
valgfritt fag ved 5—6 lærer
skolen

Hvordan står det så til med
hensyn til miljovernets til
tenkte plass i do pedagogiske
hoyskolcnc? - Yi frykter for
at det står dårlig til.

Etter at «Ny lov om lærer
utdanning» ble vedtatt av
Stortinget ved slutten av vår
sesjonen—73, utvikles den 3-
årige pedagogiske hoyskolcn
etter prinsippet om et gitt
antall obligatoriske fag og de
resterende valgfrie. Hver stu
dent har minimum -1, og mak
simum 7(8) fag. Forelopig er
norsk, kristendomskunnskap
og et praktisk estetisk fag
angitt som de obligatoriske.
Med et. slikt opplegg synes
det derfor klart at de fag som
mer direkte berorer økologi
og miljovernsproblcmene,
ikke er tenkt som annet enn
valgfagstilbud. Satt i klar
tekst betyr dette at et stort
antall lærerstudenter gjennom
sine valgmulighcter styrer
unna nettopp det'de fag som
systematisk og forsvarlig kan
kvalifisere til miljovernunder
visning i grunnskolen. Det
te kan vi ikke slå oss til ro
med!

De krav grunnskolen stiller
til framtidens lærere, er så
omfat tende at den pedasogi.v

ke hoyskolens ansvar må tol
kes på en ganske annen måte
om viljen til å mote miljout
fordringone skal oppfattes
som noe mcr enn politiske ta
lcmåter.

Obligatorisk okologi og
miljovcrnopplæring for alle
lærerstudenter er on sclvsagt
oppgave for institusjonen.
Den konkrete utformingen av
et slikt undervisningsopplegg
vil det sikkert kunne stå en
del strid om, men vi håper
dets obligatoriske kjernefags
karakter for framtiden kan
aksoptcres som en åpenbar
selvfolge.

Studieplan- og reglemonts
utvalget for de pedagogiske
hoyskoleno har engasjert kon
sulenter til å utarbeide for
slag til fagplaner. Dot. or i
denne anledning varslet at
økologiske cmner og miljø
vernundervisning vil komme
mer direkte inn, særlig i na
tur- og samfunnsfagene. Det
te skal vi mote med glede,
men ikke la oss forlede til å
tro at det alene er nok!

Vi har lagt fram et konkret
forslag til studieplan for et
eget obligatorisk miljøfag.
Dette er fra var side ment.
som et utgangspunkt for en
påkrevet prinsippdebatt om
bvorledcs den pedagogiske

hoyskolcn skal ivareta on av
sine mest selvsagtc oppgåver.

Lærerstudentene lia r i sin
utdanning ikke fors! og
fremst behov tor vitenskape
lig, faglig spesialisert fordyp
ning. De har, særlig på et så
komplekst og sammensatt
saksområde som dette, behov
for a se tingene i et samlet,
helhetlig perspektiv.

Med et opplegg som sikter
mot å gi alle lærerstudenter
en slik bred oversikt, settes
de i stand til den systema
tiske kunnskapsformidling og
holdningspåvirkning dot
norske samfunn gjennom
Mønsterplanen forventer av
sine grunnskolelærere.

\'i hai- i vart studieplanfor
slag tatt konsekvensene av
miljokriscns unikt, tverrfag
lige karakter. Den pedagog
iske hoyskolens miljøfag må
derfor otter vår oppfatning
systematisk integrere tradi
sjonelt atskilte fagområder,
med hovedvekte.n på natur
og samfunnsfagene.

Yi tenker oss et kursopp
legg tilsvarende 10 vekttall,
supplert, med et fagdidaktisk
kurs. tilsvarende minimum 2
vekttall. Den faglige progre
sjon skisserer vi slik.

1. Innføring i økologiske

bcgreper og prosesser. (En
elementær, sammenfattende
framstilling av den rent. na
turvitenskapelige basis).

.'. Kartlegging <n- dagens
miljokrisc, globalt, )i«sjonalt
og lokalt. (Derunder befolk
ningstilveksten, ernærings
problemene, energi- og ressurs
situasjonen, ulike forstyrrel
ser i okosystcmene og de sosi
ale miljoproblemer.)

.'>. Miljøkrisen og suhijuh
nct. (Hor tenkes på en
innføring i det politiske
systemet, hvor dot praktiske
miljøvern pa alle nivåer set
tes inn i sin politiske
sammenheng, gjennom rede
gjoring for samfunnets makt
forhold, lover, styringsmeka
nismer, virkemåter, alternati
ve utviklingslinjer etc.)

Uvis vi (dvs. alle som tar
miljøkrisen på alvor) me ne r
at tiden er moden for noe mer
enn den rene verbalisme, må
vi handle nå, Da kan vi heller
ikke la oss stoppe av departe
mental formalitctstreghet.

Dersom politisk vilje til
forsvarlig miljofagsundcrvis
ning i den pedagogiske høy
skolen markeres presist, og
mod tyngde, vil den også om
settes til politisk praksis!

DEBATT-KULTUR

Takk for det Gamle
Paul Moxnes

PHjemme før jul

knasket jeg knekkebrød

og knuste klaveret mellom jekslene

og ventilerte under andante cantabile

På |ulefesten forte jeg fornemt

kaviaren og min borddame

til munnen under middagen

Med velpleide fingre

fanget jeg glasset galant

og vinen smeltet perlende sammen

med min appetittvekkende

Nyttårsnatten kom

og jeg kysset kaviaren

og klinte borddamen

opp mot klaveret

og spurte om hun hadde lyst

på Liszt

Etterpå gav vi hverandie

Nyttårsløftet

Johnny Griffin:
-Imponert av

norsk jazz
Av RANDI HULTIN

Tenoriston Johnny Griffin, be
ryktet for sitt alltid hårreisende
tempo, fikk seg litt av en over
raskelae forleden da han var en
gasjert i jazzklubben på Sogn.
Han spilte mod Roy Hellvln pi
ano, Arild Andersen bass og Jon
Christensen trommor, Og ott -r
on kort provo på forhand, var
don norske trio godt rustet til ot
kappløp mod Griffin Seiv Roy
Hellvin klarte å følge opp, for
som regel er det pianistene som
blir satt ut av drift nar Griffin
sotter i gang.

Da vi spilte <rCherokee» var
tempoet meget. meget raskt, sier
Griffin, usedvanlig raskt. Vi
spilte i 4 4 hele tida, og det
svlngte. Mens jeg spilte var jeg
fullstendig overrasket, og tenkte
ved meg seiv at gutta aldri ville
klare å holde tempoet. Jeg var
klar over at. de såtte meg pi
prøve. Men kor etter . kor >
holdt de det gående, og joi: må
si at det horer med til sjelden
hetene å finne on rytmeseksjon
som kan holde ot så raskt

tempo. Ikke at det å spille fort
er så viktig i seg seiv, men når
det først gjøres må tempoet
hold.es konstant, og det hadde
jeg aldri ventet å oppleve med
en norsk gruppe. Pet er mange
musikorc i Amerika som ville
være glad om de var i stand til
å følge så bra opp.

T det. hele tatt er jeg blitt
svært overrasket over don vold
somme utviklingen som har
skjedd innen norsk jazz i løpet
av de siste åra - f ra jeg forsto
gang spilte her i 19G4 på .Metro
pol. I Kongsberg for et par år
siden. hadde jeg seiv slkret meg
Art Taylor, Drew og Niels Hen
ning, men fikk litt av et sjokk
da jeg hørte at Sonny Rollins
skulle spille med norsk komp.
<'Good Heavens», hvordan skal
han klare å finne passende
norske musikero. tenkte jeg.
Men jep: hørte konserten oj: cl-mi
var fantastisk, de gjorde en ut
merket jobb. To av dem spilte
med meg denne gangen, Ander
sen og Christensen. Jo, jeg må
si jeg er imponert over norske
musikere. Jeg hørte jo både
storbandet som spilte med Gilles

pie op de som spilto mrd Geor
ge Russell. Det gikk bra i Molde
også, da jeg var der i februar til
vinterfestivalen eller 20-års ju
bileet. I Kongsberg i år fikk jeg
hore en ny fin storbandkonsert
med Gerald Wilson, jeg likte
forresten godt det storbandet
som spilte utenfor kinoen ogsft,
sier Grlffin, (Guttorm Guttorm
sena band.)

Griffin har vært boaatt i Eu
ropa siden 1963. Først i Paris,
og siden i sommer på eiendom
men hos sine svigerforeldre i
Nederland. Så sant det er anled
ning, benytter han sin mangeåri
ge kollega Art Taylor på trom
mer, men til Skandinavia-luren
denne gang kom han alene. Har
vært i Studentersamfundot
Trondheim for Oslo. med Duke
Jordan, Red Mitchell ok EapeoRud.

Etter jobben på Sogn stoppet
han opp i Oslo noen dftger, slap
pet av, og koste seg med bols.-!
om Charlie Parker Hird Li
ves  .

Jeg kjenner igjen så nvo
fra boka, atmosfæren, steden--

Parker spilte 1 New York, Phila
delphia og Chicago. Alt virkur
ekte, og jeg kjenner jo de fleste
musikantene, men det er mye
jej,' kommer på etter hvert,
f. eks. medlemmene i Billy Eck
stines orkester. Dette bandet var
en av de første store jazzopple
velsene jeg hadde i i944 - i
Chicago. Det lar fantastisk, var
så annerledes enn alt det. andre
jeg hadde hørt. Da jec; første
gang hørte Charlie Parker, fikk
jeg liti av et sjokk det var
på en plate med .lav McShann
som ble spilt i et danseparty vi
hadde, og da ie« hørte denne
saksofonisten spille solo, snudde
han opp ned pa min musikkopp
fatning. Jeg hadde hørt mest på

Hodges oe Webster, og jeg må
si jeg likte Parker med det
samme. Jeq; lyttet faktisk mer
på 1» for jeg overhodet be
gynte å hore på Lester Young.
Da jeg seiv kom til New York i
1945 med Lionel Hamptons or
kester og fikk hore alle musi
kerne i 52nd Streeet dette var
for meg den gylne jazzalder,
like etter krigen, bebop-musik
ken, alt. var så spennende.
Fantastiske musikere. Jeg var
for ung og uerfaren til å Mi
med på jammen, det var ingen
spøk å sitte inne med toppmusi
ka ntcne den gang. Klarte du
ikke folge med i toneart og tem
po med det samme, ble du snart
spilt ut av podiet.

«Another Hird» Johnny Ciriffin lokker papegøya «Dizzy» til
pianoet for første gang i Gartnerveien pa Manglerud.

Foto: Handi Hultin.

Fred er ei det beste...
Det horer med til unntagel

sene at festskrifter pleder an
dre enn jubilanten. Nå er vel
det også hovedhensikten med
dem, rent bortsett fra at de

kan representere en virknings
full irritasjon for jubilantens
faglige konkurrenter. Det har
lykkes utgiverne av festskriftet
til pedagogen Hans-Jørgen
Dokka å lage en riktig fin ar
tikkelsamling: «Pedagogisk pe
riferi noen sentrale probie
mer». Artiklene kretser om tre
hovrdproblemer. Forst drøftes
den mylige nytten av å studere
pedagogikkens historie i W.
Sjostrand, A. O. Telhaug', der
nest en rekke problemer i for
holdet pedagogikk/filosofi (B.
Furre. R, Myhre, 1,. Lovi ir, A.
Næss), og til sist kommer
noen praktisk rcttede notater
om læreplanarbeid (J. Bakken,
A. Dale).

Det er ikke mange vannglass
det har stormet så intenst og
vedvarende i som den norske

pedagogikken. Den har vært
og den bør være et knutepunkt
og et krysningspunkt for sam
funnsinteresser og samfunns
forandringer. Det understrekes
folgelig av bidragsyterne hvor

viktig det er å holde diskusjo
nen i gang på en slik måte at
alle kan komme til orde. For
om kommunikasjonen mellom
pedagogene stopper opp ved at
en tilnærmelsesmåte får mono

pol på etiketten < vitenskapelig
het», hvordan skal det da gå
med kommunikasjonen mellom
lærer og elev? Å ha facit un
der pulten er når alt kom
mer til alt - - mindre skadelig
enn a ha den under kathede-
IV!.

Oppdrageren seiv må opp
dras, sa den gamle Kant. Om
dette festskriftet var represen
tativt for norsk pedagogikk,
sto det faktisk ikke så dårlig
til. Det gjenspeiler en beun
dringsverdig mottaglighet for
nye tanker og impulser. Dtter
li Ile Marius og sammenbruddet
av den borgerlige humanisme,
fikk den naturviter kaplige
oppdragelse både innhc smes
sig og formalt en prestisje som
gjorde de humanistiske disipler
til luksusfag på deres nåde.
Det mest positive i etterkrigs
tiden er vel nettopp det aktuel
le oppgjoret med den stupide
oppdragelsesteknologi som gjør
seg blind for de store linjer.

Av Trond

Berg Eriksen

Det altomfattende ved den pe
dagogiske problemsituasjon
gjor pedagogikken beslektet
med filosofien. Den er en vi

tenskap som ikke kan «etable
re seg:--, men som må slå seg
til ro med sin rastlose forelo

pighet. Dette er en viktig be
grunnelse for den historiske
pedagogikk. Som Telhaug sier:
«Studiet av meningsbrytninge
ne i fortida og av skiftende
konjunkturcr for ulike pe
dagogiske systemer, kan ha
en spesiell effekt: det motvir
ker tendenser til dogmatisme
og sneversyn» (5.31). Gjennom
tilknytningen til filosofien kan
pedagogikken bevares som et
omfattende samtalefellesskap.
Denne samtalen skal imidlertid
ikke drives for sin egen skyld,
men for å sikre en tilsvarende
åpenhet i oppdragerens ar
beidssituasjon. For man lærer
så lenge man har elever.

Dette var ikke et forsøk på
å summere bokens innhold,
men tanker som ble satt i be
vegelse under lesingen av et
festskrift som kan ruske opp i
forkalkede posisjoner.

lians Jørgen Dokka

Samspill og
kontrontasjoner

Norden, op ikke minst Norge,
or fattig på faglitteratur som
omhandlcr systematisk miljøte
rapi i ungdomspsykiatriske insti
tusjoner. Op hvorfor er så net:-

opp denne (ype litteratur viktig?
Fordi den storste gruppen be
handlere i disse institusjoner,
miljoarbeiderne, lider under
mangel på faglig for. Deres ut

danningsmessige bakgrunn er
ofte spinkel, og de har ikke ut
viklet den identitet og prestisje
som terapeut som f.eks. en
psykolog har. Slik sett velger
jeg å karakterisere Gerdt Hen
rik Vedelers omfangsrike boic
«Samspill» som et banebrytende
arbeid, til nytte spesielt for
Nordens miljøarbeider?.

Gruppearbeid

Men langtfra hare for dein:
Enhver som har arbeidet i insti

tusjonsmiljo må nikke gjenkjen
nende til Vedelers beskrivelse og
fortolkning. Men heldigvis bla
det ikke bare med gjenkjennen
de nikk, i sil fall hadde boka
neppe særlig stoff i seg utover
det nostalgiske. Det for leseren
viktige er at stoffet slik det pre
senteres har stor intensjons
dybde, dot kan arbeides vidcre
med. i )ermed er lagi opp til nyt
tig gruppearbeid i uten al foi fal
teren ster det), der do som bar
sitt daglige arbeid i dette fell
kan sette sine fortolkninger opp
mot Vedelers, og dermed vinne
ny erkjennelse og innsikt.

Variert miljø

For i denne type arbeid har
ikke relasjonene alltid karakter
av samspill, men vel så ofte dets
motstykke: konfrontasjon. O4
den gjelder ikke bare i forhold
til klientene, men også persona
let imellom: -.Seiv om den miljo
terapeutiske institusjon har sin
styrke 1 Bitt varierte miljø og
dermed gir klienten en mullghet

Arbeid i institusjonsmiljø er slett ikke alltid bare
samspill, det er også konfrontasjoner, skriver psyko
logen Sverre Asmervik i denne omtalen av en bok
som behandler arbeidet i ungdomspsykiatriske institu
sjoner.

for en bred og variert sosial er
faring, vil en slik institusjon
nettopp av denne grunn være
uhyre sårbar for spenninger og
kommunikasjonsforstyrrelser
medarbeiderne imellom.» <s

1(32.) Spenninger og konfronta
sjoner blir da også stående me
-5,-et sentralt, i det Vedeler for
midler, mon dei som særlig gjør
dotte verdifullt or al ban disse

kere og spalter disse generel
le fenomen nod til konkrete dag

ligdagse hendelser, dor folk
kjenner seg igjen. Og han gjør
det bestandig djevelsk treffsik
kert, som når ban f.eks. beskri-

Ar Sverre Asmervik

vor don defensh o kommunika
sjonsform behandlere lett hengir
seg til når de ikke helt behci
skor situasjonen, ut; gir sog fra
seriet i vold ved konsekvent a
besvare >'-y> unges spørsmål
slik : 1 [va synes <lu'.'  oller lvr
er ditt problem eller Mva føler
du nå? • 1 noen tilfelle kan det
nok være terapeutisk vettugt å
svare slik, men når dette blir
standardsvar, er personalet blitt
fanget i et spill der de unngår å
ta opp de virkelige problem,
samtidig som de kanskje bar en
følelse av å opptro «psykologisk»
riktig.

Lærebok

Jeg makter ikke via få spaite
centimetre å yte full rettferdig
hi t til boka, til dei er don for
betydningsfull og voluminøs,
Apropos dot siste: Vedeler er
absolutt best når ban bobler seg
til det han kjenner fra innsiden
behandling av ungdom i denne

type institusjon. Bokas føreta
del tar i hovedsaken opp gene
rell ungdomspsykologi, og her
har så mange sagt så mye tidli
gere at det blir vanskelig å be
vege seg utover relativt konven
sjonelle synspunktet-. Ikke for
det, de er med på å gjore fram
stillingen mer enhetlig og boka
mor til lærebok, intet galt i det,
men det ville være synd om vo
lumet skulle medvirke til at det
nevnte beste, som egentlig er
helt fremragende. dermed ikke
ble lest

Behandleren

Anmelderen føler også trang
til å uttrykke sin beundring for
at forfatteren i en så personleg
preget framstilling konsekvent
unngår å skryte av seg seiv.
Godt gjort i våre dager, der
også folk i denne sektoren liker
å stå fram og fortolle hvilke
gjeve behandlere do er.

Nar Vedeler trekkor seg seiv
fram, er det alltid i situasjontr
der ting kunne vært gjert bedre,
der behandleren (forfatteren)
var litt klønete, tafatt m.v. Men
også dotte gis det vel en (psyK--
logisk) forklaring på, og jeg
gjettcr at en av årsakene ligge.1 i
at forfatteren må ha visst at
boka ble så god at intet forsvar
av egen person var nødvendig!

Jo, boka er god, og det be3t*>
så godt at behandlere i flere
land vil oppsøke dette nar de
ønsker å forestå mer av den dy
namikk som finner sted i slike
institusjoner. Vedeler bar pre
stert on fin syntese av teori og
praksis, han har dessuten fram
stilt, sitt stoff på en entvdig og
klar rna tr.

Gerdt Henrik Vedeler: Sam
spill. 365 s. Kr. 55.-, Universi
tetsforlaget.

YTRING
! JULEBUKKENE
ii!
jij kom for å hente annen

klassingen som sto klar i bu

jij. lehatt og kjerringstakk med
huldrehale. Sot og leppestift i

j! fjesene. Plutselig våkner tradi
sjonen, gud vet hvor, og unra

jji gene skriker av fryd over å
kle seg ut og spille roller. De
blir formant om å være snille

julebukker, dessuten be

skjedne. De øvde på ablegøy

er i vindfonget før de for

svant i mørket, gå ikke for

langt!

Seiv strevde jeg med min
ner da de ble borte i veisvin

pl gen.

Ikke med den nærmeste for

tid. Ikke med julebukken som

ble hentet av gjengen for mer
enn femten år siden, da løn

nen for moroa var fire appel

siner, etpar epler og en pose
knuste krumkaker. Nei lenger

tilbake. Men jeg ble avbrutt i

mimringen tidligere enn ven

tet, der sto de forpustet på

trammen, de skvatret i mun

nen på ftverandre i over
veldet fistel de orket ikke

gå flere steder, se hva vi har
fått! De var blitt forsynt med

plastposer underveis, og de

slepte dem inn i vindfanget,

søkklastet av kostelige skatter.

Vi skrek av protest da de vel

tet dem ut over golvet, vi

hadde nok med vår egen ju

-1 lebukk. Joda, appelsinene var
ly

der, og eplene, og de kruste

krumkakene, men bare somiit!
statister. For det glitret i silke-

W papiret omkring edel konfekt,
ikke bare norsk fabrikat, men

svensk og hollandsk og tysk

og sveitsisk, ja selveste leve

|j randøren til det danske hoff

var representert med <-marci

pan med blomme i Madeira >.

Og det var kandiserte frukter

p
i eksotisk emballasje, italien

ske seigmenner med krakelert

skorpe, det var dadler og fi

kenpakker, vi stirret på fangs

ten i stigende forferdelse over
landet som flyter av melk og

honning. Julebukken overlas

tes av den, synker under vek

ten. Gi akt, sosiologer, gå ju

lebukk og lær!

 

Og jeg tidde med det jeg

husket. For det hendte at vi

kledde oss ut som julebukker,

sammen med kamerater, men

bare for oss seiv. Vi tok ikke

turen ut i strøket da jeg var

barn, for det kunne hende at

vi kom til å ringe på en dør

der det var tomt innenfor. Vi

lærte å omgås armod med

varsomhet, ikke som påbud,

men som erfaring. Vi visste at

smalhans var hemmeligheter

som det var lov å holde for

seg seiv.

For det var årene med nø

lende klemt på døren, med et

bortvendt ansikt utenfor, med

mor som smurte smørbrød på

kjøkkenet, mens skyggen ven

te) i dørgløtten. Den lave tak

ken. Og mor som tok til tåre
ne av forbitrelse over at det

måtte være slik mellom men

nesker.

Selvfølgelig tier jeg om det.

For her håver yngste julebukk

fangsten sammen i posen, sit

tende skrevs på golvet, og

forkynner med femårig resig

nasjon at hun sikkert ikke får

smake på noe av den når

hun kommer hjem. Hun får
tannbørste isteden. Annen

klassingen er bittert enig, men

lell var det deilig å fare!

Jeg tier om fortiden, fordi

de er ustyrtelig rike og syn

gende lykkelige.

Arne
skouen
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Ny vranglære
om hriminalitet?

Førsteamanuensis Ragnar H a u
g e ved Kriminologisk Insti
tutt risikerer å bil berømt, men
herostratisk, hvis lkke han snarest
rotter opp det Inntrykk man blir
eittende igjen med etter a ha lest
uttalelsene hans 1 Morerenposten
for 8. april. Ragnar Hauge utta
ler seg der beroligende om krimi
naliteten i Norge. Man kan ikke
påvise noen vesentlig stigning, he
ter det. Det er liten grunn til be
kymring, forstår vi.

Intervjuet består av anslagsvis
6 prosent facts og 95 prosent pri
vate meninger og teorier. Det
ville prinsipielt være å foretrekke
om forholdet hadde vært omvendt.
Men i hvert fall må vi ha lov til
& kreve at de 5 pst. som utgir seg
for å være facts, er korrekte,
og at de private teorlene derfor
hviler på et übestridelig funda
ment av kjensgjerninger. For meg
synes det som om situasjonen her
er motsatt. Pet virker like ut som
om førsteamanuensis Hauge stre
ver med å tilpasse terrenget etter
hans privattegnede kart.

Jeg siterer det samlende hoved
synspunkt fra intervjuet:

«Nordmenn er et lite voldelig
folkeferd, og de statistikker som
foréligger, gir ikke grunn til å
hevde at kriminaliteten er ve
sentlig økende. Fra tid til annen
oppstår det stor blest om spesi
elle, grove voldsforbrytelser i
den seinere tid hvor ungdom har

vært innblandct, men en sumlet
vurdering gir ikke grunnlag for
d hevde hverken at ungdommen
eller folket forøvrig i dag er noe
særlig verre eller mer kriminelle
enn i tidligere tider.*

*

Som man ser er det litt vanske
lig å konstatere hvor førsteama
nuensis Hauge taler om voldsfor
brytelser spesielt, og kriminalite
ten generelt. (Denne uklarheten
gjennomsyrer hele artikkelen).
Men likevel er det jo sensasjonelt.
I lang tid har man talt og skrevet
om den stigende bølge av forbry
telser, vold inkludert, og så åpen
barer forskeren seg for folket og
forteller oss at statistikkene .jier
noe ganske annet. Jeg har derfor
funnet fram statistikkene for om
mulig å få bekreftet Hauges opp
muntrende uttalelser. Siden mid
ten av 50-årene har vært omtalt
som et kritisk vendepunkt i Norge,
startet jeg med 1956 som utgangs
punkt.

I følge Statistisk Sentralbyrå
etterforsket politiet i Norge 27 172
forbrytelser dette året. På de føl
gende 12 år, fram til 1967 som er
siste år med komplett utarbeidet
statistikk, steg tallet på anmeldte
forbrytelser her i landet til 51 393.

Jeg gjentar: En stigning fra
27172 til 51393.

Med andre ord en stigning på
nærmere 100 pst. Er det dette før-

I!i!il-K -K'-K -X"* -K -K'-K -K -Kiil;

Noen spørsmål fra Michael Grundt Spang
steamanuensis Ragnar Hauge ka
rakteriserer som en «ikke vesent
lig» stigning?

*

Men kanskje det er voldsforbry
telser Ragnar Hauge har tenkt
på? La oss se på forbrytelsene
mot liv, legeme og helbred. Disse
økte 1 samme tidsrom fra 1666 til
2244, altså med mer enn 30 pst.

Er det slik å forstå at 30 pst.
økning i Hauges terminologi ikke
betraktes som en vesentlig
økning?

Eller mon det kan være hærverk
og skadevoldelser herr Hauge har
hatt i tankene? Dette tallet steg
fra 1509 til 2844, altså på ny nes
ten en fordobling. Er det slik at
Hauge regner en fordobling som
uvesentlig?

Men Hauge taler 1 intervjuet
også generelt om kriminaliteten.
La oss se på de grove tyveriene,
som i alt vesentlig omfatter inn
bruddstyveriene, skapsprengnin
gene m. v. I følge statistikken steg
antall grove tyverier anmeldt til
politiet, fra 4299 til 12 907. Med
andre ord en tredobling.
Dette kan da ikke være Hauges
trumfkort?

Enn tyveriene av motorvogner?
Her steg tallet fra 1486 i 1956 til
6086 i 1967. Omkring en fire
dobling.

Men rivilke tall er det så første
amanuensis Ragnar Hauge byg
ger sin ukuelige optimisme på?
Skulle det være sykkeltyveriene,
mon tro? Kan sier jo et sted i in
tervjuet at før stjal ungdommen
sykler, nå er det blitt biler. Da
skulle vel sykkeltyveriene nærmest
være forsvunnet fra statistikken.
Men nei, også her skuffes vi. Seiv
sykler stjeles fortsatt, og folk an
melder det. Tallets stigning er fra
2630 til 3706.

I det hele tatt: Jeg har speidet
og speidet i statistikkene for å
finne tall som kunna underbygge
førsteamanuensis Hauges påstan
der, men forgjeves. Tvert om, sta
tistikken tyder pa det mot
satte av det Hauge påstår. Sta
tistikken forteller om en eksplo
sjonsartet økning av vinningsfor
brytelsene, og en langsommere,
men jevn, uhyggelig og urovek
kende stigning av voldsforbrytel
ser.

Da forekommer det meg at sa
ken begynner å bli alvorlig. Ikke
minst fordi Hauge bruker største
delen av intervjuet til å råde sam
funnet til hva som bør gjøres i
sakens anledning, og med det
uriktige faktiske utgangspunkt
som Hauge opererer med, blir
hans konklusjon nærmest denne:
Ingenting. Ingenting bør gjøres.
Intervjueren har som passende
overskrift på Hauges uttalelser
formulert følgende: Bør fengsels
fugler heller få pensjon enn feng
selsstraff? Ungdomskriminali
tet ikke verre enn før.»

*
Jeg vil stille lederen for Krimi

nologisk Institutt i Oslo, professor
Johs. Andenæs, følgende kon
krete spørsmål:

1) Er det virkelig ikke mulig
for dagens forskere å bli enige
om hvorvidt kriminaliteten har
vist en klart økende tendens eller
ikke?

2) Er amanuensis Hauges lære
den offisielle ved Kriminologisk
Institutt i Oslo?

3) I tilfelle den ikke er det, hva
vil så skje for å få korrigert Rag
nar Hauges uriktige framstilling?

Brev til en fysiologisk psykolog
Fra stud. psychol. Paal Moxnes

Du fikk ikke sove i natt på grunn av tankene.

Corticale nerveimpulsmønstre aktiviserte din retikulære
substans.

Din kone hvisket ditt navn i natt.

I Men hennes stemme var bare nevroelektriske impulser

i din corticale høresfære

og silhuetten av hennes skikkelse var elektrokjemiske

Du tok da fram din lille, røde fysiologibok

fordi du visste at en replassering av læringskomponentene
i hjernens ribonucleinsyre kunne forandre din opplevelse.

Tanken på din bevissthets materielle vesen fylte deg
en stund med frykt,

men du roet deg igjen da du husket at frykt bare er
en aktivitetsintensivering i amygdalakjernens dorsale del.

Like før morgengry knuste du i distraksjon din kones lepper.

Det skjedde ved en uforståelig frigjørelse av ATP-energi
i dine muskelfibrillers actinfilamenter.

Men du trøstet henne etterpå ved å forklare at bare

20 % av muskelenergien blir til mekanisk arbeide.

Vitenskapen vet intet om tvangstankenes biokjemiske natur,
men i natt ønsket du deg allikevel en tablett.

Ug ville ha oss til å tro, mellom
det figurative og det nonfigura
tive, men derimot mellom det in
karnerte og det ikke-inkarnerte,
hva der er noe ganske annet».

Ingen skriver så godt om kunst
som Rolfsen, og jeg skulle tro at
han heller ikke forlanger at vi
skal være enige med ham i alt
og ett.

En utrettelig Edv. Much-forsker,
den svenske kunsthistoriker Gbsta
Svenaus, har i en lang artikkel
gransket Munch- og Strindbergs
sammentreff i Paris i 90-årene, i
de årene Strindberg går gjennom
inferno-krisen og hvor Munch
malte hans portrett. Her kommer
Svenaus inn på den rolle «Quick
born»-episoden spilte for dem

Ibegge. Munch leverte illustrasjo

ner til dette tidsskrift, hvor Strind
berg skrev. For Munch skulle den
ne episoden komme til å bety langt
mer enn for Strindberg. Det kjen
te tresnitt cSmertens blomst» skri
ver seg fra slutten av 90-årene og
det ble et sentralt tema i Munchs
kunst noe Svenaus med omfat
tende undersøkelser dokumenterer
i sin interessante artikkel.

Den tsjekkiske kunsthistoriker
og kritiker, J. P. Hodin, som blant
fendre bøker, også har skrevet en
«orn Munch, introduserer sin lands
knaim og kollega F. X. Sålda, en

tsjekkisk kritiker, som han setter
som den mest fremrangende i sitt
fødeland. Sålda ble i 1967 minnet i
anledning 100-års dagen for hans
fødsel, og det var samtidig 30 år
siden han døde.

Sålda har i et essay «Den vold
somme drømmer» gitt uttrykk for
noen tanker om Edward Munchs
målerier et essey som Hodin
presenterer for et norsk publi
kum.

Sålda ser Munch som «halvt gud
og halvt dyr, en naturkraft som
velver opp fra selve folkegrun
nen» en nordisk opprører og
villmann, men også en forfinet
lyrisk poet en måler som fullt
ut behersker sin form og har et
klart malerisk syn.

Videre betoner den tsjekkiske
skribent Munch som den voldsom
me drømmer, den ensomme skik
kelse hvis vei er fylt av drama og
skjebne, og sammenligner ham
med de største europeiske kunst
nere. Sålda har også et ord å si
til dem som taler om frcmskritt
i kunsten og progressiv kunst
og er full av forakt for slike for
slitte fraser.

Til slutt i dette hefte gjennom
går Oscar Thue meget grundig ut
stillingene i Oslo hosten 1968.

Ole Mæhle

«Dette står
jeg inne for»
«Dette står jeg inne for» er ein

antologi med dikt av nålevande
skandinaviske forfattarar. Dei har
sjølv valt ut det diktet dei helst
ville vere representerte med, og
har skrive ein kommentar til valet.

Det er opplyst i forordet at nokre
lyrikarar har sagt frå at dei ikkje
kan vere med i ein slik antologi

sjølvsagt kan dei stå inne for
alt dei har skrive. Tankegangen
er umiddelbart klar: Den form for
hierarkisk tenking som ideen bak
antologien legg opp til er framand
for litteraturens eigentlige vesen.
Plukke ut eit dikt som «Det beste
jeg har skrevet* er ein tvilsam sak.
Derfor synest eg at Bokklubbens
lyrikkutval kunne ha spart seg for
å gi ut ei bok på dei premissane,
ein kunne prioritere viktigare
bøker. T.d. hadde det etter mitt
syn vore meir verdfullt om redak
tøren Odd Solumsmoen hadde
fått 1 oppdrag å lage ein antologi
over nålevande finnlandssvenske
lyrikarar, dei er nesten ukjende
her i landet.

På den andre sida er det meining
i at eit utval av dei fremste nå
levande lyrikarane i Norden i det
heile blir presenterte for eit rela
tivt stort norsk publikum. Og som
me av kommentarane til dikta kan
vel også for mange vere til hjelp
når dei skal lære å 1 e s e det spe
sielle diktet.

Redaktøren har valt ut 50 lyri
karar frå grannelanda våre og frå
vårt land. Den eldste, Anders
Osterling, er fødd i 1884, den
yngste, Jarl Hammarberg-Akeson,
1 1940. Elles finn ein del fleste
«store» gamle, og ein del av
dei yngre: Emil Boyson, Rabbe
Enckell, Johannes Edfelt, Per
Lange, Werner Aspenstrom, Ole
Sarvig, Bo Carpelan, Osten Sjo
strand, Tomas Transtromer, for
å nemne nokre. Hovudtyngda i
boka ligg på biletlyrikk og sym
bolistisk lyrikk, men ein kvar lesar
vil finne noko å gle seg over.

Redaktøren har skrive forord til
boka og korte biografiske notat til
kvar forfattar, soni til dømes dette
om Gunvor Hofmo: «Vakte alt ved

debuten oppsikt med sine person
lig opplevde dikt. Siden mer og
mer mystisk-reliffiost preget.»

Dette står jeg inne for.
Nordiske lyrikere velger sine
dikt. Presentert av Odd
Solumsmoen. Den norske
Bokklubben 1969.

T. O.

SYVER
Anti-pop'en personlig

Noen hadde fortalt at man
ikke måtte la seg bedra av Gun
nar Sønstevolds langsomme fleg
ma og utpregede pianissimo i
replikkføringen. Man skulle bare
bibringe hans kompromissløse
nese et par navngitte vepsestikk
fra pop-bransjen og straks ville
denne godmodig blonde slag
bjørn reise seg brølende på to og
flenge cellofan-omslag og med
borgerlig aktelse av nærmeste
slagerspekulant. Ytterligere ka
rakteristika, innhentet på for
hand: Fødsel og oppvekst på
Elverum med mye skau, hadde
nok tilført hans vesen visse me
lankolske takter av langsomt
tømmer og tung gran. Hans kon
versasjon kunne stundom føles
som en reise med Røros-banen
fra Elverum til Koppang: treg
i startrykkéne, mange forsinkel
ser underveis, men også med
overraskende utsyn over land
skapet. Så kunne han plutselig
eksplodere med temperament
som en italiensk fotballtilskuer i
det øyehlikk dommeren bégår en
uhørt åndelig grusomhet og til
deler motstanderen straffesparlc.
Det gjaldt bare å finne stikk
ordene.

Arne Bendiksen?, sier vi
prøvende og venter spent på de
tonasjonen.

Men Sønstevold vår fremste
skaper av filmmusikk, seriøs
komponist, musikksjef i Fjern
synet og legendarisk jazzmusi
ker fra 1930-åra skubbar bare
bjørnelabbene opp på bordplata,
sukker hjertetungt og griper et
ter en «Farris». Pussig...

Det gikk jo bra 1 «Grand
Prix» med Nov™" «orn rnoralsk
vinner til slutt. Ikke sant, Søn
stevold? Sønstevold.. . !

Ingen reaksjon. Diskret skot
ter vi ned i forhåndr.notatene
for å bringe på det rene om det
foreligger en misforståelse. Men
nei. Klart og tydelig. Vil man
raskt dtive komponisten opp i
tempo furloso si navnet, si
pop, og SoTistevold besørger res
ten.

— Monn-Iversen, Sønstevold?
Han har da vitterlig uttalt at
De er blitt eksklusiv og glemt
at De engang spilte til dans?

Og se. Omsider snerrer to hvite
stikkflammer i komponistens
blikk. Nå er slagbjørnen tirret.
Men så siger han kraftløs ned
i stolen igjen.

For å si det som det er,
hvisker Sønstevold, så er jeg
helt avkreftet av Mao. Jeg er
visst rett og slett for slapp til å
bli skikkelig forbanna. Prøv en
gang til, så skal jeg gjøre mitt
beste.

Arne Bendiksen. Han har
sagt det så treffende: Pop er
rett og slett å gi folk det folk
vil ha.. .

Et øyeblikk trodde man det
var et dommedagsbrak for slag
verk av Arne Nordheim, men
Sønstevolds neve ligger frernde
les knyttet og rykende av rett
ferdig harme på bordplata.

Så dårlig er jeg ikke! Det
der med at pop'en bare gir folk
hva folk ønsker, er en direkte
usannhet, en grunnfalsk floskel.
Publikum blir rett og slett hjer
nevasket til å kjøpe det skvipet
pop-industrien selger. Det er der
pengene og påvirkningen ligger.
Og man bør bli forbitret når
man tenker på forholdet: pop
spekulasjon seriøs musikk.
Her sitter en alvorlig arbeidende
komponist i timevis, ja, 1 ukevi3
og sliter med en eneste takt. Er
den riktige? Er den kunstnerisk
forsvarlig? Så drar gudhjelpe
meg et helt reiseselskap halve
jorda rundt og deltar i verdens
største pop-sirkus på basis av 16
spekulative oj-oj-oj-takter, som
en femåring med litt flaks kunne
gjøre like bra. Nei, det er visst
ikke jeg som er sjuk

Godt å høre at den gamle
kjempe ikke har latt seg slå ut,
verken av virus eller grand
prix-rus, men er beredt til å fort
sette felttoget mot pop- og mu
sikalsk forflatnlng så snart han
er feberfrl. Han har så visst ikke
glcmt sin fortid som restaurant
musiker heller. Det knurrer løf
terikt nede fra adamseplet hver
gang vi bringer insinuasjonen
på bane, som en slags vitamin
kur under rekonvalesensen.

Sant å si har han vel spilt
mer danse- og underholdnings
musikk enn de fleste, på restau

rant, sirkus, nattklubb og på
plater. Det var intet høyskole
tilbud for musikkstuderende ung
dom i Sønstevolds tid heller. Han
kom fra Elverum til Oslo som
16-åring, og søkte å finansiere
klaverstudiene ved kveldsjobber,
blant annet på «Lompa» ved
Grønland. Her satt han i timer
ved pianoet og gjorde sitt beste
for å holde tritt med en tromme
slager, som drømte om dundren
de karriere i Divisjonsmusikken
og brukte stikkene deretter. Da
så unggutten neste dag skulle
gå over til nøyaktige og kon
sentrerte klaverøvelser, hadde
han handledd som tømmerstok
ker. Dette er bare en av grun
nene til at man aldri glemmer
restaurant-musikken, sier Søn
stevold. Kombinasjonen inn
tektsgivende underholdningsmu
sikk og studier er helt ødeleggende
for en som ønsker å dyktiggjøre
seg som eksekutør. For altfor
mange har dette vekselspillet
ført til personlige katastrofer.

Men for en lærersønn fra El
verum med faderlig moralsk
støtte, men ellers uten nevne

verdig bidrag til utdannelse —t
ble det mer brødspilling enn stu
dier opp gjennom de flittig be
skrevne trettiår. Sammen med
Finn Westby, Calle Engstrøm og
Svein Øvergård skapte han norsk
jazzhistorie med kvartetten «Fun
ny Boys» det første norska
jazzorkester med internasjonalt
ry. Lenge var denne pop-gruppa
tidens førende navn og Sønste
volds arrangementer av «Tea
for two» og «Lady be good» til
trakk seg smigrende oppmerk
somhet både på «Sisseners Bar>
og gamle «Røde Mølle». Tidenea
pinaktighet drev imidlertid kvar
tetten utenlands. I en «Ford»
1930-modell og selvbygd tilhen
ger for instrumentene, krysset
herrene grensen med kurs sør
over på lykke og fromme. I 5
år turnerte kvartetten i Øster
rike, Ungarn, Sveits og Nederland.
I begynnelsen forfulgte man en
hver potensiell restauranteier og
tivolidirektør. Så snart podiet,
eller scenen var ledig, foretak
man samlet framrykning og spil
te til direktøren overgav seg og
tilbod kontrakt. Seinere ble det
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PAUL MOXNES

JEG OG DU

Når du snakker mot meg, smilende
med blikket festet på nesetippen min
... og jeg kjenner kulden komme krypende
som iskalde små gåseknopper på kroppen

når øynene dine er tommere enn
stolen ved siden av deg
(den ingen ville sitte i)
.. og jeg tvinger tårene til å renne
i ganger usynlige innover i meg

når jeg snakker til deg, smilende
med blikket festet på øreflippen din
.. og du griper vannglasset
og knuser det mot gulvet
.. da er det jeg ser deg inn i øynene
og spør hva du mener
om økonomien under Willoch.

Svær tommer-transport
over svenske-grensen
Kjøring dag og natt til fabrikkene i Trøndelag før teleløsningen
Fra vårt Trcndelagskontor tirsdag ble all transport innstilt

som protest overfor de norske vei-'
myndigheter. Transportene til
Norge er i dag selve ryggraden i
langtransportkjøringen i vestre
Jamtland.

I går hadde en lastebildelega
sjon et møte med veisjefen i Nord-
Trøndelag, og der gikk man inn
for et utstrakt samarbeid med de
norske veimyndigheter for å unn
gå nye uheldige episoder.

For svenskene har saken fått ny
aktualitet etter at det i går ble
lagt fram en avtale som de norske
og svenske veimyndigheter inngikk
i 1956 om bygging av mellomriks
veien over Storlien. Svenskene sat
set her 11 millioner kroner på
norsk side av grensen for å sikre
seg en moderne ferdselsåre. En av
svenskenes betingelser for denne
investering var at veien gjennom
Norge skulle åpnes for trafikk
med samme bruttovekt som i Sve
rige.

Denne avtalen er i disse dager
trukket ut av arkivet i Vegdirekto
ratet, og den blir nå omhyggelig
studert. Det kan føre til en let
telse for svenske tømmerkjørere
på norske veier.

TRONDHEIM i dag.
Svenske tømmerbiler ruller nå

natt og dag på trønderske veier
for å bringe fram virket fra sko
gene i Vestre Jamtland til trefor
edlingsbedriftene i Skogn og Ran
heim før teleløsningen setter inn.
Det svenske virket spiller en sta
dig større rolle for disse bedrif
tene, og ntvidelsen av vlrksomhe
ten i Skogn til å gjelde bygging
av en cellulosefabrikk er basert
på Import fra Sverige.

Hensynet til vårløsningen, men
også økonomiske vurderinger, har
ført til at svenske lastebileiere
overbelaster vognene, og fire av
dem ble forleden dag fråtatt sine
dispensasjonar for grove overtre
delser av akseltrykkbestemmelse
ne og ilagt flere tusen kroner i
mulkt.

Dette førte til en skarp reaksjon
fra de svenske lastebileierne og

Men ikke bare akseltrykkbestem
melsene virker urimelige etter
svenskenes mening. De norske
veiavgiftene er også en byrde for
dem. Bare i en enkelt kommune
i Jamtland Jarpen hvor
praktisk talt alt tømmervirke i dag
går til Norge betalte man i
1969 over 100 000 kroner i norske
veiavgifter.

Avgiftene må bort, hevder
lastebileierne. Nordmennene beta
ler jo heller ingen veiavgifter i
Sverige.

Etter den store utbyggingen av
treforedlingsindustrien i Trønde
lag, ser jåmtene fram til et enda
sterkere samarbeid over grensen
og betrakter forholdet som et
jNordøk 1 miniatyr.

GRUPPEARBEID PÅ BLEFJELL! Norsk Lektorlaga Idrettsutval- avsluttet nylig et fjell
lederkurs på 81. fj«li. Kursdeltakerne ble Inndelt i arbeidsgrupper og her ser en to av dem i virk
somhet. Siste natta overnattet lektorene 1 snøholer under Store-Ble, en kald men lærerik opplevelse!

(Foto: Per Jon)

6 1/4%
rente på de nye

Bykreditt
obligasjoner.

Dette er den høyeste rente i
Bykreditts historie. Bykreditt
obligasjonene er sikret ved
1. prioritets pant i ca. tyve
tusen eiendommer i landets
byer og tettgrender. Dessuten
har obligasjonseierne sikker
het i foreningenes fond på 45
millioner kroner. Bykreditt
obligasjonene kan uten be
grensning brukes til plas
sering av de midler som i
følge lovene må anbringes
absolutt sikkert. Dette gjelder
f. eks. umyndiges midler, pen
sjonsfond m. v. Over 900 mil
lioner kroner er nå anbragt i
Bykreditt-obligasjoner av pri
vate sparere og de store in
stitusjoner som livselskaper,
banker, pensjonsfond og over
formynderier.
Vi kan ikke få med alt i en
annonse. Send oss derfor ku
pongen nedenfor, så får De
vår brosjyre med alle nødven
dige opplysninger.
Vi holder åpent også lørdager
(kl. 9—13).
De kan også henvende Dem
til fondsmegleme eller ban
kenes fondsavdelinger.

Naken mann
i giv aktpå
Ringebufjellet
LILLEHAMMER i dag.

En kjøpmann fra Toten,
hans kone og datter har
vært ute for litt av en sjokk
opplevelse. Da de bilte over
Ringebufjellet, nådde de
igjen en folkevogn som var
parkert i den smale veten,
slik at totningen fant det
mest rådelig å varsle med
hornet før han kjorte forbi.
Da spratt en splitter naken
mann ut av folkevogna,
bare iført en kort helse
trøye, og stilte seg i giv akt
mens totningene kjorte
forbi.

Ungdommen avgjør
Finlands valg
Men er uten innflytelse på regjeringsdannelsen

Fra vår utiendt» medarbeider
PER VASSBOTN

HELSINGFORS i dug.
I.n halv million førstogangs

velgere utgjør dot største uslk
kerhetsmomentet ved dot finske
riksdagsvalget I moraen og mån
dag. Stemmerettsalderen er ny
lig senket 111 20 år, og med de
knappe marginaler som finnen,
kan de snge komme til å avgje
re sammensetnlngen av Riksda
gon.

Men hvordan regjeringen skal
sammensettes, vil ingen velger
ha noen særlig Innflytelse over.
Det or klart at senterpartiet og
sosialdemokratone vil utgjore
kjernen i onhver regjerlngsdan
nelse. Utover dette forellgger
det ingen klare regjerings-alter
nativer eller avtaler pa forhand.
Det eksisterer bare antakelser og
speknlasjoner.
Det er de politiske ledere, med

president Urho Kekkonen 1 spissen,
som ordner regjeringen når valg
resultatet forellgger.

Men seiv om ungdommen kan
avgjøre sammensetningen av Riks
dagen, er det lkke sikkert at Riks
dagen vil vise seg særlig lydhør
overfor ungdommens krav og utål
modighet Dette har førstegangs
velgerne fått tydelig demonstrert
gjennom hele siste valgkampuke.
Et forslag til unlversitetsreform
som er blitt karakterisert som det
mest vidtgående i Europa er

blitt «nakket Bønder or «ammen i
Riksdagen. Kn gigantisk fiiibug
terdebatt har hindret votei
valget, og forslaget er dermed falt.
Hvordan dette vil virkr, ~r ijs, p;|
den radikale del av ungri-, ; er
det mange som spør sog i dag

Undersøkelser viser at reformen
har et flertall av de finske studen
ttal bak seg, og det Uansett parti
tllknytning. En nøktern bedøm
meise tllsier at det er fløypartlene
som vil tjene mest på konfronta
sjonen som er foregått mp]iom
nærmest revolusjonære nform
framstøt og den mørkeblå reaksjon
1 Riksdagen.

Polariseringen er imidlertid
størst mellom generasjonens i i»,
pet av filibusterdebatten har dot
flere ganger forekommet mindre
demonstrasjoner i Riksdayn og
punktstreiker utover i landet ni
tet mot parlamentarikerne og de
res opptreden.

Hvor Ilte avklart regjeringssitua
sjonen er, framgår tydelig av det
faktum at lkke noen statsminister
kandidat er kjørt fram i valkam
pen. Først på torsdag vedtok so
sialdemokratenes sentralstyre en
henstilling til nåværende statsmi
nister Mauno Koivisto om å stille
seg til disposisjon også etter en
valgseler. Utenriksminister Ahti
Karjalainen som manen regner
som Koivistos mot-kandidat er
på den annen side ikke utropt av
sitt parti som statsministnremne.

Våren tvinges fram på Jæren
Store maskiner angriper snøhaugene
De første feiter klare for såing i april
Privattelegram til Dagbladet

fonnene som ligger langs steingjer
dene. Man regner med at halv
parten av fonnene er mold og sand
fra åkrene, og hvis snoen skal tine
bort kan det gå langt ut pd for
sommeren før telen er forsvunnet.

BRYNE i dag.
For forste gang på Jæren vil

man nå, på Nærland, sette på ster
re maskiner for å rydde vekk «no-

Det dreier seg om tusenvis av mål
som ville hm ne etter. PA Norrland
gnrdene dyrke* mye tidliggrøn
saker, og det gjelder å nytte jorda,
og langs steingarden er det god
livd.

Ellers er man i gang med A kjare
ut blautgjødsel pA snøen pA Jær
bygdene nA. Bein vår behøver det
ikke bli om snøen ennå, ligger hv\t
og fin over landskapet. Men det
er dyp tele, fra 40 tU 100 cm., og
nydyrkingsarbeidet er stoppet opp.
Det gAr mest steinkjøring fra fei
tene som er dyrket tidligere i vin
ter.

I fjor var det rekordår for ny
dyrkinga pA Jarren. Det er ikke
utenkelig at arealet når rekord
høyder også i år, for mye er plan
lagt for nydyrking, opplyser her
redsagronomene.

Dette dyrkingsfeltet, på Reime i Nærbø er på ra. 25 dekar og er gjort ferdig I den siste tida.
I april gjøre» feltet klart for såing. Jorda var så nteinfylt her at uten moderne maskiner ville
dyrking ikke vært mulig. (Foto: Fatne»).

Flytende raffinerier
Japan håper nå å kunne eli

minere behovet for landfaste

oljeraffinerier. Det planlegges
en 200 000-tonner som vil være

1 stand til å foredle råolje til
sjøs. I feige det japanske indu
stri- og handelsdepartement vil
slike flytende raffinerier redu
sere forurensningen og risken
for ulykker. Det vil også gjøre
det unødvendig med store
skjemmende tanker og gl sel
skapene muligheter for billigere
drift, heter det.
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Bvkredltt-pardon
Draromensveien 10

Postboka ?479 Soil)
Oslo ?

Send mep Orostvren
God og sikker oengepiasserlng"

Dbl. 14/3

Til pasken:

DEN

SVARTE

27 detektivromaner, thrillere
og spionromaner valgt ut
blant de store navn i verdens
kriminallitteratui

Hos alle bokhandlere og i
Narvesens klosker.

Kr 12,50 og 14,50 pr bok.

Nar det na finnes biler

som er skreddersydde for

dette landet

•^<"55BS«(

- hvorfor skulle ikke ogsa De ha en slik?

; Opplev Volvo. Innfodt Nordbo! Kjoreegenskapene, torvestabiliteten
og det ypperlige veigrepet Evnen til a ta seg fram. Pa grus, glatt
vinterfore - pa alle slags veier.

jgj§§ Med kraftig gjennomprovet 820-motor med hoyt dreiemoment For
effektiv kjoring. I alle hastigheter. Pa alle gear. Vekselstromsdynamo

&§§§g; og kraftig startmotor (IHK) som sikrer Dem start under
I"!" alle slags forhold. Og luftforvarming som gir forgasserae termo
" statregulert sommertemperatur rett etter kaldstart Aret rundt!
ssi Volvo er bygget for nordiske forhold. Derfor har den ogsa selv-

baerende sikkerhetskarosseri. Effektiv rustbeskyttelse (varmgalva-
nisering pa de mest utsatte steder). Store hjuL 2-krets Triangel
bremsesystem med skivebremser , og kraftig termo statregulert*
varmesystem som sikrer Dem sommerkomfort vinterstid.
Kvalitetsegenskaper som gjor Volvo til en god forretning. 3 gangerl
Nar De kjoper den, kj'orer den og selger den. En brukt Volvo har
hoy verdi. Fordi den holder seg ny sa lenge. Det gjor en ny Volvo
rimelig. Volvo - bilen som er skreddersydd for Dem!
Se Volvo's '7O-modeller. hos Volvo-forhandleren.

Nordbo-egenskaper

- det ligger til familien

•jHftfe

fqwfwiwwsv 'l^tEEcf^l
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MR. FREEDOM

vulgær eller genial?
LONDON
Mr, Freedom hans borger-

Uge navn er Tommy Roberts
er den mest originale talent i
britisk moteverden. Han har in

gen faglig bakgrunn, han har
bare en sans for fager og fason
ger som gjor at klcerne selger.
Suksessen startet for to dr si
den, da han flyttet til motegata
Kings Road. Han brukte alle
sparepengenc 000 pund
flOO 000 kroner) til å kjøpe et

hus og en bunke T-shirts,
kortermede, rundhalsede trøyer.
De var hvite og Tommy Roberts
visste i begynnelsen ikke hva
han skulle gjøre med dem. Men
så kom ideen: Han tegnet store

fargesprakende stjerner på
skjortene, Andre moteskapere i
King Road trodde mannen var
blitt gal, men moten slo an.

Den virkelige suksessen star
tct da Tommy Roberts begynte
å trykke Mikke Mus- og Donald
Duck-figurer på skjortene og
flyttet til den nye motegata
Kensington Church Street. «Walt
Disney-skjortene» ble den store
slageren og den er fortsatt på
topp. Mr. Freedom eksportere
sine T-shirts over hele verden.
Han startet med 100 000 kroner

og en bunke hvite trøyer for to
år siden i dr regner han med
å seige klær for 12,1 millioner
kroner.

Skal samle «swinging London»

Hvordan kom De på ideen
med hot pants?

Det var opprinnelig ment
som en spøk som så mange av
mine ideer. Det pussige er at spø-

Ken ofte blir alvor og folk kjøper
som gale, Jeg var først ute med
hot pants de ble lansert i 1970
og grunnen var at de passet så
godt sammen med mine T-shirts
Hvorfor de slo an? Fordi mine
klær er sexy og mer fargerike
enn konkurrcntenes. I sommer
går jo alle i hot-pants. I fj or da
jeg kom med moten ble den
brukt av de aller mest motebe
visste. Nå er jeg ferdig med
shoitsmoten, til bøsten kommer
noe nytt.

Og hva kommer etter hot
pants?

Det vil jeg ikke rope. Mo
ten vil bli lansert i september.
Men så mye kan jeg si at det
blir noe mer maskulint.

Hot pants en spok
Tommy Roberts er liten, rund

og stygg, men uhyre sjarme
rende. Han minner om en liten
utgave av trubaduren Cornelis
Vreeswijk. Han nekter å si hvor
gammel han er, men han har al
lerede rukket å prøve seg i en se
rie yrker. Han begynte for
«lenge, lenge siden> som han
sier, på en kunstskole, men gikk
lei. Siden solgte han en tid
bruktbiler og arbeidet i en fa
brikk hvor det ble lagd grise
mat, seinere havnet han i mar
kedsgata Portobello Road hvor
han solgte gamle militærfrakker
til hippiene. Etter det kom han
til Carnaby Street. Men tur
istgata Carnaby Street passet
ikke for meg. Jeg fikk ikke lage
de klærne jeg ville, derfor slut-

En av Mr. Freedoms mini-skjørt Mr. Freedom sammen med to av sine modeller i hot pants og midi.

Cockneyen som ble «swinging Londons» moteskaper nr. 1
tet jeg ganske fort og flyttet til
Kings Road, og seinere til Ken
sington Church Street. I mai åp
ner vi forresten en restaurant

under forretningen, vi skal sam
le hele «swinging London» her,
sier Mr. Freedon.

Det blir neppe et snobbested.
Tommy Roberts kommer fra ar
beiderstrokene i East End og
har arbeidet seg fram på talent.
Han snakker ren cockey, en ak
sent som ikke passer i West-
End-strøket Kensington. Han
har langt hår og det samme har
alle de mannlige medhjelperne.
De som handler hos Harrods og
Harvey Nichols rynker på nesen
og kaller Mr. Freedoms smak
«vulgær». Men de betyr så lite i
dagens Storbritannia. Det er
ungdommen som kjøper Mr.
Freedom-klærne og angir tonen.

Seiv Paris følger nøye med i
hva Tommy Roberts finner på.
Til og med Diors Yves St. Lau
rent fulgte opp med Mr. Free
doms stjernemotiver, for ikke å
snakke om alle som kom med

hot pants i år.

Av Dagbladet*

London-korrespondent
Jan Tystad

Hva synes en mann som Rom
my Roberts om Paris og den
publisitet Parismotene fremdeles
gis?

I fjor var jeg sikker på at
Paris var ferdig. Det fantes ikke
originalitet. Men i år har jeg

forandret mening, årets mote
oppvisning viste at Paris frem
deles har noe spesielt å gi. Jeg
vil si det slik; Paris har eksper
tisen og det fine snittet, London
har originaliteten.

Rod Rolls Royce

Og nå er De snart millio
nær?

Nei, det blir man ikke når
man tilhører avantgarden. Vi
kan bare lage klær i et begren
set opplag og vi må ligge foran
de andre. Det vil si at vårt pub
likum blir eksklusivt og lite. Jeg
får mer enn nok av berommelse,
men jeg får aldri noen formue,
sier Mr. Freedom.

Tommy Roberts kjøpte seg
forleden dag en ny Rolls Royse

og den var selvsagt rød. Han
er altså ikke helt blakk.Dette bilde av Mr. Freedoms piker i hot og- pants og T-shirts ble tatt i juli 1970, lenge for konkurrentene var begynt med moten

Paul Moxnes:

Hurra

Hurra for han Henry
som innstifta dagen
så vi kan drikke
og bælje og bråke
og dundre og danse
med nasjonalfølelse.
Så vi kan ta på hverandre
klemme litt på nabofrua

grattulere, hurra
Det er det vi trenger
gøy å få litt kontakt
så vi kan greie å være
aleine
til neste 17. mai

Misvisende
omKragerø

Dagbladets relsende patrulje
har vært i Kragerø og bringer et
par opplysninger som må korrige
res. da de er svært misvisende.

Et bilde av Eidkilkanalen har
bl.a. folgende underskrift: «Den
er sprengt ut av tyskerne, her var
ikke «gjennomgang» for krigen.
Det cneste gode tyskerne gjorde,
sier Kragerofolk».

Tyskerne bygde ganske riktig
en befestning på Skåtøy, men in
gen kanal. Eidkilkanalen var fer
digbygd 14 år for tyskerne kom
til Norge og Kragerø, nemlig i
årene 1924-1926, og den ble bygd
av midler bevilget av rtaten, Skat
øy kommune og private.

Så over til artikkelen i tors
dagsavisen «Kragerø raserer idyl
len», hvor man kan lese følgende:

«Sanering, nå også i Krageros
gamle bybilde. % av bykjernen
står for fall. Ikke en brann kunne
gjøre det verre. Såneringen om
fatter en rekke bolighus, noen av
dom i bevaringsklasse, de kunne
ha vært restaurert. Men kom
munen har gitt sitt samtykke.
Grenland Samvirkelag og Panicho
får tydeligvis fritt leide, klarsig
nal er gitt... osv.»

Det faktiske er dette:
De aktuelle saneringsplanene

omfatter i alt 10 bygninger. 2 av
dem er bevuringsverdige ifolgc

Riksantikvaren. Men det bør da
samtidig opplyses at Kragerø sen
trum har i alt 67 bevaringsverdige
bygninger. Ved konsentrasjon av
såneringen for å skaffe utvidet
forretningsareal vil de aller fleste
av disse 67 kunne bevares for
ettertiden. Av de øvrige bygninger
som skal saneres er den ene en
kommunal garasje og verksted
bygning, en annen et gammcl
snekkerverksted, og de øvrige kan
knapt sies å forskjonne Kragerø
sentrum. Det er faktisk det dår
ligste som må tas.

Til slutt må da opplyses at de
10 bygningene som foreslås sanert
i antall utgjør en meget liten del
av bygningsmassen i Kragerø sen
trum.

Dessuten har ingen fått «fritt
leide». Ingen planer er forelopig
godkjent av kommunale myndig
heter hår det gjelder den endelig
utforming av saneringsstroket.

Kragerø, 10. mai 1971.
Johan Paus-Kuuclseu
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Når gymsalen

blir oase

«Salma Ja salama, rohna o
gena blssalama». På et slaga
vestlands-egyptisk har de sunget
det, noen hundre skoleelever i
Møre og Romsdal dit Rikskon
sertene sendte Abdelrahman
Elkhatib, Soliman Gamil og
Bjørn J:son Lindh. På 33 kon
serter har boblende blide Abdo
lært dem å klappe på ener’n og
firer’n, de fremmede klangene
av kvart- og trekvarttoner har
rorvandlet mang en gymsal til
en oase for en stakket stund,
seiv lukten av gammel fotsvette
fikk en snev av eksotisk kamel
da de tre spilte Abdos komposi
sjon, «Toget Alexandria—Kairo»
på lutt, anon og fløyte/congas.

Det var konserter som
en fjern slektning av vår egen

skoles konserter, traurlge fore
stillinger av uinteressant presen
tert musikk, pinlig avsluttet av
lærerens frasefylte takketale.
Abdo, Soliman og Bjørn fikk
trampeklapp etter sjette time,
men så betyr da også musikk så
uendelig mye mer for dagens ten
åring enn hva tilfellet var for
bare et lite tiår siden. Afro-ryt
mer og sitar-ragaer har åpnet
vei, tenåringene er framfor alt
åpne tilhørere, og egyptisk mu
sikk var spennende.

Lærte «Kjerringa
med staven»

«For noen elever, for en disip
lin», utbrøt Abdelrahman Elkha

tlb etter konserten på Nørvøy
skole i Ålesund. Ti års opphold i
Sverige og svensk kone har lært
ham flytende svensk, Innpå 500
konserter har han gitt i Sverige,
og det var på en turné for de
svenske Rikskonsertene han ble
huket for de norske. Men hva
gjor en egypter i Sverige?

Du vet, etter krigen i 1956
lå alt nede i Egypt. Jeg var mu
sikklærer ved lærerhøyskolen i
Kairo og arbeidet med teatermu
sikk, men krigen endte det hele.
Jeg reiste til Damaskus, ble mu
sikkekspert i kulturdepartemen
tet, og etter hvert leder for mu
sikkavdelingen, og da Syria og

Egypt dannet den Forente Ara
biske Republikk i '59 reiste jeg
hjem til Kairo. Jeg jobbet som
korleder og underviste ved kon
servatoriet, mens min svenske
kone arbeidet som sykepleierske.
Vi hadde mye kontakt med FN
soldatene, vi forsøkte å lage det
litt koselig for dem med bløtka
ke og levende lys og sånn, og de
lærte meg å synge «Kjerringa
med staven».

I 1962 flyttet vi til Sverige, jeg
skulle fullføre mine studier av
vesterlandsk musikk, jeg hadde
aldri fått råd til å gjøre det før.
Jeg var fem år ved Santa Ceci
lia-universitetet i Roma, men
hadde ikke råd til å ta de siste
fem åra.

Egyptiske riks
konserter

I Sverige har Abdo gitt kon
serter, undervist og komponert
sin første ballett, som hadde ur
premiere tildligere i år. Til en
konsertturné i 1969 hentet han
sin bror Soliman Gamil fra Kai
ro for å spille anon ved siden av
sin lutt. og Soliman har to gan
ger til måttet forlate sin ar
beidsplass i Kairo-avisen Al Ah
ram for å spille for skandinav
iske lyttere. Han er musikkriti
ker, musikkforsker og kompo
nist, med flere internasjonale
priser for filmmusikk. Dels tak
ket være hans reportasjer om
Rikskonsert-ordningen har

Egypt i dag fått sine rikskon
serten, og Soliman forsikret at
Al Ahrams lesere skulle få grun
dig beskjed omm Vestlandets
vakre natur og barnas Interesse
for hans lands musikk.

Tekst og foto:
Terje Mosnes

Få dem tilbake
Tredjemann 1 laget er svenske

Bjørn J:son Lindh, en ung mu
siker som nyter stor respekt 1
Sverige. Han tør for øvrig være
kjent av en del nordmenn, for

noen år sidcn spilte han lenge
på Club 7 i Oslo 1 det svenske
bandet Atlantic Ocean. Han har
turnert mye med Abdo 1 Sve
rige, og Abdo hadde mye pent å
si om hans tromme- og fløyte
spill.

Måtte Rikskonsertene sikre
seg trekløveret til nye konserter
i Norge, skoleeleven utenfor
Møre og Romsdal burde få opp
leve denne konserten som i sin
uformellhet og muntre stil er et
pedagogisk mesterverk og en
sann opplevelse. Abdos ord om
at «musikken kjenner ingen
grenser, i den kan vi alle møtes»
ble til fulle demonstrert da to
egyptere og en svenske kom til
det norske vestland.

. «så, klappcr vi på en og fire» Egyptiske toner i gymsalen. Fra venstre Bjørn J:son Ein dh,
Abclelrahman Elkhatih (lutt) og Soliman Gamil (anon).

Trampeklapp etter sjette time for egyptisk musikk i Møre og Romsdal

Et lydhort og ivrig publikum var «helt med»

Berrefjord
måtte ta
avgjørelsen
Om ny lensmann
i Sauherad

Fra vårt Telemarkskontor

PORSGRUNN
Det var justisminister Oddvar

Berrefjord som avgjorde hvem
som blir den nye lensmannen i
Sauherad etter lensmann og
tidligere stortingsmann Halvor
Bunkholt.

Kampen stod mellom konsti
tuert lensmann Leif A. Søren
sen i Eidanger og lensmanns
tullmcktigen i Sauherad, Kittil
Presthoidt.

Telemark fylkes ansettelses
råd gikk med to mot én stem
me inn for Sørensen, mens
mindretallet holdt på, Prest
hoidt. Mindretallet anket saken
inn for departementet, og Justis
ministeren har nå forkastet an
ken.

Det har vært stor uenighet
omkring ansettelsen. Politime
steren på Notodden har holdt på
Sørensen, mens sorenskriveren i
Nedre Telemark, et enstemmig
formannskap og flertallet i kom
munestyret i Sauherad har gått
inn for Presthoidt.

Eidanger lensmannskontor blir
fra våren nedlagt, og politiet i
Porsgrunn skal overta lensman
nena politimesslge gjøremål.

Ali Gaffari:

Hvile

En gang var jeg et rømt dyr som
ofte vendte hjem

Der ved peisen satt jeg på deres fang
uten en lyd i sekunder av god dressur.

Vuggen, divanen og gyngestolen i stuen
er steder sovi skjuler de falne.
Der under divanen faller jeg inn i en taushet.
Og tausbeten strekker seg ut som et bvilendc

menneske.

Oversatt etter den persiske eksildikter
All Gaffari av Paul Moxnes.

Ralph Nader til kamp
mot giganten Coca-Cola
Søte leskedrikker utkonkurrerer nielk og vann og skaper et folk uten tenner

Fra vår London-korrespondent
JAN TYSTAD

Bakgrunnen for Naders
kampanje er at sote alkohol
frie drikker er i ferd med A
utkonkurrere både nielk og
vann. Salget av sote leske
drikker oker bele titta, og
Coca-Cola er den mest popu
lære. I lopet av to år vil for
bruket av slike drikker ba
steget til 18» liter pr. for
bruker. Til sammenlikning
kan nevnes at hver amerika
ner drikker 270 liter vann i
Aret. Vann leder fortsatt,
men de sote drikkene tar
innpå. Coca-Cola bar utar
beidet en rapport som er
kommet Nader i hende. I
rapporten beter det blant nn
net:

«Vann må nå betraktes
som sårbart, på grunn av
den ineget omtalte forus ens
ning- Kvaliteten av drikke
vann er noe som stadig flere
mennesker er opptatte av».
.Med andre ord: Coca-Cola
bar til hensikt å ta opp kon
kurransen.

Generaldirektør Austin
opplyste at han seiv ikko vet

bva cola’en inneholder. Bare
lo mann i selskapet kan opp
skriften. De bar ikke lov A
reise med samme fly.

Drikken ble framstilt tor
ste gang i 1880 av en farma
søyt ved navn dobn Pember
ton. NA har firmaet 185»
datterselskaper og bar det
største salgsapparatet i ver
den. Coca-Cola selges nå
over hele verden. Til og med
i kommuniststatene har
drikken fått innpass. Sel
skapet har den nest-storste
bilpark i verden, bare det
amerikanske postverket har
flere firmabiler.

Nader og hans assistenter
samler for tida inn beviser
mot Coca-Cola-drikken, Re
sultatet vil Mi offentliggjort
i en rapport som er vent et
ganske snart. Folk i selska
pet er bekymret over denne
undersokelsen. Ralpb Nader
har vist for at han er i
stand til A grave fram übe
bagelige fukta om et pro
dukt. Hun tok blant unnet
for seg General Motors og

Forbrukernes talsmann i
Amerika Kalph Natler
lanserer nå en kampanje
mot gigantselskapet Coca-
Cola. Han hevder at colaen
er en drikk uten nærings
verdi, som fører til at tenne
ne råtner, og bidrar til å
forkorte amerikanernes leve
alder.

Nylig møtte Nader gene
raldirektør J. Paul Austin i
Coca-Cola-konsernet. Han
fortalte direktøren at mango
amerikanere drikker cola i
stedet for å spise næringsrik
mat. Dette skyldes pur uvi
tenhet, og Nader foreslo for
direktøren at selskapet skal
sette i gang en reklamekam
panje hvor det forteller at
Coca-Cola er en drikk uten
næringsverdi. Direktøren av
slo, som rimelig kan være,
denne oppfordringen, opply
ser den britiske avisen Évc
ning Standard.

viste livor mange feil det var
på firmaets biler. Resultatet
var at Amerika fikk stren
gere sikkerhetsregler når det
gjelder nye biler.

Ralph Nuder, amerikanske
forbrukeres fremste tals
mann.

19NR. 227 OAGBLADET, LØRDAG 30. SEPT. 1972

30.9.72


	1974 Takk for det gamle_Dagbladet, 3. jan. s. 4
	Dikt i Dagbladet 1969-74



