär på
oss. När det är en halvtimme kvar går vi upp till mask och får vårt hår fixat i en eller två flätor vissa av oss som t.ex
jag får hårförlängning så flätan blir lång.
Hur är Antonio Poli att jobba med?
- Antonio Poli är jättehärlig att jobba med en typisk italienare hahahaha nej men jag brukar prata me han på italienska
vilket han tycker är jättekul! Men han är en otroligt duktig på det han gör och väldigt professionell!
Till sist, boka en biljett bara.

Lina Wallenius

Avhandling om
kamratlig anda
Adrienne Ankarcrona, våran kulturskribent, sitter till
vänster om mig under redaktionsmötet. Denna dag är
hon mycket inställd på att jag skall skriva något
“viktigt” till nästa upplaga. Det är underförstått att hon
tycker att jag missbrukar möjligheten att nå ut till
skolans elever; att artiklarna inte är tillräckligt
agreabla, inte tillräckligt folkliga eller betydelsefulla.
Jag uttrycker en önskan om att recensera Odenplans
skoltidning. Bara se till så att deras verksamhet sköts
ordentligt. Men denna idé landar inte i god jord hos
Adrienne. Hon har en stor påk i björkträ med vilken
hon slår fattiga skriftställare som mig. Hon menar att
jag bör hålla mig till att ta deras idéer. Jag, en enkel
träl för våra läsares bästa, har aldrig haft mycket att
säga till om, och idag ser inte ut att bli mycket
annorlunda.
Odenplans skoltidning skrev i sin senaste upplaga
om “skräcken med att börja på gymnasiet”, och tips på
hur man skall “uthärda” skolgången till en början. Ett
ämne som onekligen är brett och tilltalande.
Ivrig att vinna våra läsares gunst ger jag mig ut i
korridoren med mina få kvarvarande ägodelar: en
penna, ett block, Johan Muncks “Sveriges Rikes Lag”
och min nattdräkt.

De yngre eleverna på Jarlaplan har goda
förutsättningar att jobba med - idén om Jarla-andan
instiftas i de nya eleverna från dag ett. Snart brygger
en kamratlig stämning bland den brokiga skaran elever
från Stockholms alla grundskolor; det verkar för bra
för att vara sant. En tillmötesgående lärarkår, hyggliga
kamrater, och ett inkluderande sinnelag.
En elev från årskurs tredje, som vill vara anonym,
minns med värmen i rösten när han och hans vänner
gav sig på en yngre pojke redan första veckan. Efter
en rejäl omgång sjömansknack och “krog-knog”,
stoppade de ner honom i en låda för allmänt bruk och
skeppade iväg honom med skolans postservice.
Vi frågar varför han berättar om det här, då frågan
handlade om tips för ettorna att acklimatisera sig till
skolan. Han ser förvirrad ut och mumlar att han
“hörde fel”.
En annan möjlighet som givmilt erbjuds Jarlaplans
elever är lärarnas omtanke och tid, i rollen som
“mentorer”. Dessa kan verka som rådgivare såväl som
vägledare åt den minst motiverade elev. De skall
tydligen vara särskilt värdefulla för nya elever.

Vi frågar en pojke som sitter i korridoren om ämnet.
“Mentorerna är för eleverna vad John XXIII är för
katolikerna - de är män och kvinnor av högsinnat
medlidande och förståelse. Lärare som handlar i Jaime
Escalantes arv.”
Vi nickar gillande trots att vi inte har någon aning om
vem det är.
Någon annan tycker att mentorerna är “bra och
hjälpsamma. En ömsesidig förståelse mellan elever
och lärare bidrar till ett förbättrat lärande, och med
lärarnas mångåriga erfarenhet till förfogande ökar
elevernas chans att lyckas”. När vi kommer till den
tredje personen får vi ett annat svar.
“För några veckor sedan fick jag ett erbjudande jag
inte kunde tacka nej till. En av mina fars vänner hade
fått vantarna på ett medelstort hjortdjur som förts över
finska gränsen, och erbjöd mig att förfoga över djuret.
Jag betalade en symbolisk summa, och lockade in
idisslaren i bakluckan. Med hjälp av en säck på den
större sidan och ett kilogram krossat Dextrosol, fick vi
in djuret på skolan. Vi var väldigt tydliga när vi
instruerade henne att stå stilla inne i kuratorns tomma
kontor, och inte göra så mycket som ett ljud. När en
nedstämd etta tafatt kom in för att söka hjälp, kunde
hjortdjuret inte hålla sig längre. Hon hade inte ätit
sedan hon togs från sitt hem i Satakunta (vars kustlinje
i väst gränsar mot Östersjön), och övertogs nu av sina
djurisk instinkter”, svarar en flicka från årskurs två.
Vi har försökt nå ut till flickan i efterhand för ett
förtydligande, men hon vägrar ett uttalande.
Slutligen har vi givetvis undervisning.

En elev berättar om hur “den utmärkta och frisinnade
undervisningen var en oerhörd förbättring från mitt
tidigare gymnasium, och de interaktiva elementen
hjälpte mig att lära känna och förstå mina
klasskamrater bättre”. Denne elevs kompis säger att
han “instämmer helt. Såsom vinden vilar i bleke, vilar
lärandet på den okuvliga nyfikenheten”
“ooorrgffhfiiiii”, säger en tredje. “åååhhjghhhririr”. Vi
tror först att han är lobotomerad, men det visar sig att
en liten man slår in knäskålarna på honom.
“Han fick underkänt i Svenska 1 och nu har hans
föräldrar fråntagit honom rätten att kommunicera
begripligt”, säger nån som går förbi i korridoren. Vi
hastar därifrån medan den lilla mannen hugger in i
korsbanden.
Utbildning är bevisligen vaggan i vilken förnuftet
ägnar sina första dagar - och som så småningom skall
idka såväl skepsisen som klokskap. Med nyfunnen
visdom, och anledning till optimism, lämnar vi här
våran läsare, och önskar god lycka till samtliga elever.

Gustav

