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för» det första

Stadssekreterare Gunnar Lindblads artikel i förra numret av Vi alla väckte debatt 
långt utanför de speciella ungdomsarbetarnas kretsar. Då man därvid ur åsikts
brytningen kunde utfälla den meningen — även tidigare avlyssnad — att samhället 
numera genom skola, press, radio, nöjesliv, motorism m. m. m. m. ger de unga full 
sysselsättning beslöt kommittén att spetsa till problemet och frågade några personer 
— de flesta icke föreningsfolk —

Behöver vi fortfarande ungdomsledare?
Tiden för svaren blev nog litet knapp. Vi har här fått med en handfull snabbt 
levererade svar. Låt oss ta dem i den ordning de anlände.

Byråföreståndaren i Skyddsvärnet 
GÖSTA DETTERBORG:

Med anledning av Eder förfrågan huru
vida vi fortfarande behöva ungdomsledare 
vill jag för min del obetingat svara ja på 
den frågan. Att vara ungdomsledare nu 
och förr är dock icke samma sak. Det 
ställs helt andra och större krav på den, 
som nu skall leda ungdomen. Ungdomen 
har helt andra fordringar på livet nu för 
tiden än tidigare. Det räcker nu icke bara 
att vara ”född” till ungdomsledare, det 
fordras också utbildning på olika områden 
för att kunna fylla de krav, som ställs på 
en sådan. Jag vill gärna medge, att man 
många gånger frågat sig om forna tiders 
idealism är död och om viljan att göra 
något utan ersättning i form av kontanter 
eller annat är helt borta. Jag tror dock 
icke att så är fallet. Vi människor har vis
serligen blivit krassare och ser mera ma
terialistiskt på tillvaron än tidigare gene
rationer, vilket väl i någon mån hänger 
samman med verkningarna av det senaste 
kriget, då många människor lärde sig, att 
man var sig själv närmast, men jag har 

dock i mitt arbete träffat på så många 
uppoffrande och osjälviska människor, att 
jag vägrar att helt tro att idealismen är 
avskaffad. Människorna nu för tiden ha 
dock icke råd att på egen bekostnad skaffa 
sig den många gånger dyra utbildning, 
som behövs för att bli en utmärkt ung
domsledare, och den som gjort det kan 
icke utan ersättning i ena eller andra for
men ställa sina krafter till förfogande. 
Man får räkna med att de människor, som 
ägna sig åt ungdomsarbete på sin fritid, 
i regel ha ett ansträngande och krävande 
förvärvsarbete och i någon mån slita ut 
sig i förväg, även om de ha aldrig så stort 
intresse för sin uppgift. Att de skola göra 
detta utan någon som helst kompensation 
har man icke rätt att begära. Att ungdo
men fortfarande behöver ledare och det 
sådana med verklig auktoritet och erfa
renhet behöver man väl knappast disku
tera. Många av dem som nu råka in på 
brottets bana skulle säkerligen icke ha 
gjort det, om de i tid blivit omhänder
tagna av lämpliga ungdomsledare. Många 
föräldrar hur välmenande de än äro ha 
icke den pondus och det sinne för hur



ungdomen skall tas för att kunna ge sina 
barn under ungdomsåren den rätta fost
ran. Hur man emellertid skall få fram de 
rätta ungdomsledarna vågar jag icke på 
rak arm yttra mig om. Det fordras många 
överväganden för att komma till klarhet 
härvidlag.

Ungdomspastorn i Betlehemskyrkans 
Missionsförsamling GUNNAR MOEN:

Det beror främst på, vad man har 
satt som mål i ungdomsarbetet. Har 
man som mål, att endast ge ungdomen 
”full sysselsättning” under deras fri
tid kan man säga, att behovet av ung
domsledare inte är så stort nu som 
förr. I förvärvsarbetet är det vanligt
vis så, att de unga ägnar mycket av 
sin tid åt vidareutbildning. Sedan ger 
press, radio, nöjesliv, motorism m. m. 
utfyllnad åt den övriga fritiden.

I det kristna ungdomsarbete, som jag 
representerar, anser vi, att det räcker 
inte med att ge ungdomen ”full syssel
sättning”. Utan det gäller att fostra 
ungdomen till bestämda livsideal. Varje 

folkrörelse i Sverige, som intresserar 
sig för ungdomsarbetet, har satt som 
mål att fostra ungdomen till de be
stämda livsideal, som rörelsen företrä 
der. Vårt ungdomsarbete är främst en 
kristen karaktärsfostran.

Och ur den synpunkten är det minst 
lika stort behov av ungdomsledare nu 
som tidigare. Ty full sysselsättning för 
ungdomen kan inte ersätta detta att 
fostra till bestämda livsideal. Men om 
denna karaktärsfostran skall lyckas, så 
är det nödvändigt, att ungdomsledarna 
är besjälade med dessa ideal.

Att därför driva ett ungdomsarbete, 
där man inte får påverka ungdomen 
till bestämda livsideal, måste i längden 
vara svårt. Men naturligtvis är det 
bättre, än att ingenting göres. Och man 
är tacksam för allt som göres för ung
domens bästa.

Redaktör CARL-OLOF LANG:
Behöver vi fortfarande ungdomsledare? 
Frågan kräver en motfråga: Vad för 

slags ungdomsledare?

OMSLAGSBILDEN
till Vi Allas oktobernummer återger ett 
linoleumsnitt. Det är utfört av en elev vid 
Göteborgs folkskolors fritidskurser i teck
ning och målning. Ett enklare grafiskt 
förfarande än linoleumsnittet kan du icke 
försöka dig på. Är du teckningsintresse- 
rad, så sätt igång! Tag ett stycke slät en
färgad linoleum och måla på detta med 
tusch upp ditt motiv, överför gärna me
delst kalkering konturerna från en skiss. 
Skär sedan med en vanlig skarp kniv eller 
annat eggverktyg bort linoleummassan 
omkring de tuschade partierna, så att 
dessa står kvar upphöjda. Så valsar du 
över plattan med vanlig tryckfärg eller 
sidentryckfärg. — Både vals och färger 
finns att köpa i kemikalieaffärerna. — 
Lägg ett papper på den infärgade plattan 
och gnid med baksidan av en matsked, så 
att färgen fastnar jämnt på papperet.

- PRISTÄVLING
Nu har vi — som du kanske förstår — 

tänkt oss att tidskriftens läsare skall hjäl
pa till att göra omslagsbilder. Skär lino
leumsnitt av samma proportioner som de 
föregående numrens bildytor. Sänd in 
dem till Vi Allas redaktion före den 30 
december. En jury bestående av konstnä
ren Knut Irwe, folkskolläraren Arne Stu- 
belius och tidningens redaktör Anders 
Sundvall kommer att välja ut de tre bästa 
förslagen och dessa honoreras med resp. 
15, 10 och 5 kronor. På kommande num
mers omslag får du se dem återgivna. Bil
der som skurits under lektioner i skolan 
eller i kurser inom föreningar och fri
tidsverksamhet får givetvis sändas in.

Bilden till detta omslag har skurits av 
12-årige Ingemar N. i Ånässkolan.
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I Stadssekreterare Gunnar Lindblads ar
tikel talas det kanske framför allt om vad 
jag skulle vilja kalla den ideella ungdoms- 
ledarkåren, och om den behövs eller inte 
får naturligtvis ytterst de ideella förening
arna själva avgöra — och då helst med 
uppbjudande av all sin idealitet.

För är det inte så, att de ideella organi
sationerna i sin ungdomsverksamhet bär 
på ett mycket större ansvar än den sam
hälleliga ungdomsvården (om man nu kan 
gradera en sådan sak som ansvar) : Näm
ligen att man med utgångspunkt från den 
egna organisationens val ofta frestas att 
beröva ungdomen en av dess viktigaste 
rättigheter, rätten att välja. Att man allt
så med sin egen övertygelse som plåster 
på det eventuella samvetssåret medvetet 
eller omedvetet förtiger och lyfter undan 
andra lösningar på livsgåtor och samhälls
problem än den man själv fastnat för.

Ungdomsledare som inte vill vara öppna 
för och inte vill diskutera alla möjligheter 
behöver vi inte.

Däremot behövs det i varje samhälle 
och för alla åldersklasser personer som 
burna av en egen övertygelse inte tvekar 
att ställa denna i relation till andras 
övertygelser.

För mig är också en annan del av hr 
Lindblads artikel angelägen. Han skriver 
på ett ställe:

”Men ingen utbildning kan göra en 
bra ungdomsledare av en, som inte är 
gripen av ideal, som han vill tjäna, 
och som saknar offervilja.”

I det yttrandet ligger en farlig överton 
som viskar om att det kanske inte i alla 
fall är så nödvändigt med den där utbild
ningen, att det kanske inte skall tas så 
stor hänsyn till de där lönekraven som 
dessa de utbildade då och då framför, att 
man kanske till den och den befattningen 
i första hand skall söka få en som det 
brukar heta ”intresserad” och i andra 
hand hålla fast vid tilltänkta personford
ringar.

En restriktiv lönepolitik skapar inga 
goda ungdomsledare, och den lönepolitik 
som i Göteborg bedrivs mot socialarbetar
na är restriktiv, något som visserligen 
valtalsmässigt kan gädja stadens invånare 

men som i längden bara spolierar arbetet 
i ungdomsgårdar och andra lokaler, dessa 
må sedan vara utrustade med hur många 
arkitektoniska finesser som helst.

Vi har alla och alltid ett ansvar för 
människan, både för ungdomsledaren och 
för ungdomen.

Pengar och vidsyn alltså.
Samt rätten att välja.
Och en ständig vaksamhet mot de ung

domsledare som lägger titeltonvikten vid 
ledare.

Skyddskonsulent FOLKE SÖDERBERG:

Med vetskap om det faktum att an
talet svenska ungdomar i de ålders
grupper, vilka skapa och beröras av 
ifrågavarande spörsmål, kommer att 
öka synnerligen starkt under de när
maste åren och det dessutom kan kon
stateras att det hittills väl inom alla 
läger rått och råder enighet om nyttan 
och nödvändigheten av någon form av 
ledarskap för ungdomen, alltså vid si
dan av det som hemmet och skolan na
turligen böra skänka, borde det vara 
självklart att besvara frågan som 
ställts med ett mycket bestämt Ja!

Ett par speciella synpunkter må lik
väl få anläggas med utgångspunkt från 
den begränsade erfarenhet, som står 
den till buds, vilken i likhet med un
dertecknad i sitt dagliga arbete huvud
sakligen konfronteras med de problem, 
som möter den så kallade missanpassa
de ungdomen.

Frågan om fritidens rätta använd
ning, om för studier, hobbyverksamhet 
eller förströelse i ”hyggliga former” 
tilldrager sig ett stort och mycket be
rättigat intresse i alla de sammanhang, 
där hjälp- och stödåtgärder övervägas 
för att om möjligt tillrättaföra ungdo
mar, som visat oart i sådan omfattning, 
att den ena eller andra formen av inskri
dande från samhällets sida har påkal
lats. Här kommer alltså ungdomsleda
ren automatiskt in i bilden och det an
gelägna i att hava lämpliga personer 
för dessa viktiga uppgifter får ur denna
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speciella synpunkt en alldeles särskilt 
accent.

Den fria kriminalvårdens huvudmän 
äro väl medvetna om det faktum, att 
även om den statliga eller kommunala 
övervaknings- och tillsynsorganisatio- 
nen utbygges, så kommer det alltid att 
finnas ett stort behov av frivilliga 
krafter i detta arbete och har också 
mycket bestämda rekommendationer 
från såväl riksdag som regering utta
lats om det angelägna i att frågan om 
rekrytering ur lämpliga grupper upp
tages som en viktig punkt på vårt ar
betsprogram. Ett krav, som här alltid 
framhålles, gäller den personliga lämp
ligheten för utövandet av sådana upp
drag som övervakare och tillsynsmän.

Under förutsättning av att människor, 
som äro besjälade av en uppriktig 
önskan att arbeta bland och för ung
dom och som dessutom tillägna sig 
särskild utbildning och kunskap i av
sikt att bliva ungdomsledare, vid sidan 
av grupparbetet, som väl bliver deras 
huvuduppgift, även finge tid och kraft 
över för ett eller annat enskilt upp
drag som övervakare, så skulle ju allt
så härigenom enligt mitt förmenande 
en idealisk grupp skapas, ur vilken 
den fria kriminalvården kunde få 
lämpliga medarbetare.

Till sist skulle jag vilja understryka 
vad stadssekreteraren Lindblad fram
fört om offerviljan i detta arbete. I en 
radioutsändning för några år sedan, 
som berörde övervakningsfrågor, till
frågades en av mina kollegor över
raskande om han kunde nämna ett 
huvudkrav på en god övervakare. 
Svaret blev: ”Han skall vilja och våga 
offra något för sin klient.” Att sam
hället behöver och kommer att behöva 
sådana medlemmar kan vi väl vara 
ense om.

Och med dessa ord ber jag alltså att 
på nytt få svara: Ja, naturligtvis be
höver vi ungdomsledare!

Läroverksadjunkten ARNOLD NORDÉN:
Sedan flera årtionden tillbaka har ung

domsledare, tillhöriga någon ideell eller 

politisk förening, omhändertagit de unga 
och vid sidan av skolan och hemmen be
främjat deras utveckling till goda sam
hällsmedborgare. Betydelsen av detta fri
villiga arbete har stat och kommun om
sider fått upp ögonen för. Ungdomsledare
kurser, studieveckor för ungdomsledare 
etc. stödes indirekt ekonomiskt genom 
statlig hjälp till arbetet bland ungdomen.

Den tendens till minskad rekrytering 
av ungdomsledarekurserna, som eventuellt 
kan finnas, har sannolikt även andra or
saker än förminskat intresse för en ung
domsledares uppgifter bland därtill annars 
lämpliga aspiranter.

Numera tager samhället genom skolan 
på ett helt annat sätt än tidigare hand om 
de skolpliktiga ungas sociala omvårdnad, 
intellektuella utveckling och moraliska 
fostran.

För de allra flesta av den ungdoms- 
kategori, som jag dagligen kommer i kon
takt med under mitt arbete i skolan, real- 
skoleungdomen mellan 11 och 16 år, sy
nes det mig, som om föga tid skulle fin
nas över för fritidssysselsättning av olika 
slag. Den elev, som med gott resultat vill 
gå igenom realskolan, har med den stora 
omfattning, som kurserna i de skilda äm
nena numera äger, fullt upp att göra med 
läxor och andra skoluppgifter för alla 
stunder på dagen. Att resultatet för 
många av dem blir föga framgångsrikt — 
kuggningsprocenten i de olika klasserna 
är ganska hög — beror till stor del på att 
eleverna är alltför splittrade med för 
många intressen utanför skolan.

Men bland dem som fullgjort sin skol
plikt, som efter genomgång av real- eller 
enhetsskolan icke längre tages om hand 
av lärarna, har ungdomsledarna sitt verk
liga arbetsfält. Funnes de icke, vore det 
en brist i vårt annars så välordnade sam
hälle. Att det för allt verkligt ungdoms- 
ledarskap fordras intresse och förståelse 
för ungdomen och dess problem, är själv
klart. Det bör väl också vara en av ung
domsledareutbildningens uppgifter att 
göra detta klart för dem, som vill ägna 
sina krafter åt detta arbete.

Behovet av ungdomsledare är stort även 
på annat håll än i Göteborg. Mina tankar

5



går närmast till fiskelägena och stenhug- 
gerisamhällena på västkusten, vars ung
dom till en del rekryterar göteborgsung- 
domen. På de flesta orter där torde väl 
ungdomsledare helt saknas. Att hindra 
flykten från landsbygden har länge varit 
en strävan. Kanske skulle ungdoms
ledares insatser på dessa orter kunna få 
en viss betydelse i positiv riktning för 
detta sociala problem.

Sportredaktören i Ny Tid 
SVEN EKSTRÖM:

Behöver vi ungdomsledare?
Det är en god sak att vårt social

medvetna samhälle är besjälat av en 
stark ambition att ”ta hand om” ung
domen och söka nya fält för dess fost
ran och förströelse och behov av 
mänskliga kontakter — men, för att 
nu nyttja en icke alltför fantasifull 
omskrivning, ju mer mark man vill 
odla, desto fler odlare behöver man!

Och därmed står vi, såvitt jag kan 
fatta, öga mot öga med dagens mest 
brännande problem inom ungdoms
vården: ledarna räcker inte till, hur 
skall det angelägna behovet täckas, 
vilka möjligheter finns att stimulera 
sådana krafter, som äger de ideella 
förutsättningarna för praktisk ung
domsvård? Stadssekreterare Gunnar 
Lindblad sade sig i sin artikel i förra 
numret av ”Vi alla” ha en känsla av 
att ”det är själva idealiteten, hänförel
sen för en sak att tjäna, viljan att offra 
någonting av tid och kraft, som inte är 
densamma som förr” (... och varmed 
han alltså, delvis, vill förklara dagens 
brist på ungdomsledare). Ja, kanske 
är det så. Vi lever i en jäktad, mate
rialistisk tid, där konkurrenskampen 
är hård och där min omsorg om mig 
själv gärna tar överhanden över min 
omsorg om andra.

Det faller sig naturligast för under
tecknad att låta erfarenheterna från 
ett 25-årigt liv inom idrotten — ung
domens tummelplats framför andra — 
tala i detta sammanhang. En sentida 
erfarenhet är, att det blir svårare och 
svårare att få ledarna att räcka till. 

Och märk väl, denna ledarebrist är 
inte begränsad till ett svårighetspro- 
blem av teknisk och organisatorisk na
tur utan måste också starkt beklagas 
av var och en, som är övertygad om 
idrottens stora betydelse som ung- 
domsfostrande element, i kraft av sina 
stränga bud om fysisk och psykisk 
hygien, om fair play, viljestyrka och 
gemenskapsanda.

Jag låter det vara osagt i vad mån 
den tilltagande knappheten på idrotts
ledare kan förklaras med hr Lindblads 
pessimistiska teori, men dock vet jag 
att en stark idealistisk anda fortfaran
de genomsyrar vår idrott. Skenbart 
motsäges detta av dagens myckna 
snack om professionalism och materia
lism, men då skall vi komma ihåg att 
detta blott täcker en liten del av idrotts
rörelsen — de få publikgynnade arena
idrotterna. ”In summa sett” är idrot
ten fattig. På många, ja, de flesta, håll 
lever den ett försakelsens och knapp
hetens liv.

Och när jag nu återigen för in peng
arna i bilden, så tror jag att jag snud
dar vid den väsentliga orsaken till att 
idrottsledarens uppgift kommit att te 
sig så föga lockande och tacksam: med 
en ofta orimligt stor insats av person
liga offer har han att föra en bitter 
kamp för ”debet och kredit” och för
lorar därmed ur sikte de ursprungliga 
höga syftena för sina ideella ambitio
ner.

Om samhället alltså, jämsides med 
sin sociala förtjänstfullhet på många 
andra områden, ville visa litet större 
förståelse för idrottens betryckta eko
nomiska läge, t. ex. genom att lossa på 
de orimligt hårda skatteskruvarna, ge
nom att inte roffa ät sig så mycket av 
de ”av idrotten skapade ”tipsmiljonerna 
och genom att överhuvudtaget visa litet 
större anslagsvilja, så tror jag att det 
skulle gå betydligt lättare att rekrytera 
folk för de oändligt viktiga ungdoms- 
fostrande uppgifterna inom idrotten.

Stöter det någon att jag talar om 
idealitet och pengar på samma gång? 
Nåväl, beklaga det gärna, men det är
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Med sikte på framtiden
Burås ungdomsråd har samlat föreningarna inom sitt arbetsområde till en infor

mations- och samarbetsträff. Sådana har vid olika tillfällen arrangerats av de flesta 
av stadens råd. Då sådana träffar synes bliva en av de kommande rådens obligato
riska och mera väsentliga arbetsuppgifter, har vi bett Buråsrådets ordförande, till- 
synsläraren Rolf Larsson kommentera den lyckade träffen.

När Burås Ungdomsråd torsdagen den 
29 september hälsade representanter för 
olika inom stadsdelen verksamma för
eningar välkomna till ett kontaktmöte, 
var det en sedan länge diskuterad och i 
rådet behandlad fråga som fördes till rea
litet. Det distrikt, som ungdomsrådet är 
redovisningsskyldigt för är ju ganska 
stort. Det sträcker sig från Liseberg upp 
mot Chalmers och omfattar hela Johanne- 
berg med utanför liggande stadsdelar än
da bort till Mölndals stadsgräns. Att hålla 
kontakt med ungdomar och ungdomsfrå
gor inom ett så stort område är omöjligt 
utan benägen medverkan av de föreningar, 
som finns där, och som själva sysslar med 
ungdom.

Ungdomsrådet bör inte vara enbart en 
styrelse för ungdomsgården utan skall i 
största möjliga utsträckning verka stimu
lerande och samlande för ungdomsarbetet 
i stort inom sin räjong. Se där den 
tanke, som ligger bakom vårt kontakt
möte. Att det dröjt såpass länge för att 
komma från tanke till verklighet i vårt 
fall, har berott på de ganska stora svårig-

likväl så att den praktiska idealiteten 
behöver penningens stöd ...

*

Uttalandena är i själva den enkla 
frågan positiva. Men tvekan röjes i 
flera detaljer, och bestämda motsätt
ningar går i dagen. Vi tror oss förstå, 
att diskussionen endast börjat. Våra 
läsare är välkomna med inlägg. Kanske 
bör nästa träffning gälla IDEALITET 
OCH PENGAR I UNGDOMSARBETET 
eller mera vardagsmässigt:

AVLÖNADE ELLER OAVLÖNADE 
LEDARE.

heter, som mött på vägen. Det är inte så 
helt enkelt att spåra upp de föreningar, 
som vi vill ha tag på. Den kommitté inom 
rådet, som arbetat med frågan, har i 
många fall utfört rena detektivarbetet. En 
del adresser har vi fått från Ungdoms- 
byrån, en del från centrala organisationer 
av olika slag, men de allra flesta har kom
mit oss tillhanda genom personliga kon
takter. Flera klasser inom Buråsdistriktet 
har fått i uppgift att skriva ner alla för
eningar, de känt till, och det har varit en 
icke obetydlig hjälp.

Till de nära åttio föreningar, som vi 
satt upp på vår lista (bör vara en god 
hjälp för den kommande tremannakom- 
mittén!), gick det ut kallelser. Vi var nog 
litet spända på, hur många, som skulle 
hörsamma vår inbjudan. Det kom sjutton 
gäster från femton olika föreningar och 
det resultatet måste man nog vara mycket 
belåten med, allra helst som det var sjut
ton mycket positiva och rätt inställda per
soner, som vi hade nöjet att se hos oss. 
Vi sa ungefär så här till dem: Vi vill att 
vi allesammans skall kunna samarbeta för 
att om möjligt ge ungdomarna den sun
dare och riktigare inställningen till sina 
egna problem, som den föreningsanslutne 
och aktive har framför den föreningslöse. 
Vi har så många sådana föreningslösa 
pojkar och flickor i vår stadsdel; vi har 
flera av dem här hos oss på vår öppna 
linje. Vi skall tillsammans försöka enga
gera några av dessa i Era föreningar eller 
på vår ungdomsgård. Ni är välkomna hit 
ner till gården för att göra propaganda 
för just Er förening och dess verksamhet 
och för att värva nya medlemmar. Vill 
Ni starta en lokalavdelning i vårt distrikt, 
skall vi försöka ordna, så att Ni får hus
rum här på gården en viss tid i veckan, 
var fjortonde dag eller något sådant. Ni 
får hjälp med ökad propaganda för Er
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verksamhet, vi får hjälp med omväxling 
i kosten på ungdomsgården. Men framför 
allt ger vi kanske några ungdomar im
pulser, som de skall kunna få nytta och 
glädje utav.

Vi fick mycket lovande svar på vår 
vädjan från alla talare, som var i elden i 
den efterföljande diskussionen. Nu är det 
ju som bekant så, att det är lätt att säga, 
att så skall vi göra, men svårare att få det 
gjort. Men även i det avseendet vill vi nog 
gärna beteckna resultatet av vårt initia
tiv, såpass man nu kan överblicka det, 
som mycket lovande. Således har redan 
det inledande stadiet passerats för att 
bilda en vargungegrupp på ungdomsgår
den. Meningen är att en skrubb på vin
den, som ännu ej varit i användbart skick, 
skall inredas just för dem. Göteborgs 
Bågskytteklubb skall komma till gården 
i mitten av oktober för att göra uppvis
ning och propaganda och är mycket in
tresserad av att bilda en lokalavdelning. 
Svenska Ungdomsringen skall ha en upp
visning i slutet av oktober och försöka fä 
igång ett danslag i vårt distrikt. Göte
borgs Roddförening skall också komma 
för ett propagandaprogram och vill gärna 
fånga in både pojkar och flickor i sina led. 
Virgo och Burås fotbollsföreningar skall i 
fortsättningen systematiskt bearbeta vår 
öppna linje och dess medlemmar liksom 
Almedals gymnastikförening.

En av kärnpunkterna i vår tanke kom 
under diskussionen mycket påtagligt 
fram. Det var när de olika föreningsre- 
presentanterna började tala med varandra 
och gav varandra tips. ”Jaså, ni har den 
svårigheten. Den kan vi hjälpa er med. 
Försök så och så. Så har vi lyckats.” Där 
såg man omedelbart av hur stort värde en 
sådan här samling är. Föreningarna måste 
i det samlande ungdomsarbetets namn 
bryta sina egna gränser och intressecirk
lar och hjälpa varandra just med tips och 
råd. Då tror jag att man kan komma be
tydligt mycket längre än man hittills 
nått.

För att fullständiga det hela vill jag 
lämna en förteckning på de föreningar, 
som låtit sig representeras vid vårt kon
taktmöte.

Burås fotbollsförening
I. K. Virgo
Getebergsängs S. D. U. K. 
Internationella folkdansen 
Göteborgs Roddförening 
KFUM
N. O. V.
KFUK
Burås S. M. U.
Göteborgs Scoutdistrikt
Svenska Ungdomsringen 
Högerns Ungdomsförbund
Göteborgs Bågskytteklubb 
Almedals G. F.

SAM:s FRAMTID I STÖPSLEVEN.
Den kommunala ungdomsverksamheten 

håller på att omorganiseras. För den ide
ella ungdomsverksamhetens del gäller det 
att följa med vad som händer, ty tidigare 
gott samarbete och föreningarnas infly
tande på den kommunala verksamheten 
får inte bli eftersatt.

Vid denna tidpunkt är det synnerligen 
lämpligt att Samarbstsorganisationen tar 
tid på sig och ser över sitt hus. Det kom
mer i höst att bli en grundlig översyn, och 
det blir höstmötets sak att svara för den. 
Det räcker då inte med en vardagskväll, 
utan vi måste ta till ett helt veckoslut. 
Höstmötet blir den 12—13 november.

Med en omorganisation av ungdomsråd 
följer för vårt vidkommande en del 
stadgeändringar. När man då tager 
upp stadgarna till prövning på ett par 
punkter, är det ju dags att också un
dersöka om de övriga paragraferna är 
ändamålsenliga.

Debatten kring förhållandet kom
munalt och ideellt ungdomsarbete har 
blivit livligare. Vi får försöka att här 
slå fast några riktlinjer om hur vi 
(SAM) ser på saken. Där finns säker
ligen mycket att diskutera.

Ungdomsdagarna har blivit en tradi
tion. När vi nu efter några år har sam
lat erfarenheter kring hur man pä 
bästa sätt skall arrangera ungdomsda- 
gar är det på tiden att draga största 
möjliga nytta av erhållna erfarenheter.

Den första paragrafen i stadgarna 
talar om Samarbetsorganisationens ar-
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• har fått barnavårdsnämndens tillstånd 

att inköpa en ny bandspelarapparat. 
Nu hoppas vi på nya tag i program
arbetet, icke minst efter kursen den 6 
och 7 december, då ytterligare en del 
ungdomsledare skall få lära sig att 
sköta en dylik apparat;

betsuppgifter. Den ger i allmänna or
dalag riktlinjerna för arbetet, men det 
skulle ju inte skada om man kunde få 
fram ett par preciserade uttryck för 
vad SAM borde ta itu med — både när 
det gäller i dag och på lång sikt.

Höstmötet kommer dessutom att få 
ta del av Barnavårdsnämndens planer 
för omorganisationen av ungdomsrå
den. Och så kommer givetvis övriga 
höstmötesfrågor upp.

Den här gången kommer inte VU att lägga 
fram färdiga förslag. Meningen är att 
ombudsmötet skall bli ett förutsättnings
löst arbetande möte, där ovan skisserade 
4 punkter kommer att behandlas i grupp
arbete. Gruppernas resultat redovisas och 
diskuteras sedan, och på vissa punkter 
blir det väl beslut. För grupparbetets re
dovisning är det preliminärt beräknat om
kring en timme för varje grupp. Den ti
den bör ju räcka till.

Inför ett så viktigt höstmöte behöver 
man väl inte poängtera nödvändigheten 
av att alla medlemmarna ser till att få 
ombud med och att de olika organisatio
nerna redan nu tar itu med att inom sig 
diskutera SAM:s stadgar och de övriga 
frågor, som kommer att bli föremål för 
behandling.

Det är ingen överdrift att säga, att hela 
inriktningen av SAM:s kommande arbete 
avgöres under veckoslutet 12—13 novem
ber.

Curt Bergström.

• gläds åt att barnavårdsnämnden i sam
råd med arbetslöshetsnämnden och un
der intim samverkan med styrelsen för 
Studiehemmet Nordgården nu kommer 
att igångsätta en sysselsättningsverk- 
samhet för partiellt arbetsföra flickor. 
Kursen kommer att hållas under dag
tid på Nordgården, som står för loka
ler och trivsam atmosfär;

• kan nu meddela, att barnavårdsnämn
den i princip beslutat att begära myn
digheternas tillstånd att bygga en ung
domsgård i Lundendistriktet. Kyrko
rådet i Lunden har upplåtit mark i 
närheten av Skogshyddan och Överås
vallen. Ungdomsdelegationen funderar 
på den vidare planeringen;

• vill vidarebefordra många och långa 
klagolåtar från föreningar utan tak 
över huvudet. Speciellt intresserade är 
vi att få tag i centralt belägna lokaler, 
gärna oömma och lämpade för scout
verksamhet. Ring ungdomskonsulenten 
om Ditt tips!

• måste tyvärr meddela, att ungdoms- 
ledarkurserna i höst icke räckt till på 
långa vägar för alla intresserade. Ett 
tjugofemtal måste avvisas från nybör
jarkursen och anmälningarna till ma
skinistkursen för filmskötare hotar 
svämma över alla tidigare bräddar. Vi 
får nog allvarligt överväga nästa års 
uppläggning och försöka med en ut
ökning;

• hoppas att än fler föreningar skall ut
nyttja möjligheten av att bilda statliga 
bidragsberättigade fritidsgrupper. Kon
takta Ungdomsbyrån för alla upplys
ningar;

• var med och hyllade 35-åriga Svenska 
Ungdomsringen, som den 15 dennes 
firade sitt jubileum på Coldin. En hon
nör för den stilfulle representanten för 
svensk ungdoms föreningsliv!

• besöktes den 7 oktober av konsulent 
Gråby från Skolöverstyrelsen. Örat vid 
nyckelhålet påstår att samtalet rörde 
sig om ungdomsledarutbildning ...
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Redaktion på reduktionsbord.
Terence Florell, Roland Adlerberth, Evert Lundström, Karl-Axel Häg
lund, Rune Brange, Torbjörn Thörngren.

Kaaawa
— göteborgsforum för ung konst

Bergsgatan 7 i Haga är adressen till 
den livaktiga konstnärssammanslutningen 
Studio Paravan. Man disponerar två rum 
och kök som redaktionslokaler. Det är ett 
trivsamt ställe som ungdomarna själva 
ställt i ordning åt sej. Drätselkammaren hyr 
ut lägenheten och vice värd Wilgot Svens
son (Paravans redaktionsvaktmästare) ser 
till att den inspirerande miijön inte saknar 
ljus, värme och diskade tekoppar. Tisdagar 
och fredagar mellan 19 o'A 21 har man 
öppet för allmänheten och aå droppar det 
in ungdomar från alla väderstreck.

I tre år har man hållit verksamheten vid 
liv, sex nummer av tidskriften Paravan 
har redigerats, stencilerats och distribue
rats, två romaner och fyra diktsamlingar 
har producerats av förlaget och initiativet 
har hälsats med ett riksomfattande in
tresse av press och allmänhet.

Sedan ett par år tillbaka driver man ock
så en filmstudio som presenterar sina 
program på Folkets Hus Teater.

1 .

Jazzskribenten Ingmar Glanzelius och kompositören Sven-Eric Johan
son tillhör dom som ”droppar in” på Paravan på tisdag- eller fredag- 
kvällar.

Vaktmästare Wilgot Svensson och Ulla Haglund ser till att tevattnet 
håller rätta temperaturen.

Die Streitkräfte kallas ett skrotcollage av Torbjörn Thörngren och 
Terence Florell.



.-------- Studieinstruktör Hans Haste:-------------------------------------------- .

Biomognaden kommer med skol mognaden

Vid en filmföreställning för barn ropa
de plötsligt en av pojkarna i salongen:

— Slutar inte det här snart?!
De andra hyssjade på honom. Han var 

tyst några ögonblick och sa sen högt:
— Det måste sluta snart. Det är så 

varmt här, så varmt att jag står inte ut.
Äldre närvarande personer kunde inte 

förstå vad han menade med värmen. 
Snart var filmen visad och ljuset tändes. 
Det visade sig då, att pojken hade dragit 
ner sin toppluva av ylle över ögonen för 
att slippa se — därav värmen.

Detta hände i Köpenhamn och den film 
som visades var något tecknat i stil med 
Kalle Anka. Pojken var i 8—9-årsåldern. 
Filmen visades inte på någon vanlig bio
graf utan vid en speciell föreställning 
ordnad för att man skulle kunna utröna 
barns reaktioner inför olika filmer. Ge
nom åren har företagits ganska många så
dana undersökningar i Sverige och i andra 
länder. Genom intervjuer i daghem, sko
lor osv. har dessutom utrönts hur ofta 
barn går på bio, vad slags filmer de ser, 
vem de går i sällskap med osv. Därför har 
vi nu en viss kunskap om det stora och 
allmänt diskuterade ämnet barn och bio. 
Det vi vet är bl. a. följande:
• Många barns filmdebut äger rum myc

ket tidigt, ända ner i 2—3-årsåldern, 
då de små följer med äldre syskon till 
matinéerna.

• Många barn går på bio varje vecka 
under säsongen. Biografen är det vik
tigaste söndagsnöjet.

• Barn ur skilsmässohem, barn från hem 
i små ekonomiska omständigheter, barn 
med mindre lyckliga hemförhållanden 
går på bio oftare än andra barn, från 
mera lyckliga hem.

• Barn från denna första kategori börjar 
också med biobesök vid lägre ålder än 
andra barn.

® De går ofta ensamma på bio, medan 
barn från mera lyckliga hem ofta har 
sällskap med sina föräldrar.

Av dessa uppgifter kan en viktig slut
sats dras: biografen har blivit en tillflykt 
för barn som har det trist på söndagarna, 
som inte vet vad de skall ta sig för på sin 
lediga tid, som inte har någon egen vrå 
där de kan hålla till med sina kamrater, 
som inte har någon som tar hand om sig, 
håller en sällskap, går på promenader, 
leker eller läser, osv. Biografen blir en 
ersättning för något de saknar, ett surro
gat för gott hemliv. Detta gäller, det vet 
vi, för många tonårsungdomar: de springer 
på bio inte av egentligt intresse för film 
men i brist på annan sysselsättning. För 
många barn är alltså situationen något 
liknande.

Vilken effekt får nu dessa tidiga ocn 
täta biobesök på barnen? Gjorda under
sökningar och iakttagelser ger åtminstone 
några svar:
• Barnen blir ofta uppskrämda av vad 

de ser på bio. Detta gäller särskilt för 
de instabila barnen, de som kommer 
från splittrade hem. De får sin natt
sömn störd, vaknar ofta upp i ångest
drömmar. De har svårigheter att följa 
med i skolarbetet eller i daghemmens 
lekar.

• Barnen berörs ofta obehagligt av fil
mer som förefaller oss vuxna tämligen 
ofarliga. Grabben i Köpenhamn var 
besvärad av en tecknad amerikansk 
film i den vanliga lite våldsamma sti
len, fastän vuxna inte tycker en sådan 
produkt är så farlig. En annan pojke, 
som då var tio år gammal, följde en 
gång med sina föräldrar för att se en 
Abbot och Costello-film, som avsåg 
att vara någon slags parodi på 
en tidigare periods skräckfilmer. 
Men han förstod inte parodien utan 
grät av skräck på biografen. Ännu fem
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år senare kan han vakna upp våt av 
svett och ropa på sin mor. Klättringar 
över hustak och efter bergväggar, vil
da polisjakter i bil, slagsmål mellan 
djur, eldsvådor, älgar eller andra djur 
som kämpar för sina liv i vattnet, barn 
i fara — detta är händelser och situa
tioner barn ofta har svårt att stå ut 
med. Vi äldre har glömt bort hur vi 
själva reagerade som barn och över
skattar därför barnens motståndskraft.

Några råd, som läkare och andra sak
kunniga som ägnat sig åt barnfilmens pro
blem vill ge föräldrar, är därför:

Barnen bör inte få börja gå på bio så 
tidigt som nu inte sällan sker. Som regel 
bör barnen vänta tills de är sex—sju år 
gamla. Ett barn är inte biomoget förrän 
det är skolmoget.

Filmerna bör väljas med större omsorg 
än nu är fallet, då ju föräldrar många 
gånger inte har en aning om vilken bio 
deras ungar skall besöka på söndagsefter
middagen. Filmen bör ha ett ämne som 
roar barnen och inte tråkar ut dem, som 
alltför många filmer gör därför att de är 
framställda för vuxna. Filmens handling 
bör inte berättas för snabbt därför att 
barnen — ovana vid filmens språk, tids- 
förkortningar, snabba förflyttningar i 
rummet osv. — då får svårt att följa med 
och följaktligen får ringa eller intet ut
byte av vad som visas. Filmen bör inte 
vara för lång, därför att barnen då inte 
orkar hålla uppmärksamheten på spänn 
under hela föreställningen. Den vanliga 
längden på en bioföreställning, omkring 
100 minuter, är avpassad för den vuxnes 
förutsättningar men passar inte barnens 
utvecklingsnivå. En bioföreställning för 
barn under 10—11 år bör inte pågå längre 
än 45 minuter i ett sträck. Åtminstone de 
första gångerna och gärna även i fortsätt
ningen bör barnen ha någon vuxen i säll
skap, helst far eller mor. Detta behov är 
naturligt nog starkare för mindre trygga 
barn.

Ett referat som detta leder till ett 
par bestämda slutsatser. För det första 
vårdslösar föräldrar med sina barns 
biobesök, inser inte vad de utsätter 
barnen för genom att släppa iväg dem 

till en lång och bråkig bioförestälning 
med jakter, skjutning och äventyr. För 
det andra är den film som bjudes på 
biograferna oftast mindre lämplig och 
ibland riktigt skadlig för de små bar
nen, de under 10—11 år. För det tredje 
fordras det tydligen att samhället och 
idella organisationer i samarbete söker 
skapa möjligheter för barnen att se god 
film. Det är ju nämligen alldeles up
penbart, att filmen har stora positiva 
värden. Den kan få barnen, likaväl 
som äldre, att ryckas med, att skratta 
och röras, att känna indignation inför 
det onda och glädje när rättvisan seg
rar. Filmen vidgar vår värld, tar oss 
med på resor runt detta klot. En all
mänt negativ inställning gentemot fil
men är således inte motiverad. Där
emot är vissa reformer önskvärda.

Vi behöver för det första mera film för 
barn i alla åldrar, småbarnsfilm, tonårs- 
film och för grupperna där emellan. För 
närvarande produceras just inte någon 
barnfilm i Sverige, därför att storbolagen 
anser det ekonomiskt alltför riskfyllt. 
Från de stora barnproducerande länderna 
importeras en del, framför allt från Stor
britannien, men inte tillräckligt. Resulta
tet blir, att barnen erbjudes filmer som 
inte alls är avsedda för barn. De fadda, 
okonstnärliga, vulgära spelfilmerna och 
de illa gjorda bråkiga tecknade djurfil
merna sättes upp på matinéprogrammen 
och kallas barnfilmer. När en film är så 
dålig, att den inte kan visas för en mera 
fordrande vuxen publik, blir den barn
film. Naturligtvis är detta galet. Barnen 
har precis samma krav på god smak och 
kvalitet som vuxna. Barn skall också ha 
god film fast avpassad för deras ut
vecklingsnivå.

Men problemet är också att visa film 
under förhållanden som passar barn. Poj
kar och flickor på 11—12 år kan väl lätt 
ta sig in till biograferna och där klara sig 
bra på egen hand. Annorlunda är det med 
de mindre. För dem passar inte biogra
fens stimmighet och långa föreställningar. 
Därför har olika ideella grupper — kvin
noföreningar, ABF och andra studieför
bund etc. — på många platser i landet bil-
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Idrottsförening och/eller ungdomsgård
När man ser tillbaka på idrottsverk- 

samheten vid våra ungdomsgårdar och 
gör en beräkning av hur många pojkar 
och flickor, som under året deltagit i våra 
tävlingar, får man fram ganska impone
rande tal. En närmare granskning visar, 
att det största antalet deltagare är i ål
dern 12—15 år för att sedan avta ganska 
markant uppåt. I åldern 18—20 år finns 
t. ex. endast cirka en tredjedel av antalet 
i åldersgruppen 12—13 år. Detta förhål
lande mellan åldersgruppernas intresse 
för tävlande är ju ingen nyhet för dem 
som arbetar inom idrottsföreningar, och 
det nämnes inte heller här som ett spe
ciellt påpekande. Det jag närmast vill ta 
upp till diskussion är, vad skall man göra 
för att behålla intresset för idrott — täv
ling vid liv hos de unga.

Vid ungdomsgårdarna ordnar vi täv
lingar i många former för att sysselsätta 
ungdomar, som ännu inte kommit i kon
takt med eller funnit sig tillrätta i för
eningsverksamheten. Idrottsverksamheten 
har visat sig vara ett gott kontaktmedel, 
och hitintills har vi huvudsakligen gått in 
för att använda den som sådant. Men vid 
sidan av denna reklamtjänst har vi för
sökt att få ungdomarna personligt idrotts- 
intresserade genom att ge dem tillfälle att 
”smaka på” hur det är att träna och tävla 
inom olika idrottsgrenar. Vi har vidare 
försökt popularisera olika idrottsgrenar 
genom film och föredrag, oftast med hjälp 
av någon välkänd idrottsman eller ledare. 
Ungdomen visar i regel ett mycket stort 
intresse för idrott vid dessa kontaktträf- 

dat barnfilmklubbar. Programmen i dessa 
göres korta och omväxlande. Barnen tas 
väl om hand av vuxna personer och kan 
känna sig trygga i sällskapet. Denna verk
samhet har på kort tid nått stor omfatt
ning och mer än 200 barnfilmklubbar 
torde nu vara i verksamhet. Detta är utan 
tvekan det viktigaste som på lång tid 
skett i Sverige när det gäller barn och 
film.

far. En hel del av våra bättre pojkar och 
flickor har som en följd av detta sökt sig 
till idrottsföreningar av olika slag. Med 
det resultatet är vi inom ungdomsgårdar
na också mycket nöjda, ty då har vi 
åstadkommit den överföring till förenings
livet som vi åstundat.
Efter en tid kommer emellertid en stor del 

av dessa ungdomar tillbaka till ungdoms
gården och vill deltaga i våra tävlingar 
och kvar i föreningen stannar endast de 
allra bästa inom den idrottsgren, som för
eningen representerar. När man då frågar 
dessa återvändande ungdomar, varför de 
inte stannade kvar i föreningen, svarar de 
ofta, att det inte blivit som de tänkt sig 
med föreningslivet. Det ordnas för lite 
tävlingar för de yngre. Där det ordnas 
med tävlingar blir det endast för de bästa, 
medelmåttorna kommer i skymundan. I 
tävlingar mellan klubbar får som regel 
endast ett bestämt antal starta. Här torde 
finnas möjlighet att låta ett större antal 
få tillfälle att tävla.

När sedan den korta tävlingssäsongen 
är över, blir tillfällena till samling ganska 
få. Finns det då ingen, som tar ett tag för 
att samla ungdomarna till träning och an
nan verksamhet i föreningens anda blir 
manfallet stort.

För att få ungdomen att stanna kvar i 
föreningarna måste tydligen särskilda åt
gärder vidtagas. Man frågar sig då, vad 
idrottsföreningarna har för möjligheter 
att intressera sig för och arbeta med ål
dersgrupperna 12—15 år? Kan det t. ex. 
ordnas med samverkan mellan skolor och 
idrottsföreningar för att utnyttja lovdagar 
till idrottsverksamhet? Vid våra senaste 
tävlingar visade det sig, att en hel del 
skolungdom aldrig fått använda en slung- 
boll och ännu mindre fått instruktion i att 
kasta den. Vore det inte lämpligt att byta 
ut exempelvis brännboll, som praktise
ras en hel del i skolorna, mot träning i 
idrottsgrenar av olika slag?

För att återgå till ungdomsgårdarnas 
tävlingar, så tillämpas sedan flera år en 
spärr för deltagandet. Endast de pojkar
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och flickor, som icke är aktiva inom 
idrottsföreningarna får deltaga. Några hat- 
sagt att denna spärr hindrar en del ung
domar att gå över till och tävla inom 
idrottsföreningarna. Det tror jag inte så 
mycket på, ty skulle så vara fallet, inne- 
bure detta att specialisterna inom respek
tive idrottsgrenar inte skulle kunna bjuda 
samma tävlingsmöjligheter som ungdoms
gårdarna. En sådan undervärdering av 
idrottsföreningarna anser jag vara full
ständigt obefogad, trots att det är för
eningsledare som framfört påståendet.

De här angivna förhållandena med
för, att en del idrottsungdomar frestas 
att vandra fram och åter mellan idrotts
förening och ungdomsgård. Dessa 
vandringar har väckt frågan om vi in
om ungdomsgårdarna skall starta 
idrottsföreningar för enbart ungdomar 
under 18 år? Dessa föreningar skulle 
då anslutas till RF. På så sätt skulle 
troligen ett större antal ungdomar få 
möjlighet till träning och tävling. Är 
det riktigt att ställa upp en förening i 
ungdomsgårdens regi med dess i för
hållande till andra föreningar speci
ella rekryteringsmöjligheter?

Visserligen har idrottsföreningarna 
samma möjlighet att använda sig av 
ungdomsgårdarnas resurser, men det 
är endast ett fåtal föreningar som gör 
det. Någon kanske säger, att det 
blir en konkurrens med idrottsför
eningar i allmänhet. På det kan man 
svara, att den risken är obefintlig, ty 
dessa åldersgrupper är så stora att det 
finns tillräckligt att göra för många 
föreningar.

En annan möjlighet vore, att det 
bleve ett intimare samarbete mellan 
ungdomsgårdar och idrottsföreningar. 
Detta samarbete skulle kunna utfor
mas så att en eller flera idrottsför
eningar svarar för idrottsarbetet (inom 
sina respektive specialgrenar), och att 
ungdomsgården svarar för det arbete, 
som kommer utöver själva idrottsverk- 
samheten. Härigenom skulle man sam
la de bästa krafterna under samma tak 
för att arbeta med de problem som hör 
ungdomen och idrotten till.

Ungdo m sgå rd snyt t
• I september hade Göteborgs Sparbank 

inbjudit föreståndarkollegiet till spar
banken för information om ungdom, 
ekonomi och sparvanor. Från bankens 
sida medverkade deras ekonomiska ex
pert, fru Carpenter, samt herr Hassel. 
Intressant initiativ, som vi hoppas skall 
bära frukt genom fortsatt ekonomi
fostran av vår ungdom ute på fältet.

• Ungdomsgårdarnas och arbetsstugor
nas schema för arbetsåret är nu fast
ställda och inbjuder till intressant läs
ning. Intresserade kan komma till ung- 
domsbyrån för högläsning. Eller kan
ske ännu bättre: Vänd Dig till ung
domsgården inom Ditt distrikt och tala 
med föreståndaren. Där får Du säkert 
upplysningar.

® Idrottsinstruktörerna har haft en svet
tig september. Den stora femkampen 
har — som framgått av dagspressen — 
genomförts med stort deltagande av 
ungdomliga spänstfenomen. Terräng
löpning, hopp, kast, sprinterlöpning 
och simning är de grenar, som tävling
arna har omfattat. Nu funderar Eng
lund och Co på hur nästa års — kan
ske internationella — tävling skall få 
för utformning.

• Föreståndare och assistenter har också 
varit samlade under september månad 
till gemensamma överläggningar. En 
hel del intressanta rapporter från som
marens kurser och resor lämnades. 
Sally Lundin med flera medhjälpare 
demonstrerade fiffiga kasperdockor, 
som enligt uppgift, skall bli den stora 
schlagern i barnarbetet på våra ung
domsgårdar instundande höst.

Nu hoppas jag bara, att de, som har 
andra åsikter om hur problemen skall 
lösas, säger sin mening i nästa nr av 
Vi alla.

Lennart Englund.
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10 händelserika dagar i Ruhr *
Tio ungdomsledare frän Göteborg fick i 

sommar uppleva en innehållsrik tysk- 
landsresa.

Landkreises Recklinghausen har stått 
som inbjudare och arrangörer. Meningen 
med denna inbjudan var en invit till fort
satt utbyte med ungdomar, städerna 
emellan.

Vi placerades redan frän början i en 
äkttysk miljö — i ett vandrarhem fyllt 
med stojande, Lederhorsenförsedda grab
bar och sjungande, spelande flickor. 
Vandrarhemmet var beläget i en natur
skön trakt i Haltern am See, en grön oas 
i det svarta Ruhrområdet. En buss stod 
till vårt förfogande och med denna gjorde 
vi dagliga utflykter.

Särskilt intressant var det att stifta be
kantskap med de tyska ungdomshemmen. 
Dessa drivas i regel i kyrklig regim, med 
undantag av ”Haus Beck”, vilket i någon 
mån motsvarar våra ungdomsgårdar. 
Detta ungdomshem stod under inflytande 
av Landkreises Recklinghausen och med 
ekonomiskt stöd av 4 småstäder i kretsen. 
Här bodde deltagaren i internat och be
talade 1.50 D. M. per dygn. Schemat var 
upplagt i femdagars- och veckoslutskur- 
ser och där kunde alla intressen spåras. 
Mest iögonfallande verkade dock intres
set för musik och sång vara.

Vi koncentrerade oss givetvis på de so
ciala inrättningarna, men tittade också på 
flera av de kända tyska vattenborgarna, 
besåg parkanläggningen Gruga i Essen 
och gjorde naturligtvis en resa am Rein. 
Från Bonn, där vi i förbifarten besåg 
Bundeshaus, gick färden till Koblenz, 
vilket som i de flesta andra städer har en 
paradgata med flotta hus och vackra 
planteringar, men som också visade kvar
ter vilka gav intryck av utdöd stad. Vege
tationen i ruinerna har hunnit växa hög 
på 10 år.

Under våra promenader i de tyska små
städerna fäste man sig särskilt vid att alla 
hus som uppfördes, byggdes med mottot: 
Allt skall se likadant ut som före kriget. 
Därför verkade städer, som var nästan 
helt nybyggda, fortfarande gamla. Men 
givetvis fanns det också hus med modern 
arkitektur, t. ex. det nybyggda biblioteket 
i Erkenschwick — Oer. Detta ljusa, luf
tiga och färgharmonierande bibliotek 
kunde man med några enkla arrangemang 
ändra om till en fullgod teater.

Ett annat hus i den moderna stilen var 
en folkhögskola, placerad i centrum av en 
blivande stad. En folkhögskola med egen 
radioanläggning, verkstad för skulptörer, 
målarateljé, fotolaboratorium, bibliotek 
och läsesal m. m. m. m. Allt detta var im
ponerande.

Men även de mörkare och tristare in
rättningarna fingo vi tillfälle att studera.

Fängelset i Recklinghausen verkade av
skräckande, trots den yttre fasaden som 
bestods med blommor och grönt. Här be
hövde dock fångarna stanna i högst 3 
månader — för oss var det tillräckligt 
med 1 timme.

En uppfostringsanstalt för miljöskadade 
barn och vanartiga ungar var nästa etapp. 
Anstalten drevs i katolsk regi med stats
anslag, och den disponerade både gamla 
och moderna lokaler. Anläggningen om
gavs av en vacker park med tillhörande 
blomsterodling. Klientelet bestod av flic
kor i åldern 6—17 år, och dessa uppfost
rades och undervisades till största delen 
av nunnor.

Anstalten inrymde egen skola och loka
ler för fritidssysselsättning, — Men varje 
tillstymmelse av hemmiljö saknades. En 
episod må gälla som exempel.

Vid passerandet av de vita, kala sov- 
logementen stannade blicken vid den 
långa raden av lika muggar. Mitt bland
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Nyttiga småskrifter
ABF och Unga Örnar har i samarbete ut

givit några små handledningar rörande de 
i all ungdomsverksamhet aktuella arbets
formerna läsning — film — dockteater.

Avsnittet om läsning har överlåtits åt 
Elsa Olenius, som i en liten broschyr på 
16 sidor Vi läser böcker har lyckats åstad
komma en koncentrerad handledning för 
unga ledare av sagostunder, bokklubbar 
och bokcirklar. Hon har på detta begrän
sade utrymme kunnat samla
a) en liten återblick på utvecklingen för 

barn- och ungdomsböcker;
b) tips för bokbedömning;
c) några exempel på lämpliga böcker för 

olika åldrar med förslag till frågor och 
diskussionsämnen för behandlingen i 
klubben;

d) en förteckning över mera omfattande 
handledningar i ämnet; och

e) en lista över omistliga ungdomsböcker.
Dessa ”stolpar” eller ”utkast” till cir

kelarbete bör vara värdefulla som upp
slag och en första vägledning för ledare, 
som vill arbeta med böcker, och den 
”branschen” är all stimulans värd.

Hans Haste, som gästade ungdomsleda
rekursen i september och som medverkar 

dessa tronade en grön hund, bärande sin 
ägarinnas tandborste. Det var den enda 
personliga tingest vi skådade på denna 
anstalt.

De två sista dagarna tillbringade vi som 
tyska familjmedlemmar. Det var ett par 
härliga dagar — ljuvligt att slippa 
höra stojet på morgnar och kvällar och 
härligt att få byta den knirkande vand- 
rarhemsslafen mot en exponent för den 
berömda tyska sängkulturen. Och — kan
ske det väsentliga — vi fick tillfälle att 
fråga och diskutera med våra värdar om 
vad vi sett och inte sett. Jag tror att 
denna vistelse gav oss en mera hel och 
riktig bild av Tyskland än den bussresor
na och studiebesöken kunnat ge.

Asa Tisell. 

i detta nummer av Vi alla, har av sitt 
filmkunnande fällt ut 21 sidor filmkun
skap för ungdom under rubriken Bio på 
vårt eget sätt. Några rubriker torde kunna 
verka som lockbete.

En präst och hans pojkar.
En kortfilmens mästare.
Biovanor, egna och andras.
Svenskt och ryskt.
I filmens verkstad.
Gangsters på film och i verkligheten. 
Duger vi som filmförfattare?

I varje avsnitt förekommer arbetsupp
gifter och diskussionsämnen rörande olika 
problem. Till sist får man en till synes 
lagom dosis tips beträffande studiemate- 
riel och film.

Bio på vårt eget sätt är en god hjälp
reda i arbetet för att få filmnjutandet att 
likna något annat än passivt gapande 
munnar.

Aktivitet i sig själv ger den sysselsätt
ning som den tredje broschyren är ägnad 
åt. Den heter Vi spelar dockteater. Jan- 
Axel Kylén är författaren. Häftet är något 
mera omfångsrikt och mera allmänt in
struktivt än de båda andra handledning
arna. Tyvärr har författaren inte kunnat 
räkna med någon allmän kunnighet i sitt 
ämne. Han måste ge de primära förutsätt
ningarna för handdockspelet, exempelvis 
tillverkningen av dockor enligt olika me
toder. Så behandlas också scen, belysning 
och ”maskineri”. Han visar vidare, hur 
man bygger upp en pjäs för barn, samt 
ger instruktion beträffande dekoration, 
kulisser och musik. Till sist lämnas några 
pjästips och en studieplan för handdocks- 
kurs.

Dockteater är ingen stor sysselsättnings- 
form just nu, men den är en gedigen så
dan. Den griper och leder till ett intimt 
och utvecklande intresse, som känns väl
görande i vår bullertid.

Samtliga handledningar kan rekvireras 
från örnförlaget, Vallingatan 21, Stock
holm. Vi läser böcker och Bio på vårt 
eget sätt kostar 50 öre, medan Vi spelar 
dockteater står i 75 öre.
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Helårskurserna för ungdomsledare 
rönte som väntat ett livligt intresse från 
början. Ungdomsledare från skilda orga
nisationer passade på tillfället att ytterli
gare förkovra sig och göra sig bättre rus
tade som ledare. Men även en hel del än
nu icke aktiva ledare tog tillfället i akt 
för att vinna god underbyggnad i sin kom
mande ledargärning.

Nybörjarkursen blev snabbt fulltecknad 
och ett 30-tal intresserade måste tyvärr 
på grund av platsbrist avvisas. Upplägg
ningen av kursen fordrar också ett be
gränsat deltagarantal för att arbetet skall 
bliva så effektivt som möjligt.

Fortsättningskursen måste på grund av 
tekniska skäl flyttas till torsdagar och 
där kunde barnavårdsdirektör Gustav 
Hedqvist i sitt öppningstal hälsa ett 30-tal 
kursdeltagare välkomna.

Bägge kurserna börjar terminen med 
en rad föreläsningar i psykologi av fil. lic. 
Robert Rebas. Jämsides därmed behand
lar ungdomskonsulent Kjell Andersson 
ungdomsarbetets metodik, huvudsyften, 
praktiska ungdomsledarfrågor och tips.

I fortsättningen kommer ytterligare en 
hel del ämnen att behandlas, bl. a. kom
munalkunskap, sociologi, idrott, nykter
hets- och sexualfrågan, reklam och propa
ganda, muntlig framställningskonst m. m. 
Intressanta ämnen och viktiga i allt ung
domsarbete.

Så är det bara att gratulera dem som 
lyckats få plats i kurserna. Starten lovar 
gott för framtiden.

Deltagare i fortsättningskursen. 
Andersson, Inga-Lill, Mossebergs Ug 
Arvidsson, Ulla, Krokängsgården 
Berlin, Anna-Lisa, Högsbotorps Ug 
Björnram, Stanley, Krokängsgården 
Bobeck, Laila, Eftermiddagshem 
Brange, Rune, Nylöse ungdomsgård 
Cederlöf, Jan, Bagaregårdens Ug 
Eliasen, Karin, Gamlestadens arbetsstuga 
Fendrisch, Eivor, Polisen 
Heintz, Hans, GAIS 
Hjalmarsson, Gösta, Majornas Ug 
Jonsson, Asta, Majornas ungdomsgård 
Karlsson, Lars, Burås ungdomsgård 
Lindström, Yngve, Vidkärrs ungdomsgård 
Malmkvist, Stig, Bjurslätts ungdomsgård 

Millblad, Kerstin, Bjurslätts ungdomsgård 
Niclason, Maj-Lis, Burås ungdomsgård 
Nilsson, Bror, Frisksportdistriktet 
Olsson, Edvin, Majornas ungdomsgård 
Pettersson, Ann-Marie,
Reifors, Barbro, Bagaregårdens Ug 
Persson, Evert, Studiehemmet Nordgården 
Schweder, Neta, Liberal ungdom 
Soneryd, Sture, Jättestens ungdomsgård 
Strandberg, Ingvar, Vidkärrs Ug 
Svennenfors, Gunnel, Nylöse Ug

Deltagare i nybörjarkursen.

Adolfsson, Kent, Högsbotorps Ug 
Andersson, Eviose, Parkleken 
Andersson, Gunborg, Lindholmshemmet 
Alvsing, Lennart, Idrottsrörelsen 
Borregård, Paul, Högsbotorps Ug 
Frisk, Arnold, Majornas ungdomsgård 
Jonasson, Lennart, 
Holm, Ingvar, KFUM
Heijde, Gunnar, Mossebergs ungdomsgård 
Persson, Ingemar, Baptistförsamlingen 
Jakobsson, Julia, Barnsköterska 
Börjesson, Britta, Barnsköterska 
Sonesson, Britta, Arbetsstugorna 
Karlsson, Maj-Britt, Scoutrörelsen 
Olofsson, Maj-Britt, Scoutrörelsen 
Åkerström, Gun, U. R. K.
Ohlsson, Lars-Olof, Aeroklubben 
Fråst, Gunnar, ABF, Unga Örnar 
Cronander, Inga Lisa, U. R. K.
Nilsson, Gunnar, Frälsn.-arméns scoutkår 
Öhnander, Bengt Arne, Liberal Ungdom 
Börjesson, Sixten, Frisksportrörelsen 
Bäckvall, Algot, Frälsn.-arméns scoutkår 
Svensson, Majken, Barnsköterska 
Nilsson, Gunnel, Sjuksköterska 
Nilsson, Helfrid, Sjuksköterska 
Karlsson, Osvald, Pastorsadjunkt 
Tillberg, Ulla, Barnträdgårdslärarinna 
Ohlsson, Signhild, Guldhedens sönd.-skola 
Eriksson, Kristina, Bagaregårdens Ug 
Gustavsson, Lillvor, Kålleredshemmet 
Jutbring, Sören, Idrottsrörelsen 
Jansson, Gösta, Idrottsrörelsen 
Svensson, Lennart, Idrottsrörelsen 
Itskowitz, Lars, Nylöse Ug och Utby IK 
Olofsson, Arne, NTO 
Bergstrand, Yvonne, NTO
Kjellbratt, Harry, Arbetsstugorna 
Gustavsson, Börje,
Ohlsson, Sven, Fångvården
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ASSISTENTER:

har vi att meddela en hel rad personal
förändringar vid ungdomsgårdarna.

Sture Soneryd här 
bredvid har vi pre
senterat tidigare, 
när han fick sin 
första anställning i 
ungdomsverksam
heten här, nämligen 
som assistent vid 
Krokängsgården. 
Han är nu 2 år äld
re, men annars du
ger uppgifterna i nummer 5/1953 med till
lägget, att han numera är föreståndare vid 
den nya Jättestens ungdomsgård.

Stanley Björnram, 
30 år, nybliven före
ståndare vid Krok
ängsgården, har si
na erfarenheter om 
människor och or- 
ganisationsliv från 
kamraterna vid SKF 
och föreningarna 
där. Han har varit 
ordf, i SKF:s social
demokratiska ungdomsklubb, sekreterare 
i verkstadsklubben och ledamot av klub
bens studiekommitté. Vid LO-skolan och 
genom andra kurser har han skaffat sig 
insikter i frågor som berör hans nya verk
samhetsområde: Psykologi, medlemsvård, 
föreningskunskap m. m.

För övrigt får vi denna gång nöja oss 
med att räkna upp de många nya med 
uppgift om ålder, placering och föregåen
de anställning eller föreningstillhörighet.

Bjurslätts ungdomsgård, NTO-aren Ker
stin Millblad, 27 år, som varit vik. assis
tent vid Mossebergs ungdomsgård.

Jättestens ungdomsgård. Tidigare KFUK- 
sekr. och scoutledaren Ingrid Monié, 27 år, 
har förflyttats dit från assistenstjänst vid 
Krokängsgården.

Krokängsgården. Karl Mattsson, 31 år, 
är ny i staden. Han har prövat på en hel 
del, bl. a. Skå barnby och Skrammellege- 
pladsen i Köpenhamn.

Kålltorps ungdomsgård. Lennart Sand
berg, 31 år, med rötter i IOGT och SSU 
kommer närmast från Fyrisgården i Upp
sala.

T. f. FÖRESTÅNDARE:

Bagaregårdens ungdomsgård. Jan Ceder- 
löf, 27 år, tidigare assistent vid Majornas 
resp. Bagaregårdens ungdomsgårdar.

Mossebergs ungdomsgård. Inga-Lill An
dersson, 24 år, som är anställd som assis
tent vid gården.

Vidkärrs ungdomsgård. Ingvar Strand
berg, 28 år, redan hemma i gården som 
assistent.

T. f. ASSISTENTER:

Bagaregårdens ungdomsgård. Barbro 
Reifors, 21 år, som just gjort en prakti- 
kanttermin vid Nylöse ungdomsgård.

Krokängsgården. Ulla Arvidsson, 23 år, 
har också skaffat sin ungdomsgårdsprak- 
tik här i staden.

Mossebergs ungdomsgård. Gunnar Hej- 
de, 22 år, som vuxit upp inom KFUM och 
bl. a. jobbat på Sparreviken.

Vidkärrs ungdomsgård. Yngve Lind
ström, 26 år, som varit medhjälpare både 
vid Majornas och Vidkärrs ungdomsgår
dar.
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Glöm inte »
OMBUDSMÖTET 12—13 NOVEMBER.

Samarbetsorganisationens ombudsmöte 
hålles under ovannämnda dagar på Strand 
Hotell, Stenungsund.

Lördagen kommer att ägnas åt ung
domsrådens omorganisation.

Söndagen inleds med grupparbete i fyra 
grupper, som skall behandla:

a) SAM:s stadgar och inre organisation
b) Framtida arbetsuppgifter
c) Förhållandet kommunalt — ideellt 

ungdomsarbete
d) Ungdomsdagarna

Dessutom kommer sedvanliga frågor 
upp (ev. motioner, ansökan om inträde 
m. m.).

Dagordning med tidsschema kommer att 
sändas direkt till anmälda deltagare.

Avgift: 15.— inkl, resa, kost och logi.

Din organisation blir väl representerad?

UNGDOMSRÅDEN I

Ramberget
Buräs 
Kristine

Bjurslätt Götaberg
Frölunda Kålltorp
Kungsladugård Masthugget 
Majorna 
Nylöse 
Bräcke

Lunden 
Nordhem 
Redbergslld 
Sanna 
örgryte

CO




