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Vi allas nummer under den gångna hösten har ju i första hand ägnats åt ung
domsledareproblemet. Rätteligen bör man nog tala om problemen, ty flera aspekter 
kan läggas på ungdomsledarens gärning. En väsentlig fråga döljer sig redan 
i en viss namnförbistring. Det väger sålunda mellan ”ungdomsledare” och ”ung- 
domsarbetare”, och där bakom kan skönjas en uppställning i kadrer av medarbe
tare, alla kategorier, efter tankedelaren: Oavlönade eller avlönade ledare. Det är 
kanske signifikativt för vår realistiska tidsålder, att penningfrågor så gärna tränger 
sig fram i förgrunden, medförande i första hand jämförelser mellan ”kommunala” 
ungdomsledare och ”ideella” föreningsledare.

Den sistnämnda frontlinjen korsas snävt av gränslinjen mellan ideell målsätt
ning och ren sysselsättning. I debatten vimlar det av slogans: ”arbetar osjälviskt 
och burna av sin rörelses ideal”, ”präglats av ofruktsam snyftmentalitet”, ”synes 
det naturligt, att allt förebyggande arbete jämställes ekonomiskt”, ”fram för de 
goda idealen med hjälp av unga, arbetsvilliga, initiativrika, impulsiva ledare” eller 
”en ständig vaksamhet mot de ungdomsledare, som lägger tonvikten på ledare”.

En diskussion tenderar alltid att stiga upp mot de sfärer, där teorierna härskar. 
Och det är förvisso alltid av vikt, att de stora linjerna blottlägges och vidare- 

sträckes. Men det är minst lika 
viktigt att ständigt ha vardagen 
och dess praktiska slit i minne.

Vart man leder är visserligen en 
hög fråga. Men den får inte undan
tränga frågan om hur man leder. 
Beaktas den mest elementära me

todik? Denna måste nog i grunden alltid te sig tämligen lika, vare sig målsätt
ningen ligger borta i en annan värld, siktar på samhällets omdaning eller blott 
söker nöjet. Likheten finns där, ty objektet, den unga människan, måste ju be
handlas i sin egenskap av just en ung, ännu ej färdig människa.

Det sägs — och konstateras tämligen ofta — att verksamheten litet varstädes 
tenderar till att bliva ren sysselsättning. Det kan vara beklagligt nog men är icke 
oroväckande, om det finns krav och målsättning i själva sysselsättningen. Men är 
det inte tvärtom så, att även den enkla sysselsättningen håller på att tunna ut till 
nästan intet. Sittandet, snacket, spisandet, rökandet breder ut sig. Är det den fria 
fostran i en tanklöst efterapande utformning, som nu på allvar nått tonårsstadiet. 
Det klagas: De unga vill ingenting! Kanske beror detta på att ledarna inget vill, 
inget vågar, inget hoppas och därför inget orkar. Det kan vara behändigare, att 
låta de unga få vad de vill, att tillgodose behovet, som det sä vackert heter.

Men ingen allvarlig uppfostrare torde våga förfäkta, att ordning, regelrespekt, 
målsättning eller krav kan undvaras i en vägledande fostran.

Det låter vackert, och det är riktigt, att de unga skall ha frihet att välja. Men 
då skall de ges en rejäl chans att välja bland kvaliteter. Men för att de unga skall 
komma fram till kvaliteterna måste ledarna väcka — stimulera — leda — utforma 
aktivitet. Denna måste också utvinnas inifrån deltagarna själva.

ÄTT ÊEPW

Kanske är det för litet ledning i vår tids ungdomsarbete?



välkomnar Vi alla SMU, dvs. Svenska 
missionsförbundets ungdomsverksamhet i 
Göteborg, till SAM och föreningarnas 
krets. Att vi särskilt vill apostrofera 
SMU:s inval, vilket skedde vid SAM:s 
höstmöte i Stenungsund, beror därpå, att 
missionsförbundet hade en representant 
med i pionjärarbetet för SAM. När ung
domsorganisationerna 1944 av ABF och 
Göteborgs Distrikts Idrottsförbund kalla
des till en konferens för att överlägga om 
förutsättningarna för ett intensifierat 
samarbete, var pastorn i missionsförbun
det, Wiktor Norin, en mycket aktiv 
medarbetare. Han kom in i interimskom- 
mittén och tog verksam del i planlägg
ningen och stadgearbetet. Pastor Norin 
flyttade emellertid från staden, och kon
takten SMU—SAM tunnades ut. När nu 
SMU blir medlem i SAM, fullföljes alltså 
en gammal linje, och Vi alla uttalar allt 
föreningsfolks glädje över att SAM kom
pletteras med denna form av ungdoms
arbete.

Ringen vidgas.

Händigt
Ternström-Sköldkvist: Det här skall 
vi göra. Scoutförlaget. Pris 5.75.

”Det här skall vi göra” är en god fort
sättning på den samling händighetsupp- 
gifter, ”Gör det själv”, som Scoutförlaget 
tidigare utgivit. Den innehåller 43 arbets
beskrivningar, med bilder, till olika små
saker, som kan tillverkas av band, pap
per, pinnar, halm, metalltråd m. m., m. m. 
Där finns föremål för lek, pynt och pryd
nad men också en hel del nyttighet. Ar
betsuppgifterna anges såsom lämpliga för 
9—12-åringar, och det torde vara riktigt 
avvägt. För ledare av barngrupper är 
boken en god och behändig medhjälpare.

OMSLAGSBILDEN TILL 
”JULNUMRET”

är en pastell av den 1953 bortgångne gö- 
teborgskonstnären Hjalmar Eldh. Den är 
från hans ungdomsår. Hjalmar Eldh var 
född 1881 i Gävle. År 1906 då han in- 
skrevs som elev för Wilhelmsson på Va
lands målarskola, blev han göteborgare 
för resten av sitt liv — när han efter stu
dieåren på målarskolan i Paris återvände 
till Sverige, blev Göteborg arbetsplatsen 
för honom både som konstnär och yrkes
man. Han var lärare på Slöjdföreningens 
skola åren 1916—1944 och kom i nära 
kontakt med stadens konstälskande ung
dom. Många platser förmedlade han för 
sina dugande elever. Det blev vanligt, att 
företagen ringde honom och bad honom 
ge anvisning på goda reklamtecknare. 
Han avböjde att bli lärare på Valand. 
Men kvällsundervisningen på Slöjdför
eningen lämpade sig för honom. Då fick 
han dagstimmama med sol för eget 
konstutövande. Följande händelse är för 
övrigt belysande för Hjalmar Eldhs in
ställning till sina medmänniskor.

Han promenerade hem över Kungs- 
portsbron. Där såg han en förtvivlat 
gråtande gosse. Då han frågade varav 
sorgen kom, fick han veta, att den lille 
tappat den 50-öring, som han skulle köpt 
en ballong för.

Hjalmar Eldh gav honom de sista fem
tio ören, han själv ägde. Han var en ung 
fattig konstnär på den tiden. Han gjorde 
det som han själv uttryckte det ”för att 
få se glädjen komma tillbaka i ett an
sikte”.

Till historien hör, att efter några tio
tal steg på sin fortsatta vandring, råkade 
han se ner, och där framför hans fötter 
låg en blank enkrona.

M. N.

Prenumerera på

VI ALLA
3



ABF har i cirkulär till föreningarna och annonser i dagspressen talat om, att 
förbundet startat en konsulentverksamhet för amatörteater 
med Hans Råstam som ledare. Verksamheten, som bedrives med kommunalt stöd, 
skall kunna utnyttjas av alla organisationer. Ring alltså och tala med Råstam, som 
träffas tisdagar kl. 9—11 och fredagar kl. 17—19. Telefonnummer 21 04 71.

Vi alla ringde bums och bad Hans Råstam säga några ord om verksamhetens mål
sättning, och här har han ordet:

Arbetet kommer att bedrivas på tre 
fronter. Vi har för det första en teater
skola som vänder sig till dem som har 
för avsikt att pröva sina möjligheter att 
ägna sig åt teatern som yrke. Man skulle 
kanske för dem kunna karaktärisera sko
lan som en förskola till stadsteatrarnas 
elevskolor. Skolan vill också och inte 
minst betjäna dem som i ideella organi
sationer skall fungera som ledare och in
struktörer i amatörteatergrupper. För 
denna skola är det helt naturligt att vi 
vill ställa stora krav på lärarnas kvalifi
kationer, och vi tror att vi i detta fall 
har lyckats ge skolan en god standard.

De teatermänniskor som haft anled
ning att komma i kontakt med amatör
teatergrupper runt om i bygderna måste 
förvåna sig över den ojämna standard 
som råder. Vi vet att det finns ambitiösa 
amatörteatersällskap, som med allvar 
går in för sin hobby och som med sina 
föreställningar förmår ge någonting vär
defullt åt sin publik. Men å andra sidan 
finns det så förbluffande mycket miss
lyckade eller rent otillbörliga tilltag, som 
ofta bottnar i bristande kunskap om pjäs
val och om den allvarligt inriktade lek 
som måste föregå en amatörföreställning. 
Det hela blir inte bättre av att sådana 
föreställningar ofta ges med utåtriktade 
pretentioner och strävan att konkurrera 
med offentlig professionell teater. Att 
åstadkomma en sanering på detta områ
de kan sägas vara det främsta målet för 
ABF:s teaterverksamhet. Här vill vi att 
de kunskaper som ledare och instruktö
rer kan förvärva i skolan skall bli till 
hjälp genom att vidareförmedias ut till 
cirklar och grupper. Det är också på den
na strävan som de båda andra fronterna 

i mitt arbete skall sättas in. Det blir här 
min uppgift att hjälpa amatörteatergrup
per i göteborgsområdet att få goda in
struktörer. Det bör från början sägas att 
detta inte är någon lätt uppgift. Amatör
grupper med äldre medlemmar kräver 
ledare med god erfarenhet av teaterns 
konstnärliga och tekniska problem. Så
dana är givetvis i första hand att söka 
bland den professionella teaterns folk. 
Men deras arbetstid infaller ju på samma 
tid som amatörskådespelarna har till
gänglig för repetitioner. Av barngrupper
nas ledare vill vi utöver någon känne
dom om teater kräva ett gott handlag 
med barn. Vi är övertygade om att detta 
senare är av större vikt än högt spända 
ambitioner att nå teatermässigt fullödiga 
resultat.

Den tredje sidan av min verksamhet 
är konsultativ. Alla amatörteatergrupper 
— oavsett om de tillhör ABF eller ej — 
är välkomna med sina problem. I görli
gaste mån skall jag själv hjälpa till att 
lösa dem, och där inte min egen kun
skap eller erfarenhet räcker tror jag att 
jag i de flesta fall skall kunna ge dem 
anvisning om vart de skall vända sig. Det 
har hittills visat sig att rådfrågning om 
pjäsval och arbetsmetod har varit mest 
aktuellt, men även tekniska problem är 
välkomna.

Amatörteaterns betydelse som fost
rande faktor är obestridlig. Det torde 
knappast finnas någon fritidssyssel
sättning som bättre inriktar sina ut
övare mot känsla för den enskildes 
betydelse för gruppens resultat. Dess 
värde som psykoterapeutiskt medel 
är också klarlagt. Men dessutom är 
jag övertygad om att allt tal om ”ama-
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PLANERA
redan nu Din organisations deltagande i 
ungdomsdagarna till våren!

Frågan om ungdomsdagarna 1956 hade 
inlagts som grupparbete vid SAM:s höst
möte i Stenungsund. Gruppen granskade 
arrangemanget från alla sidor, vägde 
plus och minus, men stannade tveklöst 
för en enig rekommendation om fortsätt
ning. När höstmötet i sin helhet prövade 
gruppens rapport, blev resultatet att de 
framlagda förslagen godkändes utan in
vändning.

Det blir alltså ungdomsdagar den 13— 
14 maj, och som någon uttryckte det: ”De 
dagarna skall alla vara med, antingen 
hjälpa till eller titta på!” Det första vill
koret för ett lyckat resultat är, att SAM:s 
medlemsorganisationer placerar ungdoms
dagarna i sina program och inventerar 
sina möjligheter att medverka. Tiden är 
ju som beställd för en vårfinal i arbetet.

Besluten innefattade därutöver vissa 
principiella avvikelser från tidigare 
praxis. Liksom hittills skall arrangemang
en förläggas till Slottsskogen, men det 
finns inte längre något hinder för den 
förening som så vill att i samplanering 
med huvudarrangemanget göra program 
på andra håll i staden. Även beträffande 
ekonomiska villkor, reklam och medver
kande från ungdomsorganisationer utan
för Göteborg innebär besluten vidgade 
möjligheter.

törteater” i förklenande betydelse 
grundar sig på ett missförstånd om vad 
saken egentligen gäller. Amatörteater 
får aldrig förväxlas eller jämföras 
med professionellt utövad teater. Men 
en anspråkslös amatörteaterföreställ
ning i en nykterhetsloge eller en 
scoutlokal kan ha en betagande charm 
i sin genre liksom en föreställning på 
Dramatiska teatern kan ha det i sin. 
Vi ville gärna bidra till att hjälpa gö
teborgstraktens amatörskådespelare att 
besinna sin begränsning och utveckla 
sin smak.

Hans Råstam.

SAM:s framtida arbetsuppgifter!

Många röster har gjort gällande, att 
omorganisationen av Barnavårdsnämn
dens förebyggande verksamhet skulle bi
draga till att öka SAM:s betydelse.

Höstmötet ägnade också mycket tid åt 
frågan om SAM:s framtid, och ett av be
sluten bär just vittne om det ändrade 
läget. Som bekant skall ungdomsråden 
från nyåret bestå av 3 ledamöter. Det är 
sålunda inte tänkbart, att varje form av 
föreningsverksamhet skall kunna finnas 
representerad i råden. För att främja ett 
kontinuerligt, lokali samarbete inom rå
dens verksamhetsområden, dvs. överlä- 
rardistrikten, beslutade höstmötet rekom
mendera, att det bildas ett ”litet SAM” 
inom varje sådant område. Detta kan ju 
lätt ske i samband med någon av de över
läggningar med ungdomsföreningarnas 
representanter, som råden skall anordna. 
Inrättas sådana distrikts-SAM, vinner 
man därmed också, att det alltid kommer 
att finnas ett organ för kontinuerligt 
samarbete mellan råden och allt för
eningsarbete.

Gruppen ”Framtida arbetsuppgifter” 
aktualiserade också tanken på ett Ung
domens hus. Detta projekt skisserades ju 
efter stora linjer i Bvn:s ungdomskom- 
mittés betänkande Ungdom på fritid i 
hem och samhälle (Är 1950). Under nu
varande förhållanden kan en sådan an
läggning inte tänkas realiserad. Men det 
skulle innebära en god service, om Ung- 
domsbyrån och SAM kunde placeras i 
samverkande närhet med tillgång till 
konferenslokal, ungdomsledarebibliotek, 
ökad apparatutrustning m. m. till för
eningarnas tjänst. Med god vilja kan frå
gan realiseras i god omfattning utan ny
byggnad.

Mötet slog därtill fast, att Vi alla är 
SAM:s och UDE:s organ och därmed ett 
arbetsprojekt för alla våra föreningar (Se 
omslagets sista sida!). Mötet uttalade 
med enstämmigt allvar, att tidningen 
nu måste ut till varje medarbetare per
sonligen. Prenumerera — medarbeta — 
var mötets paroll.
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UNGDOMEN blottlagd av författaren ------------ -k
Ungdomar från storstäder och landsort, vanliga hyggliga ungdomar på kontor 

och verkstäder, missanpassade ungdomar från spruckna hem och trista anstalter, 
konstnärliga, intellektuella ungdomar, dagens ungdom och morgondagens män och 
kvinnor passerar revy i höstens skönlitterära böcker av svenska författare liksom 
de gjort det tidigare år. Rune Brange har tagit del av några av dessa böcker, som 
företrädesvis handlar om ungdom, och han håller före att våra författare mer och 
mer ägnar sig åt problemen under ungdomsåren och helt håller på att avskaffa be
greppet ”den ljuva ungdomstiden”.

Sedan Jan Fridegård utgav sin triologi 
om Lars Hård, ”brottslingen” och rätt- 
färdighetssökaren, rebellen mot det in
humana på anstalter och överallt annor
städes, har alltfler svenska författare 
försökt tränga in i den unges tankevärld, 
försökt förklara varför han ofta beter sig 
så vrångt och varför hans handlingar i 
många fall blir brott mot lagar och för
ordningar. Forna tiders sedeskildringar 
om den elake gossen, som gjorde så och 
så och som det därför gick så och så, har 
efterföljts av skildringar om grabben, som 
gör så och så därför... Ja, några hård
kokta författare anser det vara nog att 
berätta om grabben, som gör så och så, 
och överlåter åt läsaren att finna ut var
för och därför. Eftersom de flesta män
niskor, som lämnat ungdomen bakom sig, 
går omkring i efterrationaliseringens väl- 
sydda konfektionsdräkt, skulle författaren 
aldrig kunna uppenbara den nakna san
ning han strävar efter, om han inte hade 
mod till att först och främst blottlägga sig 
själv. Men för att nå fram till det all
mängiltiga, det mänskliga, fordras oerhört 
mycket mer, och risken för den unge för
fattare, som har större berättartalang än 
människokunskap, är givetvis att han 
tillgriper självpatenterade djuppsykolo
giska förklaringar, där just djupet saknas. 
Vissa författare har också gjort det lätt 
för sig genom att flytta över all ondska 
och all skuld till de äldre dömande och 
fördömande.

Många författare är utrustade med käns
liga instrument, som med kraftiga utslag 
noterar tidens rasande flykt från det 
jordbundnas och samtidigt dogmbundnas 
trygga gemenskap mot den alltmer ma

terialiserade och rastlösa individuella 
ly eko jakten. I denna flykt blir den unga 
människan ett oförskyllt offer, som fam
lar utan att riktigt veta vad den famlar 
efter. Waldemar Hammenhög har med sin 
senaste roman ”Älsken varandra” tydligen 
velat visa hur man kan finna värden i 
just detta ungdomens själva famlande, i 
det sökande där den är hänvisad till att 
själv finna vägen, sedan den äldre gene
rationen avslöjat sin villrådighet. Ham
menhög överraskar i stort sett positivt, 
men med tanke på att han tillhör den 
växande skara intellektuella, som läm
nat olika frälsningslärors flyktvägar eller 
förnekelsens ödsliga marker och börjat 
vandringen mot Rom, finner man dock 
det mest överraskande vara, att han lå
ter det fränt sexuella inta en så domine
rande plats i boken, även om man inte 
behöver tvivla på att könsdriftens till
fredsställande är av så dominerande bety
delse för sådana storstadsungdomar, som 
han gått in för att skildra — ”de vanligt 
vardagliga och vardagligt vanliga”.

I ”Älsken varandra” lär vi känna ung
domar, som själva försöker och i stort sett 
också lyckas lösa sina problem. I ”Galler
grinden”, Yngve Björnstams nya roman, 
försöker också ungdomarna löga sina pro
blem, men förutsättningarna är inte så 
stora. Samhället måste ingripa och hjälpa. 
Och det gör det genom en helyllepräktig, 
litterär föreståndare på ett pojkhem och 
en barnavårdsassistent, som den omhän
dertagne överklasspojken Helmer i en av 
sina många inre monologer berättar om 
som en ”fantastiskt prima pojke”. Dock 
är det inte bara den rationella ungdoms
vården utan även den irrationella kärle-
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ken — Helmer möter den i form av an- 
staltsflickan Eva — som hjälper den stac
kars Helmer ut genom gallergrinden. En 
och annan kommer väl att le åt porträtten 
av de idealiska socialtjänstemännen, men 
Björnstam avslöjar i boken en ny sida, 
nämligen en mycket underfundig humor, 
så man vet aldrig, överhuvudtaget måste 
vi vara tacksamma över att Björnstam till 
sina betydande förtjänster som ungdoms - 
vårdare kan lägga icke föraktliga som 
författare.

Ungdomsvårdare-författare tillhör inte 
de mera vanliga yrkeskombinationerna. 
Betydligt vanligare är det med skrivande 
bönder. En ung hallandsbonde, Ingvar 
Wahlén, har i sina tidigare böcker gjort 
upp räkningen med sin barndoms och 
ungdoms plågoandar, inte minst barna- 
vårdsgubbar. När han nu i årets bok 
”Skräcken gör mördaren” lämnat det 
självbiografiska stoffet har visserligen in
dignationen mist en del av sin sälta, men 
romanen griper dock tag i en på ett sätt, 
som gör att man känner sig säker på att 
Wahlén även denna gång skrivit något 
väsentligt. Huvudpersonen Erik Norin fi
gurerade redan i ”Gänget”, vilken bok som 
bekant låg till grund för filmen Våld, 
såsom den hårdföre ynglingen, som vill 
ta rätten i egen hand. Erik Norin är mör
daren, som tror på kärleken och livet, 
mördaren för vilken de tio fängelseåren 
blir en enda lång självrannsakan, mörda
ren som därför återvänder till kärleken 
och livet.

Skräcken över att åka fast gjorde Erik 
Norin till mördare, och samma skräck gör 
att ”Flingan” i Gösta Petterssons roman 
”Se vad jag fick” ökar farten i den stulna 
bilen så att han till slut inte behärskar 
styrningen. Bilen ränner upp på trottoa
ren och en ung man som går där krossas 
mot husväggen. Flingan tillhör de många, 
som inte låter sig hejdas förrän det är 
för sent. Varför? Gösta Pettersson ger här 
lika lite som tidigare några entydiga svar. 
Han har själv levt med bland gatans ung
domar på Söder och han vet hur mycket 
som lockar och drar åt galet håll. Men 
även i det trasiga finner han ofta något 

som är riktigt och som han också finner 
ett litterärt uttryck för. Hur riktig är 
t. ex. inte kaféflickan Ylva, riktig och 
”reko” — trots allt.

Författare uppvuxna på Söder har skri
vit en lång rad böcker om ungdom på 
Söder. För Vilgot Sjöman, själv äkta sö
dergrabb, är den genuina söderskildring
en antagligen fjärran. Han har gjort till 
sin uppgift att söka det genunia hos män
niskan och den s. k. psykologiska roma
nen har i honom en hängiven förespråka
re. Hans debutbok Lektorn, som han gav 
ut 1948 vid 24 års ålder, gav honom ju 
omedelbart en rangplats bland våra yngre 
författare. Han har sedan dess sannerli
gen inte blivit sämre vare sig som för
fattare eller psykolog och hans nya roman 
”Körsbärstid” kommer säkerligen att 
medföra att han definitivt räknas in bland 
våra största moderna författare. Roma
nen är en fristående fortsättning på Lek
torn. I skildringen av den nu värnplikti
ge lektorssonen och hans förhållande 
till bokens unga kvinna belyses deras 
problem liksom även andra ungdomars 
och äldres problem med en bländande 
allt genomträngande skärpa.

Det mesta som händer i Sjömans böc
ker händer på det inre planet. I de roma
ner om unga människor, som Hans Peter
son har givit ut, har det i regel inte hel
ler hänt några yttre större sensationer. 
Men hans berättarteknik har just inget 
gemensamt med Sjömans utan förr med 
de gamla hederliga epikernas. I årets ro
man ”Hejda solnedgången” har Peterson 
givit sig i kast med en betydligt större 
uppgift än i tidigare böcker och glädjande 
nog har han lyckats. Trots att författaren 
nu i några år bott i Göteborg har han 
låtit sina romanfigurer bo kvar på den 
plats han själv lämnat. I sin nya roman 
låter han några av huvudpersonerna flyt
ta från olika mindre platser i landet till 
storstaden Göteborg — en omflyttning, 
som givetvis medför sina problem. I ett 
starkt avsnitt berättas om ett par systrars 
uppväxtår i ett av de mer eller mindre 
försummade bostadsområdena i Göteborg. 
Det brokiga typgalleriet rymmer även en
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hel del konstnärer, som tillika är en hel 
del självupptagna. Överhuvudtaget är det 
en roman som rymmer mycket. Ett och 
annat kan nog betecknas som speciellt 
göteborgskt, och i det avseendet både så
dant som är på gott och på ont.

Rune Brange.
Waldemar Hammenhög : Älsken varandra. 

Wahlström & Widstrand, häft. 21.—.
Yngve Björnstam: Gallergrinden. LT, 

häft. 14.50.
Ingvar Wahlen: Skräcken gör mördaren. 

LT, häft. 14.—.
Gösta Pettersson: Se vad jag fick. Nor

stedts, häft. 14.50.
Vilgot Sjöman: Körsbärstid. Norstedts, 

häft. 18.50.
Hans Peterson: Hejda solnedgången. Ti

den, häft 19.50.

Ungdomsledarestipendier
På förslag av UDE har Barnavårds

nämnden fördelat återstoden av årets an
slag för ungdomsledarestipendier, 1.000
kronor, på följande ledare.
Högsbotorps ungdomsgård:
Bertil Widell, Tollare folkhögsk. 

31/5—17/7 ............................ 50 kr

NTO:
Solveig Andersson, Ledarkurs, 

Rättvik 1—7/8 .................... 75 ,,
Gunnar Balkman, Ledarkurs 

Rättvik 1—7/8 ..................... 75 „

Sv. Ungdomsringen:
Björn Döbeln, Syd-Af rika, stu

dier november...................... 400 „
Nylöse ungdomsgård:
G. Svennenfors, Düsseldorf, stu

dier 14—29/7, Gävle ledarkurs
2—16/8 ...................................... 150 „

SSU:
Dennis Björk, Bommersvik, le

darkurs 17—23/7 ................. 100 „
SS:
T. I. Edman, England, studier 

19/4—23/5 ............................ 150 „

Samlingslokaler
Bostadskollektiva kommittén, som till

sattes 1948, har nu avgivit sitt fjärde be
tänkande, som behandlar för ungdoms
ledare så intressanta frågor som samlings- 
och fritidslokaler. Kommittén inleder 
med att konstatera den skillnad som för 
närvarande råder mellan fritidens an
vändning i olika åldersstadier. De äldre 
tillbringar i större utsträckning än de 
unga sin fritid hemma. Följ riktigt har 
kommittén därför ägnat ungdomens behov 
av samlingslokaler stort utrymme.

Kommittén trycker starkt på, att på 
detta område behövs en samordning av 
strävandena, både när det gäller byggan
de av nya och utnyttjande av redan be
fintliga lokaler (t. ex. skollokaler). Man 
har här en känsla av, att kommittén är 
ute i ett mycket angeläget ärende.

För de ungdomsgårdsansvariga kan 
nämnas, att kommittén föreslår att ung
domsgårdar i bidrags- och lånehänseende 
skall jämställas med andra samlingsloka
ler. Följer statsmakterna de förslag kom
mittén framlägger, kan man räkna med 
större och gynnsammare bidrags- och 
lånemöjligheter för allmänna samlings
lokaler, vilket begrepp i utredningen gi
vits en vid tolkning.

Bj.

SOU 1055:28 Bostadskollektiva kom
mitténs betänkande IV.

Bidrag till lokalhyror
Vid fördelningen under våren av årets 

anslag för bidrag till lokalhyror reserve
rades 1.000 kronor, vilket belopp Barna
vårdsnämnden nu efter förslag av UDE 
fördelat bland nedanstående föreningar.

Fräntorps Idrottsförening........  150 kr
Bollklubben Atos........................ 140 „
Simavdelningen 1902 .................. 300 „
Scoutkåren Röda Sten .............. 200 „
Nytta och Nöje Sandarna........  175 „
Älvsborgs Fästn.-krets URK . . 35 „
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Årets lägerstipendier

Anslag till lägerstipendier, 10.000 kro
nor, har enligt UDE:s förslag nu fördelats 
av Barnavårdsnämnden enligt nedanstå
ende förteckning.
Bildningsorganisationer :
Unga Örnar .................................. 400 kr
Idrotts- och friluftsorganisationer:
Gbg Distr. Idrottsförb. Simsekt 130 kr
Religiösa organisationer :
Betlehemskyrkans VF-kår .... 80 kr
Betlehemskyrkans YJ .............. 25 „
Gbg 2:a Baptistförs. JSGK .... 405 „
Gbg Kyrkoförs. konf. o. jun.-gr 395 „
Gårda VF-kår .............................. 35 „
Elims Juniorer.............................. 30 „
Emanuelskyrkans Juniorför. . . 90 „
Hultmans Holmes VP-kår .... 35 „
Högsbotorps VF-kår .................. 25 „
KFUM, Göteborg ........................ 35 „
KFUM:s Triangelpojkar............  340 „
Lundby KFUM............................ 220 „
Lundby Missionskyrk. Jun.-för. 35 „
Lundby Missionskyrkas VF-kår 65 „
Nylöse Ansgarskrets .................. 50 „
Redbergslids VF-kår ................ 45 „
Redbergslids Miss.-för. VP-kår 50 „
Saronförsamlingen ...................... 610 „
Tabernaklets Juniorför...............  35 „
Örgryte Ansgarskrets................ 95 „
Ynglingaför. Libanon ................ 1.325 „
N y kterhetsorganisaticner :
NTO:s Ungdomsdistr................... 85 kr
Scoutorganisationer :
Carl Johans scoutkår................ 85 „
F:a Flickscouter .......................... 190 „
Gbgs KFUK-scouter .................. 965 „
Gbgs NTOrs scoutdistr................. 70 „
Gbgs Sjöscoutkår........................ 260 „
Johannebergs scoutkår .............. 520 „
KFUM:s scoutkår Ivriga Vargen 205 „
Maj ornas scoutkår ...................... 60 „
Järnbrotts scoutkår.................... 235 „
Masthuggets scoutkår................ 535 „
Rya scoutkår................................ 295 „
Scoutkåren Engelbrekt .............. 190 „
Scoutkåren Göta Lejon ............ 270 „
Vasa scoutkår .............................. 215 „
Ungd.- o. lägergård. Sparrevik. 1.045 „
Örgryte KFUM scoutk. Jägarna 220 ,,

s
• och barnavårdsnämnden hade ett trev

ligt besök den 24 november, då före
ståndarinnan för skrammellekplatsen i 
Emdrup, fru Agnete Vestereg inför en 
del specialinbjudna talade om sitt arbe
te i Köpenhamn. Deltagarna i samman
komsten, bl. a. representanter från bar

navårdsnämnden, stadsträdgårdsmäs- 
taren, stadsplane- och fastighetskonto
ret, halvöppna barnavården samt för
slagsställarna Götabergs- och Burås 
ungdomsråd, hade en givande diskus
sion efter det med färgbilder beledsa
gade föredraget.
Som bekant utreds för närvarande frå
gan om Göteborg skall vara moget för 
att kunna göra ett försök liknande det 
i Köpenhamn.

® var med i Kortedala den 18 november, 
då fritidsföreningen, IOGT och hyres
gästföreningen därstädes anordnande 
en ungdomsträff. Musik, film och an
nan underhållning inramade ungdoms
konsulentens anförande om ungdomen 
och fritidsfrågorna.

• kan notera en lyckad kurs för 
bandspelare-intresserade, som hölls i 
KFUM:s lokaler den 6—7 december. 
Teori och praktik i lämplig blandning 
hade kursledaren, kontrollör Lindgren, 
att bjuda de många deltagarna på.

© hade besök av representanter för Hö
galids ungdomsråd i Stockholm den 5 
december. Delegationen besåg olika 
former av barnavårdsnämndens före
byggande verksamhet, bl. a. en del 
ungdomsgårdar.

• noterar också, att ungdomsdelegatio- 
nens ordförande och sekreterare haft 
en sammankomst med representanter 
för STF om den ständigt aktuella frå
gan beträffande vandrarhem här i sta
den.

• önskar slutligen alla vänner en GOD 
JUL och ETT GOTT NYTT ÅR!

UEIGTïfO„.
lîiïBaŒl:
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I dag har vi ett knippe bilder från in
vigningen av Jättestens ungdomsgård och 
verksamheten där. Till vänster visas 
överst en balettgrupp i invigningspro- 
grammet. Den är från granngården i 
Kyrkbyn och har som ledare Anita Öberg. 
Därunder spelar Jättestens egen mando- 
lingrupp med Inger Jonsson som ledare. 
Skrammelorkestern härunder, som har 
samma ledare, medverkade precis så vid 
invigningen. ,

Till höger hår vi en mera intim bild; en 
liten lekgruRP, samlad till sagostund 
kring Gun Larsson. Ungdomarna kring 
keramikleran fick inte heller komma in 
med sin smet i invigningen. I mittes syns 
här gårdens föreståndare, Sture Soneryd, 
och assistenten Ingrid Monié.

Jättestens ungdomsgård är inte sär
skilt stor; en stor möteslokal och tre små 
hobbyrum. Någon öppen linje är knappast 
tänkbar, utan det får bli grupp- och för
eningsverksamhet. SFS scouter, Matteus- 
kyrkans söndagsskola, Ungsvenskarna, 
Blåbandister och Sångdanslaget är de för
sta medverkande organisationerna. Fler 
skall det väl bli.

)
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Nya stadgar för SAM
Inrättandet av en speciell ungdomsdelegation vid Barnavårdsnämnden och om

organisationen av ungdomsråden har sträckt sina verkningar även till SAM. Detta 
föreningarnas gemensamma organ har uppbyggts och verkat i intimt, stadgefixerat 
samarbete med Centralkommittén för ungdomsråden. CK kan inte längre — om 
den kommer att bestå i någon form — representera det allmänna ungdomsarbetet. 
SAM:s höstmöte arbetade igenom stadgarna och beslutade följande förslag, som nu 
skall ut till föreningarna och bli föremål för stadgeenlig behandling.

§ 1
Göteborgsungdomens samarbetsorgani

sation (SAM) har till uppgift att vara ett 
samlande organ för ungdomsorganisatio
nerna i Göteborg, att tillvarata dessa or
ganisationers gemensamma intressen samt 
påta sig större gemensamma arbetsupp
gifter. SAM skall vara ett fritt forum för 
överläggningar i frågor, som direkt eller 
indirekt berör ungdomen i Göteborg och 
söka bidraga till danandet av en andli
gen stark, intellektuellt vaken och kropps
ligen sund ungdom samt utgöra förbin
delselänken mellan ungdomsorganisatio
nerna och samhällets organ för ungdoms
vård och uppfostran.

§ 2
Inom Göteborg verksam ungdomsorga

nisations distriktsorgan, eller motsva
rande, som önskar ansluta sig till SAM 
må inlämna ansökan därom till SAM:s 
verkställande utskott (VU), som har att 
yttra sig över densamma, varefter frågan 
om inträde avgöres av SAM:s ombuds
möte.

§ 3
Ansluten organisation utser en repre

sentant i SAM. Vid förfall för denna må 
suppleant, med fullmakt från sin organi
sation, representera. Organisationens val 
av ombud meddelas SAM före dess års
möte. Därjämte äger Göteborgs barna
vårdsnämnds ungdomsdelegation rätt att 
utse en ledamot.

Kallelse till ombudsmöte utsändes 
minst 14 dagar före mötet.

§ 4
Varje år i mars månad sammanträder, 

på VU:s kallelse, de av organisationerna 

valda ombuden till årsmöte. Därvid ut
ses bland dessa en ledamot och en supp
leant från vardera av följande organisa- 
tionsgrupper

a) religiösa ungdomsorganisationer
b) politiska ungdomsorganisationer
c) gymnastik- och idrottsorganisationer
d) nykterhetsorganisationer
e) scoutorganisationer
f) övriga organisationer

att jämte Ungdomsdelegationens repre
sentant utgöra SAM:s VU.

Bland VU:s ledamöter utser ombudsmö
tet ordförande. Dessutom väljes två revi
sorer och två ersättare för dessa. VU ut
ser inom sig vice ordförande, sekreterare 
och kassaförvaltare samt pressombuds
man. VU:s befogenheter fastställes av 
ombudsmötet. För att VU skall vara be
slutmässig fordras att minst 5 av dess 
ledamöter är närvarande.

§ 5
Vid lika röstetal gäller den mening 

ordföranden biträder, utom vid val eller 
omröstning då lotten skall avgöra.

§ 6
Sammanträde med SAM hålles på kal

lelse av VU minst en gång utöver års
mötet. Motioner och stadgeändringsför- 
slag bör vara VU tillhanda senast 1 må
nad före respektive möten.

§ 7
Ansluten organisation åtager sig intet 

ekonomiskt ansvar genom sitt medlem
skap. För administrativa kostnader upp
tages av de anslutna organisationerna en 
årsavgift, vars storlek bestämmes av års
mötet. Varje speciell arbetsuppgift eko-
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nomiseras genom av VU föreslagna åt
gärder.

§ 8
Ansluten organisation är icke förplik

tigad att stå som medarrangör till av 
SAM beslutade företag. Före beslut om 
igångsättande av större företag är VU 
skyldigt underrätta de anslutna organisa
tionerna därom i kallelse till ombuds
mötet.

§ 9
Ändring av dessa stadgar kan endast 

ske genom beslut vid två möten, av vilka 
det ena skall vara nästkommande årsmöte.

§ 10
Därest SAM upplöses skall befintliga 

tillgångar överlämnas till Göteborgs bar
navårdsnämnd att användas i ungdoms
vårdande verksamhet.

Förhållandet kommunalt—ideellt 
ungdomsarbete
var ämnet för en arbetsgrupp vid SAM:s 
höstmöte. Det var tydligen det benigaste 
ämnet, ty gruppen tog längsta tiden på 
sig, och ändå förklarade referenten, att 
man inte blivit färdig — och det lär man 
aldrig bli.

Frågan om proportionerna mellan kom
munalt lett och föreningsdrivet ung
domsarbete kom på tal, likaså motsätt
ningarna mellan avlönat och oavlönat le
darearbete. Enighet synes dock föreligga 
om att vårt numera ganska komplicerade 
föreningsliv kräver ett antal heltidsan
ställda för grovarbetet och en rad konti
nuerliga, administrativa uppgifter, men 
att fältarbetet i huvudsak måste lita till 
oavlönade medhjälpare. För att bespara 
dessa ideellt arbetande medborgare alltför 
stora ekonomiska bekymmer erfordras 
samhällets medverkan.

Mötet gav uttryck för sin tacksamhet 
till myndigheterna för det stöd som re
dan gives, uttalade sig också för att det 
är en riktig väg, när detta stöd gives 
formen av stimulansbidrag, men — det 
måste bli större.

Det frågades, om vår tids arbete krä
ver andra slag av lokaler än tidigare, och 

detta torde vara en väsentlig fråga. SAM 
kommer att ordna en allmän diskussion 
kring lokalfrågan.

I samband därmed väcktes åter frågan 
om möjligheterna att inkvartera gästande 
sällskap av ungdomar, och kommitterade 
för denna fråga kunde upplysa, att för
eningarna nu skall få ett formulär, på 
vilket de kan deklarera sina lokalbehov 
för detta ändamål och övriga synpunkter 
på dessa frågor.

Idrottskurs per korrespondens
Brevskolan, som tidigare gjort försök 

med en orienteringskurs, har nu lagt upp 
en ny kurs ”Idrottsträning”, omfattande 4 
brev. Orienteringskursen måste alltså ha 
stimulerat till fortsättning. Brev 1 inne
håller en del synpunkter på träning, som 
är av allmän karaktär, men i övrigt syss
lar kursen med fri idrott. Det kan synas 
svårt att meddela idrottens rörelser i 
skrift, men författaren, riksinstruktör 
Gunnar Carlsson, är erfaren och kunnig 
nog och använder ett lätt språk. Fram
ställningen är byggd på en instruktörs 
samtal med idrottspojkar, och breven får 
därmed en personlig karaktär. Den enda 
anmärkning som må göras, är att teck
ningarna är något valhänta.

Alla kan inte komma under en idrotts- 
instruktörs direkta ledning. Idrottskun- 
nighet är en väsentlig del av en ung
domsledares register. ”Idrottsträning” kan 
ge värdefull insikt i vår allsidigaste 
idrott.

Tävlingen om bästa omslagsbild 

utgår den 31 december

Alla som jobbar med linoleumsnitt har 
möjlighet att deltaga i Vi allas tävling 
om omslagsbild. Sänd in bidrag med upp
gift om namn, adress, ålder samt för
ening, skola eller fritidsgrupp till Ung- 
domsbyrån senast den 31 december. De 
bästa bilderna kommer att användas för 
omslaget.
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 Så tycker jag! -------------------------------------------

Ytterligare inlägg i debatten om 
avlönade ledare i ungdomsarbetet

Bör en ungdomsledare vara avlönad?
En föreståndare vid en ungdomsgård 

kan betyda oerhört mycket i positiv eller 
negativ riktning. Han måste ha auktori
tet och vara respekterad av alla, som 
kommer i beröring med ungdomsgården. 
Det blir han genom att han har en gedi
gen utbildning och personliga kvalifika
tioner för detta mycket krävande arbete.

Om ungdomsgårdarna skall bli accepte
rade såsom positiva faktorer för ungdo
mens fostran, får de inte vara samlings
platser för en massa missnöjda kverulan
ter, utan där måste skapas en god anda 
genom föreståndaren.

Han skall vara föreningens främsta 
kontaktman med ungdomsgården, ty han 
bör vara så vidsynt och neutral, att han 
kan se på en ung människa i vilken för
ening han eller hon skulle kunna passa. 
På så sätt kan föreståndaren göra ett 
mycket viktigt förebyggande arbete för 
bl. a. sådana ungdomar, som håller på att 
spåra ur.

Föreståndaren måste vara heltidsan
ställd och offra sig helt för sitt arbete på 
ungdomsgården. Bör han vara avlönad? 
Naturligtvis: Ja.

Bör föreningsledaren vara avlönad?
I en förening gäller det först och främst 

att få medlemmarna aktiva. Ett engelskt 
ordspråk säger: Use them, or lose them. 
Ledaren eller ordföranden i en förening 
bör inte göra allt själv — då kommer 
snart sammanslutningen att självdö. Det 
måste vara svårare för en avlönad ledare 
att få medlemmarna aktiva, då de ju med 
all rätt måste anse att detta som han ber 
dem om bör han själv göra, då han har 
lön för det osv.

Då det råder enighet i fråga om att en 
förening kan vara många ungdomar till 
hjälp, bör därför föreningslivet uppmunt

ras, ej motarbetas. Inom föreningen bör 
uppgifterna vara fördelade på så många 
medlemmar som möjligt. Det är därför 
endast ett förtroende och ett hedersupp
drag att vara dess ledare.

Bör en föreningsledare vara avlönad?
Svar: NEJ.
Men då en medlem åtar sig frivilligt 

att utan egentliga förkunskaper t. ex. leda 
en barngrupp i föreningen, bör då inte det 
uppmuntras med arvode?

Nej, inte heller här, ty detta är just ett 
exempel på en medlem, som blivit verk
ligt aktiv. Låt honom då ta det ansvaret 
utan avlöning, och föreningen kommer att 
vinna på det i det långa loppet. Ty det är 
så — rent psykologiskt — att den förening 
eller sak man får tillfälle att offra något 
för, den omfattar man med allt större in
tresse.

ONNA SJÖGREN 
Onsdagsklubben

Mossebergs ungdomsgård

Avlönad eller oavlönad ledare.
Pengar är inte allt här i livet trots att 

livet många gånger är rätt oangenämt 
utan pengar.

Numera finns det en hel del yrken som 
förr hade namn om sig att vara ”kall”. 
Tänk bara på sjuksköterskan. Är det nå
gon som i dag vill påstå att de sjuka får 
sämre vård för att sjuksköterskornas 
”kall” har blivit ett ganska välbetalt 
yrke? Tvärtom tror jag att dagens sjuk
sköterskor just genom att de kan leva 
bland människor och känna sitt värde 
som alla andra har möjlighet att på bästa 
sätt sköta om de sjuka.

Ungdomsledaren, idealisten, ger kanske 
all sin fritid åt ungdomen och han sätter 
det som en ära att han gör det endast för 
att främja sina ideal och för att ge ung
domen en sund fostran. Skulle man er-
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bjuda denne ledare pengar för hans ar
betsinsats bland ungdomen är jag säker 
på att han tog detta som en personlig 
förolämpning. Stundom säger man att 
adelsmärket på en ungdomsledare är hans 
arbete utan ersättning (osjälviska arbete).

Det vore emellertid fel att endast be
trakta denna typ av ledare för att få ett 
underlag för ställningstagande i rubri
kens frågeställning. Vi har en hel kate
gori av människor som anser sig tvingade 
att söka efter ”extraförtjänster”. Det kan 
vara ynglingen som studerar, den unga 
mamman och många många andra. Kan
ske är de var på sitt område ypperliga 
studieledare, lekledare eller handledare. 
Deras fritid kan vi aldrig räkna med att 
få gratis. De har kanske att välja mellan 
”fickpengar” och ”ungdomsledarskap gra
tis”. Valet är merendels inte så svårt.

Jag tror att det är lyckligt att ge denna 
grupp av människor en viss ersättning för 
att de hjälper till i ungdomsarbetet. Tro
ligen kommer de så småningom att arbeta 
av ”bara intresse”.

En annan grupp är den gode men 
strängt upptagne specialisten (studieleda
ren). Han har fullt av erbjudanden från 
andra organisationer och dessa erbjudan
den får han betalt för. Vill vi engagera 
honom måste vi förstå att han leder inte 
gratis.

Slutligen har vi föreningsledaren som 
undan för undan får mera uppdrag. Ofta 
får han ”ta ledigt från jobbet” för att 
sköta föreningens olika affärer. Arbetet 
tenderar att växa honom över huvudet 
om han bara använder sin fritid. Nu och 
då händer det att sådana ledare funderar 
över ”heltidsanställning som ungdomsle
dare”. Och det kan väl knappast råda 
något tvivel om att denne ledare om han 
helt får ägna sig åt ungdomsfostran kan 
göra en fullödig insats, väl värd sin lön.

Men idealisten måste få vara kvar. Vill 
han helt ägna sig åt ungdomsfostran bör 
han beredas tillfälle därtill. Pengar loc
kar honom dock inte till ungdomsledare. 
Sedan får det vara hur oangenämt det 
vill att vara utan pengar.

P. E. Pettersson

STATSBIDRAGEN
till fritidsgruppema hade till en början 
inte någon strykande åtgång, men undan 
för undan har föreningslivet fått upp ögo
nen för denna möjlighet till förstärkning 
av kassorna och utökning av verksamhe
ten. Det är stadgat i bestämmelserna att 
vederbörande kommunala organ skall 
underrättas om en grupps start och i Gö
teborg strömmar dessa rapporter in till 
Ungdomsbyrån. I höst har strömmen va
rit strid och i slutet av november hade 
c:a 750 fritidsgrupper rapporterats. Vi 
har dock på känn att inte alla organisa
tioner vet om, att ett ex. av förhands- 
rapporten skall gå till byrån. Med ledning 
av den siffra, som nämndes ovan, kan 
man beräkna, att minst 2.000 statsbidrags- 
berättigade grupper kommer att vara i 
verksamhet under arbetsåret 1955/56. En 
verkligt imponerande siffra!

Hade jag nu hört till de djärva, hade 
jag genast slagit flick-flacken och sedan 
skyndat hem glad och belåten. Men jag 
var inte av det slaget. Så fort jag intog 
färdigställning, var rädslan framme och 
sade stopp. Och jag hörde gärna på. Men 
ju längre man uppskjuter en sak, ju svå
rare är det att ta itu med den. Och ju 
längre jag dröjde, ju ivrigare arbetade 
min fantasi, jag tyckte mig redan höra 
ambulansen tjuta och hörde sjukvårdar
nas steg i gräset.

Medan jag stod där och vägde fram och 
tillbaka, kände jag plötsligt: nu...! Och 
utan att egentligen veta hur det gick till, 
tog jag sats, kastade mig i ren despera
tion bakåt/uppåt — och landade på ar
marna ...

Jag hade slagit en flick-flack!
Det var en stor, härlig betvingande 

känsla.
Evert Lundström

Göteborgs Gymnastikklubb 
och Studio Paravan.

Prenumerera NU 
på VI ALLA

15



Ungdomsledarestipendiater 
rapporterar

Några av årets 26 Stipendiatei’ har låtit 
höra av sig med uppgift om hur de för
valtat sina bidrag. Vi låter här dessa 
komma till tals och hoppas, att de övriga 
därm'ed blir påminda om sina skyldigheter.

Roland Östling bevistade den 27/3—3/4 
en kurs i Finland för de nordiska social
skolornas elever. Kursen var anordnad av 
föreningen Norden.

”Syftet var att deltagarna skulle lära 
känna olika sidor av finskt samhällsliv. 
En god del av kursen ägnades åt ung
domsverksamheten i framförallt Finland 
med jämförande av situationen i övriga 
nordiska länder. Ur det mycket omfattan
de kursprogrammet är följande av intresse 
för ungdomsverksamhet:
Föreläsningar av fil. mag. Guy von 

Weissenberg, ”Det kommunala ungdoms
arbetet i Finland” och Undervisningsrådet 
Antero Rautavaara, ”Ledarpsykologi”.

Studiebesök vid Helsingfors stads ung- 
domsbyrå och Stadion med orienterande 
föredrag samt film om stadens ungdoms
verksamhet.”

Erland W. Larsson har under tiden 
6—16 augusti i London studerat Fräls
ningsarméns ungdomsverksamhet samt i 
någon mån det sociala arbetet.

”Jag fick som ciceron FA:s ass. intern, 
ungdomssekreterare överste Watts, vilken 
informerade om Arméns arbete bland 
barn och ungdom (Även FA:s nya giv 
med klubbverksamhet fick jag en inblick 
i. Vidare hade jag förmånen att besöka 
ett scout- och ett vargungeläger samt ett 
läger för övrig arméungdom.”

Gunnar Nilsson och George Svensson 
har gästat KFUM:s världskonferens i Pa
ris den 12—23 augusti och rapporterar 
ganska samstämmigt så här:

”1 denna konferens deltog cirka 10.000 
KFUM:are från ett 70-tal olika länder 
världen runt. Förläggningen och arrange
mangen var så arrangerade, att alla del

tagarna skulle få ett så rikt, internatio
nellt utbyte som möjligt.

Flera intressanta och mycket givande 
föreläsningar hölls. Vid ett par av dessa 
prövades en del nya metoder, bl. a. med 
simultantolkar från FN.

Det i mitt tycke värdefullaste var emel
lertid grupparbetet. Varje grupp bestod 
av ett 25-tal deltagare, representerande 
skilda nationer. Dessa grupper, som hade 
fått olika uppgifter att lösa och ämnen 
att diskutera, möjliggjorde för deltagarna 
att komma i mycket god kontakt med 
varandra och med respektive länders 
KFUM-arbete.

Den storartade och festligt inramade 
avslutningsfesten, det s. k. ”Rallyt” i Pa
lais des Sports utgjorde en värdig avslut
ning på en i övrigt mycket givande, inspi
rerande och oförglömlig konferens.”

Ingvar Rodén har varit ute på en 
scoutkurs och berättar tjusigt därom men 
skriver avslutningsvis:

”Eftersom avsikten är att samma kurs 
skall upprepas — och värdefulla över
raskningsmoment ej bör avslöjas — vore 
jag tacksam för om innehållet i denna 
redogörelse ej på något sätt offentlig- 
göres.”

Vi får hoppas, att detta frestar andra 
scoutledares nyfikenhet och stimulerar till 
hoppfullt deltagande en annan gång.

Anna-Lisa Davidsson, Mariann Nilsson 
och Gun Wennberg har varit på en Ung
domens fjällkurs i Borgafjäll 12—20 febr.

”Kursen var upplagd så, att vi skulle 
ha skid- och fjällfärder på förmiddagar
na samt kursverksamhet på eftermidda
garna. — Efter några timmar ute i skid
spåret, så var det mycket skönt att få 
sätta sig ned — om man kunde — och 
höra på en föreläsning eller att få disku
tera.

Det var Stig Helmer från Forsa folk
högskola som var föreläsare. Ämnen som
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vi behandlade var bl. a. ”Mellan barn
dom och vuxenhet”, ”Modern konst och 
litteratur” samt ”Livsåskådning i kamp”.

Kjell Aronsson har varit på Bommers- 
vik och säger bl. a.:

”På Bommersvik finns en särskild 
anda, som måste upplevas för att kun
na förstås. Att komma till Bommersvik 
är något att verkligen sträva efter för 
alla som vill uppleva något verkligt läro
rikt, intressant och roligt.”

Gunnar Selander hör också till delta
garna i KFUM:s världskonferens, och 
han har markerat följande upplevelse:

”1 synnerhet var det en upplevelse att 
få lära känna negrerna som voro myc
ket trevliga människor. En neger blev ju 
också vald till världspresident, vilket 
visar KFUM:s uppskattning.”

Torsten Wångersjö var i Tyskland 30/4 
—8/5. Han skriver, att han närmast var 
intresserad av broderorganisationen Ro
then Falken.

”Till skillnad från vårt Unga Örnar — 
som inte är ansluten till något parti — 
var Rothen Falken direkt underställt So
cialdemokratiska partiet i Tyskland. 
Detta innebar, att deras verksamhet kan
ske fick en något annorlunda inriktning 
än vår. Själva verksamheten bland de 
yngre var i stort sett samma som vår, 
med friluftsverksamhet, utflykter och 
läger.

Efter vad jag kunnat förstå, så har 
man lite svårigheter att få med de yngre 
i organisationen. Man tycks vara försik
tigare nu, när det gäller barnen att an
sluta dem till något, som hade politisk 
struktur. Detta till trots, att någon som 
helst politisk verksamhet inte förekom 
inom Rothen Falken.”

Erik Olsson var med i KFUM:s konfe
rens i Paris, och i samband därmed del
tog han i en konferens för heltidsanställ
da KFUM-sekreterare, besökt av över 
600 sekreterare från praktiskt taget hela 
världen.

”Programmet upptog föredrag, diskus
sioner, gruppsamtal. Följande ämnen be
handlades:

— KFUM-sekreterarens kallelse i en 
världsrörelse.

— Sekreteraren såsom professionell 
ungdomsarbetare. Utbildningen av leda
re. Att vara ledare för ledare. Program
forskning. Sekreteraren och det sociala 
arbetet.

— Sekreteraren som kristen medbor
gare. Förhållandet till samhället, kyrkan, 
politiken, internationella frågor.

— Sekreteraren som person. Hans pri
vatliv och familjeliv. Fritid etc.

Talare:
Fil. kand. Fredrik Franklin, Sverige
Dr. D. T. Niles, Ceylon
Mr Hans George-Linder, Tyskland
Dr Jay Urice, USA
Mr Domingo Bascara, Filippinerna
Mr Edwin Baker, England.”

Ingegerd Johansson, Berit Nilsson, Olof 
Olofsson och Björn Sjöberg var veckan 
6—13 mars med om en ”Sång-, musik- 
och lekledarekurs” på Brunnsvik.

”Vad vi framför allt skulle syssla med 
var hobbyverksamheten, samt något om 
sång och musik. De ämnen som vi när
mast hade att behandla var ”Förskole
ålderns och lekens betydelse” som Gert
rud Olsson föreläste om. Om ”Barn och 
kasperteater” talade Birger Halidén samt 
om ”Barn, serier och böcker” Kari Ols
son.

Musikundervisningen leddes av Arvid 
Höglund och i ”Teckning och målning” 
hade vi Maj Blombäck som undervisade. 
Efter varje föreläsning- följde gruppar
bete samt diskussion.”

HAR DU prenumererat på

73 aa&a
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MED SCOUTER I AMERIKA
Jarl Schmidt och Ake Jonsson deltog i 

Svenska Jamboreetruppens rundresa i 
USA på väg till, samt vistelse vid the 
Eight Jamboree at Niagara-on-the-Lake 
sommaren 1955. Här några utdrag ur de
ras mycket fylliga reseskildring.

Ett av årets största evenemang på 
scoutfronten, var den stora internationella 
jamboreen i Canada under tiden 18—28 
augusti. Till detta läger som var öppet 
för deltagare från hela världen, hade även 
Sverige sänt en representationstrupp. Den 
svenska truppen bestod av 53 deltagare 
från hela landet och samtliga scoutför
bund var representerade. Tillsammans 
med deltagarna från Danmark, Finland 
och Norge bildades en skandinavisk trupp.

För att kunna draga nytta av denna 
långa resa så arrangerades en rundresa 
i USA före lägret. Denna resa är det 
största evenemang som någonsin arrange
rats inom svensk scouting.

Rundresan i USA varade 24 dagar och 
under denna tid besökte vi 13 stater och 
åkte mer än 6.000 kilometer med buss. 
Vi hann därvid se ett flertal av de stör
sta städerna.

■*
Tisdag morgon packning i bussarna och 

så ställdes kosan mot Charlottesville. Vi 
blev mottagna där av representanter från 
staden vilka bjöd på lunch på stadens 
flottaste hotell. Därvid togs det upp ett 
radioprogram. Det var första gången vi 
blev så uppmärksammade. Efter en rund
tur genom staden med omgivningar, fär
dades vi ut till camp Shennandoah. Hela 
vägen dit ut hade vi som vägvisare polis 
som körde före. Denna camp är en av de 
många liknande som finns överallt i de 
olika staterna. De liknar varandra ganska 
mycket i uppläggningen. I allmänhet 
finnes där ett stort kök med tillhörande 
matsal. Där finnes även bostäder ordnade 
åt de anställda scoutledarna, kontor och 
expeditioner. Grabbarna förläggs i all
mänhet i tält vilka är permanent upp

ställda med trägolv och sängar i. Ofta 
finns det en högtalaranläggning anordnad, 
så att man kan nå hela lägret direkt. Det 
är ju väldigt enkelt för en avdelnings
chef att bara skicka iväg sina grabbar till 
en camp, och veta att de där blir mot
tagna av vana ledare som har alla re
surser att ge grabbarna en verklig lä
gervistelse. Naturligtvis har detta system 
väldigt stora fördelar, enda nackdelen är 
att det kostar mycket pengar.

Från Detroit körde vi genom en tunnel 
över till Canada. Nu hade vi bara en 
dagsetapp kvar innan vi var framme på 
lägerområdet. Sent på torsdagskvällen den 
18 augusti körde de båda bussarna in på 
lägerområdet vid staden Niagara-on-the- 
Lake. Där var redan mängder med tält 
uppslagna, och runt om vår blivande lä
gerplats arbetades det för fullt med iord
ningställande av lägret.

På en knapp timme fick vi upp tälten, 
det gick fort med den träning vi hade 
haft de sista tre veckorna, fick ut mät 
och hann äta. Sen var det dags att stupa 
ner i sovsäcken för ett par timmars sömn, 
innan arbetet med klargörande av vårt 
lägerområde startade.

På fredagsmorgonen var det tidig purr- 
ning. Nu skulle arbetet med iordningstäl
lande av lägerplatsen börja på allvar. Det 
var mängder av arbeten som måste utfö
ras. Det var svårt att få material till alla 
lägerarbeten. Av naturliga skäl gick det 
inte att tillåta hämtning av virke i de 
skogsklädda områden som fanns i omgiv
ningarna. Då skulle det inte varit mycket 
kvar av dem efter lägrets slut.

Nu hade ledningen ordnat så att last
bilar kom till lägret med mindre träd och 
grenar o. dyl. Varje grupp fick sedan 
hämta vad den ansåg sig behöva. Vi lyc
kades få tag i några längre träd som pas
sade till en portal. I toppen på den häng
des upp ett renskinn som hade följt med 
från Sverige. Även ett renhorn prydde
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portalen. Omedelbart innanför porten 
monterades ett blickfäng i form av en 
annonspelare. Den var klädd med sverige
karta och affischer, över dessa tronade 
en fyr som vi hade fått låna från AGA. 
Den blinkade med sitt gula sken dag och 
natt hela lägret igenom. Det var en ovan
lig och trevlig detalj som var bra att ha 
på kvällarna om man inte hittade närmsta 
vägen hem.

★
På lördagen sattes spurten in för att 

få området färdigt till invigningen som 
skulle ske vid två-tiden. Det gick faktiskt 
att få det mesta färdigt i tid. Klädseln 
för den svenska truppen var stor uni
form. Den bestod av vit skjorta med blå 
scouthalsduk och blå kortbyxor. Det såg 
verkligt ljust och trevligt ut. Dessutom 
var det inte så varmt i vit skjorta. Samt
liga grupper samlades inne på den stora 
arenan som samlingsplatsen kallades. Där 
var dryga sju tusen scouter som väntade 
på att Canades generalguvenör skulle för
klara lägret öppnat.

Efter öppningshögtidligheten var det 
förbimarsch för guvenören och lägerche- 
fen. Denna del av ceremonien tog en dryg 
halvtimme. Det var mäktigt att se den
na kavalkad av representanter från 66 
nationer. Utefter hela paradgatan bil
dade canadensiska scouter häck. Hela 
detta evenemang sändes på TV och fil
mades. Även den canadensiska radion 
var närvarande och gjorde ett reportage.

★
Hela torsdagsförmiddagen gick åt till 

förberedelser för skandinaviska gruppens 
party. Kl 16 anlände de inbjudna gäster
na. Där var alla deltagande nationer re
presenterade samt lägerledningen samt en 
del andra honoratiores. Sammanlagt ett 
drygt hundratal. ”Matsedeln” bestod av 
bl. a. svenskt knäckebröd, svenska sill
konserver och kaviar, dansk ost, norskt 
torkat renkött m. m. Till detta serverades 
kaffe och the. Gästerna underhölls med 
små uppträdanden av de fyra värdarnas 
representanter. Det hela var mycket lyc
kat. När gästerna lämnade området fick 
de små presenter såsom svenska tändstic

kor, danskt porslin i form av askkoppar 
o. dyl.

★
Fredag morgon var det tidig purrning. 

Redan kl. fem var det rörelse i lägret. Or
saken var den förestående utfärden till 
Toronto. Kl. sju kom bussar och hämtade 
för transport fram till en närbelägen 
järnvägsstation. Där väntade fem extratåg 
på hela lägret. Med dessa kom vi in till 
Toronto på c:a två timmar. Orsaken till 
denna utfärd var att den stora ”Canadian 
Exhibition” skulle öppnas. Scouterna 
medverkade på så sätt att de paraderade 
in på utställningsområdet. I paraden del
tog c:a 10.000 scouter, så det blev en 
verkligt imponerande förbimarsch.

vill vi samla några skäl till att prenume
rera på Vi alla.
Vi alla är organ för Barnavårdsnämnden, 

Ungdomsdelegationen (UDE) och 
Göteborgs-ungdomens samarbets
organisation (SAM)

Vi alla redovisar hur samhällets anslag 
till ungdomsverksamhet fördelas

Vi alla ger tips om arbetssätt, program, 
böcker, film m. m.

Vi alla följer myndigheternas åtgärder i 
ungdomsfrågor

Vi alla anordnar tävlingar för ledare och 
föreningar

Vi alla lämnar upplysningar om andra 
ungdomsorganisationer

Vi alla håller alltid diskussion om ung
domsfrågor

Du får själv skriva i Vi alla.

VI ALLA var det!
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UNGDOMS-MÄSTERSKAPEN 

i BORDTENNIS
söndagen den 5 februari 1956 

i Exercishuset.
ikf

Spelas i åtta åldersgrupper för pojkar 
i A., och flickor i B., födda: 1935—36, 
1937—38, 1939—40, 1941, 1942, 1943, 1944 

och 1945.
Anmälningsavgift 1:— per deltagare.

Anmälningarna skola skriftligen insändas 
organisationsvis till Rune Larsson, Övra 

Husargatan 3, Göteborg C.
Anmälningstiden utgår fredagen 

den 20 jan. 1956.

UNGDOMSRÅDEN I

Bj urslätt Götaberg Lunden
Frölunda Kålltorp Nordhem
Kungsladugård Masthugget Redbergslid
Majorna Kamberget Sanna
Nylöse Burås örgryte
Bräcke Kristine




