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Dette er Krateret: Hjørring gyms skoleavis, hvis du troede det var
BT, så tog du fejl.

KRATERET
I tidernes morgen – den 18. november 1911 – blev der på Hjørring
Gymnasium stiftet en vis elevforening ved navn Thule. En forening
hvorfra ideerne til storhedsbladet Krateret opstod. Kraterets præcise
fødselsdato er gået tabt i arkiverne, men legenden fortæller dog, at bladet,
efter mere end 60 år, pludselig gik i opløsning. Det varslede om en farlig
og sørgelig tid for eleverne på Hjørring Gymnasium… Men frygt ikke
medstuderende! I dag er Krateret tilbage for at fylde det sorte hul i jeres
hjerter. Og det er lige meget, hvem du er, for, som Kraterets græske
betydning – blandingskaret – så smukt beskriver, er dette blad redskabet,
hvis formål er at blande alle skolens organer.
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Har du noget, som SKAL med i den næste
udgave af skoleavisen????
Så har du muligheden nu!!
På biblioteket hænger der en megasej postkasse, som
bare venter på jeres gode idéer!!
Vi tager imod alt fra dårlige jokes og sjove historier til
fede artikelideer og spændende historier
Eller vil du gerne bare brokke dig over en stavefejl i
bladet? Så tager vi
også gerne imod
brok
Kontaktpersonerne er
Maya Nellemann Hansen
og Cecilie Margrethe
Nielsen (fra 1.p og 1.m)
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Kvanefjeld og klimakrisens
store dilemmaer
I det sydlige Grønland ligger det store Kvantefjeld, der i
øjeblikket splitter den arktiske nation i to. Skal man mine efter
sjældne jordarter, der er vigtige for den grønne omstilling, eller
skal man beskytte lokalsamfundet og naturen mod forurening
Urani? Naamik – Uran? Nej tak
Den smukkeste by i Grønland. Det er, hvad den
lille by, Narsaq, med dens 1300 indbyggere,
bliver kaldt. På grønlandsk betyder byens navn
”sletten”, og det er nemt at se hvorfor. Små
træhuse, malet grønne, blå og røde, står side om
side på en enorm slette, der strækker sig op til det
majestætiske Kvanefjeld. Fjeldet, som strækker
sig 670 meter over havet, har splittet den
grønlandske befolkning ad, for inde i fjeldet
findes en af verdens største forekomster af
såkaldte sjældne jordarter. Det australske
mineselskab Greenland Minerals står i øjeblikket klar til at begynde udvindingen af
råstofferne. Disse sjældne arter er essentielle i produktionen af for eksempel
vindmøller, solceller og elbiler. Altså, alle ting, der bidrager til den grønne omstilling.
Desuden vil minedriften skabe masser af arbejdspladser og økonomisk vækst. Det
hele kan gå hen og blive en fantastisk
forretning for Grønland. Så hvad er
problemet? En konsekvens af
minedriften vil være, at flere
forurenede stoffer, såsom uran, også
vil blive udvundet. Eksperter frygter at
disse stoffer vil sprede sig via støv til
lokalområdet, drikkevandet og
landbruget. Oveni dette anslår nogle
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eksperter, at det vil hæve Grønlands totale CO2-udslip med 40%. Dette har fået
bekymrede borgere i lokalområdet til at stifte foreningen ”Urani? Naamik”, der har
lånt deres logo af ”Atomkraft? Nej tak ”-bevægelsen, og som på grønlandsk betyder
”Uran? Nej tak”. Deres formål har været at forhindre minedriften i Kvanefjeld, og
deres pres på politikerne har hjulpet, for lige nu ligner det, at minens fremtid skal
afgøres ved stemmeurnerne.
Drømmen om selvstændighed
I skrivende stund sidder partiet Siumut på
regeringsmagten, hvilket de næsten altid har
gjort, siden selvstyret blev indført i 1979,
med den såkaldte landsstyreformand, Kim
Kielsen, i spidsen. Men lige nu står
oppositionspartiet, det mere
venstreorienterede, Inuit Ataqatigiit (IA), til
at vinde i meningsmålingerne. IA er imod
minedriften i Kvanefjeld, hvorimod Siumut
er for. Det potentielle forretningseventyr,
som minen kan starte, kan muligvis bane vejen for grønlandsk selvstændighed.
Noget, som flere og flere grønlændere drømmer om. IA ønsker derimod at skaffe den
økonomiske kapital, en løsrivelse fra Danmark ville kræve, gennem turisme. Derfor
mener de, at minedrift ved Kvanefjeld potentielt vil ødelægge den flotte og storslåede
grønlandske natur. Den største grønlandske industri, fiskeri, står også over for faren
af ekstrem forurening, hvilket er en risiko, IA ikke er villige til at løbe. Så det
grønlandske folk står altså over for et stort dilemma. Skal de følge den grønlandske
tradition for at beskytte deres unikke natur og lokalsamfund, eller satse på et kæmpe,
internationalt forretningseventyr, der kan hjælpe den globale grønne omstilling og
bane vejen for selvstændighed. Alt dette bliver afgjort d. 6. april, så når du læser
dette, er valgresultaterne allerede inde, og Grønlands fremtidige kurs lagt.
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Månedens
Månedens SÆT DIG NED er vores nye
månedlige indslag, til folk der bare skal sætte
sig ned igen. Det kan handle om alt fra
arrogante elever til dumme lærere. Og HUSK
det her er bare satire for et skoleblad, så tag
intet personligt, medmindre du bare vil være
på tværs.

nogle af de superstraighterne havde lavet.
Udover at superstraights forkortelse er SS,
hvilket selvfølgelig kunne ske for enhver,
ligner logoet med denne forkortelse også en
smule det samme logo nazisterne brugte for
deres Schutzstaffel -også kendt SS.

Denne måneds SÆT DIG NED går til den nye
’seksualitet’ superstraight. Det er en
seksualitet til personer, der bare synes det
føles lidt for gay at være heteroseksuel,
hvilket er lidt ironisk taget i betragtning, at
deres flag har de samme farver som den
homoseksuelle dating-app: grindr. Om der er
en direkte forbindelse, vil os fra krateret ikke
kommentere på. Det er helt op til jer læsere at
bestemme.

Og som I nok allerede ved fra jeres
historietimer, blev Schutzstaffel jo oprettet
under anden verdenskrig som Hitlers
livvagter. Livvagterne udviklede sig så videre
til at være et magtfuldt og stærkt elitekorps.
Så det var ikke et super smart træk fra
superstraightsenes side.

Bevægelsen startede tilbage i slutningen af
februar/starten af marts, og bygger på
ciskønnede der ikke vil være i et forhold med
transkønnede personer. For at sikre sig at alle
kendte til denne transfobi, blev seksualiteten
opfundet. Relativt hastigt spredte den sig
rundt til hele internettet, hvor folk hurtigt
opdagede ”mindre fejl” som

Flere transkønnede mennesker er i
virkeligheden fuldstændig ligeglade med om
enhver har lyst til at være i et forhold med
dem eller ej, men når man det bliver en del af
din identitet ikke at kunne lide trans-personer
begynder det at virke transfobisk.
Så for at skære det helt ud i pap, hvis nu man
sidder og bliver lidt forvirret over hvad der er
okay og hvad der ikke er. Det er altså helt i
orden at have en præference for bl.a. kønsdele
og hvem man vil være sammen med, så længe
du bare ikke starter en hel bevægelse mod en
allerede nedtrykt gruppe mennesker.
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Har du helt
glemt hvordan
man er social
efter
lockdown?

Hvis dit svar er ja, så kunne
vores

LÆR-AT-VÆRESOCIALKURSUS
være lige noget for dig!
(kurset foregår online på grund af

coronarestriktioner)
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Panseksualitet
Hvad betyder det at være panseksuel?
At være panseksuel betyder at man er tiltrukket af alle køn. For en panseksuel er det altså
lige meget hvilket køn deres partner identificerer sig som, da køn ikke har betydning.

Hvad er forskellen på panseksuel og biseksuel?
Mange har svært ved at forstå forskellen mellem panseksuel og biseksuel. For at forstå
forskellen bliver man nødt til at forstå, at der findes mere end to køn. For forskellen er at
man som biseksuel er tiltrukket af 2 eller flere køn. Hvorimod man som panseksuel kan
være tiltrukket af alle køn. Dette betyder selvfølgelig ikke at man er tiltrukket af ALT og
alle. Det betyder at være tiltrukket af personlighed og ikke dit køn.
Inden for panseksualitet er der også flere nuancer. Som for eksempel kan en panseksuel
være tiltrukket af alle køn romantisk, men kun være seksuelt tiltrukket af et bestemt køn.
Eller omvendt.

Det panseksuelle flags betydning:
Den lyserøde del repræsenterer tiltrækning til dem der identificerer sig som kvindelig uanset
deres biologiske køn. Den blå del repræsenterer tiltrækning til dem der identificerer sig som
mandlige uanset deres biologiske køn. Imellem dem er den gule del, som repræsenterer
tiltrækning til dem der identificerer sig som begge køn, intetkøn eller et tredje køn, som for
eksempel genderqueer eller intetkøn.
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Sundhedsstyrelsen

Så åbner landet så småt igen. Husk at få jeres coronapas på plads;)
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Verdens mærkeligste dyr...
Banjo malle
Denne fisk er en yderst grim fisk, men har du
mod alle forventninger, et ønske om at tilføje
den til din samling af fisk, lever den i
ferskvand og spiser ikke dine andre små fiskevenner (medmindre du har rejer). Den
kommer primært fra Argentina og Brasilien,
passende nok er det
jo musikalske lande, selvom den på ingen
måder ligner en banjo...
Den kan hverken spille musik eller lære
tricks, så
hvad du skal bruge den til, er helt op til dig
selv.
Du skal nok bare ikke spise den

Random facts
•
•
•
•
•
•

Den eneste måde man kan kende forskel på deres køn, er at hunner har en større mave
Du kan købe en på DBA og Ebay
Man kan ikke få dem i pink....
Den lever mellem 8 – 12 år
Det eneste trick de kan lave, er at spille død (vi på redaktionen er imponeret)
Ender du så med at købe den, men synes den er alt for grim kan du fryse den til døde
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Verdens dårligste jokes
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