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TIDSKRIFT FÖR GÖTEBORGS UNGDOMSLEDARE

l detta nummer
skriver Kjell Andersson om den nya 

ungdomsdelegationen

påstår Rune Brange, att ungdomsledarekurs 
kan bota anklagelsesjuka

frågar Erik Bohlman, om vi medverkar 
till smakförskämning

säger masthuggsungdomar sin mening 
om ungdomsgårdsfrågan

presenteras SAM:s alla föreningar och 
ombud

Nr 6
OKTOBER 1954

pris 75 ÖRE

UTGIVEN AV!
GÖTEBORGSUNGDOMENS
SAMARBETSORGANISATION
OCH
CENTRALKOMMITTÉN
FÖR UNGDOMSRÅDEN

ARGÂNG 3.



Lär 
maskinskrivning 

och maskinråkning 

ÅTVIDABERGS 
institutet

Under inseende av Kungl. överstyrelsen 
för yrkesutbildning

Göteborg ö. Hamngatan 30 
Tel. 17 24 20

Föreningar!
Förlägg Edra kurser och konferenser hos oss 
i trevlig miljö. Vi har goda utrymmen både 

för kursarbete och samkväm.

&
Planera föreningens weekendträffar och sön
dagsutflykter med sikte på IDROTTSGÄRDEN, 
som omgives av en vacker natur, vilken ger 
rikliga tillfällen till promenader och frilufts

liv.

M
Ring oss, vi stå till tjänst med förslag

IDROTTSGÄRDEN
HINDAS. Riktnr: 0301 

Telefon: 100 34
■------------------------------------------------------------- ----- ------------ >

Sport- & cykelhandla 
hos 

ANDRÉNS 
Äbogårdsgatan 3 

Tel. 22 50 44

Nostrum
Restaurant —
Konditori —
Café —

ÖSTRA HAMNGATAN 1 2
(ingång även frän Spannmälsgatan)

*********

Prova vår Snabb-Lunch eller Stora Lunchen. 
Kupongsystem. OI, porter. Moderata priser, 
trivsamma lokaler, modernt kök, konditori
varor samt konfektyr. Tårtbeställningar emot- 
tages. Delikata smörgåsar, även till hämtning. 
Extra gott kaffe. — Läskdrycker. — Oppet 

från kl. 8 till kl. 22.

_______________________________S

Riksförbundet för Sexuell upplysning

förmedlar och anordnar föredrag, studiekurser 
och filmförevisningar samt ger upplysningar 
och råd i sexuella frågor. Våra byråer ha 
befattat sig med alla de olika sexualproble- 
men, och det är glädjande att se hur den 
propagandaverksamhet, som förbundet bedrivit 
över hela landet, förmått att bringa många 
av dem, som eljest ha stått hjälplösa med 
sina sexualbesvär, i kontakt med vetenskapen. 
För att tillgodose allmänheten med bra och 
billiga skyddsmedel har riksförbundet ett eget 

kemiskt-tekniskt laboratorium.
RFSU söker genom egen försäljningsorganisa
tion vetenskapligt och ekonomiskt sanera den 
svenska preventivmedelsmarknaden. Den affärs- 
vinst, som ev. uppstår, går oavkortad till 
andra grenar av verksamheten: upplysning, 
rådfrågningsbyråer, mödrahem etc. RFSU-butik

i Göteborg Prinsgatan 4, tel. 12 81 62.

RÅDGIVNINGSBYRÅN I GÖTEBORG
O. Larmgatan 15—21, 5 tr. (Centrumhuset mitt 

emot Palladium)
Tel. 13 99 14

Mottagning: vardagar 11—14 och 18—19 utom 
lördagar.

k_________________________ _____________________ 7



Ungdomsråden i ualstriden
I en valrörelse — och särskilt i en 

sådan där de dominerande parterna 
betraktar och fruktar varandra som 
jämnstarka — är ingen samhällsfråga 
för ringa — dvs. för opolitisk, för att 
inte kunna dragas in i den stora debat
tens malström.

Så har i år skett med ungdomsråden. 
Lennart Ström, LU, och Sven-Erik Jo
hansson, SSU, har drabbat samman om 
placeringen av deras resp, partivänner 
i stadens ungdomsråd, och vår ungdoms
konsulent har funnit sin ojävighet ifrå
gasatt, varför han efteråt tagit till orda.

Nu är det sedan flera år just så som 
Kjell Andersson säger, att barnavårds
nämndens valberedning svarar för hand
läggningen av dessa tillsättningsären
den. Tidigare gjorde centralkommittén 
för ungdomsråden upp förslag, men det 
förekommer ej längre. Avvägningen 
torde därmed ha blivit mera parlamen
tarisk. Att uppnå siffermässigt riktiga 
proportioner torde emellertid vara myc
ket svårt, om man nämligen vill till
godose alla former av ungdomsarbete. 
De föreslagna personerna får ju sin 
andliga och ideella hemort fixerad av 
den föreslående institutionen; religion, 
nykterhet m. m. Det är klart att männi
skorna ur alla dessa läger också har 
någon politisk åskådning, men denna 
kan ju i förhållande till andra intressen 
vara så ringa markerad, att den inte 
låter sig bokföras. Även om man håller 
med om att vårt samhälle är så helt 
baserat på politisk verksamhet, att man 
inte ens kan köpa ett bröd utan att 
komma i kontakt med politiska av
göranden, går det väl ändå att arbets- 
hypotetiskt tala om politiska och opoli
tiska frågor. Många människor vill se 
sin verksamhet bland ungdom som opo
litisk. Ungdomsråden behöver dock des
sa representanter för folkrörelser och 
ideer, och erfarenheten bestyrker, att 
barnavårdsnämnden målmedvetet beak

tar vikten av att råden blir allsidigt 
sammansatta.

Om man så här efter valet skulle 
komma med en reflexion, så sker det 
med en hjärtesuck. Tänk om folk alltid 
vore lika intresserade av råden. Det är 
fler än LU som glömmer av att föreslå 
kandidater. Det vore även tacknämligt, 
om ledamöterna toge sina uppdrag inte 
bara som representation utan såsom ar- 
betsposter. Alltför ofta räcker intresset 
inte stort längre än till ett nominellt 
medlemsskap. Detta har iakttagits även 
ifråga om representanter för politiska 
föreningar. Man kan inte värja sig för 
misstanken att rådsplatser stundom be
traktas i första hand som merit.

Men dessa klagomål gäller en begrän
sad och synbarligen krympande kate
gori. Ungdomsråden har tillvunnit sig 
ett alltmer ökat intresse — Vi allas 
behandling av val och sammansätt
ningar synes ha haft en väckande och 
stimulerande effekt. Ungdomsråden är 
förnämliga instrument för de medborg
are, som vill göra en insats för barn 
och ungdom. Där har alla meningsrikt- 
ningar yttrande- och förslagsrätt, där 
mynnar kanaler till opinionsbildning i 
ungdomsfrågor. Ingen verksamhetsform 
borde avstå från rätten att få göra sig 
gällande i rådens rådslag.

Ohängda pojkar
Förra vintern gjorde vi i ordning en 

ishockeybana på ängen bakom semina
riet, vi skyfflade och spolade och job
bade hela kvällen. På natten frös det 
och när vi dan efter kom med klubborna 
och grejorna, var det fullt av småungar 
och deras mammor på planen. Vi satte 
igång, men mammorna körde iväg oss 
och skällde på oss för att vi störde 
ungarna.

Men det var ju våran plan, men det 
brydde sig de stora inte om!

Grabbar i S:a Guldheden. (NT)
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för det första

samhället Timsfors

ber vi att fä be
kanta våra läsare 
med Rune Brange, 
som av barnavårds
nämnden utsetts till 
att vara förestån
dare för den nya 
ungdomsgården i 
Gamlestaden, Nylö- 
se ungdomsgård.

Rune Brange är 
född 1917 i industri- 
i s. Småland. Efter

studentexamen i Hälsingborg studerade 
han statsvetenskapliga ämnen vid Lunds 
universitet. Under några år som journa
list och förlagsredaktör kom han i kon
takt med olika slag av ungdomsverk
samhet och beslöt sig så småningom för 
att helt ägna sig åt ungdomsarbetet. 
Han blev medarbetare vid Majornas 
ungdomsgård 1952 och assistent där 
1953.

Rune Brange var med och startade 
Studio Paravan och har sedan hjälpt till 
att göra den till Göteborgs mest aktiva 
sammanslutning för yngre konstnärer 
och konstintresserade.

Gamlestaden har mer än de flesta 
andra stadsdelar lidit av lokalbrist, och 
där finns massor av ungdomar, varför 
man synes kunna vänta ett explosions
artat uppflammande intresse för kurs- 
och klubbverksamhet samt föreningsliv. 
Ungdomsgården ger rika möjligheter till 
ett varierat fritidsliv, och Brange torde 
inte komma att sakna arbete. Vi alla 
önskar honom lycka till.

TILL HÄRSKOGEN 23—24 OKTOBER
SAM:s veckoslutskurs på Härskogens 

friluftsgård har planerats efter mottot 
Nytta och nöje. Förhandlingarna har 
begränsats till ett enda men mycket 
aktuellt ämne: Det statliga stödet åt 

ungdomsverksamheten. Föreläsare blir 
den nye konsulenten vid skolöverstyrel
sen, Lars Gråby, vilken just handlägger 
och föredrager ifrågavarande ärenden.

Klockan 16.30 på lördag sker avresan, 
och vid 17-tiden på söndag är deltagarna 
hemma igen. På lördag inramas för
handlingarna av middag samt kaffe med 
samkväm. På söndag ägnas halva tiden 
åt friluftsliv, då deltagarna skall få MI
KA efter ett program som ger möjlighet 
till individuellt val.

Kanske finns det ännu plats för Dig 
att vara med. Fråga Curt Bergström, 
tel. 1340 27.

Centralkommitténs
UNGDOMSLEDARKURS

började den 7 oktober

Kurskommitténs nya giv med 
intensifierad ungdomsledarutbild- 
ning har väckt stort intresse och 
båda kurserna har blivit fullteck
nade. Kurserna öppnades av över
lärare Frans Ivarsson och folk
skollärare Anders Sundvall.

Ämnen (första månaden) : 
Psykologi, föreläsare barnpsykia
ter F. Fränkel.
Ungdomsarbetets administration, 
föreläsare ungdomskonsulent Kjell 
Andersson.
Befolkningsstatistik, föreläsare fil. 
kand. Tage Hennermark.
Idrottslig verksamhet, föreläsare 
folkskollärare Anders Sundvall. 
Muntlig framställningskonst, före
läsare talpedagogen Ruth Wollin- 
Stenung.

Dagkurs:
ABF, Folkets Hus, Järntorget.

Kvällskurs :
Föreläsningssalen, ABF, Göta- 
bergsgatan 8.
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Göteborg får un gclomsclelegation
Under senare delen av oktober väntas stadsfullmäktige välja de fyra 

ledamöter, som skall utgöra fullmäktiges bidrag till den under sommaren 
beslutade ungdomsdelegationen under barnavårdsnämnden. Från nämndens 
sida har redan tre ledamöter utsetts. Ungdomsdelegationen kommer att 
handha barnavårdsnämndens ungdomsverksamhet, eller tydligare uttryckt: 
de kollektiva förebyggande åtgärder för barn och ungdom, som barnavårds
nämnden under en följd av år tagit uppmärksammade initiativ till. Initierad 
är ungdomskonsulent Kjell Andersson, som här redovisar en del fakta och 
synpunkter i frågan.

Åtskilliga reflektioner har gjorts om 
de kommunala initiativen i ungdomsfrå
gor och betydelsen därav. För Göteborgs 
vidkommande synes omdömena i allmän
het vara positiva, icke bara hos våra 
kommunalmän och våra penningpung- 
förvaltare utan även hos en stor del av 
allmänheten. Först sent (i år) har sta
ten funnit tiden vara inne för mera 
påtaglig ekonomisk hjälp åt ungdoms- 
rörelsen, vilket givetvis lämnat ytter
ligare en stark motivering för kommu
nala insatser.

Särskilt i storstäderna har ungdoms
problemen under de senaste årtiondena 
aktualiserats. På ett markant sätt har 
frågan om ungdomens allsidiga anpass
ning i samhället tagits upp i debatten. 
Dét verkar nu som om svårigheterna 
med ungdomstiden = förberedelsetiden 
har observerats på ett tydligare sätt 
än tidigare. Ansvällningen av ungdoms- 
kullarna under den närmaste tioårs
perioden, den nya spritlagstiftningen, in
flyttningen till storstäderna; känner Ni 
igen problemställningarna? Flera sådana 
skulle kunna uppräknas, men utrymmet 
tillåter det inte.

Organisationsfrågan har också disku
terats. I sitt fritidsbetänkande föreslog 
ungdomsvårdskommittén en ändring av 
barnavårdslagens 2 § samt inrättande 
av särskilda delegationer, åtminstone in
om de större städernas barnavårdsnämn
der. Något ställningstagande från stats
makternas sida i denna fråga har inte 
tagits, vilket medfört att utvecklingen 
i skilda kommuner företer olikheter.

Göteborgs Barnavårdsnämnd har på 

ett tidigt stadium tagit initiativ i ung
domsfrågorna med stöd av barnavårds
lagens 2 §, 2 mom. I början av trettio
talet började ungdomsråden sitt arbete. 
Arbetsstugorna — dvs. barnavårdsnämn
dens fritidsverksamhet för skolbarn — 
startade redan 1927 med sitt, åtminstone 
i tidigare skede socialbetonade arbete. 
Femton ungdomsgårdar, de flesta med 
heltidsanställd personal, arbetar i dag i 
vår stad. Ungdomsföreningar kan få bi
drag i form av hyreshjälp och läger
stipendier. Ungdomsledarstipendier kan 
sökas. Varje år anordnas ungdomsledar- 
kurser. Tidningen Vi alla utges av nämn
den och ungdomsföreningarna i samråd. 
Genom tillkomsten av ungdomskonsu
lenttjänsten, sedermera avdelningen för 
förebyggande verksamhet (ungdomsby- 
rån), har verksamheten i sin helhet ut
byggts och intensifierats. Av ungdoms- 
sociala åtgärder må dessutom nämnas 
skolkuratorverksamheten och inackorde- 
ringshemmen.

I ett försök att hinna med den starkt 
expanderande stadens utveckling har 
den förebyggande verksamheten allt
mera utbyggts. Ökade krav på en fastare 
organisation av det samordnande och 
initiativtagande organet för de allmänna 
ungdomsfrågorna har gjort sig gällande. 
Barnavårdsnämndens ungdomskommitté 
presenterade ett förslag i sin utredning 
1950, där lösningen söktes i en omor
ganisation av den nuvarande central
kommittén för ungdomsråden.

På hösten 1951 inlämnades emellertid 
till stadsfullmäktige en motion, med för
slag om en annan utformning av det
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samordnande organet, dock fortfarande 
förlagt under barnavårdsnämnden. Vid 
remissbehandlingen i barnavårdsnämn
den tillsatte nämnden en beredning, som 
i oktober 1953 var klar med sitt ställ
ningstagande, vilket också vann barna
vårdsnämndens och sedermera stadsfull
mäktiges gillande.

Beslutet innebär att en delegation på 
sju personer, varav fyra väljes av stads
fullmäktige och tre av barnavårdsnämn
den bland dess ledamöter, i framtiden 
kommer att handha de kollektiva före
byggande ungdomsärendena under bar
navårdsnämnden. Delegationen kommer 
därvid att fungera som ett tredje utskott 
och rådgivande organ i dessa frågor.

Den nuvarande arbetsstugestyrelsen 
upphör att fungera, dess arbetsuppgifter 
kommer att övertagas av ungdomsdele- 
gationen. Här må inflikas, att man inom 
folkskolestyrelsens fritidsnämnd över
väger möjligheterna av en samordning 
med barnavårdsnämndens likartade verk
samhet i arbetsstugorna. Den av fritids
nämnden och barnavårdsnämnden ge
mensamt tillsatta beredningen i denna 
fråga väntas framföra sina synpunkter 
inom den närmaste tiden.

Barnavårdsnämnden har också be
slutat adjungera ordförandena inom 
respektive Göteborgsungdomens Sam
arbetsorganisation och Cetralkommit- 
tén för ungdomsråden till den beslut
ande ungdomsdelegationen. Härige
nom knytes dagsaktuell kontakt med 
ungdomsarbetet i Göteborg.

Det förtjänar här påpekas, att Cen
tralkommittén för ungdomsråden i fram
tiden är tänkt som ett samarbetsorgan 
för de olika distriktens ungdomsråd. 
Med dragning åt generalisering skulle 
man kunna säga, att centralkommittén 
kommer att för den kommunala ung
domsverksamheten bliva vad Göteborgs
ungdomens Samarbetsorganisation är för 
de fria ungdomsföreningarna i staden.

I samband med sin utredning av 
detta organisationsproblem gjorde bar
navårdsnämnden en del rundfrågningar 
om föreningarnas åsikter i ärendet. De
klarationerna har kommit väl till pass 

vid barnavårdsnämndens beslut i denna 
viktiga fråga.

Några väsentliga synpunkter har 
legat till grund för tilltron på den 
beslutade ungdomsdelegationens funk
tionsduglighet. Numerären är relativt 
liten, vilket är av vikt för delegatio
nens arbetsduglighet. Genom den par
lamentariska förankringen synes ung
domsfrågorna på ett bättre sätt än 
tidigare kunna hitta vägen till olika 
beslutande organ i staden. Bestämda 
sammanträdestider för delegationen 
i förening med en effektivt arbetande 
ungdomsbyrå synes emellertid enligt 
min åsikt vara nödvändiga förutsätt
ningar, för att förhoppningarna om 
ett gott resultat skall kunna infrias. 
Samarbetet med de fria organisatio

nerna och de lokala kommunala organen, 
måste upprätthållas. Ungdomsdelegatio
nen bör i den vittomfattande barna- 
vårdsorganisationen här i staden kunna 
bli en rådens förespråkare på högre ort. 
Icke minst i detta avseende är tillkom
sten av ungdomsdelegationen starkt mo
tiverad.

Framtiden? Barnavårdsnämnden 
har beslutat uppdra åt delegationen 
att inkomma med en plan över hur 
det förebyggande arbetet skall orga
niseras under närmaste femårsperiod. 
Man kan redan nu gissa, att frågorna 
om ungdomsrådens organisation och 
arbetssätt kommer att omfattas med 
intresse. Ungdomsgårdarna, deras 
personalfrågor och funktionsduglig
het, frågan om stöd och bidrag till 
föreningar och ungdomsorganisatio
ner, ungdomsledarutbildningen, plane
ring av fritidslokaler av olika slag 
kan också nämnas. Ja, nog kommer 
arbetsuppgifterna att räcka till.

Det väsentligaste är emellertid, att ett 
allvarligt menat försök har gjorts att 
samordna, intensifiera och samtidigt för
enkla organisationsapparaten i det före
byggande arbetet.' De allmänna ung
domsfrågorna har fått en plattform. 
Framtiden får utvisa om den tål att 
stå på.

Kjell Andersson
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En engelsk 
giliuell-kurs

Scoutledaren i Rya scoutkår, Hans 
Johnsson, har — delvis med hjälp av 
ett ungdomsledarestipendium — i som
mar deltagit i en engelsk scoutledarekurs 
och berättar här om sina erfarenheter.

Gilwell Park, där kursen hölls, är en 
stor egendom strax utanför London. Den 
har länge tillhört det brittiska scoutför
bundet (de har förmånen att ha ett enda 
scoutförbund — vi har fem!) och av 
detta använts dels som lägerplats för 
scoutavdelningar från London och andra 
delar av Storbritannien och dels som in
ternationellt centrum för scoutledare- 
utbildning. Utbildningsmaterial och in
struktörer står på ett mycket högt plan, 
och platsen är vacker med mycket stor 
rikedom på växter och djur, särskilt 
fågellivet var rikt.

Den kurs jag deltog i, 229th Scout 
Course, hade 57 deltagare. De flesta var 
naturligtvis engelsmän, men även Skott
land, U.S.A., Frankrike, Malaya och Ja
maica var representerade, och dessutom 
Sverige av Harry Adenby, Eilertz Fry- 
land och undertecknad. Kursen var orga
niserad — liksom de svenska gilwell- 
kurserna är — som en scoutavdelning 
på läger. Vi hade 7 (!) patruller med 
8—9 man i varje, låg givetvis i tält och 
skötte all matlagning inom patrullens 
ram. De olika ämbetena inom patrullen, 
pl, vpl, kock, kvartermästare, intendent, 
m. m. gick runt i tur och ordning, så 
att var och en av oss fick pröva på de 
olika jobben.

Faktum var att från det vi hälsats 
välkomna tills kursen avslutats en vecka 
senare, hade man knappt ett ögonblicks 
ledig tid ! Programmet var verkligen 
fyllt av instruktioner och så hade vi ju 
»fritidsuppgifterna» ! Vi fick var sitt 
»S.T.A.-card» (S.T.A. = Spare Time 
Activities), och i slutet av föreläsningar
na brukade instruktörerna komma med 
små uppgifter som man skulle träna på 

för sig själv och i patrullen. När man 
ansåg sig ha klarat en av dem, så fick 
man anmäla sig för provtagning till en 
av instruktörerna, och få hans signatur 
på kortet. Bland de c. 15 uppgifterna 
ingick t. ex. personligt mått, pinnbröds- 
bakning, trädkännedom, knopar och 
splitsningar, fågelstudier, tillverkning 
av lägervävstol och mycket annat.

Föredragen och övningarna upptog 
c. 6 timmar om dagen. Om man jämför 
med de svenska gilwell-kurserna kan 
man konstatera att teorin (föredrag 
etc.) har något större plats på de engel
ska kurserna — något för stor, enligt 
min mening. Men föredragen var ut
märkt bra och givande, när jag bläddrar 
i min anteckningsbok hittar jag t. ex. 
följande titlar: Scoutings grundvalar, 
Avdelningens uppträdande, Lägerarbe
ten, Scoutlagen och scoutlöftet, Skogs- 
kännedom, Patrullsystemet, Avdelningen 
i läger, Hajker och I-klass-färder.

Men givetvis hade vi praktiska öv
ningar också. Ett flertal avdelnings- 
möten på iyz-—2 timmar gav finfina 
uppslag och tips — gav en hel del som 
var nytt, annorlunda och värt att prövas 
på egen avdelning! Övningarna i kart
läsning och orientering kanske inte gav 
så mycket åt oss svenskar — där ligger 
vi nog ett par hästlängder före, men 
pionjärarbetena gav oss en jobbig och 
trevlig eftermiddag med många skojiga 
idéer. Lekar och tävlingar som ströddes 
in frikostigt i programmet, gav också 
en del att ta vara på.

t
•• 
c
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Kursen avslutades med en hajk på ett 
dygn, som avverkades patrullvis. Hajk- 
terrängen var nog litet annorlunda än 
en svensk seoutledare skulle välja; 
hajken gick i Epping Forest, ett område 
som vi knappast kallar för »skog» i 
svensk mening — snarare en jättestor 
upplaga av Slottsskogen. Asfalterade 
vägar var aldrig långt borta, och man 
såg folk hela tiden. Då och då såg man 
t. o. m. en röd dubbeldäckad londonbuss 
mellan ekarna ! Helt utan naturupplevel
ser blev hajken inte, vi såg rådjur, och 
vi tog gipsavgjutningar av spår efter 
både rådjur och vildponny. Den primi
tiva matlagningen står på ett högt plan 
inom engelsk scouting, att döma av vår 
patrulls goda mat under hajken, och 
sent kommer jag att glömma de härliga, 
varma bullarna vi bakade på kvällen — 
och sköljde ned med gott, engelskt té!

Vad man har kvar efter kursens slut 
är, förutom de glada minnena och de 
nya vänskapsband man knöt, en massa 
goda idéer, nya uppslag, nya, friska 
synpunkter på ungdomsvärlden och 
scoutings plats i den, en stärkt entu
siasm och den stora vederkvickelse som 
de internationella utblickarna ger en. 
Man minns kvällarnas lägerbål, och 
stunderna efter dem, då man satt vid 
en kopp té och diskuterade sina problem 
med patrullkamraterna, man minns det 
ofrivilliga doppet i »Bombhålet», hög
tidsstunderna och de glada lekarna, som 
smälte ihop oss till en enhet och gav 
inspiration och arbetsglädje, som kom
mer att räcka länge, länge. Det är en 
förmån att ha fått gå igenom kursen 
— en förmån som jag unnar varje 
svensk scoutledare, som har någon möj
lighet till det!

PÂ EGEN HAND
90 procent av all ungdom, som skall 

sätta bo, gör dumheter, och dessa är 
sedan svåra att reparera. Här har kom
mit fram entusiastiska, duktiga arkitek
ter, som sökt skapa funktionsdugliga 
lägenheter. När man sedan ser hur des
sa användes blir man gråtfärdig.

Torsten Henriksson (HT)

Intresserade tyska vänner
Under tio dagar i september hade 

Göteborg besök av ett sällskap tyskar, 
tio herrar och två damer från Ruhr- 
området. De representerade åtta mindre 
orter inom denna jätteverkstad. Sverige- 
intresset hade väckts genom idrottsliga 
förbindelser med Majornas Idrottsklubb. 
Initiativtagare var Engelbert Verstege, 
föreståndare för ungdomsbyrån i Wes- 
terholt. Besöket är ett vältaligt bevis 
för att det idrottsliga utbytet kan be
reda väg för kontakter kring allmänt 
kulturella och sociala frågor. Den stora 
truppen, med borgmästaren Gerhard 
Ribbeheger, Haltern, som kanske mest 
prominent deltagare, representerade 
ungdoms- och socialarbete av skilda 
slag. De ville se allt som hade med 
ungdom att göra, och med hjälp av 
tjänstemännen vid barnavårdsnämnden, 
skolpsykologen Gull Börjesson och rek
tor Helldal samt socialvårdstjänstemän 
och föreningsledare fick de en detaljerad 
och omfattande inblick i vad som göres 
för Göteborgs ungdom i dag.

Vi alla pumpade dem vid avskedet 
beträffande intryck.

Mest beundrade de våra daghem och 
Fagared. — ”Att någon rymmer!”

Våra orienteringstävlingars familjära 
och absolut amatörmässiga karaktär 
väckte varm sympati.

Lisebergs alla automater hade gjort 
ett rent chockerande intryck. De var 
vana vid att ungdomar under 18 år ej 
alls fick komma i beröring med dylika 
pjäser.

Socialvårdens höga standard, våra 
låga medeltal i skolklasser och daghem 
angavs som mest markanta skillnader 
från tyska förhållanden. Våra nya bo
stadsområden fann de planerade efter 
såväl estetiska som hygieniska och 
sociala krav — men de bodde mycket 
billigare hemma.

Mera intresserade och frågvisa männi
skor får man leta efter, och de var syn
nerligen angelägna om fortsatt kontakt 
och framtida utbyte.

Någonting för SAM?
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Har du läst...?

A. B. Hollingshead: Tonåringar. 
Hugo Gebers förlag. Inb. 35 : —, häft. 
29:—.

Sociologin är i all sin popularitet en 
svår vetenskap. Den saknar de fördelar 
som andra vetenskaper äger i sina abso
luta och slutgiltiga begrepp. Sociologin 
tvingas att berätta varje gång den skall 
ge ett besked om sina resultat. Detta för 
med sig att rapporterna ofta blir ganska 
tunga som volymer betraktat, vilket 
kanske skrämmer en del. Men det för 
också med sig att läsaren lägger ifrån 
sig verket med en ganska omfattande 
minneskunskap om vad de redovisade 
resultaten innebär. A. B. Hollingsheads 
»Tonåringar» är ett sådant verk.

A. B. Hollingshead, en amerikansk 
sociolog, tog sig under åren 1941—42 
före att i sällskap med sin hustru kart
lägga vanorna hos ungdomen i en liten 
stad i mellanvästern. Paret började med 
att noggrant intervjua de äldre med
lemmarna i staden, för att få reda på 
dessas inställning till förekommande 
institutioner och problem. Sedan inter
vjuades grupp efter grupp av ungdomar. 
Undersökarna som var intresserade att 
få fram de sociala förhållanden som 
kunde leda eller påverka ungdomarnas 
problem skalade från början bort de 
psykologiska och fysiologiska faktorer 
som kunde ha sitt huvudsakliga sam
manhang med puberteten.

De resultat som Hollingshead kommer 
fram till är i korthet, att barnet ur
sprungligen tar upp sin familjs sätt att 
handla och värdera och lär sig uppfatta 
just detta sätt att bete sig som natur
ligt. När barnet sedan kommer i kontakt 
med andra individer i grannskap, skola 
eller förening, beror mycket på om fa
miljens beteende också är den mötande 
gruppens. Om inte kan en nedvärdering 
komma till stånd. Barnet kan inte utan 
vidare undvika konflikter genom att an
passa sitt handlande efter de nya nor
merna. Om skillnaderna är mycket stora 

vänjes barnet till apati, endast om de 
är relativt små kan de verka sporrande. 
I tonåren leder detta samhällets mot
stånd eller gillande till så samstämmigt 
val av skolform inom den sociala klassen, 
att författaren anser sin tes bevisad. 
Avsikten med denna starka press mot 
likriktning, som särskilt riktar sig mot 
de lägre grupperna, anser författaren 
vara de högre klassernas önskan att 
upprätthålla status quo, vilket för dem 
är något gott och värdefullt.

Slutackorden är mollstämda. Det skall 
emellertid inte hindra någon att ge sig 
i kast med de 549 sidorna. Boken är 
fängslande och fylld med just det stoff 
som varje ungdomsledare behöver när 
han skall försöka förstå varför just det 
skedda har skett i den grupp han eller 
hon har satts att leda.

RBj

Ungdoms gård snytt
★ Medarbetarsamlingarna har fått en 

fastare karaktär. Föreståndarna sam
las nu var fjortonde dag till kol
legium under ungdomskonsulentens 
ordförandeskap för att dryfta ge
mensamma angelägenheter. Vi alla 
kommer att i fortsättningen saxa en 
del av allmänt intresse ur proto
kollen.

★ En undersökning om ungdomsarbe
tets meritvärde för intagning vid se
minarier, socialinstitut o. d. kommer 
att företas.

★ Åtgärder för spridning av billiga och 
bra böcker kommer att vidtas vid 
ungdomsgårdarna. Förutom förmed
ling av vissa böcker till nedsatta 
priser är några bokutställningar pla
nerade.

★ Filmbedömning slistan kommer att 
kompletteras under höstens lopp.
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en ung- 
äntligen

”Gör nåt nöttigt nu”, upp
manar kompisarna Uno t. v. 
Men vad är att göra åt detta 
förfall? ”Här e för trångt 
å dansa”, tycker Tutta och 
Conny. ”Här skulle finnas 
en ordentlig lokal.” — ”Jag 
är med på det”, säger bohus
tösen Ingrid t. h., då ung
domsgården kommer på tal.

Ove, Börje, Berit, Sverre, Tuttan, Janne, Conny, Isak, ”Lellen”, församlade i 
sin för egna pengar förhyrda knuttelokal vid Paradisgatan If. ”K jellmans g at an 

e nog bra. Där kan man la lägga kåken.”

... säger dessa grabbar och flickor, som Vi 
allas medarbetare träffade vid en ycvälls- 
vandring i Masthugget. De får representera 
masthugg sung domen. — Vi vill ha 
där vi kan dansa, där vi kan ordna med 
knarren, där vi kan spela ping-pong, där 
vi kan vara ...

Lokaler torde behövas för många flera 
ändamål, men ungdomarnas egna 
nebär en anklagelse. Frågan om 
domsgård i Masthugget måste nu 
lösas.

U N G D O M S G A R DI uppgången till en fiskaffär har Wivi, Rose-Marie 
och Lis tagit sin tillflykt. ”Det är klart att här 

behövs en ungdomsgård.”

'kaler,
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Ungdomsledarkurs kan bota anklagelsesjuka
Rune Brange deltog, jämte tre andra ”ungdomsgårdsarbetare” från 

Göteborg, i Riksförbundet Sveriges Hemgårdars ungdomsledarkurs i Trelle
borg 8—25 aug. Han anser att sådana kurser, vilka ger kunskap om 
ungdomen och över huvud taget om människan, och bl. a. tillför ungdoms
arbetet många nya värden, också kan bota den anklagelsesjuka, som spåras 
hos så många.

Att den moderna ungdomens förvild- 
ning helt och hållet beror på ungdomen 
själv, är ett ständigt återkommande 
påstående bland ”moraliskt oförvitliga 
medborgare”. Det skulle aldrig falla dem 
in att på samma ”logiska” sätt skylla 
den dåliga sommaren på sommmaren 
själv, men något måste ju vara skuld 
till att sommaren regnade bort och så 
tillgripes atom- och vätebomben. Vem 
har väl inte läst om de sinnrika instru
ment, som registrerar störningarna i at
mosfären vid explosionerna. Så nog bor
de man förbjuda vätebomben, som vållar 
sådana störningar i väderlekssituatio- 
nen. Störningarna i världssituationen 
är ju de maktlystna politikerna skuld 
till, och om ”oron i luften” griper om 
sig beror det på dem och inte på de 
geniala teknikerna. Ungdomen, som får 
njuta frukterna av deras yttersta trium
fer och över huvud taget av den äldre 
generationens arbete och möda, borde 
sannerligen visa sin tacksamhet för 
detta. Men ungdomen nu för tiden ...

Detta att anklaga ungdomen i tid och 
otid har blivit något av en folksjukdom. 
Och det värsta av allt är, att många, 
som borde hjälpa till med att bota 
anklagelsesjukan, istället går omkring 
som smittobärare — det kan vara ”fost
rare” av olika kategorier, och det kan 
vara tongivande ledare inom organisa
tioner, som själva har ungdomsverksam
het på programmet. I själva verket är 
det väl ändå så, att man inte gör sig 
skyldig till någon ”daltmentalitet”, när 
man betecknar och behandlar ungdomen 
som tidsandans offer och bl. a. offer just 
för ovannämnda ”oro i luften”, för den 
oro, som säkerligen erkännes som ett 
fruktansvärt faktum även av dem, som 
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helst inte vill skilja på teknik och kultur 
och erkänna den kulturella ”eftersläp
ningen”. Tekniken behärskar oss istället 
för att vi skulle behärska tekniken. Den 
har sprängt murar, som tidigare om
gärdade vars och ens samfund, och inom 
vilka individen för sin egen existens 
skull helt enkelt var tvungen att vandra 
samfundsduglighetens enda väg. Över 
eller genom de nu nästan helt raserade 
murarna kan snart sagt vem som helst 
välja sin egen väg. Men många ung
domar behöver hjälp med valet och även 
någon, som leder dem förbi de många 
avvägarna med de lockande skyltarna. 
Goda ungdomsledare behövs det följakt
ligen i våra dagar mer än någonsin 
tidigare.

Vad som är konstitutivt för en god 
ungdomsledare råder det förklarligt nog 
olika meningar om i olika läger, men 
alla borde kunna vara överens om, att 
en ungdomsledare skall ha vissa kun
skaper om ungdomen, kalla det sedan 
ungdomskunskap eller ungdomspsykolo
giska och socialpsykologiska insikter 
eller vad som helst. Den som har lite ele
mentära kunskaper — med betoningen 
på lite — förleds ofta till att briljera, 
men den som inbillar sig att han, enbart 
för att han satt i sig ett pensum ung
domspsykologi, också kan fostra eller 
t. o. m. omfostra ungdomar, blir mycket 
snabbt tagen ur den villfarelsen av ung
domarna själva. Eftersom anklagelse
sjukan är så utbredd, bör väl en ung
domsledare inte heller försumma något 
tillfälle att ge saklig upplysning för 
föräldrar och andra.

Som alla andra kunskaper kan natur
ligtvis även ungdomskunskaper förvär
vas på många olika sätt, och det ena



behöver inte vara varken bättre eller 
sämre än det andra. Flera organisa
tioner, som bedriver ungdomsverksam
het, har med skiftade framgång prö
vat kursverksamhetens form. Tack vare 
årets riksdagsbeslut om ökade statsbi
drag till ungdomens förenings- och fri
tidsverksamhet kommer det med största 
säkerhet att framdeles anordnas ung- 
domsledarkurser i betydligt större om
fattning än tidigare. Alla kursarran
görer in spe känner säkert redan till 
efter vilka principer, som statsbidragen 
till ungdomsledarkurserna skall utgå. 
Eftersom bidragen ju närmast får for
men av dagtraktamenten och dessa ut
betalas endast för fem dagar vid de s. k. 
regionala kurserna och tolv dagar vid 
de centrala kurserna, får man hoppas, 
att organisationerna emellanåt ekono
miskt kan klara av kurser på längre tid.

Att en ungdomsledarkurs, även om 
tiden är begränsad till endast t. ex. fem 
dagar, trots det kan tillföra ungdoms
arbetet många nya värden stod fullt 
klart för de c:a 30 hemgårds- och ung- 
domsgårdsföreståndare samt medarbe
tare, som deltog i Riksförbundet Sveri
ges Hemgårdars kurs på Trelleborgs 
hemgård i augusti. Denna pågick visser
ligen nära tre veckor, men redan efter 
tre, fyra dagar hade förvånansvärt myc
ket hunnits med. Deltagarna, av vilka 
många var verkliga kurshabituéer, var 
absolut eniga om att kursen var före
dömligt upplagd och borde kunna tjäna 
som mönster för andra ungdomsledar- 
kurser. Inte minst med tanke på detta 
skall här lämnas några uppgifter om 
kursen. Eftersom föreläsarna säkert är 
välkända för de flesta av Vi allas läsare, 
uteslutes närmare presentationer. Kurs
ledare var Curt Norell, Birkagårdens 
föreståndare, som även höll en hel del 
föreläsningar och ledde diskussioner 
m. m. Som alltid var det han framförde 
stimulerande och präglat av hans djupa 
människokunskap. Huvudföreläsare var 
Gay von Weissenberg, Helsingfors, chef 
för finska socialhögskolans ungdomsle- 
darlinje och såsom ungdomsledarexpert 
anlitad av FN för mycket betydelsefulla 
internationella uppdrag. Ett av hans 

önskemål f. n. är, att högskolans två
åriga teoretiska utbildning skall ytter
ligare utbyggas — i Sverige kan som 
bekant en ungdomsledare med två da
gars teoretisk utbildning anses välmeri- 
terad. Weissenberg föreläste så gott som 
varje dag mellan två och tre timmar 
på förmiddagarna, och vid eftermidda
garnas diskussioner utformade sig hans 
inlägg ofta till små föreläsningar, som 
i regel satte ny fart på diskussionen. (I 
händelse red. för Vi alla fått ett ste
nografiskt referat av föreläsningarna, 
skulle detta troligen till nästan 100 % 
befunnits lämpligt att införas i tid
ningen — och text till några årgångar 
hade varit säkrad). Andra kända hem- 
och ungdomsgårdsrepresentanter var 
Hans Jensen, Linköping, som ledde en 
dagslång ”öppnalinjendebatt”, och Her
ta Svensson, som trots sina snart 70 år 
visade en avundsvärd vitalitet, och som 
bl. a. gav intressanta glimtar från hem- 
gårdsrörelsens första kampfyllda år. 
Birger Norman, f. d. hemgårdsförestån- 
dare, numera Folklig Kulturred. och 
”folkhemsk folkhemspoet” (enl. vännen 
Holger Oijens) gjorde reklam (och det 
gjorde han rätt i) för sitt förlag Ehlin 
och dess folkbildningsserieböcker (som 
är något helt annat än vissa storförlags 
folkförvildningsserietidningar) samt ta
lade om nya tekniska hjälpmedel i bild- 
ningsarbetet. Han anlade också friska 
men beska synpunkter på grupparbetet, 
som alla kursarrangörer tar med på 
programmet i panisk skräck för att 
annars bli stämplade som efter sin tid. 
Att grupparbetet vid Trelleborgskursen 
inte hade så stor plats på schemat, hade 
dock inget med B. N:s kritik att gö
ra. Som frän och humoristisk kritiker 
minns man också Otto Krabbe, före
ståndare för Kristeligt Studenter Sett
lement i Köpenhamn och ordförande 
i Nordisk Settlement Kommitté. Hans 
huvudföreläsning handlade om hemmens 
kris. Hemslöjdskonsulenten i Malmöhus 
län, fröken Gertrud Ingers, talade om 
sitt gebit och gav värdefulla råd för 
kurser i hemslöjdsbetonade ämnen (hen
nes stora fasa var porslinsmålningskur- 
ser).
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Med tanke pâ uppläsningsinslag vid 
underhållningsaftnar o. dyl., som så ofta 
anordnas vid gårdarna, gav Birger Nor
man även några tips om böcker med 
lämpliga noveller och liknande. Om böc
ker, som blott delvis lämpar sig för 
högläsning, höll undertecknad en littera
turkrönika kallad Ungdomsproblem och 
problemungdom i modern svensk litte
ratur. Uppläsning var för övrigt en pro
grampunkt, som kom igen vid nästan 
alla de samkväm, som hölls vardag som 
söndag, och för vilka en för varje kväll 
nyvald kvartett svarade. Att lyriken 
kom att dominera berodde antagligen 
på den romantiska bakgrund recitatören 
(recitatrisen) kunde få — en flammande 
brasa i den öppna spisen i trädgårdens 
pergola. Samkvämen var framför allt 
tänkta som programtips till gårdarnas 

egna fester. På avslutningssamkvämet 
upptogs programmet till stor del av 
uppläsning ur en under de sista kurs
dagarna ”präntad” tidning. Dess namn 
var Gängblandaren och uppslaget till 
det fick redaktionen genom att Gay 
von Weissenberg i föreläsning efter före
läsning återkom till gänget, och hur 
ungdomsarbetet kan byggas upp kring 
denna primärgrupp. I Finland har man 
gjort det med häpnadsväckande gott 
resultat, och enligt föreläsaren borde 
det finnas stora förutsättningar för 
”gängfostrande” arbete även i Sverige. 
Detta synes mig motivera en speciell 
artikel om vissa forskningar kring pri
märgrupperna och ev. något om själva 
grupparbetstekniken.

Rune Brange

-----Tona rskliilihen -------------
DOMARE, SVARANDE OCH VITTNEN!

(En frågesport lämplig som underhållning i små och stora samman
hang)
Antal personer: 6

Scenen föreställer ett domarskrank. Domare är den, som leder tävlingen 
och gör förhöret. De övriga fem, en svarande och fyra vittnen, skall 
utfrågas. Förhöret indelas i fem omgånger, och när ny omgång börjar 
utses ny svarande och den föregående blir vittne.

Vid sammanställningen av frågorna är det lämpligt att låta dessa 
inrymma fem olika kunskapsområden, såsom idrott, föreningskunskap, 
litteratur, musik m. m. och dessutom bör frågorna vävas in i en händelse, 
som blir den röda tråden genom hela förhöret.

Tävlingen tillgår så. att domaren relaterar händelseförloppet av det 
mål, som skall avgöras, varefter han ställer en fråga till den svarande. 
Innan denne svarar skall vittnena lämna skriftliga svar på frågan, vilka 
skall utgöra kontroll på riktigheten av den svarandes uppgifter. Om den 
svarande lämnar rätt svar, erhåller han 6 poäng, men om samtliga 
vittnen också svarar rätt göres ett avdrag med 4 poäng. Om tre vittnen 
svarat rätt blir avdraget 3 poäng osv. Vid fel svar erhålles 0 poäng. 
Domaren fortsätter så förhöret med ytterligare 4 frågor och sedan vid
tager ny omgång.

När alla varit svarande, sammanräknas poängen för var och en, och 
den som kommit upp till den högsta poängsumman har vunnit.

Nils-Ivar Engberg
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SAM:s medlemmar och ombud
Följande aktuella adressförteckning upptager i ordningsföljd till Göteborgs- 

ungdomens samarbetsorganisation ansluten förening, dess ordinarie ombud, 
suppleanten samt kontaktmannen med Vi alla. Namnet på kontaktmannen 
är kursiverat.

Grupp A (Religiösa organisationer) :
KFUK, Norra Allégatan 8, tel. 11 02 26.
Signe Andersson, Södra vägen 76, 

tel. 16 68 05.
Kerstin Karlsson, Storg. 41, tel. 13 01 36.
Ulla Olsson, Aschebergsgatan 38, 

tel. 20 4116.
KFUM, Parkgatan 8, tel. 13 01 62.
Gunnar Byström, Nobelgatan 4 B, 

tel. 271142.
Sven Annerstam, Karl Gustavsgatan 2, 

tel. 1152 82.
P. O. Martinius, Baltzersgatan 3, 

tel. 22 23 21.
KFUM, Lundby: Gropegårdsgatan 4, 

tel. 22 6135.
Per-Olof Jakobsson, Gropegårdsgatan 4, 

tel. 22 61 35.
Roland Andersson, Stataregatan 5, 

tel. 22 52 82.
Y.F. Libanon, Skolgatan 2, tel. 1113 48.
Allan Steneld, Kungsladugårdsgatan 58, 

tel. 14 65 74.
Lennart Jakobsson, Libanons Sekreta

riat, Skolgatan 2.

Grupp B (Politiska organisationer) :
Gbg Kom. Ungdomsdistrikt, Andra Lång

gatan 20, tel. 12 69 67.
Gunnel Granlid, Orustgatan 18 E, 

tel. 24 42 86.
Lennart Prottas, Nordhemsgatan 37, 

tel. 14 53 93.
Gbg Soc. Dem. Ungdomsdistrikt, Första 

Långgatan 13 B, tel. 14 99 60.
Gunnar Janemalm, Kvarnbergsgatan 5, 

tel. 13 29 66.
Sven-Erik Johansson, Ståthållare

gatan 40, tel. 14 47 49.
Högerns Ungdomsförbund, St. Ny

gatan 31, tel. 11 78 76.
Paul Brundin, Lundgrensgatan 8.
Rune Synnelius, Lennart Torstenssons- 

gatan 2.

Liberal Ungdom, Erik Dahlbergsgatan 3, 
tel. 1198 68.

Grupp C (Gymnastik- och idrottsorg.) :
Gbg Distr. Idrottsförb., Östra Hamn

gatan 52, tel. 13 77 07.
Anders Sundvall, Småstuguvägen 51, 

tel. 26 0411.
Erling Svensson, Wirginsgatan 8, 

tel. 25 68 07.
Gbg Distr. Sv. Frisksportförb., Wrangels- 

gatan 11, tel. 19 95 14.
Bror Nilsson, Karl Johansgatan 112 B, 

tel. 12 54 23.
Lasse Larsson, Wrangelsgatan 11, 

tel. 19 9514.
Gbg:s Gymnastik förbund, Nordenskiölds- 

gatan 26, tel. 14 54 20.
Nils A. Andersson, Vegagatan 8, 

tel. 12 72 97.
Lin g förbundet, Järntorget 2, tel. 14 64 64 
Olof Lindberg, Stenklevsgatan 3, 

tel. 14 93 99.
Emil Häggström, Göketorpsgatan 4, 

tel. 25 83 94.
Idrottsringen, Scholandersgatan 8, 

tel. 23 18 84.
Gerhard Alexandersson, Talldalen, Frö- 

lundaborg.
Nils Andersson, Birgittagatan 3.

Grupp D (Nykterhetsorganisationer) :
Gbg-kretsen av Verdandi, c/o Axel An

dersson, Lugnet 1, tel. 12 76 79.
Erling G. Billqvist, Nitaregatan 11, 

tel. 29 07 59.
Frank Hälldén, Kaptensgatan 29 B, 

tel. 12 70 41.
SSUH, Linnégatan 50, tel. 24 48 88. 
Gunnar Grimby, Rum 32, Lennart

Torstenssonsgatan 2, tel. 20 62 42. 
Kent Kilvik, Späckhuggaregatan 5 B. 
IOGT:s ungdomsavd., 3:e Långgatan 32, 

tel. 14 17 08.
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Leif Kropp, Kaponjärgatan 4 A, 
tel. 13 86 21.

Per-Ake Liljegren, Lövskogsgatan 13 C, 
tel. 18 80 53.

Ulla-Britt Nilsson, Silvermyntsgatan 7, 
tel. 45 40 66.

Gbg:s SGU-avd., Linnegatan 1, 
tel. 14 00 96.

Solveig Sabel, Sändaregatan 6, Järn
brott, tel. 45 4711.

Martin Dristig, c:o Grönström, Vad- 
mansgatan 8, tel. 16 69 26.

NT O ungdomsdistrikt :
Kurt Bengtsson, Chalmersgatan 19, 

tel. 18 87 91.
Nils Ivar Engberg, Scholanders- 

gatan 5 B, tel. 23 00 44.
Bengt Pettersson, Volrat Thams- 

gatan 7 B, tel. 20 80 88.

Grupp E (Scoutorganisationer):
Gbg:s Scoutdistrikt av S.S.: Drottning

gatan 35, tel. 11 22 31.
Sven Svensson, Klaraborgsgatan 12, 
tel. 12 95 68.
Ingemar Edman, Försvarsgatan 1, 

tel. 17 40 80.
Åke Baaz, Gyllenkroksgatan 13, 

tel. 18 55 21.
Gbg:s distrikt av S.F.S., Drottning

gatan 35.
Carola Andersson, Amiralitetsgatan 24 B, 

tel. 12 33 96.
Evy Holst, Box 742, Surte.

Grupp F (Övriga organisationer) :
ABF:s ungdomsverksamhet : Götabergs- 

gatan 8, tel. 11 74 85.
Curt G. Bergström, Orustgatan 12 A, 

tel. 24 7163.
Thore D. Kjellén, Silvermyntsgatan 26, 

tel. 45 49 53.
Unga örnar, Götabergsgatan 8, 

tel. 13 48 35.
Lars Andreasson, Mellanvågsgatan 13, 

Järnbrott, tel. 45 65 21.
Bengt Hultén, Hjorthagsgatan 10 G, 

tel. 14 86 49.
Lage Andreasson, Götabergsgatan 8, 

tel. 13 93 41.
Gbg:s distrikt av Svenska Ungdoms

ringen, Sveagatan 13, tel. 12 73 77.

Con Stenholm, Djupedalsgatan 6, 
tel. 12 73 77.

Björn Döbeln, Vårlöksgatan 5 A, 
tel. 23 2117.

Erik Jernberg, Flaggatan 5—7, 
tel. 24 78 48.

Hyresgästernas Ungdoms C.K.: Arvid 
Lindmansgatan 10 B,

Centralkommittén för barn- och ung
domsråden :

Kjell Andersson, Ungdomsbyrån, Barna
vårdsnämnden, tel. 17 09 20.

niNSäwUKIffEOEls 
MälM

• har att meddela att den filmapparat- 
utlämnande vaktmästaren Schöneman 
har börjat sin tjänstgöring för hös
ten. Hans expeditionstider har blivit 
något ändrade: vardagar utom lör
dagar 15.30—18.30, lördagar 13—15

• gläder sig åt att de två nya ungdoms- 
ledarkurserna blivit succé. Tyvärr 
har en del aspiranter måst avvisas 
på grund av platsbrist, men vi hop
pas att dessa gör ett försök att kom
ma med nästa år.

• måste tillkännagiva att Centralkom
mitténs friluftsgård, Härsjönäs, är 
fullbokad för hösten.

SAM:s HÖSTMÖTE
blir tisdagen den 19 oktober kl. 19.30 

i Högsbotorps nya ungdomsgård. För att 
komma dit är det bäst att embarkera 
34-ans buss vid Linnéplatsen och sedan 
åka till ändstationen, som är Axel Dahl
ströms Torg.

På dagordningen står bl. a. medlems- 
frågor, ungdomsdagarna, weekendkur- 
sen i Härskogen och rapporter. Dess
utom kommer Kjell Andersson att inleda 
en diskussion om det internationella 
ungdomsutbytet. Så får vi givetvis ock
så gå husesyn i de nya lokalerna och 
inmundiga kaffe.
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SMAKFÖRSKÄMNING?
Under min semester råkade jag en 

gammal god vän, som i många års 
tid nedlagt ett omfattande och uppoff
rande arbete i en politisk ungdomsklubb 
i hemstaden. Vi diskuterade ungdomsar
betet över huvud taget och ungdoms- 
gårdsarbetet i synnerhet. Han var syn
nerligen väl insatt i ungdomsgårdarnas 
arbetsformer och problem, som han haft 
ständig kontakt med genom hemstadens 
ungdomsgård, och han hade både ros 
och ris att ge detsamma. Ett av hans 
yttranden har stått levande och brän
nande för mig alltsedan vårt samtal, 
nämligen följande: ”Största faran med 
ungdomsgårdsarbetet synes mig vara 
den på många håll otvetydiga tendensen 
att alltmer ge efter för den allmänt till
tagande smakförskämning, som råder 
bland nutidens människor. Denna ten
dens visar sig icke minst när det 
gäller ungdomsgårdarnas program av 
underhållningskaraktär. Det ser ut som 
om mången ungdomsgårdsarbetare inte 
skydde några medel, när det gäller att 
göra sig populär, om det så än helt mås
te ske på den goda smakens bekostnad”.

Hade han rätt? Finns det någon så
dan tendens också i vårt ungdomsarbete 
här i Göteborg? — Ja, givetvis kan det 
diskuteras om det överhuvudtaget råder 
någon allmänt tilltagande smakförskäm
ning bland vår tids människor. Mången 
kanske alls inte delar denna uppfatt
ning. — I vilket fall som helst skadar 
det säkerligen inte att fundera över sa
ken evad det gäller vårt arbete på ung
domsgårdarna. På våra ungdomsgårdar, 
i synnerhet sådana, som också har s. k. 
öppen verksamhet, finns ju alla katego
rier ungdom representerad, från sund, 
målmedveten och framåtsträvande ung
dom till håglös, missanpassad och des
orienterad sådan. Att det bland en viss 
kategori ungdomsgårdsbesökare tyvärr 
råder en påfallande smakförskämning 

på olika områden torde väl alla ung
domsgårdsarbetare vara överens om.

Vad kan vi göra för dessa ungdomar, 
som ju mest behöver vår hjälp? Vad vill 
vi ge dem? — Anders Sundvall formu
lerade vid ungdomsledarkursen på Res- 
tenäs förra sommaren ungdomsledarens 
uppgift ungefär sålunda: ”Vi skall vara 
goda smakformare och vägvisare för 
den ungdom vi är satta att leda.” En i 
mitt tycke välfunnen och talande for
mulering.

Har vi då denna uppgift ständigt klar 
och levande för oss? Ja, man vill väl 
åtminstone gärna intala sig det. Men om 
jag går till mig själv, finner jag, hur 
jag alltsomoftast är på väg att tappa 
bort den målsättningen. Det är så lätt 
att bli pessimistisk och ge efter för den 
dåliga smaken, därför att man tycker, 
att alltför många ungdomar är av arv 
och hemmiljö, bostadsförhållanden etc. 
så skadade, att någon påverkan av sma
ken i god riktning knappast är möjlig. 
— Eller också ligger kanske en annan 
än farligare frestelse snubblande nära 
till hands, nämligen att resonera så här : 
”Smaken är så olika, det är modernt 
att göra så nuförtiden, det är tidsandan, 
som gör att ungdomen är sådan, jag kan 
inte stoppa utvecklingen, jag får inte bli 
trångsynt och gammalmodig utan måste 
följa med min tid, annars blir jag både 
impopulär och utskrattad.” — ett myc
ket farligt resonemang!

Vi kan göra mycket mer som goda 
smakformare och vägvisare för ungdo
men än vad vi själva tror oss om, vi kan 
i varje fall komma att betyda mer för 
dem än vi någonsin själva kunnat hop
pas! Alltid något av vad vi sagt eller 
gjort kan ha fallit i god jord och kom
mer kanske i sinom tid att bära frukt. 
Jag menar naturligtvis inte att vi skall 
rusa åstad i någon beskäftig, morali
serande pekpinneattityd för att forma 
om våra ungdomars smak, i den mån
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och i de fall den är förskämd. Jag menar 
inte heller att vi skall spänna oss i nå
got slags krampaktig revolutionsiver för 
att nå detta mål. Jag menar bara att vi 
skall pröva oss själva och fråga inför 
vårt arbete: ”Är jag själv, genom mitt 
sätt att vara och genom uppläggningen 
av arbetet, i min grupp, på min ung
domsgård, en god smakformare och väg
visare för den ungdom jag fått ansvaret 
att leda?” — Vi skall nämligen, enligt 
min åsikt, inte ge ungdomen vad den 
ytligt sett vill ha! Varför inte? Helt 
enkelt därför, att en ganska stor del av 
ungdomen, i varje fall på ungdomsgår
dens öppna linje, inte vet vad den egent
ligen vill ha och djupast sett längtar 
efter! Det yttre ofta så tvärsäkra och 
iögonenfallande beteendemönstret söker 
endast dölja den inre osäkerheten och 
desorienteringen. Denna ungdom har 
kanske aldrig känt ett gott hems värme, 
aldrig varit inne i ett fostrande och 
inspirerande kamratskap, aldrig haft 
någon kontakt med de värden, som ex
empelvis god konst och litteratur kan 
skänka. Vi hjälper inte denna ungdom 
till något bättre än det gamla genom 
att ge dem ”tjo och tjim och inget 
annat”. Den popularitet vi till äventyrs 
kan vinna genom att ge efter för den 
dåliga smaken är lättköpt och ger i 
längden helt andra och sämre resultat 
än vi hade väntat oss.

Vi skall pröva nya vägar och verk
samhetsformer, givetvis, men vi skall 
akta oss för att mer eller mindre tappa 
bort målsättningen för de mer eller 
mindre sensationella och iögonenfallan
de verksamhetsformernas skull. Det som 
säkrast ger resultat, om det nu skall 
bli något sådant, är nog ändå först och 
sist ett uthålligt, målmedvetet arbete i 
det tysta, utan stora later och starka 
ord.

Erik Bohlman

Och det vill jag säga, att ingen upp
levelse någonsin har skrämt mig så som 
när jag en gång närmade mig ett motor
stadion. Vrålet efter blod...

Håkan Sporrong (GP)

presenterar vi Gö
teborgs Distrikts 
Idrottsförbunds 
MIKA-man. Det är 
polisen och stor
orienteraren Day
ton Klingnäs, som 
åtagit sig uppdra
get att här i staden 
vara kontaktman 
för Riksidrottsför- 
bundets praktiska 

hälsopropaganda. Dayton Klingnäs har 
med växlande framgång utövat och täv
lat i fri idrott, fotboll, bandy, skidåk
ning och militär fältsport. Han har bl. a. 
tilldelats Göteborgs-Postens guldplakett 
som mest uppmärksammad orienterare 
1945. F. n. är Klingnäs ordförande i 
distriktets orienteringssektion.

Dayton Klingnäs skall först och främst 
söka stimulera idrottens stora medlems- 
skaror till ökad personlig aktivitet, men 
han vill också i samarbete med andra 
organisationer söka väcka menig man 
och kvinna till insikt om den fysiska 
träningens betydelse för en harmonisk 
livsföring.

Är det någon som tror, att SJ gripes 
av MIKA-feber

och sänker priset på sportbiljetterna, 
frågades helt insinuant i vårt mars
nummer.

Men har man sett!
Fr. o. m. 1 augusti 1954 får idrotts- 

folk, om de är sex stycken, resa fram 
och tillbaka till tävlingar, kurser och 
andra jämförbara arrangemang för en
kel biljett. Nå, detta är ju inte alldeles 
vad vederbörande menade med sportbil
jetter, men den goda viljan ger hopp om 
fortsättning.
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SPECIAL
CYKELVERKSTAD

VINKELGATAN 3
Tel. 20 21 55

ALLA SLAGS REPARATIONER

Mopeder Cyklar MC-cyklar

Byggnadsskivan

GIPSONIT
För industribyggnader, gamla och 
nya fastigheter, garage och övriga 

byggnader

3/8" tjocklek—flamskyddande
1/2" » —brandhärdig

ELOF HANSSON
GÖTEBORG • Tel. 197500

Försäljes av Trävaruhandlare 
och Byggnadsmaterialaffärer

*------------------------------------- >

CAFÉ-KONDIS
SKÅNEGATAN 33

Innehavare:

Svea Fagrell

GOTT KAFFE • GODA SMÖRGÅSAR

Tel. 16 63 07

SKALL NI * 
SÄTTA BO ■

Gå då till

Pontus Carlssons 
MÖBELAFFÄR 
Andra Långgatan 39

GODA AVBETALNINGSVILLKOR

Telefoner:
141986 — 144296

Ungdomsledare!
Rekvirera

BRÖDET
FOR EDRA FESTER

från

HENRIKSSONS
BAGERI och KONDITORI AB

Källhusgatan 5 — Telefon 15 76 82

AFFÄRER:
Anäsvägen 13  15 08 56
Artillerigatan 8  151818
Solrosgatan 5  25 32 89
Vårvindsgatan 10  22 23 72
Mörnersgatan 5  22 91 19
Toleredsgatan 4  22 04 25
Sotenäsvägen 72  26 34 09
Dr Hjorts Gata 6 A  20 29 65



UNGDOM!
Tag
KÖRKORTET
hos

BERGS BILSKOLA
Rekvirera från PARKGATAN 33

TELEFON 11 39 01LÄNK-NYTT 
4:de Långgatan 20, 2 tr. 
Tel. 24 56 25 - Göteborg 

PRIS: Endast kr. 3: —

Tidskrifter — Kataloger
Broschyrer — Affischer

Blanketter m. m.

Fanor 
och 

Standar

FIRMA V. LINDBLAD
. Rostastrand 21 - ÖREBRO - Tel. 106 87

Läs om detta problem i boken

FLASKAN och NARREN

Redaktör och ansv. utgivare ANDERS SUNDVALL 
Adress: UNGDOMSBYRÄN

Södra vägen IB - Göteborg - Tel. 17 09 20
Prenumerationspris kr. 4:—. - Postgiro 49118

Ornefeldts Tryckeri, Göteborg 1954

Ornefeldts Tryckeri 
Smedjegatan 6 — GÖTEBORG C 

Telefon 134545

och

ALKOHOL

0 « 1
r £

TIDSKRIFT FÖR GÖTEBORGS UNGDOMSLEDARE

i olika storlekar och 
prislägen tillverkas 
till allas belåtenhet. 
Skisser och pris
kurant pä begäran. 
Konstnärligt o. väl
gjort arbete garan
teras.

UNGDOM




