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VARFÖR EN SKOLTIDNING ?

Knappast finns det en skola där eleverna
inte på något sätt, någon gång, har för-
sökt sig på att skriva en skoltidning. Det

har varit kul och spännande att ge ut en

tidning. Alltid har det funnits en idêrik
grupp som samlat matriel cm kuriositeter

, inom skolan, eller har de hittat på själva
tillräckligt för att kunna stencilera ut
några A4. Men nu testar vi något nytt.

Istället för att ge ut en skoltidning i den

gamla andan, dvs ett antal mer eller mindre

lustiga skämt cm skola, lärare och elever,
utskrivet på trist A4 format, försöker vi en

annan väg.

För det förste kcnmer tidningen inte ett
representera någon viss åsikt eller politisk
linje. Den ska tvärsom representera alla
åsikter som Ni, skolans elever, kan tänka Br.

Tidningen ska bli ett forum, öppet för allt
_ och alla.
Û För det andra söker vi få tidningens stoff
- allmännare och intressanare än vad det som

tidigare visats upp. Vi har fått in matrial

från flera intresserade; matrial som kan

läsas av alla. Ja, matrial som bör läsas

av alla. Vare sig innehållet tillfredsställer,



retar, lockar eller förargar vederbörnde

läsare så är ändå varje röjlighet av godo.

Detta skulle kunna bädda för vidare diskus-

sioner och nytt digert stcïf för tidningen.
Sedan tror vi att fidningrns nya format

ska verka som en viktig psykologisk faktor
för att inleda flera i frestelsen att plöja
genom sidorna. _

För att tidningen skulle få en start var'
det nödvändigt att några intresserade skri--
benter slöt upp till r:dnktionen.Problcmet
löstes snabbt och kring redektionsbordct

för detta nunner har suttit sex personer

från ettan ,tvånn och trean i gymnesiet.

Vilka frfngår av sista sidan, där även öv-

riga bidragsgivare fran år:
Vi hoppas att.det här numret inte ska bli

en onotiverad engångrutgivn ng av_en ny tid-
ning utan att flera nummer ska kovna ut.
Med hjälp av belåtna och Sörargade eller
helt enkelt skrivsugna läsare hoppas vi att

u A

fler nummer ska kunna ges ut.0ch ett även

några läsare finner intresse är likaså en önsk

Strömsund 1/4 1966 rea.
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INTERVJU MED VEM OM INTE REKTQR:

Tryck! Upptaget! 10 minuters väntan. Tryck!
Stig in! Ett varsitt kraftigt handslag. Var så

goda och sitt! Harklingar, första tagningen i

f rågan). Klart!
Ur djupet av pinnstolarna framställer vi del

första frågan, om vad rektor tycker om att fl;
från ett livligt södern till ett bistert norde

och om ändringen av miljö blivit svår.Rektor '

tar tankfullt ut genom fönstret,lägger upp arr
na på skrivbordet och besvarar vår fråga unde:

att han fingrar på sin penna¿"Som ni kanske vc

så är Vadstena en lugn stad.ïi har kanske var:
där någon gång?"Hoppets glimt tänds i de stål¿
ögonen Men frågan bemöts med en konstant tyst:
"Nåväl",återtar rektor ,"Vadstena har en typi:
stadsprägel.”gentligen är det inte så stor ski
nad på Vadstena och Strönsund.Det första intrj

. 0jag fatt av Strömsund är väldigt positivt.
Eleverna är väldigt lugna och artiga.Det är vä

miljön som sätter sin prägel.De flesta kommer

från mindrë byar (t.ex. Hammerdal) och det är
att det lugna livet där sätter sin prägel på x

domen.Personligen så föredrar jag mindre och

lugnare platser framför storstäder.
"Men",frågar vi,"är det v^rkligen så lugnt hä

Är det inte bära nå ytan det är stiltjc.Är dei
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risk att något bryter ut om inte ungdomen får sin
fritid fylld med någon meningsfull verksamhet....

"Just det", börjar rektor ivrigt.
Fritiaen är den tia på dygnet då e1even.är 1e-

dig. Denna tid kan åstadkomxa väldiga problem.

Men lugn ungdomar, något är på gång. Det som är
på gång är t.ex. ett samarbetsorgan bestående av

' ' J
representanter från skola, polis, läkare och kom-

mun. (Saknas inte en ganska viktig representant, '
nämligen en ungdomsrepresentent._ Juornalisternas
kommertar.) Denna nämnd_arbetar nu på frågan om

. L .

en ungdomsgård. Oçh trots att det tidigare ver-
kat hopplöst, (Ni ninns väl Lakbanernaslfrenetiska
kamp för en ungdomsgård?) så kanske en lösning

är att.vänta till nästa årÄ 'Näsets skcla som ung-

domsgård är tänkbar och någon lokal i den ny; sko-

lan kanske får disponeras under kvällstid. Aha,

så fint att vi kom in på skolbygget, för då får
vi en naturlig övergång till att tala t.ex. om

safeterian som kommer att finnas i källaren i nyss

nämnda byggnad. Denna institution beräknas lösa .
problemet med hàïtimmarna. Stndieoeller blie en

annan lösning,som ni kan njuta av nästa år. (Ty-

värr så måste !i_lärna.denna skola efter att ha

avlagt mogenhetsexamen.)

Men för att lösa fritidsproblemen så måste ung-

d met ta egna iritiativ. Rektor observerade att
/
I



:e ans faktiskt åtskilliga föreningar här, både

inom ach utom,skolan. Men aktiviteten verkar
det,vara sämre med. Så sätt i gång och aktivera
för rektor lovar att ge sitt fulla stöd bl.a. att
hjälpa till med det ekonomiska, men detta skulle
då inte betyda att han sku1Ie'b1anaa 81% 1 före-

= ningarna.
C

8

L

0 Om rektor inte blandar sig i elevernas verk-
samhet iPföreningar, hur anser han då att han

skall förhålla sig till eleverna när det gäller
'skolarbetet, Ooh hur men över huvudtaget skall
kunna förbättra förhållandet läran?-elever.'Vad ,

skulle en du-reform ha för verkningar?" frågar
«o

vi med en ängslig blick över skrivbordet. Något

bestämt svar på det sista får vi inte. "Man måste

ha en god arbetsmiljö med trivsel för att nå re-
su1tat",1n1eaer 1 alla fa11-rez0r på.fragans
första avdelning." "Samarbetet mellan elever ovh

lärare måste vara förtroendefullt. Skolan kan

jämföras med en arbetspïats vilken som helst.
Det måste på varje arbetsplätš finnas en arbets-
ledare, ooh i skolan svarar rektor för den upp-

giften.' Likaväl som det också finns ordningsreg-
ler överallt så måste även arbetsplatsen skolan
ha sina speciella regler. Det måste också råda
dedemokrati. Elevdemokrati håller jag väldigt hårt
på. Jag är därför väldigt tacksam att skolan harí 



ett aktivt elevråd.Elevernas medverkan i ämneskon-

ferensen stärker ju ytterligare elevdenokratin.

Appiopå elevdemokrati och det ena med det andra

(ev. det första) så tar vi upp en brännande frå-
ga som ställt många gånger tidigare,bl.a. av

Åke Ortmark i "Maktspelet i Sverige" och "illa-
mående gymnasàssa" i ÖP.Denna fråga lyder som

füljer:"^r skblan inte en av borgerlighetens

och konservatismens bästa beskyddare?(Benäm-

ningarna här inte använda med politsk betydelse)

Befrämjar inte skolan en viss världsfrånvänd-

het?Det är t¿ex. möjligt att få toppbetyg i
historia ocH_litteraturhistoria utan att veta 5

att d gg om dagens historia och litteratur.Var-
för lämnas denna viktiga del av utbildningen

helt i elevernas händer?Varför hänger inte sko-

lan med i utvecklingen och engagerar eleverna i
stället för att utöva korvstoppningsmetoden?

.

Sådant blev relturs svar:

"Skolan skall ju avspegla samhällsutvecklingen.

Skolan kan aldrig vara statisk.Den måste hela ti-
den förandras.JustIdärförákan man aldrig komma

.



med ett färdigt och slutgiltigt skolprogram.§e

bara på grundskolan.Högstadiets undervisning

skall ju läggas om.Förmodligen kommer

det besvärliga systemet med A:B ocg C-språk

att försvinna.Det är ett tecken på att det

mådte ske förändringar.Uch jag hoppas på för-
; ändringar.Till det bättre naturligtvis."
~ För att komma med nästa fråga bygger vi upp

- en situation.Nämligen:En elev har under en

lektion blivit arg på en lärare för att den

na(e)enligt elevens tycke handlat fel.Ele-
ven går till rektor och klagar.Frågan blir då

denna:"Tar rektor detta klagomål på allvar,
eller anser ni som vossa somliga att oftast är

det överhastat av eleven,och att det lugnar

sig snart?"Det är ingen tvekan i svaret som

får fö?jande lydelse§"Nej,jag försöker nog

att diskutera det,och såsom rektor (arbets-

ledare) tar jag ingens ställning.Saken

skulle jag nog också discutera med den and-

ra parten (läraren).5om_tidigare sagts så

spelar samhörigheten stor roll,och då mås-

te man beakta elevernas synpunkter.

Så kommer rektor med ett lugnande besked

till alla psykopater.Frän och med don l/7
kommer en halvtidsanställd skolkuratcr att
finnas tillgänglig.Nu slutar intervjun med

ARNE LINDBRG, tidigare rektor vid real-
9



skolan i Vadstena, numera ordinaiie rektor vid
Hjalmar Strömeiskolan i Strömsund till utgång-
en av juni 1973. Med ettovänligt leende räcker

rektor oss.handen till farväl.
Vi lämnar så rektor med den vetskapen att vi
har en rektor_scm inte bara är skolans hög-

ste utan även är intresserad av elevernas '

fritidsproblem och av skoldemokrati. o o I

ANDERS J Ah '_FORS '
LARS JACOBSSON

Hörninini.Qar ni tänkt på att det stinker på .

skolan?Bokstavligt talet.0ck vad beror det ,
på? Jo det beror på att ni,vi,du,hon,jag, -

vem,han,den luktar pyton.mfter jumpan främst.

Det finns duschar.Med ¶atten.Tvål har vi ni
väl hemma.Får vi hoppas.Ta med tvålen.Och

använd den.Handduk är också bra.O§h duscha

alltså för f-n ordentligt i fortsättningen. _

Tänk på dem som har näsor.Scm fungerar.Det -

är för allas bästa.Fixa trivsel.Det klagar -
\

ingen pâ.Bllerva? Hördudu.Överens?Fint.Då _.

säger vi så.°kolan betalar vattnet.Det har

mn lovat.
ÄR nu sn SANITÄR oLÄc1-:NH.T-.> vi är det (1me?)_

_.
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¿;RoPÅ sTUDnnTEXAuug

Så är det snart dags igen för studentexamen, detta
år för definitivt sista gången. studentexamen, det
akademiska livets grundval, ska avskaffas sedan .

detta abiturientplågarinstrument stått sig i ett-
hundra år. a

Fasorna under en studentexamen målas upp för de
stackars abiturienterna av välmšnande?, färdiga
studenter. J

Den fruktan som därföræofta kanske insmugits hos
eleverna för censorerna försöker magistern vänligen
jaga bort genêm att framhäva att det är läraren och
icke censor som sätter betyg. Eleven konstaterar
alltså att där rök ehamsen till en ändring i den
kanske inte alltför muntra betygsstatestiken. Pro-
b1emet.överlännas till ödet och eleven inställer
all vidare betygsjakt.

' i '
Slutligen är den stora dag inne då elevs kunskaper
inför censorer prövas skall. Läraren försöker för-
tvivlad inbilla censor att abiturienten i själva
verket vet en hel del om Almdvists samhällskritik
eller allmänna gaslagen och att den massiva tyst-
naden beror på nervositet.'

1 ', . v

Givetvis gär censor på bluffen, åtminstone om manskall tre lärare som förf examen förajkt uppmuntra
och Pläppir igráor :“Zt1"i;>ítn fo; lö: då ta* ri
sJ_'_ Cwr- 1'-'f"^h' f *' y~'*..~' “ f "ï1*' T'>'.'l- f~'V1¿_.-{., _ _

, .. . ,v~' “F nt. 1T'.}_;f~. l _"'._¿'- It-i



som farande betydlijt mera varaktig än de kunska-
per som ingämtets för *ess erhållande (mössan) .
Enligt någcn sägen så skall den gvurta skolmös~
sa som djäknarne fordom plågade bära vid tiden
för realexamen av Vädrets makter ha blekts till
grå och vid studentexamen slutligen vara allde-
les vit.
Det kan förmodas att ävensom artificiella blek-

medel såsom lut eller dyligt må ha använts för
att få färgtonen att_stärma. ,
Studenterna har nu genomgatt mcgenhetsexamen

och ynglingarne skola därmed ha blivit herrar
och flickorna damer .

Den erhållna mognalen visar sig snart. Stud-
onterna skrålar studertsången, skålar i sig en
hel.del etanol och bär sig sedan åt som förskole-
barn. Ett tecken på msgnad lär ju vara att man
kan bära sig barnslig it utan att man för den
skull behöva skämmas. Kort sagt detta är ett av
de få tillfällen i livet då föragelseväckande
beteende anses legitima och helt normalt och
dessutom nödvändigt.

Så skall då denna stolta instution avskaffas!
ve och fasa. Tiden är ur led. Den tjusning som
det fordom innebar att framgångsrikt ha genomgått
gymnasium föravinnet.
Det finns ett otal skäl både för och emot stud-

examens avskaffande, bl.a. har den vit mössan
beskyllts för att vara den ledande symbolen för
klassamhället. De u kan emellertid framhävas att
j och med att allt flesa, tack vare statligt
studiebidrag kan ta studenten, så försvinner den-
na mössas betydelse. I .

Från lärarhåll har vidhållits att repetionerna
inför studentexamen ger en iverblick över kunskap-
erna som är värdefull.
Från elevens sida uppskattas kanske främst de

/.L



rcligheter som plågar följa. Men 11393 atgmänní-'

skorna kan ha lika roligt ntan íu¿;erde1se_

nervøsitet numera, så hcppas jag 1 alla fall
att de. studentikosa riterna ej försvinner.

C 33
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antal lägenheter och genomsnittligt antal

innevånare per lägenhet i hela riket
1950-1955

Är.

liljoner lä- Genomsnitt-
genheter vi ligt antal in-
slutet av re- nevånare per
spektive år. lägenhét;'

S/«=§
1950 -

_ 1955
1940

“ 1945

' 1950
1955 2,5
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om B:
“Den enskilde elevens betyg uttrycker 1 vad

mån han 1 relation till totala antalet övriga
elever 1 årskursen 1 riket uppnått studiemå-
ien för ämnet 11 f1-age."'.“sa star det 1 Läm-
planen för gymnasiet. När det gäller siffer-
betyg är det alltså inte, som många tror, nöd-
vändigt att medelbetyget 1 klassen ska ligga
på 3. Betygsmedelvärdet kan variera mellan
olika klasser. I en svag klass kommer betygen

1 och 2 att vara vanligare in 1 en genomsnitt-
lig klass, i en bra.klass komner 4 och-5 att
överväga, Det är alltså lärarens sak att avgöra

om klassen ligger över eller under.genomsnittet

Ett av problemen med sifferbetvgen är väl att
de knappast tillåter någon nyansering. I de

speciella fall där läraren kan känna osäker-
het, skall enligt läroplanen, sättas närmast

lägre betygrom osäkerheten gällei ett högt be-

tyg och närmast högre om osäkerheten gäller ett
lågt betyg. ° A _ ' '

Eleverna har rätt att kräva att betygssätt- '

ningen ska vara objektiv. .“tt av hjälpmedltz
till en objektiv bedömning är ie diagnostiska
prov som sänds ut till alla skolor 1 landet.

14
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Om bedömningen ska vara objaktiv;bör¿ïäraren också

ta hänsyn till elevens kondition för tillfället,
och till de speciella svårigheter som vissa elever
kan ha i vissa ämnen (talfel m.m.).

Man kan kanske ifrågasätta onen enda lärare har möj-

lighet att bedöma objektivt. Borde inte bedömningen

bli mer objektiv om den utfördes av flera lärare?
Faran finns ju också att allt för stor vikt läggs
vid elevernas förmåga att minnas inlärda läxor.

Många tycker numera att överhuvudtaget användandet

av betyg somett mått på kunskaper är föråldrat och

odemokratiskt. Frågan om betygen ska avskaffas eller
inte får varje enskild elev själv ta ställning till.

Lena Simryd

Fotnot: Påpekas bör att denna artikel ej är något

ställningstagande, utan endast konstaterande av

fakta.

-nu-cv---»manen..................................................................................................................................vn. . .... ....... .-
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.IBK-RYA=8KOL&Na--~f . .

I september står den nya skolan färdig och fack-
skolan och gymnasiets elever ka: ta de nya lokal-
erna i besittning,lokale: som planeras ge bättre
trivsel och bättre atmosfär.

Det byggs en huvudbyggnad i tre plan med flyglar
som rymmer aula, bibliotek och matsal, och till
det en fristånde anläggning för gymnastik och

bad. Det betyder att den nya skolan bildar en komp-

lett enhet med and nödvändiga mstimuønsidka-
ler." Fackskolan och gvmnasiet skiljs med andra ord
helt från grundskolan. f '

PLANERING: Huvudbyggnaden utformas så att innan-
för huvudentren har vi ett stort centralkapprum lik-
nande grundskolans, med "enmanstoaletterH,-bänkar
längs väggarna och därtill åt varje elev ett lås-
bart fack.' I övrigt upptas bottenvåningen av ett
uppehållsrum, institutionslokaler och expeditioner.
Klassrummen förläggs till det övre planet och mel-
lan dem inreds små stulieceller där eleven i lugn
oehfro har tillfälle att läsa på sin läxa.' Den.

enda institutionslokal som inte komer att inredas
på bottenvåningen blir en inläxningsstudio. I
källarplanet reserveras plats iör olika hobbyint-
ressen i väl tilltagna lokaler. Där inreds också,
på elevrådets försla, en cafeteria med automater

' 1-6.
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för kaffe,läskedryekerÅbch“Üröd}' Elevrådet koma

mer dessutom att få en egen lokal.
MATSAL: Men trots allt annat så blir nog den nya~

matsalen den viktigaste förbättringen, även om den

blir snålt dimensionerad (168 personer), vilket'^l
betyder att utspisningen liksom nu kommer att ske

i skift. Matfrågan löses genom att maten hämtasí
från det nuvarande köket i värmekantiner. =V='

AULÅ: En lättnad är att skolan får en egen sam;

lingssal, en aula för 212 personer. Där kan de '_

gemensamma samlingarna ske och skolan slipper'anÄ'
vända Sagabiografen. ' _”: t

v I -

nlnmnäecmïnc ocu BIBL1oæEz= Kommunen ansvara;-,_

förutom genom skolan, direkt för en del arrange-
mang. Den skall driva den nya badanläggningen ;;,
och i anslutning tillägg servering. Skolans och

kommunens bibliotek samanslás och vardera sva- _

rar för en halvtidstjänst. Det innebär att bib- '

lioteket kommer att stå öppet bade under dag-
och kvällstid. ,

.rsf Sven-Åke Nilsson.
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AKTUELL INFORMATION TIIL HJAIKLR STRÉHERSIOLANS
ELEFVER RÖRANDE HEDHISK DYRKAN AF FOITPLAIT-
NINGSORGANENfSANE DE NATURLIGA RELATIONERNA
ILLAN INDIVIDER AF OLIKA KÖN. _

Många tänkande män och kvinnor i vår tid ha sä-

kert ofta undrat öfver det förhållande, att köns-
I

organen kommit till att oli betraktace med mycken

ogunst, blygsel och till och med ett slags för-
akt. För hvar och en som frånser den allmänna upp-
fattningen i detta hänseende, synes ëet märkvär-
digt, att man skulle skämmzs mera fö: dessa or-
gan än för halsen eller ansiktet. Det okonstlade

barnet, som ej ännu blifvit fullproplat med kon-

venansregler, sätter jämt och samt sin kära mama

i förlägenhet genom att ej taga ringzste hänsyn

till det " opassande" i att låta vissa partier af
kroppen vara synliga. Män och kvinnoi i barbariskt
tillstånd bssvära aldrig sin kropp med några klä-
despersedlar, undantages i kalla klinat, hvarest s

djurskinn få göra tjänst som sk/ddsmcdel mot köl-
den. Uti somliga trakter af Mexico, hvilket land

ej befinner sig helt och hållet utanför vår civi-
liåbtions råmärken, bada man och kvinnor tillsama
man; i splitt naket tillstånd. Sammalunda lär för-

18



hállandet vara 1 Japans badinrättningar samt i
vissa delar af norra Jemtland.Ingenstädes,utom

inom vår civiliserade värld samt bland muhamme-

danerna,betraktas könsorganen med en grad af af-
smak,som nära nog sätter 1 fraga den gudomliga
skaparens vishet.Å andra sidan framträder ej
sinlighet,i dess gemenaste och mest demoralise-
rande former,mera allmänt än 1 de större krist-
na samhällena snmt i Österlandets harem.

Frågan om orsaken till könsorganens förned-
ring än emellertid lätt att besvara.Under värl-.
dens tidigare skeden var det brukligt bland hed-
ningar,hvilka voro slagna med häpnad öfver fort-
plantningsorganens mystiska förmåga att frambringa
mänskliga varelser,att egna könsdelarne en he-
lig dyrkan samt att resa upp beläten efter deras
liknekse. Dessa folkslag kommo småningom i beröring
med Judar, kristna och muhammedaner, hvilka kände«

sig sä upprörda öfver hedningarnas egendomliga af-
gudadyrkan, att deras motvilja för dylika beläten
efter hand kom att gälla själfa de organ, på hvilka
vi äro beroendeför den mänskliga rasens fortplant- .

ning. Denna uppfattning har blifvit allt mer utpreg-
lad under århundradenas lopp och är numera.förhor9
skande inom hela den civiliserande världen. lan äger
befogenhet att tala och skrifva om alla delar af den
mänskliga kroppen, med undantag endast af de organ,

19



hvilka hänföra sig.ti13 fortplantningen af det
gänskliga slä tet. 4

när en del af nina läsare ei förut hört ta-
lad om att hedniska iolk ägnade dy;kan_át
beläten,skapta son könšIéLmarne,víIl“jag här
framhá1la,attfarkë6Ioøer under sina foæskningar
i ruinerna af Hereulaneum_ocn Pompii_§amt på åt-
skilliga andra p1atser'i"Europa"fuinit tillräck-
ligt många dylika afgudsbiIderfför.att fylla ett
museum i Neapel därncä.Ûetta förvazingsrun af
den gråa forntidens ieliker“går“urder namn af
"Hemliga Museet".Belätena äro"til1verkade af
sten,metall, lera,elfenben samtvaiiera i stor-
lek från små berlocker till väldig: statyer. .
Fakta rörande hednisk dyrkan af delnafsorts
beläten ha blifvit hämtade ur Habackuk Skräplunds
arbete,'Afhandling öfver dyrkan af Priapus".
"Denna dyrkan förekom ej blott hos de gamle
Romarne,utan spred sig äfven till öelar af
Tyskland,Norrbotten och Gotska_5an«ön,såsom
frangår af upptäckten å-dessa platser af be-
läten af antydda art."(Heuström-Re:dahl-Ekbom: "g
Algebra och geonetri, del 1). _

"Det är ett egendonligt oeh anmärkningsvärt
förhållande,att i sonliga.länder munslemmen
var uteslutande föremål för afgudisk dyrkan,
medan i andra det kvinnliga organnt ställdes
högst och tillskrevs gudomlige,ogenskaper.
Sålunda lät en af Egyptens tídigaze'monar-
ker uti länder,hvilka han'iade¿under sin
spira, uppresa väldiga p61are,på hvilka af
bildningar af de kvinnliga k*nsdeI:rna
voro återgifna."(Saraïk?lla som ofvan) '

“Det må vara af inträsse för den,som

spika hästskór'öfrer dörrarne för att få
"god tur",att”öeñaÉáedqår*cn kvarleva
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| | .från hedendomens tid.Det var allmänt bruk bland-Ä
Araberna i Nordafrika att spika upp framför si-
na tält ,öfver sina dörrar o.s.v. könsorganen

_ - t? *_ _af en ko,ett sto eller en kanelhona för att vär-
ja sig mot häxor och onda ögon¿ Då organen ej '

sjäifvammae enakaffas ,f1°1< en' mumsig af-
bildning göra samma tjenst. Denna senare var g

1 .- _
_ . .. - - _ _- .Lvanligtvis illa hopkomnen och varierade hetydligt

i fråga om utseendet. Slutligen tog_afbilden I l

formen af en hästsko ,och på så vis har denna
kommit ett bli en slags talisman öfver hela';'H

. , | ,
- 1 'I I ;1_. V ..; _ ...levärlden, änskönt man á de flästa håll sanne-in

likt har föga aning om huru dess användning_först
uppstått,"(Norrman-Boaltzbet svenska samhäl- WIWI

_ - '_, » _ \' - '_ '-let, förvanskad upplaga, del 1).
Könsdyrkan har af en del författare påstâtts

A

vara den äldsta religionsform man känner
till.Säkert är i alla fal1,.att den förekom
flera_sekler före kristendomens pppträdande,_-
och man vet äfven att den fanns till före

I~ Platos,Pytagoras och Aristoteles'tid, Under a
' -~ .Z

f apostlarnas tid florerade denna dyrkan all-
' mänt bland de hedniska folken och fortfor i

långa tider efteråt
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Uti Isermia, i förutvarande kungadömet Neapel,
. ' ' e

spåras könsdyrkan ända fram till år 1805, då

aen ryktbere gerdbärningen inträffade; hvilken
ödçlade landet. I Japan lär den förekomma än;
i dag. En amerikansk GTA- agent, som för några
år sedan besökte sistnämnda land, omtalade, att
han där.ofta sett många små afgudabilder i form
af.mans1emmar. Ofruktsama kvinnor bedja öfver =

_ A

dem för att bli välsignade med barn. Tinges- ,

tarna i fråga finns att köpa i vanliga lek- .
saksbutiker. vid Kamaquara, en rykibar tempel-
grund, finnes ett stort klippblock, uti hvilket
en ypperlig afbildning af kvinnans yttre köns-
delar är inhuggen. lan påstår, att klippblocket
var försett med denna inzistning, éå det för
länge sedan gräfdes fram i dagen, och det är
därför sannolikt att någon för århundraden till-
baka afliden hednisk konstnär är azsvarig för
ekulpturvärket. xiippen är emgirvèn er ett '

stängsel, utanför hvilket stora skaror af o-
fruktsama kvinnor ständigt knäböja, sändande

upp böner om att blifva hafande. Vid klippan är '
äfven uppetäilt ett ke11ekterr1n,'vt1-hvilket en'
stor del pänningeoffer dagligen neólägges. .

"Bland många folkslag", skrifver ex ökänd svensk

författare (undertecknad), "var det brukligt för
en Jungfru att offra sin mödon åt ett könsbeläte

22



före inträdet i äktenskap, på det att hon ej måtte

bli ofruktsam. Denna sed förekom allmänt i Indien,
Japan_och på många öar i Stilla Oceanen samt fort-
lefver alltjämt i åtskilliga trakter. Å ett offent-.
ligt torg i Djakarta fanns en kanon, hvilken af hol-
ländarne blifvit tagen från infödingarne. Dess slut-
stycke var format som en hand, Hvars tumc hade ut-
seendet av en manslem. Till denna kanon vallfärdade
Malajkvinnorna nattetid och satte sig grensle öfver
densamma för att tillförsäkra sig fruktsamhet. Vid
bortgáendet lämnade de dftor sig en blomsterbukett
såsom tribut åt den mystiska tummen."

Det gör föga till saken, när eller var könsdyrkan
uppstod. Hvar och cn, som har någon föreställning om

intensiteten af ren religionsifver, kan emällertid
lätt inse, huru häftigt forna dagars israeliter och .

de första kristna skulle angripa denna hcdniska köns-
dyrkan, samt huru naturligt fördomar mot organen,

hvilkas afbilder voro föremål för dyrkan, skulle -

uppstå. Häri kunna vi förvisso upptäcka den ursprung-
liga anledningen-till de förvrängda begrepp_om hvad

som är passande eller ej_i fråga om könsförhállanden,.( 0
hvilka vunnit burskap ej allenast inom hela den krist-
na världen, utan hvar hälst någon högre religionsform
än könsdyrkan gjort sig mera allmänt gällande. I
orientaliska länaer, nvarest dy:-kan af ae 1w1nn11¿e.

könsdelarna blifvit grundligen utträngd af muhamme-
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danismen, ha ej blctt dessa partier blifit, Ü

så att säga, lysta i bann, utan kvinnorna

sjëlfa måste beslöjas samt så mycket som möjp

ligt hållas dolda för utonstående blickar.
Yi se sålunda, att ruhammedanerna gått_ännu
längre i sin fanatiska förföljelse af köns-
dyrkan och i sitt undertryck ande af allt,
som i ringaste mån kan ¿lfa en erinring °

därom eller nänsyfming därpå, än ae krist- *

na gjort. Han må Väl med anlednizg häraf '
fråga; Om det nu finner goda grurder för
var blygsel med hänsyn till könsíörhållanden,
huru kcnmer det sig då, att vi, ned vår fram-_
skridna civilisation, stå efter nuhammedanerna

i detta stycke? Om däremot_vår ulpfattning är '

felaktig,hvarför ej då ändra denzamma i öfer- '

stämmelse med rim och reson?

Stilla funderingar: att omgifa fortplant :-
ningsorganen med en sådan heilighetsfullhet
sam; iaxtaga en så uestuaema tyaulatennez

. 6i fråga om dem under vårt sociala och moral-
~

. - Qiska umgänge, att våra män ooh kvinnor bli ...
tillgjorda, okunniga, ia, rent af fánig i l

sitt uppträdande, på samme gång som qiviligag
tionen blir snarare en förbannelse än_en
vale:-gnelae för en aëi af nskiiighecen, som

sluter sig till de hävdvunna åsikterna?
24.



Häst i ordningen kommer spörsmålet: Hvart
skola människor vända sig för att vinna upp-

lysning om förhållanden,-hvilka röra deras
könsorganism, en kunskap, på hvilken deras
sociala sällhet i viss mån är beroende?

Jag föreslår svaret: Antingen till medicins-
L ka och fysiologiska arbetet, skrifna i orda-

lag, hvilka hvar och en år i stånd att fatta,
eller direkt till mig. Ledd af denna tanke
samt förlitande mig på sunda förnuftet hos

en klarsynt publik, har jag så till vida i
'denna artikel ej begagnat mig af utvägen att
slå bryggor öfver hvad man i allmnähet är
böjd för att betrakta som dypölar, utan har
vadat rätt igenom desamma, när jag funnit
detta vara bäst öfverensstämmande med mina
läsares sanna intressen. Jag önskar, att .

denna artikel skall bli mottagen af allmnä-
;_ heten såsom en pytteliten encyklopedi, in-,f nehållande gagneliga fysiologiska,underrät-
- telser och anvisningar för såväl vuxna som '

halfvuxna personer af endera manligt eller
kvinnligt kön, 4- -

I ' ROGER HLNSSON. .



ÄR Dnr nzxmïeæ 2 >

Ir act riktig: att idéer stagnerar pa°aet teo-
retiska planet, dvs, att idén godkänns, vanligen
entusiastiskt, men sedan faller pladask för att ”

ingen vill besvärá sig med att ge1omföra-och efJ"
terleva den? Allt för ofta sluts det-upp kring ett
förslag~eller'en idé Iran alla möjliga håll, man °

tålamodet som behövs för förverkligandet av'för¶ I ;

slaget fattas. Detta gäller var som helst och är_ Å

som helst, men ta det här som exerpel: _ =d@~

Ett tjogtal pojkar mellan sex och tolv år har eva-

kuerats till en öde ö under kriget. Planet de fär-
dades i har störtat och från kraschen undkom ingen

vuxen person. Pojkarna måste finnz.vägar att klara=
sig själva. De utser en ledare ock atiftar lagar..
Utan att egentligen förstå allvaret i sin situation
tar. sig pojkarna mycket entusiastiskt an att stifta
sina lagar och bestämmelsar. Ken mycket snart visar

O

det sig att få har tålamod eller vilja att genomföra
' ~ o

och efterleva sina iörslag,sina lzgar. Irritation . *-
uppstår. Ingen har lust att göra :ågot som inte även '
de andra måste göra. Ordningen brister. Pojkarna går 3

till attack mot varandra. Av de flrnuftiga lagar som

stiftades för att gruppen skulle lâlla samman blev

intet resultatf

Dra en parallell, vilken som helst!
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Vad tror gg VH

Signalernas flerdagnrsbesök i Strömsund inspire-'
. 1 ,,

rade i hög grad arga unga människor till
livliga och utdragn diskussioner övëšfjuštlånhet
religion och/eller kristendon.Flera klasser fíck
tillfälle att avlägga besök i EFS lokalerna före
1%/ä där signalerna körde non-stop."StoppU - låt
mig berätta vad Gud har gjort för_nig"..började' -1de.Sedan ställde de frigör till §êÉ'ajälva angåendeQ

_

Jtron-och besvarade den strax i sin episka pop.I
~ .. _Omaet var Signdlernas självutnanlnde'frågofreller

deras sätt”att besvara den eller vttcrligare.något
annat som väckte diskussionslustan hos nÅngn,kan

"_ L tzgeväl ste obesvarat.Men replikskiften blev det.”fter
2 ers besök tände det hos klassens då nrgaste,oeH'
han kuaae omçjiigen slita s1g.§;¿h EFS iokaicrna
för ett gå till den eftcrföij nde enge1akan.8an
säg det mera betydelsefullt att~klargörä.si§Ä*lny

_ ,

ståndpunkter för Signalerne. Kf

Senare har jag ställt tre 2:o2arc not väggen fö' “

att låta dem ge sina svar på några frågorååörst
det Bo-Göran Hedberg,son tror att bön gar bot,nen
orsakerna till botet ligger i det undernedvetna.Gen
non bönen ger man siq själv ett psykologiskt stöd.ä
Sedan kan det undernedvttne kall*s Gud,Buddha eller
Z.í11ím.rif^,1<.- d . *'
Gunnel Strö:bn;g,Sou tror på en Gud och som har
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OM BONNIE VIINER?

Ja, då kun Du ha strumpor som

korvar sig, Du slipper blåa-
kntnrr, ingon ser Dina koben-

ta bon (nen väl hjulbenta ben)2

Non, Du kan inte gå med jätte-
kliv (sou på blöjtnyran). Ingen

ner Dina ovantuællt välformade

ben, inte förrän Du går 1 trap-
por och kjolen börjar så aukto-
lign 'k1ättra' uppför låren.

DET STUTT STUTTA AR I PARA.



Klockan var vid pass halv tia denna regniga
höstkväll imaj,en kväll jag snart skall glöm-

ma.Det var under krigets slutskede och

jag hade just blivit hensäad på pzrnisxion.
Hin hustru Martha hade gråtande mött mig

vid flygplatsen.Tätt efter kom hennes il-
skare smygande.Hen var lätt förklädd,m<n jag
igenkände honom genast som "arl Anka.Hzn var
på väg mot träsket sedan kajsa lämnat Honom =

för Långben.Sist sågs han iklädd sin slitna a

sjönansnössa i kykan säljande användna sim- A

fötter.Harthn hade cmellertif alltid varit
svag för ankor och det var därfïr som Jon

jiftat sig med mig.Karl kastade sig emeller-
tid på ett eouthbotma freighttmin och blev
uppätcn av Ialt Disney som sen fick magsår ,

och kolade.Hartha och jag gick :en hem och

så föll bomben och så var alla slut.Så när

som på en liten vägglushena som förgäves

sökie sin i atonstoff drFn“*c make.Pessi-

mistiskt?Kanske det.0ch vazlor inte?
Om ni inte gillar detta rorgliga slut så

J
ändra historien.Vi skapar den själva och

Q
den borde alltså kunna bli som vi vill ha den.

» _ -0
Ända blir den sällan det.Vaå beror det på.

Ven vet,ven vill veta.Djupt?Javi1st,och det

värsta av al1t:DUMT ' Durtduntdumtdunt.

-o
ÛC

Ino

Oc

I

Eller hur.Bry dig inte om denna irtikcl.
Varning? Len skrevs efter13 timmars oavbru-

tet arbetande.Förlåt.
-.r



sett honom arbeta.> ° ' ' a. - _

Arnold Bengtsson,som tycker att det finns alldeles“
för många luckor i bibeln för att man skall kunna,
tro_pà yad som står där. ï'"' +V .

FRÅGA:Éurvun§fattar du skapelseberättelsen?'l°” li
§2:g§¿§g=r1a1gere så skapade människan för s1g;¿¿%¿

tillfälliga uppfattningar om de stora problsnenbl.J

naturen kunde de se hur allt kommer till, därav
II den rätta kronologiska ordningen som finns i bibeln

gggggl: Svárt.Skapelsen'kan sea på mer än ett sätt,
men bakom allt står Gud,. '“"“**~¿*
Arnoldglnstämmer med Hedborg; '

~ _ U . ,. 4' ' - ' -_'.__~_~lU0

rRÅGA; Hur skulle du föredra att läsa bibeln?
Bo -Göran: Som en rombn'.Den kristna tanken är för-
baskat bra.
Gunnel: Jag tycker NT är viktigast,men allt är
sqnt.0ch av det som sägs är det Jesus som säger*

det vikt1gaste.-
Arnold: Ja, jag skulle tänka; har någon annan

y%trat;samma,sak? Buddha, Muhammed? Var det inte
Sokrates som yttrade:"allt Vad I viljen¿¿,P2 _

D.
pRÅG¿, jr b1be1n något homogent§som en romanß^

Bo-Göran: Bibeln är ofullständig.Mbn kanskç¿skall
den skrivas iärdig någon dag. en ; .

Gunnel: A11a tidsperioder är 1nte~besxrrvna.Ib1ana
~ __ -

ställs frågan hur Kain kunde gifta sig och få
I ..

~ -n -.- _
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barn.Ja,det är mycket troligt att Adam och Eva

hade både döttrar och söner och att syskongifte

förekom?det var inte förbjudet då.

Arnold: Luckorna i bibeln är en stor svaghet.Ger

motiv till tvivel,

FRÅGA: Om du av_någon anledning begick ett brott,
skulle du då reflektera kristet,börja tänka på Gud. ~

Bo Göran: ' " 'Om jag stal t.ex.....Jag ar en renodlad

ateist.
örst skulle jag söka förlåtelse hos Gud,Gunnel:F

vinet 1 ein mr ekune medföra krefe eu; be inea-j

människorna om förlåtelse....nja,det det var en svår

fråga att besvara

Skulle förmodligen inte be Gud om förlåtelseArnold:
ginge snarare till Buddha.Han är lika bra.

FRÅGA;Om man bortser från det kristna budskapet ig

bibeln,vad återstår då?

Bo Göran: bibeln kan användas som Vishetsns bøk,där

finns många tänkvärda tankar _

Gunnel: Det finns mycket att lära av bibeln,även för
en ateist ' “

Arnold Kanske återstår nâgontin¿,kanske inte. _:

Lars Bölander
32
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, hans "Kalejdoskopisk upp-
] gärelse mellan ögat ocr

"Ö.G.I. Lyråns norrländska 7 i

~ litteratušïris tilldeladesi år Per- _ik Engberg for

den sovande handen".
I juryns motivering till
priset heter det:"I en kva-
litativt mycket jämn serie .
dikter präglade av intelli-

'gens och engagemang gör Eng4
berg upp med de flesta moder-
kna attityder och företeelser POETENENGBERG:i välfunna och ofta satiris- analytiskt 3838
j ka bilder;där hai på ett mellan tvâ & ett

fint sätt utnyttjat de typs- av R_;H“n°°"“ °°h
grafiska möjlighaterna? (ÖP) P'E°nn5b°r3 etc'

6

Ja,hörru du,du hxr alltså vunnit I:a'pris i Febus'
litteraturpristärling i år,men hörru du,hur kom det
sig att du bara :lev tvåa i fjol?Du var visst inget
vidare då,hörru iu? _

----- Norrlands Störste Kände Intellektuelle Littera-
tör mellan femton och tjugofem år var det ja.Jaså
du är poet,hur fån du egentligen inspiration ocg
kraft att omforma dig själv 1 ord,du?Genom att ba-
da naken 1 fjällajöarna här i t:akten,det är för-
resten lika naturligt för mig som att äta gröt till

.frukost.Det är ji en vacker trakt det härimen vem
thar egentligen betytt mesæ.för dig,hörru du,som

poet mener jag? (Elvis,Erank -4ppa,Bengt Ollander +
ßallaandra kändisar,ulandsmänniskorna,Birger Anders-

son,basket,Lasse ñiklund (?),IE,Vänsterpartiet Kom;
munistez-na,Mienaux,æ s,,<sberg,«. sjöaihcn Adam sjö-

I
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man, Iveroth, Coltrrine, C“arlie, u, mag. Lind-
strand som jag tycker fr, och jag Hoppas på bra
betyg)

_ f
= L

Hen,hörru du, vad tycker du ëgentligen om mig. _c_ au
Du i all ära, men hbrru du, det är väl i alla 0 --
fall jag som vunnit tävlingen åt dig; jag inte
fått dina prispengar än men fråga mig vad du
egentligen menar med detta ekivoka; relativt på-=
stådda: =“"~

. ' " fp'
"nar v§.vidrörde~4olen orsakade vivden svåra =-brännskador i~ansiktet,döda figelvingar. .~- 'gtörtadg ngt -'__~,Ã..'» _\._~/,: '_ ;--_-_ ;:=',-=1'..'. '.- -

. '_ I I L;lI _: 1- _.. czmarkenn
lemlestades i asfaltens ipriohor ooh i lndieps,

_

hungermunnar ” h "“<'; ' _:¿ ; _h¿ .räddade endast av Isoergens vita tillväxt
~ f .I

- , Y

första dagen i dette helvete som-följde när
~ "' --vi ännu kunde prskilja varandras kroppar och

»höjda huvuden forsökte vi att omfamna oss-
- 0själva nära att kvvas

medvetet omedvetna om änkornaa jubel
_

5
_'

två timmar och”en dag eller något senare
under ständiga minnen vërkte våra armar

* lodrätt hängande ' 1.. “"
kräkande ii' V; i _

men tro inte att vi bêïßde nÅ¿°t tï inteatt vi saknade något med galnz ord och skrot-
beklädda skägg hade vi nått målet"
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Männißkn är iD'ueHgOå,hO är Ö.11m.Hu-- 3 o'w...|.' Ofta.

en ståndpunkt och sedan fattar hon inte mer.Även
om är akademiker.

Du målar också.Gár det bra?Ja,med färg,men
jag skulle vilja göra en film om tillfälligheter,
ögonblick.Du menar t ex när:

"trots att vita lamm oun blåsvarta negrer. konfronterades i drive-in-biografen såg jag
»sköna helena i perspektiv projicerad uppoch-

° ner i en surrealistisk backspegel '

G

den ungefärliga människan inom mig vände sig
över transpirerande_tangenter

'

och trehundra soldater stod vakt runt varje
tryckbokstav;- V

' jag växte hundra meter i förtvivlan
mellan flikar av silver och en tapperhets-
medalj

.

när materialet äntligen tog språnget ut i rum-
met rann don ut genom lädersätet och upp genomhimlen mellan blunddockor plaststatyer-milli-'
metermänniakor stavade jag

ökenkärlek Och-plastpenis öken
kärlek plastpenis

' jag vaknade med ögonsplitter och skuggmoln på
= väggen och svampmoln i himlen."
L

Jaså du.
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' hU,vEaxLIcum¶ "Y

--handelsminister nedsänkt i verkligheten;
som vår handelsminister i New Delhi,och
Unctad konferens °" '

konverserae pratbubblor mellan 1 4oo delegater & =

Soo sekreterare ~
- »

Å

och mat+huöret gottgottgott

men det finns anledning att inte vara alltför
optimistisk sade den svenska delegationens
ledare

handelsminister Gunnar Lange

Unctad.United Nations Conferens on Trade and

Development

ett steg/en axeiryckning 1 rät: riktning
närmare

'en global.strategi för Utveckling och '
ÅInternationellt Samarbete'

och tusen barn svälter ihjäl mellan Langes

cigaretter

den första ,den siste. för dagen
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och det gäller ett av vår tids största och

viktigaste problem slutadededede dagen

och DATA,män & kvinflor stannade FAKTA:

40 W av Jordens befolkning ärggglggy Å .

äslßzisanäsfïiäggggšmgâíåš šš§§m*¿¿3m1n_@=_i _:.;§§åa,,š¿gSs mi
1
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Ny dag.Lange New Delhi,1yssnarögon i ansiktet
och öron+pennor i händerna,
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kors runt den sovande'jättehanden

ögonen gömda oförmögna att ge,

V -e .- . ;<.~;;¿~; 1 f.

Plaatansikten harïmuræfdaïlatfänsterportar
ogenomträngliga som špëglurêoohï' ,. V

- 1 New Delhi återstår efter sex veckor inget
= anna 'än ord ORD Ord orordordordordordordord

Or d d d å d, 3 gzä s%°@s§â sšâääšïšfïd
inga šgrïgra gngšdggšåogädiggërgost Fdbara

baråïölïl) stora'STORA förbannade ord. V

,: per-erik engberg

.D__en¿1.11.v.ß.1:r1.<1..<~=-_._ai.t1æ§Lt.i.ønen -i. _11.-1.ë.r1.<1<:=.1'.n§.

Världen är inte längre delad mellan öst och väst
utan mellan rika och fattiga.Klyftan mellan oss

rike och världens fattiga ökar stänaigt.2/3 av

' jordens befolkning svälter.Förhå1landet för5

dessa 2 miljarder människor försämras årligen.
1 U-ländernas andel av världshandeln är skrämmande

liten,och den sjunker stadigt.Samtidigt sker en

enorm befolkningsexplosíon.Nöden är enorm ,och

vi, världens överklass, gör ingenting för att
~ avhjälpa den .Ungefär hälften av den ynkliga

u-hjälp som nu ges ,tas igen i form av skyhö-

-'~y" - -- '*. t ßÛü'.



ga räntor och pâ annat sätt.
U-landshjälpen utgjorde för sju år sedan 0,9 %

av industriländernas bruttonationalprodukt.
I dag har siffran sjunkit till 0,6 %.Som exem-

pel kan nämnas att"landet sverige" avstår 0,3%

.av sin BNP till bistånd åt de fattiga länderna
Dessa löjligt små"a1l~osor" är betecknande

för den brist på solidaritet som vi i de rika
länderna visar gentemot svältande medmännis-

I
kor. . « *; .

5
Hur bekäm2a.nöden?

Först måste vanföreställni1gen att "u-landshjälp
är nådegïvor som de fattifa tacksamt oeh öd-
mjukt bör ta emot",utrotas.I-landsbiståndet
är ingenting annat än en solidarisk plikt
gentemot_likvärdiga medmänLiskor,Då vi in-
sett detta återstår att skaffa kapitl,dvs
pengar,pengar och åter pengar.Det finns
främst tre sätt att skaffa det stora kapi-
tal som behövs till de. internationella bi-
ståndet.
a/ Totalt ;vskaffande av militarism .

b/ Standardsänkning i de rika länderna genom s

kraftig nedskärning av lyxkonsumtion. 4
c/ Inställande av för närvarande onödiga

forskningsprojekt,t.ex. zymdforskning.
Hilitarism
För närvarande satsas 623 000 OOC 000 kr.

n
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per år på att förbereda och utöva krig.Detta innebär
att varje man,kvinna och barn på jorden årligen beta-
lar 200 kr. var för att förbereda sin egen undergång.

De årliga militärutgifterna är 30 gånger så stora som

den totala u-hjälpen.
Ett exempel som visar hur mycket militarismen i verk-
ligheten kostar är följande:Ãrsinkomsten i Vietnam
är nu i genomsnitt c:a 500 kronor.Att föra Vietnam-I

»-kriget kostar USA omkring 190 000 000 000 per år
för närvarande.Det vill säga 9 000 kronor per syd-
vietnames.På en 4-barnsfamilj blir det över 50 000
kr. per år.0m USA velat satsa dessa resurser på
välfördelat fredligt bistånd hade det knappast
_funnits grogrund för gsrilla. -I .I _

I "landet sverige" satsas årligen på fredsbyggande
u-landshjälp en summa av 500 miljoner kr.,medan
krigsmakten,dets.k."försvaret" ,får det tiodubbla.
till en verksamhet som i stället motverkar freden.
Krigsmakten främjar också nationella och grupp-
egoistiska intressen.Dessa två "intressen" är mycket
starkt bidragande till den nuvarande klyftan mellan
rum sen fattiga länder. , _

Det fordras alltså en total nedrustning för att för-
ändra förhållandena i världen.Här skulle "landet
sverige" kunna gå i_spetsen.En avrustning skulle
kanske innexbära vissa risker om inte andra länder
följde exemplet, men dessa risker måste tas. En

nedskrotning av krigsmakten skulle innebära fri-
41



ställande av kapital och personal som sedan

kunde sättas in i bistándsarbetet.Krigsindus-
trin skulle samtidigt anställa: för fred-
lig produktion.
Emellertid måste denna avrustníng ske snabbt

eftersom tiden är mycket knapp.

Under de mest gynnsamma förhållanden kan

jorden rymma mellan 6 och 10 miljarder 1

människor.Det innebär att vi hzr 30, i *
nödfall 60 år på oss att göra rågot ra-
díkalt.
Standardsänkning
Standardsänkning i de rika länierna är

också ett 'nödvändigt kr;-_: för ett en ut-
jämning mellan rika och fattig: i värl-
dens klassamhälle skall ske.Vi måste till-
fälligt sänka vår standard för att kunna

rädda världen från en katastroi.Detta in-
nebär ingen större uppoffring eftersom det

2'

bara är lyxprodukter vi måste zvstå ifrån.
Rzmdforskning
Stora summor läggs också ut på rymdpro-

jekt av olika slag.Enorma resuzser ,báde

materiella och personella, förrlösas till
ingen nytta.Innan vi har råd att företa en

helt meningslös färd till månen måste vi
ha avhjälpt världssvälten.

42
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Yäanßß lraev:>s111_'°,i9!1.<-=? ßplalëanåna?
Bland de u-landsengagerade finns en falang som anser
att väpnade revolutioner är det enda sättet för de

förtryckta i u-länderna att nå social rättvisa.Det
är ju ofta så att u-länderna styrs av reaktionära
förtryckarregimer som gynnar en liten privilegie-
grupp och därför saknar det övriga folkets stöd.Ur
sådana förhållanden växer revolutionen fram .Dessa

. Irevolutioner motarbetas av de imperialistiska stat
terna som har intressen i dessa u-länder.Vietnam,
Guatemala och Dominikanska Republiken är utmärkta
exempel där en stormakt, i detta fall USA, har mot-
arbetat sociala revolutioner med våld. , .

Eftersom det är tydligt att situationen bara förvär-
ras i u-länderna är det troligt att flera Vietnam
uppstår runt om i världen, främst i Latinamerika
och Sydost-asien.Våld föder våld, och de imperialis-
tiska staterna, främst USA, kommer att föra krig,
Snart Sët ÖVera11t~Krïgsinsatserna kommer att bli
större och större, och u-landshjälpen kommer att
minska i samma takt.Till sist kommer västerlandets
imperialister att känna sig_så hotade att kärnvapen
blir den enda 1ösningen.I och med användandet av -

kärnvapen i krig har början till jordens undergång
inletts. I'
Att satsa på våld kan inte leda till annat än en
ökad spänning, och till sist_till utbrytandet av
ett tredje och sista världskrig.
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Radikflyncifism är en nödvändighet för en varak-_
tig 1 :sing av de eLorma_p;eblemen. ;_ _ »,.'

__.1=f««11.1<.-;1~~».~,<=¿1.ff.1@.=».
~ " gmson losnl. H

Den mpadfria vägen ar enlíbu vår åsikt den en- '

da rätt .Han ken inte bygga en lycklig värld _

på tervnrbalnns.ellnnfolkligt samarbete nås-
te byç~' på.förtreende och inte som nu på

f1f_u.kt.^'~.. .v , ' - _

Denne fredliga väg innebär en *applöpning ='
ned tifon på grund av de faktorer-vi tidiga- ' _

re har skrivit om .lärför måste vi organi-
sera ofn och-verka för.våra idéer för att
fortasr möjligt komma i na¿oritetestä1lning...,
Endast nn vi blir tillräcïligt många kan vi '

påverka politiken i en-paciiiutiek och gle-
bal riktning. ^

VMB och V00

VHB ,V?“1dsnedborgarnöre1sen, borde kunna san-

lc de Plnstv av osa.Den är en opolitisk,paci-
fietisk och världscmfattnnde crgnnißation een

vill bekämpa innkränkt nctionalistiekt och

gruppe,@istískt tänk¿nde.Den vill få oss att '

i
'I

li

' «

~x
inse vårt globala ansvar;Som vär1¿5ne¿b°r~¿f¿ I
slutar dc tänka att "vi"="sverigf" óch"vårt" 4

-"svenskarnas" och tänka; i stället, kànske'
något patetiskt uttryckt, "vi"="\ärlden" och
"vårt"="nänsklighetens". '

Son världsnedborgare är det-omöjÉ1gf'att
dena 1 ett nat1:2«11: fars-«;=u?,°<n du bör

I
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i stället kräva aktivt fredsarbete, t.ex. u-lands-
tjänst och fredsforskning.

VCO,Värnpliktsvägrarnas Centralorganisation,är
helt nyligen bildad.Den samlar alla "svenska"
värnpliktsvägrare och ger stöd och rid.VCO har ock
så givit ut en handbok för värnpliktsvägrsre.Där
kan du få alla uppgifter om vapenfria tjänster du
behöver.

Till sist VHB:s adress: VMB Jungfrugatan 30 ^

sTocxHoLn'ö
Och ytterligare till-sist:Vill du fråga om något
eller kritisera något som vi skrivit i artikeln. f
så vana dig t111= BJÖRN c4nïFELT 1a- w - 1

e11er: LARs.JAconssoN R 111 5 b ua .

.
* 1.I-QDGQQZQIQIQCIQICP

Några fakta om tidningens_tillkomst.
Först skrev vi de ursprungliga nanuskripten på
maskin. ' »

Sen skrev vi om alltihop i samma format som tid-
ningen nu har.Det tog cza 3 timmar per man (6 stf)
Sen gjorde vi ett nummer av tidningen med nästan
bara b1anka sidor. '

Sen överfördes allt till stenciler.Det tog en tin.
innan vi besegrat stencileringsapparaten på poäng
och fått till ett ex av en stenoil.Wed den taktenQ ¿ \:__ -_..
eku11e vi ha varit k1ara den 11/2 1969. '* ~ °

-Men vi skärpte oss och här har ni tidnLngen.PLEASE

45 ._v .
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Krypande på alla fem tar Jag'ñïg up1för den smala vind

.I
ælï JH :J 5'/' 7' ~I igx,

lande trappan till vindsvåningen.I duxklet skymtar Jag en

dörr,genom vilken hörs ett entonigt mæssande:“...CQ 80

CQ 80, GQ 80 from sierrz lina three ztlu zulu november,

calling CQ 80, CQ»80....".Försiktigt vrider jag
1

I
om dörrhandtaget och kikar in.kJtt mysi iskt blåaktigt “Å
ljussken slår emot mig.Det kommer frå: en överdimensio-

* nerad Tïéapparat-placerad på en gustatiansk byrå.Djupt
nersjunken (sågottdetnugår) i en fåtölj sitter en stor-'
växt figur,helt försjunken i 84:e avsxittet av TV:s nya

serie: "Skipper Worse och mysteriet med den enarmade

mannsn".Figuren i fråga är Connv Berg:tröm,elev på

telelinJen.Jag inleder konversationen med ett hurtigt
"Va e're fråga om?"Svaret kommer snablt och koncist:"
Soanes har just gift sig med Fleurs s\ärmor_och Jagas nu

av kommissarie Ironside i skåpbil på-Downing Street?
Ana,aez var så det lag t111.Ett nerligt ts11na11

för musslmaner.Resolut slår jag söndea TV:n och säger

med min djupaste basstämma:“lin bäste herre.Redogör

för organisationens syften och arbetsnetoder.Sanningen

hela sanningen och intê~vürst mycket ner än sanningen"

conny (snabbt,nekt1skt och nea skånsk ¿c6en:)=Fno

betyder Frivilliga Radio0rganisationen och är en av för-
svarsorganisationerna.FRO:s syfte är att i fredstid ut-

I
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bilda kvalifiçerad radiopersonal till gagn för försva-

ret.FRO:s medlemmar kan ibland få bistå brandkâr,po1is

eller hjälpa till vid t.ex.rallytävlingar eller lik-
nande.Man försöker konbincra nytta med nöje.Här i
§trömsund har vi t.ex. egen klubblokal, där vi får kö-
ra amatörradiotrafik.P _

- "Amatörradiotrafik???"
"Ja med anatörradiotrafik menas rafiokontakter

mellan radioamatörer i olika delar av världen.Hör på

Pekka i rummet här intill.Just nu håller han på med

att anropa.OrFet "CQ" som upprepas är anatörslang och

betyder "seek you" eller "allmänt anrop" .När nan

fått kontakt med en annan sändaranatör utbyter man kan-
ske tankar och erfarenheteI,nen åest blir det prat om

sändarutrustningen.ßtt par dagar efter kont kten skicå
kar man också sitt personliga specialtryckta "QSL-kort"

till den amatör nan haft kontakt ned." '

"Pratar ni'länge varje gån:?"

"Litte ta vondera.Ibland blir det bara 1 minut
ungefär,men ibland flera tinnar i sträck.I vilket fall
som helst,så skaffar man 'dig vänner över hela världen
på det här sättet.En kul grej att nämna i sammanhanget

är ett vi råkade nämna för en sändaranatör i Hamburg att
1

u Q 0teleskolan gör en studieresa till Tyskland nu i var.Ryk-
tet spred sig och det resulterade i att minst ett dussin
tyskar vi haft kontakt ned erbjudit oss att bo hos den."
- "Har ni fått kontakt med alla kontinenter?"

"Alla världsdelar utom Åustralien".
"Hur många kontakter har ni huft?" '

"Svårt att svara på direkt,trots :tt vi för logg-
- 47



bok, men det rör sig om flera tuse: sedan novem-
ber då vi startade." .

"'Heltidsfritidssyssels¿ttning alltså.?"
"Sure man; häromdagen satt Jag 43 timmar i

sträck framför trancsilvern."
"Trevligaste Q80:t (radioxontakten) ?"
Iell, kanske ryssen på Kamtjatha eller kans-

ke Ilvsnabben, som vi fick kontakt med utanför ,¿_

Bermudaöarne. nyligen." I/
“Tar vem som helst sätta sig ner vid apparateæå

och 'köre' 7" .

"ne;|, man maste vara malen 1 mo (15 n-/ar)
ooh kunna telegrafi. För den sakens skull har vi
en fortlöpande tclegrafikurs under ledning av
In88iaI.II

"Piggis???"
"IDvs. John Ingvar Berg, allrourdbegáved målare

fràn Vágdalen. Det är framst honon vi har att tacka
för att den här verksamheten kommit igång."

Vi går in i det inre rmmet. Väggarna är klädda
med kort från världens alla sju hörn. Framför tran-
cbivern (= sändare-mo ttagare, 400_O kr, kommunalt _:

bidrag) sitter ung man ned misstänkt utputande tf
överläpp. Det är Lars Åke "Pekka" Persson, studer- i
ande på telelinjen och vilklädd idrottsman, som

Just nu utbyter filosofiska djupsinnigheter med en

kanadensare: ".... and should you have a high ohn-
meter reading across the tel-ninals you replace the



'» .f 1-o1;no1;= ne: kan vem befogat att påpeka en författa-

i

F-maa-vv

choke with a 3 ma audio choke having a d.c. resis-
tance Of Öhmeoooon

I en 45-sekunders-tedricknings- paus frågar jag '

Pekka om det är tröttsamt att sitta och prata i tim-
tal, speeieln naweua (dum fraga) '2

"Jo vars, ögonlocken hänger nere vid hakan ibland.
För min del så använder Jag stimulantia i form av
Ljunglöfs ettan. Fast ibland är man så omtöcknad att
man lägger in en tepåse i stället, men det ger ju
nästan samma verkan." .

5 In genom dörren kommer Earl-Erik Eliasson, hög- '

frekvensamplitumoduleringsexpert, telelinjestuderan-
ëde, bosatt i Hallviken. Det är honom, som Ströms af-

färsmän har att tacka för den ökade omsättningen av
radioapparater. Hans främsta nöje består nämligen i
att "reparera" radiomottagaro.

"Du", säger han med sin lugna, spruckna stämma,
"innan du med det snaraste ögonaböj på fläcken läm-
nar lokalen, så skriv att intresserade är välkomna
hit."

Instinktivt slänger Jag mig nerför trappen och
rullar ut på gården med en hastighet av sisådär 18
knop. När Jag reser mig upp fastnar jag med huvudet
mellan ett halvt dussin antennlinor. Rör sent inser

\Jag att det är en LSD-berusad Jättespindel som spänt
lupp antenntrádarna. - ~

Roger Hansson

ren till ovanstående artikel, Roger Hansson, är en '

av värt lands främsta experter på ett annat radioom-
-råde, nämligen DX-ing, dvs. avlyssnande av ut1ändska“
radiostationer. Han har b1.a. signerat många initiep-
rade artiklar 1 Europas ledande tidskrifter pá detta
område. . / red.s kommentar.
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