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TIDSKRIFT FÖR GÖTEBORGS UNGDOMSLEDARE

l detta nummer

skriver redaktionskommittén önskelista

återkommer frågan om strafflöshetsintyg

berättar en skolkurator och en kyrklig 
ungdomssekreterare om sina 
glädjeämnen och problem

presenteras en rad böcker om unga 
människor

frestar stipendiater med minnen från 
årets resor

dessutom glimtar från yrkesvägledning, 
NTO, bordtennis

Nr 8
DECEMBER 1954

ÄRGÄNG 3.

UTGIVEN AV:
GÖTEBORGSUNGDOMENS
SAMARBETSORGANISATION
OCH
CENTRALKOMMITTÉN
FÖR UNGDOMSRÅDEN

PRIS 75 ÖRE



Vi alia I955
KFUK Vår gemensamma tidskrift
KFUM, Parkgatan
KFUM, Lundby
Y. F. Libanon
Göteborgs kommunistiska 

ungdomsdistrikt
Göteborgs socialdemokratiska 

ungdomsdistrikt
Högerns ungdomsförbund
Liberal ungdom
Göteborgs distrikts 

idrottsförbund

för ungdomsledare och ungdoms
arbete utkommer under nästa år 
liksom hittills med 8 nummer.

GÖTEBORGSUNGDOMENS 
SAMARBETSORGANISATION

CENTRALKOMMITTÉN 
FÖR UNGDOMSRÅDEN

Göteborgs distrikt av
svenska frisksportförbundet Vi alla är vår tidning!

Göteborgs gymnastikförbund
Lingförbundet
Idrottsringen
Göteborgskretsen av Verdandi

Gör den även till Din tidning !

SSUH
IOGT:s ungdomsavdelningar 
Göteborgs SGU-avdelningar 
NTO:s ungdomsdistrikt 
Göteborgs distrikt av

Sveriges scoutförbund 
Göteborgs distrikt av

Sveriges flickscoutförbund 
ABF:s ungdomsverksamhet 
Unga örnar
Göteborgs distrikt av

Svenska ungdomsringen 
Hyresgästernas ungdom 
Ungdomens fredsförbund 
Vita bandets ungdom

PRENUMERERA! 
LÄS!

MEDARBETA!

UNGDOMSRÅDEN I
Bjurslätt Bräcke Burås
Frölunda Götaberg Kristine
Kungsladugård Kålltorp Lunden
Majorna Masthugget Nordhem
Nylöse Ramberget Redbergslid

Sanna > örgryte



Vet Du
att i Göteborg finns mer än 50 verk

samma ungdomsorganisationer (för
bund eller distriktsorgan),

att Göteborgs distrikts idrottsförbund 
ensamt har 461 föreningar,

att antalet ungdomar i åldern 15—20 år 
beräknas växa från 23900 år 1955 
till 33800 år 1965,

att staden just nu har 15 ungdomsgårdar 
med c. 14000 deltagare och över 600 
ledare,

att Göteborgs stad för i år anslagit 
904.571 kr till förebyggande ung
domsvård varav 47.500 kr utdelats 
direkt till föreningar,

att betydande belopp därutöver kommer 
ungdomen tillgodo genom studieför
bunden, biblioteken, nykterhetsrörel
sen, Lingförbundet, Idrottsplatssty
relsen m. fl.,

att riksdagen i år beviljat nya anslag 
till ledarkurser, instruktörer, fritids- 
grupper m.m., sammanlagt 2.600.000 
kr.

Bakom de uppräknade siffrorna döljer 
sig omfattande och värdefulla men omät
bara arbetsprestationer.

Därtill kommer familjen och skolan 
med grundläggande primärinsatser.

Fritiden förlänges
— ungdomsskarorna ökar

De därav föranledda problemen kräver 
ständig vaksamhet.

Föräldrar — lärare —
klubb- och föreningsledare — 
ungdomsarbetare i olika funktioner — 
alla har gemensamma intressen.
Det är dessa gemensamma intressen 

Vi alla skall behandla. Och det söker 
tidningen göra på så sätt att den fun
gerar som ett nyhetsorgan i ungdoms
frågor, ett Clearinginstitut för uppslag 
och erfarenheter, ett forum för fri och 
uppriktig debatt.

Med detta nummer följer ett inbetal
ningskort för prenumeration. Varför 
inte — förresten — prenumerera för 
flera och på så sätt använda Vi alla 
som en lyckad utväg till en enkel men 
relativt bestående julklapp.

Och så har vi det verkliga erbjudan
det. Bland dem som anmäler minst 10 
nya prenumeranter utlottas

ETT RESESTIPENDIUM 
PÄ 300 KRONOR.

Paris lockar kanske, eller Mainau, 
eller en weekendtripp med bästa vännen 
till Köpenhamn. En fjällfärd kan också 
vara tjusig.

Prenumerationslista är bifogad detta 
nummer. Listan med prenumerations- 
avgifter skall vara redaktionskommittén 
tillhanda senast den 28 februari 1955. 
Adressen är Ungdomsbyrån, Södra vägen 
1 B. Om Du kommer med 20 namn, så 
har Du förstås dubbla chanser osv.

«'is.
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£ör det första'

uppträder här för första gången redak
tionskommitténs ledamöter i samlad 
trupp.

Visst är det rart, det mesta man har 
fått vara med om, och rättvisligen skulle 
vi redovisa vår innerliga tacksamhet för 
vad åren givit — och för allt vi blivit 
besparade. Så det är inte nattsvart 
otacksamhet, leda eller kverulans, när 
vi ändå hävdar, att önskan och längtan 
hör till de mera förnämliga livselixiren.

Intet är som väntans tider . ..
Önska i den ena näven och spotta i 

den andra, säger någon annan.
De båda åtgärderna lär ju kunna sam

ordnas.

När det gamla 
året fått folkpen
sion börjar man 
tänka på nyåret 
och nyårsönsk
ningar, ty sådana 
kan även en ung
domsledare kosta 
på sig.

Av mera kon
kreta frågor skulle

jag helst av allt vilja se, att krafttag 
sätts in för att lösa ungdomens bostads
fråga, som ju är mest brännande i stor
städer som Göteborg. Kämpakrafter 
behövs även för att få bukt med lokal
svårigheterna för ungdomsorganisatio
nerna. Högsbotorps ungdomsgård är ett 
strålande exempel på hur den saken kan 
ordnas genom samarbete mellan kom
munal- och föreningsverksamhet. Men 
vad skall man säga om Masthugget? 
Där råder det stora mörkret i det här 
avseendet. Bland alla kängor som givits

åt våldsserierna vill jag också bidraga 
med min rågummisko. Trots protester 
från lärarhåll, föräldrar och psykologer 
dryper detta gift över ungdomens sinnen 
utan tendens till minskning.

Så skulle jag vilja instämma med dem, 
som arbetar för ökade kontakter över 
gränserna mellan ungdomen. Sådana 
behövs, ty de ökar förståelsen för andra 
folk och andra länder. Det stärker vän
skapsbanden och främjar fredstanken. 
Och det har en stor mission att fylla.

Gunnel Granlid

Mina nyårsönsk
ningar kan indelas 
i olika avsnitt. Ett 
sådant berör djupt 
allmänmänskliga 
problem, önskemål 
och förhoppningar 
om en bättre och 
fredligare värld än 
den vi lever i.

Â andra sidan
ligger de lokala problemen närmare till. 
Icke minst med hänsyn till Vi allas 
karaktär av ungdomsledartidning bör 
man kanske hålla sig till något, som har 
med ungdom och ungdomsarbete att 
göra.

Önskemålen är därvid mångahanda. 
Jag önskar att vår stad kan uppvisa 
ytterligar stadsdelar där hyggliga och 
ändamålsenliga anordningar för ung
domens fritidsliv har skapats. En ordent
lig kartläggning av ungdomstidens pro
blem är en annan önskan. Kurators- 
verksamheten bland missanpassad och 
håglös ungdom måste utbyggas. Ung
domsrådens arbete bör intensifieras, 
framför allt när det gäller stadsdels- 
frågorna. Ungdomsbyrån behöver bättre 
resurser i form av lokaler och personal. 
Ungdomsledarutbildningen ...

Går önskemålen att förverkliga? Ja, 
med förenade krafter!

Kjell Andersson
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Jag önskar, att det 
inte längre skulle 
finnas några pas
siva och likgiltiga 
föreningsmedlem
mar. Dom skulle 
skaffa sig någon 
eller fler arbets
uppgifter att syss
la med på den an
genäma fritiden.

Man får så ofta till svar »jag har 
inte tid», men det är bara en dålig om
skrivning av »jag har ingen lust», »jag 
vill inte» eller »jag ids inte»! Det har 
också en hel del med idealitet och fri
villigt arbetsåtagande att göra. Ung
domsföreningar av alla slag saknar 
ledare och har sällan några pengar att 
betala dyra ledararvoden med. Här be
hövs frivilligheten och idealiteten!

Fick jag så önska mera självtillit till 
många och en nypa självkritik till några, 
så skulle vi strax få många och bra 
ledare till våra föreningar och cirklar!

Vad du vill — det kan du! Så önskar 
och tror jag!

Björn Döbeln

1.J
Framtids

perspektiv !
Det är brist på 
frivilliga ungdoms
ledare i de ideella 
ungdomsrörelser- 
na. Hur täcka 
bristen? Hur in
tressera för fri
villigt ungdoms- 
ledarskap ?

En väg: Uppvärdering av frivilligt 
ideellt ungdomsledarskap. För att nå 
detta: Högkvalificerade utbildningskur- 
ser, teori och praktik (kraftig utbygg
nad av CK:s och SAM’s kurser?), som 
ger oss välutbildade ungdoms
ledare, vilka efter godkänd genomgång 
av kurser erhåller officiellt erkänd 
»u n g d o m s 1 e d a r f u 11 m a k t». De 
nya, med »ungdomsstödpengarnas» hjälp, 
av olika riksorganisationer anställda 
riksinstruktörerna få, om de äro präster 
eller lärare, nu räkna tjänsteår som in
struktörer. Ungdomsledarfullmakt skulle 
vara ett de frivilliga medarbetarnas 
meriterande betyg i deras anställnings
förhållande — ett kraftigt plus i merit
förteckningen vid platsansökningar!

P. O. Martenius

Inför ett nytt år 
skall man, enligt 
sed, sia om fram
tiden. Jag har 
ingen glaskula att 
skåda i. Däremot 
har jag fönstret i 
mitt arbetsrum. 
När det mörknar 
och lamporna 
tänds blir min 

fönsterruta ett svart fält med mängder 
av ljusglimtar i olika färger. Efter en 
stund skiftar bilden, och för min syn 
framträder människorna, som lever och 
verkar, där ljusglimten lyste. Människor, 
sådana som jag, på gott och ont. Män
niskor med i stort likartade problem, 

strävan at tillfredsställa sina behov och 
berika sitt liv. Några lyckas finna sin 
»melodi», andra inte. Men alla söker vi 
just vår »melodi», den som ger inre 
harmoni. Vad skall man då önska inför 
det nya året om inte just det, som 
önskats i århundraden, nämligen »frid 
på jorden ...»

Till alla dem, ungdomsledare och 
övriga, som hjälpt barn och ungdom 
under detta år att finna sin »melodi», 
vill undertecknad, såsom ledamot i 
denna tidnings redaktion, rikta ett 
varmt tack med önskan om ett fort
sättande av detta värdefulla arbete.

T. Kjéllén
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För att hålla mig 
till ett område: 
Jag skulle vilja se 
stadens idrotts
platsstyrelse i 
»new look». Jag 
hoppas, att den 
skall övergå till 
att föredra slitna 
gräsmattor fram
för tiptop-putsade 

sådana. Att något av mödan med gall
ring av besökare överföres på en strävan 
att locka besökare. Våra idrottsplatser 
behöver en reklamman med uppgift att 
göra varje timme och dag träningsfylld.

Och så behöver vi en omprövning av 
hela idrottsplatsbyggandet. Det kan inte 
vara riktigt att konsekvent sammanföra 
fri idrott och fotboll på samma fält, då 
dessa idrotter vid utövningen alltid »går 
ivägen» för varandra. Frånsett enstaka 
stortävlingsarenor.

Beträffande inomhuslokaler skulle 
man kunna vänta mycket av ett sam
arbete mellan skol- och idrottsmyndig- 
heter. Nog borde en och annan av de 
erforderliga gymnastiksalarna i ytter
områdena kunna utföras som idrotts
hallar. Det måste väl bli väsentligt 
dyrare att bygga bådadera. Vi lever i 
alla fall i ett vinterland, där vi måste 
krypa inomhus 7—8 månader om året.

A. R. Sundvall

IOGT-jubiléet.
Rörelsen gav sina medlemmar parla

mentarisk skolning och har spelat sam
ma roll som folkhögskolan genom att 
logens cirkel ofta var den enda kun
skapskällan för bygdernas folk.

Ruben Wagnsson

Ingen som är intresserad av sina 
barns och vårt folks framtid kan undgå 
att oroas av det ökade ungdomsfylleriet, 
som på ett par årtionden har inneburit 
en tredubbling av det registrerade miss
bruket i åldrarna närmast över 15 år.

Ragnar Lund

Straff I ös h ets-
intygen igen

På Vi allas förfrågan hos Post
direktionen i Västra distriktet har 
kontrollören Tor Cullberg lämnat föl
jande upplysningar:

För anställning vid Postverket gäller 
försöksvis dessa bestämmelser:

Postmästare skall genom egna iakt
tagelser och förfrågningar främst hos 
personer i offentlig ställning söka bilda 
sig en uppfattning om sökandes lämp
lighet och förutsättningar för post
tjänsten. Saknas möjlighet att på annat 
sätt förvissa sig om den sökandes oför
vitlighet, bör denne anmodas att på egen 
bekostnad från polismyndighet i orten 
anskaffa och avlämna intyg i sådant 
hänseende.

Detta innebär alltså, att strafflöshets- 
intyg icke är obligatorisk handling vid 
sökande av anställning. Tillräckliga re
ferenser av annat slag kan göra sådant 
intyg onödigt. Detta är i regel fallet 
i de mindre städerna, där personkänne
domen i allmänhet är sådan, att ingen 
dylik kontroll erfordras.

Postdirektionen har dock föreskrivit, 
att strafflöshetsintyg bör krävas, när 
det är fråga om anställning i Göteborg 
och Mölndal. Man måste dock observera, 
att det är intygens innehåll, som är av
görande. Det eventuella brottet väges 
från fall till fall. Det är i första hand 
ohederlighet och stöld som utgör hinder 
för anställning.

Postverket har så stort ansvar gent
emot allmänheten, att säkerhetsåtgärder 
av detta slag är oundgängligen nödvän
diga. Man får därför hoppas, att arbets
marknaden har tillräckligt med arbeten 
av annan art, så att den som en gång 
spårat ur kan få sin nya chans.

Postmännens organisation intar sam
ma ståndpunkt. Ordföranden i Svenska 
Postmannaförbundet, Avd. 14 Göteborg, 
Uno Abrahamsson, har svarat så här:

Ehuru vi principiellt äro av den upp
fattningen att det med hänsyn till in-
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dividerna är oriktigt att hindra dessa 
ungdomars framtida möjligheter måste 
vi ändock framhålla att vi inom Post
verket varit nödsakade att acceptera 
kravet på strafflöshetsintyg med hänsyn 
till de stora värden som verket hand- 
haver. Förekomsten av brevstölder fram
kallar lättförståeligt stark reaktion från 
allmänhetens sida. Kravet på absolut 
pålitlighet måste därför beaktas vid 
rekryteringen.

Det är möjligt att intygen härvidlag 
icke ha det stora värde som man till
mäter dem, men de anses utgöra en viss 
garanti. Vid överläggningar ha veder
börande förklarat att bagatellartade 
förseelser (trafikförs. o. d.) icke tagas 
i beaktande vid bedömandet.

Landsfiskalsföreningens skrivelse till 
Konungen med hemställan om erforder
liga bestämmelser i ämnet vittnar om 
att det inte är bra som det är. Före
ningen hänvisar bl. a. till följande om
ständigheter.

Enligt en under lång tid utbildad 
praxis utfärda de lokala polismyndig
heterna på begäran av enskilda personer 
s. k. strafflöshetsintyg.---------- Krav på
företeende av dylika intyg uppställes 
för inträde vid krigsmakten och ifråga 
om ett flertal yrken av halvoffentlig 
karaktär, såsom beträffande ordnings
vakter, spårvägspersonal o. d.-----------

Några reglerande föreskrifter om ut
färdande av strafflöshetsintyg som här 
avses, ha icke utfärdats.-----------

I allmänhet begäres strafflöshets- 
intyget av den person, som intyget skall 
avse. Fråga uppstår i detta samman
hang om sådant intyg över huvud taget 
bör utfärdas på begäran av annan än 
den intyget gäller. En annan fråga är 
vilka brott och förseelser, som skola 
anses utgöra hinder för utfärdande av 
intyg om » straf flöshet».-----------

Det material, som ligger till grund 
för undersökning om tidigare brott och 
förseelser, är mycket oenhetligt.----------
Intygens tillförlitlighet är alltså be
gränsad och har föranlett, att de van
ligen förses med reservationen »enligt 
vad här kunnat utrönas».

Det kan naturligtvis ifrågasättas om 
polismyndigheterna över huvud taget 
lämpligen böra utfärda intyg av den 
art, varom nu är fråga. Någon skyldig
het därtill torde väl näppeligen före
ligga, men de flesta polismyndigheter 
anse sig säkerligen böra tillmötesgå en 
begäran om intyg, eftersom det för den 
intygssökande ofta är angeläget, ja 
nödvändigt att få tillgång till intyget.

Ett klart behov måste emellertid an
ses föreligga för den enskilde att på ett 
någorlunda enkelt sätt erhålla intyg om 
»strafflöshet» eller, då sådant ej kan 
erhållas, om arten av de brott eller för
seelser, vederbörande begått. — — —

Bestämmelser torde erfordras — men 
det är angeläget att de utformas på ett 
sådant sätt, att människan själv icke 
kommer mera i kläm.

Ungdomsgårdsnytt
★ Ungdomsgårdarnas föreståndare och 

assistenter diskuterade den 15 no
vember tillsammans med generalsekr. 
i Riksförbundet Sveriges Hemgårdar, 
Curt Norell, aktuella hemgårdspro- 
blem. Träffen hölls på den äldsta 
gården i Göteborg, Nordgården.

★ Kålltorps ungdomsgård har jubilerat 
med en rikhaltig jubileumsvecka. En 
skojig utställning uppmärksammades 
av åtskilliga. Föreståndare Rune Os- 
karsson hyllades livligt. Hans hustru 
fick blommor med orden: »Bra gjort 
att ha varit gift med en ungdoms
gård i tio år!»

★ Vidkärrs ungdomsgård har börjat så 
smått. Invigningen blir den 14 decem
ber.

★ »Knall-pingis» kan man säga det var 
den 29 november på Högsbotorps 
ungdomsgård. Engelska junior-lands
laget i bordtennis tävlade mot ett 
speciellt uttaget lag från ungdoms
gårdarna i Göteborg.
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Några drag i en skolkurators arbete
Göteborgs barnavårdsnämnds skolkuratorsverksamhet är en institution, 
som i år kan fira 10-årsjubileum. Det var nämligen på våren 1944, som 
de första kuratorerna för egentliga folkskolan började sitt arbete. Hjälp- 
skolan hade dock redan tidigare haft sina egna kuratorer, vilkas arbete 
helt naturligt är upplagt efter delvis andra linjer. Just nu finns i Göteborg 
en skolkurator inom vart och ett av skolans 17 överlärardistrikt jämte 
tre inom hjälpskolan.

Vi kuratorer i folkskolan har ett vid
sträckt och skiftande verksamhetsfält. 
I riktlinjerna för vårt arbete sägs, att 
vi skall vara en förmedlande länk mellan 
barnavårdsnämnden och resp, överlärar
distrikt. Vi skall med vaksamt intresse 
följa skolbarnens sociala förhållanden 
och därvid ägna särskild uppmärksam
het åt de skolbarn, vars familjer av 
någon anledning kommit i kontakt med 
barnavårdsnämnden. Kuratorn skall ge 
föräldrarna hjälp med råd och anvis
ningar beträffande barnens fostran, ut
bildning och arbetsanställningar. Natur
ligtvis skall vi också ta hand om de fall, 
där barn i skolan visat sådana beteende
rubbningar, som kräver ett ingripande. 
Vårt arbete är alltså huvudsakligen av 
förebyggande art, och tonvikten måste 
därvid särskilt läggas på missanpassade 
barn, vilkas uppförande och inställning 
till tillvaron bereder bekymmer för för
äldrar eller skola.

Hur försöker en kurator då lösa dessa 
olika arbetsuppgifter? Ja, samarbetet 
med hemmen är ett mycket viktigt led 
i vår verksamhet. Genom hembesök vill 
vi göra oss förtrogna med berörda barns 
hemförhållanden. I de flesta fall kan 
man då med glädje konstatera, att man 
möts med förståelse och förtroende från 
föräldrarnas sida. Skulle man någon 
gång känna en reservationens kyla 
strömma mot sig vid inträdet i ett hem, 
brukar denna ofta försvinna efter en 
stunds samtal, då föräldrarna fått klart 
för sig att kuratorn inte kommit för att 
inspektera eller enbart ställa barnen in
för rätta utan för att hjälpa. I detta 
sammanhang skulle jag dock vilja ut
trycka det önskemålet, att föräldrar 

— och även ungdomsledare — i större 
utsträckning utnyttjade möjligheten att 
själva komma till kuratorn med sina 
spörsmål, t. ex. på hans mottagningstid 
varje torsdag eftermiddag. Nu blir det 
ofta så att vi får kalla en del föräldrar 
till oss för samtal.

De flesta fallen, som vi har hand om, 
får vi genom lärare. Genom den dagliga 
kontakten med barnen märker de, om 
ett barn kommit in i en besvärlig oros- 
period, och så diskuterar de lämpliga 
åtgärder tillsammans med överlärare 
och kurator. Ofta rör det sig om 
skolk eller andra förseelser, som visar 
att barnet kommit på kant med sin 
omgivning. Vid en undersökning av 
förhållandena finner man ibland, att 
orsaken till missanpassningen varit 
ganska obetydlig, och barnet kan lyck
ligt nog föras till rätta.

I kuratorsarbetet ställs vi ofta inför 
problem, som sammanhänger med att 
många barn tyvärr får mycket bristande 
tillsyn i hemmen efter skoltidens slut. 
Detta kan i sin tur ha flera orsaker, 
men faktum är, att enda tillflyktsorten 
långt in på kvällen för flera barn är 
gatan eller porten. Det är inte underligt, 
om dessa barn ibland lockas till för
seelser, som de annars inte skulle ha 
begått. I dessa fall gäller det att söka 
ge anvisning på lämplig fritidssyssel
sättning. För den skull är kuratorn med
lem i barnavårdsnämndens ungdomsråd 
och därigenom i kontakt med ungdoms
gårdarnas verksamhet. Dessutom med
verkar han vid uttagningen av elever 
till arbetsstugornas kurser samt annat 
fritidsarbete. Vi är därför tacksamma 
för alla de kontakter och tips vi kan få
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från ungdomsledare, som vill hjälpa till 
för att ge barn och ungdom något värde
fullt och roligt att syssla med på fri
tiden.

En bekymrad mor, vars pojke blivit 
ertappad för snatteri på ett varuhus i 
staden, frågade mig nyligen: »Är det 
vanligt att barn snattar så här, eller 
har min pojke gjort något särskilt illa, 
som han är ganska ensam om?» — Jag 
måste sanningsenligt svara henne, att 
snatteri och småstölder är den van
ligaste förseelsen, jag som kurator får 
ta hand om. Ofta får vi anmälan från 
en affär, att några barn varit inne 
och försökt stjäla småsaker men blivit 
ertappade. Min uppgift blir då att tala 
med vederbörande barn, varna dem för 
ett upprepande, söka kontakt med deras 
föräldrar och genom samtal söka utröna, 
om det hela kan tänkas vara en engångs
företeelse eller om liknande tendenser 
tidigare kommit till synes. De flesta för
äldrar är tacksamma för att på detta 
sätt få tala ut om ett sådant bekymmer, 
och denna känsla av samförstånd blir 
en ljuspunkt i ens arbete.

Nu kanske någon undrar, om vi då 
aldrig misslyckas i vår förebyggande 
verksamhet. Jo visst, vi måste tyvärr 
konstatera, att våra ansträngningar i 
många fall synes vara till ringa eller 
ingen nytta. Pojken eller flickan det 
gäller begår den ena förseelsen efter den 
andra, snart kanske den första polis
rapporten om barnet ligger på vårt bord. 
Vad gör vi då? För att söka klarlägga 
orsakerna till barnets beteende kan vi 
t. ex. låta undersöka det vid barnavårds
nämndens eller folkskolans rådgivnings
byrå för uppfostringsfrågor. Därifrån 
får vi då också ett råd vad som bör 
göras, t. ex. omflyttning till en annan 
klass i skolan eller miljöbyte för någon 
tid. Ibland måste kanske barnavårds
nämnden omhänderta barnet för skydds- 
uppfostran eller samhällsvård. Men där
med stöter man på det kanske allvar
ligaste problemet i vårt arbete, nämligen 
de mycket begränsade möjligheter som 
finns att placera ett vanartat eller van
vårdat barn i annan miljö. Där hoppas 
vi alltså, att ett avsevärt ökat antal 

platser kunde ordnas på de olika slag av 
hem och skolor som det här gäller, eller
— vilket väl dock är ett önsketänkande
— att många goda, enskilda hem ville 
ta hand om något av dessa barn, som 
kommit in på fel väg, för att hjälpa dem 
till en ny start.

I övrigt söker vi skolkuratorer på 
olika sätt bli mer förtrogna med de 
sociala frågor, som berör vårt arbete. 
Vi samlas flera gånger om året för att 
dryfta gemensamma problem, ibland 
tillsammans med representanter från 
barnavårdsnämnden eller andra sociala 
institutioner. Vi företar också studie
besök och -resor i detta syfte. I år har 
t. ex. några av oss varit i Köpenhamn 
för att studera hur motsvarande arbete 
ordnats där.

En skolkurators arbete är alltså 
mångskiftande och intressant, men ofta 
också svårbemästrat. Många gånger 
skänker det oss missräkningar, då våra 
ansträngningar misslyckats, men ibland 
erfar man också glädjen av att man 
kunnat vara till hjälp. Att denna verk
samhet fyller ett stort behov står i 
varje fall fullt klart, vilket inte minst 
framgår av den statistik över behand
lade fall, som för varje år inlämnas till 
barnavårdsnämnden. Den för varje år 
ökade arbetsbördan är dessutom ett be
vis på att behovet tycks öka alltmer. 
Men samtidigt kan vi med glädje kon
statera, att vårt arbete också rönt en 
alltmer ökad uppskattning från både 
föräldrar, skola och samhälle.

Anders Lager

Att nykterhetsrörelsen på sin tid 
visat tendenser till exklusivitet, att den 
ställt den fullständiga avhållsamheten 
som villkor för helhjärtat samarbete 
kan vara begripligt — men när den 
senare börjat mjuka upp den principen 
för att få samarbete med nykterhets- 
vänlighet också av andra nyanser, har 
den gjort både saken och sig själv en 
tjänst.

Göteborgs-Tidningen
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Det var verkligen 
intressant...

Lärorikt och skoj ...

Alla tiders ...

Det var inte alls va’ jag 
hade tänkt mej ...

Jag fick bara stå och fila 
hele da’n ...

Gör-natta!

Elsa Nyström trär ett fint 
pärlhalsband och Sven Löv 
trivs bra med svarven i den 
mekaniska verkstaden.

I 
1

4

■ <5

SKOLAN VISAR VÄGEN

I enhetsskolans försöksverksamhet i klass 
8 ingår bland annat fyra veckors praktisk 
yrkesorientering på olika arbetsplatser.

Eleverna får möjlighet att pröva sitt 
eget »drömyrke» men också tillfälle att 
bekanta sig med helt okända arbets
miljöer och förhållanden.

Ett angenämt avbrott från läxböckerna!

Våga — vinna säger Monica Samuelsson, 
och går med liv och lust upp i dam- 
frisörskearbetet.

©
I kn

»A JF

naw ft
ME >>> 
«TI anum 
g:.; v

Gull-Britt Bohlin vill 
gärna bli expedit i en 
färg- och kemikalie- 
handel.

ARBETSGIVARNA säger...

Vi vet för lite’ om det hela 
men det verkar bra ...
Enda möjligheten att få en tidig 
yrkesbestämning...

Det gäller att få nå’n marsipan över 
när man själv är mätt och belåten 
anser Hans-Olof Svensson.



KYRKLIGT UNGDOMSARBETE
Vare sig man arbetar i allmänt ideellt 

ungdomsarbete eller i kristet, är pro
blemen i stort sett desamma. Hur skall 
man kunna nå ungdomen ? Hur skall 
man få tillräckligt med ledarkraft? Hur 
skall man få pengarna att räcka ? Lokal
frågan är ett lika stort problem. Det 
läggs ned otroligt mycket kraft, tid och 
pengar i vårt land för att lösa alla de 
många ungdomsproblemen. Kanske har 
man ibland en känsla av, att det blir 
för mycket byråkrati och pappersexercis. 
Strategin tar för mycket tid. Man fres
tas många gånger att tro, att ungdomen 
skulle få snar och effektiv hjälp i sin 
nuvarande situation, om man i stället 
ägnade tid åt den enskilda individen. 
Hon kommer så lätt bort i den kollek
tiva massan. Gång efter annan behöver 
vi, som står mitt uppe i ungdomsarbetet 
stanna upp och tänka efter: Vilken är 
målsättningen för arbetet?

Vad har det Kyrkliga ungdomsarbetet 
för målsättning?

Ungdomsarbetet är inte något vid 
sidan av det ordinarie kyrkolivet, utan 
en ordinarie funktion av Kyrkan själv. 
Arbetet måste vila på Jesus Kristus. Det 
skall hjälpa unga människor att fungera 
som »lemmar i Kristi kropp». Det kan 
låta abstrakt för den, som står främ
mande för kristet tänkesätt. Men det 
kan också uttryckas så: En ung män
niska behöver få en fast grund att 
bygga upp sitt liv på, en grund som 
håller även när allting annat ramlar 
runt omkring henne.

Hur lägger vi upp arbetet?
Församlingen arbetar som en enhet. 

De stora ungdomsskaror, som varje år 
konfirmeras i våra församlingar, utgör 
en naturlig arbetsgemenskap. Varje 
vecka samlas i Västra Kontraktet c. 300 
ungdomar, som konfirmerats de sista 
åren. En gång i mån. kommer c. 500, 
som inbjudits med personlig brevkallelse. 
De 300 »fasta» är ingen överväldigande 

skara. Men det är inte mycket mening 
med att dra ihop mer människor än man 
har möjlighet att knyta personlig kon
takt med. Min erfarenhet är, att ung
domarna gärna kommer, pojkar och 
flickor i rätt jämnt delat antal, och de 
är tacksamma över, att någon ger sig 
tid med dem. Ungdomarna skall syssel
sättas, de skall få ha roligt tillsammans, 
men man gör dem ingen tjänst, om man 
låter det stanna med det. Vi måste se 
till, att de får något med sig hem. De 
behöver fasta normer och de vill ha det. 
De behöver goda kristna vanor. Kort 
sagt, de måste lära sig att leva som 
kristna i vardagslivet. Vårt arbete får 
inte bara vara skal, det måste finnas 
en kärna inuti. Vi talar alla om före
byggande ungdomsvård. Kyrkans arbete 
vill hjälpa unga människor att anpassa 
sig på den plats och i den situation, de 
blir ställda.

Ledarutbildningen börjar så sakta ta 
fast form.

Inte heller här är det fråga om några 
stora grupper. I varje församling be
höver vi få ett ledarlag, som känner 
ansvar och som arbetar efter klart 
kyrkliga linjer. Vi är på god väg! 
Studiecirkeln är en bra arbetsform, som 
utnyttjas rätt flitigt, både när det gäller 
utbildning av söndagsskollärare, junior
ledare och ungdomsledare. Det förekom
mer också cirklar för unga familjer och 
i barnpsykologi.

Söndagsskolan är en säker rekryterings
källa.

Det läggs ned otroligt mycket frivillig 
kraft i våra många söndagsskolor. En
bart i Oscar-Fredriks församling samlas 
omkring 600 barn varje söndag med 40 
lärare. De äldsta barnen, 10—13 år, 
träffas en vardagskväll i veckan. Man 
har då praktiskt arbete, t. ex. att bygga 
en missionsstation i trä och lera. I an
slutning till det har man teori, hur 
missionen arbetar. Det är ett bra sätt
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att kunna behålla söndagsskolans äldsta 
åldersgrupp, som eljest så lätt faller 
ifrån.

Ett samarbete med andra ungdoms
organisationer vore önskvärt.

En kyrklig ungdomsgrupp kunde in
bjudas till en idrottsförening t. ex. och 
presentera sitt program och vice versa! 
Det är viktigt, att vi får respekt för 
varandras arbetsformer och uppmuntrar 
varandra i stället för att, som det 
många gånger blir, vara skeptiska mot 
varandra. Kyrkan får inte arbeta isole
rad från samhället och samhället be
höver, i ett kristet land, Kyrkan med 
dess fasta normer. Det vår ungdom i dag 
behöver är ryggrad och det kan den 
aldrig få, om man inte arbetar både 
efter en inre och en yttre linje. Vilken 
inställning vi än har, kan vi inte komma 
ifrån att människan består av både 
kropp och själ.

Karin Rudborg

Den moderna nykterhetsrörelsen firar 
i år sitt 75-årsjubileum. Det har skrivits 
och sagts så mycket om denna rörelses 
betydelse för vår samhällsutveckling, att 
det här vore en överloppsgärning att 
ge ytterligare bidrag till denna historie
skrivning. Det är dock nödvändigt kon
statera, att nykterhetsrörelsen under de 
första decennierna var en väckelserörel
se, som med glödande trosvisshet gick 
till storms mot alkoholbruket. Intagning 
av ett stort antal medlemmar under ett 
möte, och strykande av dessa under 
nästa var inte ovanligt. För medlems
vård i modern mening fanns ingen plats. 
Så småningom blev man dock angelägen 
om att med en utbyggd programverk
samhet söka hålla medlemmarnas in
tresse vid makt.

Nationaltemplarorden (NTO) utgör 
en sammanslutning av män och kvinnor, 
vilka i rusdrycksbruket och kriget ser 
två huvudorsaker till mänsklighetens 

sorger, olyckor och nöd. NTO inriktar 
sin verksamhet på alkoholbrukets av
skaffande samt främjande av freds
strävandena i världen. I partipolitiskt 
och religiöst avseende är NTO neutralt.

Nationaltemplarordens program sam
manfattas i orden Nykterhet, Fred och 
Folkuppfostran.

Arbetet bland den vuxna ungdomen 
är organiserat i NTO:s ungdomsförbund 
Heimdal, omfattande ungdomsföreningar 
och ungdomsgrupper, vilka vid sidan av 
övrigt ordensarbete sysslar med speciella 
ungdomsuppgifter. NTO bedriver dess
utom ett omfattande och intensivt junior- 
och scoutarbete.

Trots att stora ansträngningar göres 
inom ungdomsförbundet att utbilda 
ledare är bristen stor. De heltidsan
ställda instruktörerna som finnes inom 
Orden är för hårt engagerade varför 
flera kommer att anställas. Göteborgs- 
distriktet bl. a. har börjat med fritids- 
instruktörer. Dessa har som sin uppgift 
att inspirera föreningar och grupper till 
intensivare arbete. Vi ställer stora för
hoppningar på dessa.

Initiativet till motbokens avskaffande 
kom från nykterhetshåll och vid genom
förandet klargjordes att riksdagen ställ
de stora krav på rörelsens organisationer. 
Riksdagen har givit sitt stöd i ökade 
anslag till instruktörsverksamhet och 
studiegrupper. Med dessa anslag har de 
helnyktra ungdomsorganisationerna ett 
gott utgångsläge att möta de svårig
heter, som speciellt kommer att uppstå 
vid, och som en följd av restriktions- 
systemets upphörande.

BEB.

Att ge mer åt fler bör vara Sveriges 
scoutförbunds paroll under det nya 
verksamhetsår vi har framför oss. Vi 
arbetar energiskt på att scouting skall 
bli ett bärkraftigt »familjeprogram», 
vilket bl. a. medför att föräldrarna tar 
aktivt medansvar i vår rörelse. Bakom 
våra kårer finns redan omkring 250 
föräldraföreningar, och entusiasmen för 
denna arbetsform växer sig allt starkare.

Bengt Junker
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Unga författare ser på unga människor
Rune Brange har på ett par ungdomsledarkurser i år talat om ett antal 
böcker i en krönika kallad »Ungdomsproblem och problemungdom i modern 
svensk litteratur». Om senare utkomna delvis liknande böcker, som han 
vill rekommendera inte minst för ungdomsledare, handlar hans kortare 
anmälningar nedan.

Lars Ahlin: Stora glömskan. 
Tiden. Pris 17:—.

I litterärt avseende kan Stora glöms
kan visserligen inte jämföras med Ah- 
lins främsta (man kan ju inte begära 
djupsinniga storverk varje år), men 
alla som är intresserade av barnskild
ringar (och alla som inte är det) måste 
tjusas av bokens lille grabb, som strövar 
omkring i 20-talets Sundsvall med och 
bland dessa underliga, underbara far
bröder och tanter. Det är burleska por
trätt, målade av en konstnär med hu
mor och djup medmänsklighet.

Lise Drougge: Så glad. Hökerbergs. 
Pris 10:—.

»Egentligen borde sånt anmälas till 
barnavårdsnämnden», säger en upprörd 
mamma, som vägrade låta sin son 
stanna som sommarbarn på ett ställe, 
som sannerligen inte var något sommar
paradis. Den unga ogifta kvinna, som 
tog sommarbarn för förtjänstens skull, 
teg och led som vanligt. Hushållet hade 
blivit än magrare genom att systern 
från staden kommit dit med sina ungar. 
De båda kvinnorna går omkring i trist
essens smutsiga vardagsrum, men för
fattarinnan stänger inte in dem där, 
utan låter en dörr stå på glänt till 
skönhetens mottagningsrum. Därigenom 
blir inte Så glad en bitter bok utan en 
rörande bok, rörande utan att någonsin 
förfalla till sentimentalitet.
Per Anders Fogelström: I kvinno- 
1 a n d. Bonniers. Pris 14: 75.

Författaren visar i denna roman att 
han är minst lika suverän kvinnoskild- 
rare som ungdomskildrare. Hans ung
domar brukar ofta vara stämplade för 
livet genom miljön. Eftersom det denna 
gång är en »social» miljö, markerad 

genom att Söder utbytts mot Vasa
staden, trycker inte stämpeln så hårt. 
Grabben Arne, som växer upp i det av 
idel kvinnor ombonade, lämnar dem alla 
för att ta hand om Vera, som haft det 
mycket svårt i sin barndom. I de primi
tivas samhällen fostrar matriarkatet, 
enligt etnologerna, fredliga unga vildar, 
men även i storstadsdjungeln Stockholm, 
där ungdomens förvildning och primi- 
tivitet lär vara stor, tycks kvinnornas 
välde vara välgörande.

Sven Jarnlo: Änkans son. LTs för
lag. Pris 13: 50.

Det är en märklig debutroman, som 
den snart 40-årige skånske folkskol
läraren Sven Jarnlo har skrivit. Det 
religiösa livet har lämnat stoff till 
många nya svenska romaner, men i 
ytterst få om överhuvudtaget i någon 
har unga människors religiositet utsatts 
för en så genomträngande, understun
dom nästan grym, analys som i Änkans 
son. Man får följa den faderlöse Arne 
från »helbrägdagörelsen» i femårsåldern 
fram till baptistförsamlingens junior
läger sommaren han tagit realen. Man 
har svårt för att tänka sig, att någon 
läsare kan lämnas orörd av denne yng
lings kamp med att komma fram till 
klarhet.

Sune Stigsjöö: Hjältarnas åter
komst. Tiden. Pris 10 : —.

Två göteborgare, som båda tillhör 
Tidens unga författargarde, hävdar sig 
fint bland höstens romanproducenter. 
Medan Walter Dickson med bred kraft 
brutit sig fram till 40-talisternas för
trupp (Amerika heter hans nya tanke
digra roman om en ung emigrant) kom 
Sune Stigsjöö redan från debuten att 
intaga en tätposition bland 50-talisterna.
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I Hjältarnas återkomst låter han bokens 
jagfigur, den unge konstlicentiaten, allt- 
somoftast göra återblickar mot barn
domen och ungdomen, och i dem rann
sakar han inte bara den nyligen om
komne fadern, vilken även efter döden 
har kvar sitt despotiska grepp över de 
båda sönerna, utan även sig själv. Var 
fadern ensam skyldig till kärlekslös- 
heten i hemmet? Hade han inte själv 
flytt från ansvaret? Nu när han åter
vänt, skulle han kunna försona flykten 
genom att gripa in och hjälpa sin broder 
i det drama han anade. Men han flydde 
igen. Kan endast en hjälte stoppa spelet, 
när ridån gått upp för ett ödesdrama? 
Harry Ahlberg: Små gröna hjär
tan. Gebers. Pris 9:50.
Gösta Pettersson : Ingen förstår. 
Norstedts. Pris 11 : —.

Två novellsamlingar, som till stor del 
handlar om »problemungdomen» i stor
staden, isynnerhet från Stockholms 
Söder, den stadsdel, där båda förfat
tarna är uppvuxna. De kan konsten att 
skildra ungdomarna, så att man nickar 
igenkännande gång på gång. Ahlbergs 
kisar verkar dock emellanåt väl oskyl
diga. Ur lagens mening oskyldiga är 
däremot inte alltid Gösta Petterssons 
ungdomar. Men man kan dock inte med 
tanke på dem använda bokens titel 
»ingen förstår» generellt. Författaren 
förstår dem, och tack vare honom för
står också läsaren dem. Ingen av böc
kerna bör saknas på ungdomsgårdens 
bibliotek. Sådana noveller kan man dis
kutera med ungdomarna.
Ungdom. Lindqvists. Pris 5: 75.

Förlaget utlyste tillsammans med 
Fickjournalen en novelltävling för »för
fattare» under 25 år och fick nära 500 
bidrag. En jury tog ut de 25 bästa 
novellerna, och eftersom alla handlar 
om ungdom, kallades boken följdriktigt 
Ungdom. Utan tvekan finns det för- 
fattarämnen bland de 25. Av de »ut
valda» fäster man sig särskilt vid några 
av de yngsta, pojkar och flickor i översta 
tonåren, som t. o. m. lyckats tränga sig 
in under ytan på sina »novellungdomar». 
Av samma skäl, som gällde ovan nämn-

• Ungdomsdelegationen har haft sam
manträden den 15, 22 och 28 novem
ber. Det sista sammanträdet hölls 
på Härskogen. Delegationen arbetar 
hårt med de organisatoriska samman
hangen kring de allmänna ungdoms
frågorna.

® Ungdomskonsulenten deltog den 12 
november i en av Skolöverstyrelsen 
och Riksförbundet Sveriges Hemgår
dar anordnad konferens om ungdoms- 
ledarutbildning. Rektor Wåhlstrand 
presenterade vid tillfället ett förslag 
till yrkesutbildning av fastare karak
tär för ungdomsledare. Samma dag 
ägde en överläggning rum mellan 
ungdomskonsulenterna för Stockholm, 
Göteborg, Malmö och Örebro.

• Det rör sig i Södra Järnbrott. Ung
domsrådets nya giv med ökat stöd 
— igångsättningsstöd — åt ungdoms
organisationerna ser ut att medföra 
resultat. NTO och SSU har försökt 
sig på öppna samkväm, Ungsvenskar
na och YF Libanon ligger i start
groparna.

• Högsbotorp-centrum invigdes med 
pomp och ståt den 17 november. 
Uppmärksammad detalj : Ungdoms
gårdens baby-jazzband.

® Majornas ungdomsråd har i skrivelse 
till barnavårdsnämnden begärt ökat 
stöd för en verksamhet, som arrange
rats i de nybyggda områdena på Grå
berget. Rådet har redan försökt med 
en del enstaka arrangemang, som 
väckt stor entusiasm bland barnen 
däruppe.

• Filmkurserna har varit fulltecknade 
denna termin. Nya kurser i att sköta 
16 mm projektorer kan väntas i feb
ruari.

da novellsamlingar, bör ungdomsledaren 
skaffa boken.
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----------  Så tycker jag! —

Svar till No-Nobk
Undertecknad har tyvärr inte varit i 

tillfälle att läsa »Fyra avpolletterade 
ungdomars» insändare i G T. Men No- 
Nobbs inlägg i »Vi alla» har jag tagit 
del av. No-Nobb efterlyser psykologi 
hos de tjänstgörande vaktmästarna. 
Men försök att få jobb såsom extra 
vaktmästare på Rotundan, så skulle jag 
vilja veta, hur det går att med mera 
psykologi sköta jobbet.

Börja med tisdagsdansen, som ju är 
speciellt för skolungdom. No-Nobb leds
nar snart på att be både grabbar och 
flickor vara snälla och inte sitta på 
borden och ha fotterna på stolsitsarna. 
Eller vad skall No-Nobb göra, när 
cigarretterna fimpas på stolsitsarna, 
utan att glöden tages bort av den 
fimpande.

Sedan kommer vi till lördagspubliken, 
som stått i kö ungefär en timme för att 
få komma in. Under den timmen har 
flera av de köande pojkarna försökt att 
hålla värmen genom en klunk då och då 
ur en halvliter. Sedan släpps publiken 
in, och på 50 min. är lokalen fylld. 
Vaktmästaren har ingen möjlighet att 
känna över varje grabb och ej heller 
att visitera flickornas väskor, som ofta 
innehåller en flaska brännvin. Dansen 
börjar, och inom en timme är det ganska 
svettigt, trots att alla fläktar är igång. 
I och med att värmen stiger, så börjar 
det i kön smuttade brännvinet göra ver
kan. I bästa fall hinner grabben in på 
toaletten för att spy, men många gånger 
hinns det inte med, utan det blir upp
kastningar inne i lokalen, kanske över 
ett bord. Det blir ett trevligt extrajobb 
för No-Nobb att städa efter denne yng
ling, för att inte tala om all den stryk 
han blir lovad av den berusade, som 
givetvis avvisas från danssalongen. Jag 
tror nog att No-Nobb skulle neka denne 
grabb inträde nästa gång, för att han 
skall lära sig uppträda nyktert. Har det 
varit slagsmål, som ofta inträffar, då 
är det väl inte mer än rätt att slags

kämparna blir avstängda från dans 
någon tid.

No-Nobb säger sig vara förenings
ledare. Det kan vara bedrövligt även 
när en förening har dansafton. En del 
är så fräcka, att de ställer upp halv
litern på bordet och det är snart gjort, 
att räkna dem som är nyktra.

Nej, No-Nobb, vaktmästarna på Ro
tundan har inget avundsvärt arbete, 
och de är tvungna att ta i med hård
handskarna, så länge som ungdomen 
skall ha sprit när de skall dansa. Under 
sådana arbetsförhållanden kan det ty
värr hända, att oskyldiga blir föremål 
för vaktens irritation eller misstag.

»En f. d. vaktmästare på Rota.»

Kring 2,5 gram
Vinteridrotten framför andra i Göte

borg torde vara bordtennis. Skridskor 
och skidor i all ära — ja, naturvännerna 
vill nog inte nämna bordtennis på samma 
gång — men de är för väderlekskrävan- 
de för att kunna dominera ungdomens 
vintersysselsättning här på västkusten. 
Handboll och badminton, brottning, 
tyngdlyftning och boxning — för att 
dra några inneidrotter — är för preten
tiösa i fråga om lokaler, utrustning eller 
annat för att kunna bliva allemanssport. 
Men celluloidbollen knattrar i ungdoms
gårdar och föreningslokaler, i hem, fru
kostrum och källare. Den mesta pingis 
klatschas naturligtvis utanför den orga
niserade idrottens råmärken. Det är bra 
det med. Men den vita bollen på 2,5 
gram har ändå kring sig fått tämligen 
imponerande administrativa tävlings- 
byggnader. »Vi alla» har pratat med 
Göteborgs Bordtennisförbunds ordf. Alf 
Ljungkrantz och sekr. Ingvar Anneling, 
och det sprutar siffror ur dem båda.

Bordtennisförbundet består f. n. av 
44 föreningar, som tillsammans redo
visar 564 herrar och 40 damer i senior
klassen och 150 pojkar och 10 flickor 
i juniorklassen. Föreningarna använder
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20 olika gymnastiklokaler. 10 föreningar 
disponerar egna klubblokaler, och dess
utom nyttjas 14 lokaler av annat slag. 
Tävlingar pågår inom Göteborg i 11 
olika serier, därav två juniorgrupper. 
Dessutom är göteborgslag represente
rade i de landsomfattande serierna, 
division 2 och 3. Så har vi skolserierna 
med särskilda klasser för gymnasier 
och realskolor. Ärligen avverkas 2 stora 
ungdomstävlingar med c. 400 deltagare. 

Ett tiotal distriktstävlingar anordnas av 
olika föreningar, bland vilka märkes 
Falkenhofs I. S., B. T. K. Ferno, SKF:s 
bordtennissektion och I. F. If o (största 
juniorklubben).

Bekymmer : Lokalsvårigheterna. De 
hindrar helt enkelt ett vidare utbyg
gande av tävlingsapparaten. Och så är 
damernas intresse för dåligt.

Största glädjeämnet är att man har 
Gusten Jonsson som distriktsinstruktör.

MAJ KRUT-----------------
Med sprakande omslag och sprakande inlägg debuterar en självgjord 

tidning i Majornas ungdomsgård med det suggestiva namnet. Den tycks 
vara

uppriktig
»Kom gärna med en insändare eller artikel skriven rätt ut precis som 

du menar, inga hokus pokus med fina ord.»

vitsig
»Två myror — en stack. Två bankkassörer — en slant.»

allvarlig
»Skratta gärna men inte åt en flicka som vill hålla på sig.»

crazy
»Doktor Philip Morris tar på sig ansiktsskyddet och med operations- 

kniven i högsta hugg gör han en chevaleresk gest, som kommer en av 
patienterna att tappa huvudet.»

entusiastisk
»Jag satt vid pianot där Bengt Hallberg spelade. Och så var där en 

trumpetare, som spelade fantastiskt fint. En trombonist och en trummis 
var oerhört bra. Musikerna inspirerade varandra. Vi spisare åhörde dem 
med andakt.»

ambitiös
I detta nummer har endast ungdomar från Majornas ungdomsgård 

medverkat, men vi vill att denna tidning skall bliva ett organ för hela 
stadens ungdomsgårdar.

Detta sista tillskott i föreningslivets tidningsflora är 
lika glädjande som dess många föregångare. Inte ofta 
ges initiativkraft, samarbetsvilja och självständighet så 
goda utvecklingsmöjligheter som i ett aldrig så enkelt 
tidningsarbete.

O, eviga ungdom, mitt hjärta är ditt! ------------------------

17



Ur stipendiaternas berättelser
Flertalet av ungdomsledarestipendiaterna har nu kommit in med sina 
redogörelser över studieresor och kursdeltagande under den gångna som
maren. Vi gör här några små stickprov ur de intressanta och stimulerande 
berättelserna.

Kaj Brovall har gästat Internationales 
Institut, Schloss Mainau, och deltagit i 
en kurs arrangerad av Europeiska Ung- 
domskampanjen och KFUM:s Europa- 
förbund med ämne: Das Schicksal des 
Europas. Kursen hade samlat deltagare 
från 14 europeiska nationer.

»Diskussionerna blev ofta livliga 
och intressanta. Deltagarna från öst
staterna var andliga ledare inom 
KFUM eller andra rörelser. Sedan 
längre eller kortare tid tillbaka var 
de emellertid flyktingar. De hade 
dock kontakt med hemländerna och 
fortsatte verket utanför gränserna. 
Dessa representanter frågade gång 
på gång ängsligt, hur långt ambi
tionen sträckte sig, när det gällde 
Europas Förenta Stater. Gick grän
sen vid Oder eller Ural? Kring dessa 
frågor, vad som f. n. var genomför
bart och vad som var luftslott, kret
sade länge debatten.»

Gun Albrechtsson var redan i mars med 
på ABF:s ungdomsledarkurs å förbunds- 
skolan Bommersvik. SSU:s studieledare 
Thorsten Eliasson samt Ludwig Schna
bel, Georg Boalt och Thorsten Wickbom 
svarade för föreläsningarna, medan 
grupparbetet samlades kring Brev
skolans Ungdomspsykologi av Torsten 
Husén.

»Jag hoppas att de kunskaper jag 
erövrat skall gagna mitt arbete bland 
ungdomen.»

P. E. Petterson, Sture Olsson och Bengt 
Nilsson deltog samtliga i 61: a svenska 
Scout-Gilwell på Rockelsta (Sparre- 
holm).

»Där genomgicks dels allmänna 
ungdomsledareproblem och dels äm
nen, vilka är specifika för scout

rörelsen. Utbildningen omfattade både 
teoretiska och praktiska övningar. 
Kursen ingår som del II av Svenska 
scoutrådets gilwellutbildning ( man 
måste ha genomgått en förberedande 
teoretisk utbildning först).»

Morgan Byström och Kent Svensson 
har varit med på en utbildningsseglats 
i de danska och tyska farvattnen med 
Sveriges Scoutförbunds utbildningsfar- 
tyg »Biscaya».

»Under seglingen var vi tretton 
besättningsmän uppdelade i tre vak
ter, kallade »Skansen», »Babord» och 
»Styrbord». I utbildningen ingick, 
förutom rortörnar, navigation och 
utkik under sjövakt, även matlag
ning, diskning och städning under 
den s. k. arbetsvakten. Frivakten 
kunde skrubba däck, split sa eller 
bara njuta av sol, väder och vind.» 

»Danmark fick vi också uppleva 
under våra strandhugg på småöar 
vid sidan av turiststråken, och det 
var intressant att se, hur folket levde 
och bodde i en skärgård så olik vår.»

Lennart Johansson var också ute med 
s/y Biscaya, men det var med en senare 
kurs, som seglade från Råå till sjö
scouternas egen ö, Vindalsö i Stock
holms yttre skärgård. Under genom
förande av samma utbildningsprogram 
fick han i stället se ostkusten med 
Öland och Gotland.

Curt G. Bergström i spetsen för 12 unga 
ABF-are var den 14—21 februari på 
Dovrefjell Hotell, Dombås, Norge för 
att förena nytta med nöje. Kursen var 
upplagd så att förmiddagarna var lediga 
för skidlöpning. Efter lunchen var det
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två timmar föreläsning och två timmar 
grupparbete. Det kanske intressantaste 
ämnet var »Att vara ung».

»Man tog också upp frågan om 
man inte borde bilda familjeråd, där 
barnen finge sitta med. Fördelarna 
med ett sådant skulle vara att barnen 
kände att de utgjorde en enhet med 
föräldrarna, och att de samtidigt 
finge insikt i hur familjens inkomster 
disponerades. Mot det sistnämnda 
förslaget gjordes en del invändningar. 
Någon menade att systemet, om det 
bleve allmänt, kunde medföra att 
barnen inbördes skulle komma att 
jämföra sina familjers inkomster och 
därmed skulle en viss risk uppstå för 
en sorts klassbildning bland barnen. 

Man var dock överens om att de 
negativa sidorna väl uppvägdes av de 
positiva. Alltså, bilda familjeråd!

Beträffande frågan om hur mycket 
en yngling skulle betala hemma, när 
han börjat arbeta, var man överens 
om att det bästa vore att han beta
lade, vad det kostade familjen att ha 
honom hemma. Om det fanns möjlig
het därtill.

De flesta redogörelserna slutade något 
i den här stilen:

»Jag vet inte vem jag lämpligen 
bör tacka för att sådana stipendie- 
möjligheter finnes, men jag är både 
tacksam och uppmuntrad i mitt ung- 
domsledararbete av stipendiet. Tack.»

lämnar vi ordet åt sekr. Erik Olsson,
ordförande i Kristna ungdomsrådet.

Häromdagen läste 
jag en tidnings
artikel, vari biskop 
Bo Giertz skildrar 
ett besök i »Pojk- 
staden» i Amerika, 
Fader Flanagans 
beryktade skapelse 
för hemlösa och 

urspårade pojkar. Som minne från sitt 
besök erhöll biskopen en statyett för
färdigad i pojkstadens keramiska verk
stad och föreställande en fjorton års 
pojke, som lyfter en halvsovande sju
åring på ryggen, tydligen för att bära 
hem honom. Han 1er brett och säger: 
»He aint’t heavy, Father... he’s m’ 
brother.» (Inte är han tung... han är 
ju min bror.) Biskopen tillägger att den 
bilden har blivit pojkstades symbol.

Det lider åter mot jul och på redak
törens anmodan vill jag därför med 
glädje sända alla kamrater i ungdoms
arbetet i vår stad en hälsning. Hur var 
det ängelns budskap lydde till herdarna 
i den första julnatten? »Ära vare Gud 
i höjden och frid på jorden till män
niskorna ett gott behag» (eller »bland 
människorna en god vilje», som det stod 
i en äldre översättning).

Även om det också i denna tid finns 
många strålande exempel på mänsklig 
solidaritet och praktisk medkänsla, kan 
jag ej om jag ser saken i stort värja 
mig för tanken, att ett hårdnande and
ligt klimat inträtt i förhållandet män
niskorna emellan. Nog finns det plats 
för mer av den goda viljan, den kär
lekens och broderskapets generositet, 
som har sin upprinnelse i Betlehem, där 
Han föddes som sade »I ären alla brö
der» och »Ingen har större kärlek än 
att han giver sitt liv för sina vänner» 
— och som själv gick den väg han 
visade andra.

Må den kommande julen bli en den 
goda viljans högtid för oss alla!

Erik Olsson
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Glöm inte FN efter FN-dagen!
Följande materiel kan erhållas från VÄSTSVENSKA FN-FÖRENINGENS 
expedition.
FAKTA OM FN kort handbok om Förenta nationerna och dess verksamhet.

Pris kr. 1 : —.
VÄRLDEN ÄR VÄR i denna skildrar Ingrid Segerstedt Wiberg för barn 

episoder från FN:s arbetsfält. Pris kr. 2: 90.
FN:s VÄRLDSKARTA är tryckt i tre färger och försedd med statistiska 

uppgifter om ländernas areal, folkmängd o.s.v. Storlek 48 X 63 cm.
Pris 85 öre.

FN:s FLAGGKARTA väggplansch med FN-staternas flaggor. Storlek 
36 X 47 cm. Pris kr. 1 : —.

FN:s FLAGGOR med stänger karta med FN-flaggor försedda med gum- 
merad rand för att barn lätt skall kunna klippa ur dem och fästa 
flaggorna på medföljande stänger. Flaggornas storlek 3X4 cm. 
Stängernas höjd 7^2 cm. Pris Per sats kr- 1: 50.

BORDSFLAGGA i ripssiden med FN:s emblem. Storlek 15X23 cm.
Pris kr. 5 : —.

BREVMÄRKEN med FN:s flagga. Pris 10 öre per styck.
ROCKSLAGSMÄRKEN i form av FN-flaggan i papper. Pris 25 öre per st. 
FOLDERS om FN, ILO, WHO, samtliga fackorgan, mänskliga rättigheter.

FN-stadgan samt FN-dagen. Gratis.
FN:s TEKNISKA BISTÅND »vi lär varandra världen runt» en broschyr 

som i begränsad omfattning tillhandahålles gratis.
AFFISCHER FN-dagsaffischer i storlek 25X37 och 40X60 cm. Gratis.
FOTOUTSTÄLLNING 15 fotografiska bilder från FN:s arbetsfält. 

Avsedda för skolor och liknande. I mycket begränsad skala. 
Storlek 35X45 cm. Gratis.

BILDBAND försedda med svensk text belyser på olika sätt FN:s verk
samhet. Hyra 1 kr. per band.

I mindre omfattning finns även materiel av mera speciell natur.

Föreningens adress är Vasaplatsen 4, Göteborg
Tel. 11 36 80 - Postgiro 24 26 30

_ ______________________________________________________________________________________________________________________>

Bilaga medföljer.




