2. DECEMBER

Prærievognen

Mig og Per står og kigger ud af vinduet oppe på mit værelse, og Ulrik ligger på
gulvet og kigger i et gammelt ugeblad. Det regner og blæser udenfor og vi kan se
at Anders Krogh kommer kørende med et læs roer. Vi kan se, at han er helt
gennemblødt.
- Jeg skal aldrig være landmand, sir’ Per.
- Det skal jeg i hvert fald heller ikke.
Det er snart fastelavn og vi tre har gået og tænkt på, hvordan vi skal klædes ud,
når vi skal ud at rasle. Det er første år, vi sådan rigtig skal gå fastelavn helt for os
selv, så det glæder vi os rigtigt meget til. Men hvordan skal vi klæde os ud? Jeg ved,
at Per godt kunne tænke sig at være Robin Hood, men jeg synes, det kunne være
sjovt, hvis vi kunne finde på noget sammen. Vi keder os, så derfor gør mig og Per
ligesom Ulrik og finder nogle gamle blade frem. Per kigger i Ivanhoe, det gør han
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næsten hver gang, vi er oppe på
mit værelse, han er helt vild med
det hæfte. Det er osse en smadder
god historie, og så er Robin Hood
jo osse med.
- Prøv lige at se her? Jeg tror, jeg
har det, sir Ulrik pludselig.
Han viser os forsiden på det gamle
ugeblad, han kigger i, som
forestiller nogen børn, som går
fastelavn.
- Jamen, der er jo både en klovn,
en kineser og en indianer.
- Ja, siger Ulrik, men skal vi ikke
klæde os ud som indianere og
cowboydere? Vi har jo næsten alt,
hvad der skal til. Vi har revolvere,
bælter og pelsjægerhuer, vi
mangler bare nogen til at være
indianer.
- Jeg vil ikke være indianer, siger
Per.
- Det vil jeg heller ikke. Men vi kunne jo være cowboydere alle tre.
Der er aldrig nogen, der vil være indianer.
Hvis bare vi kunne få mor til at sy noget tøj, som ligner det David Crockett har på
og ligesom det, jeg har set i Sommers Magasin.
Per og jeg var den anden dag i Odense med Brugsens lastbil, for at hente korn
på havnen. Da vi kørte gennem Odense, så vi i en legetøjsbutik, at der hang en
cowboydragt med frynser på i vinduet. Det var lige sådan en dragt, vi kunne
bruge. Vi snakkede om det hele vejen hjem, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne
få lov til at købe den i fællesskab, og så skiftes til at ha' den. Det mente mor nu, var
en meget dårlig ide', så det blev ikke til noget.
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Jeg er nu lidt selv skyld i, at jeg ikke har noget cowboytøj. Jeg havde nemlig
plaget mor så længe, at hun var gået med til at skrive efter David Crockett-dragten
fra Sommers Magasin, men da pakken kom, var den rigtige dragt ikke med. Den
var udsolgt, skrev de, men de havde så lagt noget andet cowboyudstyr med som
erstatning. Jeg blev så skuffet og sur, at jeg næsten græd, og sagde til mor, at hun
bare kunne sende det hele tilbage. Det fortryder jeg nu, jeg skulle ha' beholdt det
andet, de havde sendt, for der var både en vest og en cowboyhat.
Men mor kan sikkert hjælpe os.
- Ved I hvad, vi kan da osse lave en prærievogn, sir' Per pludselig. Vi bruger bare
min legevogn.
- Hvordan det, Per?
- Jeg ved det ikke helt, sir' Per, men vi kunne måske bruge nogle af de papkasser,
de smider ud hjemme i Brugsen.
Vi skynder os i fart hjem til Per og går over i det rum, hvor alt affaldet fra
Brugsen bliver smidt hen. Rummet er fyldt med en masse papir, papkasser og
gamle appelsin- og citronkasser. Der lugter lidt sødt, for jeg tror osse, at der ligger
nogen rådne appelsiner et sted nede i bunken. Der er så meget affald, at det
næsten går helt op til loftet. Tænk, hvad man dog kunne bruge alle de papkasser
til. Jeg har allerede masser af ide'er, men jeg tror ikke, Pers far er så glad for, at vi
roder i de ting. Per mener nu ikke, at det gør så meget, hvis vi kun tar' lidt og lader
være med at rode alt for meget rundt i det.
Jeg er ikke helt sikker på, at jeg rigtig ved, hvordan vi skal lave prærievognen,
men det ser ud til, at Per har en plan. Jeg synes selv, at jeg er ret god til få mange
gode ide'er, når vi skal lege, men Per er altså bedst, når vi skal til at lave det i
virkeligheden, og ikke bare i min fantasi.
- Vi skal bare finde to lige store papkasser og så skærer vi bare lidt af flapperne af,
så de passer til siderne på vognen. Prøv at se her, sir' Per.
Per tager en pind og begynder at tegne i jorden uden for - han er rigtig god til at
tegne, og jeg ville gerne kunne tegne lige så godt som ham - men jeg kan jo øve
mig.
Per tegner nogle firkanter, som jeg ikke rigtig kan se hvad forestiller, men
pludselig kan jeg se det. Selvfølgelig, sådan skal det laves.
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Vi finder hurtigt to store papkasser og Per finder en stor kniv inde i køkkenet.
Gad vide, hvad hans mor vil sige til det, hvis hun vidste, hvad vi lavede. Han
skærer nu lidt af flapperne på kasserne, så de sådan nogenlunde passer til vognens
sider. Men hvordan får vi dem sat fast?
- De har noget rigtigt stærkt klisterpapir inde i butikken, det henter jeg lige, sir' Per.
Det er nu ikke så nemt, at få papkasserne sat fast på legevognen. Men det lykkes til
sidst, selv om det ser lidt vakkelvornt ud.
Mon det holder?
- Ja, nemt, mener Per. - Det skal jo ikke holde så længe.
Det blir' rigtigt fint, når vi skal ud og rasle på mandag. Så blir' vi rigtige
cowboydere med en prærievogn. Det er nu ved at blive mørkt, og mig og Ulrik må
skynde os, for at nå hjem til aftensmaden.
Det er bare godt, at vi har fået lavet den prærievogn - nu mangler vi bare, at mor
vil sy nogle cowboydragter med frynser på.
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Bladene vi sad og læste i på mit værelse.
Der blev ikke købt mange blade hjemme hos os. Så dem vi havde, blev læst igen og igen.

Der er kommet katalog fra Dalle Valle!

Både

for voksne og os børn var det en stor dag, når katalogerne fra de store
postordrefirmaer i København kom. Der var nu læsning til mange dage. For de voksne
i provinsen var det en forholdsmæssig nem måde at anskaffe sig alt fra sommerkjoler,
skjorter til gummistøvler, gardiner på
Jeg kunne bruge timer til igen og igen at bladre siderne igennem med legetøj. Især
efterår/vinterkatalogerne var interessante, for da var der mange sider med legetøj - jeg
kunne ønske mig til jul. Jeg kunne da altid drømme.
Alle katalogerne kan ses på følgende link:
http://www.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/daellsvarehus/da/
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Alt amerikansk er godt!
Ja, sådan var det næsten. Efter Den Anden
Verdenskrig var endt i 1945, blev Danmark og
resten af Vesteuropa bombarderet med
amerikanske varer og kultur. Vi begyndte at gå i
cowboybukser, lytte til rockmusik og også børnene
blev påvirket. Der skulle nu leges cowboy og
indianer.
Legetøjsbutikkerne var hurtige til at tilbyde alt,
hvad børn kunne drømme om, hvis de skulle være
en rigtig cowboy. Der blev solgt pistoler med knald
i, cowboyveste og David Crockett-huer i den helt
store stil.
I biograferne blev de amerikanske westernfilm
50‘ernes helt store genre med film om David
Crockett, Hopalong Cassidy og mange andre
weternhelte.
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Her er så dragten fra Sommers Magasin, som jeg drømte om, men aldrig fik.

Hør Preben Uglebjerg synge sangen om David Crockett
Læs artiklen om Davy Crocketts’s besøg i Danmark
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