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Det har mullrat kring ungdomsråden sedan flera år tillbaka. De initierade 
har förstått, att en omorganisation till slut skulle komma. Kraven restes ju 
från de politiska ungdomsorganisationerna, och det tycktes också bland dem 
förefinnas en viss enighet om att en genomgripande förändring var nödvändig. 
Vid verkställigheten kunde enigheten icke bestå, men det är en annan historia.

Anmärkningarna mot de hittills fungerande ungdomsråden kan huvudsakligen 
sammanfattas i två punkter : Råden utsågs icke efter parlamen
tariska regler och Tillsättningsvillkoren verkade kon
serverande på råden. En person som ursprungligen nominerats av en 
förening satt ofta kvar, fastän han lämnat ledningen av sin förening eller t. o. m. 
utträtt ur densamma. På det sättet kom stundom det aktuella föreningslivet 
att sakna representation i rådet.

Vad skall då vinnas med nyordningen? Att rådets kärna av permanenta 
medlemmar skurits ned till tre innebär i sig självt en rationalisering. Rätten 
för varje förening att låta sig representeras vid rådets allmänna sammanträden 
medför, att föreningslivets skiftningar alltid omedelbart kan göra sig gällande 
inom det gemensamma arbetsområdet.

Intet kan sägas om att samhällets politiska struktur slår igenom i varje 
samhälleligt organ. Dock torde det inte ha varit så angeläget på detta område, 

då råden mycket litet — och i 
fortsättningen kanske inte alls — 
får syssla med förvaltningsupp
gifter. Och det rikt förgrenade 
föreningslivet kan de tre aldrig 
till fullo representera. Detta får 
bevaka sina intressen vid de all

männa mötena. Denna yttrande- och rösträtt i allmänna ungdomsfrågor måste 
för organisationerna och dess fältarbetare te sig som det värdefullaste i hela 
ändringen. Men just här kommer den nya rådsorganisationen att möta sin 
prövosten.

Det har sagts om de gamla råden, att de dåligt representerade ungdoms
arbetet, att många medlemmar var pappersmedlemmar m. m. Det har också 
sagts, att råden arbetade mycket olika, beroende på hur ledning och samman
hållning fungerade. Dessa problem, som spirar ur mänsklig skröplighet i sam- 
arbetsfrågor, kommer man icke ifrån genom ändringar på papperet. Ett råds 
hela verksamhet kommer i framtiden mer än förut att bli beroende av kärnans 
förmåga att kring sig samla ungdomsarbetarna inom distriktet. Där detta 
lyckas, blir de nya råden mycket bättre än de gamla. 
Där det inte lyckas, blir kärnan intet ungdomsråd alls. De gamla råden garan
terade dock en viss representation.

I det stora hela synes emellertid de nya råden innebära större möjligheter 
för föreningslivet. Det gäller bara för dagens ungdomsledare att nyttja sin rätt. 
Göteborgsungdomens samarbetsorganisation (SAM) kommer att vinna i be
tydelse, om den rätt fattar sin uppgift. I bästa fall kan den nya rådsorganisa
tionen komma att fungera som en liten SAM i varje distrikt.

UNGDOMSRÅDEN
I NY GESTALT



K5p det första

kan vi rapportera 
en förändring i 
ungdomsdelegatio- 
nens sammansätt
ning. Carl-Eric Ab- 
rahamsson, sekre
terare inom UDE, 
har nämligen till
trätt en befattning 
i Stockholm, och 
till hans ersättare 
utsåg stadsfull
mäktige Gunnar

Janemalm. Det första namnet i detta 
nummer alltså.

Gunnar Janemalm är född 1927. Till 
yrket är han elektriker, och intervjuaren 
vet, att han är hårt engagerad i Svenska 
Elektrikerförbundet. Bland andra orga
nisationer, som han tjänar, är Haga- 
Annedals SSU-klubb.

Gunnar tycks inte älska många ord 
och stora bokstäver. Han demonstrerar 
emellertid en försynt fasthet, som är 
trivsam och rejäl. Hans egna kommen
tarer till inträdet i UDE svarar väl där
till: »I ungdomsdelegationen ser jag 
fram mot ett intressant arbete och 
hoppas få medverka till ett ökat stöd 
åt föreningsarbetet».

Vi allas föreningar gillar talet och 
önskar lycka till.

Omslags bilden
till detta nummer påminner oss osökt 
om århundradets bästa badsommar. Re
produktionen visar en teckning av den 
franske målaren Auguste Renoir. Denne 
började sin bana som porslinsmålare. 
Lade ljusa och klara färger på vit 
botten. En ljusare livssyn än hans har 
väl heller aldrig speglat sig i konstverk. 

Det spirande, växande och blommande 
var från början till slut tema för Renoirs 
konst. Och ändå var han under de sista 
årtiondena av sitt liv kroppsligen svårt 
märkt av sjukdom. Man bar honom från 
sängen till den rullstol i vilken han satt 
och målade. Penslarna bands fast vid de 
söndervärkta händerna.

Blommorna, särskilt rosen, de skim
rande frukterna, kvinnan, den unga, 
frodiga och av hälsa sprudlande, barnet, 
sovande eller vid mors bröst, på dessa 
motiv tröttnade Renoir aldrig, och aldrig 
smög sig den ringaste reflex av missmod 
eller livsångest in i verket.

Till omväxling med måleriet tecknade 
han, helst med rödkrita, sanguine. Den 
lämnar efter sig en yta så mjukt skim
rande som stoffet på fjärilsvingar. De 
badande och plaskande flickorna på om
slaget till detta nummer av Vi alla är 
tecknade av Renoir med detta hans 
älsklingsmaterial, förstärkt av svart
krita i konturerna. En materialiserad 
dröm om ungdom, hälsa och leklust.

A. S-s

»Jobbig — men bra 
ungdomsledarkurs«

sa göteborgsdeltagarna Maj-Lis 
Nicklasson, Leif Andersson och 
Rune Brange, när de återvände 
från Skolöverstyrelsens »långkurs» 
på folkhögskolan i Tollare.

Enbart positiva synpunkter har 
också Konsulent Lars Gråby i Skol
överstyrelsen, som varit ansvarig 
för arrangemangen. Han berättar 
vidare under ett sexminuterssam- 
tal med Stockholm, att nästa års 
kurs med all sannolikhet också 
blir förlagd till Tollare, men att 
tidpunkten ändras till 5/4—14/6. 
Kursen, som således kommer att 
omfatta 10 veckor, blir helt enkelt 
en läckerbit för våra ungdoms
ledare. Framåt, Göteborg!
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Stadssekreterare Gunnar Lindblad:

Ungdomsledare förr och nu
Omsorgen om de växande och ansvaret 

för dem var länge uteslutande hemmens 
och föräldrarnas sak. Småningom kom 
skolan att ta del i ungdomens vägled
ning och fostran. För de ungas intellek
tuella utveckling har skolan fått den 
största betydelse. Deras moraliska fost
ran och karaktärsutveckling påverkas 
också av skolan, men det avgörande in
flytandet utövar alltjämt hemmen.

För stora delar av vår ungdom har 
under de sista femtio åren en tredje 
betydelsefull faktor tillkommit. Något 
av det allra viktigaste och för fram
tiden mest betydelsefulla i svenskt folk- 
och samhällsliv under 1800-talets sista 
årtionden var uppkomsten av de stora 
folkrörelserna, nykterhetsrörelsen, fri
kyrkorörelsen, arbetarrörelsen, idrotts
rörelsen och flera. Dessa folkrörelser 
kom tidigt att intressera sig för ung
domen. De har utvecklat en omfattande 
ungdomsverksamhet och skapat sär
skilda, till huvudrörelsen knutna orga
nisationer för barn och ungdom. Här 
arbetar tusentals människor, yngre och 
äldre, som ledare och fostrare för de 
uppväxande. Denna tredje kategori, ung
domsledarna, har kommit att spela en 
utomordentlig roll vid sidan om föräld
rarna och lärarna.

Hittills har det nästan alltid varit så, 
att ungdomsledare har varit människor, 
som tillhört en folkrörelse. Ofta har de 
vuxit upp inom denna, och de har känt 
sig solidariska med rörelsens ideal och 
strävanden. Sin uppgift som ungdoms
ledare har de påtagit sig dels av intresse 
för ungdom och dess fostran, dels för 
att tjäna den rörelse de tillhör och för 
att fostra ungdom enligt rörelsens ideal. 
Idealitet och vilja att tjäna och att 
främja en sak har varit de främsta 
drivkrafterna för ungdomsledarna. I de 
allra flesta fall har de inte haft något 
slags lön eller arvode utan arbetat på 
sin fritid helt för sakens skull. Någon 

speciell utbildning för uppgiften har de 
oftast inte haft, även om många av dem 
varit angelägna att jämte erfarenheten 
i arbetet också förvärva kunskaper av 
betydelse för deras uppgift. I vissa fall 
har man sedan lång tid tillbaka haft 
heltidsanställda och således också av
lönade ungdomsledare med särskild ut
bildning för uppgiften. Inom frikyrko
rörelsen har funnits ungdomspastorer, 
där och i flera andra rörelser har man 
haft sekreterare för ungdomsarbetet 
osv. Men dessa har ofta fungerat som 
»ledares ledare» och har fått ta hand 
om uppgifter, som av rent praktiska skäl 
varit så stora och krävande, att ingen 
kunnat sköta dem på sin fritid.

Mycket av den ordning, som här 
skisserats, finns naturligtvis kvar allt
jämt. Men under de senaste åren har 
tendenser till vissa förändringar blivit 
märkbara.

Under de sista 15—20 åren har sam
hället, stat och kommun, alltmera insett, 
hur värdefullt det frivilliga ungdoms
arbetet inom folkrörelserna är. Men 
dessa når inte all ungdom. Därför har 
man på många håll börjat ungdoms
arbete vid ungdomsgårdar och dylikt 
i samhällets egen regi. Därmed har vi 
också fått en delvis ny grupp av ung
domsledare, de av samhället anställda. 
Att dessa är avlönade är helt naturligt. 
De behöver inte alls brista i idealitet 
eller hänförelse för sin uppgift. Men här 
blir dock ledarskapet mera ett yrke än 
en kallelseuppgift. Och detta förstärkes 
av att ledaren t. ex. i en ungdomsgård 
mera har till uppgift att ta hand om 
och att sysselsätta ungdom än att fostra 
och inspirera den till bestämda ideal och 
att aktivisera den för dessa.

Samtidigt har läget inom folkrörelser
nas ungdomsarbete i viss mån föränd
rats. Kravet på utbildning för ungdoms
ledare blir allt starkare. Det tillgodoses 
genom kurser, studieveckor, studie-
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cirklar osv. Den statliga hjälpen till 
ungdomsarbetet avser i stor utsträck
ning just att stödja ledarutbildningen. 
Allt detta är naturligtvis mycket bra, 
och på den vägen bör vi fortsätta.

Men samtidigt märker man på många 
håll en betydande svårighet att rekry
tera ungdomsledarekåren, att finna män
niskor, som är lämpliga och villiga att 
gå in i uppgiften som ungdomsledare. 
Ibland får man alltmer lita till avlönade 
eller arvoderade krafter.

Varpå beror detta? Orsakerna är 
säkert många och alls inte lätta att 
klarlägga. Ibland tycks förvärvsarbetet 
och arbetet för vidareutbildningen ta så 
mycket tid, att man inte får någon tid 
över att ägna sig åt frivilligt, ideellt 
arbete. Men ofta får man det intrycket, 
att det är själva idealiteten, hänförelsen 
för en sak att tjäna, viljan att offra 
någonting av tid och kraft, som inte är 
densamma som förr. För allt verkligt 
ungdomsledarskap krävs förståelse och

Nykterheten en stor 
fråga för ungdomen

Henry Johnsson, pressombudsman 
för kampanjen ANSVAR och NYK
TERHET har i följande artikel angivit 
motiveringarna och riktlinjerna för 
den landsomfattande kampanjen.
Vid det här laget vet alla, att det blir 

ett friare spritförsäljningssystem här i 
landet. Bl. a. skall motboken bort, efter
som den stora nykterhetsutredningen 
och statsmakterna kommit till den upp
fattningen, att den icke numera fyller 
de anspråk, man i nykterhetshänseende 
ställt på den. De svenskar som använder 
spritdrycker, får alltså en större frihet, 
men denna måste motsvaras av ett större 
ansvar. Samhället önskar fortfarande 
livligt, att svenska folkets alkoholvanor, 
främst naturligtvis missbruket, men även 
bruket, skall avtrubbas.

Framför allt gäller det att skydda 
ungdomen från alkoholfaran och att in
rikta dess intresse på värdefulla syssel- 

intresse för ungdom men också en in
spirerad vilja att till unga människor 
förmedla livsvärden, som man själv är 
gripen av, och därtill en betydande offer
vilja. Kanske är det detta, som stundom 
saknas nu. Utbildning är mycket bra för 
en ungdomsledare, som äger något av 
detta. Den gör honom bättre rustad för 
sin uppgift. Men ingen utbildning kan 
göra en bra ungdomsledare av en, som 
inte är gripen av ideal, som han vill 
tjäna, och som saknar offervilja.

Det finns ingen anledning att se en
bart pessimistiskt på ungdomsledarfrå- 
gan i dag. Det finns alltjämt inom alla 
folkrörelser stora skaror av ungdoms
ledare, som arbetar osjälviskt och burna 
av sin rörelses ideal. Det är inte någon 
total förändring av ungdomsledarens typ 
och hans syn på sitt arbete, som har 
ägt rum. Men det är tendenser till en 
förändring, som märks, och som är 
oroande. Det är dessa tendenser, som 
vi behöver uppmärksamma.

sättningar. Visserligen hyser man den 
åsikten, att Sveriges ungdom i det långa 
loppet skall visa sig tillräckligt om
dömesgill att ägna sig åt sunda levnads
vanor, men den närmaste tiden efter det 
spriten blir lättillgängligare, kan inne
bära frestelser, som kan bli mången 
övermäktig. Man får exempelvis se dessa 
farhågor mot bakgrunden av att alkohol
missbruket och alkoholvanorna bland 
ungdomen tilltar i oroväckande grad. 
Man har räknat ut, att antalet fylleri
förseelser, begångna av ungdomar mel
lan 15 och 24 år, har ökat i genomsnitt 
med 50 procent i hela landet mellan 
åren 1946 och 1952. I Göteborg är 
själva ökningen under dessa år ganska 
obetydlig, nämligen från 750 till 798 
fylleriförseelser inom den här nämnda 
ungdomsgruppen, men jämförelsesiffran 
från 1946 är ovanligt hög, betydligt 
högre än motsvarande siffra för det 
dubbelt folkrikare Stockholm. En ytter
ligare försämring av nykterhetstillstån- 
det bland ungdomen i Göteborg skulle 
ha tett sig ytterst skrämmande. Det 
utgör en sak att allvarligt tänka på,
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att ungdomens alkoholvanor i icke ringa 
utsträckning grundlägges i sällskap med 
äldre personer.

Det är sålunda fullt förklarligt, att 
regering och riksdag samtidigt med att 
den nya nykterhetslagstiftningen träder 
i kraft, önskar vidtaga åtgärder för att 
söka hindra uppkomsten av ytterligare 
alkoholskador både bland ungdomen och 
andra. I den avsikten har åtskilliga be
slut fattats både vid 1954 och 1955 års 
riksdagar. Dessa åtgärder tar sikte på 
mera intensiv upplysning och forskning, 
bättre stöd åt ungdomens strävan till 
god sysselsättning och en vidgad samt 
tidigare insättande hjälp åt och vård av 
alkoholskadade personer.

Ungdomsföreningar av olika slag — 
tillsvidare dock inte de rent politiska —■ 
får pengar till ledareutbildning och till 
att ordna fritidssysselsättning för ung
domen. Till de åtgärder som angår 
ungdomen, får man väl räkna ett ökat 
ekonomiskt stöd till utrustning av sam
lingslokaler. Bristen på trevliga och väl
utrustade lokaler där man kan träffas, 
har ju många gånger påtalats.

Genom statsmakternas beslut har ock
så Kampanjen ansvar och nykterhet 
tillkommit. Dess uppgift är att sprida 
saklig upplysning i alkoholfrågan, främst 
med tanke på de befarade övergångs- 
svårigheterna i höst och närmast där
efter, men — som man hoppas — även 
med värde på längre sikt. Det är tydligt 
utsagt under riksdagsbehandlingen av 
denna fråga, att man särskilt skall 
vända sig till ungdomen. Kampanjen 
har sålunda trätt i kontakt med ung
domsorganisationerna och lämnat pen
ninganslag, som skall sätta dessa i stånd 
att i höst inrikta sitt arbete på nykter- 
hetsfrågan. Med ekonomiskt stöd av 
Kampanjen genomför idrottsorganisatio- 
nerna en omfattande propaganda för 
aktivt idrottsutövande under parollen 
»Aktivitet — hälsa — nykterhet». Ung
domen får sålunda upplysning om den 
skada, alkoholbruket gör på hälsa och 
spänst.

Folkrörelser och organisationer har i 
stor utsträckning engagerats i kampan
jens syfte. I annonser och broschyrer 

samt på affischer kommer man att vädja 
till ungdomens ansvarskänsla och själv
bevarelsedrift. En stor filmpropaganda 
har satts igång över hela landet. Genom 
denna skall man med särskilt för ända
målet inspelade filmer vända sig till 
folket på arbetsplatser, på idrotts- och 
nöjesplatser. En liten trevlig film, som 
kallas »Jazz», har inspelats av Charlie 
Norman och hans musikaliska gäng. 
I denna film säger Charlie Norman 
några väl valda ord till ungdomen om 
värdet av nykterhet och hyfsning.

Ja, detta är bara en kort översikt av 
de appeller, som riktas till ungdomen. 
Det är nu bara att hoppas, att ungdomen 
skall anamma dem och tänka över, vad 
de betyder för de framtidsförhoppningar, 
som en sund ungdom alltid hyser.

Trevlig bok
Sven Rosendahl: Första natur
boken. A. V. Carlssons bokförlag. 
Pris 5: 65.

I sin serie av illustrerade små böcker 
om naturens värld för yngre läsare har 
förlaget nu givit ut Första naturboken. 
I omfång och utstyrsel ansluter den sig 
till de tidigare utgivna, sådana som 
Första fågelboken och Första fjäril
boken. Som namnet anger är den nya 
boken av mera allmän karaktär. Den 
vill skildra enkla men väsentliga natur
företeelser under ett solvarv. På ett 
ledigt men inför naturens under vörd
samt språk har författaren lyckats fånga 
små scener, som ger goda kunskaper och 
nyttig vägledning för den okunnige, och 
predikan om naturvärn finns försynt in
flätad i framställningen så fort tillfälle 
därtill givits.

Boken har sin givna plats i barnens 
bibliotek, men även den vuxne, om han 
är en i naturens värld fåkunnig f. d. 
gatunge, kan finna mycket som är värt 
att ta vara på och lära bort.
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Ungdomskonsulent Kjell Andersson:

Ungdomsråden i ny gestalt
— En redogörelse för omorganisationen av ungdomsråden i Göteborg —

Barnavårdsnämnden fattade vid sitt 
sammanträde den 17 juni i år ett viktigt 
beslut i ungdomsrådsfrågan. På förslag 
av ungdomsdelegationen, som under så 
gott som hela vårterminen penetrerat 
frågan rörande ungdomsrådens organi
sation och valsätt, beslöt barnavårds
nämnden att omorganisera ungdoms
råden från och med den 1 januari 1956, 
då valperioden för rådens nuvarande 
ledamöter utgår.

Beslutet innebär i huvudsak följande: 
Ungdomsråden skall bestå av tre leda
möter, valda av barnavårdsnämnden 
enligt parlamentariska regler. Av leda
möterna utser nämnden ordföranden 
särskilt. Ungdomsråden skall ha till 
uppgift att kalla en representant från 
varje inom distriktet befintlig barn- och 
ungdomsförening samt representanter 
för hem, skola och andra för barn- och 
ungdom verkande institutioner till över
läggningar om förebyggande barn- och 
ungdomsarbete minst två gånger årligen. 
För råden kommer en speciell arbets- 
instruktion att utfärdas.

En minoritet inom barnavårdsnämn
den (hr Dahlbeck och fru Lindholm) 
reserverade sig mot beslutet. Reservan
terna menade, att nämnden i stället 
borde utse ett fritidsombud (ordförande) 
i varje distrikt samt därtill fyra leda
möter. Enligt detta förslag skulle fri- 
tidsombudet, skolkuratorn och ungdoms- 
gårdsföreståndaren vara självskrivna 
ledamöter. Därtill skulle de ideella ung
domsorganisationer, som är verksamma 
inom ett distrikt, äga rätt utse vardera 
en representant. Reservationen innebar 
slutligen, att ett arbetsutskott skulle 
utses och att ungdomskommitténs för
slag till stadgar beträffande ungdoms
råden skulle upptagas till förnyad be
handling.

Det förtjänar också nämnas, att under 
ärendets behandling i ungdomsdelega
tionen olika föreningar, ungdomsråd 
m. fl. framfört sina synpunkter på frå
gan.

Det är nu snart tjugofem år sedan 
de första ungdomsråden i Göteborg 
startades. Barn- och ungdomsråden, som 
de kallades på den tiden, bestod ur
sprungligen av sex ledamöter, och de 
fick sina verksamhetsområden enligt 
församlingsindelningen. De relativt kort
fattade stadgar, som under alla åren 
gällt, har haft en ganska allmän formu
lering.

En betydelsefull förändring av ung
domsråden fastställdes år 1948 av 
barnavårdsnämnden. För att erhålla 
bättre kontakt med ungdomens före
ningsliv utökades ledamöternas antal i 
råden till tolv. Av de detaljerade ut
redningar rörande ungdomsråden, som 
Barnavårdsnämndens ungdomskommitté 
år 1951 presenterade alla intresserade 
för ungdomsfrågor, anammades försla
get om förändrad distriktsindelning 
ganska snart av nämnden, medan övriga 
förslag i detta sammanhang bordlädes. 
Distriktsindelningen för ungdomsråden 
förändrades så att deras verksamhets
områden kom att överensstämma med 
överlärardistrikten i staden. Den kraf
tiga utökningen av antalet ungdomsråd, 
medförde en omfattande nyrekrytering 
av ledamöter.

Som förslagsställare till barnavårds
nämnden beträffande medlemmar i rå
den fungerade under en lång period 
centralkommittén för ungdomsråden. 
Under de sista åren av fyrtiotalet över
gick denna befogenhet på barnavårds
nämndens valberedning, som således 
under de sista fem—sex åren presen
terat barnavårdsnämnden förslag på 
kandidater till ungdomsråden.
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Ungdomsrådens centrala organ sedan 
1938 har varit centralkommittén för 
ungdomsråden. Man kan säga, att denna 
kommitté ända fram till 1954 utgjorde 
barnavårdsnämndens samlande enhet för 
det (kollektiva) förebyggande ungdoms
arbetet. Efter en omfattande utredning, 
baserad på en stadsfullmäktigemotion, 
beslutade nämnden på hösten 1954 att 
inrätta en parlamentariskt vald ung- 
domsdelegation om sju ledamöter med 
representanter valda både av barna
vårdsnämnden och stadsfullmäktige. In
struktionen för denna delegation under
stryker dess uppgifter som initiativ
tagande och rådgivande, utredande och 
samordnande organ inför barnavårds
nämnden, och den har därjämte att 
verkställa de beslut som av barnavårds

nämnden fattas inom ramen för det 
kollektiva förebyggande ungdomsarbetet.

Man har sålunda kunnat spåra en 
betydande förskjutning av arbetsupp
gifterna i administrativt och ekonomiskt 
avseende från råden till ungdomsdelega- 
tionen. Stadens intressen rörande sam
ordningen, när det gäller de samlade 
initiativen och utgifterna för barns och 
ungdoms fritidsliv, har härvidlag varit 
ett starkt kort i argumenteringen. I 
denna diskussion har också poängterats 
behovet av arbetsdugliga organ ute i 
distrikten med arbetsuppgifter intimt 
sammanbundna med respektive distrikt 
och våra unga där. Det skall bli in
tressant att se den nya givens möjlig
heter i arbetet med de ständigt aktuella 
spörsmålen kring en växande ungdom 
i en växande storstad.

Till vidgade vyer
På förslag av UDE har Barnavårdsnämnden fördelat årets anslag för 
ungdomsledarestipendier (2.500 kronor) till medlemmar i nedanstående 
organisationer för studieresor eller studieändamål enligt följande för
teckning.

KFUM
Åke Jonasson, Jamboree, Ontario, Cana

da, 23/7—31/8, 500 kr.
Gunnar Nilsson och Georg Svensson, 

Världskonferensen, Paris, 12—23/8, 
150 kr. vardera.

Libanon
Erik Olsson, Världskonferensen, Paris, 

12—23/8, 200 kr.
Gunnar Selander, Världskonferensen, 

Paris, 12—23/8, 100 kr.

SSU
Else-Britt Andersson och Kjell Aronsson, 

Klubbledarkurs, Bommersvik, Järna, 
20—26/3, 50 kr. vardera.

Scoutorg.
Erland Larsson, F. A. Scoutkår, Studie

resa, England, 4—18/8, 170 kr.
Ingvar Rodén, Järnbrotts scoutkår,

Ledarkurs, Värmland, 15—26/8, 40 kr. 
Jarl Schmidt, Vasa scoutkår, Jamboree, 

Ontario, Canada, 23/7—1/9, 500 kr.

NTO
Ingrid Werner, Ledarkurs, Wendelsberg, 

7—12/4, 50 kr.
Roland Östling, Studium av sociala för

hållanden, Helsingfors, 27/3—3/4, 
70 kr.

Unga Örnar
Anna-Lisa Davidsson och Gun Wennberg, 

Ungdomskurs, Hotell Borgafjäll, 
12—20/2, 70 kr. vardera.

Ingegerd Johansson, Berit Nilsson, Olof 
Olofsson och Björn Sjöberg, Sång— 
Musik—Hobby, Brunnsvik, 6—13/2, 
40 kr. vardera.

Marianne Nilsson, Ungdomskurs, Hotell 
Borgafjäll, 12—20/2, 50 kr.

Torsten Wångersjö, Studieresa, Köln, 
30/4—8/5, 120 kr.
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Ungdomsgårdsnytt
* Ungdomsgårdarnas föreståndarkolle- 

gium började sitt höstarbete den 18/8, 
varvid bland annat dryftades propa
gandafrågor, aktuella medarbetarpro- 
blem, internationellt ungdomsutbyte, 
ungdomsledarutbildning, modern 
dansundervisning m. m.

* Ungdomsgårdarna kommer att under 
hösten intensifiera sitt upplysnings
arbete när det gäller barn — ungdom 
och film. En speciell filmstudiecirkel 
omfattande 10 sammankomster och 
14 filmer skall igångsättas på flera 
ungdomsgårdar. Vid föreställningarna 
medverkar speciella diskussionsledare.

* Ungdomsgårdarnas start präglades 
denna hösttermin av en 5-kamp i 
olika idrottsgrenar mellan gårdarna 
som en förberedelse inför en planerad 
internationell idrottsvecka nästa år.

* Lundby ungdomsgårds stortävling på 
Hisingen — den traditionella höst- 
poängjakten — arrangeras i år den 
9 oktober.

* Stora Katrinelund meddelar, att den 
gångna sommaren har medfört stän
digt fullbelagda rum på ungdoms
gårdens vandrarhem.

* Intressanta reseprojekt har under 
sommaren realiserats av bl. a. Krok- 
ängsgården (fjällvandring) och Kåll- 
torps ungdomsgård (London och 
Düsseldorf).

Frihet finns endast så länge majorite
ten erkänner minoritetens rätt till själv
ständigt tänkande och ställningstagande.

Professor Gunnar Beskow 
Radio 18/5 1955

Ja, det finns ännu glad glömska och 
lek i detta omänskliga universum med 
sina exploderande solar och sin svind
lande ljusårsmiljoner. Och är inte till slut 
det biologiska undret mycket djupare 
än det kosmiska.

Sigfrid Siwertz: Pagoden

IdroHsfolket i kampanj
I anslutning till Henry Johnssons ar

tikel på sidan 5 om kampanjen Ansvar 
och nykterhet kan vi komplettera med 
några uppgifter om det reella arbete, 
som i denna angelägenhet utföres inom 
Riksidrottsförbundet. Med den säkra 
erfarenheten, att åtgärderna i dagens 
läge måste vara mera positivt praktiska 
än restriktivt teoretiska, ställes stora 
förväntningar på just idrottens möjlig
heter att bjuda ungdomen sådan aktivi
tet, som automatiskt tränger undan 
spritintresset.

Riksidrottsförbundet har sökt sam
arbete med i första hand Korporations- 
idrottsförbundet och Skid- och frilufts
främjandet men även radion och pressen, 
postverket, järnvägen och skolorna, 
idrottsplatserna förstås, samt industri 
och köpmän, speciellt sporthandlarna, 
vilka alla utfäst sig att var på sitt om
råde bidraga till kampanjens slagkraft.

Varje idrottens specialförbund (de är 
nu 30 st.) kommer med affisch och 
stimulerande slogan. Här några exempel. 
Fotboll: Kul med kulan — kom med i 
fotbollsgänget! Orientering: Skojigt i 
skogen — orientera! Bordtennis: Blixt
snabb boll-lek — och härlig notion. Och 
i alla affischerna möter man devisen; 
idrottsfolkets giv: Aktivitet — Hälsa 
— Nykterhet.

Facsimile-brev av några av våra mest 
kända idrottsmän kommer att utefter 
olika kanaler distribueras till ungdomen.

En färgfilm med omkring 15 minuters 
speltid, som visar olika varianter av 
idrottens verksamhetsområden, skall gå 
som förspel på biograferna.

Propagandan utfylles av annonser, 
skioptikonbilder och information vid 
konferenser av olika slag. Bl. a. har 
under augusti—september idrottsledare 
och andra ungdomsarbetare i hela landet 
samlats till konferenser om idrotts
folkets insatser i kampanjen. 27 sådana 
har hållits. Göteborgsdistriktet hade sin 
träff på Hindås den 10—11 september 
med 35 deltagare som representanter för 
de olika specialidrotterna.
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HITTAR DU I
GAMLA STAN?

/ ävling och t^vlingstips för läsare 
ocji ledare

För alla våra ungdomsledare vill vi före
slå att bilderna här får ligga till grund för en 
liten stadsorientering. Lämna ut ett av korten 
till patrullen eller gruppen och meddela kort 
och gott att där fotografen stod och tog 
kortet står nu kontrollanten. Leta rätt på 
honom (henne) ! Vid varje kontroll kan sedan 
deltagarna få besvara någon enkel fråga om 
gator eller affärer de passerat på vägen.

En solig sommardag gjordes denna lilla rundvandring i Göteborgs 
äldsta kvarter. Vi fann välkända motiv i lite mindre vanliga vinklar och 
upptäckte strax att vi skulle kunna ordna en liten tävling av fotografierna.

De sju bilderna på detta uppslag är alla tagna inom Vallgraven i 
Göteborg. Det gäller bara att noga ange vad varje bild visar och var 
fotografen stått vid tagningen. — Det är nog inte så värst svårt — men 
kanske ger tävlingen anledning till en trevlig promenad. Bland rätta 
lösningar, inkomna till redaktionen före den 10 oktober och märkta 
»Gamla sta’n», utlottas tre priser:

1. 15 kronor
2. 10 kronor
3. 5 kronor

Passar inte temperaturen eller vädret går det 
bra att ordna det hela inomhus. På telefonkatalogs- 
kartan kan man låta gruppen rita ut närmaste väg 
till varje kontroll. Vill du göra det hela lite svårare 
kan uppgiften vara att vägleda en turist i staden. 
Då måste man kanske ta hänsyn till hållplatser, 
enkelriktade gator, parkeringsproblem och annat, 
som säkerligen ger många nya och goda kunskaper 
i lokalkännedom.

Lycka till!
Björn Döbeln



Ungdomsgårdsforeståndare Erik Bohlmam

De italienska pojkbyarna
Erik Bohlinan har varit föreståndare för Krokängs- 
gården några år och samtidigt en värdefull med
arbetare i Vi alla. Han har städse tagit bestämd 
ställning till problemen, och vi andra — hans kamra
ter — har alltid vetat var han stått. Det har städse 
vilat en allvarlig men ljus prägel över hans bidrag. 
Svårt men aldrig hopplöst, skulle ha kunnat vara 
hans motto. Med gripenhet skildrar han här ett besök 
i italienska pojkbyar. Med denna artikel tar Erik 
Bohlman på ett sätt avsked av vännerna här i staden. 
Han är fr. o. m. höstterminen föreståndare för Vinter

gården, ungdomsgård i Örebro. Vi alla tackar för god hjälp och önskar 
framgång i fortsatt gärning. Och vi vågar hoppas att få höra av honom 
ibland.

Ända sedan min tidiga barndom då jag 
i Allers Familje Journal läste serien om 
Willys vilda äventyr på sin jordenrunt- 
flygning, har jag längtat efter att få se 
mig om i världen. Vad vårt eget land 
beträffar har jag som resetalare för 
frisksporten, socialvårdspraktikant och 
nu senast som ungdomsgårdsförestån- 
dare i rätt stor utsträckning fått denna 
längtan uppfylld. Till och med våren 
1955 hade dock min aktionsradie be
gränsats av Narvik i norr och Ystad i 
söder. Då greps jag emellertid av en 
häftig utomlandsreslust, och i ett kom
binerat anfall av mod och fräckhet sände 
jag in en ansökan om resestipendium 
till Stadsfullmäktiges stipendiekommitté. 
Och se, undret skedde: Jag fick ett så
dant och ett betydligt större än jag 
någonsin vågat räkna med. Det skulle 
användas bl. a. till ett studiebesök i de 
italienska pojkbyarna.

Enbart om ditresan skulle jag så här 
strax efteråt, när intrycken är färska, 
kunna skriva en hel avhandling. Färden 
över Alperna och den sagolikt vackra 
staden Lugano i Schweiz var oförglöm
liga upplevelser. (Om de schweiziska 
hotellpriserna och de italienska bärarnas 

lurendrejeri skulle jag också kunna 
skriva en alldeles speciell avhandling. 
Men det är en annan historia...)

Att uppleva Rom med alla dess min
nen från en uråldrig kultur var fascine
rande. Hur det kändes att se katakom
berna, Colosseum, Neros palats och 
Vatikanen med målningar av Rafael och 
Michelangelo och alla övriga konst
skatter kan faktiskt inte beskrivas, det 
måste upplevas.

Resans huvudmål var egentligen pojk- 
byn i Ascoli, men vi hann också med 
Don Antonios pojkstad i S:ta Marinella 
vid Medelhavet några mil norr om Rom. 
Den är uppbyggd efter mönster av Fader 
Flanagans amerikanska pojkstad, som 
de flesta torde ha hört talas om, om 
icke på annat sätt så genom filmen 
»Han som tänkte med hjärtat» med 
Spencer Tracy i huvudrollen.

Den italienska pojkstaden kom till helt 
på privat initiativ. Don Antonio var från 
början officer, men avbröt sin officers- 
bana då han kände sig kallad att bli 
präst. Bosatt i Rom såg han den oerhör
da nöden och förvirringen efter andra 
världskriget. Staden vimlade av hemlösa
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barn och ungdomar, framförallt pojkar, 
som drev omkring i staden och stal eller 
tiggde på dagarna och höll till i grottor 
i utkanterna på nätterna. Många av 
dessa hemlösa stackare kom till honom 
och bönföll om mat och logi för natten.

Don Antonio, som vi hade förmånen 
att få träffa och en stund samtala med, 
är en sällsynt stark personlighet, och 
han kände snart som sin speciella kallel
se att göra något för dessa sina minsta 
bröder. Hans våning var snart överfull 
av pojkar och man kan säga, att pojk- 
staden egentligen började i Don Antonios 
egen våning. Genom oerhörd energi, 
oerhört tiggeri och målmedveten och 
brinnande uthållighet började snart den 
nuvarande pojkstaden växa fram. Tack 
vare givmilda donatorer, icke minst 
amerikanska sådana, har den nu, vad 
byggnader, maskinell utrustning m. m. 
beträffar, ett hypermodernt utseende.

Pojkstaden, eller pojkrepubiiken som 
den också kallas, är egentligen uppdelad 
i tre städer för tre olika åldersgrupper 
med en gemensam president och en borg
mästare för varje stad. Sammanlagt är 
det c. 150 pojkar. De båda yngre ålders
grupperna går i skola i pojkstaden sam
tidigt som de får lära sig ett yrke, den 
äldre gruppen, 15—18 åringarna, arbe
tar i trädgården, keramikverkstaden, 
skofabriken, bokbinderiet eller meka
niska verkstaden inom området, samt
liga anläggningar i det mest moderna 
skick med de finaste maskiner. Alsterna, 
i många fall verkliga konstverk, säljes 
och utgör en icke föraktlig inkomstkälla. 
Pojkarna får betalt för sitt arbete och 
får betala för kost och logi. Skulle någon 
vägra att arbeta, vilket någon enstaka 
gång händer, drabbas han icke av något 
annat straff än att han får vara utan 
mat den dagen enligt Skriftens ord: 
»Den som icke arbetar skall icke heller 
äta».

Bank och affär finns också inom sta
den liksom naturligtvis kyrka.

För fritidsintressena är det väl sörjt. 
Flera fotbolls- och idrottsplaner finns 
på platsen liksom en verkligt förnämlig 
simbassäng i Medelhavet.

Då det här är fråga om pojkar, komna 
från de allra sämsta hemförhållanden, 
eller sådana som redan varit inne på 
brottets väg, är arbetet givetvis problem- 
fullt och ofta svårbemästrat för de 
människor, som känt som sin kallelse 
att arbeta bland dessa. Jag nämnde 
ordet kallelse. Bli nu inte förnärmad, du 
som har som din stora uppgift att syssla 
med frågan om hur du själv och andra 
ungdomsarbetare skall få högre löner, 
ordnad arbetstid och hundraprocentig 
övertidskompensation : Både förestånda
re och assistenter på Don Antonios pojk- 
stad arbetar utan någon annan ersätt
ning än kost, logi och fickpengar vid 
hemresor o. d. Jag frågade en av assis
tenterna, en schweizisk pojke i 25-års- 
åldern, som lämnat en lönande af färs
bana för arbetet i pojkstaden, hur detta 
var möjligt. Han gav mig en förvånad 
blick och så sa’ han några ord, som 
avbröt all vidare lönediskussion : »Jag 
arbetar för Gud och för pojkarna».

Tydligt är också att arbetet ger myc
ket goda resultat. Om någon exakt sta
tistik över dessa finnes är mig obekant, 
men nämnde assistent berättade att det 
endast är absoluta undantagsfall, om 
några av pojkarna icke kan återinpassas 
i samhället sedan de vid 18 års ålder 
måste lämna pojkstaden. Största pro
blemet för närvarande är att i ett 
arbetslöshetens land som Italien (f. n. 
1,5 miljoner arbetslösa) skaffa arbete 
och lämpliga arbetsgivare åt dem.

I den andra mindre pojkbyn i Ascoli 
i östra Italien arbetar man ännu under 
ytterst primitiva förhållanden. Också 
denna by har tillkommit på en enda 
människas helhjärtade initiativ. Det är 
en grevinna Saladini, som offrat hela sin 
förmögenhet och all sin kraft (enligt 
uppgift också nästan hela släktens för
mögenhet) på att få denna by till stånd. 
Det är nu ett 75-tal pojkar i åldern 
8—20 år som funnit sin fristad där. Den 
har den likheten med Skå-Edeby att 
pojkarna är indelade i små grupper med 
en äldre pojke som husfar och ledare 
för gruppen. Detta system har här slagit 
mycket väl ut, under det att det på Don
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Antonios pojkstad visat sig mindre bra 
och där helt frångåtts. Tydligt är att 
Don Antonios pojkar i allmänhet utgör 
svårare socialfall än Ascolis.

Ascolis pojkby består ännu av några 
mycket primitiva magasinsbyggnader 
utan minsta komfort i något avseende. 
Det är dystra, kala stenväggar i såväl 
sovsalar som matsalar och verkstäder 
utan någon annan prydnad än ett och 
annat krucifix eller någon madonnabild. 
— Studiehemmet Nordgården har under 
de senaste åren samlat in betydande 
summor till denna pojkby och italienska 
regeringen har börjat visa allt större 
intresse för att på olika sätt stödja den. 
Just nu bygges det en ny pojkby några 
kilometer utanför staden. Här arbetas 
för fullt och de äldre pojkarna är in
delade i arbetslag, som hjälper till att 
bygga åt sig själva, givetvis med stor 
entusiasm inför uppgiften.

Den glädje, den spontana hjärtlighet 
och det käcka uppträdande dessa pojkar 
visade glömmer man aldrig. Deras sam
manträde, lett av borgmästaren, då 
veckans förseelser skulle ventileras och 
straff utmätas av pojkdomstolen, var 
mycket intressant att övervara. Diskus
sionen gick stundom mycket het men 
plötsligt kom ett humoristiskt inlägg 
från någon av de svarthåriga, ekorr- 
pigga grabbarna som kom hela försam
lingen att brista ut i ett förlösande 
skratt.

Mycket i romersk-katolsk religion ter 
sig främmande och underligt för en 
protestant. Faktum är dock att den 
varma, innerliga, praktiska religiositet 
man mötte hos dessa italienska social
arbetare gjorde ett mycket starkt in
tryck. De hade mycket att lära en allt
mer forsoffad och neutral svensk ung- 
domsarbetare om just den evangeliska 
helhetssyn på människan, som vi evan
geliska kristna i vår ungdomsvård allt
mer håller på att tapa bort. Orsaken till 
deras gripenhet inför uppgiften tror jag 
helt enkelt kan uttryckas så: En tro 
verksam genom kärlek. En sådan tro 
föder arbetsglädje. Den torde vara svår 
att ersätta med något annat. Det går 

i varje fall inte att ersätta den med 
höjda löner, övertidskompensation o. d. 
den saken är klar. Vi må vara tack
samma att vi svenska socialarbetare har 
det så bra i ekonomiskt avseende och vi 
må tacksamt anamma psykologiens och 
pedagogikens landvinningar, men vi må 
akta oss för frestelsen att hemfalla åt 
den materialistiska löne- och levnads- 
standardsmentalitet, som hotar förkväva 
all idealism och arbetsglädje. Ej heller 
må vi bli psykologiska och pedagogiska 
fackidioter, som menar att detta är det 
allena saliggörande i vårt ungdomsar
bete. Det räcker inte alls med att bjuda 
ungdomarna de mest lockande syssel- 
sättningsformer i de mest hypermoderna 
ungdomsgårdar, ej heller med underhåll
ningsprogram av de mest omväxlande 
slag. Både ungdomsarbetaren och den 
unga människan behöver något mera: 
ett livsideal, en fast och bärande livs
åskådning, en tro. Det är hög tid att vi 
inser detta och tar konsekvenserna där
av i vårt ungdomsarbete här i Göteborg.

Erfarenheter från en 
ungdomsledarkurs

Som framgår på annan plats i denna 
tidning ämnar ungdomsdelegationen fort
sätta med sina ettåriga ungdomsledar- 
kurser även under det kommande arbets
året. Med anledning härav är ett par ord 
om den föregående kursen på sin plats.

Förra hösten startades på försök en 
ungdomsledarkurs, som med 3 arbets
timmar per vecka skulle sträcka sig över 
ett helt arbetsår. Kursen var intressant 
i det avseendet, att man ämnade försöka 
engagera dem som redan var försig
komna ungdomsledare. Standarden på 
kursen skulle vara hög, och det krävdes 
både vissa förkunskaper och erfaren
heter av ungdomsarbete.

För att kunna bereda även ungdoms- 
gårdspersonalen möjligheter att deltaga, 
förlädes en parallellavdelning till dagtid. 
Intresset för kurserna blev stort — av
sevärt större än väntat. 25 deltagare
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i varje kurs var den övre gränsen för 
deltagarantalet. Denna gräns måste 
överskridas med 5 deltagare, och trots 
detta måste ett 30-tal sökande avvisas.

Trots att kursdeltagarna kom att 
bestå av redan hårt engagerade ung
domsledare fullföljde inte mindre än 56 
av 60 den säkert för många ansträng
ande kursen.

Vad säger nu deltagarna om kursen. 
För att få ett begrepp om detta fick 
de fylla i ett frågeformulär, med frågor 
dels om kursen och dels om hur de till 
ett annat år ville ha denna ordnad. 
Resultatet blev mycket smickrande för 
kursuppläggarna. Samtliga utom en an
ser att idén med kursen var utmärkt 
eller god. Det förslag till kursprogram 
som deltagarna gjorde upp överens
stämde till största delen med det schema 
kurserna redan arbetade efter. Samtliga 
kursdeltagare utom en var intresserade 
av en fortsättningskurs.

Om kursens omfattning ansåg % av 
deltagarna att 3 timmar per kursdag 
var bra. Återstoden ansåg att 2 timmar 
var nog. Det var oväntat att så många 
som nästan % trodde sig om att kunna 
anslå 2 kvällar (dagar) till ungdoms- 
ledarkursen. (Ungefär lika många i båda 
kurserna — 29—30 %.)

89 % av dagkursens deltagare och 
81 % av kvällskursens vill ha föreläs
ningar med frågetimmar och diskussioner 
i större utsträckning och föreläsningar 
med grupparbete, vilket inte förekommit 
under kursen. Oväntat många, 56 % 
i dagkursen och 38 % i kvällskursen an
ser att hemarbete bör förekomma. Kurs
deltagarna önskar även själva medverka 
med inledningar. 67 % i dagkursen och 
71 % i kvällskursen gav uttryck åt 
denna önskan.

Inspirerade av det stora intresse som 
deltagarna visat har nu barnavårds
nämnden beslutat om en fortsättnings
kurs. Den kommer att i år förläggas till 
dagtid, medan en första årskurs blir på 
kvällstid. Nästa år planeras en omkast
ning, så att fortsättningskursen då kom
mer på kvällstid.

Bj. B.

uragaoiffls 
layBåKL-l

• önskar alla vänner i ungdomsarbetet 
välkomna till höstens arbete i ung
domsföreningar och ungdomsgårdar, 
klubbar och grupper. Vi behöver ett 
intensivare ungdomsarbete, mera le
dare (och kunniga) och kanske också 
bättre ekonomiska resurser här och 
var.

• vill påminna om att sökande av 
höstens ungdomsledarstipendier skall 
ha insänt sina handlingar till byrån 
senast den 1/10.

• kan berätta för intresserade att den 
nya ungdomsgården vid Jättestens- 
gatan 9 i norra Kyrkbyn fått namnet 
Jättestens ungdomsgård. Vill Ni ringa 
dit, så är telefonnumret 23 92 92. 
Föreståndare är Sture Soneryd.

• har iakttagit stark aktivitet från 
Högsbo Hyresgästförening och Kungs
ladugårds ungdomsråd i syfte att 
skapa ett fritidsområde kring den 
s. k. Torpadammen i närheten av 
Högsbotorp. Myndigheterna skall hål
las varma är parollen ...

• presenterar gärna en del aktuella 
förslag på lämpliga spel för de orga
nisationer, som bedriver ungdoms
verksamhet av mera öppen karaktär, 
exempelvis i ungdomskaféer. Ring 
ungdomskonsulenten !

• hoppas på snar lösning av ungdoms- 
gårdsfrågan i Lunden, där kyrkorådet 
erbjudit staden och barnavårdsnämn
den tomtmark för uppförande av en 
ungdomsgård.

• har det svårare med Majorna. I den 
stadsdelen är tomtfrågan för en ev. 
ny ungdomsgård mycket svårlöst. 
Alternativa förslag har emellertid 
dykt upp i sammanhanget. Vi hop
pas ...
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S lM:s medlemmar och ombud
Följande aktuella adressförteckning upptager i ordningsföljd till Göteborgs- 
ungdomens samarbetsorganisation ansluten förening, dess ordinarie ombud 
samt suppleanten för denne.

Grupp A (Religiösa organisationer) :
KFUK, Norra Allégatan 8, tel. 11 02 26.
Kerstin Karlsson, Föreningsgatan 32, 

tel. 1102 26.
Signe Andersson, Södra vägen 76, 

tel. 16 68 05.
KFUM, Parkgatan 11, tel. 13 01 62.
P. O. Martenius, Baltzersgatan 3, 

tel. 22 23 21.
P. Jacobsson, Skaragatan 9 C, 

tel. 15 06 53.
KFUM, Lundby: Gropegårdsgatan 4, 

tel. 22 6135.
Sven Benjaminsson, Ödmansgatan 6, 

tel. 22 41 04.
Roland Andersson, Stataregatan 5, 

tel. 22 52 82.
K. F. Libanon, Skolgatan 2, tel. 11 13 48.
Allan Steneld, Kungsladugårdsgatan 58, 

tel. 14 65 74.
Gunnar Ståhlgren, Birkagatan 45 B, 

tel. 25 65 93.

Grupp B (Politiska organisationer) :
Sveriges Kommunistiska Ungdomsför

bund, Andra Långgatan 20, 
tel. 2412 90.

Nils Viktorsson, Torsgatan 10, 
tel. 19 8414.

Gunnel Granlid, Långängen 17 B, 
tel. 12 76 05.

Gbg:s Soc. Dem. Ungdomsdistrikt, 
Första Långgat. 13 B, tel. 14 99 60.

Gunnar Janemalm, Övra Spannmåls- 
gatan 4, tel. 13 29 66.

Högerns Ungdomsförbund, St. Ny
gatan 31, tel. 11 78 76.

J. Elias Fries, Dr Beitrages gata 6, 
tel. 20 78 06.

Göte Bergman, Underåsgatan 14, 
tel. 18 5178.

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

Ulla Ericson, S:t Jörgen, Lillhagen, 
tel. 22 20 70 efter kl. 17.

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

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

tel. 26 0411.
Bengt Grahn, Buf jällsliden 1 D, 

tel. 22 79 08.
Gbg:s Distr. Sv. F risksport förb., Wran- 

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

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

tel. 19 9514.
Gbg:s Gymnastikförbund, Nordenskiölds- 

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

tel. 12 72 97.
Ling förbundet, Järntorget 2, tel. 146464.
Olof Lindberg, Stenklevsgatan 3, 

tel. 14 93 99.
Bengt Malbert, Olbergsgatan 6, 

tel. 25 23 72.
Idrottsringen, Scholandersgatan 8, 

tel. 2318 84.
Gerhard Alexandersson, Nordhemsgatan.
Nils Andersson, Birgittagatan 3.

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

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

tel. 29 07 59.
Berit Persson, Skogshyddegatan 14 F, 

tel. 19 62 21.
SSUH, Linnégatan 50, tel. 24 48 88.
Gunnar Grimby, Rum 32, Lennart

Torstenssonsgatan 2, tel. 20 62 42.
Ingela Dahlström, Sollidsgatan 23, 

tel. 14 93 64.
IOGT:s ungdomsavd., 3:e Långgatan 32, 

tel. 1417 08.
Gbg:s SGU-avd., Linnégatan 1, 

tel. 14 00 96.
Solveig Sabel, Fridkullagatan 24 B, 

tel. 20 88 77.
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Martin Dristig, c/o Grönström, Vad- 
mansgatan 8, tel. 16 69 26.

NTO:s ungdomsförbund Heimdal:
Nils Ivar Engberg, Scholanders- 

gatan 5 B, tel. 23 00 44.
Vita Bandets Ungdomsring : c/o Carola 

Andersson, Amiralitetsgatan 24 B, 
tel. 12 33 96.

Anna-Greta Seeholm, Kolonigatan 9—12, 
tel. 18 82 25.

Stina Andersson, Amiralitetsgatan 24 B, 
tel. 12 33 96.

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

gatan 35, tel. 11 22 31.
Sven Svensson, Klareborgsgatan 12, 

tel. 12 95 68.
Gunnar Engelbrektson, Slåttängsgatan 6, 

tel. 2617 80.
Gbg:s distrikt av S.F.S.: c/o Fru Ninni 

Björby, Grimmeredsvägen 101, 
tel. 29 3189.

Carola Andersson, Amiralitetsgatan 24 B, 
tel. 12 33 96.

Kerstin Lidhén, Meijerbergsgatan 8, 
tel. 20 7100.

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.
Torsten Wångersjö, Götabergsgatan 8, 

tel. 13 48 35.
Lage Andreasson, Götabergsgatan 8, 

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

ringen, Sveagatan 13, tel. 23 2117.
Björn Döbeln, Vårlöksgatan 5 A, 

tel. 23 2117.
Con Stenholm, Djupedalsgatan 6, 

tel. 12 73 77.
Ungdomens Fredsförbund, Box 495, 

Göteborg 1.
Arne Hansson, Box 495, Gbg 1, 

tel. 15 98 49.
Bengt Winberg, Vadmansgatan 10, 

tel. 16 53 98.

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

Centralkommittén för ungdomsråden : 
Barnavårdsnämnden, Södra vägen 
1 B, tel. 1116 34 el. 17 09 20.

Torsten Hansson, Solbänksgatan 47, 
tel. 11 86 55.

Bertil Hansson, Helleforsgatan 9 a, 
tel. 25 3519.

Bildningsarbetets pedagogiska debatt 
har tagit fart. Det är bra. Den borde 
bara i större utsträckning söka sin 
centrala punkt i problemet, hur man ska 
kunna komma till rätta med det starka 
auktoritetsbehovet. Den pedagogiska och 
metodiska frågan framför andra är, hur 
man på ett systematiskt och frigörande 
sätt ska kunna svika förväntningarna 
om auktoritativa besked. Hur man ska 
kunna bryta den enfaldiga sakkunnige
förtröstan som efterträtt men i själva 
verket inte tagit död på mössan-ihand- 
attityden. Hur man verkligen ska kunna 
förankra insikten att svaret på kultur
frågorna bara kan vara personligt.

Birger Norman

Milprovet för idrottsmärket var ofta 
ett karaktärsprov. Den som genomfört 
det var i många fall en annan människa 
efteråt än före. Milloppet betydde att 
man skulle springa 25 gånger runt Slotts
skogsvallen. Efter fem, sex à sju varv 
var vederbörande dödstrött. Han tänkte : 
Så trött är jag nu. Hur trött skall jag 
bli efter 15 varv och då har jag ändå 10 
kvar? Många märkestagare lade av mel
lan sjunde och tionde varvet. Fortsatte 
de så minskade tröttheten i stället för 
att öka. Svettningen kom igång, andning
en blev jämnare, på 25-e varvet briljerade 
den ofta åldrade löparen med en spurt. 
De flesta kände sig översvallande lyck
liga när de sedan stodo under duschen. 
Musklernas malande var en sällspord 
njutning, men tillfredsställelsen låg på 
det själsliga planet. Karaktären hade 
prövats. Den lede frestaren hade tillbaka
visats. Löparen hade fått en mycket in
tressant bekantskap: sin egen kropp.

Harry Hjörne
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G U L D R F. G N
Av årets anslag för bidrag till föreningarnas lokalhyror (40.000 kronor) 
har Barnavårdsnämnden efter förslag av UDE fördelat 39.000 kronor till 
föreningar och organisationer enligt nedanstående förteckning. Återstående 
1.000 kronor har reserverats för senare under året uppkommande behov.

A. Bildningsorganisationer
Göteborgs distrikt av Unga Örnar 

med underavdelningar .... 1.815 kr.

B. Idrotts- och friluftsorganisationer
Bordtenniskl. Linné.......... 65 kr.
Burås IF .................................. 250 »
Falkenhofs IF.................... 60 »
Frisksportkl. Facklan............ 75 »
Göteborgs Frisksportklubb . . 100 »
Göteborgs Kv. Idrottsklubb . . 350 »
Idrottsföreningen Cyklon .... 100 »
Idrottsföreningen Fram........ 50 »
Idrottsföreningen IFO .......... 250 »
Idrottsföreningen Stendy .... 100 »
Idrottsklubben Götadal ........ 75 »
Idrottsklubben Götahed ........ 200 »
Idrottsklubben Wasahof .... 50 »
Idrottsklubben Vikingen .... 800 »
Idrottsringen .......................... 150 »
Kungsladugårds BK .............. 125 »
Kvinnliga IK Sport.......... 100 »
Majornas IK...................... 250 »
Mossens BK ............................ 125 »
Olskrokens IF.................... 125 »
Sanna IF .................................. 250 »
Slottsskogens IK.............. 200 »
Sportklubben Höjden ............ 75 »
Stadsgränsens BK............ 275 »
Utbynäs Sportklubb .............. 100 »
Örgryte IS .............................. 450 »
Överås BK.......................... 165 »

C. Religiösa organisationer
Emanuelsförsaml. söndagsskola 150 kr. 
Frälsningsarméns I:a kår .. 725 »

» II: a kår . . 325 »
» III:e kår . . 175 »
» IV :e kår . . 300 »
» V :e kår . . 450 »
» VI:e kår . . 175 »
» VII:e kår .. 125 »
» VIII:e kår . . 120 »

Göteborgs andra baptist
församling ...................... 200 kr.

Göteborgs Fria Kristliga Student
förening ............................ 500 »

Göteborgs första baptist
församling .......................... 400 »

KFUK ...................................... 2.000 »
KFUK:s Gårdaboverksamhet 400 » 
KFUM, Parkgatan.................. 2.000 »
Lundby KFUM ...................... 560 »
Redbergslids missionsförsaml. 290 » 
Saronförsaml. söndagsskola 425 » 
Taborkyrkans ungdomsförening 240 »
Ynglingaföreningen Libanon 1.400 »

D. Nykterhetsorganisationer
Göteborgs distrikt av IOGT . . 1.500 kr.
Göteborgs distrikt av NTO:s

juniorförbund ...................... 525 »
Göteborgs distrikt av NTO:s 

ungdomsförbund, Heimdal 
med underavdelningar .... 1.840 »

Göteborgs SSUH .................... 135 »
SGU avd. 2 Varia.................. 375 »
Vita Bandets Ungdom .......... 130 »

E. Politiska organisationer
Göteborgs Socialdemokratiska 

ungdomsdistrikt.............. 1.550 kr.
Göteborgs Socialdemokratiska

ungdomsklubbar.................. 1.575 »
Ungsvenska Förbundet.......... 1.800 »
F. Scoutorganisationer
Göteborgs S:t Göranskommitté 400 kr.
Frälsningsarméns scoutkår . . 85 »
KFUM:s scoutkår (Central) 340 »
Örgryte KFUM-Scoutkår

Jägarna ................................... 350 »
Göteborgs NTO Scoutdistrikt 475 »
Göteborgs distrikt av SFS

med kårer ............................ 415 »
Göteborgs distrikt av Sv. Scout

förbundet ............................ 1.200 »
Carl Johans Scoutkår .......... 200 »
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Göteborgs sjöscoutkår ............. 550 kr.
Johannebergs scoutkår..........  450 »
Järnbrotts scoutkår .............. 50 »
Majornas scoutkår............. 75 »
Masthuggets scoutkår ............. 500 »
Rya scoutkår ............................. 150 »
Scoutkåren Engelbrekt..... 275 »
Scoutkåren Göta Lejon..........  150 »
Vasa scoutkår ........................... 250 »

G. övriga organisationer
Göteborgs Amatördykarklubb 125 kr.
Göteborgs Folkdansvänner .. 100 »
Göteborgs Nationaldanssällskap 115 »
Hyresgästerna Ungdoms Central

kommitté .......................... 1.600 »
Nytta & Nöje, Gamlestaden 100 »

» Kungsladugård 150 »
» Kålltorp .... 100 »
» Lunden...........  200 »
» Orustgatan .. 100 »

Studio Paravan ...................... 1.000 »
Svensk Trädgårdsungdom ... 150 »
Svenska Ungdomsringen .... 1.000 » 
Södra Guldhedens fritidsförb. 350 » 
Ungdomens Fredsförbund ... 175 »
Göteborgsungdomens Samarbets

organisation ........................ 700 »

Bra bok
'Landseth—Perborn—Fryland: Läger
bål. Scoutförlaget. Pris 4: 75.

Eilertz Fryland har i den nu utkomna 
tredje upplagan av denna handbok för 
scoutledare väl förvaltat arvet från de 
första författarna. Nå, författare är 
kanske för mycket sagt. De är många, 
många fler, ty innehållet är väl i stort 
sett en samling av ett otal anonyma men 
påhittiga pojkledares skapelser för läger 
både i vårt land och i utlandet.

Med utnyttjande av denna rikt flö
dande källa har Fryland gallrat och 
friskat upp innehållet i denna nya upp
laga. I ett par inledande kapitel får den 
oerfarne en massa kunskaper om plane
ring, program och ledning, som eljest 
kan ta lång tid och medföra obehagliga 
överraskningar, om man på egen hand 
skall förvärva dem.

För ledare av alla kategorier, inte 
minst lärare, som väl vet hur svårt det 
är att få tag i små stycken att »pjäsa» 
med i klubben eller i klassens roliga 
timme, är lägerbål en nyttig bok, som 
väl kan användas utan eld.

visar vi här ett 
nytt ansikte från 
ungdomsbyrån.
Det är Leif Svens
son, som under 
Björn Björnströms 
tjänstledighet skall 
sköta assistentbe
fattningen där in
ne. Det är alltså 
han som under 
hösten skall svara 
för en väsentlig

del av byråns service.

Leif Svensson är född den 2 nov. 1931 
här i staden. Han har tagit realexamen 
vid Prakt, mellanskolan (handelslinjen) 
och arbetade sedan under flera år som 
utländsk korrespondent.

Han tillhör KFUM, där han är verk
sam i olika sammanhang och även med 
i huvudstyrelsen.

Leif har varit med i flera av Barna
vårdsnämndens kurser och dessutom 
genomgått bl. a. på internationella ledar
institutet Mainau.

Han tycker att det är intressant, att 
från en sådan central plats som ung
domsbyrån komma i kontakt med allt 
ungdomsarbetet i Göteborg och att få 
hjälpa de olika föreningarna i deras 
arbete.

Vi alla hoppas att han skall få till
fälle att hjälpa till så mycket han 
någonsin önskar. Det är vårt välkommen.
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Höstens ungdomsledarkurser
som föreligger i utarbetat skick, startade den 14 sept, med en kurs för 
ledare av barnfilmklubbar. Som föreläsare hade vi lyckats få Hans 
Haste, välkänd studieombudsman på ABF i Stockholm, som bl. a. talade 
om Hur upplever barn film, Vilken film skall vi ge barn m. m. Kurs
programmet upptog vidare praktiska råd, filmbedömning och tillfälle 
till diskussion. Kursen anordnades i samarbete med ABF och omfattade 
tre kvällar.

De 1-åriga ungdomsledarkurserna,
som förra året blev mycket populära, börjar den 3 okt. med en ny
börjarkurs, förlagd på måndagskvällarna, och en fortsättningskurs, 
förlagd på förmiddagen samma dagar. Den senare är i första hand 
avsedd för dem som genomgått nybörjarkursen eller har jämförlig 
utbildning.
Dessa kurser omfattar bl. a. psykologi, sociologi, sexual- och nykterhets- 
frågor, en rad praktiska ungdomsledarfrågor, idrott m. m.

Filmskötarkurser
kommer givetvis också att anordnas, en med början den 4 oktober och 
en den 8 november. Kurserna pågår under 4 kvällar, fördelade på två 
veckor, och omfattar såväl teori som praktik.
Godkänd deltagare erhåller efter genomgången kurs certifikat, vilket 
medför rätt att sköta Barnavårdsnämndens projektorer.
För filmskötare, som önskar friska upp sina kunskaper och lära de 
senaste rönen, anordnas fortbildningskurser, dels den 6 okt. och dels 
den 17 no v. Samtliga filmkurser är förlagda till KFUM:s lokaler, 
Parkgatan 11.

Dessutom planeras en kurs för skötsel av bandspelare (intressant sak) 
samt en veckoslutskurs. Men mera därom senare.

För närmare upplysningar, kontakta

Ungdomsbyrån, S. Vägen 1 B,
tel. 17 09 20 1116 34C— m) 
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