
Nedanstående sketch är f6rfattad av Adrlan ',{ennström Iued biträde
av Ernst och l{olger Lundbäck, a1la födda och upprusra i Ytterbyn.
len franfördes i augusti 1919rendast ett par veckor före aadra

världskrigets utbrott. Den speglar delvis de storpolitiska världs-
hänedelserna vid d.enna tid. Korridoren sller "tambu-renrr, som nämnes

i sketchen, avser den polska korridoren genom Ostpreussea fran tiIl
Östersjön. len var en nagel i ögat för d.et nazistiska tyskland och

blev d.ärför en av orsakerna tiII d.et and.ra värld.skrigets utbrott.
Nonintervention (icte inblandning) avser den d"iplonatiska överens-
kom.else, varigenom framför a}lt Eng$and och Frankrike förband sig
att inte blanda sig i kriget nellan Italien och Abessinien (senare

Etiopien), ett krig, som startats av d.en italienske d.iktatorn Musso-

linl.
Sketchen ingi-ek i- programmet för Barnens dag 1919 oct:. spelades i den

ganla sedermera nedbrunna gJruDnastiksalen vid dåvarande samrealskolan.
ttskådespelare'r var de ovan nämnda tre pjäsförfattarna.

'Ea do hört wå dl see?

Bondkijk. Å, sitter oeh 1äser i en tidn-ing. Kommenterar:

- Ja, hån Eitler ån Stalin, he jär gåssan opa jakt.Nöu ska d.i visst
byri å jakt 11a. Je säi d-i hå djort in trrken&in noaaggressionspakt

nöu.'r{o d.i då skå hå här ti1l. Man ha ät höure, så oan kjan få-li ve

åLI gjarnskjap.
3. kommer inrhäIsar och går frail och 1äser tidningen över Å:s are1.
B,-Nå sta rre na nöytt uti blaren i d"a?

A.-Jar do få säi sjö1v.
3.-Nonaggressionspaktrnå jär he? Hå di ät snart hloLe å köute aåo

nöu de där dipl.omatan?

A.-Nå je vet är reiktit. Män he jär fäI na desoua såm nonintervention"
B.-Nå nå vare he bitöyd.d?

A.-Når he bitöy jo åt italienarn skå få kyyp så nytji djiveran än
vi11.

B.-Når wå skå nöu italienarn hå å11 böyssen ti11?.He jär Jo ini polo
he ae iär åoråolit nöu. Huri jär et 1ik he åti italienaro?

A.-Narhe djär etät. ät
B.-Nå näa då kjan sr jo våra italienarn så skå hå böyssen de här gjaka
Å.-Jår d.o förstä åt italienaxn å töysken jåra uti soma boIag,Å nöu

vili di tööukt pola.ckarn ini tamburo häl korridoro, wå ne jär
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håå där å håLa treett utl.
3.-Jår måin wå hav ea Stalin djåra ve d.ööy då?

Å.-Jår sä do tuker så ue förste se ät opa de där herran.Di jåra så ful1-
klappe i d.o söögr f6r åt we skå kontr rekea öut do.Iilän ie tråo ea

tääntj åt dji ;apane# årdentlit.
B.-Jar ruän japaneEarn, he jo Laagt däit å deran förskrätjeIit. He jär

jo såm om je skull fåra op" #t.in i Lycksele åsta sfåss.\.iå ha je
där bistell?

A.-Jar sä do stårpoletj-ken. Hån

nan å fransnan jåra uti soraa

ät gått åt veta.
3.-Hån Chanberlin kjan no heinn

jär väm än de värste böyasten.Jngels-
Ihäärv.A wom so skå gre öut höu, he jär

aöt op raaak påraprygel inan hehän jär
felat,

A.-Når he ha nan jo förstö åt et ät sku11 b]ä; na bårti de där Geneve

dJ. hå håla snör bårt päningan uti.
3.-G€neve. Ja,, he haräå vyri Iäka brå tjyp koafekt för ålltihåop,
A.-Når sess nirdo ha fä1 ät så bråttoo.
3,- Når je skå ät siti.Je skå åsta 1åga einn na hesivärk. Sätter sig.
A.-§år ät jär he så bråtton.Do meeist e' jo ät ör.rndi snlmo äänn.Ye skå

fäI hå åss na kjaf.Je skå seti opa panna.O Kåta jär jo kröngo böya',

uän ve k]år fäL åopp et anda.

B.-Ee jär då åI1d.eles i åonö.Je kåon jo bordi kjafepann hema.

C. koromer in och MLsar,

A.-Leet d.e na siti.
B.-§o tjij.t d.o fäl 1åkta å kjafen nöu.

C.-Å3a, he jär fä1 ät åå11 så gja å snööugg.

A (ti11 C) - Nå, döu ha fäl snart bärt felat nöu?

C.- liot fä1a be.Ve låra s1öute o måndan.

3.-Når huri hav e I våorte hög'e?

C.-Jar he jär jo så öyntjelit, så he iär io ät ti1l tå|a åom e'. Ee

ha våorte så nytji höge i sonar, så ve hå fö Iåra d.jöno steicktaka,
he so åI1er ha hite förr.. '

Ä,-Då har e' io görfåortan bööygg se lörln.
3.-Nar döu jär ;offiaa=rr, så do kot eta höge..{årn kian stel1 se ti11

böygg 1örin, nan skå åsta 1åra.Då heinn et jo regen öut å1Itihåop.
C.-Män uå so jär värste, he jär åt få se äidjesfå]ks, tyti je.
3.- §år he båo1 fä1 ät våra swårt.
A.-1.{o göuss täi si do? He jär fä1 de väiårst så feinns.
B.-Nar je fåor djöno stjärigårn o omsdan. Je skul1 åsta sei ät kåIvo.

r", förgudane 1å ät d.är d.revli-ngan å1lostans kröngo stränd.ren, så kål-
van tåors ät fram åsta dreej.ck.Så ät jär et ont o ledifål,ke,
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iie jär då -näinst in skåo!1erar opa won håå18 å ar jönso, så ät håå

na djåra.
A.- Ja. seen mil nort hehäa egentelien skå bark å.Nöu skå jo åå11 isa

skåolen, on di håå na höur hä1 ät.
C.- Når mesten bårtä do håå Jo ät aa, höur.
A.- Ile skå jo blä i nöy ekåo] ipi Vasso nöu å.

. C.- Nå, wå skå d.i 1er se där d.å?

B. -Når soma såm opa å11 d.e aar skåoLo :äintaa d.jåra å gja ve ino pårt-
föli å säi ipi må,nin. Män frest få d.o åt fåusen skå Co få säi.

a.- Jar båondstäinten jåra jo å för fäj-n tiII d.jåra na nöu. Å at vili
dom helex gia ini föuse. Å hå d.i båra vpri ipi stan, så liot sweensk

nortsnda åo1 d.i tå1a. Å opa skåolen skå di åå11 i håop d.ån å.
C,- Jåoråså sta gjanalförä1dren där öutan hjö]p. Å fa dl se då i fäinsk,

så få di. Ar:nars liot di årrender bårt henane.

; e.- I'Ien man liot jo ända see, åt å11 skåo1en jåra jo ät 1äika. Sån nö ipi
Bjärkforso.Där jär er jo roeningaråt di då skå få leer se jåolbröuke
årdentlitrså di konn stjyyt et-reiktit.

3.- Jåordär skå do säi.Yäänt na d.j- hå rryri där i år.Då bla di så fääin,
så di konn ät,gja noka isi föusen öutan åt bå benläind.en å bröun-
s jwårtskåon.

C.- Jar he ber no til1 sIöut å, så bönd.ren få Cjåra se å ve hemano.

3.- Ja såm opa tör:ktskåolp - d.i kå1l et visst skydd.shene nöu - sbli hemane

å byri å göunas#er.
A.- Jar näu där nå fäL ät våra ont o få]ke, så d.i liot seli ne f6r dööy.
C.- Nar nän na di ät skå leer se djåra na,Nöu råiäiv di jo föuse å böyss

se i.n gönaastiksal väm än de värste rääi.
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