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Tämligen ofta får stadens ungdomsarbete besök av studiedelegationer från olika 
håll och länder. Besöken är glädjande liksom de tillfällen vi själva får att komma 
ut och lära. Men ser vi allt och vill vi alltid se?

Vi gjorde en erfarenhet en gång, när vi hade besök av ett sällskap tyska ledare. 
De serverades en laddad vecka med rätt förstås för var och en att ta vara på det 
som intresserade, bl. a. erbjöds de att vara med och titta på en stor, nationell orien
teringstävling. Uppsåtet var — och det meddelades också — att visa något svenskt 
originellt i idrottsväg, något som de tyska vännerna icke förut varit med om.

Nå, det var nu ingen som begärde, att alla skulle följa med, men motiveringen 
från ett par hemmasittare var be
klämmande: ”Det där är bara mill- 

det man tror och vill se. Men det är

tära förberedelser.” Detta sagt allt
så om en företeelse, som vederbö
rande förut inte hört eller sett nå
got av.

Det må ju sägas, att vi alla 
projicerar våra egna förhållanden 
och värden på omvärlden och ser

ju detta som är så hemskt.
Visst skall man jobba för FN, föreningen Norden och mellanfolkligt samarbete 

över huvud taget, men deklarationerna om dessa ideal skorrar betänkligt, om man 
i den innersta kretsen, det egna samhället, primärt misstror grannen om hörnet.

Handen på hjärtat. Har Du inte själv någon gång tagit stridsställning i någon 
av följande motsättningar, som ofta kunnat iakttagas: scouting — Unga Örnar, idrott 
— studier, politik — religion. Och hur lätt har vi inte för att tala om ”de förban
nade utlänningarna”.

Spejar vi ut över världen, ser vi nu hur gamla motsättningar och bristande 
utjämningsvilja håller på att kasta Europa tillbaka i gammal splittring.

Skygglappar!
Intet är för smått för att kunna göras till något väsentligt i fråga om avstånds

tagande.
Här pläderas inte för en grå nivellering. Du har full rätt att söka det som för 

Dig synes vara det enda nödvändiga. Men så skulle ju också allt annat falla därtill. 
Det främsta intresset får inte leda till ensidighet, trångsynthet och självtillräcklig
het. Inte behöver en andlig rotfasthet störas av fysiskt välbefinnande eller av 
socialt ansvar, av kärlek till naturen eller av håg till spänningsfylld kamp.

Livets register är stort.
Och vem räknar alla de många, sökande unga — ty de unga är tidvis ideellt 

inriktade sökare — som visats bort av arrogans och illvilja för att hamna i de 
påtagliga realiteternas värld, hos penningen och makten.

REKORD!?
Staden Pretorias 100-årsjubileum cele

breras bl. a. av 26 unga svenskar, folk
dansare i Svenska ungdomsringen för 
bygdekultur, vilka gör en tripp på fem 
veckor (trots flyg fram och tillbaka) dit 
ned för att återgälda ett besök 1953 av en 
trupp sydafrikaner, som lärt sig folkdans 
av Nääs-kursare. Detta kulturellt mel- 
lanfolkliga utbyte är rekord i ungdoms
ringens utlandsförbindelser. För deltagar
na blir resan givetvis en enastående upp
levelse. Vi alla hoppas kunna presentera 
ett resebrev i decembernumret.

SKRAMMELMUSIKENTUSIASTER 
får sin stora chans vid en kurs, som bar
navårdsnämnden anordnar under dagarna 
19—21 november i år. Ungdomsledare i 
Göteborg, som är intresserade av att lära 
sig leda skrammelmusik, inbjudes att del
taga i kursen. Som ledare för denna har 
den kände ”Skrammel-Nisse”, kantorn 
Nils Lindgren, engagerats. Närmare med
delande i dagspressen och hos

Ungdomsbyrån, tel. 17 09 20 eller
11 16 34



Avlönade eller oavlönade ledare 
i ungdomsarbetet?

Vi allas appsll om diskussion av det rubricerade problemet hunnit samla tre 
inlägg- till detta nummer. Marginalen mellan utgivningsdag och pressläggning 
av följande nummer är tyvärr smal. Stadens ungdomskonsulent Kjell Andersson 
har emellertid länge funderat på denna fråga. Han lämnar här en del funde
ringar, som kanske lockar till motsägelse.

Idealitet har icke sällan blivit satt som 
motsats till avlönat ungdomsledarskap. 
Dock tycker man sig finna att talet om 
hänförelse och offervilja brukas mest av 
dem, som från en punkt i periferin be-

för det första
vill vi påminna om

PRISTÄVLINGEN
om linoleumsnitt för Vi allas omslag.
Tävlingen utlystes i förra numret och 

pågår hela detta året. Bidrag skall alltså 
vara ungdomsbyrån tillhanda senast den 
31 december. Vi påminner också om, att 
tre små uppmuntringspris utdelas, men 
deltagarna har dessutom chansen att få 
se sitt bidrag på tidningens omslag.

I nummer 6 har konstnären och läraren 
Arne Stubelius talat om, hur man skall 
bära sig åt. Arbetet är ett idealiskt ämne 
för hobbygrupper. Tänk bara på att hålla 
omslagsbildens proportioner.

Bilden på omslaget till detta nummer 
har skurits av 12-åriga Agneta Larsson i 
Ånässkolan. Från Änäs var också med 
Agneta jämnårige Ingemar, som produce
rat omslagsbilden till nummer 6.

På baksidan av tävlingbidrag skall an
tecknas namn, adress, födelseår samt 
skolklass, fritidsgrupp eller förening, 
som tävlande tillhör. Juryn, med konst
nären Knut Irwe i spetsen, väntar med 
spänning på de ungas bilder. 

traktar ungdomsarbetet som något både 
nyttigt och vällovligt — bara arbetsin
satserna utföras av andra än vederbö
rande själva. Frånvaron av egna insatser 
motiveras ofta med ”att man inte har 
tid”, vilket torde innebära att det egna 
livet med utbildning, karriärsträvanden, 
hobbies och dylikt helt kräver den tid 
som eljest skulle stå till buds för even
tuella insatser inom ungdomsarbetets 
ram. Givetvis får man också räkna med 
att en stor del av människorna hyser 
rädsla inför de omfattande arbetsuppgif
ter, som hör till ungdomsfostringsarbete, 
och att en hel del är rent likgiltiga inför 
de arbetsuppgifter det här är frågan om.

Och likväl. Ungdomsarbetet blir då 
och då en plats för nyfikna gästspelare. 
Personer, som efter en förstaperiod i sitt 
liv, efterhand börjar känna vantrivsel 
med sitt arbete, kommer mycket ofta 
fram till en punkt, då man vill göra en 
social insats på något sätt. Att vinna in
flytande och maktställning kan även vara 
bevekelsegrunder som kommer folk att. 
kasta sina blickar på förenings- och ung
domsarbete. "Jag har alltid velat arbeta 
med ungdom", eller ”jag har så god hand 
med människor" bekräftar en del vid en 
förfrågan, varför de just valt ungdoms
arbetet som föremål för sitt intresse.

Det är många gånger svårt att vara 
kallsinnig och behöva utmåla ungdoms- 
ledarens arbete som ett arbete på sikt. 
Trots påpekandet om de stora resurser 
av psykisk och fysisk kraft och uthållig
het, som en ungdomsledare måste ha, 
trots varningen för arbetets hänsynslösa 
utlämnande av ledarens eget jag, hans 
stolthet och helyllevärdighet, så är det 
många som ger sig i kast med ungdoms-
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ledarskapet med fullständigt förutfattade 
meningar.

Verkligheten medför därför ganska ofta 
besvikelser för den som startat sitt ar
bete från en felaktig utgångsställning. 
Att glädjemomenten så småningom ock
så infinner sig kan vara nog så svårt att 
förklara för den, som väntat sig att nå 
ett snabbt resultat. Åtskilliga lämnar ock
så ledarskapet inom ungdomsrörelsen, in
nan de ens fått känna tillfredsställelse av 
att vara accepterade av unga människor.

Ungdomsarbetets brist på ledare 
kan naturligtvis förklaras på flera 
andra sätt. Jag har sålunda den upp
fattningen, att ungdomsledaren icke 
är accepterad i dagens svenska sam
hälle.

Visserligen kan det här påpekas 
det varierande arbetsfält, inom vilket 
ungdoms- och föreningsledare av olika 
typ förekommer. Likaledes skulle op
ponenten kunna peka på de vackra 
lovord, som den statliga ungdoms- 
vårdsutredningen och en hel del andra 
utredningar lämnat dem, som gör in
satser för ungdomens fritidsverksam
het. — Men tänk själv efter — upptas 
ungdomsledaren som en fullvärdig 
ungdomsuppfostrare exempelvis vid 
sidan om andra pedagoger inom vårt 
skolväsende? Svaret måste bli ett tvek
löst: ”Nej!”

Likväl inrymmer fritiden, den alltmera 
utökade fritiden, sådana problemkom
plex, att den inger den enskilde såväl 
som samhället stora bekymmer. Nog 
måste det för alla och envar vid det här 
laget vara tämligen klart, att fritiden icke 
enbart användes för uppbyggnad och re
kreation utan även i stor utsträckning — 
i synnerhet i våra storstäder — av de 
unga nyttjas för rent destruktiva syssel
sättningar.

Man blir likaledes förbluffad över de 
få vetenskapliga undersökningar, som 
berör ungdomsåldern och dess problem. 
I jämförelse med de empiriska iakttagel
ser, som barnpsykologin kan upplysa, 
måste ungdomspsykologin utan tvivel 
känna sig som ett styvbarn.

Jag förstår att det kan förefalla olo
giskt att först gruffa över den brist på 

kunskap om ungdomen vi i själva verket 
har och sedan i samma andetag komma 
med förslag till metodik. Jag dristar mig 
ändå till detta, icke minst efter att ha 
studerat befolkningsutvecklingen och i 
samband därmed de växande ungdoms- 
kullar vi har att vänta här i landet. Ett 
låt-gå-system inom ungdomsarbetet kom
mer med all sannolikhet att i framtiden 
lämna en besk eftersmak.

Vill man vara med om att före
bygga, så menar jag att ungdomsledar- 
problemet får tagas upp till en betyd
ligt mera radikal behandling än vad 
som hittills gjorts. Det kommer att 
ställa krav på pengar, utbildnings- 
och fortbildningsmöjligheter inom ung
domsarbetets speciella ram samt en 
väsentligt ändrad grundsyn på hithö
rande ting från allmänhet och det 
fria organisationslivets representanter i 
Sverige.

Den del av debatten om ideellt ung
domsarbete kontra avlönat dylikt, som 
hittills i så stor utsträckning präglats av 
en ofruktsam snyftmentalitet, måste av
färdas. De ideella ungdomsorganisationer
nas arbete får dock inte underskattas. 
Den självuppfostran, som där kan åstad
kommas, är värd mycket större upp
märksamhet än som hittills varit fallet, 
icke minst från de anslagsbeviljande 
myndigheterna.

Många tecken tyder emellertid på, 
att ungdomsföreningarna inte förmår 
utföra de arbetsuppgifter, som många 
hade tänkt sig att de skulle kunna ut
föra. Mest markant är detta i storstä
derna. Där behövs det vid sidan om 
ungdomens eget föreningsliv, en rikt 
differentierad, väl genomtänkt och 
planlagd fritidsverksamhet. För denna 
fordras naturligtvis kunniga och ut
bildade ungdomsledare. Ledare som 
har intresse att vistas bland ungdom. 
Ledare som har tid att lyssna, stödja 
och hjälpa. Ledare som för dessa hög- 
kvalificerade uppgifter erhåller rimlig 
ersättning.

Skulle en sådan arbetsuppgift inte 
vara värd att arvoderas? Enligt min 
uppfattning är det en synnerligen be
tydelsefull variant av allt annat före-
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kommande socialt och pedagogiskt ar
bete bland barn och ungdom, som icke 
är mindre viktig därför att den ut- 
föres under andra människors fritid 
och att det inte existerar av den eller 
den styrelsen eller myndigheten fast
ställd undervisnings- eller sysselsätt- 
ningsplaner.

Det talas om konkurrensen med de fri
villiga organisationerna. Denna diskus
sion förekommer mest i de sammanhang, 
då något kommunalt organ är huvudman 
och bedriver fritidsverksamhet. Denna 
konkurrens bör kunna bli en stimulans, 
i synnerhet om de fria ungdomsförening
arna får ökade resurser till sitt förfogan
de. Förresten: Vem har sagt att en fri
tidssysselsättning med s. k. neutrala äm
nen nödvändigtvis skall drivas i kommu
nernas regi? Givetvis borde det vara 
möjligt, att även låta ungdomsrörelsen 
benyttja sig av avlönade ungdomsledare. 
Hur kommer utvecklingen att bli därvid
lag? Som ett försvar för fritidsverksam
het i kommunens regi, må emellertid näm
nas åtskilligas motivering, att de unga 
inte bör bindas för en viss ideologisk in
riktning alltför tidigt. ’’Nog borde man 
kunna få slöjda eller spela bordtennis 
utan att behöva skriva på ett medlems- 
papper för den eller den föreningen”, 
hörs icke sällan i debatten.

Fritiden räknas av många som en be
tydelsefull både inkomst- och studietids
faktor. Människan vill se framåt. Den vill 
också känna trygghet. Har samhället råd 
med att inte ha råd att betala dem som 
sysslar med ungdomens fritidsfostran? 
Har vi rätt att be vissa människogrupper 
lägga ner hela sin kraft under fritiden 
för en så viktig samhällsgagnande upp
gift utan att lämna rimligt vederlag?

Ungdomsarbetet måste komma i 
samma klass som andra fostringsupp- 
gifter. För att få fram bra ungdoms
ledare fordras utbildning och fortbild
ning av dem, som vill ägna sig åt ung
domens fritidssysselsättning. Enligt 
uppgift kommer Vi alla i ett komman
de nummer att behandla härmed sam
manhängande problemställningar. Det 
är en riktig linje, att söka skapa opi
nion för ökad ungdomsledarutbildning.

Kanske kan framtiden inrymma en 
förstående och positiv allmänhet inför 
detta arbetsfält. Ungdomsledaren klap
par på porten, på vilken det står: ”Av 
samhället accepterade”. Kommer porten 
att öppnas?

Kjell Andersson.

Nils-Ivar Engberg, NTO-are, tidigare 
föreståndare vid Krokängsgården och 
ordförande i SAM, nu tjänsteman vid 
Barnavårdsnämnden, har lämnat oss föl
jande synpunkter.

För att uppnå ett högre produktionsre
sultat, en effektivare förvaltning, en hög
re levnadsstandard, låter man experter 
utarbeta rationellare arbetsmetoder och 
strävar efter specialutbildning av arbe
tare och tjänstemän inom respektive ar
betsområden. På grund av denna effekti- 
visering och specialisering blir hela sam
hällsstrukturen mer och mer komplice
rad och för gemene man blir det allt svå
rare att tränga in i hithörande frågor. 
Eftersom föreningslivet är en del i sam
hällsmaskineriet är det naturligt, att även 
föreningarna drages med i denna utveck
ling. Det skulle betyda att ungdomsor
ganisationerna nu mer än förr behöver 
heltidsanställda ledare med specialutbild
ning. Man kan redan nu se, att ett flertal 
organisationer anställt och anställer in
struktörer, ombudsmän, sekreterare m. 
m. och denna kader kommer sannolikt 
under de närmaste åren att öka. Dessa 
heltidsanställda ledare blir dock, som 
stadssekreterare Lindblad framhåller i 
sin artikel, ledare för ledare och admi
nistratörer.

På grund av organisationernas blyg
samma ekonomiska förhållanden kommer 
icke dessa heltidsanställda ledare att fyl
la de behov som finnes av sådan arbets
kraft, utan man måste räkna med en stor 
insats från de oavlönade ledarna. Dessa 
ledare kan man indela i två stora grup
per. Dels de som handhar ledningen av 
föreningarna och dels gruppledarna. För 
att få ett effektivt arbete i en förening 
och för att knyta nya kontakter behöver 
man fördela arbetet på små grupper, där 
deltagarna har möjlighet att odla sina in-
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tressen och hobbies. Detta grupparbete 
är emellertid inte tillräckligt, då man 
där inte har möjlighet att ge deltagarna 
en inblick i och kunskap om rörelsens 
målsättning och arbetsmetoder. Därför 
behövs föreningsmötena där man har 
möjlighet att dryfta gemensamma ange
lägenheter och problem, genom program- 
och upplysningsverksamhet ge underlag 
för kulturella och samhälleliga strävan
den och där man skapar en gemensam- 
hetskänsla hos medlemmarna. En arbets
metod som här skisserats fordrar emel
lertid en stark insats från ledarnas sida 
för att resultatet skall bli det bästa. Det 
gäller att organisera hela detta arbete, 
att anskaffa och även föranstalta om ut
bildning av ledare, att svara för program
verksamheten, att sköta propaganda- och 
upplysningsverksamhet och att svara för 
föreningens ekonomi och administration. 
Av vad som ovan nämnts företer de ar
betsmetoder, som användes av ungdoms
organisationerna stora likheter med ung
domsgårdarnas. Har då organisationerna 
de resurser som erfordras för att kunna 
hävda sig gentemot den kommunala verk
samheten?

För att svara på den frågan vill jag 
gärna draga några paralleller mellan 
nämnda former av ungdomsarbete. I led
ningen för varje ungdomsgård finns en 
heltidsanställd föreståndare och en eller 
flera assistenter, vilka ansvarar för led
ningen av verksamheten, för anskaffan
det av ledare, utbildning av ledare, ad
ministration m. m., alltså en motsvarig
het till styrelsen för en förening. Såväl 
ungdomsgården som föreningsledarna har 
sedan till sin hjälp ett antal gruppledare, 
som svarar för arbetet inom de olika 
grupperna. För denna gruppverksamhet 
erhåller såväl organisationerna som ung
domsgårdarna bidrag till material och lo
kalkostnader. Det är givetvis tacknämligt, 
att organisationerna delvis avlastats några 
ekonomiska bekymmer, men skall vi ha 
en möjlighet att arbeta jämställt med 
ungdomsgårdarna, bör även vi få möj
ligheter att avlöna gruppledarna enligt 
samma normer som gäller för ungdoms
gårdens ledare. En följd av detta skulle 
bli, att organisationerna erhölle ett an

slag till ledararvode för sina gruppledare 
eller om föreningen har sin verksamhet 
förlagd till en ungdomsgård att denna 
arvoderade föreningarnas gruppledare.

När det gäller den eller de som står 
som huvudledare för föreningen är frå
gan om arvodering mera komplicerad. 
Det framföres från flera håll att dessa 
ledare, som är besjälade av idealitet, för 
sakens skull bör utföra sitt ledarskap 
utan ersättning. Denna synpunkt är rik
tig om man menar att ledarna har ett 
ideellt patos och med alla medel försö
ker att föra den rörelse de företräder 
framåt. Därmed är emellertid inte sagt 
att idealiteten skulle försvinna om de er
hölle en viss ersättning för sitt arbete, 
utan detta skulle snarare sporra till yt
terligare insatser. Ingen vill väl påstå att 
de heltidsanställda eller arvoderade le
darna vi har inom organisationer och 
ungdomsgårdar saknar idealitet och in
tresse för saken. Skulle så vara fallet får 
väl skulden härpå inte läggas penningen 
till last utan på den som anställt ledar
na. Jag tror det skulle bli till stort gagn 
för hela den förebyggande ungdomsvår
den, om man kunde finna någon lämplig 
form för ersättning till dessa frivilliga 
ungdomsledare, och har nu samhället god
tagit ungdomsorganisationerna som ett 
medel i ungdomens fostran, synes det na
turligt att allt förebyggande arbete 
jämställes även ekonomiskt.

Nils-Ivar Engberg

Carola Andersson, välkänd ledare i 
Sveriges Flickscoutförbund och Vita Ban
dets ungdomsring delar inte denna upp
fattning.

I den gamla scoutlagen fanns en punkt 
som löd: ”En scout gör sin plikt utan 
tanke på belöning”.

Huru många tusen ledare finns det 
eller har funnits i vårt land under årens 
lopp, som medvetet eller omedvetet arbe
tat efter denna punkt. De har haft sitt 
ideal klart. Med detta mål för ögonen har 
de offrat tid, krafter, pengar och kun
skaper till att fostra fram en sund och god 
ungdom och därmed goda samhällsmed
borgare. Att de skulle ha betalt för sitt
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arbete, har legat dem fjärran. Har arbetet 
visat resultat, har de känt sig rikt kom
penserade. Även om det inte blivit syn
ligt resultat, har de varit glada att kunna 
göra en god gärning med helt hjärta.

Min uppfattning av nutidens unga le
dare är, att de till största delen tjänar 
självändamål. De försakar inget för sina 
idéer. Nej, betalt ska de ha för sina för
sakade fritimmar, därtill ett papper på 
att de varit ungdomsledare. En merit för 
eventuellt framtidsarbete. (Det senare 
förståeligt.) Men, ett stort men, tar ung
domsarbetet slut i och med att vederbö
rande får plats. Statistiken visar att det 
kommer ständigt nya skaror av barn och 
ungdom, som behöver tagas om hand. Det 
fåtal ledare som håller arbetet i gång är 
de som gripits av idealet och står kvar 
tills de grånat i tjänsten och med en för
aktfull axelryckning kallas ”tanter” och 
”farbröder” av de unga. Med det ansvar 
de flesta ungdomar nu visar skulle det 

eljest inte bli någon ordning alls. Många 
skyller på, att de kostat på sig kurser 
o. dyl. för att få vidgade kunskaper. Ro
ligt nog finns det numera speciella ung- 
domsledarkurser. Dessa kurser äro utar
betade efter äldre ledares många gånger 
dyrköpta erfarenheter. Nutidens ledare 
har förmånen att få bevista dessa kurser, 
ofta med stipendium eller anslag som 
täcker de mesta utgifterna därför. Man 
tycker att de i glädjen däröver några år 
framåt skulle vilja praktisera med de lär
domar de fått. Tyvärr är så inte fallet, 
utan de flesta slutar efter kort tid. Med 
påföljd, att de yngre generationerna aldrig 
känner sig hemmastadda, utan en viss 
rotlöshet gör sig gällande. Därav den 
ständiga ledarbristen och att man många 
gånger måste använda underåriga ledare.

Fram för de goda idealen med hjälp av 
unga arbetsvilliga, initiativrika, impulsiva 
ledare.

Carola Andersson

Bara®
® kan meddela, att barnavårdsnämnden 

för närvarande underhandlar med fas- 
tighetsnämnden och sjukhusdirektio
nen om att till barnavårdsnämnden 
överflytta dispositionsrätten till Burås 
ungdomsgård. Meningen är, att det 
gamla epidemisjukhuset, vari ung
domsgården är inrymd, efter överta
gandet skall kunna upprustas och gö
ras mera lämpad för ungdomsarbetet 
än som hittills varit fallet.

® måste omtala ett trivsamt arrangemang 
med Logen Klippan den 24 oktober. 
En estradintervju som berörde frågan 
”Ungdom och alkohol” var intressant 
både för deltagarna i intervjun och 
åhörarna. Det är bra IOGT, friska tag 
och nya arbetsformer!

• har under den gångna månaden haft 
glädjen mottaga besök av represen
tanter från Malmö stads ungdomssty

relse, kommittén för ungdomsfrågor i 
Nässjö och skolöverstyrelsens konsu
lent Lars Gråby.

® var med den 31 oktober och tryckte 
Leif Anderssons, föreståndaren på 
Högsbotorps ungdomsgård, hand. Han 
slutade denna dag sin tjänst på går
den för att tillträda en befattning som 
personalvårdsassistent vid Ostkustens 
marindistrikt.

® utbyter sedan två—tre år tillbaka ak
tuella nytt-notiser med motsvarande 
ungdomsbyrå i Helsingfors. På så sätt 
håller personalen i de båda städernas 
ungdomsbyrå sig väl underrättade om 
vad som händer och sker.

® har i stadsfullmäktiges handlingar läst 
om beslutet att uppföra en bostad åt 
föreståndaren vid Kålltorps ungdoms
gård för att på så sätt lösa detta brän
nande problem.

® presenterar gärna intresserade lyssnare 
innevarande års arbetsschema, dels för 
arbetsstugorna, dels för de olika di
striktens ungdomsråd. Ungdomsbyrån 
har stencilerat schemaförteckningarna 
och bl. a. ställt dessa till vissa kura
torers förfogande.
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Gösta Frohm:

Normalt sett skulle vi kunna hänga 
våra sommarkläder i garderoben och nu 
under höstens svampplockning och långa 
promenader i färggrant landskap ta med 
oss regnrock och sydväst. Sommaren har 
i år varit underbar ur friluftssynpunkt. 
När därför höstregnet kommer kurar vi 
gärna i stugan och vill inte gå ut. Men 
fult väder finns det bara när man sitter 
i stugan och tittar ut. Är man ute och 
väl rustad är vädret antingen bra eller 
mindre bra, ty man kan klä sig så att 
man även trivs i regn. Plagg med indi
viduell anpassning är de enda riktlinjer 
som håller och man kan aldrig påstå att 
det eller det plagget är lämpligt och alla 
andra olämpliga.

Jag har träffat många vänner som un
der de gångna regnvädren kommit hem 
och varit storbelåtna trots att solen 
knappt visat sig. Jag har t. o. m. hört 
sånt som att ”det är härligt att vandra i 
regn”. Och det stämmer nog — om man 
lärt sig hålla vätan från kroppen. Är 
man olämpligt klädd så att vätan ligger 
mot huden, då kan inte trivsel och känsla 
av välbehag bli behållningen av turen.
Galoscher och paraply

Galoscher och paraply används i all
deles för ringa utsträckning. Galoscher 
— när man inte har skor med gummi
sula, rågummi eller hårdgummi — både 
skyddar lädret från vätan och håller vä
tan .borta från fotterna. Att gå med blöta 
fötter tar på humöret. Man blir sur både 
mot sig själv och sin omgivning. Många 
herrar tycker av någon anledning att det 
är kvinnligt och opraktiskt att ha ga
loscher och paraply. I själva verket är de 
nödvändiga i vardagslivet. Det hör dess
utom till god ekonomi att skydda sina 
kanske inte alltid regnhärdade vardags
plagg mot väta. En hel del höstförkyl
ningar skulle kunna undvikas om koket
teriet under regnvädersdagar kunde få ge 
vika för mer praktiska synpunkter.

Täta regnplagg med ventilation
Under höstvandringarna vågar vi inte 

gå utan regnplagg och vattensäker fotbe
klädnad. De absolut regnsäkra kläderna 
är av plast eller gummi eller plastsprutad 
bomullsväv. För luftcirkulationen måste 
tillräckligt stora ventilationshål finnas. 
Byxor och jacka möjliggör god cirkula
tion. Dessutom måste under ärmarna fin
nas tillräckligt stora hål för ventilation. 
Plasten blir bättre och bättre och smyger 
sig in lite varstans i sportutrustningen.

Jag har många gånger försökt komma 
till klarhet med problemet hur man skall 
skydda ryggsäcken mot regn. Även om 
den är tillverkad av ett vattenavstötande 
material är det ändå obehagligt att få sin 
ryggsäck blöt. Under militärtjänstgöring 
har jag använt regnkrage som har sär
skild puta för ryggsäcken. För civilt 
bruk torde även denna lösning kunna 
accepteras även om plagget som sådant 
inte kan bli någon massartikel. Det är 
i alla fall tillräckligt många som vandrar 
under sommarhalvåret och behöver ett 
fullgott skydd för ryggsäcken för att nå
gon av våra fabrikanter skulle anse det 
lönt ta upp denna idé.
Sydvästen

Det enda plagg jag inte hört någon ha 
invändning mot är sydvästen. Yrkes
fiskare lika väl som sportfiskare är alla 
överens om att sydvästen är oöverträffad 
som huvudbonad i regnväder. Man und
viker också att få regnet rinnande ner 
utefter halsen innanför regnjackan. Tak
tegelprincipen hela vägen. En tunn ylle
luva eller liknande under sydvästen är 
att rekommendera, annars kan den bli 
för tät och varm.

Vattenavstötande vindtygsjacka
Vad skall man med regnkappa till när 

det finns vindtygsjackor, utropade en av 
mina kamrater, när vi diskuterade utrust
ning för vandring i regn. — Jag använder
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aldrig regnkappa under långturer, för
klarade en annan. — Om man klär sig 
tillräckligt väl med porösa plagg och har 
en vindjacka av vattena vstötande tyg 
över, tränger vätan aldrig igenom, på
stod en annan. Värmen från kroppen 
håller vätan på lämpligt avstånd från 
huden.

Alla dessa synpunkter är personligt 
färgade, och var och en får söka sig fram 
till den lösning som passar honom bäst. 
Själv har jag vandrat i vindtygsplagg och 
funnit dem användbara men de motsva
rar inte de möjligheter som jacka och 
byxor av typen amerikanska regnstället 
erbjuder.
Reparation av regnplagg

Hansaplast, mevaplast eller vanlig häf
ta är användbart även när man skall re
parera en reva på regnplagget. I allmän
het är alla plastplagg känsliga för stick 
och sånt lagas lättast och snabbast med 
en bit häfta.

Fotbeklädnaden
för sport i regn är inte det enklaste 

kapitlet. Väl impregnerade vandrarsko- 
don eller högskaftade vandrarskodon (ev. 
skidskodon) är för sport och promenad 
bättre än gummistövlar.

Gummisko med läderskaft, ej vacker 
men slitstark, är bättre än man tror vid 
första påseende.

Om man använder gummiskodon, bör 
man undvika den stora förslitning av 
strumpor, vilken lätt uppstår. Filtsockor 
och fotlappar ära bättre än strumpor och 
sockor.

Problemet hur man skall klä sig i 
regnväder, går ej att lösa generellt. Man 
måste klara ut betingelserna för vistel
sen i regnet och i görligaste mån klä sig 
därefter. Ju bättre man bedömer situa
tionen desto större blir förutsättningarna 
för att man skall komma att trivas. Är 
man lämpligt klädd i regnväder, kan 
vistelsen ute bli nära nog lika angenäm 
och uppfriskande som i solskensväder.

Gummistövlar är effektiva för regn- 
blötan, men är obehagliga för foten på 
grund av den alltför effektiva tätheten. 
Foten får inte andas. Då man efter en 
längre vandring tar av gummistövlarna

Ungdomsgå rdsnytt
• Ungdomsgårdarnas föreståndarekolle

gium har diskuterat möjligheterna att 
förbättra sin affischering och annon
sering. En utredning pågår. Vidare 
arbetar man för närvarande med att 
söka komponera gemensamma inköps- 
listor, för att på så sätt få fram lämp
liga och förmånliga leveranser. Slutli
gen må nämnas om en utredning av 
försäkringsfrågan, som för närvarande 
är under arbete.

• I oktober dryftade föreståndarna och 
idrottsinstruktören Lennart Englund 
möjligheterna av att nästa år i augusti 
söka åstadkomma ett internordiskt ut
byte med ungdom, omfattande idrott, 
samkväm, utflykter m. m. Arrange
manget, vars ekonomiska konsekven
ser för närvarande undersöks, är av
sett att beröra de fyra nordiska vän- 
ortsstäderna Bergen, Åbo, Århus och 
Göteborg.

® Ungdomens Röda Kors har under den 
gångna månaden haft försäljning av 
sina identitetsbrickor i ungdomsgår
darnas lokaler.

• Förberedelserna inför årets vinter
sport är sedan en tid tillbaka i full 
gång på våra ungdomsgårdar. Flera 
utfärder har företagits till Härsjönäs 
och andra ställen. Ungdomsgårdarna 
med ishockeybanor, d. v. s. Kålltorp 
och Stora Katrinelund, väntar givetvis 
med spänning: ”Hur skall vintern bli?”

är man blöt inifrån. Så är inte heller 
gummistövel idealisk att vandra i på 
grund av sin form. Den glappar och sli
ter strumpor med den äran. Nylonför- 
stärkta strumpor och sockor samt hälar 
av sämskskinn hjälper något.

För kortare förflyttning (till och från 
skolan, affären m. m.) är gummistövel 
lämplig men inte för långa vandringar.

Att vandra i höstfärger eller våtvinter 
blir alltmer populärt och jag är överty
gad om att populariteten stiger med för
ståelsen för den lämpliga klädseln. Bra 
utrustad kan man sannerligen gå i regn
väder och stortrivas ...
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Ovan: Här springer man som hemfya.

Ovan: Ingemar Bruto, Barbro Lindhagen och Sonja 
Lundin finner trivsam avkoppling i en vrå av säll

skapsrummet.

”Den studerande ungdomens bostads
fråga är även i Göteborg ett allvarligt 
socialt problem. Tanken på att skapa ett 
seminaristhem i staden är gammal men 
möter i dag ett verkligt behov, som med 
tiden blivit allt mera brännande. De stu
derande kan inte konkurrera om de goda 
och välbelägna rummen och deras väg till 
och från arbetet blir ofta onödigt lång 
och krävande. Planerna har fått alldeles 
särskild aktualitet, sedan ett nytt semi
narium under höstterminen 1951 togs i 
bruk på stadsdelen Guldheden.”

Så börjar en presentation av vad Stif
telsen Guldhedens studiehem är och vill. 
Stiftelsen konstituerades den 11 mars 
1949 på initiativ av medlemmar ur För
bundet för Kristen Fostran, Förbundet 
Kristna Seminarister och Lärare, Sveri
ges Kyrkliga Lärarförbund samt Lärarin
nornas Missionsförening.

Den 25 oktober i år skedde invigningen. 
Byggnaden står nu som ett monument 
över kärleksfull offervilja och strålande 
envishet. Än en gång har det besannats 
att där mänsklig håg blir gripen djupt 
nog, där kan storverk uträttas.

Vid sidan av det allmännas bidrag,

främst Göteborgs stadsfullmäktige med 
tomt och 232.000 kronor, kan man redo
visa en massa stora och små givare; ett 
40-tal över 1.000 kronor och mer än 400, 
som givit bidrag över 100 kronor. Lärare 
i Göteborg med omnejd har satsat 70.000 
kronor, medan stiftskollekter givit 45.000 
kronor.

Det är bara staten som står kallsinnig 
utanför. Eftersom seminaristerna icke 
alls kommit med i den studentsociala ut
redningen, stöter man ideligen på for
mell.^ besvärligheter. Men det vill till att 
state» sluter upp bland bidragsgivarna, 
annars kan de låga priserna, hyra 105 och 
mat J45 kronor per månad, icke hållas.

Mest angenämt — vid en rundvandring 
— är den vikt man lagt vid att bevara 
den enskilde hyresgästens integritet. Så 
har exempelvis var och en egen brevlåda 
och eget skåp i det för varje våning ge
mensamma pentryt, och till bådadera går 
bara nyckeln till det egna rummet.

Och så är det tekniska tip-top; snabb
telefon till alla rum och funktionärer och 
trådar för TV indragna i väggarna.

Vi hoppas få komma tillbaka en gång 
och pröva hur de många lärarämnena 
trivs.

Till vänster: Karin Pettersson praktiserar i det rationellt inrättade 
köket med sikte på att bli internatföreståndarinna.

Nedan: Flitens lampa lyser rakt inte svagt. 
Bengt Alin med "skyddsängel”.

Nedan: Hyresgästerna kan få ordna sin tvätt själva. 
Eva Fielding får assistans av Mats Anders Hellsten.
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Arne Willenhag:

Vad gör en scoutkonsulent?
Då Anders Sundvall ringde härom 

kvällen och ställde denna tämligen svår- 
besvarade fråga önskade jag att han i det 
ögonblicket sett mitt skrivbord. Det ut
gjorde en förnämlig provkarta på arbets
uppgifter som håller en scoutkonsulent 
sysselsatt de flesta av dygnets timmar. 
Hade frågan istället gått vidare till min 
hustru skulle svaret blivit ungefär detta: 
”Fråga vad han inte gör, uppräkningen 
blir så mycket lättare då”.

Så här började det: För några år sedan, 
då ungdomsinvasionen började sätta in 
på allvar, var man i Sveriges Scoutför
bund på det klara med, att här måste 
något göras. Som ungdomsorganisation 
hade förbundet skyldighet att ta emot så 
många som möjligt av detta stora ung- 
domsöverskott inom sina leder. Men kö
listorna växte i de redan befintliga kå
rerna — det måste bildas nya enheter. 
Hur förmå detta i en tid då ledarkaderns 
numerär närmade sig ett bottenläge. Det 
måste vara orimligt att begära, att den 
redan hårt ansträngda skaran av ledare 
förutom sitt ordinarie ledararbete dess
utom skulle utföra ett ofta tidsödande 
nydaningsarbete. Kunde denna del av ar
betet läggas i händerna på heltidsanställ
da skulle därmed mycket vara vunnet. 
Men detta fick inte ha formen av ett ex
periment, varför representanter för för
bundet reste över till USA, där man 
kommit längst med denna verksamhet. 
Med sina 3000 anställda kunde Boy Scouts 
of America dela med sig av sina rika er
farenheter, många direkt lämpade för 
omplantering till svenska förhållanden.

Efter moget övervägande var man be
redd att skrida till handling, och hösten 
1954 tillsattes de två första konsulenter
na, en för Stor-Stockholm och så under
tecknad med Göteborg och Bohuslän som 
ansvarsområde.

Den stora, allt överskuggande arbets
uppgiften heter nydaning: Nya kårer, nya 

föräldraföreningar. Men även befintligt 
arbete måste givetvis tillgodoses. Ett 
fortlöpande servicearbete bedrivs för de 
”gamla” kårerna i form av kurser, an
skaffning av lokaler och ledare, propa
ganda för studiecirklar av alla slag etc.

Naturligtvis medför den kraftiga ex
pansion vårt distrikt f. n. befinner sig i, 
att allt större krav ställs på de ledare, 
som står i ansvarig ställning för distrik
tets skötsel och administration, vilket i 
sin tur resulterat i ständigt stegrade krav 
på service från konsulentens sida.

I detta sammanhang kan nämnas, att 
det storläger på Orust, som 2500 lyckliga 
deltagare från när och fjärran under tio 
sommardagar fick uppleva, slukade under 
drygt ett års förberedelser halva distrikts
styrelsen. Det är lätt att förstå den situa
tion den resterande halvan därigenom 
råkade in i — arbetsbördan blev ju för
dubblad.

Som rent skvaller kan jag berätta, att 
Göteborgs scoutdistrikt vid årsmöte den 
21 okt. antog en ny organisationsplan, 
helt uppbyggd efter moderna principer 
och med huvudvikten lagd på små, själv
ständigt arbetande kommittéer eller 
team.

En viktig del av verksamheten skulle 
kunna rubriceras som ”public relations”- 
arbete. Ämnet är stort och fascinerande. 
Det skulle behövas en särskild man bara 
för att sköta detta oerhört viktiga om
råde, som vi svenskar kanske inte ännu 
är beredda att helt acceptera. Kanske är 
pressen den allra viktigaste delen i denna 
bild, en del som i varje fall fordrar myc
ken omsorg och helst ett gott omdöme.

En speciell gren av min verksamhet är 
sommarens långseglingar med förbundets 
skolfartyg Biscaya. Detta är dock ett sär
skilt kapitel som jag inte vågar gå in på 
här — det skulle föra alldeles för långt.

Man har frågat: ”Är det inte svårt, 
detta underliga jobb du har?” Både ja
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och nej. Ja, därför att det är ett de tusen 
detaljernas arbete, som hela tiden ökar i 
omfattning. Nej, därför att scoutrörelsen 
har en good will, som är nära nog över
väldigande stor, men nej också därför, 
att tillfredsställelsen att arbeta i en 
framåtgående ungdomsrörelse i intimt 
samarbete med entusiastiska människor 
ur alla samhällsklasser och i alla åldrar 
fuller väl uppväger arbetsinsatsen.

Anders Sundvall trodde sig förstå, att 
det är ett kommande yrke. Vi trampar 
fortfarande barnskorna, men vi hoppas 
att liksom scoutrörelsen i allra högsta 
grad är kommande skall även konsulent
verksamheten kunna byggas ut att täcka 
hela landet. Vi har kommit en bit på väg 
— sex konsulenter har förbundet nu i el
den.

Jag hoppas detta enkla tvärsnitt i nå
gon mån besvarat rubrikens indiskreta 
fråga. Sammanfattningsvis kanske man 
skulle kunna säga, att det hela vid ett 
noggrannare synande i sömmarna visar 
sig vara något av ett försälj aryrke, där 
”varan” är en stor idé med karaktärs- 
daning och samhällsfostran som grund
pelare och med det stora målet i fjärran, 
det som vi väl dock lite till mans ändå 
vågar tro på: Fred och försoning mellan 
folken.

Det skulle sägas om mig, att jag är en 
usel försäljare, om jag inte passade på 
tillfället att vädja till ”Vi allas” läsare: 
Bland er finns säkert människor, som 
vill och vågar ta ett steg för en rörelse 
under stark utveckling. Vi söker inga 
fantaster, inga övermänniskor — endast 
vanliga människor för en vanliga män
niskors rörelse. Är Du pressminded eller 
kurshungrig, är Du kanske en ledarbe
gåvning (det kan Du bli med utbildning), 
tekniker, ”pappersgubbe” (eller ”-gum
ma”) vargungeledarinna eller rätt och 
slätt intresserad är Du välkommen till 
Göteborgs Scoutdistrikt, Drottninggatan 
35. Eller till undertecknad. Ringa går 
också bra.

Och lönen — ja, kanske ovanstående 
gett en liten antydan om den. Jobbet är 
oavlönat — vi kan bara bjuda arbete.

Två veckor i alperna
skulle väl smaka mums-mums! Nej, det 
är faktiskt inte skämt. De internationella 
ungdomsdagar, som våra vänner i Düssel
dorf brukar anordna, kommer nästa år att 
förläggas i bayerska alperna vid en liten 
ort, som heter Kiefersfelden. Från Göte
borg är cirka 15 ungdomar i åldern 18—25 
år inbjudna till de fjorton drömdagarna, 
som omfattar en myckenhet av vandring
ar, utfärder och internationell samvaro 
ungdomar emellan.

Intresserade organisationer kan ringa 
Kjell Andersson på ungdomsbyrån och 
diskutera uppläggningen av det hela. Det 
brådskar emellertid med beslutet. Våra 
värdar vill nämligen ha preliminärt be
sked före den 1 januari 1956.

Ny tidning
Härom dagen fick Vi alla en ny kamrat, 

ett tidningsförsök, utgivet av göteborgs- 
distriktet av Svenska ungdomsringen för 
bygdekultur. Vi saxar ur anmälan:

VÄLKOMMEN blir kanske också 
denna tidning? Är det möjligen just 
vad Du väntat på både länge och väl? 
Ett ställe för nyheter, referat och upp
lysningar, ett blad, där du kan finna 
svar på mycket, som Du annars måste 
leta rätt på på anslagstavlan. Ett forum 
för drömmar, förhoppningar och frisk 
kritik. En tummelplats för säreget göte
borgska tongångar, när det gäller folk
dans och ungdomsarbete. Det är vad 
redaktionskommittén vill att ”Bladet” 
skall bli!

På annan plats kan läsas ett klipp ur 
det första numret, en kritisk — kan
ske göteborgsk tongång ”DEN NYA 
GIVEN”.

När allt kommer omkring måste en 
människas liv spikas fast vid ett kors. 
Tankens eller handlingens. Utan arbete 
finns det ingen glädje.

Winston S. Churchill.

13



Ungdomsarbete 
i siffror

Varje sommar kommer ett litet häfte 
i ungefär A5-format. Det är barnavårds
nämndens årsberättelse över den före
byggande verksamheten. Inte är det 
någon bestseller, och nämnden har veter
ligen inte heller någonsin försökt att slå 
mynt av publikationen. Men i all sin 
koncentration är den en upplysande 
skrift för ungdomsarbetaren. Ty kon
centrerad är den. I ett omnämnande av 
årets berättelse (Kalenderåret 1954) kan 
man sålunda först påvisa, att ungdoms- 
byrån — där redigeras skriften — för 
andra året i följd hållit omfånget nere 
till 36 sidor, medan det tidigare något 
år varit uppe i det dubbla. Verksam
heten som redovisas har däremot gått 
andra vägen dvs. utvidgats.

På dessa 36 sidor visas vad som 
åstadkommits för stadsfullmäktiges an
slag till den kollektiva förebyggande 
verksamheten, sammanlagt 840 646 kro
nor. Däri ingår arbetsstugorna med 174 
avdelningar, vilka haft sammanlagt 4312 
sammankomster och 67 136 besök. Ung
domsgårdarnas slutna verksamhet hade 
vid årets slut 11 795 deltagare fördelade 
på 771 grupper. Den öppna verksam
heten samlade under höstterminen 1 500 
besökare pr vecka.

Till den förebyggande verksamheten 
hör också de fyra inackorderingshem- 
men för pojkar, av vilka tvenne, Lilla 
Torp och Adolfsbergshemmet, öppnats 
under 1954. Slutligen kommer kurator
verksamheten vid folkskolan.

Några detaljer väckte uppmärksamhet 
vid läsningen. Centralkommittén för 
ungdomsråden hade utarbetat ett pro
jekt för inspelning av en film om ung
domsgårdarna, vilket beklagligtvis kört 
fast, man må hoppas tillfälligt.

Friluftsstugan Härsjönäs är minst 
sagt populär. Antalet övernattningar 
har stigit från 793 år 1953 till 1100 
under 1954. Och ändå måste flera grup
per avvisas. Flera fritidsstugor behövs.

Ungdomsbyråns service med olika 

projektionsapparater har likaledes ökat. 
Antalet lånande organisationer var 156 
mot 117 föregående år, medan den 
»effektiva körtiden» har svällt ännu mer 
— från 527 timmar till 957 timmar. 
Denna service är ett stöd in natura, 
vars utnyttjande avspeglar föreningar
nas aktivitet.

Från den idrottsliga verksamheten 
kan nämnas, att bordtennis dominerar 
med c. 700 tränande och tävlande ung
domar, dvs. nästan lika många som 
Göteborgs bordtennisförbund redovisar.

I Centralkommitténs ungdomsledar- 
kurs var de matnyttiga apparatskötare- 
kurserna fortfarande »jättepopulära», 
men årets försök med en 1-årig samman
hängande, allmän ledarkurs slog väl ut. 
Därom finns mer att läsa på annan plats 
i detta nummer.

Anslaget till den frivilliga ungdoms
verksamheten, dvs. 35 000 kronor till 
lokalhyresbidrag, 10 000 kronor till 
lägerbidrag och 2 500 kronor till ung- 
domsledarstipendier har i olika portioner 
kommit 105 organisationer till godo.

Tabellerna över deltagandet i ung
domsrådens verksamhet ger intressanta 
detaljer. I fråga om deltagarnas fördel
ning på olika verksamhetsgrenar leder 
idrotten med 1 539 deltagare. I barn
klubbar fanns 1 511 stycken. Sedan var 
det ett långt hopp till filmklubbar, som 
hade samlat 879. I trä- och metallslöjd 
hittades 577 och i sömnad 501. Om man 
i stället utgår från botten, visade foto
kurser 47 deltagare, skolkök 64 och 
»språk- och litteratur» 81.

Granskar man åldersfördelningen, fin
ner man att 2 418 gruppdeltagare var 
under 9 år, 4 075 mellan 9 och 15 år 
gamla och 1725 pojkar och flickor 
mellan 16 och 20 år.

Siffrorna belyser den tendens man 
länge iakttagit, att verksamheten i stor 
omfattning är barnarbete och har syssel- 
sättningskaraktär.

Praktiskt taget hälften av medarbe
tarna är oavlönade. 301 av dem är på 
något sätt avlönade, medan 278 redo
visas som oavlönade. Beträffande den 
senare kategorien intar föreningsgårdar- 
na naturligt nog en framskjuten ställ-
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ning. Mossebergs ungdomsgård hade så
lunda 72 oavlönade medarbetare mot 8 
avlönade. Men även andra gårdar hade 
lyckats mobilisera frivilliga krafter i stor 
utsträckning, exempelvis Kålltorp 60 
stycken. Dessa siffror torde visa en på
taglig insats av föreningarna.

Föreningarnas medverkan i gårdarnas 
arbete är eljest inte så stor som önsk
värt. NTO, KFUM, SS och SSU är de 
oftast återkommande beteckningarna. 
Andra förekommer sporadiskt.

Hos kuratorverksamheten observeras 
särskilt hjälpskolekuratorernas arbete 
med placering av eleverna i arbetslivet. 
Kuratorerna för normalklassernas många 

elever måste självfallet mera ägna sig åt 
de onormala fallen. Om inte statistiken 
ljuger, så hade vanarten trängts något 
tillbaka under året. Antalet fall under 
behandling gick under året tillbaka från 
479 till 458. Detta får man väl inte rida 
alltför mycket på, det kan vara en ren 
bokföringsfråga, men i tider med väx
ande barnkullar måste väl tendensen 
kunna få noteras.

Det vore frestande att fortsätta ax
plocken och börja fundera kring siffror
na, men det överlåter vi åt läsaren. 
Årsberättelsen är intressant — för den 
som sysslar med ungdomsvård. Och vem 
gör inte det?

URSK
vilket är uttytt Ungdomsrådens sam- 

arbetskommitté har med sitt meddelande 
nr VI: I 1955 och en packe andra hand
lingar redovisat resultaten av årets ung- 
domsrådskonferens i Malmö.

Kommittén har av malmökonferensen 
ålagts bl. a. följande arbetsuppgifter: 
(Kursiverat angiver hur samarbetskom- 
mittén söker lösa dem).
1) Hålla ett aktuellt register över landets 

ungdomsråd och motsvarande kommu
nala organ.
Ett kortregister i alfabetisk ordning är 
upplagt. Vi strävar efter att få så fasta 
och tidlösa adresser som möjligt. En 
duplicerad lista finns med adresserna 
länsvis ordnade. Meddela ev. adress
förändring snarast.

5) Infordra program för ungdomsledar- 
kurser och sammanställa dessa till or
ter, där man planerar nya kurser.
Fem stycken pärmar med program för 
ungdomsledarkurser på olika håll i 
landet finns för utlåning från samar- 
betskommittén.

8) Förmedla rekommendationer för inter
nationellt ungdomsutbyte.
Samarbetskommittén har erhållit ob
servatörställning i Sveriges ungdoms
organisationers landsråd, som repre
senterar svensk ungdom i den interna
tionella organisationen WAY.

9) Insamla uppgifter om var typexempel 
för fritidsgrupper kan rekvireras.
En rundskrivelse har sänts till alla 
ungdomsorganisationers riksledning (i 
sept. 1955) med begäran om prov på 
deras material. En sammanställning 
göres under höstens lopp.

En rad uppdrag av engångskaraktär 
gavs också i Malmö 1955:
10) uppvaktning till Kungl. Maj:t om en 

till 10 år sänkt åldersgräns för fri- 
tidsgrupperna;

11) till landets samtliga ungdomsråd 
(motsv.) utsända en uppmaning att 
man beaktar det rimliga i att delega
ter till centrala konferenser och kur
ser erhåller ersättning för förlorad 
arbetsförtjänst, att till arbetsgivare
organisationerna utsända en uppma
ning att bereda delegater vid ung
domsledarkurser möjlighet till tjänst
ledighet;

13) Utreda frågan om en riksomfattande 
kampanj för att propagera för hyf
sade levnadsvanor, som skulle rikta 
sig till såväl barn som föräldrar;

14) uppmaning till ungdomsråd och mot
svarande organ att tillse att frågan 
om det kommunala huvudmanna
skapet blir ordnat och att ev. extra 
stödåtgärder vidtagas från kommu
nen.
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----------  Så tycker jag! --------------------------------------------

Idrottsförening och/eller ungdomsgård
Till Lennart Englunds artikel med 

ovanstående rubrik i förra numret av Vi 
alla, skulle jag vilja säga så här.

Konkurrensen inom idrotten — med 
poäng- och serietänkande — ger inte 
idrottsledarna ro och tid att ägna sig åt 
breddarbetet och klubbarbete vid sidan 
av idrotten. Men skulle det verkligen 
vara något att vinna på att ungdomsgår
darna bildar RF-föreningar och ger sig 
med i denna konkurrens? Kommer inte 
dessa ledare då också att snegla efter po
äng, resultat och serietabeller med på
följd, att också de kommer att lägga ned 
det huvudsakliga arbetet på eliten. Låt 
idrotten sköta den egentliga tävlings
verksamheten, med de krav denna för 
med sig, och låt ungdomsgårdarna kom
plettera denna verksamhet med arrange
mang för övriga kategorier. Det blir mera 
idrott åt flera personer på det viset.

Ungdomsgårdarna har utan tvivel vä
sentligt bättre ledareresurser än idrotts
föreningarna. De måste ha lättare för att 
genomföra de stora propaganda- och mo- 
tionsarrangemang, som riktar sig till fler
talet ungdomar. De som växer vidare ur 
dessa skaror och kräver mera i idrotts- 
väg, bör söka sig till idrottsföreningarna, 
där de också kommer att bli tillgodo
sedda.

Beträffande andra arrangemang kan 
ungdomsgårdarna använda idrottsför
eningarna som arbetsobjekt. Men här 
som eljest gäller det nog att gå till mötes. 
Börja kontakten med ett erbjudande! 
”Kom till oss, så skall vi göra ett program 
för er!” Det kan bli utbyte av sådant.

Det bästa är väl om en speciellt idrotts - 
intresserad pojke eller flicka är med i 
både en idrottsförening och en ungdoms
gård. Idrotten tillgodoses på ett ställe, 
nöjesliv, hobby och studier på ett annat.

Varför skall allting nödvändigt vara 
enkelspårigt?

Karin Svensson 
Ordf, i Göteborgs distrikts 

damidrottskommitté.

Lennart Englund berörde flera pro
blem i sin artikel.

Att deltagandet sjunker uppe i den 
egentliga ungdomsåldern 15—20 år är en 
gammal och beklaglig men också mycket 
förklarlig företeelse. Då kommer den 
unge in i en hel del förhållanden, som 
tidigare varit förbjudna eller ouppnåeliga, 
t. ex. motorn, kvinnan (resp, mannen) 
arbetslönen.

En del unga går tillbaka från idrotts
föreningarna till ungdomsgårdarna, sägs 
det. Är det i så fall ett rent idrottsligt 
problem? Är det inte så, att ungdoms
gården har en hel del att bjuda på vid 
sidan av idrotten.

Englund säger, att vi inte gör tillräck
ligt mycket tävlingar för ungdomen. An
nars har man alltid varit mest rädd för 
att det blir för mycket tävlande under 
ungdomsåren. Då skall idrotten lekas in.

Kanske kan det sägas, att idrottsledar
na inte visat tillräckligt intresse för 
denna lek. Men det är ofta så, att en 
handfull personer skall sköta allt i en 
klubb, och då blir det helt enkelt inte 
tid för nya program.

Ungdomsgårdarna synes ha en uppgift 
i detta avseende. Men är det klokt att 
bilda RF-föreningar? Den vanliga visan 
är eljest, att det finns för många för
eningar. Tävlingsapparater och lokaler 
sprängs redan som det är.

Nog ser det ut som om ungdomsgår
darna skulle ge ”idrott åt envar” bättre 
stöd genom att som hittills arbeta vid 
sidan av och bruka fält som ligger för 
fäfot och som eljest kan komma att för
bli liggande för fäfot.

Samarbete idrottsförening-ungdomsgård 
har prövats och under riktiga förutsätt
ningar visat sig fruktbärande.

För att komma tillbaka till motorcy
keln. Vår tid är en annan än 10- och 20- 
talets. Kanske vi behöver söka nya spår. 
Påhittiga vägvisare är välkomna!

Gösta Pettersson 
Ordf, i Idrottsringen.
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SSÏÏ3 M ©37 w
Denna vår tidning har ju givit oss en 

möjlighet till att framlägga våra syn
punkter på olika spörsmål och därvid av
lasta ombudsmötena från sådana frågor, 
som berör oss alla. Jag vill därför ta till
fället i akt att genast från början kasta 
in en ”brandfackla” i en mycket aktuell 
fråga. Det gäller Svenska Ungdomsring
ens ”Nya Giv”.

Redan när Nils Presto var här för ett 
informationsmöte, började man bli fun
dersam. Regeringen har ju ställt en viss 
summa till förfogande för ungdomsarbe
tet, och nu gäller det tydligen att till 
varje pris försöka få del av så mycket 
som möjligt av dessa medel. Sätt igång 
med kurser och studiecirklar, ju fler, ju 
bättre! Bidrag utgår till ledare och un
dervisningsmaterial — så lyder dagens 
paroll. Någon som helst fordran på le
dare finns inte. Huvudsaken är att kur
serna rapporteras till Riåsstyrelsen, så 
att statistiken blir fin. Ni får ursäkta, att 
jag uttrycker mig rakt på sak, men detta 
är, anser jag, att locka föreningarna till 
att inkomma med oriktiga uppgifter. Så 
mycket är faktiskt inte pengarna värda!

Vår ordförande kom på senaste om
budsmötet fram med synpunkter på hur 
man tänkt sig föreningarnas försatta ar
bete för folkdansens fromma. Det hela 
löd i korthet: ”Skicka ut medlemmarna 
på gatorna, försök få med så många ung
domar som möjligt upp till lokalen, gör 
folkdansare av dem och tag gärna den 
moderna dansen till hjälp.

Man kan fråga sig vad de stackars ung
domarna egentligen gjort för ont, som 
inte själva får bestämma, vad de vill göra 
med sin fritid. Alla ungdomsorganisatio
ner försöker överträffa varandra med att 
hitta på program för att locka ungdomen 
just till deras rörelse. Skall nu även vi 
blanda oss i konkurrensen? Vem skall ta 
hand om ungdomarna? Vi har ju knap
past ledare, så att vi kan klara de upp
gifter vi redan har. Ledarkurserna, som 

de nu är upplagda enligt den nya given, 
har ju ytterst liten plats för folkdansen 
och vad därtill hör, med massor av före
drag och teoretiskt arbete. Skulle inte 
detta kunna skrivas ned på papper och 
delas ut till deltagarna, och den dyra tid, 
som står till förfogande, användas till 
praktiskt utbildande av instruktörer, som 
vi ju i första hand saknar. Skulle de nu
varande kurserna utgöra modellen för 
att föra vår folkdans vidare, så tror jag 
att vi är inne på fel spår. Vår uppgift är 
ju att sprida kännedom om våra folkdan
ser, lekar och folkmusik, och därvid är 
det av mindre betydelse hur stort ett lag 
är och hur det arbetar. Vi gör mer nytta 
med att fara runt och göra uppvisningar 
och låna ut ledare till andra organisatio
ner, för att där skapa intresse för de 
gamla sederna, än genom att försöka 
locka över dem till våra egna lag.

Tag vara på de medlemmar vi redan 
har, och försök i stället göra någonting 
för dem. Vad vet vi till exempel om våra 
danser, lekar, dräkter och musik? Jag 
tror, att vi samtliga har åtskilligt att lära 
i dessa ting, innan vi själva skall försöka 
lära ut dem till andra. Det verkar vara 
risk för att vårt nuvarande namn SVEN
SKA UNGDOMSRINGEN FÖR BYGDE
KULTUR håller på att ömsa skinn. Vi är 
på väg att riva ner allt det arbete, som 
våra gamla medlemmar under många år 
försökt bygga upp. Vi är ett specialför
bund och bör så förbli och låta dem, som 
redan är sysselsatta på andra verksam
hetsområden behålla dessa. — Som ord
språket säger, den som gapar över myc
ket ...

Erik Betz.

(Ur Tidningsförsök av Gbgsdistr. av Sv.
Ungd.-ringen.)

Det finns bara ett medel mot den fysiska 
nedbrytningen och det är idrotten.
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SVEA LINDSTROM:

Den moderna drycken
Det finns så mänga tillfällen i livet 

som bjuder till fest. Föräldrar firar bar
nens bemärkelsedagar långt innan barnen 
själva äro medvetna om vad saken gäller. 
Senare blir det annorlunda, då vill den 
unge vara med om planerandet själv, det 
kan vara konfirmation, real-, student- ei
ter annan examen, som skall firas, myn
dighetsdagen inte att förglömma. Frågan 
om mat och dryck kommer på tal, som
liga gör som ”alla andra”, några vill vara 
”annorlunda’’. — Vad skall vi dricka? 
Den frågan kommer alltid.

Är det enbart fråga om en visitdryck, 
vid ett tillfälle då man med en dryck vill 
hälsa och lyckönska någon, passar alla de 
utmärkta druvmusterna, såväl röda som 
vita, men bara ett litet glas. Vill man ha 
en mousserande dryck finns t. ex. Ama
ryllis eller Chateau de Grawenstein, av 
dem kan man dricka mera ty de äro inte 
enbart fruktdrycker utan tillsatta med 
bl. a. kolsyra och vatten. Gäller det stu
dent- eller liknande examen vill nog ung
domarna ha en bål. På Börsen, när den 
stora abiturientbalen gick av stapeln i 
april i år konsumerades mängder av 
fruktbålar, bl. a. följande: 1 stor burk 
(1.3 lit) ananas- orange- eller aprikos- 
juice, 5 små flaskor sockerdricka, saft av 
1 citron och skivor av bananer, andra 
frukter eller bär, samt isbitar.

Med Cola-Tonic kan man göra ganska 
raffinerade bålar eller låta var och en 
själv blanda sin speciella dryck. Om man 
utgår från 2 delar Cola-Tonic, 1 del av 
någon Squash eller juice, späder med 
Ginger Ale och sodavatten samt spetsar 
med citron har man en läskande dryck 
som är ”annorlunda” — glöm inte isbitar! 
Och pröva fram andra kombinationer med 
tillsats av exempelvis Pepparmint Cor
dial och Ginger Cordial, ja det finns inga 
gränser om man vill sätta fantasin igång.

Kanhända gäller det att bjuda på mid
dag. Då bjuder man till sandwichen ett 
glas kall grapefruktjuice, helst osötad, el

ler kan man låta gästerna välja på flera 
sorter, orange och tomat, ja en del, i syn
nerhet ungdomar, gillar även ananasjuice. 
Sätt en bringare isvatten på bordet dess
utom, om någon vill dricka mera, eller 
föredrar enbart vatten. I marknaden har 
kommit maltdrycker klass 1 som väl för
svarar sin plats för dem som önskar en 
speciellt besk dryck. Har man soppa och 
fisk serverar man en ljus, mindre söt 
dryck som t. ex. syrlig äpplemust eller 
Ribera (vit vinbärsmust) eller en mous
serande som Amaryllis och Carte Blan
che. Till kötträtten vill man ha en röd, 
syrlig lite sträv dryck. Svart vinbärsmust 
är fin om den är sparsamt söt. I Småland 
tillverkas en dylik must vid namn Ribes. 
Om någon tycker bättre om körsbärsmust 
eller syrlig lingondricka, passar även 
dessa, gärna med lite citron. Vid desser
ten kan man pröva någon av druvmuster
na — Traubensaft står det på dem som 
kommer från Tyskland och Schweiz. Vi 
nämner här namn på en del: Zipperle — 
Volg — Merlino — Bernétta — Pampre 
d’or, Ularwel. Dessa finns både i rött och 
vitt och var och en får pröva sig fram. 
Men nog kan man pröva även svenska 
drycker: Äppelmust av Cox Orange eller 
andra söta äpplen, Rubino av röda vinbär, 
körsbärsmusten går också. Mousserande 
drycker äro kanske mera läskande och då 
prövar man Grawensteiner eller Chateau 
de Grawenstein, kanske finns flera av 
denna typ.

Det är en god regel att aldrig börja mål
tiden med en söt dryck, inte servera söta 
drycker till kött och alltid ha en söt 
dryck till desserten. Dryckerna vinner i 
smak ju kallare man serverar dem — 
slösa med is.

Den moderna människan måste vara ef
fektiv i sitt arbete, ha hjärnan klar vid 
varje tillfälle, i synnerhet i storstaden 
där hetsen är störst. Fruktdryckerna sti
mulerar och ger ökad energi, alkohol
drycken bedövar och ger en falsk känsla 
av välbefinnande. Vi som vill vara mo
derna, vi vill också vara ”annorlunda”, 
därför tar vi fruktdryckerna till hjälp. 
Pröva och känn hur gott och roligt det är!
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* FÖRENINGSNYTT *
BISKOP BO GIERTZ

hade den 4—6 november samlat ledare 
inom Göteborgs distrikt av scouter från 
KFUK, KFUM, NTO, SFS och SS till le- 
dardagar kring scoutings innersida på Åh 
kyrkliga ungdomshem.

Medverkande vid träffen var — jämte 
biskopen — komminister Nils Oderstam, 
komminister K. E. Svärd, fröken Märta 
Norrman, pastor E. Frykland, pastor Sven 
Johansson, diakonissan U. B. Egerlid och 
kyrkoadjunkt L. G. Eriksson.

Dessutom var det praktiska övningar 
samt diskussion kring ämnet Kyrka — 
Scouting.

IDROTTSLEDAREKURS
Ett aktivt svar till debatt och appell 

lämnas av ett par idrottsföreningar med 
följande cirkulär, som gått ut till alla 
stadens idrottsföreningar.

På uppdrag av Göteborgs distrikts 
idrottsförbunds ungdomskommitté ar
rangerar Sanna Idrottsförening och 
I. K. Vikingen en idrottsledarkurs.

Med tanke på det stora behov av 
ledarkrafter, som dagligen visar sig, 
bör varje förening söka få fram och 
utbilda förmågor. Dessa kan bli för
eningen till stor hjälp. En god ledare 
blir ännu bättre med utbildning.

Kursplan: 
Idrottsföreningarnas uppgift 

Dess arbetssätt a) föreningsmöten
b) styrelsen i arbete
c) sektionsstyrelser 

Styrelseledamöterna a) ordföranden
b) sekreteraren
c) kassören
d) mötestekniken 

Tränings- och tävlingsarbetet 
Damidrotten
Ungdomsidrotten 
Medlemsvård 
Propaganda 
Resor och läger 
Möjligheter till ekonomiska bidrag 
Krav på en idrottsledare

Kursen kommer att hållas månda
gar. Kursavgift: 5:— kr.

Till deltagarna kommer skriftlig 
kallelse att utgå till första samman
komsten.

Anmälan: John Nilsson, Kabelgatan 
28, Gbg V. Telefon 14 27 08. Curt Berg
ström, Götabergsg. 8, Gbg C. Telefon 
13 40 27.

till sist.
vill vi tala om att

JÄTTESTENS UNGDOMSGÅRD
invigdes den 31 oktober. Vi återkommer 

i nästa nummer med bilder och annat.
Här hinner vi bara nämna,

att Kjell Andersson kunde hälsa en 
mycket representativ skara välkomna;

att skinnknutten Kenneth Johansson i 
full mundering hade några "sanningens 
ord” att säga för dem ”som hörs” till dem 
som ”bara syns”;

att Stadskollegiets vice ordf., redaktör 
Harry Hjörne, högtidstalade och fastslog, 
att med välståndsökningen och världs
historiens största experiment att bygga en 
samhällsordning på allmän och lika röst
rätt ungdomen givits en mera fantastisk 
möjlighet än någonsin att tävla om livets 
gyllene pokal;

att Per Arehammars orkester gjorde sitt 
bästa att blåsa bort högtidligheten;

att näpna skrammelungar, mandolin- 
grupp, rytmikflickor m. m. tjusade gäs
terna; och

att alla slöt upp till redaktör Hjömes 
önskan, att gården måtte drivas icke i 
kverulansens men i den givande generosi
tetens anda, bli en samlingsplats för ung
domen och leda dem till bestående kon
takt med allt annat ungdomsarbete.
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KFUK
KFUM, Parkgatan
KFUM, Lundby
Y. F. Libanon
Göteborgs kommunistiska 

ungdomsdistrikt
Göteborgs socialdemokratiska 

ungdomsdistrikt
Högerns ungdomsförbund
Liberal ungdom
Göteborgs distrikts 

idrottsförbund
Göteborgs distrikt av svenska 

frisksportförbundet
Göteborgs gymnastikförbund
Lingförbundet
Idrottsringen
Göteborgskretsen av Ver dandi 
SSUH
IOGT:s ungdomsavdelningar
Göteborgs SGU-avdelningar 
NTO:s ungdomsdistrikt 
Göteborgs distrikt av

Sveriges scoutförbund
Göteborgs distrikt av

Sveriges flickscoutförbund
ABF:s ungdomsverksamhet
Unga örnar
Göteborgs distrikt av

Svenska ungdomsringen
Hyresgästernas ungdom
Ungdomens fredsförbund
Vita bandets ungdom

Göteborgs 
Bordtennisförbund

inbjuder

klubblösa skolor och ungdoms
gårdar till deltagande i

UNGDOMSTÄVLINGAR
I BORDTENNIS 

söndagen den 11 december 1955
i X-huset vid Heden.

Tävlingen är indelad i 8 ålders
grupper för pojkar och flickor födda 

1935—1945.

Anmälningar insändes till Svante 
Axelsson, Ernst Kristenssonsgat. 3, 
Göteborg Ö. Anmälningstiden utgår 

fredagen den 25 november.

UNGDOMSRÅDEN I

BJurslätt 
Frölunda 
Kungsladugård 
Majorna 
Nylöse 
Bräcke

Götaberg 
Kålltorp 
Masthugget 
Ramberget
Burås 
Kristine

Lunden 
Nordhem 
Redbergslid 
Sanna 
Orgryte




