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De underåriga i barnavårdens ärendebruttomassa 

Varje fack har sina termer och uttryck — måste ha det. Men risken finns att 
fackuttrycket, själva ordet, smittar av sig på tanken och fjärmar fackexperten 
från den konkreta verkligheten. »Den underårige utgör den grundläggande räkne-
enheten», »de underåriga i sociala avdelningens ärenden, om vilka barnavårds
nämnden fattat beslut», »antal underåriga i anmälnings- och remissärenden med 
fördelning efter ärendetyp, beslut, kön och ålder. Bruttomassan» — finns den livs
levande barnungen i varje enskilt fall kvar som en konkret uppfattning bakom 
facktermen? 

Orden har också sina utvecklingsbanor som inte alltid sammanfaller med hur 
fakta bakom dem förändras. Det gängse språkbruket kan bli för trångt, målsätt
ningen har vidgats och nya synsätt kan bryta igenom så att den gamla termino
login blir missvisande. Barnavårdsnämndens allmänt förebyggande verksamhet 
har fått ett egenvärde med nya dimensioner. Det blir alltmer naturligt att tala 
om samhällstjänster eller service. 

De levande barnungarna bakom statistiken (ovan) och ungdomar på kommunens 
ungdomsgårdar. Här sådana Expressens tecknare Gobi ser dem en danskväll på Sunside. 



11 000 BARNÄRENDEN 156 MILJ KR 
11 000 BARNÄRENDEN 156 MILJ KR 
11 000 BARNÄRENDEN 156 MILJ KR 

Barnavårdsnämndens ärendemassa under ett ir och års- och engångskostnader (brutto) 

Barnavårds- och ungdomscenter i huvudstaden av överraskande om
fång och med jättelika uppgifter. Stockholmarna betalar stora skatte
pengar till det, men vet mycket litet om dess vittförgrenade aktivitet 
— trots att av en årskull inte så få barn under uppväxttiden fram till 
tjugoettårsdagen en eller flera gånger blir föremål för barnavårdens 
uppmärksamhet eller ingripande : vid tioårsåldern t ex cirka vart åtton
de stockholmsbarn. 
Sociala Meddelandens Stockholmsnummer II ger en unik översikt 
över den offentliga barnavården sådan den utövas av Stockholms stads 
barnavårdsförvaltning inom socialrotelns ram, i en del avseenden an
norlunda än andra kommuners, i en del andra mönstergivande för det 
övriga landet. Det handlar om handikappade barn, om mentalt störda 
eller utvecklingsstörda barn, om av oMka orsaker ensamställda barn, i 
breda drag om friska barn i lekåldrarna och om de framtidsväntande 
tonåringarna i deras fritidsmiljö. Sociala Meddelandens Stockholms
nummer II vill förmedla en inblick i huvudstadens barn- och ung
domsvärld och engagera varje medborgare till vetskap och öppenhet 
för den världen och för de tiotusen personer som arbetar på det jätte
område inom vilket den moderna barnavården och uppfostran måste 
röra sig. 

Ändå satsar vi inte tillräckligt? 

Exempel på omständigheter i den aktuella situationen som barnavårdsnämndens utredare har att redovisa i ett ärende 



Utsikt över Stockholm från en av stadens kommunala barnavårdsinstitutioner. 



Ett uthållighetsprov 

har det varit för både tidskriftens läsekrets och redaktion, den drygt ett
åriga väntan på detta specialnummer av Sociala Meddelanden. Tillkom
sten av det saknar säkerligen sin motsvarighet i svensk tidskriftspress hi
storia. Ett år försenat är det tillika bundet att ingå i årgång 1964, som 
i sitt register inkluderar alla kapitelrubriker i det försenade nr 5—6. 

FÖRKLARINGEN är flera väsentliga praktiska omständigheter men också ett 
överraskande, överväldigande materialtillflöde, som rubbat alla ramar 
och tidsberäkningar, och en chockerande upplevelse av vad Sociala Med
delanden egentligen bör åstadkomma. 

För över ett år sedan började redaktionen utlova ett specialnummer om 
Stockholms stads barnavård i samförstånd med barnavårdsförvaltningens 
ledning. Barnavårdsdirektören inledde med att i stora svep erinra om 
barnavårdsnämndens handlingsbasis, målsättning och framtidssyn; in
spektören för den slutna vården gav en mönstring av stadens barnan
stalter; barnstugornas utveckling och aktuella situation fick sitt kapitel 
osv. Men samtidigt som man skrev och berättade om var sitt avsnitt av 
vårdarbetet så planerades och beslöts helt ny ordning på de viktigaste 
avdelningarna. Den hårt kritiserade barnavårdsmannainstitutionen skul
le rationaliseras, de lokala barnavårdsbyråerna bli flera och få annorlun
da rutiner, en ny daghemsplan signalerades etc. När specialnumret i sin 
första version var färdigt att gå i tryck visade det sig att numret med 
dessa alla förändringar i nämndens organisation skulle vara så gott som 
inaktuellt redan då det kom ur pressen. 

EN MATERiALORUVA nästan utan ände blev redaktionens nästa upptäckt. 
Det handlade om barn i alla åldrar, det vällde fram ungdom, gäng och 
individer ur alla stans kvarter, de många tusen tjänstemännen — social
vårdare, barnavårdare, kanslister, läkare, psykologer — skymtade i kan
slikorridorer och barnanstalter, barnstugor och ungdomsgårdar. Stati
stikerna redovisade, det måste till ett ihärdigt studium av paragrafer och 
rutiner, av anslag och bidrag. Det ena verksamhetsavsnittet var lika vä
sentligt som det andra, inget kunde gärna uteslutas om man skulle ge ett 
något så när riktigt begrepp om vad ett svenskt storstadssamhälles barna
vård egentligen är och hur det fullföljer lagar och förordningar. Svensk 
Tonefilm som samtidigt spelat in en film om Stockholms barnavårds
nämnd har gjort samma erfarenheter. Projektet var tänkt som en film. 
Bildmaterialet blev så ymnigt att man såg sig nödsakad att beskära det. 
Men snart nog fann man att det gick inte att klippa bort något; man 
har fått göra två filmer. 
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CHOCKEN för redaktionen infann sig då man konstaterade att trots all 
möda, all materialtillgång hade man inte nått längre än till skalet, orga
nisationsformerna. Här och där i artiklarna skymtar väl vissa antydning
ar om att mycket av arbetet, av ärendena, av utredningarna hotar att 
växa en över huvudet, men sammanträffar man med tjänstemän hän
delsevis utanför kansliportarna och rutinerna så glimtar fram en annor
lunda, ofta motsatsfylld verklighet för alla dem som skall handha papper 
och utlåtanden om unga människoöden. 

En av Sociala Meddelandens ambitioner är att ge allmänheten inblick 
i hur den moderna socialvården arbetar. Specialnumret om Stockholms 
stads barnavård kan måhända som avsikten var ge en hum om hur 
enorma dess uppgifter är, hur kraven ständigt skiftar och driver fram 
nya initiativ och aktiviteter. 

Sociala Meddelandens redaktion har vid konfrontationen med dessa 
emellertid förstått att det räcker inte med en improviserad sammanställ
ning av reportage och expertartiklar. För att komma vidare måste det till 
en bas av forskning, som kan leda in till det väsentliga, det mänskliga, 
innehållet inom de administrativa formerna. 

LINJE TILL DET OUPPTÄCKTA är uppenbarligen dithän det bär för Sociala 

Meddelanden efter trevande sonderingar på det sociala ämnesfältet. 

Sociala Meddelandens läsekrets har, om man får döma av att den trots 
lång väntetid på de olika numren fortsätter att prenumerera, känt sig 
engagerad i tidskriftens ambitioner. 

Red. 



Grundförfattningen för barnavårdsnämndens arbete är lagen 
den 29 april 1960 om samhällets vård av barn och ungdom 
(barnavårdslagen). Ett studium av barnavårdslagstexten med 
dess innehållsmässiga tyngdpunkt lagd vid en utförlig regle
ring av dels barnavårdsnämnds ingripanden och förfaranden i 
enskilda barnavårdsärenden, dels olika kontrollfunktioner ger 
måhända lätt intryck av barnavårdsnämnden som en alltjämt 
i gammal mening huvudsakligen kontrollerande och ifråga om 
missförhållanden ingripande myndighet. I linje med utveck
lingen på andra områden har emellertid barna- och ungdoms
vården efterhand allt starkare utvecklat arbetet på det före
byggande planet. Det är fråga om en medveten strävan att 
övergå från att avhjälpa redan inträdda missförhållanden till 
att i största möjliga utsträckning söka hindra uppkomsten av 
sådana. Att verka för utvecklingen av generella förebyggande 
åtgärder till barns och ungdoms bästa är en huvuduppgift för 
barnavårdsnämnd och bestämmelser härom har upptagits i 
barnavårdslagens inledande stadganden. 

Hur förverkligas barnavårdslagen av 
STOCKHOLMS BARNAVÅRDSNÄMND? 



Ännu är det inte deras sak att lösa problem 
Bilder ur filmen En ny människa — en berättelse om Stockholms barnavårdsnämnds 
verksamhet, producerad av Nordisk Tonefilm. Regissör är Curt Strömblad. Stads
kollegiet har anslagit 90 000 kronor till filmframställningen. 
— Ett intressant uppdrag, säger regissör Strömblad. Innan jag gav mig i kast med 
den här uppgiften hade jag inte en aning om att barnavårdsförvaltningens områden 
var så vidsträckta. Vi har tagit film för flera timmar. Starkaste intrycket på mig 
gjorde barnbyn Skå. Barnavårdscentralerna och daghemsverksamheten var också 
synnerligen fascinerande. 



Barna- och ungdomsvården på marsch 
bort från tvångskollektiven 

Av barnavårdsdirektör KARL-ERIK GRANATH 

Barna- och ungdomsvårdsproblemen blir helt naturligt olika i små och 
stora samhällen, och storstäder intar i detta liksom i många andra av
seenden en särställning. Det är inte bara fråga om en rent kvantitativ 
ökning av problemen med hänsyn till det större befolkningstalet, utan 
problemen får sin särskilda prägel genom storstadsmiljön. I Stockholm 
liksom överhuvudtaget i vårt land är vi befriade från slumproblem i den 
mening som i storstäder utomlands betraktas som en väsentlig anledning 
till ungdomsasocialiteten. Men det finns mycket annat som kan verka 
i negativ riktning, de större möjligheterna till anonymitet och därmed 
sammanhängande minskad social kontroll, den stora anhopningen av 
barn och ungdomar inom stora och tätbebyggda bostadsområden m m. 
Till storstaden flyttar också varje år tusentals ungdomar för att arbeta 
eller studera. Många flyttar utan att veta var de skall bo eller var de 
skall arbeta. Stockholms stads barnavårdsnämnds aktuella verksamhet 
kännetecknas av den expansion, som främst är betingad av tillväxten av 
ungdomsåldrarna och av tillkomsten av nya bebyggelseområden. 

Antalet anmälningar och remisser till barnavårdsnämnden har ökat 
kraftigt och utgör nu i Stockholm 10 000—11 000 per år. Sett i förhål
lande till folkmängden är dock antalet anmälningar i stort sett ganska 
oförändrat och motsvarar ungefär fyra procent av antalet barn och unga 
i åldern under 21 år. 

I linje med utvecklingen på andra områden har barna- och ungdoms
vården efter hand allt starkare utvecklat arbetet på det förebyggande 
planet. Det är fråga om en medveten strävan att övergå från att av
hjälpa redan inträdda missförhållanden till att i största möjliga ut
sträckning söka hindra uppkomsten därav. Att verka för utvecklingen 
av generella förebyggande åtgärder till barns och ungdoms bästa är en 
huvuduppgift för barnavårdsnämnd, och bestämmelser härom har upp
tagits i barnavårdslagens inledande stadganden. Dessa är i huvudsak 
allmänt hållna, vilket kan göra det svårt att utkräva ansvar på området. 
Samtidigt ligger däri en fördel genom friheten till initiativ liksom i fråga 
om val av organisatorisk bas för arbetet. I ett avseende ger barnavårds
lagen ett mera kategoriskt uttryck för ansvaret, nämligen beträffande 
anordnande av bättre fritidsförhållanden för barn och ungdom. Här 
åläggs barnavårdsnämnderna att tillse att vad som bör göras blir gjort, 
antingen genom att göra det själva eller genom att stimulera andra kom
munala organ att vidta åtgärder. Inriktningen på ungdomsfrågorna 
inom det förebyggande arbetet är också på många håll starkt framträ
dande. 
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Inom begreppet allmänt förebyggande verksamhet kan rymmas åt
skilligt under förutsättning, att det gäller generella åtgärder, som främ
jar en gynnsam utveckling av de unga och goda uppväxtförhållanden 
för dem. I Stockholm har detta förebyggande arbete en mycket bred 
uppläggning. Det kan finnas anledning att mera konkret ange de anord
ningar det här i stort gäller. 

Huvudsakligen barn 
Barnavårdscentraler 
Psykisk barna- och ungdomsvård 
Daghem, lekskolor och fritidshem 
Barnkolonier och läger 
Feriehem 
Lekplatser 

Huvudsakligen ungdom 
Fritidsinstitutioner såsom : 

ungdomsgårdar 
barnteatrar 
föreningsgårdar 
idrotts- och sportanläggningar 

Ekonomiskt stöd åt ungdomsorganisationer 
Ungdomsbostäder 

övrigt 
Åtgärder för handikappade barn och ungdomar 
Familjerådgivning 
Upplysningsverksamhet 

De uppräknade anordningarna och institutionerna är av intresse för så 
gott som varje barnavårdsnämnd i ett större samhälle. Det är dock mer 
ovanligt att nämnderna själva står som huvudman för annat än enstaka 
av dessa aktiviteter. Den förebyggande barnahälsovården vid barnavårds
centralerna liksom den psykiska barna- och ungdomsvården är normalt 
landstingsuppgifter. Även åtgärder för handikappade barn och ung
domar och familjerådgivning, som i vårt land utvecklats under senare 
år, sker i allmänhet genom landstingen. Handikappvården är ett fält, 
där sedan gammalt också enskilda initiativ och enskilt arbete spelat en 
väsentlig roll. Lekplatser och barnstugor liksom även barnkolonier hand
has likaså inte sällan av enskilda eller av föreningsbildningar med eko
nomiskt stöd av samhället, ofta genom barnavårdsnämnderna. 
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I Stockholm står barnavårdsnämnden som huvudman för huvuddelen 
av den förebyggande verksamheten. Av de uppräknade anordningarna 
står endast lekplatser samt idrotts- och sportanläggningar utanför. Lek
platserna administreras av den särskilda parkavdelningen inom Stock
holms stads gatunämnd och idrotts- och sportanläggningar liksom sta
dens friluftsområden av en särskild kommunal styrelse, idrotts- och fri-
luftsstyrelsen. Det bör dessutom nämnas, att barnkolonierna alltjämt 
drivs såsom enskilda föreningsinstitutioner. De är emellertid för sin drift 
helt beroende av anslag från staden. Dessa anslag utgår från och med 
år 1964 via barnavårdsnämnden. Inom barnstugeverksamheten före
kommer också en del institutioner, drivna på samma sätt. Dessa är dock 
mera fast knutna till nämndens egen motsvarande verksamhet, ekono-
miskt-organisatoriskt och i planeringshänseende. 

I Stockholm har de förebyggande aktiviteterna under de senaste decen
nierna byggts ut jämsides med att de undergått en innehållsmässig ut
veckling. Utbyggnaden har haft stor räckvidd, och den pågår alltjämt. 
Vad som i hög grad möjliggjort denna utveckling är genomförda ana
lyser av behov och tillstånd på olika områden och i samband därmed 
uppgörande av principplaner för en successiv utbyggnad. Sådana planer 
har i främsta rummet uppgjorts för barnstugeverksamheten — daghem, 
lekskolor, fritidshem — och fritidsverksamheten för barn och ungdom — 
ungdomsgårdar och barnteatrar, föreningslokaler och stöd åt föreningsli
vet i andra former. Beträffande andra verksamhetsgrenar, såsom exem
pelvis den förebyggande barnhälsovården (barnavårdscentralerna) och 
den psykiska barna- och ungdomsvården (den sistnämnda verksamheten 
har såtillvida en särprägel i jämförelse med riket i övrigt genom att 
tyngdpunkten legat på en utveckling av öppen poliklinisk vård med syfte 
att i största möjliga utsträckning utan anlitande av institutionell vård 
förebygga och bota nervösa och psykiska störningar hos barn och ung
dom), föreligger utredningsmaterial i något annan form men av den 
arten, att det kunnat läggas till grund för en successiv och planmässig 
utbyggnad av verksamheterna. Genom redovisning av utredningar och 
principplaner i barnavårdsnämnd och stadsfullmäktige har principbeslut 
om riktlinjer för den vidare utbyggnaden kunnat erhållas. Detta har 
utgjort en förutsättning för planeringen med möjligheter för förvalt
ningen att redan i ett tidigt skede av stadsplanering och liknande kunna 
träffa erforderliga föranstaltningar för tillkomsten av olika barna- och 
ungdomsvårdande institutioner och anläggningar. 

I enlighet med gängse språkbruk har här använts termen allmänt fö-
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rebyggande verksamhet. Häri ligger en karakterisering av de i samman
hanget aktuella aktiviteterna för ett bestämt barnavårdspolitiskt syfte. 
Men verksamheterna har inte längre enbart denna begränsade målsätt
ning. Ramen för allt flera verksamheter har efter hand vidgats, och det 
är i dag beträffande flera av dem kanske mer naturligt att tala om sam
hällstjänster eller service. Samtidigt skall observeras att många verk
samheter har ett egenvärde, som måste beaktas alldeles oavsett den fö
rebyggande aspekten. Det gäller i hög grad exempelvis barnstugeverksam
heten liksom fritidsverksamheten för ungdom. De generella åtgärderna 
och verksamheterna inom barna- och ungdomsvårdens område har så
lunda utöver den förebyggande aspekten tillförts nya dimensioner. Den
na vidare motivering för verksamheterna har länge funnits i bakgrunden 
men först under senare år har ett nytt synsätt börjat bryta igenom. 

Betydelsen av att utbyggnaden kan följa en medveten och planmässigt 
förankrad utvecklingslinje har betonats. Detta hänger nära samman med 
en annan iakttagelse eller erfarenhet, nämligen att de allmänna åtgärder
na och insatserna allt klarare framstår som integrerande delar av barna-
och ungdomsvården i dag. Den allmänt förebyggande verksamheten och 
det individuellt inriktade arbetet kompletterar varandra. Det är natur
ligt att missförhållanden, som uppmärksammas inom de generella åt
gärdernas ram, görs till föremål för ett individuellt inriktat arbete. Mot
satt förfarande är mindre vanligt. Och ändå är det så, att problem, som 
ger sig till känna via det individuellt inriktade barnavårdsarbetet, ofta 
kan och bör angripas med åtgärder av generell natur. Det är i detta 
samspel fördelar kan vinnas med verksamheterna i huvudsak samlade 
inom en organisation. 

Utrymmet medger inte en närmare granskning av de olika aktiviteterna 
inom ramen för de allmänna åtgärderna och insatserna. Så mycket skall 
i alla fall antydas som att det inom så gott som varje område pågår 
både ett fullföljande av utbyggnadsplaner och liknande och ett inre ut
vecklingsarbete. För att nämna något: Den förebyggande barnhälsovår
den vid barnavårdscentralerna med tyngdpunkt sedan gammalt vid 
hälsokontroll och rådgivning — nu utbyggd med sextiosju lokaler i ett 
nät över hela staden; under 1966 tillkommer ytterligare fyra — har ef
ter hand kommit att omfatta allt flera arbetsuppgifter av profylaktisk 
natur. Skyddskoppsympningen handhas sedan länge av centralerna; po-
lioympningen har nu även inordnats. Under 1964 utökades ympnings-
programmet ytterligare till att omfatta även trippelvaccinering — tre 
injektioner mot kikhosta, difteri och stelkramp. Synprövningar ingår nu-
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mera regelmässigt i raden av hälsokontrollerande åtgärder och allmän 
hörselkontroll utvecklas till rutin, efter hand som praktiska problem i 
samband därmed kan lösas. Samtidigt är de mentalhygieniskt förebyg
gande insatserna under utveckling. Sedan några år är för dessa arbets
uppgifter avdelade psykologer från den psykiska barna- och ungdoms
vården. Deras arbete är dels individuellt inriktat, dels generellt med 
tyngdpunkt vid information och upplysning. I samarbete mellan den 
för barnhälsovård specialutbildade personalen vid barnavårdscentraler
na och den i mentalhygieniska frågor skolade personalen från den psy
kiska barna- och ungdomsvården är bland annat under utveckling nya 
former för upplysning kring alla frågor som rör barnens hälsa och fost
ran. Verksamheten vid barnavårdscentralerna är fri. 

Två mycket omfattande fält — barnstugeverksamheten och ungdomens 
fritidsverksamhet — presenteras i särskilda artiklar och av dem torde 
framgå de särskilda problem, som är förknippade med den starka och 
snabba expansionen. På barnstugesidan kan noteras, att staden i fråga 
om lekskolorna har målet klart — att successivt bygga ut resurserna så 
att alla som vill låta sina barn delta i verksamheten också skall kunna få 
det — och att det beträffande daghem och fritidshem förestår en ny fas 
i utvecklingen. På detta område är man på väg att tänka om. Daghem 
och fritidshem ändras från att ha varit i huvudsak socialt motiverade 
anläggningar till att bli serviceinstitutioner. Den psykiska barna- och 
ungdomsvården byggs systematiskt ut efter hand som lokala och perso
nella resurser kan ställas till förfogande. En förstärkning av samarbetet 
mellan den psykiska barna- och ungdomsvården och det obligatoriska 
utrednings- och barnavårdsarbetet enligt barnavårdslagen är föreståen
de enligt vissa givna riktlinjer. 

Åtgärderna och anordningar för handikappade barn är under stark ut
byggnad. För den största gruppen — de psykiskt utvecklingsstörda — 
svarar en särskild styrelse, Stockholms stads centralstyrelse för under
visning och vård av psykiskt efterblivna. Arbetet inom denna verksam
het, som administrativt är nära förbunden med barna- och ungdomsvår
den, är i dag främst inriktat på — förutom att öka de institutionella 
vårdresurserna — att bygga ut de yrkesutbildande och arbetstränande 
grenarna av verksamheten. Särskild tonvikt läggs därvid på utveckling
en av de externa formerna, som Stockholm redan tidigare byggt mycket 
av sin verksamhet på. Inom barnavården har i främsta rummet hörsel
skadade barn och spastiska barn varit föremål för intresset, men även 
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andra grupper inlemmas efter hand i arbetet. Det första inackorderings.-
hemmet för ungdom med cerebral pares eller annan vanförhet har ny
ligen tagits i bruk. Här skall möjligheterna prövas att låta en grupp 
ungdomar med svåra fysiska handikapp få forma sin egen tillvaro. 

I övrigt sker en utveckling av den allmänna ungdomsupplysningen i bar
navårdsnämndens regi, så att denna form av kontaktarbete och stöd åt 
framförallt nyinflyttad ungdom skall få större effekt. Verksamheten får 
fortsatt koncentration på bostadsfrågorna, där bl a nya ungdomshotell 
är under planering. Men de vidgade resurserna tar också sikte på ökad 
individuell rådgivning och en särskild fortlöpande upplysningsverksam
het i alkohol- och nikotinfrågorna. 

Den centrala och mest omfattande huvuduppgiften av barnavårdsnämn
dens obligatoriska arbetsuppgifter är den som gäller ingripanden och åt
gärder i enskilda fall enligt barnavårdslagen — utredning, individuellt 
förebyggande åtgärder och omhändertagande för vård och behandling. 
Tillkomsten av 1917 års lag om barnavårdsmän för ogifta mödrar får 
ses mot bakgrunden av de utomäktenskapliga barnens och deras möd
rars svaga rättsliga ställning, vilken medförde att både moder och barn 
ofta fick lida nöd. Lagbestämmelserna om barnavårdsmannainstitutio-
nen finns införda i föräldrabalken, 8:e kapitlet. För barn utom äkten
skap är förordnande av barnavårdsman obligatoriskt och sker som regel 
redan före födelsen. För barn i äktenskap skall barnavårdsman förord
nas under särskilda förutsättningar — vid skilsmässa, om någon av för
äldrarna avlider eller om den gemensamma vårdnaden av barnet upp
hört av andra skäl — därest vårdnadshavaren gör framställning härom 
eller barnavårdsnämnden finner det erforderligt av särskild anledning. 
Detsamma gäller för adoptivbarn. 

Barnavårdsman förordnas av barnavårdsnämnden, som har att an
ställa erforderligt antal personer för sådana uppdrag. Den administra
tiva enheten för barnavårdsmannaarbetet är i Stockholm barnavårds
nämndens barnavårdsmannaavdelning. Den består av en barnavårds-
mannabyrå, en bidragsbyrå och en byrå för allmänna barnbidrag. 

Lagbestämmelserna om barnavårdsmannainstitutionen och dess upp
gifter är till väsentlig del oförändrade sedan tillkomsten år 1917 medan 
däremot de allmänna förutsättningarna för barnavårdsmännens arbete 
radikalt förändrats. De ensamma mödrarnas situation har numera stabi
liserats så långt att det inte längre kan anses behövligt eller befogat att 
ge deras barn särställning, som den obligatoriska tillsynen till 18 års 
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ålder genom barnavårdsman innebär. Formerna för barnavårdsmän
nens verksamhet är sålunda föråldrade ur principiell synpunkt och har 
dessutom i praktiken blivit ohanterliga. 

På grundval av omfattande utredningar av barnavårdsförvaltningen 
realiseras nu en av stadsfullmäktige under 1965 beslutad ny uppläggning 
av barnavårdsmannaarbetet. Utgångspunkter har varit att inrikta resur
serna på sådana fall som verkligen behöver den hjälp barnavårdsmännen 
är avsedda att lämna. Detta avses huvudsakligen ske genom en gene
rösare praxis i fråga om entledigande av barnavårdsman, genom nya 
möjligheter till kurativa insatser på frivillig basis samt genom arbets-
och organisationsformer, som överensstämmer med modern socialvårds
metodik. 

Redan nu kan enligt lagen entledigande av barnavårdsman ske innan 
barnet fyllt 18 år. Enligt i hela landet tillämpad praxis, som står i 
överensstämmelse med socialstyrelsens anvisningar, händer dock detta 
endast i undantagsfall. Barnavårdsnämnden i Stockholm kommer emel
lertid i fortsättningen regelmässigt i varje ärende att pröva frågan om 
entledigande, så snart fastställande av faderskap och underhåll inte 
längre är aktuellt och barnets förhållanden i övrigt är tillfredsställande 
ordnade. 

Förutsättningen för en sådan ändring i tillämpningen av lagen har 
emellertid avsetts vara att den inte medför en försämring av de utom-
äktenskapliga barnens ställning eller minskade möjligheter för ensam
stående vårdnadshavare att få hjälp och vägledning i juridiska ange
lägenheter och personliga svårigheter. I den nya uppläggningen av bar-
navårdsmannaavdelningen har därför särskild hänsyn tagits till behovet 
av samhällelig service åt ensamstående föräldrar. 

Konkret innebär den nya organisationen att de nuvarande 41 barna
vårdsmännen indelats i arbetsgrupper om 6 à 7, varav i varje grupp en 
förste barnavårdsman. Varje grupp som erhåller ett geografiskt avgrän
sat område av staden, har ställts under ledning av en socialinspektör. 
Denna handleder arbetet och svarar för de särskilda kontakt- och kura
tiva uppgifter, som ett vidgat utnyttjande av möjligheten att entlediga 
barnavårdsmän kan väntas medföra. 

Stadsfullmäktige har samtidigt med beslutet om omorganisationen av 
barnavårdsmannaavdelningen hemställt hos kungl maj:t om lagändring 
beträffande barnavårdsmannaskapets ovillkorliga anknytning till viss 
person, det så kallade personliga förordnandet. I dagens läge, då barna
vårdsmän är tjänstemän och personalomsättningen stor, utgör denna 
sammankoppling av person och funktion ett hinder för ett rationellt 
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bedrivande av arbetet. Bestämmelserna härom bör därför upphävas 
och med barnavårdsmannaskapet förknippade befogenheter och ålig
ganden läggas på barnavårdsnämnderna, såsom gäller i fråga om andra 
samhällets barnavårdande uppgifter. 

För några år sedan var utredningsarbetet och arbetet med de individuellt 
förebyggande, kurativa åtgärderna strängt fördelat med hänsyn till 
klienter m m. Inom nämndens sociala avdelning, dit arbetet är förlagt, 
svarade en särskild familjebyrå för ärenden, som gällde yngre barn, me
dan ärenden rörande ungdomar handlades vid en ungdomsbyrå. Denna 
var i sin tur uppdelad på en sektion för manlig och en för kvinnlig ung
dom. Härtill kom en övervakningsbyrå för arbetet med övervakade barn 
och ungdomar. År 1961 gjordes en grundlig organisationsändring. Den 
gamla indelningen slopades helt, organisatoriskt och funktionsmässigt. 
Nya organisatoriska enheter — barnavårdsbyråer — skapades, vilka skall 
svara för det samlade barnavårdsarbetet inom var sitt distrikt av staden. 
För att med dagens modeord karakterisera förändringen: familjeprin
cipen infördes inom barnavårdsnämndens eget arbetsfält. En vidareut
veckling av den nya organisationen beslutades av stadsfullmäktige 1964 
och trädde i funktion från nyåret 1965. Denna åtgärd innebär en indel
ning av staden i nio barnavårdsområden. För vart och ett av dessa sva
rar en barnavårdsbyrå. 

Stort intresse har ägnats riktlinjerna för arbetet vid barnavårdsbyråer
na, i främsta rummet arbetsmetoder, samordnings- och samarbetsfrågor, 
utbildningsfrågor. Det skulle föra långt att gå in på dessa spörsmål. Vare 
nog sagt att det är ett oundgängligt villkor att dessa frågor ägnas ett 
ständigt positivt intresse, därest man vill att detta svåra arbete skall leda 
till några resultat. Vad som mer än något annat tvingar till omprövning 
av arbete och metoder, är den förändring av barnavårdsklientelet som 
efter hand skett. Allmänt förbättrade levnadsbetingelser, utbyggnad av 
generella familjestödjande åtgärder och förebyggande barna- och ung
domsvård har haft en selektiv verkan i fråga om barnavårdsnämndens 
klientel. Barnavårdsfallen representerar olika grader av besvärliga för
hållanden och behov av stöd och hjälp. Om man haft en tillräckligt fin 
mätare, borde man på alla stadier — från de lätta till de mycket grava 
fallen — kunna konstatera en generell höjning av svårighetsgraden un
der låt oss säga de två senaste decennierna. Till barnavårdsnämnderna 
kommer ett alltmer sållat klientel. 

Den ändrade situationen har betydelse i två avseenden. I utredningsar
betet och i arbetet för de individuellt förebyggande åtgärderna ställs 
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ökade krav på kunskaper, förmåga att tillämpa dem och resurser för att 
realisera det som bör göras. I om möjligt ännu högre grad gäller detta 
vården och behandlingen. Det är naturligt med den utveckling, som 
varit, att vård- och behandlingsfrågorna allt mer kommer i förgrunden. 

För barn och ungdomar, som omhändertas för samhällsvård, bör en
ligt barnavårdslagen vård i enskilt hem — fosterhem — i första hand 
komma i fråga. Fosterhemmen har spelat och spelar alltjämt en bety
dande roll i vårdarbetet. Omfattningen och betydelsen för Stockholms 
del framgår av att barnavårdsnämnden har över 2 500 barn och ung
domar i fosterhem, innebärande att det övervägande antalet omhän
dertagna i Stockholm placeras i enskilda hem. Inom fosterbarnsvården 
är emellertid förändringar på väg. Omhändertagna barn och ungdomar 
har traditionellt hittills i mycket stor utsträckning placerats på den egent
liga landsbygden och i jordbrukarhem. Jordbruket upplever emellertid 
som andra näringar en tid av mekanisering. Jordbrukarhemmen min
skar i antal liksom behovet av arbetskraft. Detta medför en efter hand 
krympande marknad för den traditionella fosterbarnsvården. Mekanise
ringen reducerar också möjligheterna att i arbete inom jordbruket pla
cera omhändertagna ungdomar. Utvecklingen pekar hän mot en små
ningom ändrad struktur av fosterhemmen och en delvis annan inriktning 
av aktiviteten i fråga om fosterhemsanskaffningen. Sannolikt måste i 
ökad grad fosterhemmen framdeles sökas inom tätortsområdena och ar
betsplatserna inom industrier och hantverk. En annan omständighet av 
betydelse är att fosterbarnsklientelet i ökad omfattning består av barn 
och ungdomar med sociala anpassningssvårigheter eller som är psykiskt 
avvikande. Detta skapar behov av en närmare och mer fortlöpande kon
takt med och stöd åt fosterhemmen än tidigare. På detta område måste 
nya metoder prövas. Det kommer att krävas både fantasi och stora 
insatser för att den reservtillgång av utomordentligt värde som foster
hemmen utgör skall kunna bibehållas. 

Också på institutionssidan är utvecklingen mot ett mer »sållat» klien
tel framträdande. Mot en ökning av antalet barn under och i skolåldern 
under de senaste två decennierna står en minskning av det faktiska an
talet barnhemsplatser under samma tid. Bland de omhändertagna, som 
gör anspråk på resurserna vid våra barn- och ungdomshem, utgör sam
tidigt de med grav social och psykisk belastning en växande andel. Barn-
och ungdomshemmen undergår därför en innehållsmässig förändring, 
av en art och omfattning, som man kanske ännu inte riktigt har klart 
för sig. Parallellt med förstärkningar av organisationen för det utredan
de och förebyggande arbetet har inrättats en särskild avdelning för barn-
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och ungdomshemmen (vårdavdelningen) under vilken det dittills splitt
rade vårdarbetet koncentrerats. Den nya vårdavdelningens uppgift är 
dels att samordna, planera och utveckla vårdresurserna och dels att ge
nomföra åtgärder beträffande barn och ungdom, som är omhänder
tagna genom nämndens försorg. Avdelningen omfattar två byråer: barn
hemsbyrån och ungdomshemsbyrån. 

Genom att på detta sätt samlats samtliga arbetsuppgifter som rör in
stitutionsvården, såväl planeringen av nya institutioner som åtgärder rö
rande de omhändertagna inom en avdelning, skapas ökade förutsätt
ningar för att institutionsvården utvecklas och utformas på sådant sätt, 
att den ändamålsenligt tillgodoser de faktiska vårdbehoven. 

Behovet av större kunskaper om vård och behandling är framträdan
de. Behandlingsforskning saknas i stor utsträckning inom detta område 
men är nu på väg. Bristen på utbildningsmöjligheter för personal är en 
annan svårighet, som måste övervinnas. För mera kvalificerade befatt
ningar inom detta fält kan en kombination av social och psykologisk ut
bildning leda till lämplig kompetens, men för det stora antalet fältarbeta
re vid barn- och ungdomshem för det mera svårbemästrade klientelet 
finns föga eller ingen adekvat utbildning. Här måste man räkna med 
helt andra grepp i fortsättningen. De förslag barnanstaltsutredningen 
lagt fram är ett första minimiprogram,1 som det är nödvändigt att 
snabbt realisera och sedan följa upp. I avvaktan på en reglerad utbild
ning har Stockholms barnavårdsnämnd börjat något utveckla utbild
ningsfrågorna. Bland annat drivs nu reguljärt — med Barnbyn Skå som 
pedagogisk basinstitution — en elementär anstaltspedagogisk kurs för 
personal vid hem av behandlingskaraktär. Med hänsyn till trögheten 
när det gäller att få förändringar till stånd — i främsta rummet utbild
nings- och lönemässigt — får man dock förutse, att svårigheterna på 
personalsidan inom detta område kommer att öka. 

Inte minst de stora svårigheter vård- och behandlingsarbetet inom barna-
och ungdomsvården ställer, understryker angelägenheten av att så långt 
möjligt inrikta åtgärderna — allmänt och individuellt — på ett före
byggande arbete. Parallellt med strävan att förbättra och öka vård- och 
behandlingsmöjligheterna måste därför ske en ständig utveckling av det 
förebyggande arbetet. De individuella ingripandena skall gälla undan
tagsfallen. Barn och unga, som måste omhändertas på grund av asociali-
tet, innebär ett misslyckande även ur samhällets synpunkter. Erfaren-

1 Se vidare härom i Sociala Meddelanden nr 1-2/1964, s. 115. 
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heten visar de svårigheter återanpassningen oftast ställer, särskilt när 
långtgående ingripanden med institutionsplacering måste genomföras. 
Här är man ånyo inne på ett område, där vi behöver mycket mera 
kunskaper. Vilken psykologisk roll spelar omhändertagandet och det fak
tiska utskiljandet av en ung människa ur samhällsgemenskapen? Den 
tendens till isolering, att ställa sig utanför samhället, som känneteck
nar unga kriminella, förstärks sannolikt av omhändertagandet och place
ringen framförallt i ett kollektiv. Det växer fram en gemenskap, ett fri-
mureri av negativt slag, som i sig försvårar återanpassningen. Den öka
de inriktningen på förebyggande åtgärder och öppna vårdformer får 
också ses mot denna bakgrund. Stridsropet riv fängelserna, som i des
sa dagar ljudit i pressen, kan verka orealistiskt, men beträffande barn 
och unga rör det vid verkligheten. Barna- och ungdomsvården är sedan 
länge på marsch bort från tvångskollektiven. 

Antalet i stat uppförda heltidstjänster och heltidsanställningar hos 
barnavårdsnämnden uppgick år 1964 till omkring 1 950. Antalet del
tids- och arvodesanställningar var omkring 2 500, därav ett tusental 
vid ungdomsgårdarna. Inräknat antalet vikarier var under året i runt 
tal 7 500 personer under hela eller del av året i tjänst hos barna
vårdsnämnden, varav inemot 900 vid centrala förvaltningen och de 
övriga vid institutionerna. Löneutbetalningarna under året uppgick 
till omkring 48,5 miljoner kronor. 
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Sammanställning av barnavårdslagens grundläggande 
bestämmelser och förutsättningar för barnavårdsnämndens 
ingripanden och'de härvid ifrågakommande åtgärder 
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Barnavårdsnämnden stadens myndighet 
för barna- och ungdomsvården 

Av administrative direktören RAGNAR LINNÉR 

Grundförfattningen för barnavårdsnämndens arbete är lagen den 29 april 
1960 om samhällets vård av barn och ungdom (barnavårdslagen). Lagen 
trädde i kraft den 1 januari 1961. Utöver barnavårdslagen har barna
vårdsnämnden att tillämpa ett stort antal andra lagar och författningar. 
En för nämnden primärt viktig lag är föräldrabalken med dess grund
läggande bestämmelser om barns rättsliga ställning. I föräldrabalken är 
bl a intagna bestämmelser om barnavårdsman och i dessa finns ett stad
gande, som ålägger barnavårdsnämnden tillsynen över barnavårdsmannens 
verksamhet. Även andra lagar, som reglerar rättsliga förhållanden för barn 
och ungdom, såsom vissa kriminalpolitiska författningar, är av intresse 
för barnavårdsnämnden. Härtill kommer författningar, som reglerar spe
ciella verksamheter inom barna- och ungdomsvården, verksamheter som 
den förebyggande barnhälsovården, barnstugeverksamheten, den psykiska 
barna- och ungdomsvården, barnhemsvården, fria resor m m, liksom la
gar om allmänna barnbidrag och bidragsförskott. De två sistnämnda la
garna tillför barnavårdsnämnden uppgiften att administrera bidragen. Det 
bör tilläggas att det här i övrigt i en del fall rör uppgifter, som eljest i 
landet vanligen ankommer på landstingen att handha men som i Stock
holm ombesörjs av kommunens barnavårdsnämnd. Detta är en av anled
ningarna till att Stockholm har en mera vittförgrenad verksamhet än vad 
som eljest är vanligt. 

Enligt barnavårdslagen och kompletterande författningar kan barnavårds
nämndens uppgifter sammanfattas i följande huvudpunkter. 

• Allmänna åtgärder för en förbättrad barna- och ungdomsvård. 
• Ingripanden i enskilda fall — utredning, individuellt förebyggande 

åtgärder och omhändertagande för vård och behandling. 
• Tillsyn över fosterbarnsvården. 
• Tillsyn över barnavårdsanstalter. 
• Tillsyn över barnavårdsmans verksamhet. 
• Administration av vissa bidrag. 

Ett studium av enbart barnavårdslagtexten med dess innehållsmässiga 
tyngdpunkt lagd vid en utförlig reglering av dels barnavårdsnämnds in
gripanden och förfarande i enskilda barnavårdsärenden, dels olika kon
trollfunktioner ger måhända lätt intryck åv barnavårdsnämnden som en 
alltjämt i gammal mening huvudsakligen kontrollerande och i fråga om 
missförhållanden ingripande myndighet. Självfallet intar dessa uppgifter 
en framträdande plats i barnavårdsnämndens arbete. Vid sidan härav har 
emellertid under senare tid byggts ut och utvecklats aktiviteter, som på 
olika områden kompletterar de gamla obligatoriska uppgifterna samtidigt 
som dessa i praktiskt arbete är föremål för förändringar med hänsyn till 
erfarenheter, nya förhållanden och ny metodik. Barna- och ungdomsvår-
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den är, i likhet med andra områden i det moderna samhället, stadd i en 
ständig, dynamisk utveckling. Denna är ingalunda problemfri, men den 
gör arbetet fascinerande och låter stundom skymta framtida möjligheter 
till mera effektiva grepp på de svåra uppgifter barnavårdsnämnden är satt 
att fullgöra i samhället. 

Beslutskategorier 
L å t a b e r o v i d g j o r d u t r e d n i n g , som endast förekommer i an
mälningsärenden, är det vanligaste beslutet. Under år 1964 noterades detta i 
2 695 fall, vilket motsvarar något mindre än hälften eller 45 procent av an
mälningsärendena. I förhållande till hela verksamheten år 1964 omfattade 
ifrågavarande beslutskategori drygt en tredjedel eller 35 procent. 

Denna kategori är mycket heterogen. Den omfattar från fall, där anmälan 
avsett mer eller mindre bagatellartade förhållanden eller varit helt obefogad, 
upp till sådana fall, där man till en början konstaterat förekomsten av någon 
eller några av de i § 25 omnämnda indikationerna, vilka emellertid under ut
redningstiden försvagats eller undanröjts. Denna förbättring kan ha berott 
antingen på ändrade förhållanden på klientelsidan eller på själva utredningen, 
sedan utredaren genom personlig kontakt haft möjlighet att utöva påverkan, 
t ex genom rådgivning eller kurativa åtgärder. Härigenom har beslut många 
gånger karaktären av hjälpåtgärder innefattande råd och stöd enligt barna
vårdslagen § 26: 1. 

Under beslutsrubriken h j ä l p å t g ä r d redovisas vissa speciella före
byggande åtgärder enligt barnavårdslagen § 26: 1, såsom anskaffande av bo
stad t ex genom placering på ungdomshem, bidrag till alternativt förskottering 
av medel till hemresa för ungdomar som kommit till huvudstaden och råkat i 
svårigheter. Vidare kan hjälpatgärderna bestå av ekonomiskt bidrag av varie
rande storlek och till skiftande ändamål. 

Enligt bruttoredovisningen berörde 1964 års anmälnings- och remissären
den sammanlagt 7 644 barn och ungdomar. Räknar man dem med flera be
slut eller remissyttranden endast en gång under året omfattade verksamheten 
6 671 olika individer. 

Nettomaterialet sedan från sistnämnda summa avskilts det klientel, som 
varit föremål för beslut enligt barnavårdslagen eller yttrande i anledning av 
åtal eller ifrågasatt åtalseftergift (kriminalitetsremisser), benämns barnavårds
klientel. 
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Organisationsformer och arbetssätt för stadens centrala 
barnavårdsförvaltning 

Barnavårdsnämndens centrala förvaltning är organiserad på tio större förvalt
ningsenheter — avdelningar — vilka i sin tur är uppdelade på byråer och sek
tioner. De tio avdelningarna är KANSLIET, PERSONALAVDELNINGEN, SOCIALA AVDEL

NINGEN, VÅRDAVDELNINGEN, BARNAVARDSMANNAAVDELNINOEN, EKONOMIAVDELNINGEN, 
BARNSTUOEAVDELNINOEN, FRITIDSAVDELNINGEN, PSYKISKA BARNA- OCH UNGDOMSVÅRDEN 
OCh FAMILJERÅDGIVNINGEN. 

Centrala barnavårdsförvaltningens chef är barnavårdsdirektören. Där inte annat 
följer av allmän författning, utfärdas arbetsordning för nämndens centrala för
valtning samt anstalter och tjänstemän av nämnden. Inför nämnden är barna
vårdsdirektören ansvarig för att personalen fullgör sina åligganden. 

Kansliet 

är uppdelat på u t r e d n i n g s - och p l a n e r i n g s b y r å n samt i n s p e k 
t i o n e n a v i S t o c k h o l m b e f i n t l i g a b a r n a v å r d s c e n t r a l e r . 
Kansliet tar emot alla till barnavårdsnämnden inkommande ärenden. Allmänna 
ärenden diarieförs vid kansliet medan övriga ärenden — enskilda ärenden, rä
kenskapsärenden etc — diarieförs vid respektive avdelningar. Inom kansliet be
reds de allmänna ärenden, vilka skall föredras i barnavårdsnämnden, och upp
görs — sedan grundmaterialet införskaffats och bearbetats av personalbyrån i 
fråga om lönestaten och av ekonomiavdelningens redovisningsbyrå i fråga om om
kostnadsstaten — förslag till barnavårdsnämndens stat. Kansliets arbetsuppgifter 
i övrigt framgår av det följande. 

Kansliet ombesörjer utgivningen av BvN-Informatioh, ett informationsorgan se
dan 1955 för barnavårdsnämndens personal med syfte att sprida kännedom om 
nyheter inom barna- och ungdomsvården, viktigare beslut av barnavårdsnämnden 
etc. Tidningen utkommer med 4 nummer om året. Dess upplaga är 3 500. Tid
ningen tillställs förutom nämndens ledamöter och personal bl a de av nämnden 
för fosterbarnavården anlitade lokalombuden landet runt, nämndens frivilliga 
övervakare, ungdomsråden, distriktsorganisationerna och hemgårdarna i Stock
holm, rektorerna och skolsköterskorna och föräldraföreningarna vid de obligato
riska skolorna i staden samt till ledamöterna i samarbetskommittén barnavård — 
polis — skola. Företagsnämnder finns vid barnavårdsnämndens centrala förvalt
ning, vid barnstugorna samt vid barnhemmen och ungdomshemmen. 

UTREDNINGS- OCH PLANERINOSBYRÅN handlägger ärenden och utför utredningar av 
administrativ, allmänt social och ekonomisk natur. Häri ingår bland annat utfö
rande av undersökningar och utredningar rörande barna- och ungdomsvårdens 
utveckling och organisation. Byrån svarar vidare ytterst för planeringen av insti
tutioner och övriga centrala och lokala serviceanläggningar. Byrån ombesörjer ut
givningen av BvN-information samt handhar barnavårdsnämndens arkiv och refe
rensbibliotek. 

Personalavdelningen 

Avdelningen är organiserad på en c e n t r a l s e k t i o n och en 1 ö n e- o c h 
r e g i s t e r s e k t i o n . Med undantag av rekryteringen av sjuksköterskor och 
biträdespersonal till barnavårdscentralerna samt arvodesanställd personal vid ung
domsgårdarna, som handhas av den vid inspektionen inom vårdbyrån tjänstgö
rande konsulenten för barnavårdscentralerna respektive ungdomsgårdsbyrån vid 
fritidsavdelningen, handlägger avdelningen personal- och löneärenden för hela 
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barnavårdsavdelningen. Till avdelningen är vidare knuten personalvården inom 
förvaltningen, huvudsakligen omfattande arbetsberedning för anställda med ned
satt arbetsförmåga, personlig rådgivning samt hälsovårdande åtgärder. Avdel
ningen utarbetar förslag till lönestat för centrala förvaltningen och institutio
nerna. 

I samband med inrättandet av en datacentral vid kammarkontoret genomfördes 
i början av år 1963 en omläggning av lönearbetet till automatisk databehandling 
vid bl a barnavårdsnämnden. Från samma tidpunkt utbetalas lönerna till nämn
dens personal via postgirokontoret. 

Sociala avdelningen 

Sociala avdelningen handlägger i främsta rummet enskilda ärenden jämlikt bar
navårdslagens bestämmelser om ingripande och åtgärder för samhällets vård av 
barn och ungdom samt handhar placeringen av omhändertagna barn och ung
domar, tillsynen över fosterbarnsvården, utbetalning av vårdavgifter och ersätt
ningar till fosterhem, feriebarnsverksamheten, adoptionsärenden m m. 

Efter 1965 års omorganisation består sociala avdelningen av sexton byråer, 
nämligen e x p e d i t i o n en, b y r å n f ö r i n f o r m a t i o n o c h a n m ä l 
n i n g a r , b a r n a v å r d s b y r å e r n a 1 — 9, b y r å n f ö r u p p s ö k a n d e 
v e r k s a m h e t , f o s t e r h e m s b y r å n , k a m e r a l b y r å n , b y r å n f ö r 
a d o p t i o n e r o c h v å r d n a d s ä r e n d e n samt s o m m a r b a r n s b y r å n . 

Byrån för informationer och anmälningar är ett organ för samarbete med bl a 
skolorna och för kontakt med allmänheten, då det gäller att aktualisera ärenden 
för nämndens åtgärder. 

EXPEDITIONEN diarieför och registrerar de till sociala avdelningen inkommande 
ärendena, anmälningar och remisser rörande barn och ungdomar, vilka efter re
gistrering fördelas på avdelningens byråer. Expeditionen utfärdar ansökningar och 
ansvarsförbindelser till institutioner, ombesörjer de omhändertagnas kyrko- och 
mantalsskrivning m m. Under expeditionen sorterar dels en b e k l ä d n a d s -
o c h r e s e s e k t i o n med uppgift att utrusta barn, som skall placeras i foster
hem, och att ombesörja barnens resor till och från fosterhemmen, dels e n h o s 
k r i m i n a l p o l i s e n p l a c e r a d s e k t i o n med uppgift att i första hand 
bistå barn och ungdomar, vilka kallas till polisförhör, grips eller anhålls av 
polisen eller för vilka häktningsframställning av åklagarmyndigheten ingetts till 
rådhusrätten. 

Under året kommer en ny byrå att inrättas för de unga alkoholmissbrukare, som 
kommer att omhändertas av polisen och föras till en särskild klinik i stället för 
till polisarresterna. Den sociala kontakten och uppföljningen skall i samarbete 
med medicinsk expertis ombesörjas av den sociala personalen vid byrån. 

HARNAVÅRDSBYRAERNA. De nio barnavårdsbyråerna svarar för utredningsarbetet och 
övervakningsverksamheten i enskilda ärenden inom var sitt geografiskt distrikt av 
Stockholm. En 1 :e socialassistent skall inom varje byrå närmast svara för över
vakningsarbetet. För det direkta övervakningsarbetet anlitas i allt väsentligt fri
villiga övervakare. 
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BYRÅN FÖR UPPSÖKANDE VERKSAMHET bedriver uppsökande kurativ verksamhet bland 
i Stockholm särskilt nattetid drivande ungdomar (»Nattpatrullen»). Byrån före
tar besök på gator, kaféer, parker, buss- och järnvägsstationer etc för att nå kon
takt med dessa ungdomar, som ofta är i stort behov av hjälp och omvårdnad. 
Tillfällig bostad erbjuds manlig ungdom i Södra ungdomshemmet, Högbergsgatan 
20, vilket fungerar som n a t t h ä r b ä r g e för bostadslösa ynglingar. För flic
korna kan logifrågan undantagsvis ordnas i Södra ungdomshemmet och på Skär-
sätra flickhem. I byråns lokaler Stadsgården 14—16 inryms förutom expeditions
lokaler för byrån en rehabiliteringscentral med utrymmen och anordningar för 
kroppshygien, klädvård och dylikt. I lokalerna bedrivs också fritids- och studie
verksamhet på kvällstid för ungdomar, som byrån kommit i kontakt med. 

FOSTERHEMSBYRÅN' ombesörjer placeringen av för samhällsvård omhändertagna barn 
och ungdomar samt anskaffar och inspekterar fosterhem för såväl omhänder
tagna som inte omhändertagna. Byrån handlägger även utbildningsfrågor genom 
att föranstalta om yrkesutbildning eller annan fortsatt utbildning för sådana om
händertagna fosterbarn, som är intresserade och har förutsättningar att tillgodo
göra sig sådan utbildning. Dessutom utövas viss tillsyn över f d omhändertagna, 
varvid även utbildning av något slag kan aktualiseras. Byrån är organiserad på 
två sektioner. 

Stockholmssektionen handhar inspektionsverksamhet beträffande fosterhem och 
fosterbarn — omhändertagna och inte omhändertagna — i Stockholm, som en
ligt 49 § barnavårdslagen åvilar barnavårdsnämnden. Staden är härvid indelad i 
sju distrikt med var sin fosterhemsinspektör. 

Landsortssektionen ombesörjer motsvarande verksamhet i fråga om omhänder
tagna barn och ungdomar med fosterhemsplacering utanför Stockholm. Nämn
den åtnjuter nämligen sådan dispens från barnavårdslagens bestämmelser om till
syn av fosterbarn, att den själv äger att utöva tillsyn över sina omhändertagna 
barn, som placerats i andra kommuner. För denna verksamhet är landet uppdelat 
i tio distrikt. För varje distrikt svarar närmast en fosterhemsinspektör, som skall 
minst en gång om året inspektera alla inom distriktet anlitade fosterhem. Inspek
tören har även att anskaffa nya lämpliga hem. 

För att medverka vid anskaffandet av fosterhem utanför Stockholm och vid till
synen över de där placerade omhändertagna barnen och ungdomarna förordnas 
lämpliga intresserade personer av barnavårdsnämnden såsom lokalombud. 

KAMERALBYRÅN utbetalar fosterlöner, vårdavgifter och andra ersättningar för om
händertagna, prövar anmaningar från främmande kommuner rörande ersättning 
för av dem omhändertagna barn, uttar ersättning för vårdkostnader från kommu
ner och från enskilda bidragsskyldiga, bevakar stadens rätt till allmänna och sär
skilda barnbidrag, bidragsförskott m m samt för talan i ersättningsfrågor mot 
kommuner och enskilda. 

BYRÅN FÖR ADOPTIONER OCH VÅRDNADSÄRENDEN tar emot anmälningar från föräldrar 
som önskar lämna sina barn för adoption och ansökningar från familjer vilka 
önskar adoptera bam. Byrån gör i dessa hänseenden erforderliga undersökningar, 
handhar placeringen av barn, som lämnats för adoption och svarar i samband där
med för fosterbarnstillsyn i enlighet med 49 § barnavårdslagen. Byrån handlägger 
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vidare remissärenden rörande vårdnad och umgängesrätt, varvid utredningsarbetet 
som regel uppdras åt utomstående medhjälpare mot arvode per utredningsupp
drag. 

Byrån svarar för alla ärenden rörande tillstånd jämlikt 47 § barnavårdslagen 
att såsom fosterbarn ta emot barn från utlandet och utövar i dessa ärenden före
kommande tillsyn jämlikt 49 §. Byrån har dessutom ansvaret för de utredningar 
som ligger till grund för nämndens lagenliga yttranden till domstol i adoptions
ärenden. 

Till byrån är numera även det utredningsarbete förlagt, som föranleds av re
misser rörande tillstånd för barn att medverka vid offentliga teaterföreställningar 
och dylikt. 

SOMMARBARNSBYRÅN handhar den av barnavårdsnämnden sedan 1942 bedrivna fe
riebarnsverksamheten. Denna avser att bereda sommarvistelse i enskilda hem på 
landet för barn i och under skolåldern. Byrån handhar vidare de arbetsuppgifter 
som sammanhänger med de av statsmedel helt eller delvis bekostade ferieresorna 
för barn och husmödrar. 

Vårdavdelningen 

Vårdavdelningen har enligt under år 1964 beslutad omorganisation till uppgift 
att centralt administrera och utveckla barnavårdsnämndens institutionella resur
ser, att handlägga frågor rörande placering och genomförande av vårdåtgärder 
vid barn- och ungdomshemmen samt ärenden angående omhändertagna barns 
placering, bevakning' och hemtagning. 

Avdelningen svarar även för barnhemsinspektionen och inspektionen av nämn
dens barnsköterskeskola. 

Avdelningen omfattar en ungdomsbyrå och en barnhemsbyrå. 

BARNHEMSBYRÅNS arbetsområde omfattar de av nämndens barnhem, vilka företrä
desvis tar emot barn upp till skolåldern, samt inspektionen av motsvarande en
skilda barnhem. Härtill kommer uppgifter med avseende på nämndens barna
vårdsskola. 

UNODOMSIIEMSBYRÅN har på sin lott nämndens barnhem för skolbarn samt ung
domshemmen jämte inspektion av motsvarande enskilda hem, vidare natthärbär
get för ungdom samt den särskilda lägerverksamheten. Byrån svarar även i sam
arbete med den psykiska barna- och ungdomsvården för viss familjevårdsverksam
het med avseende på institutionsklientelet. 

Barnavårdsmannaavdelningen 

Barnavårdsmannaavdelningen handlägger ärenden rörande barnavårdsmannaskap 
för bam utom eller inom äktenskap, äktenskaplig börd för vissa barn, bidragsför
skott samt allmänna barnbidrag. Avdelningens arbetsuppgifter är fördelade på 
b a r n a v å r d s m a n n a b y r å n , b i d r a g s b y r å n och b y r å n f ö r a l l 
m ä n n a b a r n b i d r a g . 

BARNAVÅRDSMANNABYRÅN verkställer på uppdrag av barnavårdsnämnder inom lan
det och motsvarande myndigheter i utlandet utredningar rörande faderskapser-
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kännande och avtal om underhållsbidrag, arvsrättsutredningar, efterspaningar av 
underhållspliktiga fäder m m. De 41 barnavårdsmännen är indelade i sex arbets
grupper, varav i varje grupp en förste barnavårdsman. Varje grupp som erhåller 
ett geografiskt avgränsat område av staden, står under ledning av en socialin
spektör. Denne socialinspektör har att handleda arbetet och att svara för de sär
skilda kontakt- och kurativa uppgifter som ett vidgat utnyttjande av möjlig
heten att entlediga barnavårdsmän kan väntas medföra. Den socialinspektör som 
har i uppdrag att handlägga ärenden rörande yrkesutbildning och omskolning av 
ensamstående mödrar har regelbunden kontakt med arbetsnämnden och bostads
förmedlingen. Socialinspektören uttar vidare hyresgäster till AB Stockholmshems 
kategorihus för ensamstående mödrar samt föreslår hyresgäster till lägenheter för 
ensamma mödrar i av fondfastighetsdelegerade förvaltade hus samt Stiftelsen 
Fredric Eens minne. 

BIDRAOSBYRÅN handhar bidragsförskottsärendena och kravverksamheten gentemot 
underhållsskyldiga i förmedlings- och bidragsförskottsärenden samt handlägger 
ärenden angående utfyllnadsbidrag. Bidragsbyrån har således bl a att förmedla 
in- och utbetalningar av underhållsbidrag liksom att enligt fullmakt vidta krav
åtgärder mot underhållsskyldiga för barnavårdsnämndens räkning. 

HYRAN FÖR ALLMÄNNA BARNBIDRAO handhar de administrativa arbetsuppgifterna be
träffande de allmänna barnbidragen. Barnbidragsanvisningarna framställs via data
bearbetning medelst magnettape vid kammarkontorets datacentral efter det att 
bålkort framställts vid byrån. 

Ekonomiavdelningen 
är barnavårdsnämndens ekonomiska verkställighets- och kontrollorgan. Den hand
har sålunda nämndens ekonomiska förvaltning. Avdelningen svarar vidare för 
förvaltningen av nämndens institutioner — vid utgången av år 1964 uppgående-
till 432 enheter. Avdelningen handlägger även ärenden angående förhyrning, in
köp eller ny- och ombyggnad av institutioner samt utrustning och drift av dessa. 
Ekonomiavdelningen är uppdelad på tre byråer: r e d o v i s n i n g s b y r å n , 
b y g g n a d s - o c h u n d e r h å l l s b y r å n samt i n k ö p s b y r å n . Därjämte 
handläggs vid avdelningens expedition sådana administrativa arbetsuppgifter, vil
ka inte direkt kan hänföras till de olika byråerna sksom ekonomiska och statis
tiska utredningar, registrering etc. 

RKDOVISNINOSBYRAN handhar bl a budgetarbete och anslagskontroll. Byrån inför
skaffar och bearbetar grundmaterial till nämndens omkostnadsstat, granskar och 
konterar förvaltningens verifikationer, sammanställer utanordningar, bevakar stats
bidrag och övriga intäkter, ombesörjer anslagsredovisning och budgetkontroll etc. 
Under byrån sorterar också kassaverksamheten vid huvud- och filialkassa, vilken 
sistnämnda kassa är inrättad i »Skattehuset» för bl a barnavårdsmannaavdel-
ningens förmedlingsverksamhet m m. 

Fr o m år 1964 har i skoldirektionens stat tidigare uppfört anslag för under
stödjande av landsvistelse för skolbarn överförts till barnavårdsnämndens stat, 
där medel tidigare varit anvisade för motsvarande verksamhet bland förskolebarn. 
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BYGGNADS- OCH UNDERHÂLLSBYRÂN handhar det byggnadstekniska planeringsarbetet 
och administration för ny- och ombyggnader samt därmed förenat samarbete med 
arkitekter, byggmästare och myndigheter. Byrån svarar vidare för förvaltningen av 
barnavårdsnämndens egna institutionslokaler och i fråga om förhyrda lokaler för 
allt inre underhåll och i stor utsträckning även för det yttre underhållet. Vid by
rån handläggs även ärenden beträffande statsbidrag till uppförande av nya barn
stugor och barnhem. 

INKÖPSBYRÅN är centralt inköpsorgan för barnavårdsnämndens institutionsförvalt
ning samt beträffande kontorsmateriel och trycksaker även för den centrala för
valtningen. 

Till inköpsbyrån är knuten en näringskonsulent med uppgift att utöva fort
löpande tillsyn över kosthållet och i övrigt verka för en rationell hushållning vid 
institutionerna, bland annat genom att beakta näringsfysiologiska synpunkter vid 
inköp av livsmedel och uppgörande av matsedlar samt genom prövning av nya 
produkter och upphandling av köksredskap. Sedan några år leder byrån rationa
liseringen av kosthållet vid daghem och fritidshem med användning av prefabri
cerade djupfrysta portioner. 

Barnstugeavdelningen 

utgör barnavårdsnämndens organ för handläggning av ärenden rörande barnstuge
verksamhet och därmed sammanhängande vårdområden. Avdelningen är uppde
lad på fyra sektioner: e x p e d i t i o n e n , b a r n s t u g e c e n t r a l e n , fa-
m i l j e h e m s e x p e d i t i o n e n samt i n s p e k t i o n e n . 

EXPEDITIONEN svarar för beredning av ärenden rörande planering och utbyggnad 
av skilda verksamhetsgrenar samt utför i samband därmed erforderliga undersök
ningar och utredningar. 

BARNSTUGECENTRALEN fungerar såsom centralt upplysningsställe för allmänheten 
om barnstugorna, samordnar intagningen och följer beläggningsförhållandena vid 
barnstugorna, bedömer frågor rörande nedsättning av avgifter m m. 

FAMILJEHEMSEXPEDITIONEN handhar ackvisition av nya familjehem, inhämtar kon
trolluppgifter beträffande dessa hem, svarar för utbetalningen av ersättning till 
familjehemmen samt infordrar avgifter från föräldrarna m m. 

INSPEKTIONEN utövar den närmaste tillsynen och ledningen av den vårdmässiga 
pedagogiska verksamheten vid barnstugorna, förmedlar familjehem och svarar för 
den fortlöpande tillsynen av familjehemmen. 

Denna verksamhet handhas av inspektriser, som svarar var och en för sig för ett 
distrikt av staden, inom vilket inspektionen av barnstugor och familjehem sam
ordnats. 

I inspektionens uppgifter ingår — förutom den pedagogiska och vårdmässiga 
tillsynen — att bistå vid problem, som kan uppstå i fråga om barnens och möd
rarnas situation. I detta avseende sker samarbete med andra organ inom social
vården såsom med barnavårdsmän och barnavårdsassistenter, familjerådgivningen, 
socialbyråerna, hemhjälpsbyrån och arbetsvårdsbyrån. Direkt samarbete äger rum 

28 



med den psykiska barna- och ungdomsvården genom en arbetsgrupp bestående 
av tre deltidsanställda barnpsykologer och en kurator med huvudsaklig uppgift 
att verka såsom förbindelselänk mellan barnstugeverksamheten och den psykiska 
barna- och ungdomsvården. Barnstugepersonalen har härvid möjligheter att hän-
vända sig till dessa konsulenter om barn visar störningar av sådan art, att man 
inte kan komma till rätta med dem genom vanliga pedagogiska metoder. 

I inspektionens uppgifter ingår även fortbildning av personalen vid barnstu
gorna. I syfte att ge personalen orientering i olika samhällsfrågor samt att följa 
utvecklingen och inhämta nya rön på framförallt barnavårdens område anordnas 
fortlöpande sammankomster med föredrag i aktuella sociala, pedagogiska och all
mänt praktiska frågor, ävensom diskussioner kring gemensamma problem. Även 
formlig kursverksamhet förekommer i form av fortbildningskurser för barnsköter
skor, omfattande föreläsningar i skilda ämnen jämte studiebesök. 

FAMILJEHEMS VERKSAMHETEN 

Barnstugeverksamheten kompletteras med familjehemsverksamheten för tillsyn av 
barn med förvärvsarbetande mödrar. Denna verksamhet omfattar enskilda, av 
barnavårdsnämnden godkända hem dels för heldagsvård av förskolebarn, dels för 
tillsyn av yngre skolbarn under skolfri del av dagen. För förvärvsarbetande för
äldrar med obekväm arbetstid kan familjehemmen erbjuda en mera individuell 
anpassning av vårdtiden än barnstugorna och i vissa fall omfatta enstaka nätter 
eller temporära perioder om 3—4 dygn per vecka. För ensamstående mödrar med 
obekväm arbetstid utgör placering i familjehem ofta den enda tänkbara lösningen 
av barntillsynsfrågan. 

I familjehemsverksamheten ingår även den år 1960 påbörjade särskilt anord
nade tillsyn av barn, vilkas föräldrar under studietiden är bosatta i studenthem
met Nyponet. Verksamheten pågår från studieterminens början i slutet av augusti 
månad till vårterminens slut i juni månad påföljande år. Barnen är uppdelade på 
grupper om tre barn under tillsyn av en examinerad barnsköterska och under 
överinseende av en av mödrarna. Såsom arbetsgivare för barnsköterskorna står 
barnens föräldrar. Med verksamheten förenade administrativa arbetsuppgifter om
besörjs av en bland föräldrarna vald familjesekreterare. Verksamheten står under 
fortlöpande tillsyn av familjehemsinspektionen. 

Barnstugcavdelningen samarbetar med det i anslutning till Utvecklingspsykolo
giska forskningsinstitutet, Pedagogiska institutionen i Stockholms lärarhögskola 
inrättade barnpsykologiska laboratoriet för förskolepsykologi och pedagogisk forsk
ning. Lokaler för laboratoriet har ställts till förfogande inom en av barnavårds
nämndens barnstugor. 

Fritidsavdelningen 
organiserar och leder den av barnavårdsnämnden bland barn och ungdom be
drivna fritidsverksamheten. I avdelningens arbetsuppgifter ingår vidare att stödja 
samt ha kontakt med organisationer, föreningar, hemgårdar och andra institutio
ner, som bedriver arbete bland barn och ungdom. Avdelningen är uppdelad på 
sex byråer: u n g d o m s g å r d s b y r å n , f ö r e n i n g s b y r å n , b a r n - o c h 
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u n g d o m s t e a t r a r n a , u n g d o m s u p p l y s n i n g e n , k o n s u l e n t e n 
f ö r a l k o h o l f r å g o r samt e k o n o m i b y r å n . 

Under fritidsavdelningen sorterar även S t o c k h o l m s s t a d s u n g d o m s 
l e d a r i n s t i t u t . 

UNQDOMSGARDSBYRAN svarar för ledarrekryteringen och -utbildningen samt för fort
bildning av ledare vid ungdomsgårdarna, administrerar och stimulerar fältverk
samheten, sörjer för programmaterial till ungdomsgårdarna, aktiverar klubb- och 
hobbyverksamheten. Byrån tillhandahåller hobbymaterial som t ex arbetsmodeller 
och hobbyblad, ordnar instruktörsbesök m m. 

FÖRENINOSBYRAN handlägger frågor rörande stödet åt ungdomens föreningsliv, 
dels den direkta ekonomiska bidragsgivningen och dels service i olika former så
som ungdomsledarkurser, instruktörsträffar och andra aktivitetsfrämjande arran
gemang samt råd och bistånd i lokal-, propaganda- och samordningsfrågor. 

BARN- OCH UNGDOMSTEATRARNA. Vid varje teater ges minst en föreställning per 
vecka. I regel ges föreställningen av den egna teaterns grupper, som med barn 
från pjäsgrupp, musikgrupp, dansgrupp etc framför någon sagopjäs, äventyrspjäs 
eller något för de litet äldre medlemmarna vid teatern. 

UNGDOMSurPLYSNiNGEN lämnar vägledning och upplysning till ungdom i åldern 
15—25 år — framförallt till Stockholm nyinflyttad ungdom — rörande bostad, 
studier, föreningsliv, ungdomsgårdar m m samt personlig rådgivning. 

KONSULENTEN FÖR ALKOHOLFRÅGOR har till uppgift att bland ungdom bedriva kon
tinuerlig upplysningsverksamhet i alkoholfrågor. Sektionen tillkom genom stads
fullmäktiges beslut den 21 maj 1962 efter förslag av utredningen Ungdom och 
alkohol. 

Psykiska barna- och ungdomsvården 

bedrivs i Stockholm enligt bestämmelserna i kungl kungörelsen den 4 november 
1960 (SFS 1960 nr 619) vid f r i s t å e n d e c e n t r a l e r samt en c e n t r a l 
i a n s l u t n i n g t i l l K r o n p r i n s e s s a n L o v i s a s b a r n s j u k h u s . 
De fristående centralerna som utgör huvuddelen av verksamheten, sorterar under 
barnavårdsnämnden, medan centralen vid barnsjukhuset står under ledning av 
sjukhusets styrelse. 

Vid fem av de fristående centralerna, belägna på Kungsholmen, i Högdalen, 
Hökarängen, Liljeholmen (Nybohov) och Vällingby, bedrivs verksamheten hu
vudsakligen såsom öppen mottagning. Till dessa centraler — rådgivningsbyråer 
— • är knutna s p e c i a l l e k s k o l o r för observation och behandling av för
skolebarn samt ett daghem för skolbarn i klasserna 3—4 och 5—6, vilka barn 
till följd av psykiska besvär inte kan erhålla undervisning i vanlig ordning. Cen
tralen på Kungsholmen har även personal för konsultverksamhet vid barnavårds
centralerna. 

Mentalhygienisk verksamhet för barn och ungdomar, med vilka barnavårds-
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nämnden har befattning, bedrivi vid två s o c i a l l ä k a r c e n t r a l e r , barn
h e m m e n s r å d g i v n i n g a c e n t r a l lamt u n g d o m s h e m m e n s råd
g i v n i n g s c e n t r a 1. 

Familjerådgivningtbyrån 

Familjerådgivningen i Stockholm sorterar under barnavårdsnämnden och handhas 
av familjerådgivningsbyrån. Dess uppgifter är av såväl förebyggande som kurativ 
art och omfattar i första hand hjälp och bistånd för avhjälpande av svårigheter 
och konflikter i äktenskap. Även ensamstående personer med familje- och andra 
samlevnadsproblem tas emot, varvid viss föräktenskaplig rådgivning och upplys
ning förekommer. Arbetet bedrivs vid Tegnérgatan 12 — Centralen — samt vid 
en filial Nybohovsbacken 43. 

Barnavårdsnämndens institutionsbestånd 

utgörs av b a r n a v å r d s c e n t r a l e r , b a r n h e m (spädbarnshem, mödra-
hem, upptagningshem, specialhem), b a r n s t u g o r (daghem, daghem och lek
skola, daghem och fritidshem, daghem, fritidshem och lekskola, lekskolor, lek
skola och fritidshem, fritidshem), s p e c i a l b a r n s t u g o r för barn med an
passningssvårigheter, C P - e x t e r n a t , f ö r s k o l a f ö r h ö r s e l s k a d a d e 
barn , s k o l d a g h e m för p s y k i s k t s k a d a d e s k o l b a r n , ung
d o m s h e m f ö r m a n l i g u n g d o m , u n g d o m s h e m f ö r k v i n n l i g 
u n g d o m , n a t t h ä r b ä r g e , u n g d o m s g å r d a r samt b a r n - o c h 
u n g d o m s t e a t r a r . 

Om barnavirdsmännen, fosterhemsverksamheten, barnhemmen, upptagningshem
men, ungdomshemmen, barnstugeverksamheten, inackorderingshem för fysiskt han
dikappad ungdom, fritidsverksamheten, den psykiska barna- och ungdomsvården, 
ungdomsledarinstitutet, ungdomshotellen etc se specialartiklar i detta nummer. 

Stockholms stads barnavårdsnämnds fond för hjälp åt barn 
och ungdom 
har barnavårdsnämnden för en tid sedan fått till stånd genom att slå ihop sju gam
la fonder till en ny med denna benämning. Anledningen var dels att man i dagens 
läge inte kunde uppfylla donationernas villkor, dels att flera av donationerna va
rit knutna till institutioner som är borta sedan flera år. Till större delen rörde det 
sig också om gåvor, som när de gavs hade ett påtagligt värde men som med åren 
blivit mycket obetydliga. 

Den sammanslagna fonden uppgår till 620 000 kr. Fondens avkastning skall an
vändas som bidrag till barn och ungdomar med vilka barnavårdsnämnden har 
eller haft befattning. 

De sju för sin tids sociala förhållanden och uppfattningar typiska donationerna 
med nu otidsenliga villkor var följande: 

Stockholms stads hemskolefond tillkom i gåvobrev 1870. Då fanns ett kommu
nalt barnhem — Stockholms stads vårdanstalt för värnlösa flickor — i en för
hyrd fastighet på Barnängsgatan 7. Fastighetsägaren överlämnade huset till sta
den som gåva sedan han av »en välgörartnna, som vill vara okänd», erhållit be
talt för gården och tomten. Enligt gåvobrevet skulle egendomen användas till in
rättande »av ett hem för fattiga och värnlösa flickebarn, där de kunde erhålla 
uppfostran och danas till dugliga tjänare». 
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1927 köpte Stockholms stad huset och bildade en fond på 338 600 kr av peng
arna- En del utnyttjades sedan till driften av barnhemmet, men då detta lades 
ned 1954 har man därefter inte kunnat använda fonden. Den var vid sammanslag
ningen bokförd till 369 226 kr plus inte använd avkastning på 133 381. 

Carl Alexanderssons fond överlämnade 1918 5 000 kr att användas till nytta 
och nöje under sommarferier och vid juletid till hugnad för nämnda anstalts 
skyddshngar. Eftersom anstalten inte längre existerade var fondkapitalet fortfa
rande 5 000 kr plus inte använd avkastning 2 266 kr. 

Maria Ljungs donation — 1 000 kr — gavs 1910 som tack för det huld och 
skydd hon under flera år fått vid samma barnhem. Räntan på beloppet skulle 
gå till någon elev vid hemmet, som ville utbilda sig för lärarinnekallet. Fonden 
utgjorde nu 890 kr och den inte använda avkastningen 1 667 kr. 

Okänds donation 1881 — 10 000 kr — var också knuten till det nedlagda barn
hemmet. Villkoret för gåvan var att en viss person fick en livränta på 600 kr 
om året. Sedan skulle halva ränteavkastningen gå till bidrag åt en slöjdlärarinna 
eller vårdarinna vid hemmet efter minst 20 års nitisk och samvetsgrann tjänst. 
Fonden uppgick nu till 8 900 kr plus inte använd avkastning 2 887 kr. 

Carl G Ritous legat fick staden 1905. Avkastningen skulle gå till understöd 
åt »därav förtjänta ynglingar och unga flickor» med vilka barnavårdsnämnden 
enligt gällande lagstiftning hade eller haft befattning för utbildning i lantbruks-
eller hushållsgöromål. I dagens läge är sådan utbildning sällan aktuell med på
följd att donationen på 65 414 kr nu hade en inte använd avkastning på 27 228 
kr. 

F Söderbergs fond 1904 — 1 000 kr — var avsedd för premier till ungdomar 
på Skrubba uppfostringsanstalt. Skrubba upphörde att fungera som skyddshem 
1949. Där fanns en outnyttjad avkastning på 454 kr. 

Ellen örnbergs minnesfond — 628 kr — kom 1928 och är också knuten till 
Skrubba. Följden är att fonden växt till 875 kr plus en oanvänd avkastning på 
609 kr. 

Stordonation i Stockholm till barn- och åldringsvård. Från och med år 1964 utde
lar Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse 300 000—400 000 kronor till filantro
pisk verksamhet och vetenskaplig forskning. Bidrag utgår dels till barns och ung
doms vård och fostran eller till vård av behövande gamla, sjuka eller vanföra, dels 
till främjande av vetenskaplig forskning och undervisning, främst medicin. 

Behållningen i boet efter bouppteckningen uppgår till ca 5 milj kr. Ordföran
de i stiftelsen är riksmarskalken Nils von Steyern. 

Stiftelsen skall enligt donationemas önskan i första hand tillgodose sådana än
damål, som inte kan påräkna stöd från stat eller kommun. 

Direktör Petrus Hedlund var född i Munkfors i Värmland 1882 och kom som 
18-åring till Stockholm, där han avled 3 juni 1963. 

Hela antalet underåriga aktuella i Stockholms barnavårdsnämnd år 1964 
10 554, 6 665 pojkar och 3 889 flickor; antalet anmälnings- och kriminalitets-
ärenden med fördelning efter stadsområde 

Norrmalm och Vasastaden 453 
Kungsholmen 291 
Östermalm 322 
Söder 658 
Söderort 3 215 
Västerort 937 
Utom staden 440 

6 318 
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Att vara ledamot av barnavårdsnämnden 

Av sekreterare GERTRUD SIGURDSEN 

Jag har ingen lång erfarenhet. Knappt fyra är. I och med utökningen av 
barnavårdsnämnden vid genomförandet av 1960 års barnavårdslag gjor
de jag mitt inträde som suppleant. Ordinarie eller suppleant gör ingen 
skillnad så att det märks i arbetshänseende. Alla delar lika. Ehuru 
suppleanterna självfallet inte har rösträtt om de inte inträder i ordina
ries ställe förutsätts det ändå att de regelmässigt skall läsa in ärendena 
till och delta i varje sammanträde. De tre beslutande avdelningarna, som 
handlägger huvudparten av de skilda ärendena, sammanträder en gång 
per vecka. 

Egentligen vet man ganska lite om vad man ger sig in på. Det märkte 
jag ganska snart. När jag tillfrågades om jag ville ställa mig till förfo
gande så svarade jag nog utan större tvekan ja. Barn- och ungdomsarbete 
fascinerade mig. Det måste vara ett levande arbete. Det måste vara intres
sant att få vara med så att säga från början och försöka bygga upp män
niskors liv i samhället. I barnavårdsnämnden skulle man få syssla med de 
unga, det uppväxande släktet. Det måste vara mer stimulerande än att 
placeras i nykterhetsnämnd eller socialnämnd. Där måste man väl resig
nera många gånger och tycka att det hela är hopplöst, tycka att man inte 
ser någon möjlighet att kunna hjälpa. Allt är så långt gånget. Har satt så 
djupa spår i människans liv. 

Jag kastade mig alltså med friskt mod in i mitt nämndarbete. Jag läste 
barnavårdslag, råd och anvisningar och paragrafer till förbannelse. Jag 
tyckte inte jag begrep mycket. Nu efter fyra år börjar jag begripa något av 
§§ 25 a och 25 b och 30 och 31 osv. Men det var inte bara paragrafer 
och lagar jag läste. Det gjorde jag för att förbereda mig för min uppgift. 
Varje vecka hade jag ju att läsa alla dessa sociala utredningar om stor
stadens ungdom på glid. Jag vill inte sticka under stol med att jag var 
sömnlös många nätter den första tiden sedan jag börjat läsa dessa hand
lingar. Vad lite vi vanliga människor vet om kulissens baksida! Vilken 
skyddad värld jag trots allt hade levat i, tyckte jag. Och ändå har jag inte 
skonats från allt livets onda, jag har inte levat som en porslinsdocka. Jag 
är född statarbarn, jag har upplevt alkoholism, jag har upplevt andra 
sorger. Men när jag upplevde dessa människoöden, som kom fram i de 
sociala utredningarna så tyckte jag att jag levde i en annan värld. Jag 
visste så lite. Det blev något av en chock. 

Biltjuvar, otukt, snatteri, misshandel, spritorgier, slagsmål. Alla lovar 
att något sådant skall inte hända någon mer gång. övervakning, ung
domshem eller fosterhem, ungdomsvårdsskola, villkorligt straff. Blir de 
hjälpta? Tror jag på nyttan av besluten? Är det det bästa som sker, när vi 
berövar pojken eller flickan friheten och skickar dem till ungdomsvårds
skola? Vilket är det bästa: skall den labila modern få ha sitt lilla barn 
hemma, eller skall det tas ifrån henne? Vilket är bäst för barnet? Kan 
man tro på en bättring som bara varat några månader? Eller är det inte 
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just detta, att många vet att »om jag sköter mig några månader nu, så 
gör dom inget»? 

Frågorna hopar sig. Ibland är det lätt, dvs det finns inget val, beslutet 
måste bli ett. Det är ingen tvekan om detta. Att få se klienten, höra ho
nom eller henne tala, eller vederbörandes far eller mor, kan ofta få den 
vankelmodige ledamoten att ta ställning. Det skrivna ordet i all ära, men 
våra assistenter kan liksom inte alltid ge en levande bild av människorna 
bakom raderna. Den personliga kontakten — även om den bara är för 
några korta minuter vid ett sammanträde — kan ibland vara avgörande 
för ens ställningstagande. 

Det är inte lätt att vara lekman, det känns ansvarsfullt. Vi har skickliga 
tjänstemän, dugliga socialarbetare, som verkligen engagerar sig och lägger 
fram väl genomtänkta förslag. Men det är klart att lekmannen kan se på 
problemen med andra ögon, vilket kanske ibland leder till att förslag till 
beslut ändras. Då känns ansvaret ännu större. 

Att vara barnavårdsnämndsledamot i Stockholm är ett deltidsarbete. 
Det kräver många timmars nattarbete för läsning av alla digra handling
ar, som ledamöterna ibland brukar mäta i kilo. Vad som är tjusigt när 
det gäller den sociala delen av nämndarbetet, det är att man inte märker 
några partigränser. Alla kommunala nämnder har ju strikt politisk repre
sentation efter konstens alla regler. När det gäller att fatta beslut om om
händertagande eller inte av Kalle Karlsson, då är vi partilösa lekmän al
lihop, som försöker att se till den unges bästa. Det känns skönt. 

Den allmänna delen av nämndarbetet, när det gäller att besvara en re
miss av något betänkande eller en motion till stadsfullmäktige eller att ge 
anslag till det eller det, då är det strax lättare, mera likt allt annat styrel
se- och nämndarbete i vårt samhälle. Då kan det hända att partilinjerna 
kommer fram och gör sig gällande. Jag har dock till min glädje funnit att 
utbyggnaden av dag- och fritidshem inte är partiskiljande. En allmän po
sitiv inställning gör sig här gällande. 

Nu när fyra år har gått har jag inte längre några sömnlösa nätter för 
nämndarbetet. Jag är van vid tristessen i många hem. Men jag har en 
bild med klarare konturer om var hjälpåtgärderna borde sättas in för att 
försöka förhindra att ungdomen blir asocial. Som en röd tråd genom så 
gott som alla handlingar går spriten — alkoholismen. Vad gör vårt sam
hälle för att hjälpa alkoholsjuka? Vad har vi för möjligheter att hjälpa 
den unge, som redan börjat få avancerade alkoholvanor? Bostadsnöden, 
trångboddheten är en annan avgörande faktor för många människor. Hur 
skall man få den unga pojken eller flickan att känna trivsel och stanna 
hemma om kvällarna när fembarnsfamiljen bor i två rum och kök? Hur 
skall man hjälpa den lätt psykiskt störda ynglingen eller flickan? Vi talar 
om välfärdssamhället, men vi skall ha klart för oss att alla inte får del av 
det, långt ifrån alla. Många av dessa unga människor som kommit på glid 
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ser i samhället, dvs barnavårdsnämnden, en fiende, som inte kan hjälpa 
utan snarare stjälpa. Ibland kan vi inte hjälpa. Vi måste tillstå det. Vi 
har inte tillräckligt differentierade hjälpmöjligheter. Vi har för få fållor 
att stoppa in de unga i. Vi får blanda ihop alltför olika kategorier. 

Jag tror på institutioner som det bästa alternativet när det gäller dag
hem och fritidshem. Det är stabilt och ger föräldrarna den rätta känslan 
av trygghet som behövs när de skall förvärvsarbeta. Det starkaste känslo
mässiga engagemanget har dessa barn till sina föräldrar. Institutionen är 
alltså inte en ersättning för utan ett komplement till föräldrarna. När det 
gäller ungdom på glid tror jag mer på familjevården. Det är ofta kärlek 
och känslomässig omvårdnad som denna kategori behöver, som den sak
nar. Jag tror däremot inte alltid att storstadsbarnet mår väl av att skickas 
till rena rama landet utan tror att barnavårdsnämnden i större utsträck
ning än hittills borde inrikta sig på mindre orter och samhällen när det 
gäller att söka fosterhem. Ordet fosterhem kändes förresten negativt för 
mig i början. Jag förstod så väl de föräldrar som reagerade inför ordet. 
Det låter som om det gällde en livstids förvaring, och jag undrar om vi 
inte skulle tala om familjevård i stället. 

Jag sa i början att barn- och ungdomsarbetet fascinerade mig, så där
för accepterade jag erbjudandet att bli ledamot av barnavårdsnämnden. 
Det fascinerar mig fortfarande efter fyra år, även om den mörka sidan har 
slagit mig hårt, fått mig att känna mig mer otillräcklig, men samtidigt 
fått mig att känna att det här verkligen är ett område som kräver ett en
gagemang från ledamöternas sida. Det gäller i detta arbete att lägga 
grunden till den samhälleliga fostran för medborgarna. Det måste ske var
samt för det är i detta organ som de unga får sin första kontakt med det 
samhälle som vi vill att de skall trivas i och känna sig hemma i. Deras 
fortsatta inställning till samhället är ofta avhängig av hur de uppfattat 
och hur de mött barnavårdsnämnden. 

»Förtroendemännen måste utveckla sig till något av specialister på kommunal 
förvaltning med inte oväsentliga kunskaper på skilda områden. 

Den kommunala nämndförvaltningen är en lika betydelsefull del av kommun
styrelsen som fullmäktigeförsamlingarna.» 
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Organisationsplan för sociala avdelningen 



»Självständigt handla som barnavårdsnämnd» 
Där man beslutar om förebyggande åtgärder, hjälpåtgärder eller mera 
ingripande åtgärder mot barn — Sociala avdelningen 

Av avdelningsdirektör FOLKE EDVALL 

I barnavårdslagen har förutsatts att särskilda anordningar skall kunna 
vidtas för att kunna genomföra lagens syften och intentioner på ett för 
den enskilda kommunen lämpligt sätt. I enlighet härmed har Kungl 
Maj :t meddelat särskilda bestämmelser angående organisationen av bar
navårdsförvaltningen i Stockholm. Dessa bestämmelser berör nästan helt 
de verksamhetsområden inom barnavårdsförvaltningen som ligger inom 
den sociala avdelningens arbetsområde. 

Bestämmelserna berör formellt den av stadsfullmäktige utsedda barna
vårdsnämndens arbetsformer. Således har staden getts möjlighet att be
stämma att barnavårdsnämnden äger att uppdra åt särskild inom nämn
den bildad avdelning eller åt ledamöter i nämnden eller åt befattnings
havare i stadens tjänst att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av 
ärenden, vilkas beskaffenhet har angetts i av stadsfullmäktige fattat be
slut. Dessa bestämmelser skiljer sig helt från de i barnavårdslagen med
delade bestämmelserna i så måtto, att de inom nämnden bildade avdel
ningarna äger att självständigt avgöra alla slag av enskilda ärenden. 

Ienlighet med dessa bestämmelser har inom nämnden bildats fyra av
delningar, som äger att i enskilda barnavårdsärenden självständigt hand
la såsom barnavårdsnämnd. Avdelningarna kan besluta att utdöma vite, 
besluta om alla former av förebyggande åtgärder enligt 26 § barnavårds
lagen, således även om övervakning, om samhällsvård såväl jämlikt 31 § 
som 29 § barnavårdslagen, om omhändertagande för utredning, om 
framställning om intagning på ungdomsvårdsskola, om tillstånd att ta 
emot fosterbarn, ävensom om förbud mot att flytta fosterbarn från fos
terhem m m. Föredragande inför dessa avdelningar är socialinspektörer 
inom den sociala avdelningen. Dessa tjänstemän har också i enlighet 
med särskilda föreskrifter getts befogenhet att besluta i vissa slag av 
ärenden. Även avdelningsdirektören och förste socialinspektören har 
samma befogenheter. 

Familjeprincipen eller en funktionsindelning? Utredning pågår 

Under senare år har det förekommit en ganska omfattande diskussion 
kring den s k familjeprincipen. Denna fråga har i olika sammanhang 
övervägts inom Stockholms socialförvaltning. Utredning pågår rörande 
lämpliga former för att tillgodose de synpunkter som framförts under 
dessa diskussioner. 

En annan organisationsprincip går ut på att i stora förvaltningar till-
lämpa en funktionsindelning. I Stockholms socialförvaltning har man 
hittills sökt att utnyttja de fördelar som går att åstadkomma genom en 
specialisering på olika arbetsområden och utnyttjande av den special-
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kunskap som finns att tillgå i en stor förvaltning. Således har när del 
gäller barnavårdsområdet en funktionsindelning tillämpats för att utnytt
ja den specialkompetens som under åren skapats hos ett stort antal 
tjänstemän. 

Såsom framgår av organisationsschemat på s 36 har arbetet inom 
sociala avdelningen principiellt byggts upp efter en strikt funktionsindcl-
ning. 

Organisationsplan för sociala avdelningen 

Vid en omorganisation av barnavårdsförvaltningen under 1950-talet 
skapades sociala avdelningen, som i främsta rummet sysslar med åtgärder 
enligt 4, 5, 6 och 7 kap barnavårdslagen. Det innebär att frågor som 
berör förebyggande åtgärder, hjälpåtgärder eller mera ingripande åtgär
der mot underåriga handläggs inom avdelningen. Där fullgörs också 
tillsynen över fosterbarnsvården samt frågor rörande adoption och ytt
rande i vårdnadstvister. Då det gäller placering av barn i enskilda hem 
över sommaren i den så kallade feriebarnsverksamheten finns en särskild 
byrå för ändamålet. För att ge en uppfattning om omslutningen av verk
samheten kan nämnas att personalantalet vid avdelningen uppgår till 
195 tjänstemän, men att detta säsongmässigt under sommarhalvåret sti
ger med hänsyn till sommarbarnsverksamheten. Antalet anmälningar 
enligt barnavårdslagen uppgår för året till över 10 000. Därtill kommer 
ärenden av skilda slag, som uppgår till ungefär samma antal. 

Sociala avdelningen är organiserad med en expedition för administra
tiva och registreringsuppgifter samt ett antal byråer med specialfunk
tioner. 

Centralregister över alla anmälda enligt barnavårdslagen 
(Avdelningens expedition) 

Vid expeditionen förs ett centralregister över alla som är anmälda enligt 
barnavårdslagen, innehållande också uppgift om vilka åtgärder som vid
tagits osv. Expeditionen fullgör en allmän kontorsservice för hela avdel
ningen. I denna ingår bland annat en skrivbyrå, som årligen duplicerar 
ca två miljoner sidor. 

Det ankommer även på viss personal inom expeditionen att biträda av
delningsdirektören med större utredningar rörande administrativa frågor 
inom avdelningen. Likaså medverkar personalen vid kontakt med ung
domsvårdsskolor rörande placering av omhändertagna ungdomar även
som vid kontakten med Stockholms stads bostadsförmedling rörande bo
stadsfrågor för de familjer som avdelningen har kontakt med. 
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Sedan barn och ungdomar omhändertagits och det blir fråga om ut
rustning av dessa svarar en särskild sektion inom expeditionen för inköp 
av kläder och andra persedlar samt ställer även reseledare till förfogande 
för resor till och från enskilda hem utanför Stockholm, i vilka omhän
dertagna barn placerats. Även resor till ungdomsvårdsskolor och andra 
institutioner ombesörjs av denna sektion. Frågor om uppsättande av an
sökningar till olika institutioner, om utfärdande av erforderliga ansvars
förbindelser för vård därstädes ävensom frågor som rör kyrko- och man
talsskrivning handläggs inom expeditionen. 

EN BARNA VÄRDSSEKTION I POLISHUSET 

En särskild sektion inom expeditionen, placerad i polishuset, svarar för 
kontakten med utredningsavdelningen inom Stockholms polisdistrikt, då 
det gäller gripna underåriga eller barn som polisen nödgats ta om hand. 
Det innebär att denna personal skall representera barnavårdsnämnden 
vid de förhör vid vilka barnavårdsnämnden enligt förundersökningskun
görelsen skall delta. Den svarar vidare för uppföljning av ärenden där 
det gäller att ta kontakt med föräldrar eller sköta om placering av barn 
och ungdomar, efter det att polisen har släppt dem. Genom sektionens 
försorg sker återtransport till hemorten av ungdomar som har blivit före
mål för ingripande av polisen. Vid sektionen fullgörs jourtjänstgöring 
för kontakt med polisen under de tider då barnavårdsnämndens expedi
tioner är stängda. Vissa enklare utredningar verkställs beträffande barn 
och ungdomar som första gången gripits för brott. Sektionen håller även 
kontakt med åklagarmyndighet och rådhusrätt beträffande ärenden där 
häktning av underåriga ifrågakommer. Sektionen har i övrigt att all
mänt bistå de underåriga som av skilda anledningar aktualiseras hos 
polisen och har därutöver förutom att vara ett kontaktorgan för barna
vårdsnämnden att samarbeta med bland annat socialstyrelsens och krimi
nalvårdens institutioner etc. Sektionen har en särskild kontaktman för 
övriga nordiska länders barnavårdande organ och kan på så sätt vidta 
snabba åtgärder beträffande ungdomar från de övriga nordiska länderna 
som av en eller annan anledning blivit föremål för polisens eller barna
vårdsnämndens ingripande här i staden. 

Åtgärder mot den avancerade skolkningen bland skolbarnen 
en av uppgifterna för byrån för information och anmälningar 

Det utarbetades en plan för utvidgat samarbete med andra sociala or
gan i slutet av 1950-talet. Således finns ett centralt samarbetsorgan 
(BPS) mellan barnavård, polis och skola, i vilket förvaltningschefer 
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jämte närmast ansvariga avdelningschefer ingår. Dessutom finns lokala 
samarbetsorgan med representanter för barnavård, polis och skola. Dessa 
sammanträder — det centrala organet en gång i kvartalet och de lokala 
en gång i månaden — för att diskutera aktuella problem med utgångs
punkt från inträffade händelser. De skall var och en inom sitt område 
söka komma fram till positiva åtgärder för att motverka uppkomna miss
förhållanden. 

I samma syfte har fr o m 1966 inom avdelningen inrättats en särskild 
byrå för anmälningar och information, som får en mycket väsentlig upp
gift framförallt i samarbetet med skolorna. Allmänheten, föräldrar, in
stitutioner och myndigheter skall kunna hänvända sig till denna byrå för 
att aktualisera nämndens ställningstagande till uppkomna svårigheter 
för underåriga. Personalen är utvald med tanke på att en allsidig infor
mation skall kunna lämnas om lämpligaste hjälpåtgärder ävensom för att 
kunna bedöma, huruvida skäl finns för ingripande från barnavårdsnämn
den. Föreligger sådana skäl upptas anmälan för närmare utredning inom 
förvaltningen. En mycket väsentlig uppgift för denna byrå kommer att 
bli att hålla kontakt med Stockholms skolor för att kunna motverka den 
avancerade skolkningen bland skorpliktiga barn, som konstaterades i 
samband med den utredning som föranledde inrättande av denna byrå. 
(Se om utredningen s 267.) Försöken till ökade och tidigare kontakter 
mellan skolan och barnavården i enskilda ärenden har hittills inte 
gett tillfredsställande resultat. En utbyggnad av kontakten med skolorna 
har därför bedömts nödvändig. Det skall ankomma på chefen för byrån 
att stå till förfogande för skolornas representanter för diskussion om 
lämpliga åtgärder såväl i enskilda fall som allmänt. Chefen för byrån 
skall ta kontakt med de olika rektorskollegierna för information om bar
navården och om de möjligheter till olika åtgärder som föreligger från 
barnavårdsnämndens sida. Det innebär med andra ord att byrån skall 
fungera som ett rådgivande organ för Stockholms skolor, när det gäller 
anpassningssvårigheter för skolbarnen. De inkomna anmälningarna till 
byrån skall där bedömas och i de fall tillräckliga uppgifter föreligger för 
åtgärder äger personalen nämndens bemyndigande att fatta beslut om 
omhändertagande jämlikt 31 § barnavårdslagen. Eljest skall ärenden 
överlämnas till särskilda organ för utredning. 

Nio barnavårdsbyråer i lokalkontakt med skolor, polis, 
föräldraföreningar 

För att få en lokal anknytning till skilda delar av staden, när det gäller 
utredning i anledning av inkomna anmälningar, förebyggande åtgärder 
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och förslag till olika mera ingripande åtgärder, har sociala avdelningens 
verksamhet på detta område organiserats i nio barnavårdsbyråer. De 
geografiskt avgränsade områdena av staden möjliggör ett intensifierat 
samarbete med de lokala institutionerna och organen. Samtidigt kan 
inom barnavårdsbyråernas verksamhetsområden personalen erhålla en 
bättre lokalkännedom och kontakt med miljön inom området än vad 
som är möjligt om man går efter en strikt funktionsindelning av arbets
uppgifterna inom denna verksamhetsgren. 

Den lokala kontakten har som nämnts bl a organiserats i samarbets
organ för barnavård, polis och skola, där representanter för barnavårds
byråerna, de inom området verksamma skolorna samt inom området lig
gande polisvaktdistrikt medverkar. I dessa lokala sammankomster del
tar även representanter för specialorganen inom barnavårdsverksamhe
ten och polisverksamheten och vid enstaka tillfällen någon medlem av 
det centrala samarbetsorganet. 

Storleken av de områden som barnavårdsbyråerna skall betjäna har 
bestämts bland annat med hänsyn till befolkningsprognoser, konstaterad 
anmälningsfrekvens samt den sociala strukturen av resp stadsdelar. Man 
har strävat efter att områdena i möjligaste mån skulle bilda geografiskt 
och kommunikationsmässigt samordnade enheter. 

REMISSYTTRANDEN TILL ÅKLAGARE, DOMSTOLAR OCH ÖVERSTAT-

HALLARÄMBETET 

För ledningen och kontrollen av barnavårdsbyråernas arbete svarar en 
förste socialinspektör. Denne fungerar som konsult — i första hand för 
chefspersonalen — i individuella ärenden. Han skall vara närvarande 
vid avdelningarnas och i förekommande fall barnavårdsnämndens sam
manträden för att där representera den samlade synen på behandlingen 
av ärendena inom de olika barnavårdsbyråerna och för kontinuiteten 
i dessas handläggning. Förste socialinspektören skall också representera 
nämnden vid de inför överståthållarämbetet förekommande förhören. 
Genom denna samlande och ledande arbetskraft nås en enhetlig mål
sättning och praxis i fråga om handläggning, beslut och tilllämpning 
av barnavårdslagens bestämmelser i de enskilda ärendena. Vid ett fler
tal tillfällen har påtalats eftersläpning i remissyttranden till åklagare, 
domstol och överståthållarämbetet. Det ankommer därför även på den
ne tjänsteman att övervaka att remisstiderna hålls, om inte särskilda 
omständigheter föranleder annat. 

Vid bedömningen av barnavårdsbyråernas arbetsbelastning har hän
syn som sagt tagits till områdets struktur och miljö. Endast tre barna-
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vårdsbyråer arbetar därför norr om Stockholms ström, fem däremot söder 
om Årstaviken. Fördelningen av barnavårdsbyråerna sammanfaller i 
stort med socialnämndens fördelning av socialbyråer i de olika stads
delarna, vilket visar hur miljön och olika stadsdelars struktur påverkar 
den sociala verksamheten inom olika delar inom staden. Befolkningens 
storlek i de skilda barnavårdsdistrikten varierar högst betydligt. I en del 
områden utgör antalet boende ca 50 000, i andra 150 000. Belastningen 
på de olika byråerna är dock relativt lika. 

Ledningen av barnavårdsbyråerna utövas av socialinspektörer. Dessa 
har att fullgöra förekommande administrativa uppgifter, vara hand
ledare för assistenterna, granska utredningsarbetet i de enskilda ären
dena, vara föredragande vid ärendenas behandling i avdelning osv . 
De har också överinseende över det förebyggande arbetet inom barna
vårdsdistrikten och svarar dessutom för det lokala samarbetet med or
ganisationer och institutioner. I inspektörernas uppgifter ingår att hålla 
kontakt förutom med de inom området befintliga institutionerna jämväl 
med föräldraföreningar, ideella organisationer och andra som har intresse 
för barns och ungdomars förhållanden. Inspektörerna skall representera 
barnavårdsförvaltningen i kontakten med alla dessa olika organ. Perso
nalen vid en barnavårdsbyrå består utöver socialinspektören av fem till 
sex 1 :e socialassistenter och socialassistenter samt erforderlig kontorsper
sonal. 

En av l:e socialassistenterna har till uppgift att vara övervaknings
assistent, d v s skall svara för handledningen av och kontakten med de 
frivilliga övervakare som jämlikt 26: 4 § barnavårdslagen förordnats för 
de inom distriktet boende barnen och ungdomarna. 

BARNEN OGH DERAS FAMILJER BEHANDLAS SOM HELHET 

Utredningsarbetet inom barnavårdsbyråerna skall verkställas med sikte 
på att inför nämnden redovisa alla de omständigheter som är erforder
liga som ett underlag för nämndens prövning. Självklart får inte utred
ningsfunktionen vara en självständig funktion i detta sammanhang. 
Ett mycket betydelsefullt led i arbetet inom barnavårdsbyråerna är be
handlingen av ungdomarna, barnen och deras familjer som en helhet. 
Den socialvårdsmetodiska synen på arbetet får inte eftersättas. Ett 
stort ansvar ligger därför på arbetsledaren inom byrån, socialinspektö
ren, att skapa en anda av förståelse för denna syn på behandlingen av 
och kontakten med dem som är föremål för barnavårdsbyråernas arbete. 
Denna målsättning får enligt de uttalanden som gjordes i samband med 
omorganisationen av barnavårdsbyråerna, inte eftersättas. Det torde 
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dock vara ganska svårt att kombinera denna syn på behandlingen av 
barn och ungdomar med kraven att socialassistenten skall prestera ett 
visst antal ärenden med material för bedömning inför nämnden rörande 
de åtgärder som bör ifrågakomma. Antalet aktuella ärenden inom av
delningen uppgår till en sådan omfattning att ett visst utredningsma
terial måste presteras för varje tidsperiod. Det är alltså två diametrala 
målsättningar, som här kommer i konflikt med varandra. Å ena sidan 
målsättningen att genom en intensiv behandling och kontakt på lång sikt 
genomföra ett behandlingsprogram på utredningsstadiet i de enskilda 
ärendena och å andra sidan att redovisa utredningar till beslut så snabbt 
som möjligt samt överlåta åt andra funktioner att överta behandlingen. 
Detta senare är fallet i de ärenden som gäller remisser från åklagare och 
domstol, där tidsperioden är så hårt pressad, att en mera ingående pene
tration och behandling av situationen inte kan åstadkommas. Någon 
systematisk analys har aldrig gjorts av socialassistenternas uppgifter, 
varför det inte är möjligt att säga vilket mått av insats det är rimligt 
att begära. En sådan analys är också synnerligen svår att genomföra 
med hänsyn till den mångfald faktorer som övar inflytande på ett ären
des handläggning. Det enda som kan konstateras är att de assistenter 
som ägnar sig åt denna form av socialt arbete, engagerat sätter till sina 
krafter och sin tid för att åstadkomma bästa möjliga resultat. 

ASSISTENTERNAS UTREDNINGAR SKALL KLARLÄGGA DE OMSTÄNDIGHETER 

SOM ÄR AV BETYDELSE FÖR ÄRENDENAS BEDÖMNING 

En socialassistent har när ett nytt ärende anmäls till byrån att inom 
en mycket kort tidsperiod ta kontakt med de berörda. Utredningen 
skall »åsyfta att allsidigt klarlägga de omständigheter som är av bety
delse för ärendets bedömning. Den skall genomföras så skyndsamt som 
förhållandena betinga och bedrivas på sådant sätt, att obehag, olägen
het eller kostnad icke i onödan vållas någon» (14 § barnavårdslagen). 
Assistenternas utredningar måste präglas av objektivitet. Det innebär 
bl a att såväl positiva som negativa omständigheter redovisas. Det skall 
också anges om uppgifterna kan bestyrkas och om uppgifterna ger ut
tryck för en mer personlig uppfattning hos någon som lämnat upplys
ningar i ärendet. 

En särskild mall för hur en utredning skall uppställas och vad den 
skall innehålla har utarbetats inom barnavårdsförvaltningen. Social
assistenten skall i sin sammanfattning redovisa den ståndpunkt som han 
har kommit till. Den utredning som utarbetas är uppställd på ett så
dant sätt och innehåller sådana uppgifter att den kan ligga till grund 
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för ett blivande beslut. Den skall också delges dem ärendet rör. Sär
skilda anvisningar har utfärdats angående tillämpningen av 19 § barna
vårdslagen. 

Denna utredning granskas av socialinspektören som under hela tids
perioden haft kontakt med socialassistenten i ärendet och gett direktiv 
rörande lämpliga insatser från dennes sida. 

Sedan socialinspektören tagit ställning till lämpliga åtgärder i anled
ning av den verkställda utredningen, äger socialinspektören enligt be
myndigande av barnavårdsnämnden att fatta beslut i vissa grupper av 
ärenden, exempelvis att låta bero vid den verkställda utredningen och 
därvid vidtagna förebyggande åtgärder, att besluta om vissa ekonomiska 
bidrag som stöd för beslutade hjälpåtgärder osv, att besluta om om
händertagande för samhällsvård enligt 31 § barnavårdslagen. I de fall 
det ankommer på avdelningen att besluta framlägger socialinspektören 
ett skriftligt förslag om lämpliga åtgärder. Detta förslag till beslut skall 
vara underbyggt på ett sådant sätt att det kan läggas till grund för 
de beslut som sedermera meddelas den ärendet rör, med angivande av 
motiven för beslutet. Noggranna föreskrifter har utfärdats till persona
len rörande tillämpningen av 19 § barnavårdslagen rörande delgivning 
av innehållet i verkställda utredningar, om skäligt rådrum och om hur 
delgivning i olika fall skall ske. De förebyggande åtgärderna i de enskilda 
ärendena kan vara av många slag som tidigare omnämnts. Stadens kost
nader härför uppgår till närmare 1/2 miljon kronor. 

DE FRIVILLIGA ÖVERVAKARNA VILL INTE KALLAS ÖVERVAKARE 

HeLLRE KONTAKTMAN ELLER HJÄLPARE 

Inom barnavårdsbyråerna har organiserats en särskild funktion för före
byggande åtgärder jämlikt 26 § 4 mom barnavårdslagen, övervaknings-
assistenten inom varje barnavårdsbyrå är arbetsledare för de frivilligt 
engagerade övervakarna. Antalet frivilliga övervakare uppgår till i runt 
tal 550 och antalet övervakningsärenden utgör f n omkring 1 500. Det 
är en mycket angelägen sak för barnavårdsnämnden att erhålla lämpliga 
frivilliga övervakare. Varje år ordnar barnavårdsnämnden kursverksam
het för personer som är intresserade av att fungera såsom frivilliga över
vakare. Dessa kurser omfattar dels en föreläsningsserie, dels ett antal 
seminarieövningar, där respektive övervakningsassistent tjänstgör såsom 
seminarieledare. Kursen är kostnadsfri för deltagarna. När kursen av
slutats engageras deltagarna i kursen i den frivilliga övervakningsverk
samheten. Även för dem, som fungerar som övervakare, anordnas fort
bildningskurser i form av föreläsningsserier. Vissa kontaktkonferenser 
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kommer att under år 1966 ordnas för de fungerande övervakarna för 
att dessa skall känna en större samhörighet med nämndens verksamhet 
och dess intentioner. 

Ordet övervakning tilltalar inte dem som arbetar i denna del av 
barna- och ungdomsvården. Det vore väl snarare mera adekvat att kalla 
vederbörande för kontaktman eller »hjälpare» eller liknande. Något ut
tryck, som direkt täcker en övervakares arbete, har ännu inte präglats 
av någon, som sysslar med dessa uppgifter. 

övervakningsassistenterna skall ge övervakarna en fortlöpande infor
mation och kontakt så att dessa kan fungera på ett för den underårige 
positivt sätt. Till en början håller övervakningsassistenten en intensiv 
kontakt med nya övervakare, enär det är angeläget att stödja och hjäl
pa dem. Ju mer van och erfaren en övervakare blir, desto större själv
ständighet är denne kapabel till i sitt uppdrag. 

En övervakare har att lämna vissa formella uppgifter med rapport 
en gång i halvåret rörande sina uppdrag. Den formella redovisningen är 
visserligen mycket betydelsefull och får inte eftersättas men å andra si
dan är övervakarens kontakt med den unge och hans familj av ändå 
större betydelse. Här har övervakningsassistenten en betydelsefull upp
gift i att stödja övervakaren till en adekvat insats för en rehabilitering 
av den underårige och hans miljö. 

Det är angeläget för en övervakare att försöka skaffa sig så ingående 
uppgifter som möjligt rörande den som han skall hjälpa. Med hänsyn 
härtill tillhandahålls övervakaren allt tillgängligt utredningsmaterial, som 
ligger till grund för beslutet. Detta genomgås av övervakningsassistenten 
med övervakaren, som får möjlighet att resonera igenom frågeställning
arna med övervakningsassistenten. Dessa samtal ger ett stöd i det fort
satta arbetet. Det gäller för övervakningsassistenten att försöka få en 
lämplig grundval för en kontakt mellan övervakaren och den som han 
skall ha kontakt med. Det har diskuterats vilka vägar man skall gå för 
att åstadkomma detta på bästa sätt. Någon patentlösning har man inte 
kommit fram till utan blivit överens om att övervakaren tillsammans 
med övervakningsassistenten får handla från fall till fall. I enlighet med 
den kungörelse som gäller för övervakningens fullgörande skall hem
besök ske hos den övervakade. Det skall vidare hållas viss kontakt un
der övervakningsperioden. Det gäller för övervakaren att se till att de 
unga fullföljer sin utbildning eller har en arbetsanställning. Samtidigt 
är det angeläget att övervakningsuppgiften fullgörs på ett sådant diskret 
sätt att det inte för utomstående blir känt, att barnavårdsnämnden har 
kontakt i ärendet. 
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Det är en angelägenhet av största vikt att dessa övervakningsassisten
ter, som fungerar som arbetsledare, har stor erfarenhet av utrednings
arbete och av kontakt med familjer och ungdomar, ävensom utblick 
över hela socialvårdsområdet. Med hänsyn härtill har dessa tjänster 
placerats som befordringstjänster i assistentkarriären. 

Såsom hjälp i det tekniska arbetet har övervakningsassistenten ett re
gister, som förs vid en inom sociala avdelningens expedition placerad 
sektion. Där finns alla faktiska uppgifter som skall användas för redo
visning av statistiska data rörande det övervakningsarbete vilket utförs 
av barnavårdsnämnden i Stockholm, övervakningsassistenten har en 
upplaga av de handlingar som utvisar den aktuella situationen för dem 
som övervakas, övervakningsassistenten har erhållit bemyndigande av 
nämnden att företa de omprövningar av övervakningarna som ankom
mer på nämnden enligt barnavårdslagens bestämmelser. 

ÅTGÄRDER FÖR EN POSITIVARE HEMMILJÖ FÖR BARNEN 

Som stöd och hjälp där indikationer för beslut om övervakning inte före
ligger, har nämnden i enstaka fall utsett en frivilligt engagerad person 
för att hålla kontakt med den unge och/eller med familjen. Detta har 
skett i fullt samförstånd med dem det gäller. Dessa kontaktmän funge
rar i det praktiska arbetet och i kontakten med den unge och familjen 
på samma sätt som en övervakare. Där finns dock inte några formella 
föreskrifter om omprövning men däremot avges rapporter på samma 
sätt som av övervakare. Dessa kontakter har varit av avsevärd bety
delse i de enskilda ärendena. I enstaka fall under den tid barn varit 
omhändertagna har kontakt ordnats genom frivillig arbetskraft för att 
förbättra familjesituationen genom en sanering av hemmiljön. Nämn
dens strävan har nämligen varit att i alla de fall där ett återförenande 
av barn eller ungdomar med familjemiljön bedömts som lämpligt, un
derlätta detta genom åtgärder från barnavårdsnämndens sida i avsikt 
att åstadkomma en positivare hemmiljö. 

Fosterhemsbyrån har ansvar för ca 2 600 barn 

I de fall beslut fattas om omhändertagande för samhällsvård, vare 
sig det gäller beslut enligt 31 § barnavårdslagen eller 25 och 29 §§ barna
vårdslagen, ifrågakommer placering av de underåriga genom intag
ning i upptagningshem eller i enskilt hem. över 50 procent av samtliga 
omhändertagna placeras direkt efter beslut om omhändertagande i en
skilda hem. En redovisning för behandling inom barnavårdsnämndens 
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institutioner av de unga lämnas under avsnittet Den slutna barnavår
den, s. 73. 

När det gäller placering i enskilda hem sker detta inom sociala avdel
ningens fosterhemsbyrå. Denna byrå har till uppgift att anskaffa och 
inspektera fosterhem för såväl omhändertagna som inte omhändertagna 
samt ombesörja placering i enskilda hem av för samhällsvård omhän
dertagna barn och ungdomar och »vara för deras vård, fostran och ut
bildning. Byrån har dessutom ansvaret för kontakten med omhänder
tagna barn och ungdomar på vissa skolor och privata specialinstitu
tioner samt med ledningen för dessa. Som exempel på sådana special
institutioner kan nämnas Viggbyholmsskolan, Mikaelgården, Solberga-
hemmet, Dormsjöskolan, Trollboskolan m fl. Byrån utövar också viss 
tillsyn över före detta omhändertagna som efter samhällsvårdens upp
hörande erhåller ekonomisk hjälp av barnavårdsnämnden för fortsatt 
utbildning. 

Fosterhemsbyrån är uppdelad i två sektioner, nämligen stockholms
sektionen och landsortssektionen. 

Därutöver finns viss annan personal knuten till byrån, som sysslar med 
ackvisition av enskilda hem för såväl omhändertagna som underåriga 
vilka såsom hjälpåtgärd placeras i enskilda hem. Denna specialverk
samhet har en mycket stor betydelse i en stad av Stockholms struktur, 
där anskaffandet av enskilda hem för dessa underåriga är oändligt myc
ket svårare än i övriga delar av landet. Ackvisitionen sker genom per
sonlig kontakt med institutioner, organisationer och andra som kan för
medla kontakter till hem som är lampliga för detta ändamål. I viss ut
sträckning förekommer också annonsering i dags- och veckopress, men 
den bästa vägen är de personliga kontakterna. Det finns nämligen stör
re möjlighet att erhålla lämpliga hem på det sättet. 

Vid stockholmssektionen fullgörs den författningsenliga inspektionen 
av fosterhem beträffande inte omhändertagna och de barn som är om
händertagna av såväl andra barnavårdsnämnder som Stockholms barna
vårdsnämnd. Staden är indelad i distrikt. Inom varje sådant distrikt 
tjänstgör en fosterhemsinspektör, som har till uppgift att dels fullgöra 
denna författningsenliga inspektion, dels svara för kontakten med de 
barn som är placerade som omhändertagna eller såsom hjälpåtgärder i 
enskilda hem. Fosterhemsinspektören har därvid att följa barnens miljö, 
att verka för adekvata åtgärder för att motverka felutveckling, att med
verka till vård vid samt utveckling av kontakter med institutioner, som 
kan vara till hjälp för fosterbarnen. 

Landsortssektionen har till uppgift att svara för inspektionen och kon-
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takten med de barn och ungdomar som är omhändertagna av barna
vårdsnämnden i Stockholm och placerade i andra kommuner än Stock
holm. Stockholms stads barnavårdsnämnd har nämligen enligt en av 
Kungl Maj :t utfärdad kungörelse erhållit undantagsföreskrifter från be
stämmelserna i 47—49 §§ barnavårdslagen. Detta innebär att de barn 
som har omhändertagits av Stockholms stads barnavårdsnämnd och 
överlämnats till enskilda hem i annan kommun, skall vara undantagna 
från föreskriften i 47 § om inspektion av den lokala barnavårdsnämn
den. Det ankommer dock på Stockholms stads barnavårdsnämnd, att 
innan barnen överlämnas till de enskilda hemmen bereda barnavårds
nämnden i den kommun där fosterhemmet är beläget, tillfälle att avge 
yttrande till Stockholms barnavårdsnämnd om hemmets lämplighet. 

Barnavårdsnämnden har särskilda lokalombud inom de områden där 
barn placeras från Stockholms stad. Dessa ombud fullgör de uppgifter 
som ankommer på en fosterbarnsinspektör enligt barnavårdslagen. Lo
kalombuden är underställda barnavårdsnämndens fosterhemsinspektörer 
inom landsortssektionen. Landet är uppdelat i tio distrikt. För varje 
sådant distrikt finnes en fosterhemsinspektör, som har till uppgift att 
anskaffa enskilda hem för placering av omhändertagna barn, inspektera 
dessa hem, hålla kontakt med fosterbarn och fostrare samt med lokal
ombuden. 

Det ankommer på dessa fosterhemsinspektörer att i samråd med lokal
ombuden se till att barnen får god vård och fostran och utbildning, inte 
bara i grundskolan utan även fortsatt utbildning. Det är nämligen en 
ambition hos Stockholms stads barnavårdsnämnd att se till att varje 
barn som är omhändertaget av barnavårdsnämnden får en med hänsyn 
till barnets utveckling lämplig utbildning. Enligt en nyligen genom
förd undersökning åtnjuter 80—90 procent av samtliga ungdomar pla
cerade i fosterhem fortsatt utbildning i en eller annan form. övriga har 
erhållit en med hänsyn till deras utveckling lämplig arbetsanställning. 
Såsom ett uttryck för denna ambition att ge omhändertagna och sådana 
som inte längre är omhändertagna en start i livet finns ett anslag upp
taget på barnavårdsnämndens stat till f d omhändertagna. Kostnader
na för sådant fortsatt stöd för de före detta omhändertagna uppgår till 
ungefär 600 000 kronor. 

Kostnaderna för de omhändertagna som placeras genom fosterhems
byrån beräknas innevarande år uppgå till omkring 9,5 miljoner kronor. 
Antalet omhändertagna underåriga, som är placerade i enskilda hem, 
uppgår till över 2 600. 
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Byrån för uppsökande verksamhet (Ungdomsslussen) söker reda upp 
akuta nödsituationer för ungdom 

Det är ganska naturligt att landets största stad drar till sig en hel del 
ungdomar såväl från övriga delen av landet som från andra länder. 
Dessa ungdomar saknar ofta bostad, arbete och kontakter. De utgör där
för en grupp som är särskilt utsatt för faran att bli asocial under sitt 
kringdrivande och sökande efter någonstans att bo och efter att få medel 
till sitt uppehälle. 

Sedan 15 år har en uppsökande verksamhet pågått i Stockholm, främst 
bland de i staden nattetid kringdrivande ungdomarna. Verksamheten 
var från början inriktad på den homosexuellt prostituerade ungdomen, 
men erfarenheten visade snart att det fanns många andra kringdrivande 
ungdomar. Personalen vid byrån »Nattpatrullen» företar nattetid besök 
på kaféer, buss- och järnvägsstationer men arbetar också på gator, 
torg och parker för att på detta sätt nå kontakt med dessa ungdomar, 
som ofta är i stort behov av hjälp och omvårdnad. Drygt tusentalet 
ungdomar får på detta sätt kontakt med byrån varje år. Tillfällig bo
stad kan erbjudas den manliga ungdomen på Södra ungdomshemmet, 
Högbergsgatan 20. Ungdom under 21 år bereds där tillfälligt nattlogi 
i avvaktan på andra hjälpåtgärder. Detta hem har plats för 21 gäster. 
För flickorna är möjlighet till tillfällig bostad tills vidare beredd på 
stadens flickhem, men ett särskilt hem för dem planeras på Norrmalm. 
Genom byråns försorg bedrivs också en kurativ verksamhet för att före
bygga uppkomsten av missanpassning och asocialitet bland dessa ung
domar. 

I anknytning till byråns expeditionslokaler i Stadsgården, populärt be
nämnda »Ungdomsslussen», finns en rehabiliteringscentral med utrym
men och anordningar för kroppshygien, klädvård o dyl. Medicinsk kon
sult har också knutits till verksamheten. Fritids- och studieverksamhet 
förekommer på kvällstid för de ungdomar med vilka byrån har kom
mit i kontakt. Byråns personal skall inte verkställa utredningar enligt 
barnavårdslagen för att föras fram till beslut i nämnden. Dess verksam
het är inriktad på relativt kortvariga kontakter, där det gäller att reda 
upp en akut situation. Därest problemen är av den art att de fordrar en 
mera långsiktig behandling och lösning, överförs ärendet till nämndens 
verksamhet inom sociala avdelningens barnavårdsbyråer. 
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Utesektionen, Ungdomsslussen 
försöker komma i kontakt med alla svåråtkomliga ungdomar på drift, mellan 12 
och 21 år. En del är asociala, andra är socialt missgynnade — saknar bostad, ar
bete, sociala kontakter, är sjuka eller har sjukdom i hemmet, men gemensamt för 
alla är att de inte annonserar sina svårigheter, man måste söka upp dem. 

Den uppsökande ungdomsverksamheten är i dag nödvändigare än någonsin. 
Det rör sig om ungdom som känner sig utslagen, missförstådd och dunkelt för-
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Socialinspektör Harry Videmyr, »Myran», ute på sin kvällsrond. »Vi vill hjälpa dig.» 

rådd. Läget är mera svårbemästrat än tidigare, det asociala klientelet har genom 
bilarna blivit rörligare, mera svårfångat. Spritmissbruket har ökat, trängt ner i 
åldrarna och drabbat den redan »belastade» ungdomen med förödande effekt. Tar 
det i vanliga fall tio år att »utbilda» en alkoholist går det på två år för unga 
asociala. Problemet gäller främst pojkarna, för flickornas del spelar tablettmiss
bruket en vida större roll. Riskerna är stora och leder med obönhörlig konsekvens 
till nedsumpning om inte ingripande sker i tid. 

—• Vår uppgift är, säger socialinspektör Harry Videmyr, att som namnet på 
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Nattpatrullen har ofta anledning att ta vägen ut 
i stans periferi. Här ett raggarfik där det väntades 
bli oroligt framåt kvällen. 

I ett tiotal år hade raggarna troget besökt serveringen 
Talludden vid den natursköna Karlbergskanalens 
mynning. Så kom en ny ägare som inte kunde finna 
sig i raggarnas vana att köra in med bilarna bland 
kaféborden, vartör han spärrade av på lämpliga 
ställen och hänvisade sina gäster till parkeringsut-
rymmet på andra sidan vägen. I ett nu var ungdomar
na som bortblåsta. Varje kväll återfann man bortåt 
sjuhundra raggare hos konkurrenten Bellmansgården 
på andra sidan kanalen. Den blockerade Talludden 
hotades av ruin. 



Ungdomsslussens föreståndare Harry Videmyr rådslår 
med en av sina medarbetare 
I centralen bedrivs studie- och hobbyverksamhet (t h) 

vår institution anger, slussa stadens vilsekomna 
ungdomar, som oftast kommer från en avlägsen 
landsort, in på passande banor, att individuellt 
bena upp deras problem, finna bakgrunden, att 
som läkare först ställa en diagnos och sedan finna 
ett passande botemedel. 

Huvudsakligen är det de kända stråken och till
hållen i cityområdet som kontrolleras. Centralsta
tionen är som tidigare en replipunkt för det slags 
klientel Ungdomsslussen vill nå och den avpatrul
leras vid flera tillfällen såväl på eftermiddagarna 
som på kvälls- och nattid. Andra träffpunkter är 
vissa kaféer, konditorier och korvstånd i cityom
rådet, på Östermalm och Norrmalm samt trakten 
kring Humlegården, Stureplan, Norrmalmstorg 
och Tegelbacken. Även hamnarna i Stockholm 
får regelbundna besök och ibland, särskilt sommar
tid, utsträcks patrulleringen till en del uteserve
ringar, badplatser och dansbanor utanför stadens 
centrum. Under senare år har patrullering regel
mässigt gjorts även i förorterna. (Forts s 55.) 

En stunds hemkänsla, andrum, någon att tala ut 
med är vad de unga behöver och hjälp alt ordna 
upp tillvaron 



På Ungdomsslussen kan pojkarna pressa byxorna, 
tvätta skjortan och snygga upp sig innan de går ut 
för att söka arbete eller bostad 



De ungdomar som kontaktar Nattpatrullen har inte 
sällan psykiska skador och sjukdomar. I många fall 
är det både brådskande och alarmerande. Man kan 
där möta en sådan sjukdom som skörbjugg, vilken en 
Jäkare i dagens samhälle annars sällan möter. Dessa 
ungdomar behöver ofta omgående komma under 
sakkunnig behandling. I regel passar de inte in på de 
vanliga klinikerna och kan inte heller sättas upp på 
väntelistor hos barnavårdsnämndens stationära 
läkare. Då de efter väntetiden blir aktuella för under
sökning och behandling finns de ofta inte längre till
gängliga. På förslag av socialläkare John Takman, 
som haft kontakt med just dessa ungdomar, är sedan 
några år en särskild, arvoderad läkare samt en lika
ledes arvoderad sjuksköterska knutna till Ungdoms
slussens verksamhet. 

Läkaren och sjuksköterskan råkar båda heta 
Åström utan att vara släkt. Doktor S E Åhström har 
blivit känd för TV-publiken genom sin medverkan i 
reportaget om narkotikafaran ; han är en av landets 
mest aktiva narkotikaläkare. Vid sidan om sin regul
jära tjänst vid S:t Eriks sjukhus har han gjort en 
pionjärinsats för öppen vård av narkotikaskadade. 

Det gäller främst att försöka övervinna ungdomarnas misstro och att ge dem 
ett intryck av ärlighet i handläggningen av deras problem. De hyser en speciell 
rädsla för att »komma i papper». Sin vagabonderande tillvaro upplever de trots en 
till det yttre hård och självsäker attityd som en skammens period i sitt liv. Att 
bli hjälpt är för de flesta en pinsam upplevelse. 

Vi på Ungdomsslussen är övertygade om att i vår speciella form av socialt ung
domsarbete måste fasthet, balans och rådighet i det uppsökande arbetet förenas 
med takt och respekt för individen, i handläggningen av ärendena måste idelig 
kollationering av uppgifter och samarbete med andra organ förenas med vänlig
het, ja kamratlighet samt ett mycket stort tålamod i väntan på den unges själv
förtroende, dels genom aktiviteten i rehabiliteringscentralen, dels genom att för
ena given hjälp med krav på en motprestation, varigenom den unge uppfattar 
själva arbetets idé och slipper se hjälpen som en förödmjukande allmosa. 

Under år 1964 hade byrån för uppsökande verksamhet kontakt med drygt 
1 000 ungdomar. Således besökte 5 350 ungdomar, varav 776 flickor, lokalerna 
vid Stadsgården. Under år 1964 bereddes 556 ynglingar och 11 flickor nattlogi 
med tillsammans 3 424 vårddagar (nätter). 
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Den utvalda babyn 

Det var en gång en 
man och hans fru 
som tyckte mycket 
om små barn. De var 
så ledsna för att de 
inte hade något barn 
själva. En dag sa de : 
"Tänk om vi kunde 
få ta hand om något 
litet barn som kunde 
bli vårt eget." Inte 
alla som har fått barn 
kan ju ta hand om 
dem själva. 

Nästa dag gick de 
till barnavårds
nämnden. Där vet 
man vilka barn som 
behöver få en pappa 
och mamma. De 
träffade en snäll tant 
och de sa : 
"Vi undrar om ni 
känner något barn 
som vi kan få ta 
hand om och få till 
vårt eget?" Tanten 
förstod att de så gärna 
ville ha ett barn : 
det kallas att adoptera 
ett barn. Men det 
kunde dröja ganska 
länge innan hon 
träffade det lilla barn 
som skulle trivas allra 
bäst just hos dem. 

I socialmedicinska barnavårdsdelegationen, som tidigare ingick i Svenska Social
vårdsförbundet men vid förbundets nedläggning flyttades över till Röda Korset, 
återfinner man delegationens skriftserie. På tal om Stockholms barnavårdsnämnds 
adoptionsbyrå kan det ha sitt intresse att erinra om seriens nr 30 Så kom du hem 
till oss, en berättelse för adoptivbarn om adoptivbarn av Stina Hesselman med 
bilder av Eva Billow. Förebilden till Så kom du hem till oss är en amerikansk 
barnbok, The Chosen Baby, vars författarinna, doktor Valentina P Wasson, själv 
har en adoptivson. När han var fyra år gammal berättade hon för honom, hur 
han fick sitt hem. Det blev hans älsklingssaga och eftersom den i huvudsak är 
giltig för alla adoptivbarn, har hon gett ut den i bokform. »The Chosen Baby» 
har blivit mycket uppskattad av alla de adoptivföräldrar som förstår vilken vä
sentlig betydelse det har för barnets psykiska hälsa, dess trygghet och tillit att re
dan i småbarnsåldern få faktiska upplysningar om adoptionen. Denna upplysning 
lämnas naturligast och bäst av adoptivföräldrarna själva, eftersom de känner sitt 
barn och kan anpassa berättelsen efter dess förståndsutveckling och temperament. 

Den svenska versionen är med avsikt så allmänt hållen att varje familj kan 
bygga på och anpassa berättelsen efter den egna situationen. Man kan t ex kalla 
personerna i berättelsen vid barnets och övriga familjemedlemmars egna namn 
etc. Små barn förstår ju inte innebörden av sådana ord som barnavårdsnämnd 
och adoption. De har dock avsiktligt tagits med, dels för att göra berättelsen san
ningsenlig och verklighetsbetonad, dels för att redan från början ge barnet en na
turlig anknytning till begrepp som det sällan undgår att höra. 

Boken kan användas som en vägledning för hur barnet på ett tidigt stadium 
kan få inblick i den särskilda familjesituation som adoptionsförhållandet innebär. 

I detta sammanhang hänvisas till Lis Asklunds bok »Som vårt eget». Den är 
utgiven av Allmänna Barnhuset och kan köpas i bokhandeln. 
Här några klipp i sammandrag ur berättelsen: 

En dag ringde det på 
dörren och det var 
tanten från barnavårds
nämnden. Hon sa: 
"Kan ni tänka er, nu vet 
jag en liten pojke som 
passar just hos er och 
som kan bli ert barn. 
När kan ni ta emot 
honom ? Vill ni komma 
och hälsa på den lille 
pojken i morgon ?" 
Och det ville de förstås. 

Nästa dag när Lasse låg 
i sin säng och sprattlade 
såg han plötsligt att det 
var några som stod och 
tittade vänligt på honom. 
Det var mannen och 
hans fru som var så 
glada för de tyckte att 
Lasse var det sötaste och 
raraste barn de någonsin 
sett. Och de ville så 
gärna, att just han skulle 
komma hem till dem 
och vara deras barn. 

Första söndagen Lasse 
var hemma kom morfar 
och mormor och hälsade 
på och vad de blev för
tjusta i sitt lilla barnbarn. 

Nu äter och sover Lasse 
och växer till en stor 
pojke. Han leker med 
sina leksaker och bland 
sina kamrater och på 
söndagarna är han ute 
och går med pappa 
och mamma. 

Klipp ur Så kom du hem till oss, en berättelse om adoptivbarn 
för adoptivbarn av Stina Hesselman med bilder av Eva Billow 
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Byrån för adoptions- och vårdnadsärenden penetrerar grundligt frågan 
om »adoption eller inte» 

År 1953 inrättades en särskild byrå för adoptioner och vårdnadsären
den inom barnavårdsnämnden. Inrättandet av denna byrå innebar att 
huvudansvaret för handläggningen av adoptionsärenden inom barna
vårdsnämnden centraliserades till en tjänsteenhet utrustad med erfor
derliga personella resurser för behandling av adoptionsfrågor. 

Inom byrån sker en bedömning av adoptionsfrågor inte endast från 
sociala och allmänt medicinska utan också från psykologiska och psy
kiatriska aspekter. Byråns uppgifter är att utgöra en förmedlingsbyrå 
dels för dem som önskar lämna sina barn för adoption, dels för dem 
som önskar adoptera barn, men byrån utgör också en utredningsinstans 
i ärenden som avser remisser från domstol rörande frågor om adoption. 

Byråns centrala uppgift är att söka skapa ökad säkerhet för att genom
föra det i lagen uttalade grundvillkoret för adoption, nämligen att denna 
skall leda till vederbörande barns bästa. Detta innebär att placerings
problemet bereds mycket stor uppmärksamhet i samband med kontak
ten i ärendet. Placeringen är ju det väsentligaste, då den föregår den 
judiciella behandlingen av adoptionsfrågan. Barnet har då vistats som 
fosterbarn längre eller kortare tid i det blivande adoptivhemmet. 

Byrån måste i sitt arbete ta hänsyn till tre parter: de biologiska för
äldrarna, barnet samt dem vilka söker barn för adoption. 

När det gäller de biologiska föräldrarna, ingår i byråns uppgifter att 
hjälpa dem att realistiskt bedöma sin situation. En adoptionshandling 
måste vara definitiv. Det är därför av särskild vikt att förebygga tra
gedier som kan bli följden av en ändrad inställning från de biologiska 
föräldrarnas sida, sedan barnet redan placerats hos tilltänkta adoptiv
föräldrar. I många fall måste byråns personal bedriva en rådgivande 
verksamhet för dessa föräldrar med hänsyn till de svårigheter som ofta 
uppstår för dem, då de lämnar barn ifrån sig. Barnets fysiska och psy
kiska utveckling, hereditet m m skall också klarläggas, innan ställning 
tas till frågan om placering för adoption. Beträffande dem som anmäler 
sig till byrån för att få anvisning på barn för adoption, måste en grund
lig undersökning vidtas om deras lämplighet som fostrare, om makars 
inbördes relationer, om de djupare motiven för adoptionsansökan, deras 
hemförhållanden, ekonomi etc. Utan en ingående undersökning i alla 
dessa avseenden föreligger stora risker för ett misslyckande i fråga om 
en blivande adoption. En mycket stor del av verksamheten upptas av 
rådfrågning såväl före som efter adoptionens genomförande. 
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Likaså ankommer det på denna byrå att verkställa de utredningar som 
måste företas, innan barnavårdsnämnden kan avge yttrande till dom
stol rörande ifrågasatt adoption. 

Adoptionsbyråns verksamhet har, såvitt det kan bedömas, medfört en 
minskning av den privatförmedling av spädbarn för adoption som tidi
gare förekom. Likaså har den tidigare ofta förekommande annonse
ringen i dags- och veckopress rörande adoptivbarn märkbart avtagit. 
Genom de biologiska mödrarnas vetskap om adoptionsbyråns existens 
torde också verksamheten ha förhindrat, att de oöverlagt lämnar sina 
barn till främmande människor för adoption. Genom en ingående kon
takt mellan biologiska mödrar och adoptionsbyrån har man kunnat 
grundligt penetrera frågan om »adoption eller inte». Detta har varit ett 
ovärderligt stöd för dessa mödrar i deras ofta bekymmersamma situa
tion. Även adoptivföräldrarna har känt en påtaglig trygghet genom kon
takten med adoptionsbyrån. Rådgivningen fram till adoptionen har där 
varit av stor betydelse för barnets framtida anpassning. 

Antalet nyanmälda hem intresserade av att ta emot adoptivbarn upp
går till omkring 250 per år. Antalet för adoption anmälda barn har 
legat mellan 2—300, men sedermera har över 100-talet biologiska för
äldrar ändrat sig, varjämte i omkring ett 50-tal fall av skilda orsaker 
placering i blivande adoptivhem av barnen inte kommer ifråga. An
talet remisser vid byrån har utgjort över 300 per år. 

En särskild undersökning pågår för närvarande rörande de barn som 
för tio år sedan placerades i blivande adoptivhem. Den företas av den 
till byrån knutna psykiatriska konsulten. 

Vid byrån handläggs också frågor som rör utredningar i ärenden som 
remitterats från domstolar rörande vårdnad av och umgänge med barn 
vid äktenskapsskillnader. Dessa utredningar företas genom särskilt arvo-
derade utredare under ledning av en socialinspektör. De ärenden som 
kommer under nämndens bedömning, är vanligen mycket svårlösta, då 
långvariga konflikter ofta ligger bakom den uppkomna situationen. Då 
huvudsyftet alltid måste vara att komma fram till en lösning som är den 
för barnets framtida utveckling den bästa, måste mycket ingående utred
ningar och kontakter ske. Där barnpsykiatrisk bedömning befinns erfor
derlig, sker den genom den till nämndens rådgivningsverksamhet knutna 
barnpsykiatriska personalen. Genom den ingående penetrationen av 
frågeställningarna har det lyckats byrån att i en del fall trots mycket 
skarpa motsättningar från början få parterna att komma överens om en 
lösning som av byrån bedöms som den för barnet bästa. I de flesta fall 
avges dock yttrande till rätten, där nämnden med ett motiverat förslag 
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uttalar sig om hur det lämpligast bör ordnas för barnen för framtiden. 
Byrån verkställer också utredningar i anledning av remisser angå

ende tillstånd för barn att medverka vid offentliga teaterföreställningar. 

Kameralbyrån betalar ut fosterlöner, vårdavgifter m m 

På grund av den stora omslutning som den sociala avdelningen har, har 
det även inrättats en särskild kameralbyrå. Vid denna sker den ekono
miska redovisningen av alla ärenden som berör åtgärder av avdelningens 
samtliga byråer. Denna byrå utbetalar fosterlöner, vårdavgifter och and
ra ersättningar för omhändertagna och skall även utge de ersättningar 
som förekommer som förebyggande åtgärder i vissa fall. Den bevakar 
också barnavårdsnämndens rätt till ersättning för vårdkostnader av sta
ten, andra barnavårdsnämnder och av enskilda ersättningsskyidiga. I 
den mån krav riktas mot Stockholms stads barnavårdsnämnd för vård 
av barn omhändertagna av barnavårdsnämnden och placerade i andra 
delar av landet, ankommer på denna byrå att företräda nämnden. 

Sommarbarnsbyrån ordnar ferievistelse på landet för omkring 
4 000 barn 

Enligt särskilda författningsbestämmelser bedrivs inom kommunerna 
feriebarnsverksamhet. Sedan år 1942 har nämnden vid en särskild som
marbarnsbyrå utövat sådan verksamhet. Denna verksamhet avser att be
reda sommarvistelse i enskilda hem på landet för barn i och under skol
åldern. Byrån har också till uppgift att fullgöra de särskilda åligganden 
som åvilar kommunen i anledning av de med stadsmedel helt eller del
vis bekostade ferieresorna för barn och husmödrar. Vid denna byrå sker 
ackvisition av enskilda hem, som är villiga att ta emot barn för som
marvistelse. Nämnden betalar ersättning till dessa enskilda hem, som an
skaffas genom särskilda ombud över hela landet och efter inspektion av 
de lokala barnavårdsnämnderna också följs av nämndens ombud. 

Under de år som verksamheten hade den största omslutningen, place
rades över 5 500 barn varje sommar i de enskilda hemmen. För när
varande torde antalet placerade barn hålla sig omkring 4 000. Till den
na verksamhet utgår statsbidrag. Någon avgift uttas inte av föräldrarna 
för denna vistelse. 

Särskilda regler finns för bedömning av vilka barn som skall komma 
i fråga för placering. Ett visst maximibelopp har stipulerats beträffande 
familjens beskattningsbara inkomst som gräns för erhållande av denna 
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förmån. Då särskilda skäl föreligger för ett frångående av dessa gränser, 
t ex vid sjukdom, arbetslöshet eller andra sociala svårigheter i familjen, 
medges även vistelse i sommarhemmen för dessa barn. Inte heller där 
uttas någon ersättning för vistelsen. 

Denna omfattande verksamhet vid sociala avdelningen förutsätter en 
fortlöpande samordning av avdelningens skilda uppgifter. 

Sålunda håller avdelningsdirektören med korta intervaller konferen
ser med cheferna för de skilda byråerna och sektionerna. Vid dessa kon
ferenser diskuteras dels administrativa problem, dels — och inte minst 
viktigt — ärenden av principiell innebörd och vikt, varjämte en fort
löpande information lämnas. 

Det har också utarbetats en särskild handledning för handläggningen 
av alla de frågor som blir föremål för avdelningens verksamhet. Denna 
handledning innehåller dels de formella föreskrifter som är ett underlag 
för ärendenas behandling, dels de lokala upplysningar som gäller för 
arbetet inom den sociala avdelningen. 

UR SENASTE ÅRSRAPPORTEN ( 1 9 6 4 ) FRAN BYRÅN FÖR ADOPTIONS-

OGH V A R D N A D S Ä R E N D E N 

Under 1964 gjordes framställning från 255 hem om erhållande av adoptivbarn, 
därav 207 stockholmshem. Vid årets utgång kvarstod sammanlagt 547 anmälda 
adoptionssökande familjer, härvid medräknade de hem som önskade ta emot barn 
från utlandet för framtida adoption. Under året begärde 36 stockholmshem till
stånd i sistnämnda avseende. Till adoption anmäldes 259 barn. Anmälan återtogs 
under året för 102 barn, varjämte 49 barn av skilda orsaker överskrevs till vård
byrån för placering under fortsatt samhällsvård. Av samtliga anmälda barn avled 
fem. Genom byrån placerades under året 113 barn i blivande adoptivhem, därav 
76 stockholmshem, varvid samhällsvården regelbundet upphörde. 

Samtliga hade dessförinnan vårdats på spädbarnshem för observation i enlig
het med sedan 1956 tillämpad praxis. Från vårdbyrån överlämnades under året 
86 ärenden rörande för samhällsvård omhändertagna vilkas fosterföräldrar uttalat 
önskan att få adoptera barnen. I dessa fall lämnas modverkan vid upprättandet 
av ansökningshandlingar. Byråns konsulterande psykiater har under året mottagit 
186 besök av biologiska föräldrar, adoptionssökande familjer m fl. 

Under året mottogs 571 domstolsremisser i ärenden angående adoption. Av des
sa gällde 307 ansökningar att få adoptera, medan 264 avsåg s k adoptionsförkla
ring, dvs tillämpning på äldre adoptioner av de nya adoptionsreglerna jämlikt lag 
om ändring i föräldrabalken av den 12 dec 1958. Ansökningstiden för sistnämn
da ärenden utgick den 30 juni 1964. Under året avgavs 437 remissyttranden, 
varav rörande adoptioner 273 och adoptionsförklaringar 164. 

Under året inkom 130 remisser i vårdnads- och umgängesrättsärenden. Yttran
den avgavs under samma tid i 128 dylika ärenden, avseende 205 barn. 
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»Att vikariera för Gud Fader» 
är fosterhemsbyråns uppgift 

Samtal kring problemet att ordna fosterhem 
åt barn och ungdom från Stockholm 

Deras uppgift är av primär betydelse : att skapa nya hem åt barn och ung
domar, skapa dem en framtid, skapa harmoniska människor. Verbet skapa 
är inte oegentligt i sammanhanget. De framstår för utomstående inte säl
lan som vikarier för Gud Fader. Men att skapa av intet är omöjligt och 
de har en nästan omöjlig uppgift. Paret V a l b o r g P a r m s t e n och 
B r i t a S j ö m a n tjänstgör på Stockholms barnavårdsnämnds foster
hemsbyrå som socialinspektör respektive fosterhemsinspektör, och deras 
uppgift är att ordna fosterhem åt barn och ungdom från Stockholm. 

Åtminstone begränsar de flesta av oss deras uppgift så. Att ordna fos
terhem. Men den är större. Själva betonar de, att de arbetar på en vår
dande byrå. Placeringen i ett hem är bara första steget i en utveckling som 
i lyckliga fall slutar med, att de många år senare får besök av en vuxen 
människa, som lever harmoniskt och ekonomiskt bra med hjälp av den 
yrkesutbildning vederbörande själv valt och fått samhällets hjälp att skaf
fa. Välja rätt fosterhem är första viktiga steget. Men vägen är lång, och 
fosterhemsbyrån är med hela vägen. Bara i undantagsfall är den vägen 
rak och långt ifrån alltid leder den till det önskade målet. 

Ett kvartssekels erfarenhet har lärt dessa två tjänstemän, att miljön inte 
alltid rår på arvet. Inte som uppbyggande faktor. Miljön kan skada barn 
för alltid men har svårt för att läka. Och dåliga anlag kan slå igenom även 
under yttre goda förhållanden. 

Av de 2 605 barn och ungdomar som var omhändertagna av foster
hemsbyrån 1964 var 70 procent på ett eller annat sätt skadade, många av 
miljön. Alltså av förhållanden i sitt hem. Andra hade förlossningsskador, 
var konstitutionellt skadade eller hade fysiska lyten. Förr skulle alla dessa 
fått växa upp på anstalt. I dag har de rätt till chansen att uppleva ett 
riktigt hem. Under 1964 placerades 922 nytillkomna i enskilda hem. Av 
dessa kunde 229 återvända till sina naturliga föräldrar eller till fosterför
äldrar i Stockholm efter en kortare tids vistelse i landsorten. 62 måste 
åter- eller överföras till anstalt. 

Svårigheterna kommer i övre skolåldern 

Före kriget bestod fosterhemsbyråns uppdrag i att ordna hem åt små
barn. Nu gäller det mest ungdom på glid. 

Att samhällets insatser börjar så sent är oroande. Den som inte adop
terar bort sitt spädbarn utan klarar de första åren själv får numera ma
teriella resurser att fostra barnet vidare. Detta är gott och väl i de flesta 
fall. Men inte sällan lever barn i ren misär fram till skolåldern utan att 
de myndigheter som kan hjälpa barnet får rapport. På fosterhemsbyrån 
skulle man önska att personalen på barnavårdscentraler, daghem och 
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i lekparker oftare än nu rapporterade vidare, när man upptäcker grava 
fall av vanvård. Annars försenas hjälpen tills barnet kommer i skolåldern. 
Inte sällan bryter svårigheterna fram på allvar först i övre skolåldern, 
och då behövs mycket mer omfattande åtgärder om än fallet behandlats 
i förskoleåldern. 

Förhållandena speglas i statistiken: av de 803 fall med sociala anpass
ningssvårigheter eller psykiska avvikelser som under 1964 placerades i 
landsorten gällde 294 barn under skolåldern, 363 i skolåldern och 146 
över skolåldern. Således dubbelt så många stora barn som små. Från 
barnhem eller anstalt kom 360 av dessa fall, från annat fosterhem 86 och 
direkt från föräldrahem 357 barn. 

För den sistnämnda gruppen gäller det numera allt mer att ordna ett 
tillfälligt hem, dit barnet återvänder för kortare perioder. Av sjukdom 
eller andra orsaker kan många föräldrar återkommande råka i den situa
tionen, att de för en tid måste lämna bort barnen. I sådana fall är det 
bäst, om barnet varje gång får komma till samma fosterföräldrar. 

När man byter fosterföräldrar beror det inte enbart på att fosterbarnet 
varit alltför besvärligt. Det gäller lika ofta att genom förflyttningen ge 
barnet möjlighet till utbildning eller arbete. Det inträffar också på grund 
av sjukdom i fosterhemmet eller då barn och fosterföräldrar inte passar 
ihop. Därtill kommer omplaceringar från tillfälligt hem till framtidshem. 

Snabba hem åt häktningshotade ett problem 

Att barnet inte från början får ett framtidshem kan bero på att föräldrar
na hoppas vården skall bli kortfristig. Man skall snart ordna det bättre 
hemma. De unga tonårsmödrarna hoppas så mycket och tror så mycket 
på framtiden. Men drar sig snart undan varje kontakt med både barn, 
fosterföräldrar och fosterhemsbyrå. Då blir det dags att ordna framtids
hem åt barnet. 

Men fosterhemsbyrån ställs också inför kravet att omedelbart skaffa 
ungdomar ett fosterhem. Det sker när någon hamnat hos polisen och står 
inför hot om häktning eller omhändertagande. Då tvingas man att genast 
få fram ett fosterhem. Valborg Parmsten och Brita Sjöman är båda lika 
skeptiska inför dessa nödlösningar och skulle gärna se en statistik över, 

' hur det gått i dessa fall. 

VALBORG PARMSTEN: 

— Det är så oerhört viktigt att välja rätt hem. Vi har ju kunnat följa 
barn till vuxen ålder. Sett dem växa upp och också sett misslyckanden. 
Hade det gått annorlunda, om vi valt ett annat hem? Vi tar sådant myc
ket hårt. Det är inte lätt för en människa att vikariera för Gud Fader. 

När tjänstemännen på fosterhemsbyrån väljer fosterhem har de hjälp 
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av 150 lokalombud i kommuner runt om i landet. Dessa ordnar hem och 
besöker i fortsättningen hemmen minst två gånger årligen för inspektion. 
Ombuden — som är distriktssköterskor, folkskollärare, präster, socialas
sistenter, hemmafruar osv — skall också stå fosterföräldrarna till tjänst 
med råd och hjälp. Deras arvode uppgår till 20 kr per barn och kvartal. 
Därutöver lämnas ersättning för vissa kostnader. Det första kvartal som 
ett barn vistas i ett ombuds distrikt utgår dock ett arvode av 50 kr. 

Stockholms stad annonserar även efter fosterföräldrar, och i synnerhet 
har en ung tjänsteman på det sättet lyckats få åtskilliga fosterhem 
i själva Stockholm, där det annars främst genom trångboddhet är mycket 
svårt att placera barnen lämpligt. De flesta hemmen får emellertid fos
terhemsinspektörerna själva fram, när de besöker alla sina fosterhem, ge
nom att helt enkelt fråga sig till villiga vänner och grannfamiljer. 1964 
gjorde de totalt 7 000 besök. Häri ingår även besök hos myndigheter och 
skolor. Hemmen undersöks mycket noga ifråga om lämplighet, vilket kan 
vara lätt på landsbygden men svårt i storstaden Stockholm. 

Ersättningen stiger för fosterbarn 

Sedan januari 1965 är den officiella ersättningen 230 kr i månaden för ett 
fosterbarn. Men i praktiken gäller den summan bara småbarn i framtids
vård. Ersättningen avgörs från fall till fall. Den kan stiga kraftigt exem
pelvis när fosterbarn får gå på internatskola. I några enstaka fall betalar 
man upp till 1 000 kr i månaden och för ganska många 600—800 kr. Det 
gäller hem, där mamman avstår från förvärvsarbete för att helt kunna 
ägna sig åt ett fosterbarn. 

Förutom fosterlönen mottar fosterföräldrarna det allmänna barnbidra
get. Tandvård och sjukvård bekostas av barnavårdsnämnden. När barnet 
placeras i fosterhemmet får det en ordentlig klädutrustning, och vid kon
firmation eller motsvarande ålder ges särskilt utrustningsbidrag. Foster
lönerna för stockholmsbarn uppgick 1964 till omkring 7,5 miljoner kr. 
Utrustning och kläder för omhändertagna barn kostade nära 393 000 kr. 

Barnavårdsnämnden försöker hålla fosterföräldrarna skadeslösa för 
eventuell åverkan, som barnet utsatt fosterhemmet för. Utan tryggheten 
av sådana ersättningar skulle man få svårt att placera barn hos lantbru
kare och verkstadsägare med dyrbar utrustning. Att försäkra barnen går 
inget bolag med på. 

Barnets trygghet är det primära i fosterhemsbyråns arbete. Därför tyc
ker man att lagen ibland tar alltför stor hänsyn till de naturliga föräld
rarnas rätt. 

BRITA SJÖMAN: 

— Vi i Stockholm vill ha § 50 i barnavårdslagen ändrad. Den bör inte 
gälla omhändertagna barn. När vi har ett barn placerat i landsorten och 
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föräldrar begär få hem barnet, kan vi inte vägra detta om förhållandena 
i hemmet fyller kraven. Detta även om vi anser, att barnet skulle ta av
sevärd skada av fötflyttningen. Denna fråga om avsevärd skada borde 
komma in i § 25 a. Det är underligt, att inte barnpsykiatrer och barn
psykologer höjer ett ramaskri över paragrafen i dess nuvarande utform
ning. Juristerna håller på föräldrarnas rätt. Vi håller på barnets, och vår 
mening borde delas av psykologer och psykiatrer. 

Å andra sidan uppskattar vi den möjlighet § 50 öppnat att skydda 
fosterhemmen, som hittills varit fullständigt rättslösa och skyddslösa. 

VALBORG PARMSTEN: 

— För Stockholms del är vi inte heller nöjda med § 25 moment a. Där 
jämställs fosterhemmet med det riktiga hemmet. Men vi ställs ofta inför 
fall, där ett barn av föräldrar eller andra redan placerats hos släktingar 
eller i fosterhem, som vi inte haft tillfälle att undersöka på förhand. Råder 
påtagliga missförhållanden i det hemmet, borde nämnden ha befogen
het att flytta barnet, även om förhållandena inte är så gravt uttalade att 
§ 25 är tillämplig. Vi anser, att man måste kräva mer av ett fosterhem 
än av ett vanligt föräldrahem. 

Samhället satsar stort på utbildning 

Förflyttningen till fosterhem ger många ungdomar deras stora möjlighet 
att få utbilda sig till vad de har lust och fallenhet för. Under 1964 ord
nades utbildning för 318 barn och ungdomar som var placerade i enskilda 
hem. Samma år uppgick utbildningsbidragen till f d omhändertagna ung
domar till ca 505 000 kr. När de studerar vid folkhögskola, yrkesskola eller 
likartade internat med full inackordering lämnar man 60 kr i fickpengar 
i månaden, i vissa fall 75 kr. Principen är att nämndens barn inte skall ha 
det sämre än övriga elever vid skolan. 

Samhället är berett att satsa ordentligt på både praktisk utbildning 
och högre studier. Ungdomarna uppmuntras från alla håll och inga 
gränser dras. 

BRITA SJÖMAN: 

— Så mycket värre är det då att vi har svårt att få in ungdomarna i en 
vanlig grundskola. I Stockholm möter det inga problem. Här måste man 
ta in barnen. Men i landsorten skapar man hinder. I ett fall hade vi fyra 
möjligheter att få ett bra hem åt en pojke. Men på alla fyra hållen var 
det skolan som hindrade. Man skyllde på att klassen hade en vikarie som 
inte skulle klara pojken. Eller att det inte fanns plats i klassen. Att skol
bussen inte rymde en till. Sådant har varit mycket vanligt. Men det före
faller som om man nu även på skolhåll känner större socialt ansvar. Och 
föräldrarna är inte en bit bättre. Man ordnar protestmöten mot ett be-
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svärligt fosterbarn från Stockholm för att få bort det. Mer än en gång har 
detta inträffat under de senaste åren. Nu skall man också ha i minnet, att 
de äldre av barnen kan vara svåra fall, som misslyckats med alla de skol
former som Stockholm kan erbjuda. De är inte lätta att handskas med. 

Lantliga skolidyller finns inte mer 

— Jag tycker också att skolläkare och skolfolk i Stockholm överhuvudtaget 
ofta har en romantisk syn på det övriga Sverige, när man föreslår oss att 
placera sådana ungdomar i en liten skola på landet. Det finns inga små 
skolor på landet längre. Vi har haft kommunsammanslagningar, fått stora 
centralskolor med hundratals elever och skolskjutsar. Att åka flera mil till 
skolan och gå och dra under håltimmar eller i väntan på bussen i ett 
stort samhälle med stöldvänliga snabbköp och varuhus är farligt. Alltför 
många tror alltför mycket på att ett miljöbyte skall göra underverk. Men 
men sätter inte en tonårsligist på tåget i Stockholm för att hämta en snäll 
och artig fosterson på den lilla stationen i det lilla samhället. Rehabilite
ring tar tid. 

VALBORG PARMSTEN: 

— Många fosterbarn kommer från hem, där föräldrarna är inflyttade 
till Stockholm. I början ogillar man att barnen flyttar långt bort. Men 
kan man få ett fosterhem i en trakt som föräldrarna känner till går det 
lättare. 

Det är ur många synpunkter svårt att vara fosterföräldrar. Inte minst 
därför att de ofta möts av förtal och skvaller i bygden, överhuvudtaget 
ser man ner på både fosterhem och fosterföräldrar i vårt land på ett över
raskande sätt. Den negativa attityden märker vi, även bland socialvårdare. 
Det borde kanske finnas ett annat ord för det. Fosterhem är inte riktigt 
fint. Ändå är det tvärt om. Att ordna ett bra hem åt ett barn är barna
vårdens mest primära uppgift. Och den viktigaste är att sedan följa upp 
den vården. 

BRITA SJÖMAN: 

— Det har skrivits många böcker om hårda fosterföräldrar. Men det ta
las sällan om allt vad tusentals fosterföräldrar uträttat positivt och upp
offrande för barnen. Har ingen författare upplevt ett lyckligt fosterhem? 

VALBORG PARMSTEN: 

— Alla är ense om betydelsen av vård i enskilda hem. Men fortfarande 
uppskattas inte dessa privata hem till fulla värdet. Jag säger: tack och 
lov att det finns människor som vill göra denna stora, märkliga samhälls
insats. Som oftast inte är medvetna om vilken fantastisk fostrargärning de 
verkligen utför. 

Intervjuare Ingrid Palm 
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Inom den sk lappmarken finns en rotfast och stabil befolkning. Det är enkla människor 
som lugna och trygga står med bägge fötterna på marken. I denna befolkning finns det 
många makar, som är skickade att ta sig an Stockholmsbarn, vilka är i behov av 
goda hemförhållanden. 

När fosterhemsbyrån i Stockholms barnavårdsnämnd väljer fosterhem och 
följer de utplacerade barnens situation och utveckling har den hjälp av 150 
av nämndens utsedda lokalombud i olika delar av landet. Dessa fungerar 
enligt kungörelse den 9 december 1960 med tillägg den 10 december 1965 
angående undantag i vissa fall från bestämmelser i 47—49 § § barnavårds
lagen, och har till ledning av barnavårdsnämnden lämnade anvisningar. 

Den fosterhemsinspektör vars område omfattar de kommuner för vilka 
lokalombudet är utsedd utgör lokalombudets närmaste kontakt med foster
hemsbyrån. Byrån är emellertid angelägen att hålla en kontinuerlig kontakt 
med sina ombud och sänder med vissa mel lanrum ut meddelanden, råd 
m m till dem. 



Stockholms fosterbarn i glesbygdsmiljö 

Samverkan över kommungränserna bör vara en självklar sak 

Av förste socialvårdschefen SVEN FISK, Vilhelmina 

» Skall fosterhemsvården kunna uppfylla lagens intentioner måste det fin
nas tillräckligt många goda fosterhem. Och att finna riktigt bra fosterhem tillhör 
inte det lättaste.» 

Som lokalombud för Stockholms stads barnavårdsnämnd är jag i viss mån med
verkande till att barn från storstaden placeras i hem inom Vilhelmina köping och 
Vilhelmina kommun. Dessa placeringar avser fosterbarn och så kallade sommar
barn. Bör barn från Stockholm placeras i glesbygdsmiljö? Kan barn från storstaden 
med dess larm och jäkt finna sig tillrätta i en lugn landsbygd? Är det lämpligt att 
placera barnen långt från hemmen och den invanda miljön? Redan från början 
bör lokalombudet göra klart för sig att en stad av Stockholms storlek har mycket 
stora sociala problem att komma tillrätta med. Inte sällan uppkommer dessa pro
blem hos familjer och enskilda individer, vilka inflyttat från landsbygden. Det är 
även så att människor som har vissa svårigheter att finna sig tillrätta i den mindre 
komplicerade landsbygdsmiljön söker sig till storstadens anonymitet. Barnavårds
nämnden i Stockholm får ofta kontakt med barn och ungdom från före detta lands
bygdshem. All förflyttning av barn till ett fosterhem är säkerligen en stor omvälv
ning i den unga människans liv. Därför bör förflyttningen göras skonsam för bar
net. De barn som har eller tidigare haft relationer till en landsbygdsmiljö har nog 
lättare att anpassa sig i det nya hemmet på landet. Men svårigheterna att finna 
fosterhem leder till att även infödda storstadsbarn måste utplaceras i hem på 
landsbygden. Där blir urvalet än svårare med hänsyn till att finna fosterföräldrar 
som kan ge barnet en lugn och trygg uppväxtmiljö. Att placera barnen långt från 
hemmet har givetvis vissa negativa sidor. Kommuniceringen med de biologiska för
äldrarna försvåras. Har barnet tidigare haft kontakt med psykiatrisk sakkunskap 
så uppstår här svårigheter med den fortsatta vården. Jag tycker mig ha märkt att 
Stockholms stads barnavårdsnämnd noga överväger var barnen lämpligen bör pla
ceras. Man skall inte övervärdera fosterhemmens betydelse, men vi har här sett att 
bra fosterföräldrar kan många gånger åstadkomma verkligt goda resultat även med 
miljöskadade barn. Inom den så kallade lappmarken finns en rotfast och stabil be
folkning. Det är enkla människor som lugna och trygga står med bägge fötterna på 
marken. I denna befolkning finns det många makar som är skickade för att ta sig 
an barn, vilka är i behov av goda hemförhållanden. Som lokalombud ser jag min 
främsta uppgift i att vara en länk mellan barnet, fosterföräldrarna och Stockholms 
stads barnavårdsnämnd. Genom regelbundna kontakter med fosterhemsinspektörer
na är barnavårdsnämnden ständigt underrättad om barnens förhållanden i foster
hemmen. Det kan gälla barnens hälsotillstånd, skolgång, anpassning i fosterhemmet, 
utbildningsplaner osv. Självfallet sker en fortlöpande tillsyn över alla fosterhem. 
Detta sker genom personliga besök i fosterhemmen. Omfattningen av besöken be
ror på omständigheterna i de olika ärendena. Som lokalombud försöker jag också 
vara fosterföräldrarna behjälplig med råd, om behov därav föreligger. 

Genom min verksamhet som lokalombud medverkar jag till att bereda sommarvis
telse i enskilda hem inom Vilhelmina för Stockholmsbarn, som av olika orsaker 
bör få komma ut på landet över sommaren, men vars föräldrar inte kan ordna den
na vistelse. Sedan några år placeras varje sommar ett stort antal barn från Stock
holm i sommarhem inom Vilhelmina. Det är ett stimulerande arbete som har gett 
glädjande resultat. Barnen får härigenom möjlighet att under några sommarmåna
der leva ett stärkande liv på landsbygden och kommer solbrända och starka till
baka till sina hem. Men verksamheten har även en annan sida; den skapar kontak
ter människor emellan. Vilhelminabor har fått vänner i Stockholm och därmed 
även ökad förståelse för storstadens problematik. 
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De barn som från Stockholm placerats inom Vilhelminaområdet verkar att anpassa sig 
och trivas med omgivningen — bli ett med gården som denna ungdom. 

Vem känner en annan människas allra innersta? Om jag inte minns fel så sä
ger författaren Björn Erik Höijer i sin roman Trettio silverpengar: Ingenting är 
som det syns. Det är omöjligt att kategoriskt påstå att alla barn från Stockholm 
skulle kunna trivas i en lantlig miljö. Dock, de barn som från Stockholm placerats 
inom Vilhelminaområdet verkar att anpassa sig och trivas med omgivningen. Det 
finns starka skäl för att fortsätta på den inslagna vägen. För några dagar sedan be
sökte jag ett av fosterhemmen varvid fostermodern sa: »Jag tror att pojken blir 
bättre och bättre för varje dag som går. Inte släpper vi ansvaret för den här poj
ken även om han skulle återvända till Stockholm.» 

I internationellt arbete talas det om hjälp över gränserna. Inom den svenska so
cialvården bör begreppet samverkan över kommungränserna vara en självklar sak. 
Vi behöver alla varandra för att nå positiva resultat. Såsom kärlekens lag är gräns
lös måste socialvården vara gränslös. Det behövs mycken personlig mognad för att 
på rätt sätt uppleva ansvaret inför sig själv och medmänniskorna. Den mognaden 
bör vi eftersträva att nå fram till. 



Barnens O öppnar året runt 
Intervjuuttalande av direktör EWALD JOHANNESSON i 

Barnens Dags Förening 

i
rnkolonierna drivs alltjämt 
om enskilda föreningsinsti-
ioner. De är emellertid för 
drift helt beroende av an-

g från staden. Dessa anslag 
;år från och med år 1964 
. barnavårdsnämnden. 

De två sommarmånader som stockholmsbarn nu upplever på Barnens ö 
i norra skärgården har ändrat innehåll. När koloniverksamheten började 
för 60 år sedan och Barnens Dags Förening 1911 köpte området, stort 
som Södermalm och med en tre mil lång strand, var det fråga om att 
ge barnen mat och tak över huvudet. De kom undernärda och bleka till 
grönska och bad. Där skulle de lägga på hullet och bli solbrända. Det 
var en viktig del i vistelsen fram till 1930-talet, och typiskt nog handlar 
de tidiga reportagen från Barnens ö i hög grad om mat. 

Samhället förändrades, levnadsstandarden höjdes, och därmed följde 
ett rikare program för vistelsen. Men visst fanns sysselsättning även för
ut, med bärplockning, picknick och midsommarfest, kyrkfärd i björk-
lövad skrinda och båtfärder. 

Idag är sommarlägret organiserat för sysselsättningar av stor bredd. 
Barnen tränas och utvecklas i lek och idrott, de lär sig samarbeta. Ge
nom målsysselsättning känner de äldre barnen, att de hela tiden lär 
något. 

Hem för handikappade och diabetesbarn 

Dag och natt under åtta sommarveckor tar lägret ansvaret för de barn, 
som av ekonomiska eller hälso- och familjeskäl inte tillbringar lovet 
samman med sina föräldrar. 1964 vistades 1 088 skolbarn och 404 små
barn på Barnens ö , och till föreningens läger Fiskeboda vid Hjälmaren 
kom 70 skolbarn och 173 småbarn. Vistelsen kostade 12—13 kr för varje 
barn och dag. För övriga 915 barn lämnade föreningen förmåner i form 
av fri bostad m m, och samma gäller de 70 skolbarnen på Tofta liksom 
de 37 barn, som Stockholms stads centraldispensär placerade på Fjäll
gården. 

Tack vare hjälp av utbildad personal från barnavårdsnämnden i 
Stockholm kan Barnens ö därutöver ta emot 22 utvecklingsstörda barn 
och Fiskeboda 32 CP-barn under två fyraveckorsperioder med 16 barn 
i varje. I CP-stugan får mödrar delta i en SVCK-kurs och samtidigt 
vistas i närhet av sina barn. Och år 1966 startas ett sommarhem för dia
betesbarn på Barnens ö . 

Först för tre år sedan började föreningen ta en avgift på 50—200 kr 
beroende på föräldrarnas bruttoinkomst och antal barn. Nya regler 
kommer att bestämmas av den nu organiserade Centralföreningen för 
sommarvistelse för barn. Staten har hittills betalat resa fram och åter 
till lägren. 

Två läkare och fem sjuksköterskor svarade under 1964 på Barnens ö 
för de 1 514 barnens hälsa. Före utresan bedömer läkare deras lämplig-
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het att vistas på läger med det kollektiva liv det innebär, och efter an
komsten blir de noga undersökta innan de intar sina platser. På de tre 
sjukstugorna vårdades sommaren 1964 sammanlagt 177 barn under 749 
vårddagar. De vanligaste sjukdomarna var otitis, pharyngitis, mässling, 
vattkoppor och röda hund. 

Barnens Ö är ett helt samhälle med 400 byggnader och egna jord
bruk, där barnen hjälper till om de önskar och får en slant för sitt ar
bete. Via postkontoret, också eget, gick 30 000 försändelser till barnen 
och 20 000 från dem. 

— Vår fältorganisation är socialarbetare, diakonissor och skolor, säger 
direktör Ewald Johannesson, sedan 1943 verksam i Barnens Dags För
ening. De visar föräldrar till oss och hjälper dem att fylla i ansökningar. 
Men vi förbehåller oss rätten att i sista hand avgöra om plats. Många 
gånger får vi ansökningar från föräldrar som inte nått oss på övriga 
vägar och är i stort behov av hjälp. Vi är också mer generösa nu än 
tidigare när det gäller förortskommunerna. Det är ju utflyttade stock
holmsbarn som bor där. 

Samarbete i lek och idrott 

Säsongen på Barnens ö börjar med informationsmöte för personalen. 
Sedan fortsätter en kurs i mentalhygien som främst tar upp barnens 
beteende individuellt och i grupp. Småbarnsledarna instrueras av två 
konsulenter. De ledare som vill kan också fortbilda sig till instruktörer i 
simning, fotboll och basketboll. Underhållningen är en viktig del och 
därför dansar de trehundra anställda i båthuset en gång i veckan. Mu
sikgissning och bollspel är andra nöjen. 

—- Personalen skall ägna sig åt barnen och sysselsätta dem. Centralt 
organiserad hälsovård och centrala idrottsarrangemang avlastar en del 
av deras ansvar. Byggnaderna moderniseras efterhand och inreds funk
tionellt. Den dagliga rutinen skall löpa lätt, då får personalen mer tid 
för barnen. 

Ombyte av miljö för så pass lång tid som två månader kan vara pres
sande även för det mest välanpassade barn. Det skärper kraven på lä
germiljön och ledaren, som skall hjälpa varje barn till kontakt och 
trygghet. Barnens energi och lust tas hela tiden till vara i lek och idrott. 
De lär sig samarbeta, lär sig sin ställning i förhållande till andra och får 
självförtroende. De uppskattar oerhört den organiserade träningen i ex
empelvis bollspel, simning, ridning, fri idrott, sång och musik. I fem 
år har man experimenterat med en seglarskola, där grunden till kun
nandet läggs i de optimistjollar som barnen själva byggt. 
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Den gamla" bykaraktären på Barnens ö 
skall leva kvar. Med hus, vägar och jord
bruk i naturlig miljö. Flygbild, Skandina
viska AB. 

På ängarna mellan husen är lekanord
ningarna spridda. Här finns mycket plats 
att leka på. 

Alla barn på sommarlägret lär sig simma. 
Ledarinnan är med när flickorna badar 
vid bryggan nedanför östergården. 
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Nordisk lägerskola planeras 

Fiskeboda, det mindre och kanske modernare sommarlägret vid Hjäl
maren, håller på att rustas upp. Stockholms stad bidrog under 1964 
med 270 000 kr till restaurering av huvudbyggnaden, och man har 
planer på att vid sidan av sommarverksamheten få till stånd en läger
skola med två eller tre parallellklasser från varje nordiskt land. 

Vintersäsong på Barnens ö 

Barnens Dag får varje år in ungefär en miljon i överskott på "Mitt 
Sommarbarn», festligheter, marknader, tombola, riksinsamlingar och 
räntor. Under jubileumsåret 1965 ställde vi in oss på att få in pengar, 
som kunde föra oss ett gott stycke väg fram mot realiserandet av vår 
önskan om en fond på tre miljoner. Ingen byggnad står oändligen, och 
en omfattande modernisering är nödvändig även om man strävar att 
bevara den gamla bykaraktären. De stora anläggningarna med jordbruk, 
vägar, vatten och avlopp är värda omkring 35 miljoner. 

•—• Våra läger och områden med deras höga fasta kostnader bör natur
ligtvis användas året runt, säger direktör Ewald Johannesson. Vi vill 
hålla öppet på vintern, över veckoslut och sportlov. Där finns härliga 
möjligheter att åka skidor och skridskor. Dit kan ensamma och yrkes
arbetande föräldrar sända sina barn och veta, att de är väl omhänder
tagna. Och själva får de en kanske välbehövlig avkoppling. Åldersgrän
sen, som nu är 13 år, behöver också höjas. Fjorton-femtonåringar är för 
unga att klara sig på egen hand om de måste lämnas ensamma under 
skolloven. 

Intervjuare Ingrid Palm 
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DEN SLUTNA BARNAVÅRDEN 

Barn- och ungdomshem i centrum för olika 
korrektiv 
Av 1:e socialinspektör BENGT PETERSSON 

Barnavårdsanstalterna omdisponeras och byggs ut efter nya vårdbehov 

Barnanstalternas funktioner har under de senaste decennierna i hög grad 
förändrats och bakom denna utveckling ligger flera samverkande fakto
rer. Samhällsinsatsernas inriktning på generella stöd- och hjälpåtgärder 
av socialpolitisk och socialmedicinsk karaktär har skapat ökade möjlig
heter för att barnen skall kunna växa upp och fostras hos föräldrarna. 
De normala men ekonomiskt nödställda barn, som tidigare utgjorde den 
väsentliga delen av barnhemsklientelet placeras numera regelmässigt vid 
längre tids omhändertagande i fosterhem. Även när det gäller att i indi
viduella fall försöka förhindra eller korrigera en felutveckling hos barn 
och ungdom har förebyggande åtgärder och vård i enskilt hem i växande 
omfattning blivit vårdmetoder, som har fått ersätta anstaltsvård. 

Berörda utvecklingstendenser har i fråga om anstaltsvården medfört en 
betydande minskning av såväl antalet barnhem som vårdplatser vid dessa. 
Mellan åren 1940—1957 minskade antalet barnhem i riket från 341 till 
205 och vårdplatsantalet från 7 255 till 4 575 samtidigt som antalet barn 
i berörda åldrar, 0—16 år, ökade med i runt tal 450 000. 

Jämsides med denna positiva utveckling har emellertid samhället haft 
att inregistrera en alltmer tilltagande brist på anpassning till normer och 
uppföranderegler bland barn och ungdom. En kraftig och fortgående ök
ning av kriminalitet, alkoholmissbruk, prostitution och promiskuitet, bris
tande arbetsanpassning, intensivskolk m m bland barn och ungdom har 
ställt allt större krav på korrigerande och uppfostrande åtgärder från sam
hällets sida, bl a i form av institutionsvård. Genom barnavårdens alltmer 
accentuerade inriktning på förebyggande åtgärder och fosterhemsvård 
också av missanpassade barn och ungdomar har klientelet inom anstalts
vården i ökad grad kommit att bestå av psykiskt skadade och socialt miss
anpassade barn och ungdomar. Tendensen har givetvis främst varit märk
bar vid barnavårdsanstalter, för barn i skolåldern samt ungdomar men 
kan även spåras vid vården av förskolebarn. 

Den skisserade utvecklingen har för Stockholms del ställt stora krav på 
institutionsvårdens anpassning till de ändrade förhållandena. De aktuella 
vårdproblemen har framtvingat en kontinuerlig nyplanering och omdis-
position av anstaltsresurserna för barn och ungdomar med sociala an
passningssvårigheter. Skärpningen av klientelurvalet har under senare år 
framtvingat en omfattande förstärkning av vård- och behandlingsmöjlig
heterna vid de av barnavårdsnämndens institutioner som har att ta 
emot det berörda klientelet. 

Behovet av anstaltsvård för de barn och ungdomar med beteendestör
ningar, som är föremål för åtgärder av barnavårdsnämnden i Stockholm, 
tillgodoses när det gäller barn i skolåldern av upptagningshem, och spe-
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cialhem upptagna i den för staden gällande barnhemsplanen1 samt av 
Barnbyn Skå. Ungdomar över skolåldern upp till 21 år placeras vid i 
barnhemsplanen ingående upptagningshem eller vid de särskilda ung
domshemmen. I barnhemsplanen för Stockholm är upptagna dels barna
vårdsnämndens egna barnhem, dels enskilda barnhem för vilka nämnden 
har det ekonomiska sistahandsansvaret. 

Verksamheten vid dessa institutioner fick sin nuvarande utformning 
genom beslut av stadsfullmäktige 1958, 1961 och 1963 efter omfattande 
utredningar och förslag av barnavårdsnämnden, vilket medförde en be
tydande kvantitativ förstärkning i personalhänseende dels vid de olika 
anstalterna, dels genom utökning av den psykiatriska och psykologiska 
expertis, som är tilldelad institutionsvården. 

För pojkar i skolåldern, 10—16 år, disponerar barnavårdsnämnden 
skolhemmen Eolshäll, Johannelund och S veta Gård samt pojkhemmet 
Boxtorp, vilket ägdes och drevs av stadsmissionen till 31 december 1964. 
Genom beslut av Stockholms stadsfullmäktige 16 november 1964 för
värvade staden för en köpesumma av 2,2 miljoner kronor den lantegen
dom i Södermanland på vilken pojkhemmet är beläget. Pojkhemmet har 
som enskilt barnhem varit intaget i barnhemsplanen för Stockholm se
dan 1917. Investeringsbehovet för omfattande om- och nybyggnader av 
egendomen beräknas uppgå till omkring 1,1 miljon kronor. Eolshäll och 
Johannelund med 30 respektive 20 vårdplatser har den dubbla funktionen 
av utrednings- och behandlingshem för det svårare klientelet, vilket inne
bär att vissa elever efter kort intagningstid övergår till andra vårdformer 
medan andra stannar en längre tid. Eolshäll fick i samband med den tidi
gare nämnda upprustningen inom barnhemsvården särskilda resurser för 
föräldrabehandling och eftervård. Sveta Gård med 15 platser och beläget 
i Bergslagen är avsett för pojkar med skolsvårigheter och begynnande 
missanpassning, som bedöms vara i behov av miljöombyte medan Box
torp tar emot 34 hjälpklassmässiga pojkar med svåra sociala anpassnings
problem. 

Den genom grundskolan förlängda skolplikten och differentierade un
dervisningen har ställt stora krav på skolhemsorganisationen. Det var för 
att förstärka vården och undervisningen för dessa elever som staden över
tog Boxtorp. Skolhemmet disponeras för ett äldre och mera svårbehand-
lat klientel, som bedöms vara i behov av en praktiskt inriktad skolunder
visning och arbetsträning. En ökad satsning på vården och behandlingen 
av barnavårdsklientelet i skolåldern bör kunna ge god utdelning som före-

1 Enligt barnavårdslagen åligger det landstingen och städer utom landsting att in
rätta och driva barnhem till sådant antal och av sådan art att behovet av olika 
slags barnhemsvård blir ändamålsenligt tillgodosett inom respektive områden. Kungl 
Maj :t fastställer barnhemsplaner för dessa landstingsområden och städer. Enskilda 
barnhem kan upptas i dessa planer. 
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byggande åtgärder mot en allvarligare missanpassning längre upp i ton
åren. 

Medan barnavårdsnämnden förfogar över fyra skolhem för pojkar och 
därmed har en hygglig platstillgång och differentieringsmöjligheter har 
hittills helt saknats motsvarande institutioner för flickklientelet. Under 
de senare åren har inom barnavårdsnämnden särskild uppmärksamhet 
ägnats vården och behandlingen av de socialt urspårade tonårsflickorna. 
Tidig prostitution, veneriska sjukdomar, tablett- och alkoholmissbruk hos 
dessa har ställt nämnden inför allt svårare behandlingsproblem. Detta 
flickklientel har ökat mycket kraftigt under senare tid, vilket skapat en 
markant brist på adekvata vårdmöjligheter såväl inom den statliga ung
domsvårdsskolesektorn som också inom nämndens eget institutionsbestånd. 
Vårdbehovet tillgodoses för närvarande vid två provisoriska avdelningar 
med sammanlagt 20 vårdplatser vid stadens största barnhem, Nyboda
hemmet, som annars saknar möjligheter till intern skolgång. Ett första 
hem är planerat till nuvarande Stigbergets flickhem, Fjällgatan 25. Verk
samheten här skall överflyttas till ett flickhem i av Aktiebolaget Svenska 
bostäder projekterad bostadsbebyggelse, övergångshemmet inrymt i nämn
da friliggande fastighet blir väl lämpat för det planerade ändamålet med 
utrymme för bland annat föräldragrupper. 

Nybodahemmets avveckling betyder förstärkning av vårdresurserna 

Efter principbeslut av stadsfullmäktige pågår sedan några år en succes
siv avveckling av verksamheten vid Nybodahemmet. Såvitt f n kan be
dömas kommer hemmets avveckling vara genomförd omkring årsskiftet 
1966/67. Detta barnhem med sina cirka 180 platser fördelade på stora 
avdelningar för ett alltmer skiftande klientel, från normala småbarn till 
svårbehandlade tonåringar, fyller inte längre de krav som måste ställas 
på dagens barnhemsvård. Planeringen inför avvecklingen har tagit sikte 
på inrättande av en rad mindre institutionsenheter utformade efter aktu
ella och väntade vårdbehov. Flertalet av de tio ersättningshemmen med 
cirka 170 vårdplatser är avsedda för normala barn men några får karak
tären av specialinstitutioner. 

Hösten 1963 togs således det nybyggda barnhemmet Mälarblick i bruk 
för 16 barn i förskoleåldern, som är i behov av särskild barnpsykiatrisk 
utredning eller behandling. Verksamheten har närmast karaktären av be
handlingshem för psykiskt störda barn efter de riktlinjer, som under slu
tet av 50-talet drogs upp av mentalsjukvårdsdelegationen. 

Av Sällskapet Barnavård som bildades 1900 för att främja undervis
ning i barnavård och ge vård åt späda barn från fattiga hem, har staden 
1964 för 450 000 kronor köpt den fastighet i Stadshagen, i vilken sällska
pet inom ramen för barnhemsplanen drivit ett spädbarnshem och viss 
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utbildning i barnavård. Efter ombyggnad vilken kostnadsberäknats till 
50 000 kronor, inryms i fastigheten ett centralhem med 30 platser. Den
na för barnhemsvården centrala institution får avdelningar för jourplace
ringar av barn i åldern 1—18 år och för vissa handikappade små barn. 

Inom ramen för Nybodaawecklingen är vidare under uppförande ett 
upptagnings- och behandlingshem på en av stadens lantegendomar, Löv-
sätra, belägen 2 mil norr om Stockholm. Hemmet är avsett för flickor, 
företrädesvis i åldern 14—17 år, med grava anpassningssvårigheter. Det 
är barnavårdsnämndens förhoppning att det här skall vara möjligt att 
med en mycket intensiv och kvalificerad personell insats nå ett bättre 
resultat än som kan ernås med nu tillgängliga vårdformer. Lövsätrahem-
met representerar en ny vårdform, där utredningsfunktionen skall kom
bineras med ett mera långsiktigt vård- och behandlingsarbete för en viss 
del av klientelet. I konsekvens härmed får hemmet betydligt större resur
ser i fråga om lokaler och personal än vad som är vanligt vid upptagnings
hem av traditionell karaktär. Skolgången blir intern och för de flickor, 
som avslutat skolgången planeras särskilda resurser för arbetsträning och 
sysselsättning. Personalstaten upptar psykiater, psykologer och kurator, 
vilket möjliggör såväl en ingående social och psykiatrisk bedömning av 
klientelet som en fortsatt ändamålsenlig behandling. Eftervården kommer 
att ägnas särskilt intresse och för att underlätta utplaceringen för de flic
kor, som inte kan återgå till hemmet eller placeras i fosterhem kommer ett 
särskilt övergångshem med ett tiotal platser att inrättas i Stockholm. Löv-
sätrahemmet med 32 vårdplatser och erforderliga personalbostäder är 
kostnadsberäknat till drygt 5 miljoner kronor. AB Stockholmshem har fått 
uppdraget att uppföra personalbostäderna. Byggnadsarbetena påbörjades 
under hösten 1964 och beräknas vara avslutade under första halvåret 
1966. I serien av ersättningsinstitutioner ingår vidare två upptagnings
hem för barn i åldern 1—7 år: Tallbacken på Lidingö och Norrgården, 
nyligen inrättat i en av staden förvärvad villafastighet i Danderyd, samt 
Farsta barnhem i en för ändamålet uppförd byggnad. Dessutom håller 
på att uppföras ett småbarnshem i Sköndal med 20 vårdplatser. 

Vid planeringen av ersättningshem för övriga skolbarnsavdelningar vid 
Nybodahemmet har hänsyn tagits till det behov av differentieringsmöj
ligheter, som starkt gjort sig gällande även bland vad man vanligen vill 
betrakta som ett normalklientel. Frekvensen av skolsvårigheter och psy
kiska störningar synes numera vara sådan att särskilda krav måste stäl
las, inte minst i fråga om skolundervisningen. Enligt föreliggande förslag 
skall tre nya skolbarnhem uppföras, med 12—16 platser vardera. Två av 
dessa avses få inbyggd skola och minst ett kommer att inrättas för både 
pojkar och flickor. Byggnadskostnaderna för de tre skolhemmen kan be
räknas till cirka 3,5 miljoner kronor. Barnhemmet Furulid skall ersättas 
av två småhem, det ena i Hägersten och det andra i Bredäng. 
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Såväl Lövsätra som övriga skolbarnhem har föregåtts av en synnerli
gen omsorgsfull planering och vid utformningen har särskild hänsyn ta
gits till lokaler för en aktiv fritidssysselsättning. 

Barnbyn Skå utvecklar föräldrabehandlingen 

Barnbyn Skå är såväl inom som utom landet en numera välkänd insti
tution för vård och behandling av svårt psykiskt skadade och ofta gravt 
socialt missanpassade barn. Att den barnpsykiatriskt inriktade vården och 
behandlingen vid Barnbyn sker i små elevgrupper med tillvaratagande av 
familjeprincipen är också väl känt inom barnavårdskretsar men mindre 
bekant är, att Barnbyns struktur i hög grad har förändrats sedan starten 
1947, vilket har framtvingat en i viss mån ändrad organisation av verk
samheten. Från början var institutionen avsedd för barn under 12 års 
ålder och i klientelet ingick då en grupp barn i förskolåldern och i fråga 
om skolbarnen låg tyngdpunkten på de yngsta åldrarna. Efter hand har 
åldersgrupperingen markant förändrats och samtidigt som förskolbarnen 
har minskat har bland skolbarnen de högre åldrarna ökat. Denna ålders
förskjutning beror dels på den allmänna befolkningsutvecklingen, dels på 
ändrade praktiska vårdproblem. Som tidigare nämnts utgör de äldre 
skolbarnen för närvarande den kanske mest svårbehandlade gruppen och 
detta gäller också i hög grad de barn, som kan vara aktuella för place
ring vid Barnbyn. Genom att institutionen tillförts ett allt större tonårs
klientel har vissa organisatoriska åtgärder vidtagits för att anpassa insti
tutionen till den ändrade vårdsituationen. 

För vård och behandling av barn i för- och småskolåldern (4—8 år) 
har inrättats ett annex till Skå — Sörgården — med 10 platser, där skol
gången liksom vid Barnbyn sker inom hemmet. Barn i övre skolåldern, 
vilka är mottagliga för vård och behandling enligt Barnbyns principer, 
placeras numera även vid ett särskilt tonårshem — Marieborg — med 8 
platser. Skolundervisningen sker också här inom hemmet. För det äldre 
klientelet, som på grund av sin ålder inte lämpligen bör kvarstanna på 
Barnbyn men som är i behov av fortsatt institutionsvård, har i Stockholm 
inrättats ett särskilt övergångshem. Barnbyn Skå anordnar förläggningar i 
Jämtland och Dalarna för pojkar från Barnbyn. I allt större omfattning 
har man under senare år arbetat med kvalificerad familjevård ledd av 
personal från Barnbyn. Utökningen av Barnbyns verksamhet och uppgif
ter har ställt ökade personella krav för det psykoterapeutiska arbetet. 

De vid Barnbyn tillämpade behandlingsmetoderna har inneburit en ny 
giv vid vård och behandling av ett svårt psykiskt skadat och socialt belas
tat klientel. En strävan i verksamheten är att mera systematiskt pröva 
olika behandlingsmetoder för vissa typer av barn. Genom att forsknings
möjligheter under senare år ställts till förfogande för chefsläkaren bör 
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erfarenheterna från verksamheten kunna få än större betydelse för barna
vårdsarbetet i Stockholm. En vetenskaplig undersökning som pågår f n 
gäller hur det går för de ungdomar som lämnar Barnbyn Skå, hur de 
kunnat anpassas in i samhället. Totalt omfattar undersökningen 340 
ungdomar. Den kommer att kosta 700 000 kronor. Undersökningen leds 
av en expertkommitté med representanter för Stockholms stad och 
staten. I första hand koncentrerar man sig på de pojkar, som skrivits ut 
från Skå och som fyllt 20 år samt de flickor som lämnat Skå och är minst 
18 år. Som jämförelsegrupp har man ett 80-tal pojkar som gått igenom 
ungdomsvårdsskola.1 En nyhet är att den sedan några år pågående för-
äldrabehandlingen nu utvecklats så att föräldrar kan inackorderas vid 
Barnbyn för behandling parallellt med barnen.2 Se vidare s 84. 

Småhcm — alternativ till kvalificerade fosterhem 

Sedan 1961 har barnavårdsnämnden på försök bedrivit en speciell form 
av barnhemsverksamhet — småhem •— för mera långvarig vård av före
trädesvis barn i skolåldern. I två vanliga bostadshus av enfamiljstyp, be
lägna i vanliga bostadsområden, placeras upp till fem barn i varje och 
för vården svarar en barnhemsföreståndarinna med biträde. Till ett av 
hemmen har det varit möjligt att få ett par äkta makar och familjeka
raktären har därmed förstärkts. Avsikten har nämligen varit att åstad
komma en miljö, som så nära som möjligt ansluter till ett enskilt hems 
och stora krav ställs också på personalen. Verksamheten kommer att inom 
den närmaste tiden byggas ut med ytterligare ett hem. 

De barn som blir aktuella för placering i småhem, kommer i många 
fall från misslyckade fosterhemsvistelser eller också har fosterhem med 
nödvändiga kvalifikationer inte kunnat anskaffas. Småhemmen kan vän
tas förena de fördelar som finns hos barnhems- och fosterhemsvården och 
är ett alternativ till kvalificerade fosterhem för en begränsad grupp av 
barnavårdsnämndens klientel. 

Ungdomshemmen — av tradition led i barnavårdens 
förebyggande giv 

Ungdomshemsverksamheten i Stockholm har sitt ursprung i två lärlings
hem — ett för flickor och ett för pojkar — som inrättades år 1928 för att 
bereda eftervård åt ungdomar, som varit intagna på stadens skyddshem, 
dåtidens ungdomsvårdsskolor. Genom utnyttjande av donationsmedel till
kom fram till år 1945 ytterligare fyra hem — tre för pojkar och ett för 
1 Utförligare härom i Sociala Meddelanden nr 1—2/64. 
2 Utomlands, särskilt i England, har man uppnått mycket bra resultat med meto
den — family units. Det kan kort och gott översättas med »regelrätt familjevård». 
I facklitteraturen världen runt har metoden väckt allt större uppmärksamhet. 
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flickor — med uppgift att motta mera vuxen ungdom med sociala anpass
ningssvårigheter. Inrättandet av hemmen föranleddes av den allt starkare 
betoningen av förebyggande åtgärder i barnavårdsarbetet. Verksamheten 
hade således redan från början en klar inriktning på vård och tillsyn av 
socialt felutvecklad och missanpassad ungdom, något som sedan fått sin 
fortsättning i de nuvarande ungdomshemmen. 

Åren 1945—1950 skedde en avsevärd utbyggnad av verksamheten ge
nom inrättandet av ytterligare ett tiotal hem med målsättningen att 
främst hjälpa socialt skötsamma bostads- och hemlösa ungdomar till en 
tillfredsställande lösning av deras bostadsproblem och därmed förhindra 
en annars befarad missanpassning. Redan från början kom emellertid en
staka missanpassade ungdomar att placeras på dessa ungdomspensionat 
och utvecklingen medförde snabbt, att denna kategori kom att utgöra det 
dominerande inslaget i klientelet. 

I en år 1957 framlagd utredning konstaterade barnavårdsförvaltningen, 
att ungdomshemmen under 1950-talet hade kommit att få ta emot allt
mer psykiskt skadade och socialt missanpassade ungdomar. Som orsaker 
till denna utveckling angavs bland annat, att barnavårdsnämnden genom 
ändrad lagstiftning fått överta uppgifter, som tidigare åvilat kriminal
vården, samtidigt som utvecklingen inom barna- och ungdomsvården 
präglats av en strävan att utbyta behandling på slutna anstalter mot öp
pen vård och förebyggande åtgärder. En verkställd klientelundersökning 
visade att 69 procent av pojkarna och 66 procent av flickorna vid ung
domshemmen hade gjort sig skyldiga till kriminella handlingar eller vi
sat annan vanart före intagningen på ungdomshemmen. De ändrade vill
koren för ungdomshemsverksamheten och påvisade brister i organisatio
nen ansågs kräva en avsevärd upprustning av ungdomshemmen om bar
navårdsnämnden på ett tillfredsställande sätt skulle kunna fullgöra upp
gifterna inom ungdomsvården och svara för ett betryggande omhänder
tagande nv det klientel, som placerades på dessa institutioner. De av ut
redningen föranledda förslagen, som i allt väsentligt bifölls av stadsfull
mäktige, kom att medföra en omfattande förstärkning av behandlingsre
surserna vid ungdomshemmen. Förutom en omfattande personell upp
rustning vid de olika hemmen tillfördes verksamheten psykiatrisk och 
psykologisk expertis för utrednings- och behandlingsarbete, något som 
senare utvecklats till en särskild psykiatrisk rådgivningsbyrå för ungdoms-
hemsorganisationen, sorterande under den psykiska barna- och ungdoms
vården — PBU — i Stockholm. En motsvarande rådgivningsbyrå finns 
för övrigt inrättad för barnhemmen, barnhemmens rådgivningsbyrå. Se 
vidare s 264 och 259. 

Antalet ungdomshem utgör för närvarande 10 hem för manlig och 
7 hem för kvinnlig ungdom samt ett särskilt natthärbärge för manlig 
bostadslös ungdom med ca 200 manliga och 100 kvinnliga platser. Un-
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der år 1964 erhöll här 393 manliga och 221 kvinnliga ungdomar vård. 
Vid Södra ungdomshemmet erhöll 567 manliga och 22 kvinnliga tillfällig 
bostad. Södra ungdomshemmet har fått nya lokaler vid Högbergsgatan 20. 
Platsantalet har utökats till 21 med förläggningsmöjligheter i enkel- eller 
dubbelrum. Det nya natthärbärget ger ökade möjligheter till en ända
målsenlig korttidsplacering av manliga ungdomar, som är föremål för ut
redning eller åtgärder av byrån för uppsökande och kurativ verksamhet 
(utesektionen) eller barnavårdsbyråerna. Genom personalförstärkning har 
tiderna för hemmets öppethållandet kunnat utökas till att omfatta även 
kvällar och söndagar. Tre av ungdomshemmen, Drevviken, Skärsätra och 
Tranebergs flickhem med 30 respektive 22 platser, fungerar som upp
tagningshem för pojkar respektive flickor och ytterligare ett av flick-
hemmen, Tenöborg, har den dubbla funktionen av upptagnings- och be
handlingshem för det yngre flickklientelet. Vid upptagningshemmen, vil
ka är intagna i barnhemsplanen, placeras i huvudsak de ungdomar, som 
är föremål för social och psykiatrisk utredning innan en mera definitiv 
vårdform beslutas. Mellan övriga ungdomshem tillämpas så långt det är 
möjligt en differentiering med hänsyn till klientelets ålder, asocialitetstyp 
och psykiska beskaffenhet. De olika hemmen, som varierar i storlek mel
lan 10 och 29 platser, är dels belägna i friliggande byggnader, dels i van
liga bostadshus. 

Natthärbärgen och genomgångshem för kringdrivande, bostadslösa 
flickor planeras 

Ungdomshemsverksamheten har under senare år karakteriserats av en 
påtaglig brist på platser vid de olika flickhemmen och för närvarande 
planeras en omfattande utbyggnad för detta klientel. För att öka kapaci
teten vid upptagningshemmen för flickor har barnavårdsnämnden under 
hösten 1964 inrättat ett provisoriskt hem med 12 platser. Behovet av 
ett natthärbärge och ett genomgångshem för kringdrivande, bostadslösa 
flickor är sedan länge en realitet för barnavårdsnämnden och förslag 
föreligger om inrättande av två dylika hem med sammanlagt 22—24 
platser. Ett tillfälligt genomgångshem med 20 platser inrättades under 
våren 1963 i avvaktan på en permanent lösning av frågan. För »normal
klientel» kommer ytterligare ett flickhem om 12 vårdplatser att tillföras 
verksamheten under 1966. 

Väl utbyggd arbetsträning för pojkar med arbetssvårigheter 

Som ett komplement till ungdomshemmen bedriver barnavårdsnämnden 
sedan flera år skogshuggarläger av typen Operation Vildmark. Verksam
heten kan ge arbetsträning och miljöombyte åt ett 25-tal pojkar årligen. 
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Ungdomshemsverksamheten har tidigare såväl med avseende på tradi
tion som syfte avvikit från barnhemsvård i vanlig mening. Genom in
riktningen på att lämna vård och tillsyn åt ungdom i åldern 16—20 år, 
som är missanpassade eller lever under så otillfredsställande förhållanden 
att missanpassning kan befaras, är verksamheten av såväl vårdande som 
förebyggande art. Utvecklingen av ungdomshemsverksamheten har skett 
som ett åtagande utom ramen för stadens skyldigheter som huvudman för 
barnhemsvården. Behovet av institutioner av en typ, som motsvarar ung
domshemmen i Stockholm, har blivit mera allmänt aktuellt först genom 
1960 års barnavårdslag och därmed följande höjning av åldersgränsen för 
samhällsvård från 16 till 18 år. I förslaget till ny barnhemsplan för Stock
holm, vilket för närvarande ligger hos Kungl Maj:t för fastställelse, har 
också ungdomshemmen upptagits som en speciell grupp upptagningshem. 

Små hemliknande institutioner ger bättre behandlingsmiljö än 
större anstalter 

I det omfattande register av olika korrektiv, som numera står till förfo
gande för barnavårdsnämnden i Stockholm, intar barn- och ungdoms
hemmen en central ställning även om man beaktar att vården av psy
kiskt skadade och socialt missanpassade barn och ungdomar i väsentlig 
utsträckning kan ske utanför dessa institutioner. 

Inledningsvis har några faktorer redovisats, som har framtvingat en 
fortlöpande omformning och utbyggnad av institutionsvården. Till detta 
skall läggas att en ändrad syn på hur anstalterna bör utformas för att 
vara en lämplig miljö för psykisk och social rehabilitering har spelat en 
avgörande roll för planeringen av nya och ombyggnad av äldre institu
tioner. Den vanliga uppfattningen är numera att små hemliknande insti
tutioner erbjuder en bättre behandlingsmiljö än större anstalter. Det vä
sentliga anses vara att de förra ger bättre möjligheter till känslokontak
ter mellan klientelet och vårdpersonalen och därmed en stabilare och 
tryggare miljö än vad som är fallet i ett större kollektiv. Â andra sidan 
har den större anstalten fördelar när det gäller sysselsättning och fritids
aktiviteter och vidare kan för vårdarbetet tillgängliga specialister utnytt
jas på ett effektivare sätt. De större anstalterna spaltas upp på smärre 
avdelningar, vanligen 8—10 barn per avdelning, och därmed behålls de 
fördelar som en liten grupp ur behandlingssynpunkt erbjuder. På detta 
sätt får man också möjligheter till en många gånger önskvärd intern dif
ferentiering av klientelet. En ökad tillgång på lokaler för sysselsättning 
och fritidsaktiviteter samt en tilltalande utformning och inredning av 
vårdavdelningarna är i dag självklara krav när det gäller barnanstalter. 
— Målsättningen är att ge dessa en sådan utformning att de stödjer och 
underlättar den behandling som där skall lämnas. Tyvärr saknas på detta 
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som på så många andra områden som rör vården och behandlingen av 
barn och ungdomar med beteenderubbningar en vetenskaplig forskning, 
som kan leda utvecklingen. De nya barn- och ungdomshemmen är emel
lertid goda exponenter för standarden inom institutionsvården av i dag. 

Välutbildad personal i dygnetruntkontakt med klienterna 
förutsättning för vårdresultat 

Av den lämnade översikten framgår att barnavårdsnämnden i Stockholm 
sedan beslutade och planerade barnanstalter inrättats kommer att förfo
ga över ett anstaltsbestånd, som ger möjligheter till en differentierad vård 
av det skiftande klientel som på grund av beteenderubbningar blir föremål 
för tillrättaförande åtgärder. De olika anstalterna ger dock endast ramen 
för en verksamhet, som får sitt värde först genom det vård- och behand
lingsarbete som utförs av personalen. Vid sidan av anstaltspersonalen står 
som nämnts barnhemmens och ungdomshemmens rådgivningsbyråer med 
psykiater, psykologer och kuratorer till institutionernas förfogande för ut
redning, diagnosticering och behandling av enskilda fall. I jämförelse 
med övriga huvudmän för barnhemsvården har Stockholm tidigt insett 
vikten av att den psykiska barn- och ungdomsvården inte förbehålls en
dast rådgivningsbyråernas och sjukhusklinikernas patienter utan utsträcks 
till att omfatta även barn- och ungdomshemmens klientel. 

Även om dessa expertinsatser måste tillmätas stor betydelse är det an
staltspersonalen som i sin dygnetruntkontakt med klienterna svarar för 
de känslobindningar och identifikationsmöjligheter och därmed den fost
ran och påverkan av sociala vanor och attityder, som är målsättningen 
för vården av missanpassade barn och ungdomar. Kvaliteten på anstalts
personalens arbetsinsatser är därför av avgörande betydelse för vårdre
sultatet. Det framstår som i hög grad otillfredsställande att den personal, 
som skall utföra detta ansvarsfulla arbete med få undantag saknar lämp
lig utbildning. Vid spädbarnshem och hem för barn i förskoleåldern har 
man genom barnsköterskeutbildningen kunnat fastställa kompetenskrav 
men när det gäller institutioner för äldre barn och särskilt då det svårare 
klientelet saknas både utbildningsmöjligheter och kompetenskrav. Inte 
ens till alla ledande befattningar går det för närvarande att knyta perso
ner med erforderlig utbildning. Kraven på barn- och ungdomshemsassi-
stenterna får begränsas till en mer eller mindre dokumenterad lämplig
het och en något så när hygglig allmänbildningsnivå. Avsaknaden av 
utbildningsmöjligheter är så mycket mer beklaglig som vårdområdet 
för närvarande synes ha stor dragningskraft på unga och ambitiösa 
människor av båda könen, som nu tar anstaltsarbetet som ett genomgångs
yrke. Att vårdarbete har lågt socialt status har förmodligen flera orsa-
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ker, låga löner, svåra arbetsförhållanden, dåliga befordringsmöjligheter 
etc, men utbildningsbristerna spelar säkert i sammanhanget en stor roll. 

Om man inte vill förneka ett positivt samband mellan personalens ut
bildningsnivå och vårdresultaten vid barnanstalterna måste det vara i hög 
grad angeläget för huvudmännen att föranstalta om en brett upplagd ut
bildning av anstaltspersonalen. Först när så har skett kan de stora inves
teringarna i anstaltsvården väntas ge en tillfredsställande utdelning i form 
av behandlingsresultat.1 

1 Se vidare Sociala Meddelanden nr 1—2/1964 som bl a redogör för föreliggande 
förslag till en kvalificerad utbildning av personalen vid barnanstaltema. 

Småhem — alternativ till kvalificerat fosterhem. Småhemmen kan väntas förena defördelar, 
som finns hos barnhems- och hos fosterhemsvården. 1 vanliga bostadshus av enfamiljstyp, 
belägna i vanliga bostadsområden placeras upp till fem barn i varje och för vården svarar 
en barnhemsföreståndarinna med biträde — eller ett par äkta makar. Avsikten är att 
åstadkomma en miljö som så nära som möjligt ansluter till ett enskilt hem. Stora krav ställs 
på familjen. Härovan interiörer från ett sådant småhem. 



Barnbyn — så står det på en blå skylt när man kliver av bussen, någonstans mitt på 
den östligaste av de tre största Mälaröarna — tre kvarts resa från Stockholm. Här 
ligger barnbyn Skå-Edeby, anläggningen som har väckt så många debatter. Några 
grindar eller staket syns inte till, inte heller några höga anstaltsbyggnader. Ifrån 
tre gulfärgade tvåvåningshus kring en grusplan leds barnbyn av läkare, rektorer, 
psykologer, kuratorer o s v . Rödmålade tvåvåningshus — så ser stugorna ut på 
barnbyn Skå. Se ovan. Nedre bilden återger gymnastiken och skolan. 



ABC på Barnbyn Skå-Edeby 

Om nästan varje verksamhetsfält har Stockholms barnavårdsnämnd en berättan
de broschyr — så även om barnbyn Skå-Edeby. Bättre information om verksam
hetens mål och medel kan inte gärna tänkas än en liten skrift »ABC på Barnbyn» 
ger, närmast avsedd att introducera personal, som kommer ny till barnbyn. För
fattare är Barnbyns chefsläkare Gustav Jonsson. Här återges några avsnitt ur 
skriften. 

Välkommen! Detta välkommen möter dig från oss vuxna på byn, inte från bar
nen. För flertalet av våra barn är du en misstänkt figur. Från dem kommer du att 
möta öppet hån och dold misstro. Du kommer att få höra hälsningsorden: »Vad 
är du för en djävla käring? Vad är det där för en ny gubbdjävel?» 

Och det är så sant som det är sagt. Du är en djävla käring eller en gubbdjävel. 
Dessa barn har sina skäl att säga så. De har nämligen upplevt vuxna som sådana 
varelser, och du är en vuxen. På Barnbyn har vi bara själsligen skadade barn, som 
farit illa i sina tidigare miljöer, beroende på den behandling de där fått av vuxna. 
Det är därför de kommt hit. Barnbyn är inget ställe för vanliga barn utan, som 
det heter på officiellt språk, ett barnhem för nervösa och miljöskadade barn. 

Att barnen farit illa behöver inte betyda att de alla haft det fattigt och trång
bott, haft supiga fäder och slarviga mödrar. Det finns också barn på Barnbyn, 
som kommer från socialt sett oklanderliga hem. Men genomgående är att deras 
känsloliv blivit skadat, därför att de inte haft den trygghet som barn behöver. Det
ta inte sagt som klander mot barnens föräldrar eller andra som haft dem om hand. 
Det är inte alltid så lätt att ta hand om barn, inte ens när de är ens egna. 

Det finns inga elaka barn 

Redan från första stund på Barnbyn måste du emellertid förstå, att olyckliga barn 
inte brukar bli romantiskt bleka barn med sorgsen blick och stillsamt väsen. Detta 
är falsk romantik. På Barnbyn befinner du dig i verklighetens värld. Där finner du 
olyckliga barn, som formulerar sin längtan efter förståelse och ömhet på det för 
dessa barn naturliga språket, svordomar, skällsord, sparkar, knytnävsslag, stölder, 
skolk, dåligt bordsskick, sexualglosor, fimpen i mungipan och fräckheten i truten. • 

Det finns en sann berättelse ur livet •— psykologiskt sann — om herr Medel
svensson på väg hem från kalas en vacker vårnatt. Han går genom Humlegården, 
där häggen står i rikaste blom. Herr Svensson känner sitt hjärta fyllas av rörelse 
inför naturens skönhet, han fattar en vacker kvist med blommor och säger: »Blom
mar du . . .», blir så generad för sin egen rörelse och fullbordar meningen som sann 
och äkta svensk: »Blommar du . . . häggdjävel.» Minns den berättelsen någon gång, 
då du möter ett barn på bygatan, som hälsar dig med: »Hej du, käringdjävel». 
Du måste alltså från början förstå, att uttrycken för sympati och kontaktsträvan 
på Barnbyn kan ta sig något ovanliga former, både i ord och handling. »Jag tycker 
om dig, vill du inte bli vän med mig», kan mycket väl uttryckas med en svordom 
eller en box i maggropen. Frågan är om inte detta uttryckssätt ofta är en garanti 
för känslans äkthet. 

Du måste i vart fall förstå, att det inte duger att på Bambyn avfärda dessa 
barn bara som »elaka» eller »fula i mun». Det första budordet på Barnbyn lyder 
därför: »Det finns inga elaka barn». 

På Barnbyn finns inte bara aggressiva, bråkiga och besvärliga barn. Du kommer 
också att möta skygga, ångestfulla barn. Dem behöver jag inte säga många ord om. 
Dem tycker du om ändå. Men ju längre du stannar på Barnbyn, desto klarare 
skall du se riktigheten i vår grundsats, att skillnaden mellan den övergivet gråtan
de pojken och den fräckt svärande »lymmeln» bara sitter på ytan. 
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Ska barnen fâ göra vad de vill? 

Bryr vi oss då inte om att barn svär på Barnbyn? Tycker vi det är bra att barnen 
»avreagerar sig» genom att svära och slåss och stjäla och slå sönder rutor? Ska 
barnen få göra som de vill? 

Nej och åter nej! 
Låt mig en gång för alla — för cirka tusende gången — stryka under denna 

sats: P å B a r n b y n f å r b a r n e n i n t e g ö r a v a d d e v i l l . 
Saken är helt enkelt den att barnen inte vet vad de vill. Typiskt för nervösa barn 

är just att de behärskas av motstridiga impulser, att båda göra och att inte göra 
samma handling. Denna regel kan nog gälla oss litet till mans, eftersom drivfjäd
rarna till vårt handlande är omedvetna för oss själva mycket oftare än vi tror. Att 
denna djupa sanning är fördold för så många av oss visar hur väl utvecklad vår 
förmåga är att efteråt finna på motiveringar till redan utförda handlingar. 

Eftersom barnen alltså inte vet vad de vill, eller på samma gång både vill och 
inte vill, är det klart att de ofta råkar i ett svårt dilemma, om man bara låter 
dem basa på. De får då skuldkänslor för vad de gjort, försöker komma ifrån skuld
känslorna genom att basa på ännu värre, och så är djävulscirkeln sluten. Att »av
reagera» i psykologisk mening innebär inte att utföra en tidigare förbjuden hand
ling. Poängen ligger i den känsla, den affekt, som åtföljer handlingen. Består den 
känslan i ångest, blir tillståndet bara förvärrat när handlingen släpps fram. 

Tesen att barn skall få göra som de vill innebär alltså en förenkling intill me
ningslöshet. Som allmän paroll är den heltokig. Den har heller aldrig lanserats av 
någon av den s k fria fostrans profeter. Den är uppfunnen av Barnbyns belackare, 
och vi betackar oss för den. 

Inget låt-gå-system 

Det är alltså ingen vits att bara stå med armarna i kors och se på, hur barnen slår 
sönder rutor eller river ned gardiner. Det finns farligt folk, som luktat litet på 
modern psykologi och som fått för sig att man inte får ingripa. Sådant är inte 
psykologi. Det är kvacksalveri. 

Inga detaljråd 

Vad skall då en stackars fattig flicka göra med Barnbyns bråkstakar? Vad skall 
man göra, när barn inte äter, när barn inte vill lägga sig, när de slår ut fönster
rutor, stjäl, skolkar, sparkar och skriker. 

Så frågar också allmänheten om sina barn i tidningarnas spalter, efter föredrag, 
i brev osv. Så också du. 

Men av oss får du inget svar. Vi kan inte svara på sådana frågor. Och det är 
principiellt viktigt: Man skall inte kunna svara på sådana frågor. 

Det finns inga patentråd för varje situation. Barn är så olika. Den ene mat-
vägraren har ett motiv, den andre ett helt annat. Det skulle vara fel att då be
handla båda enligt samma recept. Likaså med fönsterkrossaren eller djurplågaren 
eller snattaren eller någon av de många andra figurer vi välkomnar till Barnbyn. 

Du är alltså piskad till att försöka begripa varje barn för sig, innan du kan 
hantera dem riktigt. Det lär du dig inte på en gång och det är heller inte me
ningen. Men du bör från början begripa att man måste veta mycket om barns 
tidigare öden för att förstå dem. Och då skall du finna sanningen i det franska 
ordspråket: Att förstå är att förlåta. 

Denna kunskap om barnen som enskilda individer är det meningen att du skall 
få genom att vara med på de kvällskonferenser och stugmöten som vi regelmässigt 
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En stuga är ett eget hushåll med en husmor och en husfar. Varje barn har ett eget 
rum ; dessutom finns ett stort sällskapsrum med olika spel och leksaker. En av 
vårdarna sover alltid i stugan. Det är matdags i en av stugorna. Efter en hel del 
lirkande och några små intermezzon får personalen barnen ta plats vid bordet och 
börja måltiden. 



har var eller varannan dag på Barnbyn. Där kan du också få diskutera det du 
gjorde när Olle gjorde si eller Kalle så. Ty sådana frågor kan man besvara eller 
i vart fall diskutera. 

Vägen till barnahjärtan går genom magen 

En vänlighet som är något värd skall visas i handling och inte bara i ord. Den 
regeln gäller nog barn i än högre grad än vuxna. Alla barn fäster sig vid personer 
som har hand om dem till vardags. Den som köper kläderna, den som knyter sko
remmarna, den som putsar näsan osv. Och inte minst den som lagar maten. 

Det finns också djupliggande psykologiska förklaringar till att allt som har med 
mat och dryck att göra betyder mycket för våra barn (på fint språk kallas det 
oral behovstillfredsställelse). 

För nervösa barn spelar säkert maten större roll än för andra barn. Jag nämner 
detta med maten särskilt, därför att jag vet, att psykologisk orienterat folk ibland 
får en lätt föraktfull inställning till allt som berör mat och kläder och materiella 
omsorger överhuvud. En sådan ringaktning för vad barnen får i sig och har på 
sig saknar underlag i modern psykologi. På den punkten möts tvärtom gammal 
hederlig barnavård och djuppsykologi. ,.-orls s id 102 

Husfar och husmor i ett stughushåll i samtal med ett föräldrapar på besök. 



Stockholms nya spädbarnshem vid Gullmarsvägen i Arsta ersätter det gamla Barnhemmet 
Eurenii minne i Skånegatan 118, ett privat stiftelsehem som bildades med medel ur 
häradshövding P L Eurenius fond och som barnavårdsnämnden överlog för drygt tio år 
sedan. 

( H -i H >i 11 testamente ,i\ vire häradshövding I1 I. Eurenius erhöll Stockholms stad ar I!) 10 
en donation på 250 000 kronor för »inrättande av ett hittebarnshus uti Stockholm». På 
förslag av fattigvårdsnämnden beslöt stadsfullmäktige år 1921 att med anlitande av 
donationens avkastning överta de av Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundeis 
barnavårdsbyrå i Stockholm sedan år 1920 drivna spädbarnshemmet Skånegatan 118. 
Dessförinnan hade Föreningen för husmodersskolor med barnavård där drivit spädbarhs-
hem och barnavårdsutbildning. Vitl stadens övertagande av institutionen erhöll denna 
namnet »Spädbarnshemmet P L Eurenii minne». Hemmet uppfördes till en början på 
dåvarande fattigvårdsnämndens stat men överflyttades den 1 januari 192<i till barna
vårdsnämndens. 

En testamentarisk donation av tobakshandlaren P I.jungcrantz till grundfond för ett 
blivande hittebarnshus i Stockholm, som från den 1 december 1874 hade förvaltats av-
Allmänna barnhuset, överlämnades den 1 juli 1933 till staden med ett belopp av 52ri 872 
kronor. År 1934 beslöt stadsfullmäktige att avkastningen, som varje år lagts till kapitalet, 
skulle användas till utvidgning av spädbarnshemmet P L Eurenii minne, som därefter 
benämndes Barnhemmet Eurenii-Ljungcrantz' minne. Verksamheten var uppdelad pä 
två hem för späda barn: Hem A, Skånegatan 118, med plats för 24 barn, och Hem B, i 
kvarteret Per i Saltsjö-Duvnäs i Nacka stad, med plats för 20 barn. 

Hemmen som tidigare stod under förvaltning av en särskild styrelse, överfördes enligt 
stadsfullmäktiges beslut den 20 juni 1949 till barnavårdsnämndens förvaltning den 1 
januari 1950. Jämlikt stadsfullmäktiges beslut skulle avkastningen av P L Eurenii fond 
från och med samma år användas till driften av barnhemmet Skånegatan 118, benämnt 
Barnhemmet Eurenii minne, samt avkastningen av I-jungcrantzska testamentsfonden till 
driften av barnhemmet i Saltsjö-Duvnäs, benämnt Barnhemmet Ejungcrantz' minne. 

Stadsfullmäktige anvisade den 20 mars 1961 barnavårdsnämnden ett anslag å 1 350 000 
kronor för uppförande av ett spädbarnshem med 28 platser i stadsdelen Årsta. Till detta 
nya spädbarnshem, som togs i bruk hösten 1963, har som ovan sagts verksamheten vid 
barnhemmet Skånegatan 118 överflyttats. 

Då också den nya institutionen skall drivas delvis med bidrag från nämnda fond har 
det gamla namnet fått följa med till de nybyggda lokalerna, ritade av arkitekt SAR 
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Hemmets trädgård inrymmer en ljuvlig plats i sommarsolen. 

Morgontoaletten har sitt behag. Se motstående sida. 

Gustaf Lettström. Det nya hemmet ligger i Årsta, har ett av stadens vackraste lägen med 
hög luft, utsikt, träd och buskar inpå de moderna knutarna till tvävåningshuset i tegel. 
Hemmet tar emot 28 spädbarn som på grund av exempelvis moderns sjukdom, svåra 
hemförhållanden, bostadsbrist och dylikt behöver tas om hand. Därtill kommer de barn, 
som placeras på hemmet i avvaktan på adoption. Institutionen fungerar i anslutning till 
Stockholms stads barnsköterskeskola, sexton flickor utbildas här i spädbarnsvård under 
fyra månader, innan de fortsätter sin barnsköterskekurs under fyra månader på småbarns
hem. Samtliga elever har bostad i internatet. Se vidare s 245. 

Eleverna får under tre barnavårdslärares ledning lära sig sköta barnen. Tillgången på 
elever ökar möjligheten till individuell omvårdnad, det blir tid ordentligt för kel och pys
sel. Förutom eleverna finns examinerade barnsköterskor anställda. Att barnen skall be
handlas som individer här som i varje annat tidsenligt barnhem är personalens riktmärke. 
Barnen bor ihop i små enheter och har sina bestämda vårdare. De är inga enhetsbylten att 
se på, här odlas medvetet ett stillsamt frosseri i personlig klädstil. 

Det räcker emellertid inte med erkänt barnvänliga och lckriktiga ting för att skapa ett 
barnhem utan anstaltsprägel. Också personalen — i det här fallet dessutom eleverna — 
skall känna hemvärme och hemtrygghet för att kunna förmedla det och för att trivas och 
vilja stanna i långa perioder. Därför är den röda ryan nedanför den gamla Eureniiärvda 
klockan i personalmatsalen ingen lyx, inte heller elevrummen med kaffekök och fåtölj-
utrustad pratvrå i närheten och inte teorisalen med dess unika parallellogramformade 
bord, som kan sammanställas så att klassrumskaraktären kommer bort. 

En sak kan barnhemmet inte ge i dag men kanske längre fram — fäderna. Barnläkaren 
blir den »pappa» som får ta emot spädbarnens alla nyfikenhetsrektioner från förtjusning 
till förvåning och kanske någon gång rädsla. 

Men det rör sig på väg mot ett ökat intresse för manlig personal bland barn. Manliga 
förskollärare, manliga assistenter på småbarnshemmen börjar komma. 
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Elev leker med en skyddsling på lekrummeis värme-
slingsvarma golv. Möblerna från Skrivrit är mång
sidigt användbara. I en av leksakslådorna finns 
vanliga hushållssaker — burkar, askar m m — som 
vardaglig komplettering till allt det uttänkt »riktiga». 

Skötrummen är lättarbetade och praktiska men 
skötbord används inte: barnen sköts i knät — det 
trivs de bättre med. Se motstående sida. 

De mindre barnen sover i vitlackerade vaggor med 
gallergavlar. 

Barntvätten ingår i sköterskeutbildningen. 





»Mälarblick» i Bromma är ett av de tio barnhem, som efterhand ersätter Nyboda
hemmet. Det är det första färdigbyggda — i sept 1963 — en gul tegelstensvilla på en söder
sluttning mot Mälaren. En trädgård hör till med lekplats och kälkbacke. Hemmet har 
plats för sexton barn i åldrarna ett till åtta år. De flesta av dem kommer hit därför att de 
har svåra hemförhållanden, trassligheter som behöver utredas och rättas till innan 
barnen antingen kan återvända hem igen eller placeras i fosterhem. 

Hemmet ger ett trevnadsfyllt intryck. Högst tre barn delar ett sovrum, leksaker återfinns 
litet varstans och det finns inga förbjudna områden. 

Nedre hallen i byggnaden vetter direkt ut mot lekplatsen och har en öppen spis med låga, 



små braspallar (nedre bilden interiör från hallen), övre hallen domineras av ett rejält 
rit- och målarbord. För de mindre finns det ett storl lekrum och för de äldre ett utrymme 
med flera skrivbordsplatser. Dessutom finns det ett vardagsrum med möbler för små och 
stora, öppen spis och piano. Bredvid ligger matsalen, lika solig som de andra rummen. 
Förutom expeditionen för föreståndarinnan finns det rum och plats för hemmets psyki-
atriker och kroppsläkare samt halvdagsanställd terapeut. 

Arkitekt Gösta Nordin har ritat anläggningen som kostat 700 000 kronor. Staten har 
till denna summa bidragit med 144 000 kronor. Inredningen har kostat 62 000 kr. 



Interiörer från Sofia ungdomshem, Gaveliusgatan 7; sovrum för två pojkar (observera 
att även de gärna vill äga mjuka djurdockor) 

Man tränar i tyngdlyftning . . . 

. . . eller i brottning .. 
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. . . eller söker sig till litteraturen i bokhyllorna, övre bilden från hemmets matsal. 
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Stigbergets flickhem vid Fjällgatan har en av Stockholms vackraste utsikter och en 
idyllisk trädgård, där man gärna samlas under sommarens fristunder. 
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Ett av flickrummen — med sin tygdocka i högsätet. 
En glimt av vardagsrummet. 



Exteriör av pojkhemmet Eolshäl! i Hägersten. 

Lektion i hemmets slöjdsal. 

Hemmets föreståndare är angelägen om att hålla kontinuerlig kontakt med föräldrarna. 
Här ses han i konferens med tre mödrar. 



En ny giv i eftervården av ungdomsvårdsskolornas elever är in-
ackordcringshcmmct med plats för kanske fem flickor så som i det 
hem varifrån bilden ovan är hämtad. Små hemliknande institu
tioner erbjuder en bättre behandlingsmiljö än större anstalter så 
framt inte dessa är starkt differentierade bl a genom uppdelning i små 
enheter. 

Nedre bilden sovrum för en flicka. 
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Forts från sid. 88 
Att känna omsorg för barnen 
Barn har goda känselspröt för den stämning som omger dem. I ett vanligt hem 
med en vanlig vettig mamma och pappa förnimmer barnen att man tar hand om 
dem, intresserar sig för dem, ängslas för dem, roas av dem. Allt detta måste man 
försöka få med in i stugan även på Barnbyn. 

I praktiken innebär detta bl a att man »undrar». Man undrar var barnen kan 
vara nu någonstans, man undrar om de är för tunt klädda så att de blir förkylda, 
man undrar om någon mötte dem vid bussen i stan, när de for hem över lördag— 
söndag osv. Alla sådana som omsorger sammantagna bildar en fond av trygghet 
bakom barnens dagliga liv. 

Till stugfolkets uppgifter på Barnbyn ingår att bilda den trygga bakgrunden. 
Den materiella vården går sålunda hand i hand med den psykiska vården. 

Om höns m m 
Varje bättre hönsgård håller sig med en hackordning. Varje höna vet precis vilken 
hon kan hacka på och vilken hon skall springa undan för. 

Varje finare regemente håller sig med en rangrulla. Varje man vet vem som är 
högre i grad, vem som skall kommendera och vem som skall lyda. 

På Barnbyn har vi ingen rangrulla. Vi undviker det därför att en rangordning 
så lätt blir en hackordning. Och längst ner på skalan kommer då barnen som alla 
kan hacka på. 

Men du skall vädra din kritiklusta uppåt, gärna mot bydoktorn eller någon an
nan central byfigur. Förmågan att »skälla på chefen» räknar vi till de nyttiga 
mänskliga dygderna. Vi tycker bättre om igelkottar, som vänder taggarna uppåt 
och behåller sin mjuka yta nedåt än om skurborstar, släta uppåt men sträva nedåt. 

Morgonhumör och cykelstöld 
På Barnbyn har vi gott om barn som stjäl. De stjäl pengar, saker, cyklar osv. 
Varför? Frågan kan synas enkel. Så klart att man vill ha pengar och en cykel. 

Cykeltjuven utför sin stöld under trycket av en känslostämning inombords. Han 
vet mycket väl, att man inte skall stjäla, liksom vi vanliga människor även under 
våra sura morgnar mycket väl vet att man inte skall smälla i dörrar eller knuffas på 
spårvagn. Men det liksom bereder oss en lättnad att göra det ändå eller kanske 
rättare sagt just därför. Och det kanske är just därför att cykeltjuven fått så noga 
inpräntat i sig att stöld är synd, som han inte kan hålla fingarna i styr. 

Vi vinner ingenting i behandlingsväg med många och långa resonemang med 
bamen. Vill vi träffa kärnpunkten i deras tjuvaktighet, skall vi sikta på känslo
stämningen inom dem. Kronisk tjuvnad och kronisk asocialitet överhuvud gror i 
känslogrund. De djupaste motiven är omedvetna. Det är dem man först måste få 
fram, om man vill bota tjuvar. 

En sak är klar: om vi själva härute inte trodde på att vårt arbete ger resultat, 
då skulle vi heller inte hålla på, det vore hopplöst, slutar rektor Ted Winther. 

Sådana resultat som det här är fråga om är sköra saker, känslor och kontakter 
som är svåra att bygga upp men som lätt kan brytas sönder. Barnbyn är ingen 
producent av fixa och färdiga samhällsmedlemmar. Man gör vad man kan — och 
framför allt, man har röjt väg för den inställning som nu lägger straffet och an
stalten allt längre bakom sig. 

Ur reportage i Arbetaren av Ahto Uisk, n m fått årets Vilhelm Mobergpris för 
kvalificerad social journalistik 
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Lövsätrahemmet, Vallentuna. Arkitekt SAR Lars Brydc, Stockholm. Upptagnings- och 
behandlingshem för flickor med 32 vårdplatser, fördelade på fyra elevpaviljonger med i 
huvudsak enkelrum. En av elevavdelningarna är kombinerad med sjuk- och isolerings
avdelning. Byggnationen omfattar vidare centralbyggnad, skolbyggnad, motions- och 
fritidsbyggnad samt personalbostäder. Kostnaden beräknas till drygt 5 miljoner. Plan-
och fasadritningar över elevhem med sjuk- och isoleringsavdelning . . . 



. . . samt skolbyggnad. 



Grupparbete för barnavårdsmän och 
tidigare entledigande 
Intervjuuttalanden av socialinspektörerna Doris Holmgren och 
Lars Öström 

Barnavårdsmannainstitutionen, som Sverige är ensamt om, infördes vid 
slutet av första världskriget i och med tillkomsten av 1917 års lag om 
barn utom äktenskapet. Lagens tillkomst får ses mot bakgrunden av de 
utomäktenskapliga barnens och deras mödrars svaga rättsliga ställning, 
vilken medförde att både moder och barn ofta fick lida nöd. Antalet 
utomäktenskapliga barn hade ökat starkt under sista hälften av 1800-
talet. Mot slutet av århundradet uppstod en kraftig reaktion mot dessa 
barns rättslöshet. 

Lagbestämmelserna som finns införda i föräldrabalken — dess 8 :e ka
pitel — har i stort sett kvarstått oförändrade alltsedan 1917. Förutsätt
ningarna för barnavårdsmännens arbete har däremot i hög grad för
ändrats. 

Mödrarna har helt andra möjligheter än förr att försörja sig och bar
net. Olika socialreformer minskar nu försörjningsbördan och stöder 
barnets utveckling. Redan 1940 övertogs tillsynen av spädbarn av barna
vårdscentralerna. Sköterskorna svarar för hembesök och meddelar barna
vårdsmannen om barnet undandras tillsyn. När det fyllt ett år lämnar 
centralen skriftlig redovisning, och den regelbundna kontrollen fortsät
ter upp till skolåldern, där skolhälsovården tar vid. I daghemmen ges 
tillsyn och vid nervösa rubbningar finns den psykiska barna- och ung
domsvården att tillgå. 

Socialreformerna har skapat ny situation 

Eftersom utvecklingen i stora delar gått förbi barnavårdsmannainstitu
tionen i dess ursprungliga form, har det även ifrågasatts om det obliga
toriska förordnandet av barnavårdsman för vissa grupper fortfarande 
har berättigande. Det kan av både mödrar och barn uppfattas som en 
påträngande särbehandling. En reformering av institutionen har aktuali
serats vid skilda tillfällen, och stads- och kommunförbunden har i skri
velse till kungl maj:t hemställt, att frågan om barnavårdsmannainstitu
tionen måtte bli föremål för allsidig prövning. 

Systemets i flera avseenden föråldrade konstruktion har vållat gnissel 
i institutionen. Frågan om en omorganisation och effektivisering av 
barnavårdsmannaarbetet har länge varit under diskussion. Frågan har 
också varit aktuell i Stockholms barnavårdsnämnd i olika sammanhang. 
Hösten 1964 blev handläggningen av nämndens barna vårdsmannaären-
den föremål för diskussion i pressen. Den föranledde en interpellation i 
stadsfullmäktige rörande den föreskrivna granskningen av barnavårds
männens anteckningar och räkenskaper samt effektiviseringen av barna-
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vårdsmannaavdelningens verksamhet över huvud. Som svar på kritiken 
hänvisade barnavårdens ledning till en pågående utredning om hela 
barnavårdsarbetet. I juni 1965 biföll stadsfullmäktige i Stockholm ett 
på denna utredning byggt förslag av barnavårdsnämnden att organisera 
om barnavårdsbyrån. Denna omorganisation pågår som bäst. Syftet är 
att öka barnavårdsmännens möjlighet att arbeta effektivt enligt former 
som överensstämmer med modern socialvårdsmetodik. De indelas i ar
betsgrupper med 6 till 7 i varje med en erfaren ledare, som direkt och 
kontinuerligt vägleder dem i det dagliga arbetet. Gruppledarna får titeln 
socialinspektör. Utöver arbetslagen kvarstår de tre specialtjänsterna för 
bostads-, utbildnings- och omskolningsärenden, för börds- och gode-
mansärenden och anmälningsärenden. Detsamma gäller bidragsbyrån 
och byrån för allmänna barnbidrag. 

Efter omfattande utredningar har man också beslutat om generösare 
praxis vid entledigande av barnavårdsman innan barnet fyllt 18 år. Re
surserna koncentreras på fall, som verkligen behöver den hjälp barna
vårdsmännen är avsedda att lämna. Möjligheten att låta barnavårds-
mannaskapet upphöra skall i fortsättningen regelmässigt prövas, så snart 
faderskap fastställts och frågan om underhåll och barnets förhållan
den i övrigt är ordnad på tillfredsställande sätt. 

Hemställan har också gjorts till kungl maj.'t om lagändring beträf
fande barnavårdsmannaskapets ovillkorliga anknytning till viss person. 
Det personliga förordnandet fastslogs i 1917 års lag om obligatoriskt 
förordnande av barnavårdsman för barn utom äktenskap. Det förutsat
tes då vara ett kommunalt oavlönat förtroendeuppdrag. Med tanke på 
svårigheten att rekrytera barnavårdsmän gavs emellertid kommunen 
rätt att genom barnavårdsnämnden anställa personer med befogenhet 
att, oberoende av vårdnadshavaren, själv eller genom ombud föra bar
nets talan. Idag, när barnavårdsmän är tjänstemän och personalom
sättningen stor, hindrar denna sammankoppling av person och funktion 
ett rationellt arbete. Befogenheter och åligganden bör i stället läggas på 
barnavårdsnämnden på sätt som sker ifråga om samhällets övriga barna
vårdande uppgifter. 

De ogifta mödrarna blir yngre och yngre 

Barnavårdsmannaärendena i Stockholm uppgick vid årsslutet 1964 till 
15 599 vilket innebär en sänkning från 1963 med 28 ärenden. Däremot 
ökade antalet nyförordnanden jämfört med 1963 med 102. Av de nytill-
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En av Stockholms barnavårdsnämnds 41 barnavårdsmän åskådliggör i filmen 
En ny människa barnavårdsmannens uppgift. 
Lagen säger att barnavårdsmannen skall bistå den som har vårdnaden om barnet 
med råd och upplysningar och se till att barnets rätt och bästa tillvaratas. Vid för
ordnande för barn utom äktenskap sker kontakt ofta före födseln. Modern skall då 
få lämplig vård och inackordering efter födseln. Särskilt åligger det barnavårdsman 
att sörja för att faderskapet fastställt och underhåll ordnas. 



Första åtgärden för barnavårdsmannen blir i regel att fastställa faderskapet. Många 
gånger avgörs faderskapet genom domslut. Barnavårdsmannen ses här som vittne 
i ett faderskapsmål inför domstol ; hon berättar om vad fadern tidigare sagt om sitt 
faderskap, som han nu bestrider. Nedre bilden återger modern och hennes juridiska 
biträde. 



komna fallen gällde 402 barn inom äktenskap och 2 486 barn utom 
äktenskap. 

Totalt var barnavårdsman förordnad för 12 191 barn födda utom 
äktenskap och 3 408 födda inom äktenskap. De 41 barnavårdsmännen 
hade alltså var och en att svara för omkring 380 ärenden. 

De obligatoriska förordnandena för utomäktenskapliga barn följer 
växlingarna i hela antalet födda barn av denna kategori. 1964 föddes i 
Stockholm 10 652 barn, av vilka 1 964 eller 18,4 procent utom äkten
skap. För tio år sedan var motsvarande procenttal 10,3. Sedan 1960 ökar 
antalet barn till ogifta mödrar år från år trots att det årliga antalet 
födda barn i Stockholm i stort sett förblir oförändrat, ökningen skall 
ses mot bakgrunden av att mammorna till barn utom äktenskap över
vägande är under 25 år och att dessa årskullar varit förhållandevis stora 
och kommer att vara det fram till 1967. 
— De ogifta mödrarna blir yngre och yngre, säger socialinspektör D o r i s 
H o l m g r e n , som är chef för barnavårdsmannaavdelningen. 14- och 
15-åringar är ingen sällsynthet. Av 1 964 utomäktenskapliga barn, födda 
1964, hade inte mindre än 755 mödrar som var under 20 år. 1963 var 
de 723, 1960 504 och 1940—50 under 250 om året. 

Antalet mödrar av utländsk nationalitet håller sig omkring 300 varje 
år. Möjligheterna till hjälp i Sverige tycks vara kända, eftersom inemot 
hälften av dem är gravida redan vid ankomsten till Stockholm. Mödrar
na kommer från olika länder, däribland USA, men huvudsakligen från 
Skandinavien. Omkring hälften är från Finland, och barnavårdsnämnden 
har två finsktalande tjänstemän för att bättre hjälpa dem till rätta. 

Faderskap fastställt för 91 procent 

Lagen säger att barnavårdsmannen skall bistå den som har vårdnaden 
om barnet med råd och upplysningar och se till att barnets rätt och bästa 
tillvaratas. Vid förordnanden för barn utom äktenskap sker kontakt ofta 
redan före födseln. Modern skall då få lämplig vård och inackordering 
etter födseln och uppmanas att anmäla barnet till barnavårdscentral. 
Särskilt åligger det barnavårdsmannen att sörja för att faderskapet 
fastställs och underhåll ordnas. Om så behövs skall förmyndare utses för 
barnet. Förordnandet upphör när barnet fyller 18 år eller tidigare, men 
det kan vid behov också förlängas till 21 års ålder. 

Första åtgärden blir som regel att fastställa faderskapet. Detta sker i 
stort sett innan barnet fyllt två år, vilket framgår av en undersökning 
på en tiondelssample av samtliga år 1961 aktuella förordnanden. Av 
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1 142 ärenden var faderskapet fastställt i 1 042 eller 91 procent av fallen. 
I gruppen 0—1 år var det fastställt i 83 procent och i gruppen 1—2 år 
87 procent av ärendena. Om barnet fyllt tre år utan att börden klarlagts, 
redovisas fallet för barnavårdsnämnden. 

— Ibland är det en ren formalitet att fastställa faderskapet, säger in
spektör Holmgren. Men det kan lika väl vara förenat med stora svårig
heter. När vi får kontakt med mamman, antingen genom anmälan från 
henne själv eller genom födelseboken, händer det inte sällan att hon inte 
kan uppge vem fadern är. Två eller flera män kan vara möjliga fäder. 
Kanske vet hon varken namn eller adress. Detta betyder omfattande 
efterspaningar och blodundersökningar. Många gånger avgörs fader
skapet genom domslut. Om fadern är utlänning och har lämnat Sverige, 
är det givetvis ännu svårare att nå resultat. Under 1964 misslyckades 
man i 587 fall i försöken att fastställa faderskapet. 

Barnavårdsman för 10—15 procent av skilsmässobarnen 

För barn i äktenskap förordnas barnavårdsman på framställning av vård-
nadshavare eller barnavårdsnämnd. Det blir framför allt aktuellt om den 
gemensamma vårdnaden av barnet upphör på grund av skilsmässa eller 
dödsfall. Detsamma gäller adoptivbarn. Då en gift kvinna föder ett barn, 
som hennes man inte är far till eller inte vill erkänna faderskapet till, 
måste bördstalan föras. 1964 förordnades i 97 fall god man vid sådana 
rättegångar. Åtgärderna som rör umgängesrätten hör till barnavårds
männens svåraste uppgifter. 

När indrivningen av underhåll år 1953 fördes över till barnavårds-
mannaavdelningens bidragsbyrå sjönk antalet förordnanden för inom
äktenskapliga barn kraftigt. Det håller sig numera till mellan 10 och 15 
procent av antalet skilsmässor. 

Indrivning och redovisning av underhåll åligger annars enligt lag 
barnavårdsmännen. Men de flesta större kommuner har nu byråer med 
speciella tjänstemän för den verksamheten. Deras rätt att vidta åtgärder 
grundar sig på personliga fullmakter från modern eller barnavårdsman
nen. 

Arvsrätt, barnpension och ATP skall också bevakas. Det händer även 
att modern önskar få underhållet höjt eller att fadern önskar få det sänkt 
vid förändrad inkomst eller försörjningsbörda. — Modern får i sådana 
fall inte fri rättegång, påpekar inspektör Holmgren. Detta är ytterst be
klagligt, då hon som regel inte har råd att betala dryga rättegångskost
nader. En kommitté utreder^emellertid frågan efter en motion i riks
dagen. 
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Utbildning och omskolning av ensamma mödrar 
En nyhet sedan 1963 är att yrkesutbildning och omskolning av ensam
stående mödrar koncentreras till en speciell socialinspektör, som kvarstår 
i denna funktion även efter omorganisationen. Han samarbetar intimt 
med arbetsnämnden för att ge mammorna en god start. 

Samme inspektör försöker skaffa bostäder åt dem. Under 1964 behand
lade han 1 030 ärenden med bostadsförmedlingens kontaktman. Sedan 
juli 1964 åligger det honom att välja hyresgäster till AB Stockholmshems 
kategorihus för ensamma mödrar. Han skall också föreslå hyresgäster till 
lägenheter för ensamma mödrar i fondhus som förvaltas av fastighets-
delegerade och till Stiftelsen Fredric Eens minne. 

Handbok för tjänstemännen planeras 

300 ärenden per barnavårdsman är den norm nämnden uttalat sig för. 
Men under 1964 uppgick de till 380. Barnavårdsmännen hade ingen möj
lighet att ägna tillräcklig tid åt de aktuella fallen och samtidigt bevaka 
hela mängden ärenden, även om en del endast kräver sporadiska kon
takter och åtgärder. Dessutom var behovet av arbetsledande personal 
uppenbart. De 41 tjänstemännen hade bara två inspektörer att vända sig 
till för konsultation och ledning i arbetet. 

Den nu genomförda omorganisationen avser att ge den fortlöpande 
och direkta ledning i det dagliga arbetet, som är nödvändig. Barna
vårdsmännen skall arbeta i lag med 6 till 7 i varje under en gruppledare. 
Svåra ärenden föredras för gruppen och lösningar diskuteras fram. 
Yngre och orutinerade anställda får arbeta i nära kontakt med erfarna 
kolleger. Om någon lämnar sin tjänst försäkras en viss kontinuitet i 
arbetet genom att efterträdaren tillhör samma grupp. Varje lag skall 
arbeta inom ett bestämt geografiskt område, även om en strikt indelning 
inte kan hållas med hänsyn till bostadsbyten. Det är nämligen regel att 
undvika byte av barnavårdsman under de första åren. Ärenden som rör 
utländska medborgare skall dock föras till en och samma grupp. 

Gruppledarna skall vara erfarna barnavårdsmän och socialarbetare 
med goda teoretiska kvalifikationer. De placeras i lönegrad 19 med so
cialinspektörs titel. Av de nu tillsatta sex ledarna har fyra rekryterats 
från barnavårdsmannakåren. 

— Den nya organisationen kräver information inåt och för våra tjän
stemän planerar vi en handbok, framhåller socialinspektör Lars öström, 
som är chef för barnavårdsmannabyrån och därtill svarar för admini
stration och organisation vid bidragsbyrån och byrån för allmänna barn
bidrag. 
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— Ur tjänstemännens synpunkt tror jag det blir värdefullt, om vi får 
den dispens vi begärt från granskningen av barnavårdsmannens anteck
ningar. Att kanske ett år efteråt påtala misstag är så dags. Genom sam
arbetet inom gruppen kan dess ledare ge råd från början och följa att 
åtgärder vidtas. Barnavårdsmannen arbetar självständigt och bär i prak
tiken ämbetsmans ansvar. I den situationen bör han alltid få känna för
valtningens stöd. Han måste ha någon att rådgöra med, det ger trygghet 
i arbetet. 

Gruppledarna skall också vara kontaktmän med kurativa uppgifter. 
När barnavårdsmannaskapet upphör före 18 år måste mammorna kunna 
vända sig till erfarna socialarbetare, då de har svårigheter eller behöver 
råd och upplysningar. Den kontakten underlättas om ärendet tidigare 
handlagts inom gruppen. 

Beslutet om generösare praxis vid entledigande före 18 års ålder är 
av stor principiell och praktisk betydelse. Det föregicks av en under
sökning av under 1961 aktuella fall, som visar att kontakterna är täta 
under de två första åren efter barnets födelse. Huvudparten av barna
vårdsmännens uppgifter består under dessa år i att ge juridisk, ekono
misk och social hjälp och vägledning i akuta svårigheter. Efterhand 
blir kontakterna genomsnittligt glesare och får en mer allmänt råd
givande karaktär. 

Stigande tendens i antalet entlediganden 

Enligt socialstyrelsens »Råd och anvisningar» 64/1950 har barnavårds
man hittills entledigats undantagsvis och endast av speciella skäl. Anta
let entlediganden har varit lågt i förhållande till mängden ärenden, men 
tendensen är klart stigande. Efter dom i regeringsrätten 1962 finns nu 
prejudikat på att entledigande kan ske trots avstyrkande från barna
vårdsnämnd och socialstyrelse, när modern önskar det och är kapabel att 
på egen hand klara sin situation. 

Vid en enkät hösten 1964 i Stockholm tillfrågades 22 av 35 slumpmäs
sigt uttagna mödrar. Sexton förklarade, att de ansåg att barnavårds
mannen kunde upphöra för deras del under förutsättning att annan 
möjlighet till kontakt stod öppen då de behövde hjälp. Bortfallet är för 
stort för att tillåta generella slutsatser, men materialet motsäger inte att 
barnavårdsmannaskapet i många fall kan ersättas med allmänt kurativa 
insatser. 

— Vi skall skicka ut en kallelse till mödrarna och be dem ha ett sam
tal med gruppledaren om ett entledigande av deras barnavårdsman, 
säger Lars öström. Om den ensamma modern — eller fadern — anser 
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detta lämpligt för sin del får hon i fortsättningen själv ta initiativet, när 
hjälp behövs. För att systemet med snabbare entledigande skall fungera, 
är det viktigt att den som vårdar barnet får ordentlig information om 
samhällets hjälpresurser. Den skall ges i form av en broschyr med besked 
om vart de kan vända sig i olika fall. ökad trygghet får modern genom 
att hon alltid kan ta kontakt med gruppledaren i det distrikt, där hon 
är bosatt. Blir det fråga om tidsmässigt omfattande åtgärder, står vi på 
barnavårdsmannabyrån givetvis beredda att rycka in och tillsätta barna
vårdsman på nytt för den tid som erfordras. 

Personligt förordnande otidsenligt 

Ett ytterligare led i strävan att effektivera barnavårdsmännens verksam
het innebär hemställan till Kungl. Maj :t om revision av lagbestämmel
serna för personligt förordnande. De flesta kommuner har numera tjän
stemän för detta arbete. Eftersom de är personligen förordnade måste 
fullmakter skaffas i varje ärende och vikarie tillsättas om de är lediga av 
någon orsak. Dessutom är omsättningen på tjänstemän stor. Och själv
fallet skall varje förändring meddelas vårdnadshavaren. En sådan ar
betsform blir i praktiken ohanterlig. Det personliga förordnandet är där
till föråldrat med tanke på barnavårdsnämndens nuvarande skyldigheter. 
Barnavårdsmans befogenheter och åligganden bör därför istället läggas 
på barnavårdsnämnderna. 

Datamaskin framställer bidragsansökningar 

Bidragsbyrån har hand om kravverksamhet och bidragsförskott till möd
rarna. Detta var till en början inte högre än 25 kr i månaden men har 
efter hand höjts och omfattar nu normalt ett belopp av 110 kr. I detta 
ingår eventuellt skillnadsbelopp, vilket enligt den nya lagen från 1 juli 
1964 ersätter tidigare utfyllnadsbidrag. Bidragsförskotten utgår numera 
fortlöpande utan omsökning till dess barnet fyllt 16 år. 

— Summan är liten, kommenterar inspektör Holmgren. För en ton
åring räcker den ju inte ens till matkostnaderna. 

Antalet barn, för vilka bidragsförskott utgår, ökar varje år. 1950 var 
de drygt 6 000, 1964 uppgick de till 15 036. Samma år betalades 
12 998 115 kr ut i bidragsförskott och 14 486 i utfyllnadsbidrag, och 
samtidigt förmedlades inte mindre än 3 734 089 kr, av vilka 439 642 kr 
levererades som bidrag till vårdkostnader för barn som nämnden tagit 
hand om för samhällsvård. 

— Både utbetalning av bidragsförskott och framställning av statsbi
dragsansökningar sker med hjälp av datamaskin, säger inspektör Lars 
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öström. Vi använder ett kombinat av postgirokort och utbetalningskort. 
För närvarande undersöker vi möjligheterna att få också inkomsterna 
via datamaskin. Det skulle vara en stor vinst eftersom kvoteringsförfa
randet är synnerligen tidskrävande. Banden innehåller ju även kompo
nenter som kan utnyttjas i barnavårdsmännens arbete. Därför är ett kon
tinuerligt samarbete mellan bidragsbyrån, datacentralen och barnavårds-
mannabyrån ytterst värdefullt. 

Sedan den nya lagen om bidragsförskott trädde i kraft i juli 1964 
beräknas ärendevolymen ha ökat med 24 procent. Detta kräver både 
personaltillskott och ändrad organisation. 

Möjligheten att besluta om arbetsföreläggande upphörde 1964. Be
stämmelsen har heller inte utnyttjats annat än i enstaka fall. Arbets-
ovilliga fäder hänvisas nu till socialläkare. De åtgärder byrån kan vidta 
för att driva in underhåll är att begära införsel, utmätning, lagsökning 
och skingringstalan. Efterlysning sker genom socialstyrelsen och efter
spaning i utlandet via utrikesdepartementet. 

Ingen familj i Stockholm får tio barnbidrag 

Byrån för allmänna barnbidrag har hand om det administrativa arbetet 
beträffande de allmänna barnbidrag, som utgår till alla barn som är 
svenska medborgare och bosatta i Sverige. Det kan också utgå till svenskt 
barn i utlandet och till utländskt barn, bosatt i Sverige. 

Barnbidragsanvisningarna framställs via datamaskin på kammarkonto
rets datacentral. Vid utgången av år 1965 fanns i Stockholm 137 831 bi-
dragsberättigade barn mot 142 464 året dessförinnan. Totalt utbetala
des 92 355 050 kr till 47 114 familjer med ett barn, 27 822 med två 
barn, 8 002 med tre barn, 1 779 med fyra barn, 378 med fem barn och 
81 med sex barn, 20 familjer hade sju barn och 5 hade åtta barn. En
dast 2 familjer hade nio barn. Ingen familj fanns med tio barn under 
16 år. 

Intervjuare Ingrid Palm 
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DEN HALVÖPPNA BARNAVÅRDEN 

Hemmen behöver alltmer samhällets stöd i 
tillsyn och fostran av barnen 
Praktik och nya planer i Stockholms barnstugor och därmed 
sammanhängande verksamheter inom handikappvården 

Av 1:e intendent KARL-LENNART SKAGEMARK, barnavårdsnämnden 

Först ett terminologiskt klarläggande. Barnstugor är den numera lagfästa, 
sammanfattande beteckningen för sådana institutioner, där barn omhän
dertas under hela eller en del av dagen för att under den övriga delen 
av dygnet vistas i sina hem. Barnstugor kan vara anordnade i form av 
lekskola för beredande av vistelse och fostran under som regel tre timmar 
per dag för barn i åldrarna 3—7 år, daghem för beredande av heldags
tillsyn av förskolbarn till förvärvsarbetande föräldrar samt fritidshem för 
beredande av tillsyn och sysselsättning utom skoltid av yngre skolbarn till 
i huvudsak förvärvsarbetande föräldrar. 

Våra dagars barnstugeverksamhet har gamla anor och leder sitt ur
sprung mer än hundra år tillbaka i tiden, nämligen till de s k småbarns
skolor, som redan år 1836 på privat initiativ grundades i Stockholm och 
senare fick efterföljare också på andra håll i landet. Medvetandet om be
tydelsen av en pedagogiskt inriktad gruppverksamhet är sålunda av 
gammalt datum och det initiativ, som vid den tiden togs av för barnupp
fostran intresserade personer har varit av ovärderlig betydelse för barna
vårdsarbetet i vårt land. 

Utvecklingen på detta område var ända fram till modern tid beroende 
av enskilda organisationers intresse och initiativ. Lokala och centrala or
gan bildades, som drev institutionerna och donationer, församlingar och 
kommunerna understödde verksamheterna. Ända fram till 1930-talet om
besörjdes barnstugeverksamheten i Stockholm i sin helhet av lokal- och 
församlingsföreningar. I början av detta decennium framträder HSB 
som en stark främjare av verksamheten. Med insikt om barnstugornas be
tydelse inom de snabbt uppväxande nya barnrika bostadsområdena vid-
togs åtgärder för att i anslutning till bostadsföretagets omfattande bo
stadsproduktion skapa förutsättningar för en väl ordnad barntillsyn och 
lekverksamhet. 

1940-talet bildade inledningen till en ny ännu pågående utveckling av 
barnstugeverksamheten som helhet kännetecknad av ett nyvaknat intres
se för barnstugornas sociala och pedagogiska betydelse samt ökad upp
märksamhet och ökat ansvar från samhällets sida för verksamhetens fort
bestånd och utveckling. En stimulerande effekt fick införandet fr o m år 
1944 av statsbidrag till verksamheten. I Stockholm öppnades de första 
kommunala barnstugorna år 1939 och utbyggnaden i stadens regi tog på 
allvar fart under 1940-talet. 

I och med stadens direkta engagemang växte efter hand fram behovet 
av en grundlig genomarbetning av alla de frågor, som sammanhängde 
med barnstugeverksamheten i dess olika former liksom av en enhetlig 
planläggning och samordning på detta område. En sådan utredning upp
drogs år 1950 åt socialvårdens planeringskommitté och redovisades åi 
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I sin nya bok om Kungsholmen berättar Per Anders Fogelström om det mera filan
tropiskt motiverade bostadsbolaget Fridhem, som startade 1896 på initiativ av en av 
Kungsholmens dåvarande industriidkare Petter Östberg »för beredande av tillgång på 
lämpliga och sunda bostäder för den mindre bemedlade befolkningen och därigenom 
verka för hyresgästernas trevnad och höjande i moraliskt hänseende.» Tomtmark fanns 
inom fabriksområdet, lämpliga hyresgäster vid de många fabrikerna. 

Några huvudprinciper för bostadsbolagets verksamhet angavs redan i inbjudningen til! 
aktietecknande. Man skulle effektivt motarbeta inneboendesystemet, »vidmakthålla sträng 
ordning och renlighet, förse lägenheterna med värdefulla bekvämligheter såsom vatten-
och avloppsledning, kokgas, tambur, skafferi, garderob, särskild källare och särskilt 
vindskontor.» Vidare skulle man ha en rymlig gård som lekplats för barnen samt så billiga 
hyror som möjligt. 

Inte minst uppräkningen av de värdefulla bekvämligheterna ger ju en ganska god bild 
av bostadsstandarden omkring sekelskiftet: varken tambur, skafferi eller garderob hörde 
till det självklara. 

Under sommaren 1897 var Fridhemsbolagets väldiga tegelkomplex uppfört (byggt till 
en försvarlig del av material från det då just rivna trehundraåriga spinnhuset vid Barnhus
gatan). Det omfattade hela det stora kvarteret mellan Fridhemsgalan och Karlsviksgatan, 
frän Hanlverkargatan till Mitisgatan. Vid sekelskiftet bodde där inemot ett par tusen 
människor. För kvarterets mängd av barn var på den stora cementerade gården uppförd 
en takförsedd lekpaviljong, där barnen kunde hålla till även när det regnade. 

»Tegeltraven» eller »Käringträtan», som det stora huset kom att heta i folkmun, be
skrevs vid första inflyttningen i de många smålägenheterna i entusiastiska ordalag av Afton
bladets reporter. I uppräkningen av husets bostadstyper nämns också att där fanns en 
skollokal. I Sociala Meddelandens bildarkiv finns en interiör, (se bilden ovan), daterad 
1901, från denna skollokal som erinrar om att den inrymde en av Stockholms första 
lekskolor — småbarnsskolor som var dåtidens beteckning — enligt Fröbels principer — 
en ganska lyckligt lottad småbarnsskola med prydliga trivsamma lokaler, där solen flö
dade in genom en rad stora fönster, och med en vid klöveräng utanför, lämplig för 
bollspel och ringkastning. Vid denna tidpunkt var lekskolorna länge en något exklusiv 
verksamhet förbehållen välsituerade föräldrars barn. Lekskolan i Tegeltraven blev upp
takten till s k folkbarnträdgårdar och verksamheten fick en mer social prägel. 

I början av 1930-talet blev det åter ett bostadsföretag som skulle bli främjare av barn
stugeverksamheten. Med insikt om barnstugornas betydelse inom de snabbt uppväxande 
nya barnrika bostadsområdena vidtog HSB åtgärder för att i anslutning till bostadsföre
tagets omfattande bostadsproduktion skapa förutsättningar för en väl ordnad barntillsyn 
och lekverksamhet. 

1940-talet bildade inledningen till en ny ännu pågående utveckling av barnstugeverk
samheten bl a kännetecknad av ökad uppmärksamhet och ökat ansvar från samhällets 
sida för verksamhetens fortsatta utveckling. I Stockholm öppnades de första kommunala 
barnstugorna år 1939 och utbyggnaden i stadens regi tog på allvar fart under 1940-talet. 
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1952 i en Generalplan för Stockholms barnstugor, vilken samma år av 
stadsfullmäktige godkändes att ligga till grund för utbyggnaden av barn
stugor i staden. 

Generalplanen — som är den första och alltjämt unik i landet — tog 
närmast sikte på att klarlägga olika faktorer, som inverkar på bedöm
ningen av behovet av skilda former av barnstugeverksamhet och att med 
utgångspunkt därifrån utforma ett handlingsprogram för utbyggnaden 
åren omkring 1960. Planen har varit av avgörande betydelse för utveck
lingen av barnstugeverksamheten i staden ; den praktiska planeringen har 
getts erforderlig stadga och en systematisk och till omfattningen betydan
de utbyggnad av daghem, lekskolor och fritidshem har kommit till stånd. 
Den i generalplanen skisserade utbyggnaden har omfattat i främsta rum
met etablering av institutioner i nya bostadsområden i enlighet med redo
visade normer varigenom barnstugorna ofta kunnat färdigställas ungefär 
samtidigt med den nya bostadsbebyggelsen. Men samtidigt har också kun
nat komma till stånd en omfattande komplettering med ytterligare barn
stugor i äldre eftersatta stadsdelar samt modernisering och upprustning av 
det äldre institutionsbeståndet i vissa fall genom nybyggnad. Sett i rela
tion till barnstugeverksamheten i landet som helhet svarar Stockholm för 
i runt tal 42 procent av samtliga statsbidragsberättigade platser vid dag
hem, 63 procent av platserna vid fritidshem och 18 procent av antalet 
lekskoleplatser. Bruttokostnaden för driften av barnstugor och familjehem 
uppgick år 1965 till närmare 40 miljoner kronor. 

Lekskolorna håller på att bli ett normalt led i barnets fostran 

Den starka utvecklingen av lekskoleverksamheten i modern tid får ses 
mot bakgrunden av ökade insikter i frågor som rör barnens fostran. Me
dicinsk, barnpsykologisk och pedagogisk forskning har entydigt påvisat 
betydelsen för personlighetsdaningen av den fostran, som erhålls i små
barnsåldern. 

Lekskoleverksamheten utgör ett naturligt komplement till uppfostran i 
hemmet. Som uppfostrare står nutidens föräldrar ofta i en komplicerad 
situation. Även om de flesta familjer lägger ner stor möda på sin fostrar-
gärning råder knappast något tvivel om att de därvid ofta ställs inför svår
bemästrade situationer och grips av villrådighet inför skilda uppfostrings-
problem. Många föräldrar saknar också förmåga att omsätta sina kun
skaper om barnen och deras utveckling liksom råd ifråga om deras be
handling på ett förnuftigt sätt. Här träder lekskolorna in för att stödja 
hemmen i deras fostrargärning. 

Småbarnspedagogikens förnämsta uppgift är att med barnpsykologiens 
erfarenheter och rön som grund utforma en efter skilda åldersstadier av
passad arbetsmetodik; dess målsättning att främja en allsidig, individuell 
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utveckling och social anpassning och genom helhetsfostran göra barnet 
bättre rustat för de successivt stegrade anspråk, som ställs på dess anpass
ning till gemenskap och omvärld. 

Lekskolorna har accepterats såsom i det moderna samhället nödvändi
ga och integrerande institutioner och är på väg att bli ett normalt led i 
fostringsarbetet. Ur barnavårdande synpunkt framstår det som i hög grad 
angeläget att en sådan utveckling på allt sätt understödjes och befrämjas. 
En framsynt målsättning bör ta sikte på att bereda alla barn möjlighet att 
delta i lekskoleverksamhet och att ge lekskolorna samma självklara ställ
ning i fostringsarbetet bland förskolbarnen som skolundervisningen be
träffande senare åldrar. Barnavårdsnämnden i Stockholm har givit klart 
uttryck för en sådan uppfattning. 

I den ovannämnda generalplanen för Stockholms barnstugor ägnades 
frågan om utbyggnaden av lekskoleverksamheten särskild uppmärksamhet. 
Utredningen konstaterade, att den norm för utbyggande som 1946 års 
statliga kommitté för den s k halvöppna barnavården redovisade i dess vid 
denna tidpunkt nyligen framlagda betänkande »Daghem och lekskolor» 
närmast finge betraktas som en vägledning för landets tätorter över huvud 
och att det angivna procenttalet — 15 procent — sålunda avsåg ett ge
nomsnitt för landet. Behovet av lekskolor finge bedömas vara särskilt stort 
och ligga över genomsnittet i de största städerna och särskilt i Stockholm 
med dess storstadskaraktär och därmed följande speciella svårigheter i 
fråga om tillsyn och sysselsättningar m m av barnen. Det ansågs med hän
syn härtill önskvärt och rimligt att för Stockholms del sikta på en något 
kraftigare och snabbare utbyggnad av lekskolorna än den som den statliga 
kommittén räknat med för landet i sin helhet. Med utgångspunkt från 
bl a den beräknade efterfrågan på lekskoleplatser förordade utredningen 
en sådan utbyggnad av verksamheten att den år 1960 kunde tillgodose i 
genomsnitt ca 20 procent av antalet barn i åldersgrupperna 3—7 år. Ett 
förverkligande av denna målsättning skulle med beaktande av en förut
sebar minskning av barnantalet innebära, att år 1960 funnes ca 7 500 
platser, motsvarande ett årligt nytillskott under åren 1953—1960 av i ge
nomsnitt 400 platser, eller 10—12 nya lekskolor per år. 

Den i generalplanen uppställda målsättningen har kunnat genomföras 
programenligt. Under utbyggnadsperioden 1953—1960 tillkom 92 lek
skolor med i runt tal 3 450 platser och det totala platsantalet utgjorde 
vid utgången av år 1960 7 742 platser motsvarande drygt 20 procent av 
antalet barn i åldrarna 3—7 år. För närvarande finns i staden samman
lagt 230 lekskolor med plats för i runt tal 9 000 barn. 

Sedan den första utbyggnadsetappen slutförts redovisade barnavårds
nämnden år 1961 en plan för den fortsatta utbyggnaden under 1960-ta-
let. Planen som godkändes år 1962 av stadsfullmäktige, siktar till en årlig 
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nyproduktion av i genomsnitt 12 ordinära lekskolor innebärande ett ny
tillskott fram till år 1970 av 4 800 platser. Med denna utbyggnad be
räknas närmare 40 procent av samtliga 3—7-åringar och 50 procent av 
4—7-åringarna kunna beredas plats i lekskola. Det har understrukits, att 
målsättningen endast utgör ett antaget mått på vad som i dagens situa
tion med hänsyn till bl a personalsituationen, lokalmöjligheter m m be
dömts vara praktiskt möjligt att genomföra. Därest förutsättningarna vid 
någon tidpunkt möjliggör en snabbare expansion, har räknats med att 
en sådan också kommer till stånd. Under år 1965 trädde 11 nya lekskolor 
med 420 platser i verksamhet och under år 1966 beräknas lekskoleverk
samheten tillföras 360 nya platser fördelade på 9 institutioner. Inom den 
närmaste femårsperioden beräknas tillkomma 86 lekskolor med 3 220 
platser. Utbyggnaden av lekskolorna är huvudsakligen koncentrerad till 
nya bostadsområden i yttre staden. 

Huvuddelen av lekskolorna är inrymda i bostadshus och förlagda till 
bottenvåningar med anslutande lekplats. Med hänsyn bl a till knapphet 
på tomtmark ställer sig ett sådant arrangemang fördelaktigt och några 
praktiska olägenheter härmed har inte förmärkts. I områden bestående 
av enfamiljsbebyggelse uppförs friliggande lekskolor, varvid kommit till 
användning speciellt för ändamålet utformade byggnader av förbilligande 
standardtyper. Sådana friliggande lekskolor har också i stor omfattning 
uppförts till komplettering av lekskolebeståndet inom äldre på området 
eftersatta stadsdelar och har därvid förlagts till parkmark eller andra 
grönområden. 

övergång för daghemmen från i huvudsak socialt motiverade 
institutioner till reguljära komplement till bostadsbebyggelsen 

I barnavårdsnämndens riktlinjer för den fortsatta planeringen konstate
ras att utbyggnaden av daghemsverksamheten i staden hittills varit hu
vudsakligen socialt motiverad. Daghemmen har ansetts som nödvändiga 
institutioner för ensamstående mödrar och barnfamiljer, där hustrun av 
ekonomiska skäl måste arbeta utanför hemmet. Först småningom har dag
hemmen börjat få karaktär av serviceanläggningar för barnfamiljer med 
ensamförsörjare eller båda föräldrarna förvärvsarbetande, oavsett motiven 
för förvärvsarbetet. En fortsatt utbyggnad av daghemmen kommer att 
innebära en successivt ändrad förskjutning mot en arbetsmarknadspolitisk 
motivering för institutionerna. Daghemmens funktion av serviceanlägg
ningar •—• av betydelse för kvinnornas valfrihet i fråga om arten av ar
bete — kommer samtidigt till starkare uttryck. Redan nu har daghem
men i mycket förlorat sin karaktär av sociala hjälpinstitutioner för en 
grupp människor i sociala och ekonomiska svårigheter. Med en ökad ut-
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byggnad kommer den demokratiseringsprocess som försiggått också på 
detta område att definitivt fullbordas. Den fortsatta planeringen markerar 
också en övergång för daghemmen från i huvudsak socialt motiverade in
stitutioner till reguljära komplement till bostadsbebyggelsen. 

Även om det sociala motivet är mer framträdande ifråga om daghem
men föreligger i förhållande till lekskolorna ingen principiell skillnad med 
avseende på verksamhetens pedagogiska innehåll och målsättning. Ur 
praktisk synpunkt måste emellertid arbetsmetodiken vid daghemmen na-
turligen anpassas till den längre vistelsetiden och annorlunda dagsrytmen. 

Huvuddelen av generalplanen behandlade daghems vården. Med led
ning av gjorda undersökningar beräknades för större delen av innersta
den ett daghemsbehov av 90 promille av antalet barn i åldrarna 0—7 år. 
För planeringen av daghem i ytterstaden beräknades behovet utgöra 70 
promille i områden med övervägande hyreshusbebyggelse och 30 promille 
i områden med övervägande villa- och småhusbebyggelse. De framkomna 
värdena angav närmast ett minimibehov och förutsattes behöva komplet
teras med specialundersökningar för varje nytt bostadsområde. 

Den behovsnorm man kom fram till för den moderna bebyggelsen — 
cirka 70 daghemsplatser per 1 000 barn i åldern 0—7 år — ger ett be
folkningsunderlag av 4 000—5 000 invånare för ett daghem om cirka 30 
platser. Angivna normer gällde planeringen av permanenta daghem, vilka 
bör utbyggas med hänsyn till den åldersfördelning befolkningen kan be
räknas få på något längre sikt. På kort sikt får man inom nyuppförda bo
stadsområden räkna med ett inte obetydligt större behov av daghem med 
hänsyn till att dessa områden under en övergångstid vanligen har ett 
exceptionellt högt barnantal. Inom nya stadsdelar erfordras i många fall 
till en början dubbelt så många daghemsplatser som sedermera, när ål
dersfördelningen blivit mera »normal». Det ökade platsbehovet på kort 
sikt, som sålunda orsakas av den speciella åldersfördelningen inom ny
byggda områden försöker vi möta genom inrättande av provisoriska dag
hem samt genom anlitande av familjedaghem. Med hänsyn till de många 
och svårbedömda faktorer, som påverkar daghemsbehovet på längre sikt, 
ansåg planerarna att det inte var möjligt fastställa några en gång för alla 
giltiga normer för platsbehovet. Ett visst minimibehov av daghemsplat-
scr kunde dock anges och planen tog närmast sikte härpå. 

Med generalplanen som grund har en systematisk utbyggnad skett av 
daghemsverksamheten. 

Under perioden 1952—1964 tillkom 51 nya daghem med 2 015 platser, 
motsvarande i runt tal 2 400 inskrivna barn. 

Jämsides med utbyggnaden av nya daghem har under nämnda tids
period ett stort antal äldre, otidsenliga daghem varit föremål för omfat
tande upprustning och modernisering. Vidare har vid ett stort antal äldre 
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Så här introducerar 
Stockholms barna
vårdsnämnd små
barnsföräldrarna i 
barnstugeverk
samheten 

— genom broschyren Välkommen till daghemmet. 

Denna broschyr vill ge en liten inblick i hur man lever och arbetar på daghem. 
Genom de möjligheter daghemmet har att tillgodose barnets aktivitetsbehov i olika 

åldrar kan vistelsen bli en stimulans i barnets utveckling. 
Gruppvistelsen kan även underlätta barnets successiva anpassning till andra grupper i 

samhället. 
Genom sin utbildning är personalen väl insatt i barnets behov i olika utvecklingsstadier 

och arbetar för att ge daghemmet en så trivsam och hemlik atmosfär som möjligt. 

Att börja på daghem 
Gör gärna några besök hos oss innan vistelsen på dag
hemmet börjar. Barnet kännet sig mycket tryggare, om 
det får möta allt det nya tillsammansmed mamma eller 
pappa. Dessutom får vi tillfälle att bekanta oss med var
andra och Ni kan berätta om barnets eventuella vanor och 
egenheter. Omflyttningen till den nya miljön måste göras 
så varsamt som möjligt. Försök därför ordna så att barnet 
stannar i daghemmet endast ett par limmar de första 
dagarna. Har Ni möjlighet, så får Ni gärna själv stanna 
kvar med barnet. 
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Vad vi sysslar med under dagen 
Vi försöker vara ute så mycket som möjligt, varför barnen 
bör vara praktiskt och oömt klädda. Lätta kläder och inne-
skor behövs inomhus. För att personalen lättare skall kunna 
hålla ordning på barnens saker, måste kläderna vara 
märkta. (Märkband kan köpas i varuhusens sybchörs-
avdelning.) Inomhus får barnen syssla med konstruktiv lek, 
målning och modcllcring, husliga sysselsättningar, vatten
lek, träslöjd och mycket annat. 
Under samlingsstunden sjunger och berättar vi och tar i 
samtalsform upp ämnen som är aktuella för barnen. Dessa 
samlingsstunder ger barnen övning i att uttrycka sig och i 
att kunna lyssna på varandra. Efter samlingen har vi ofta 
någon sysselsättning, som anknyter till vad vi nyss talat 
om. 

Har barnet någon älsklingsleksak hemma bör det 
få ta den med sig. Privata leksaker, t ex sådana som 
Ni är rädd om, bör Ni undvika att ta med. De kan 
ofta komma bort eller förstöras. Om barnet av någon 
speciell orsak tagit med sig en »dyrgrip», tala då 
med personalen om att ta hand om den vid lämpligt 
tillfälle. Ni får gärna ringa under dagen för att höra 
er för om barnet. Vi ringer alltid om barnet insjuk
nar eller något speciellt inträffar. 



Måltider och vilostund 
Tala gärna om för oss, om del är något i matväg, som 
barnet har svårt att fördra, eller om barnet är allergiskt 
mot något födoämne. Matsedel för veckan (inns uppsatt i 
daghemmets tambur. Efter huvudmålet mitt pä dagen 
vilar alla barnen en stund. 

Doktorn hälsar på 
Friskintyg måste lämnas innan barnet börjar på 
daghemmet. Om Ni vill ha nägot framfört till dag
hemmets läkare, förmedlar vi det gärna vid dennes 
besök. 
Tillskott av A D-vitaminer (fiskolja) får barnet på 

daghemmet. Om Ni själv ger barnet hela dags
ransonen hemma, så var vänlig meddela detta, för 
att undvika överdosering. 
Infektionsrisken är större, när man lever i grupp på 
daghem. Minska därför smittorisken genom att ha 
barnet hemma vid hosta, snuva och dylikt. Sociala 
hemhjälpsbyrån kan vid sådana tillfällen i allmän
het stå till tjänst med hjälp för en relativt låg avgift. 
Närmare upplysningar och telefonnummer till hem
hjälpsbyrån får Ni genom föreståndarinnan. Vi 
på daghemmet vill gärna veta orsaken till från
varon. 
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Teckningarna är utförda av barn
stugebarn 

Lek är tröttande 
En hel dags vistelse på daghemmet blir mycket tröttsamt 
för barnet. Försök därför att hämta barnet så tidigt som 
möjligt eftersom det är de sista timmarna som är de mest 
tröttande. De barn som måste stanna tills daghemmet 
stängs, får också mera lugn och ro, om en del barn hunnit 
gå hem för dagen. 
Det är fullt naturligt, att konflikter uppstår i en barngrupp. 
Sådana episoder av tillfällig osämja brukar i allmänhet gå 
fort över utan att lämna några djupare spår. 

Föräldramöten m m 
På föräldramöten diskuterar vi vårt gemensamma intresse 
—- barnen — under okonventionella former. Det är av 
största betydelse att kontakten mellan föräldrar och per
sonal blir så öppen och naturlig som möjligt och att barnet 
känner att de vuxna, i hemmet och på daghemmet, sam
arbetar. 
»Små grytor har också öron». Givetvis skall vi vara för
siktiga med vad vi talar om, när barnet hör på. Personalen 
har tystnadsplikt. 
Glöm inte att lämna er nya adress och ert nya telefon
nummer, om Ni flyttar eller byter arbete. 
Eftersom avgiften till daghemmet är beroende av inkom
stens storlek, måste Ni också meddela föreståndarinnan om 
inkomsten förändras. 



daghem en normalisering skett av barnavdelningarnas omfattning och 
sammansättning för att anpassa dessa till de krav, som ur vårdmässig och 
pedagogisk synpunkt numera ställs på verksamheten. 

Åtgärder har även vidtagits för att åstadkomma en rationalisering av 
verksamheten. Nya byggnadstyper av barnstugor med förenklat byggnads
sätt och rationell planlösning har utformats, varigenom investerings- och 
driftskostnaderna kunnat avsevärt nedbringas samt lokalkostnaderna be
gränsas. Vidare har i personalbesparande syfte genomförts en rationalise
ring av kosthållet vid åtskilliga daghem och fritidshem genom införande 
av djupfryst kost. 

För närvarande finns i staden — inräknat två daghem för sjukvårds
personal — sammanlagt 130 daghem med 5 011 platser motsvarande ca 
6 000 inskrivna barn. 

Utbyggnaden av daghemsverksamheten fortgår. Under år 1965 tillkom 
10 nya daghem med plats för omkring 450 barn. 

Ny daghemsplan framlagd. Resurserna fördubblas fram till 
år 1975. 8 miljoner för att bygga 16 nya daghem 

Trots den omfattande och snabba utbyggnad, som under den senaste 
tioårsperioden skett av daghemsverksamheten i staden och som belyses av 
att Stockholm svarar för i runt tal 42 procent av samtliga daghemsplatser 
i landet, föreligger alltjämt en besvärande brist. Framför allt under de • 
senaste åren har en kraftigt ökad efterfrågan på hjälp med barntillsyn 
kunnat konstateras. Denna utveckling föranledde barnavårdsnämnden att 
redan i december 1961 besluta om en översyn av beräkningsgrunderna för 
utbyggnaden av daghemsverksamheten med särskilt hänsynstagande till 
förekomsten av ett latent tillsynsbehov. Förhållandena är så olika i olika 
stadsdelar att endast en konkret bearbetning av var och en kan ge till
fredsställande resultat. Resultatet av utredningen föreligger samtidigt 
med en på resultatet byggd ny daghemsplan som godkänts av stadsfull
mäktige. I utredningen har stadens statistiska kontor medverkat med en 
sammanställning och analys av faktorer, som påverkar behovet av barn
tillsyn. 

Med ledning av den utförda analysen av daghemsbehovet anges i ut
redningen normer för den fortsatta utbyggnaden som innebär ea ny kvan
titativ målsättning. Denna syftar till att i runt tal hälften av antalet barn 
till förvärvsarbetande mödrar skall kunna beredas plats på daghem. I 
beräkningen av tillsynsbehovet har då medräknats alla med minst halv 
normal arbetsdag. Utredningen framhåller att målsättningen närmast bör 
ses som en ytterligare etapp i utbyggnaden av daghemsverksamheten. 

I förhållande till platstillgången hittills blir utbyggnaden dock bety-
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1956 beslutade stadsfullmäktige att restaurera kulturreservatet kring Åsöberget på Söder 
i Stockholm. Där finns stadens äldsta sammanhängande trähusbebyggelse. De flesta husen 
är från 1600-talet och har nu iståndsatts för att kunna användas som bostadshus och 
försetts med moderna bekvämligheter. I principbeslutet kring detta kulturreservat 
bestämdes också att en barnstuga skulle infogas i området. 

Planeringen av instiutionen skedde i nära samråd med Södra KFUK som lagt ner 
sin barnstugeverksamhet vilken tjänat som övningsskola för det nyligen nedlagda Pedago
giska institutet. De senaste åren har där bedrivits utbildning av barnsköterskor. Denna 
utbildning är nu också flyttad till Åsöberget, där man fått väl planerade lokaler för barn
sköterskeskolan med sina 24 elever. 

Daghemmet har en kärna av två äldre sammanbyggda huskroppar, som byggts ut med 
två tillbyggnader i ett plan. Till institutionen hör också en mindre byggnad som efter 
renovering skall inrymma lekskola och fritidshem med vardera 20 platser. 

Interiörbilderna ger glimtar från en dags lekar, husesyn i de nya rummen och köket, 
övning i rätta sättet att äta och sitta till bords, sovtimmen — och så utprovning av 
gårdens utelekredskap. 





Innerstan har fått sitt nyaste daghem i Kronobergsparkens nordöstra hörn. Daghemmet 
är nytt på flera sätt : det har en stor observationsbox hos »mellanbarnen», det vill säga två-, 
tre- och fyraåringarna, vilken tjänar de forskande på pedagogiska-psykologiska institu
tionen vid Stockholms lärarhögskola, och daghemmet har också arkitektoniskt fått en ut
formning som är ganska ny. 

En del av byggnaden är avsedd för daghemmets stora barn, det femtontal som är i 
fem-, sex- och kanske även sjuårsåldern. En lång trappa begränsad av tegelmurar leder 
upp från gatan till de terrasserade lekplatserna. 



dande. Daghemsplanen omfattar för den närmaste tioårsperioden inrät
tande av cirka 4 200 daghemsplatser, varav 1 475 i inre staden och 2 725 
i yttre staden. Av det totala antalet platser tillkommer 900 redan under 
åren 1965—1966. 

De daghem varom förslag efter hand kommer att framläggas för ut
byggnaden fram till år 1975, omfattar således i runt tal 3 300 platser. I 
det närmaste 2 300 av dessa är beräknade att färdigställas åren 1967— 
1970 och återstoden — cirka 1 100 platser — åren 1971—1974. Den pla
nerade utbyggnaden är sålunda till stor del koncentrerad till fyraårsperio
den 1967—1970. Planen innebär en genomsnittlig tillkomst av 13 nya 
daghem eller 575 daghemsplatser under vart och ett av dessa år. Ungefär 
en årsproduktion hänför sig till utbyggnad av daghem i nya bostadsområ
den såsom Sätra och Vårby m fl områden. Utbyggnaden i övrigt fördelar 
sig tämligen jämnt på staden och avser komplettering av daghemsresur
serna i enlighet med föreslagna nya normer. 

Möjligheterna att realisera den föreslagna utbyggnaden i den takt som 
förutsatts blir bland annat beroende av tillgången till tomtmark för upp
förande av friliggande daghem. Bristen på mark för ändamålet är särskilt 
framträdande i inre staden men även inom delar av yttre staden förelig
ger stora svårigheter att erhålla mark för daghem. Där utbyggnaden blir 
beroende av att finna lämpliga hyresobjekt kan tidsförskjutningar upp
komma. För en effektiv och kontinuerlig bevakning av olika möjligheter 
till lösning av tomt- och lokalfrågor har en samarbetsgrupp bildats med 
representanter för barnavårdsförvaltningen, fastighetskontoret, stadsbygg
nadskontoret och gatukontoret. Vidare har till de kommunala bostads
bolagen riktats en hemställan om medverkan att inom respektive fastig
hetsbestånd uppbringa för barnstugeändamål lämpliga lokaler. 

Förberedelser för utbyggnad av daghemsverksamheten enligt planen har 
redan vidtagits och i många fall fortskridit så långt att konkreta förslag 
kan framläggas. Tomtmark beräknas sålunda kunna ställas till förfogan
de för uppförande i en första omgång av 18 friliggande daghem, var
jämte preliminära avtal om förhyrning av lokaler föreligger beträffande 
två daghem. Byggnadskostnaderna för de friliggande daghemmen — jäm
te en institution för fritidshem-lekskola i anslutning till ett av daghem
men — har beräknats till 9 340 000 kronor. 

Den planerade nyetableringen av daghem under tiden 1967—1974 om
fattar som nämnts i runt tal 3 300 platser, varav 1 150 i inre staden. Av 
detta platsantal beräknas cirka 55 procent kunna inrymmas i daghems
byggnader av standardtyp, 40 procent i förhyrda lokaler och 5 procent i 
friliggande specialritade daghem. Stadens bruttoinvesteringar för uppfö
rande av de friliggande daghemmen kan uppskattas till runt 25 miljoner 
kronor. Statligt anordningsbidrag utgår med 2 500 kronor per plats, och 
statsbidrag kan således påräknas med 5 miljoner kronor. Stadens netto-
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I daghemsutredningen presenteras förslag till nya friliggande daghem i standardiserat 
utförande. Här två av byggnadstyperna. Daghemmen levereras i monteringsfärdigt 
material. 

Ur barnstugornas rapport för 1964 

221 barn som ansetts avvikande, har anmälts från barnstugorna. 
I första hand har man försökt lösa barnens problem inom institutionernas 

ram genom samtal med föräldrarna och personal, genom förflyttning av bar
net till annan grupp eller institution eller dylikt. I de fall där barnets problem 
inte varit möjligt att lösa inom institutionen har kontakt förmedlat» med resp 
rådgivningscen trål. 

En gång i månaden har konferens hållits med inspektriserna vid barnstuge
verksamheten. Likaledes har informationsmöte hållits med personal i de olika 
barnstugedistrikten. Kontakt har under året också uppehållits med skoldirek-
tionen, skolsköterskor, skolpsykologer, lärare, tjänstemän inom sociala förvalt
ningar m m. 

I mån av tid har personalen vid denna verksamhet också deltagit i diskus
sionskonferenser rörande barns psykiska utveckling och med hjälp av filmer 
och bildband sökt aktivera föräldrar att diskutera sina speciella uppfostrings-
problem. 

I samråd med föreståndarinnorna vid de enskilda daghemmen har små 
personalgrupper träffats för att diskutera aktuella fostringsproblem vid insti
tutionen. En grupp föreståndarinnor har haft regelbundna konferenser med 
kuratorn för verksamheten, varvid svårmanövrerade situationer som förestån
darinnorna ställs inför i kontakten med föräldrar, som befinner sig i kritiska 
situationer, diskuterats. 

Institutionerna som länge haft behov av barnpsykologisk konsultverksamhet 
har snabbt utnyttjat dess möjligheter. Allteftersom teamet blivit känt och in
arbetat på institutionerna har arbetsuppgifterna ökat. I synnerhet har de en
skilda konsultationerna ökat i antal. Dessa konsultationer måste bedömas va
ra av så viktig art att.gruppdiskussioner, föräldramöten m m har fått komma 
i andra hand. 
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investeringsutgifter för ändamålet blir sålunda omkring 20 miljoner kro
nor. 

Utrustningskostnaderna för ovannämnda 3 300 daghemsplatser uppskat
tas till ca 3,8 miljoner kronor. Till dessa kostnader utgår inte statsbidrag 
medan däremot bidrag till ändamålet kan utgå ur allmänna arvsfonden. 

För närvarande uppgår kostnaderna för daghemsverksamheten 
till ca 28 miljoner kronor 

Beträffande driftskostnaderna kan nämnas att de sammanlagda kostna
derna för daghemsverksamheten i staden har beräknats uppgå till cirka 
28 miljoner kronor under år 1965. Stadens andel härav kan uppskattas till 
omkring 17,5 miljoner kronor, utgående statsbidrag till driftskostnaderna 
till 5,5 miljoner och föräldrarnas avgifter till 5 miljoner kronor. Kostna
derna för daghemsverksamheten under år 1966 beräknas uppgå till i runt 
tal 31 miljoner kronor, varav stadens andel kan beräknas utgöra 19,5 
miljoner kronor. 

En utbyggnad av daghemsverksamheten enligt planen medför under 
tidsperioden 1967—1975 en successiv och kraftig ökning av de årliga 
driftskostnaderna. Med utgångspunkt från nuvarande kostnadsförhållan
den m m kan de årliga driftskostnaderna vid slutet av perioden beräknas 
ligga cirka 20 miljoner kronor över de nuvarande årskostnaderna. Härav 
kan stadens andel beräknas utgöra 12,5 miljoner kronor. 

Med den omfattande utbyggnaden av daghemmen under den närmaste 
tioårsperioden följer givetvis ett kraftigt ökat behov av personal. Därför 
skall en rekryteringskampanj sättas in bland eleverna vid förskolesemjna-
rierna. En stimulerande broschyr 3m barnstugeverksamheten i Stockholm 
skall ges ut. 

Fritidshemmen skall även bidra till barnens fostran 
och sociala anpassning 

I samband med frågan om fritidshemmen gjordes i generalplanen en sär
skild utredning angående tillsynen av skolbarn i de lägre klasserna — klas
serna 1—4 — efter skolans slut för dagen. Undersökningen som omfattade 
drygt 39 000 skolbarn visade, att vart sjätte barn kom från hem där för
äldrarna hade arbete utom hemmet och i hemmet inte heller fanns någon 
annan som kunde ta hand om dem. En del av dessa barn vistades i fri
tidshem eller hos släktingar eller bekanta men inte mindre än 4 100 barn, 
sålunda drygt 10 procent, saknade däremot stadigvarande tillsyn efter sko
lans slut för dagen fram till den tidpunkt då föräldrarna kom hem från 
sina arbeten. 

Några fasta normer för utbyggnaden av fritidshemmen i likhet med 
vad som skett för daghem och lekskolor har inte kunnat fastställas. Av 
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siffrorna rörande antalet barn utan stadigvarande tillsyn samt beläggning 
och antalet anmälningar vid fritidshemmen hade framgått att förhållan
dena vore vitt skiftande t o m mellan områden, som till sin allmänna 
struktur var tämligen likartade. Det var därför inte möjligt att få fram 
något enhetligt mått för behovet ens för mindre delar av staden. Med 
hänsyn till de många olika faktorer, som påverkar behovet av fritidshem, 
kunde därför endast den rekommendationen ges att utbyggnaden av verk
samheten finge bedömas från fall till fall. Med hänsyn till fritidshemmens 
funktion som en fortsättning på daghemmen uppställdes dock som en all
män regel, att det i varje stadsdel med ordnad daghemsverksamhet också 
bör finnas tillgång till fritidshem. 

Fritidshemmen utgör för barn i skolåldern en motsvarighet till och i de 
fiesta fall en fortsättning på daghemmen. Förutom att bereda tillsyn och 
sysselsättning under ordnade förhållanden är deras främsta uppgift att 
såsom komplement till hemmen bidra till barnens fostran samt befrämja 
deras personlighetsutveckling och sociala anpassning. Av stor vikt är här
vidlag att grundlägga och vidmakthålla ett förtroendefullt samarbete med 
hem och skola. I verksamheten ingår viss organiserad sysselsättning, men 
den tar även sikte på att stimulera barnen till själwerksamhet och eget 
ansvar. I fritidshemmen får barnen under överinseende av personalen 
tillfälle att läsa läxor. Under eftermiddagen serveras antingen ett lagat 
middagsmål eller ett kraftigt mellanmål. 

I likhet med andra grenar inom barnstugeverksamheten har fritids
hemmen under senare år kraftigt utbyggts. Sedan år 1953 har tillkommit 
ett 45-tal nya fritidshem och verksamheten omfattar nu 91 institutioner 
med plats för inemot 2 500 barn. Inom den närmaste femårsperioden 
beräknas enligt den aktuella planeringen tillkomma ett 30-tal fritidshem 
med i runt tal 600 platser. 

Utvecklingen under senare år inom skolorganisationen såsom den korta
re skoldagen, duplikationsläsningen och skiftande lektionstider har med
fört att i synnerhet nybörjare och småskolebarn ofta är i behov av en 
tillflyktsort även under morgon- och förmiddagstimmar liksom tidigt på 
middagen, innan den egentliga eftermiddagsverksamheten vid fritidshem
men börjar. Det med hänsyn till dessa omständigheter ökade behovet av 
tillsyn för småskolebarn har i vidgad omfattning kunnat tillgodoses vid 
institutionerna. Fritidshemmen har i anslutning härtill efter hand fått 
en alltmer uttalad karaktär av skolbarndaghem. 

Med denna utveckling har verksamheten vid fritidshemmen i första 
hand kommit att inriktas på de yngsta åldersgrupperna (7—10 år), för 
vilka behov av tillsyn under den skolfria delen av dagen förhållandevis 
är störst. Som regel saknas med rådande efterfrågan på platser möjlighet 
att i fritidshemmen ta emot äldre barn än i tio-årsåldern. Institutionerna 
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Så här arbetar fritidshemmen . . . 

. . . i samverkan med hem och skola 

Vinjetten till barnavårdsnämndens välkomnande 
folder om fritidshemmen. 

— Det är mycket spännande för ett barn att börja skolan. Från att ha varit en 
stor och kaxig sexåring i daghemmet eller lekskolan eller bland småbarnen på 
gatan skall man nu bli en liten förstaklassare — en av de minsta i ett stort skol-
komplex. 

Så lyder upptakten till en liten stimulerande folder, som presenterar fritidshem
men — daghem för främst lågstadiets skolbarn, som väntas bli allt fler de när
maste åren. Utgivaren Stockholms barnavårdsnämnd delar ut skriften till samtliga 
föräldrar, när deras barn skrivs in i skolan. I fortsättningen ställs frågan hur barnet 
kan klara sig under föräldrarnas bortovaro. 
— Kanske ert barn kan klara nyckeln till hemmet, kan tända gasen, kan koka 
choklad, kan klockan. Men kan det också klara alla dessa situationer när andra 
barn lockar till avvägar, när inte saker och ting fungerar så som föräldrarna pla
nerat? Har ert barn någon att vända sig till med alla frågor, alla olösta problem, 
som uppstår i den nya tillvaron det nu fått? Lämna inte ert barn att ta hand om 
sig själv, medan ni förvärvsarbetar, utan vänd er till närmaste fritidshem, så framt 
ni inte har en vänlig granne eller annan bekant som verkligen tycker om barnet 
och kan fungera som vikarierande mamma. Om ett sådant arrangemang anmälts i 
förväg och godkänts av familjehemsexpeditionen kan ersättning utgå genom barna
vårdsnämnden och föräldrarnas andel av kostnaden blir densamma, som den man 
erlägger på det vanliga fritidshemmet, för närvarande 10—30 kronor per månad. 
Den som önskar upplysning om enskilda hem för skolbarn kan kontakta barna
vårdsnämndens familjeexpedition. 

»Fritidshemmet vill efter bästa förmåga vara ett vikarierande hem för barnen, 
och det gäller att göra det så hemlikt som möjligt. Men detta kräver ett aktivt 
samarbete från Er sida. Barnet bör gå regelbundet i sitt fritidshem. Anmäl sjukdom 
eller annan frånvaro! Ring gärna om Ni är osäker på var barnet håller hus! Ert 
skolbarn bör precis som andra barn få röra sig någorlunda fritt ute bland kam
rater på lekplatser etc. Utomhusvistelsen kan här inte ske under samma över
vakande former som exempelvis i fråga om de mindre barnen i daghem och lek
skolor, men barnet skall känna, att fritidshemmet är den fasta punkten i tillvaron 
under föräldrarnas arbetstid och förstå att personalen vill veta var det håller hus. 
I det fallet måste Ni dela ansvaret med fritidshemmet. 
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I fritidshemmet får barnen tillfälle att läsa sina läxor. Men barnen är många 
och personalen begränsad. Fritidshemmet kan därför inte ansvara för att varje barn 
kan sina läxor, då de går hem. Även här måste föräldrar och fritidshem dela an
svaret. Fritidshemmet samarbetar med skolan. Låt oss gemensamt diskutera de 
svårigheter, som kan uppstå, så att barnet upplever vänlighet, trygghet och hjälp
samhet i hela sin omgivning. Samtliga fritidshem är öppna efter skolans slut till 
klockan 17.30. Därutöver föreligger numera inom de flesta stadsdelar möjlighet att 
i viss utsträckning ta emot skolbarn även under förmiddagarna.» 

I en medföljande förteckning lämnas adress och telefonnummer till närmaste 
fritidshem. 
En av huvudstadens fritidshemsföreståndarinnor fru B r i t a L i n d s t r ö m -
J e n n i n g omtalar i en lärarinformation att föräldrarnas genom de fria lördagar
na förlängda arbetstider framkallat nya problem för såväl föräldrar, skola och fri
tidshem. Förut gick de flesta barnen direkt till skolan hemifrån, men numera 
tvingas de att gå upp tidigare och måste då först gå till daghemmen och därifrån 
skickas till skolan. I regel måste också barnen stanna kvar i fritidshemmen längre 
tid än tidigare och man märker att de är tröttare än förr. Under den årstid som 
skolan har lediga lördagar får fritidshemmen ta hand om barn som förut inte kom 
till oss dessa dagar — i de fall föräldrarna inte har lediga lördagar, t ex i service
yrkena. Under sportlovsveckan är det ju bara en mindre del av barnen som har 
tillfälle att delta i sportresor. De barn vars föräldrar yrkesarbetar är då hänvisade 
till fritidshemmen hela dagarna. Även om man arrangerar utflykter och liknande 
så blir den långa daghemsvistelsen tröttande. Om några av föräldrarna har deltids
arbete och i vanliga fall är hemma när barnen kommer från skolan blir de under 
sportlovet hemlösa de timmar båda föräldrarna arbetar så framt det inte är ordnat 
med tillsyn för dem och det alternativt kan pressas fram plats på redan fullbelagda 
daghem. 

Fritidshemmen behöver både skolans och föräldrarnas stöd för att kunna ge 
barnen de möjligheter till pedagogiskt stöd och den rekreation som avses. 

På våren strax före inskrivningen i skolan håller fritidshemmet ett föräldramöte, 
där rektor och lärare vid närbelägna skola informerar om skolans verksamhet och 
de olika specialklasser som finns där och om andra för nybörjarna aktuella frågor. 
Vid denna sammankomst är, förutom föräldrarna till de barn, såväl skolbarn som 
förskolebarn, som går på fritidshemmet, även inbjudna personal vid närbelägna 
daghem och föräldrar till den kommande höstens nybörjare, som från daghemmen 
skall komma till fritidshemmet. Senare under våren brukar de blivande nybörjarna 
tas med på besök i skolan för att bekanta sig med rektor, skolsköterskan, tandläka
ren, vaktmästaren, skolbespisningen osv. På uppropsdagen brukar nybörjarnas för
äldrar komma med till fritidshemmet. Där får de vid en kopp kaffe tillsammans 
med personalen diskutera igenom en del praktiska detaljer och allmänna regler 
samt ställa frågor. 

Skolans lärare kommer ofta på besök till fritidshemmet, kanske för att diskutera 
läxläsningen med de elever som kommit dit efter skoldagens slut. 

— Det går inte en dag utan kontakt med skolan och enskilda föräldrar, intygar 
fru Lindström-Jenning. 

134 



är utformade för och inriktade på att ta emot barn i de yngre skolåldrar
na. Det har visat sig, att i de enstaka fall ett fritidshem kunnat ta emot 
äldre skolbarn, svårigheter förelegat att intressera dessa för fritidshemmets 
verksamhet med den utformning, som denna har. 

Med hänsyn till angelägenheten av att tillgodose tillsynsbehovet även 
för skolbarn i högre åldersgrupper påbörjades höstterminen 1960 på försök 
en för åldersgrupperna 11—14 år speciellt utformad fritidsverksamhet. 

Hittills vunna erfarenheter framhäver behovet av en förhållandevis fast 
organisation av barngrupperna närmast efter mönster av de traditionella 
fritidshemmen. Barnen deltar sålunda regelbundet i verksamheten, vilken 
med hänsyn till föreliggande behov har måst utsträckas och numera på
går mellan kl. 13.00—18.00. Därjämte har det visat sig nödvändigt att 
som biträde till ledaren engagera en medhjälpare under tre timmar per 
dag. Vid organiserandet av verksamheterna har samråd skett med rek
torn för vederbörande skoldistrikt och en fortlöpande nära kontakt uppe
hålls med respektive skola, främst därvid med skolsköterskan. Från skolans 
sida har den nya verksamheten rönt stor uppskattning och som särskilt 
värdefullt har betecknats de vidgade möjligheterna, som härigenom er
bjudits till omvårdnad och tillsyn av barn med anpassningssvårigheter i 
skolan. 

Fritidshemsverksamheten för skolbarn i åldern 11—14 år — skolbarns
klubbar — utbyggs successivt inom stadsdelar, där behov föreligger och 
lämpliga lokaler kan anskaffas. Barnavårdsnämnden har nu ett tiotal fri
tidshem för äldre skolbarn med tillsammans 150 platser. Frågan om en 
ökad utbyggnad av fritidshemmen kommer inom den närmaste tiden att 
bli föremål för översyn på samma sätt som tidigare skett ifråga om dag
hem och lekskolor. 

Familjehem växer i antal tack vare individuella anpassningsmöjligheter 

Som komplement till de traditionella daghemmen och fritidshemmen för 
skolbarn anlitar barnavårdsnämnden sedan åtskilliga år privata hem för 
tillsyn och vård av såväl förskolebarn som skolbarn till förvärvsarbetande 
föräldrar. Utöver de fördelar denna vårdform erbjuder ifråga om place
ring av infektionskänsliga eller eljest ömtåliga barn har den genom sina 
individuella anpassningsmöjligheter kommit att få särskilt stor betydelse 
för ensamstående föräldrar med skiftesarbete eller annars obekväm ar
betstid. Många föräldrar har sådana arbetsförhållanden, att barnen vår
das enstaka nätter per vecka eller under perioder om 3—5 dygn i familje
hemmen. Familjehemsverksamhetens betydelse för de ensamstående möd
rarna belyses av att i runt tal två tredjedelar av de i familjehem placerade 
barnen kommer från denna grupp. 

De gynnsamma erfarenheter, som vunnits av denna verksamhet och den 

135 



uppskattning och förtroende den rönt hos föräldrarna har under senare 
år föranlett en intensifierad utbyggnad och en effektiviserad organisation 
av densamma. Verksamheten har under den senaste tioårsperioden mer än 
femdubblats och omfattar nu i runt tal 2 300 samtidigt placerade barn. 
Inom nya bostadsområden med till en början mycket högt men efterhand 
avtagande daghemsbehov utgör familjehemmen ett nödvändigt komple
ment till daghemmen. 

Hemmen kontrolleras och står under fortlöpande tillsyn av pedagogiskt 
skolad personal, som därvid utövar en allmänt stödjande och rådgivande 
verksamhet. Stor omsorg nedläggs på att skapa och vidmakthålla ett för
troendefullt samarbete mellan de olika parterna i uppfostringsgemenska-
pen. För närvarande svarar nio inspektriser för inspektion och tillsyn av 
familjehemmen inom var och en sitt distrikt. 

Under vistelsen i familjehemmen erhåller förskolebarnen ett lagat hu
vudmål och två mellanmål, medan skolbarnen får ett rejält eftermiddags
mål. 

Ersättning till hemmen — för närvarande i normalfallen 12 kronor per 
dag för förskolebarn, 9 kronor för skolbarn i första årskursen, 8 kronor 
för barn i andra och tredje årskursen och 6 kronor för övriga skolbarn — 
utbetalas månadsvis i efterskott direkt av barnavårdsnämnden, vilken se
dan uttar avgift av föräldrarna enligt samma normer som gäller för dag
hem respektive fritidshem. För extra förmåner såsom middagsmål, natt
vård etc får särskild uppgörelse träffas mellan familjehemmet och för
äldrarna. 

Av den ersättning som utgår skall familjehemmet bekosta inköp av 
kost till barnen — vid heldagsvård frukost, middag och mellanmål — 
samt leksaker, sysselsättningsmaterial, små förnödenheter m m. Vederlaget 
för vårdinsatsen blir därför relativt lågt och avtar successivt med stigande 
priser på nödvändiga inköp för barnets räkning. 

Det är därför angeläget att ersättningen till familjehemmen utan allt
för långa tidsintervaller justeras med hänsyn till inträffade stegringar av 
levnadskostnaderna för att ersättningen utöver kompensation för direkta 
kostnader för barnet även skall utgöra ett rimligt vederlag för familje
hemmets arbetsinsats för barnets vård och tillsyn. 

Ny typ av familjedaghem 

Med hänsyn till bland annat den rådande bostadssituationen inleddes hös
ten 1964 en utökad familjehemsverksamhet av försökskaraktär med god
kännande av hem, där ensamstående mödrar bor hos mormodern eller är 
inackorderade i enskilt hem och mormodern respektive hyresvärdinnan 
står för barnets vård och tillsyn under moderns arbetstid. Dessa hem är 
föremål för samma kontroll och bedömning som gäller övriga familjehem 
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samtidigt med ett intimt samarbete med vederbörande barnavårdsmai 
och barnavårdscentral. 

Utöver denna försöksverksamhet som kan antas medföra ett tillskott pi 
200—300 familjehem räknas under åren 1965—1966 med en utbyggnac 
av den ordinära familjehemsverksamheten med omkring 500 hem. 

Det stora flertalet familjehem har egna barn, som på detta sätt kan f; 
en välkommen lekkamrat men även hemarbetande mödrar med vuxn. 
barn har i många fall funnit vården av ett dagbarn utgöra ett stimule 
rande och berikande inslag i vardagsrutinen. 

Familjehemmen utför utan tvekan en betydelsefull och mycket upp 
skattad insats och erfarenheterna från den hittills bedrivna verksamheter 
får i stort sett anses gynnsamma. Klart står emellertid att denna vårdforn 
för Stockholms del varken kan eller bör ersätta institutionsvården. Till 
synsverksamheten måste därför byggas upp på en stomme av permanen 
ta daghem och fritidshem till vilka familjehemsvården utgör ett synnerli 
gen värdefullt komplement. 

Barnavårdsnämnden har parallellt med den kvantitativa utbyggnader 
eftersträvat att genom skilda åtgärder höja verksamhetens kvalitet och si 
långt som möjligt åstadkomma en stabilisering av organisationen. En för 
utsättning för framgång härutinnan är bl a tillgång på välutbildad per 
sonal i tillräcklig omfattning med uppgift att fortlöpande utöva tillsyn a\ 
hemmen och att genom rådgivande och kurativa åtgärder stimulera dem 
deras arbete liksom att verka för att utveckla ett gott samarbete mellar 
dagmammorna och barnens föräldrar. 

Stora krav ställs sålunda även på den centrala administrationen ocl 
ledningen av verksamheten, vilket är förenat med icke obetydliga kost 
nåder för staden. Till belysande av kostnaderna för familjehemsverksam 
heten må nämnas, att barnavårdsnämnden i sitt statförslag för 1966 föi 
ersättning till hemmen uppfört anslag på närmare tre miljoner kronoi 
netto, vartill kommer kostnaderna för den centrala administrationen. 

Det syns rimligt och följdriktigt att verksamheten även kommer i åt 
njutande av statligt stöd. Det kan nämnas att i Danmark familjehems 
verksamheten reglerats i barnavårdslagen och att statsbidrag utgår efter 
princip samma grunder som till daghemmen, vilket innebär att 40 pro 
cent av kostnaderna täcks av sådant bidrag, medan kommunerna svarai 
för 30 procent och återstoden räknas täckas av föräldrarnas avgifter 

Dagkoloniverksamheten för barn i dag- och fritidshem 

För att bereda barn, som under sommaren vistas på daghem i staden 
möjlighet till bad och utevistelse har barnstugeavdelningen under de två 
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Barnavårdsnämnden anser att »nämndens barn», dvs de som vistas på daghem och fri
tidshem, skall få möjligheter att njuta av bad och grönbetc åtminstone ett par gånger 
under de hetaste sommarmånaderna. Därför startade de för ett par somrar sedan fyra 
dagkolonier. Omkring 125 stockholmsbarn har varje dag skjutsats från sina respektive dag-
och fritidshem till de nyöppnade dagkolonierna. 

Kolonierna vid Säbyholm i Bro och vid Bosögården har tagit emot barn i åldrarna 
8—13 år. Sunnerdahlska stiftelsen har här ställt lokaler till förfogande just för skolbar
nen. De har hämtats med buss på morgonen vid tre uppsamlingsställen i Stockholm. 
Ett lätt morgonmål väntade och sedan gick färden till idrottsplats eller bad. Lunch och 
mellanmål serverades också. 

Daghemssmåttingarna har två kolonier att tillgå. Den ena är förlagd till Hässelby 
villastad, där barnavårdsnämnden får utnyttja ungdomsrådets lokal »Lindangården», 
som ligger tio minuters promenad från Mälaren. Den andra ligger på Gålö, närmare 
bestämt Sävnäs gård, som idrotts- och friluftsstyrelsen låter nämnden förfoga över. Gålö-
kolonien är ett riktigt naturparadis för småttingarna. Den rymliga villan med bra kok
möjligheter och provisoriska sovplatser ligger ett stenkast från saltvattnet och det finns 
stora grönområden att tumla om på. 

Alla institutioner får sig tilldelade vissa »kolonidagar». Barnen och personalen från tre 
daghem samsas om en buss och har med sig proviant för utflykten. Man gör upp vilka 
daghem som skall ta med sig de olika matvarorna. Mest blir det korv, potatismos, grön
sallad och frukt. En kost som gillas av alla barn i alla åldrar. 

Barnavårdsnämnden underhandlar f n med idrotts- och friluftsstyrelsen om ett lämpligt 
område på Gålö, där man skulle kunna bygga upp en permanent dagkoloni. 
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Ett trettiotal barn 
besökte dagligen 
sommarkolonin, 
som förfogade över 
ett vidsträckt om
råde med växlande 
natur. 

Dagens måltid 
ett uppskattat av
brott i leken. 



senaste åren ordnat dagkolonier vid Sävnäs gård på Gålö och vid Lin-
dangården i Hässelby villastad. Även för skolbarn i behov av tillsyn den 
tid på sommaren, då fritidshemmen normalt är stängda, har dagkoloni-
verksamhet ordnats. För dem disponeras lokaler i Sunnerdahls praktiska 
skola i Säbyholm vid Bro. Under sommaren 1965 har skolbarnsverksam
het därjämte anordnats i den tillfälligt förhyrda fastigheten Bosögården 
på Lidingö. 

Vid Sävnäs gård förfogar dagkoloniverksamheten över en tvåvånings
byggnad, som tidigare utnyttjats som arrendatorsbostad. Fastigheten in
rymmer ett rum och kök i undervåningen samt ett rum jämte oinrett 
vindsutrymme på andra våningen. Till tomten ansluter sig stora grön
områden och badplats. Denna dagkoloni har utnyttjats för daghem på 
Södermalm och i södra ytterstaden. 

Lindangården, som normalt rymmer ungdomsverksamhet, är belägen 
vid Mälaren med stora anslutande utrymmen för barnens utelek. För 
dagkoloniverksamheten disponeras bottenvåningen, som består av två 
rum och kök samt rymlig veranda. Till badplatsen är det ca femton mi
nuters gångväg från Lindangården. Denna badplats, som inte frekvente
ras särskilt av allmänheten, är mycket lämplig för barn. Det är huvudsak
ligen daghem i västerort och norra delarna av staden som besökt dag
kolonin vid Lindangården. 

Vid Sunnerdahls praktiska skola har barnavårdsnämnden för skol
barnsverksamhet under sommaren förfogat över en stor gymnastiksal och 
samlingssal samt idrottsplats och stora grönområden. Anläggningen om
fattar ett mycket vidsträckt område med omväxlande natur och synner
ligen goda möjligheter till varierande sysselsättningar. Till en större bad
strand belägen ca två kilometer från skolan har barnen rest med buss. 
Några av barnen har avlagt prov för simborgarmärket vid denna bad
plats. 

Verksamheten vid dagkolonierna pågick måndag—fredag under tiden 
24 juni—28 augusti, de dagar vädret var lämpat för utevistelse. Den or
dinarie daghemspersonalen medföljde barn till kolonin och svarade för 
deras vård och tillsyn. Ett arbetsbiträde vid vardera kolonin ombesörjde 
matlagning, disk, städning samt vissa inköp och samordnande uppgifter. 
Middagsmålet medförde respektive daghem själva till kolonin. Barn och 
personal färdades med abonnerad buss från daghemmet på morgonen och 
återvände sedan efter kolonivistelsen till daghemmet under eftermiddagen. 

Den dagliga vistelsen vid kolonin var som regel kl 10,00—15,00, då bar
nen under personalens ledning fick tillfälle till bad, lek och friluftsliv i 
lugn och skyddad miljö. I genomsnitt besökte dagligen ett sjuttiotal barn 
de båda dagkolonierna. 

Vid Sunnerdahlkolonin bestod personalen av en föreståndare, tre lek-
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ledare samt arbetsbiträde och städerska. Djupfryst kost serverades. I ge
nomsnitt ett trettiotal barn besökte dagligen kolonin. På Bosögården, som 
besöktes av ett tjugofemtal barn, utgjordes personalen av en föreståndare, 
två lekledare samt köksbiträde. 

Vid daghemmen i staden kan f n i runt tal 6 000 barn beredas plats. 
Under sommarmånaderna minskar antalet barn på hemmen till följd av 
att barnen i viss utsträckning kan vistas i sommarhem och på koloni eller 
genom att föräldrarna ordnar för dem på annat sätt. Ett stort antal barn, 
i genomsnitt 1 500, måste dock av skilda anledningar vistas på daghem i 
staden hela sommaren eller större delen därav. Det är angeläget att även 
dessa barn kan beredas tillfälle till bad och friluftsliv i största möjliga 
utsträckning. En första målsättning för den utbyggnad av daghemskoloni-
verksamheten, som planerats bör vara att bereda barnen möjlighet till 
åtminstone ett kolonibesök i veckan under badsäsongen. 

Fritidshemmen med omkring 2 000 inskrivna barn är normalt stängda 
från slutet av juni till slutet av augusti månad. Flertalet fritidshemsbarn 
vistas under sommaren i sommarhem eller på koloni eller medföljer för
äldrarna på deras semesterresor. För vissa barn, främst ensamstående 
mödrars barn, uppstår dock stundom stora svårigheter att ordna betryg
gande tillsyn under sommaren. Det är därför angeläget att någon form av 
organiserad tillsyn kan ordnas för dessa barn under sommaren. 

I anslutning till dagkoloniverksamheten för skolbarn påbörjades fritids
verksamhet efter sommaruppehållet tre veckor tidigare än normalt vid 
sammanlagt elva fritidshem. Under första veckan var besöksfrekvensen 
påfallande låg. Från den 10 augusti ökade emellertid antalet närvarande 
barn till i genomsnitt 8 per fritidshem. Erfarenheterna från sommarens 
försöksverksamhet tyder på att barnen inte gärna besöker annat fritids
hem än det ordinarie. Det torde bl a sammanhänga med de längre gång-
och resvägarna. 

Externat för handikappade barn 

Den vidgade förståelsen för småbarnsålderns betydelse för barn i allmän
het har också framhävt vikten av att de på grund av olika defekter han
dikappade barnen så tidigt som möjligt får sakkunnig hjälp och omvård
nad. Som lika betydelsefullt framstår, att dessa barn redan i förskoleål
dern kan tas emot för viss vård och behandling utan att behöva skiljas 
från hemmet. 

Flertalet handikappade barn är på grund av sina grava eller komplice
rade defekter i behov av mer kvalificerad behandling och vård vid in
ternat. Av naturliga skäl intar därför den slutna vården en dominerande 
plats. För åtskilliga barn med lindrigare skador har emellertid en under
stödjande vård och behandling i öppna verksamhetsformer visat sig fram-

142 



gångsrik. Barnavårdsnämndens strävanden inriktar sig därför numera 
också på en utbyggnad inom ramen för barnstugeverksamheten av externa 
vårdformer utrustade med vissa medicinska och behandlingstekniska re
surser. 

I fråga om barn med psykiska utvecklingsstörningar kan enbart en 
lämplig pedagogisk-psykologisk behandling i en mindre grupp om cirka 
tio barn vara tillräcklig för att hjälpa till social anpassning. Dylik behand
ling är sålunda särskilt aktuell för fem- till sexåringar, som visar så stora 
anpassningssvårigheter i lekskola, att man måste utesluta dem därifrån 
utan att de därför nödvändigtvis tarvar mer ingående behandling. En så
dan gruppverksamhet är också av utomordentligt värde genom den möj
lighet den ger till observation av vissa barns reaktioner i gruppsamvaron. 
Som regel kan de utvecklingsstörda barnen inte mottas på vanliga leksko
lor. De bereder ofta svårigheter för personalen och far inte heller själva 
väl av den särställning de ofta får bland de andra barnen. För föräldrar
na innebär den ständiga omvårdnaden en betydande påfrestning. I all
mänhet kan dessa barn inte släppas ut på egen hand utan måste stän
digt följas och övervakas. På grund av sina anpassningssvårigheter kan 
de som regel heller inte leka med andra barn. 

Den första speciallekskolan för utvecklingsstörda barn tillkom år 1949 
och i dag finns sex sådana speciallekskolor och ett specialdaghem för 
heldagsobservation. Vid lekskolorna mottas en förmiddags- och en efter
middagsavdelning om vardera 10 barn och vid specialdaghemmet en 
heldagsavdelning om likaså 10 barn. Verksamheten ingår som ett led i 
den av barnavårdsnämnden bedrivna psykiska barna- och ungdomsvården 
och institutionerna är lokalt knutna till de olika rådgivningscentralerna 
i staden. Specialinstitutionerna, som står under ledning av personal med 
utbildning i mentalhygien, tjänar det dubbla syftet att avlasta de vanliga 
institutionerna från barn med psykiska defekter, vilka inte kan tillgodo
göra sig vistelsen där, och ge dessa barn en efter deras särart bättre av
passad vård. 

Sedan några år bedrivs också i samverkan med skoldirektionen verksam
het i externatform med individualiserad undervisning av vissa psykiskt 
skadade barn i anslutning till heldagsvård. Undervisningen, som omfattar 
ett tiotal barn, vilka på grund av beteenderubbningar och anpassnings
svårigheter måst skiljas från klassundervisning, kompletteras så mycket 
som möjligt med aktivt arbete såsom slöjd, gymnastik, idrott m m, varvid 
med hänsyn till institutionens karaktär någon bestämd avgränsning av 
verksamheten i form av undervisning och fritidsverksamhet inte kan ske. 
Tillsynen av barnen utom skoltid sker på samma sätt som vid de reguljära 
fritidshemmen med den utökning av verksamheten, som betingas av bar
nens större behov av individuell tillsyn och omvårdnad. 
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Resultaten av verksamheten är goda och flertalet barn har efter kortare 
eller längre tid vid externatet kunnat placeras i normalklass. Personal
uppsättningen utgörs av två folkskollärare varav en tillika föreståndare, 
samt en heltids- och en halvtidsanställd förskollärare. 

Erfarenheten har visat att man måste hålla möjligheterna öppna för att 
kunna ta emot f d elever som misslyckas med återanpassningen i huvud
skolan. I vissa fall måste kanske flera försök göras innan det till slut lyckas 
med denna återanpassning. 

I detta sammanhang bör framhållas att eftervården alltmer växer ut 
och att vi där inte har tillräckliga resurser. Vår föräldraverksamhet där
emot ser ut att stabiliseras, föräldragrupper fortsätter och utbytet av den
na märks i barnarbetet. 

En kontinuerlig kontakt hålls med PBU-verksamheten. 

Under de senaste åren har cerebral-pare sv år den kommit att tilldra sig 
särskild uppmärksamhet och ett landsomfattande intresse knyter sig nu 
till denna verksamhet. 

I Stockholm bekostar staden gemensamt med Stockholms län alltsedan 
1953 en omfattande verksamhet för öppen vård av barn och ungdomar 
med cerebral pares. Verksamheten omfattar bl a ekonomiskt bidrag till 
enskilda för exempelvis sjukgymnastik, talterapi, resekostnader, inköp av 
vissa tekniska hjälpmedel, kuratorsverksambet, instruktionsverksamhet, 
mödrakurser m m. Redan från de tidigaste åren kan dessa barn och ung
domar här få sakkunnig hjälp och omvårdnad utan att behöva skiljas 
från sina hem. 

Samma år startade staden ett av landets första externat för behandling 
och vård av förskolebarn med cerebral pares. Verksamheten har efter 
hand byggts ut och behandlingsarbetet intensifierats. Redan hösten 1954 
utvidgades verksamheten till att omfatta externatundervisning för skol
barn, som tidigare varit hänvisade till en begränsad undervisning i hem
met. Skolan omfattar tre skolavdelningar om vardera 7—10 barn avseen
de årskurserna 1—6 samt två särskoleavdelningar. 

I externatet är regelmässigt inskrivna ett 30-tal förskolebarn och lika 
inånga skolbarn. 

Under vistelsen, som för småbarnen uppfylls av särskilt avpassad lekbe-
tonad sysselsättning och övningar samt för skolbarnen av undervisning 
och sysselsättningsterapi, får barnen systematisk behandling och träning. 
Vid externatet tjänstgör sålunda förutom specialutbildad vårdpersonal lä-
Icarexpertis — varav en pediater, en barnpsykiater och en foniatriker — 
sjukgymnaster, talfelspedagog och barnpsykolog. Institutionen samarbetar 
nära med Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och Karolinska sjukhusets 
pediatriska klinik. 
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Barnen transporteras till och från externatet i särskilda småhussar. Lik
som övriga externat för handikappade barn är vistelsen avgiftsfri. 

Sedan år 1957 har genom barnavårdsnämndens försorg anordnats ko
loniverksamhet för barn med cerebral pares. Verksamheten, som tidigare 
varit förlagd till provisoriska lokaler i en förhyrd fastighet utanför Upp
sala, överflyttades f rom år 1960 till för ändamålet iordningställda per
manenta lokaler inom Barnens Dags koloniområde vid Fiskeboda. Verk
samheten, som bedrivs under två enmånadersperioder under sommaren, 
omfattar två grupper om vardera 16 barn i åldern 3—6 respektive 7—14 
år. Kolonivistelsen tar i första hand sikte på barnens rekreation och för
äldrarnas behov av vila och avkoppling men innefattar även viss under
stödjande behandling. 

I syfte att ge ungdomar med cerebral pares eller annat fysiskt handi
kapp möjlighet till kontakter och samvaro utanför hemmet startade bar
navårdsnämnden år 1955 i samarbete med De Vanföras Riksorganisa
tion (DVR) ungdomsverksamhet för ett 30-tal ungdomar. Verksamheten 
handhas numera av DVR med ekonomiskt bidrag från staden via barna
vårdsnämnden. 

I fråga om långvarigt kroppssjuka ungdomar i behov av kontinuerlig 
medicinsk tillsyn har sjukvårdsförvaltningen tills vidare genomfört provi
sorisk lösning av frågan genom att en vårdavdelning.i enplansbyggnad vid 
Blackebergs sjukhus f rom hösten 1958 tagits i anspråk och inrättats för 
ett tiotal långvarigt kroppssjuka yngre personer. Enligt föreliggande pla
ner är ifrågavarande provisorium avsett att avlösas av en permanent vård
enhet, speciellt utformad för sådant klientel och försedd med erforderliga 
terapeutiska anordningar. 

Bland åtgärder från stadens sida för här nämnda ungdomsklientel kan 
nämnas tillkomsten och utbyggnaden av stadens arbetsvärd, varigenom 
möjligheter beretts även ungdomar med cerebral pares till arbetsträning 
och skyddad sysselsättning. Se härom i Sociala Meddelandens specialnum
mer. Stockholms Socialvård I (nr 3—4/1964). 

De områden, som nu kräver särskilt intresse berör ungdomarnas och 
de något äldres problem. Då skoltiden är slut och den unge skall finna 
en plats i livet med krav på viss självständighet och eget ansvar ställes 
många av dessa ungdomar inför svårlösta problem. 

Praktiskt taget samtliga har behov av hjälp i någon form för sin anpass
ning till nya livssituationer. För åtskilliga krävs därtill omfattande stöd
åtgärder, ofta av bestående natur. Bostads-, sysselsättnings- och sociala 
anpassningsfrågor tränger sig härvid i förgrunden. 

Av utomordentlig betydelse för den sociala rehabiliteringen av handi
kappad ungdom är att kunna erbjuda en efter deras individuella förutsätt-
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ningar avpassad tillfredsställande bostadsmiljö. Frågan om en normalise
ring så långt möjligt av deras livsföring har ett direkt samband härmed. 

För dessa ungdomar har situationen nu förbättrats genom ett internat 
i Gubbängens ungdomshotell. Flera liknande planeras att komma till i en 
nära framtid. Se vidare s 277. 

Den moderna forskningen har visat, att stora möjligheter finns att träna 
upp hörsel- och talförmågan hos många hörselskadade barn under förut
sättning att de på ett tidigt stadium kommer under sakkunnig behand
ling. I småbarnsåldern är barnets efterhärmningsförmåga och överhuvud
taget förmåga att lära stor. Även för barn, som saknar användbara hör
selrester, är tidigt insatta åtgärder av betydelse för deras utveckling. 

I Stockholm inrättades i barnavårdsnämndens regi år 1956 en förskola 
för hörselskadade med plats för omkring 45 barn. 

Såväl totaldöva barn som barn med lindrigare hörseldefekter mottas 
lör behandling och undervisning, vilken sker dels i grupp, dels individuellt. 
Gruppundervisning sker till stor del i lekskolebetonad form. 

Personalen utgörs av en dövlärare tillika föreståndare jämte sju special
utbildade lärarinnor. Därjämte har skolan tillgång till audiologisk och me
dicinsk expertis och är i övrigt utrustad med tidsenlig teknisk apparatur. 

Förskolan för hörselskadade handhar också hemundervisning för bar
nen i åldrarna 15 mån—4 år, vilka är för små för att kunna tillgodogöra 
sig undervisningen i förskolan. Härigenom tillgodoses föräldrarnas be
hov av kontakt med hörselpedagogiskt sakkunnig, som undervisar och föl
jer barnets utveckling och biträder föräldrarna med anvisningar och råd. 
Tack vare denna hemundervisning kan föräldrarna påbörja hörselträning 
i hemmet, så snart hörselskadan är upptäckt. 

I samarbete med blindkonsulenten har inletts vissa stödåtgärder för blin
da och synskadade barn i förskolåldern. Någon organiserad verksamhet 
för dessa barn, vilkas antal är förhållandevis ringa, förekommer inte, men 
framgångsrika försök har gjorts med placering i enskilda fall i vanlig lek
skola eller daghem. Vidare ställs årligen genom barnavårdsnämndens för
sorg bandspelare i erforderlig utsträckning till förfogande för dessa barn, 
varigenom kan utnyttjas ett relativt rikhaltigt urval av s k talböcker. 

Inspektion och tillsyn 

Sedan 1956 har nyinrättats ett 150-tal institutionsenheter och under 
1966 beräknas ytterligare ett 20-tal tillkomma. Inberäknat ett mindre an
tal i privat regi — i flera fall med bidrag från staden — drivna barn
stugor beräknas vid slutet av år 1966 i runt tal 460 institutionsenheter stå 
under barnstugeavdelningens ledning och administration. Jämfört med 
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1956 innebär detta en ökning med mer än 50 procent, på tio år. Samt
liga dessa institutioner, som lämnar vård åt ca 18 000 barn står, jämte 
2 100 familjehem, under tillsyn av barnavårdsnämndens inspektion. 

Det är uppenbart att det, med den omfattning barnstugeverksamheten 
och därmed sammanhängande verksamhetsformer har, också krävts en be
tydande insats av målmedveten och inspirerande ledning och samman
hållning för att hålla det pedagogiska och vårdmässiga arbetet på en kva
litativt tillfredsställande nivå med en kunnig och levande insats från per
sonalens sida. Den lokala tillsynen och ledningen av verksamheten vid 
barnstugorna liksom tillsynen av familjehemmen handhas inom barnstu
geavdelningen av en konsulent och nio inspektriser. Varje inspektris sva
rar för ett distrikt inom staden, inom vilket inspektionen samordnas. 

I inspektionens uppgifter ingår — förutom den pedagogiska och vård
mässiga tillsynen — att bistå med de problem, som kan uppstå ifråga om 
barnens och föräldrarnas situation. I detta avsende sker ett nära samarbe
te med andra organ inom socialvården. Sedan flera år äger direkt samar
bete rum med den psykiska barn- och ungdomsvården genom en särskild 
barnpsykologisk konsulent i vars arbetsuppgifter bl a ingår att stå till för
fogande för barnstugorna i frågor, som rör exempelvis anpassningssvårig
heter eller andra utvecklingsstörningar hos barn. En förbättring i denna 
del har för övrigt genomförts genom att ett barnpsykiatriskt team, omfat
tande tre deltidstjänstgörande biträdande psykologer och en deltidstjänst
görande kurator, numera står till förfogande för verksamheten vid barn
stugorna. Teamets huvudsakliga uppgift är att verka som förbindelselänk 
mellan den psykiska barnavården och barnstugeverksamheten. Barnstuge- • 
personalen har härvid möjligheter att hänvända sig till dessa konsulter, 
då barn visar störningar av sådan art att man inte kan komma tillrätta 
med dem genom vanliga pedagogiska metoder. 

Alltsedan 1960 utövas en särskilt anordnad tillsyn av barn, vars för
äldrar under studietiden är bosatta i studenthemmet Nyponet. Barnen är 
uppdelade på grupper om tre barn under tillsyn av en examinerad barn
sköterska och under överinseende av en av mödrarna. Såsom arbetsgivare 
för barnsköterskorna står barnens föräldrar. Med verksamheten förenade 
administrativa arbetsuppgifter ombesörjs av en bland föräldrarna vald fa
miljesekreterare. Verksamheten står under fortlöpande tillsyn av familje
hemsinspektionen. Erfarenheterna av denna vårdform är alltjämt goda. 
Under år 1964 omfattade verksamheten 53 barn. Barnavårdsnämnden 
bidrar till kostnaderna för verksamheten med belopp motsvarande den 
ersättning, som utgår till familjehemmen vid heldagsvård av förskole
barn. Av barnens föräldrar uttas avgift enligt den för daghemsvården 
gällande taxan. 

Erfarenheterna av denna vårdform är goda. 
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I inspektionens arbetsuppgifter ingår även fortbildning av personalen 
vid barnstugorna. I syfte att ge personalen orientering i olika samhällsfrå
gor samt om utvecklingen och nya rön på framför allt barnavårdens om
råde anordnas sammankomster med föredrag i aktuella sociala, pedago
giska och allmänt praktiska frågor ävensom diskussioner kring gemen
samma problem. Även formlig kursverksamhet förekommer i form av fort
bildningskurser för barnsköterskor omfattande föreläsningar i skilda äm
nen jämte studiebesök. 

I detta sammanhang förtjänar också nämnas samarbetet med det i 
anslutning till Lärarhögskolans (till 1 juli 1964 Stockholms universitets) 
pedagogisk-psykologiska institution inrättade barnpsykologiska forsknings
institutet. Sedan hösten 1960 har också lokaler för laboratoriets verksam
het ställts till förfogande inom en av barnstugorna. En undersökning om 
emotionella spänningar bland sexåringar är slutförd och dess resultat redo
visas i tryck inom den närmaste tiden. En aktuell undersökning under 
laborator Sandels egid gäller trötthetssymtom hos daghemsbarn i åldrarna 
2, 4 och 6 år och dessa symtoms samband med såväl den pedagogiska 

Beläggningen vid barnstugorna under år 1964 
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ledningen som olika faktorer i daghem. Undersökningen beräknas vara 
klar att läggas fram i socialdepartementet under 1966. Senast planerade 
undersökning gäller kartläggning av vilka slags barn som leker med eld 
och varför. Eldsvådor som orsakats av barn åstadkommer varje år förlus
ter på över 10 miljoner kronor. Arbetet börjar i januari 1966 i samverkan 
med barnpsykologer. 

Barnstugeverksamheten ett betydelsefullt led i den 
förebyggande barnavården 

Motiven för det starka intresse barnavårdsnämnden framför allt under 
det senaste årtiondet ägnat de skilda grenarna inom barnstugeverksamhe
ten har sin självklara bakgrund i det organiska sambandet mellan dessa 
och barnavårdens allmänna uppgifter framförallt på det förebyggande 
planet. Inom ramen för den moderna barnavården har efter hand vuxit 
fram och byggts ut en mängd differentierade, kompletterande verksam
hetsformer av socialmedicinsk och barnpsykiatrisk art, som syftar till stöd 
och hjälp i olika situationer åt barn och föräldrar. Denna utveckling har 
betingats av de behov som framträtt i det praktiska barnavårdsarbetet. De 
senaste årtiondenas omvandling av samhällsstrukturen har självfallet in
te kunnat undgå att starkt påverka familjesituationen. Familjen är av oli
ka anledningar inte längre samma slutna enhet som förr och är inte hel
ler i samma grad som tidigare huvudsaklig bärare av normer och tradi
tioner. Erfarenheterna visar, att hemmen i hög grad är beroende av sam
hällets kompletterande stöd i fråga om vård och fostran av barnen. Som' 
en följd härav har den barnavårdande verksamheten efter hand fått en 
alltmer markerad familjepolitisk karaktär. 

Den nya barnavårdslagen lägger med rätta särskild vikt vid förebyggan
de åtgärder. I organisationen för denna förebyggande barnavård intar 
barnstugeverksamheten sedan länge en betydelsefull plats. AU erfarenhet 
framhäver oawisligen nödvändigheten av ökade samhälleliga insatser ifrå
ga om barnens fostran, tillsyn och vård. 

Daghem—lekskola — en pedagogisk enhet 
En eventuell lösning av barnstugeproblemen, som under den senaste tiden 
forts fram i den allmänna debatten och även på allvar diskuterats inom 
barnstugedelegationen, är en bättre samordning av daghem, lekskolor och 
fritidshem. Genom en samordning av de olika formerna för kollektiv-
barnpassning skulle systemet göras mera rörligt, så att formen för tillsyn 
skiftade med behovet. Dessa synpunkter har sedan länge framförts av den 

149 



centrala tillsynsmyndigheten, socialstyrelsen, bl a i de råd och anvisningar 
som lämnas vid planering för barnstugeverksamheten i landet. 

Stockholmskretsen av Sveriges förskollärares riksförbund har tagit upp 
frågan om sammanslagning av lekskola och daghem för att få den belyst 
ur rent pedagogisk synvinkel -— med sikte på ett pedagogiskt program 
anpassat till en framtida institution med flexibla tider, som kunde kallas 
förskola. En sådan förskola skulle ersätta de nuvarande daghemmen och 
lekskolorna och innebära att lekskolebarn och daghemsbarn skulle be
handlas lika; hel- och deltidsgrupper skulle slås ihop; det skulle bli större 
möjligheter till individuella vistelsetider för deltidsbarnen. Det innebure 
också ur psykologisk synpunkt att bryta med kvardröjande värderingar 
av lekskolor contra daghem. 

Från skolöverstyrelsehåll förs fram tanken på en försöksperiod på 3—5 
år med flexibla grupper. En ordentligt tilltagen försöksperiod kunde ge 
svar på frågorna om behovet av hjälpmedel, lokaler och personal och 
möjliggöra ändringar i programmet allt efter de nya erfarenheterna. 

Från Stockholms barnavårdsnämnd erinrar man i detta sammanhang 
om att över hälften av kön till daghemmen består av barn under två år. 
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»Socialborgarråd, stadsfullmäktige, ungdomsnämnd och barnavårds
nämnd i all ära, men det är barnavårdsnämndens fritidsavdelning som 
styr ungdomsverksamheten i den här stan. Det är därifrån impulserna 
kommer, det är avdelningens tjänstemän som i samråd med förenings
folk och ungdomsgårdsledare drar upp de riktlinjer, som sedan fast
ställs i parlamentarisk ordning. Ibland kritiseras fritidsavdelningen 
för självsvåld och ensidigt stöd åt ungdomsgårdsverksamheten på för
eningslivets bekostnad. Men flertalet ungdomsledare med seriös syn på 
ungdomsproblemen vill ge fritidsavdelningen en eloge för en mycket 
framsynt och i detalj välplanerad serviceverksamhet. Inte minst den 
idégivande verksamheten är föredömlig. Ingen annan kommun i lan
det torde kunna mäta sig med Stockholm i detta avseende. 

Ur tidningen Ungdom i storstad 

Stockholms barnavårdsnämnds fritidsavdelning 

HÖGKVARTERETS ADRESS: Klarabergsgatan 35, mitt i hjärtat av det nya cityt. 

FUNKTION under ledning av stadens ungdomsintendent och en stor stab experter: 
1. Administration av 57 ungdomsgårdar och verksamheten där: klubbar, grupper, 

hobby, programaftnar, föredrag, teater, film, danskvällar, kurser, som ger ung
domsledare nya hobbytips, fräscha program och debattuppslag. 

2. Administration av barn- och ungdomsteatrarna, creative dramatics, pjäsgrupper, 
teaterverkstad, föreställningar varje vecka. 

3. Kontakt med och rådgivning till ett par tusen ideella organisationer, sex hem
gårdar m fl — om ekonomiska spörsmål, bidrag, lokalproblem m m. 

4. Fältverksamhet av åtta assistenter som försöker få sniffargäng och »tunnelbane-
hängare» in i ordnade förhållanden. 

5. Konsulenttjänst för information i alkoholfrågor m m. 
6. Ungdomsupplysning: rådgivning till ungdom ifråga om personliga problem, stu

dier, arbete, fritid m m samt rumsanskaffning. 
1 300 ungdomsledare är allt som allt engagerade i detta ungdomsarbete. 
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Fortfarande lever sinnet för 
pionjärinsatser. 
Ungdomarna i Johanneshov 
upptäckte en outgrävd bit av 
huset där deras ungdomsgård 
var belägen. 
Med hacka och med spade och 
hinkar att bära jorden i gick de 
till verket. 
Så småningom stötte de på 
byggnadsstadgan och väntar 
besked om hur det skall bli. 
Innan dess hade både pojkar 
och flickor slitit valkar i 
händerna på sig i underjorden. 



Till för ungdomarnas skull 

Jättelika arbetsuppgifter för huvudstadens förebyggande-
fostrande ungdomsverksamhet 

Av ungdomsintendent ANNA-GRETA GUSTAFSON 

Är 1939 öppnades de första kommunala barnstugorna i Stockholm. Des
sa var belägna i en bebyggelse, som speciellt avsåg mindre bemedlade 
barnrika familjer. Ganska snart visade det sig att barnen och ungdomarna 
var i behov av en fritidsverksamhet. Även denna förlades till barnstugor
na, som således på kvällstid användes för fritidsverksamhet — en kombi
nation av lokalanvändning, som man i dag inte finner särskilt lämplig. Till 
en början organiserades verksamheten på barnavårdsnämndens uppdrag 
av ungdomsråd1 och ungdomsföreningar, som för detta erhöll vissa bi
drag. Efter ett par år bad ett av ungdomsråden att få befrias från upp
draget. Även i övrigt redovisades svårigheter med en verksamhet, som an
sågs ligga utanför den gängse föreningsverksamheten och som inte tillför
de föreningslivet några nya medlemmar. Vid den fortsatta utbyggnaden 
överfördes därför de kommunala ungdomsgårdarna till en central ledning 
under den dåvarande ungdomsbyrån. Från och med år 1948 blev fritids
avdelningen en självständig avdelning inom barnavårdsnämnden med ar
betsuppgifter, som avsåg ungdomens fritidsverksamhet och stödet till för
eningslivet. 

Behovet av en systematisering och en arbetsplan för arbetet gjorde sig 
emellertid alltmer gällande. Ar 1954 lades därför utredningen Ungdom 
och fritid fram, vilken utarbetats inom barnavårdsförvaltningen. Ungdom 
och fritid, som i princip godkändes av stadsfullmäktige, innehöll två hu
vudpunkter eller riktlinjer, efter vilka stadens ungdomsverksamhet skulle 
utbyggas. Den ena av dessa riktlinjer var att staden skulle medverka till 
en planmässig utbyggnad av lokaler för ungdomsverksamheten. Den and
ra riktlinjen avsåg de personella resurserna såväl för ungdomsgårdsverk
samheten som för ungdomsorganisationernas distriktssammanslutningar. 

I korthet innefattade principbesluten följande. Varje stadsdel skulle 
förses med lokaler för ungdomens fritidsverksamhet. De äldre stadsdelar
na skulle kompletteras allteftersom byggnationen tillät detta. De nya 
stadsdelarna skulle redan från begynnelsen planeras med tanke på ung
domsgårdsverksamhet liksom för ungdomsföreningar i en omfattning, som 
svarade mot antalet barn och ungdomar i vissa åldrar. Principbeslutet av
såg naturligtvis inte enbart tillkomsten av lokaler utan också driften av 
desamma. 

Beträffande de personella resurserna uttalades att varje större ungdoms
gård eller grupp av mindre ungdomsgårdar skulle ha gårdsföreståndare 
med heltidstjänstgöring. För distriktsorganisationernas del föreslogs bidrag 
för att möjliggöra anställande av heltidsanställda instruktörer, vars hu-

1 På initiativ av den kände idrottsmannen, folkskolläraren Edvin Wide förenades hu
vudstadens organisationer i samarbetsorganet ungdomsrådet. Det första ungdomsrådet 
bildades i Bromma år 1927. Ungdomsråden sökte förvärva sig lokaler. Till dessa gav 
staden bidrag, främst av engångskaraktär. Bromma UR fick det första kommunala 
bidraget år 1928. 
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vuduppgifter bl a skulle vara nybildning av föreningar och ledarutbild
ning. 

F ö innebar principbesluten i anslutning till ovanstående huvudpunkter 
klart uttalade riktlinjer för en utvecklad ungdomsgårdsverksamhet och för 
ett omfattande och brett upplagt stöd till föreningslivet. Att föreningsliv 
och ungdomsgårdsverksamhet på ett lyckligt sätt kompletterade varandra 
fastslogs med utgångspunkt från de erfarenheter, som man erhållit under 
de gångna åren. 

Redan året efter Ungdom och fritid kom nästa utredning, Barnteater 
och barnunderhållning. Utbyggnaden av barn- och ungdomsteatrar är en 
följd härav. 

F r o m år 1955 förlades till fritidsavdelningen ungdomsupplysningen, 
som tidigare varit en egen förvaltning och vars arbetsuppgift innebar att 
hålla kontakt med den nyinflyttade ungdomen och att medverka till att 
deras bostadsfråga löstes. 

Ungdomsstyrelse inrättas 

Då ungdomsupplysningen år 1955 överflyttades till fritidsavdelningen 
upphörde därmed den självständiga förvaltningen med namnet ungdoms
styrelsen. Samtidigt inrättades emellertid en delegation inom barnavårds
nämnden, som fick överta namnet ungdomsstyrelsen. Skälet för ungdoms
styrelsens tillkomst var naturligtvis att fritidsfrågorna blivit så omfattan
de att de skulle tillförsäkras ett specialintresse från de ledamöter, som 
fått säte och stämma där och som naturligtvis borde vara utsedda med 
hänsyn till sina speciella kvalifikationer för och erfarenheter från ung
domens fritidsverksamhet. Ungdomsstyrelsen är dessutom förstärkt med 
ytterligare representanter, som hämtats ur ungdomens föreningsliv. Den 
slutgiltiga sammansättningen är alltså att av ungdomsstyrelsens nio leda
möter fem tillika representerar barnavårdsnämnden medan fyra repre
senterar ungdomsorganisationerna. 

Det är således denna församling, som bereder alla frågor, som avser 
ungdomens fritidsverksamhet, ungdomsgårdarna, barnteatrarna, stödet till 
föreningslivet, utbyggnaden av lokaler, service m m och som bedömer frå
gorna ur det vida perspektiv, som inrymmer såväl de allmänt ungdoms-
fostrande som de sociala synpunkterna. 

Fritidsavdelningens arbetsuppgifter växte snabbt. Den omfattande ut
byggnaden av nya stadsdelar, större krav ifråga om ungdomsarbete, ett 
behov av ökad kontakt med föreningslivet, allt medverkade till att fritids
avdelningens resurser behövde förstärkas. 

År 1958 kom den efterlängtade omorganisation, som skulle innebära en 
avsevärd förstärkt apparat med en klarare och effektivare arbetsför
delning. Omorganisationen innebar en uppdelning på byråer som var och 
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en fick sina speciella arbetsuppgifter, men där förutsättningarna för och 
behovet av god kontakt byråerna emellan var givna från början. 

Fr o m år 1964 har skett en komplettering av fritidsavdelningens ar
betsuppgifter. I samband med en utredning Ungdom och alkohol god
kände stadsfullmäktige en utbyggnad, som tog sikte på att intensifiera 
upplysningsverksamheten kring alkoholfrågan. Till fritidsavdelningen är 
således sedan 1965 knuten en konsulent i alkoholfrågor, som har till 
huvudsaklig uppgift att syssla med upplysningsverksamhet av skilda slag 
kring alkoholfrågan och rökproblemet, men som också skall kunna svara 
för vissa utåtriktade kampanjer och kontakter. 

Ungdomsupplysningen har samtidigt förstärkts med vissa kurativa re
surser för att effektivare kunna sköta den allmänna sociala rådgivningen 
och dessutom intensifiera sin medverkan vid lösningen av ungdomarnas 
bostadsfråga. 

Fritidsavdelningens arbetsuppgifter och organisation 

Fritidsavdelningens arbetsuppgifter kan sammanfattas i några huvud
punkter: 
att administrera och organisera verksamheten vid de kommunala ung
domsgårdarna och barn- och ungdomsteatrarna 

att svara för bidragsgivningen till föreningslivet och att genom kontaktåt
gärder befrämja detta — service av olika slag, kontakt och upplysnings
verksamhet 

att svara för ledarrekryteringen och -utbildningen samt för fortbildning 
av ledare vid ungdomsgårdar och barnteatrar 

att genom allmän upplysningsverksamhet åt ungdom vara den behjälplig 
i olika frågor beträffande bostad, fritid, utbildning, att förmedla bostä
der åt ungdom, främst möblerade rum, samt att förmedla hyresgäster till 
stadens ungdomshotell 

att genom olika åtgärder och upplysningskampanjer ge informationer åt 
nyinflyttad ungdom, att bedriva upplysningsverksamhet om alkohol-, nar
kotika- och rökfrågan m m 

att utföra ett planeringsarbete i följande avseenden: 
för verksamheten vid egna institutioner — ungdomsgårdar och barn
teater — också på det metodiska planet 
för stödet till föreningslivet i form av kontakt, service och bidrag 
för ledarrekrytering och -utbildning 
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för lokalplanering 
för åtgärder i anledning av ungdomssituationen i olika lokala bostads
områden 

att hålla kontakt med andra förvaltningar, institutioner och samhällsor
gan 

att förvalta anslag och att utarbeta förslag till lönestat och omkostnads
stat för fritidsavdelningens centrala förvaltning för ungdomsgårdar och 
barnteatrar, för bidragsgivningen till föreningslivet samt att besvara re
misser och verkställa utredningar beträffande olika ungdomsfrämjande 
åtgärder. 

Fritidsavdelningen omfattar således ungdomsgårdsbyrån, föreningsbyrån, 
barn- och ungdomsteaterbyrån, konsulenten i alkoholfrågor och ung
domsupplysningen samt expeditionen. Ett filmotek har inrättats och är 
liksom hobbysektion och programtjänst underställt ungdomsgårdsbyrån. 

Inklusive föreståndare för de kommunala ungdomsgårdarna och barn
teatrarna omfattar fritidsavdelningen ca 80 heltidsanställda tjänstemän, 
varav flertalet på ordinarie tjänster. Därtill kommer drygt 1 200 deltids-
eller timanställda ledare. 

Lokalkostnaderna för fritidsverksamheten är i barnavårdsnämndens 
stat för 1966 beräknade till 2,5 miljoner kronor. Bara inredningen av pla
nerade ungdomsgårdar kommer att kosta ca 170 000 kronor. Driftkostna
derna går på 1 082 000 kronor. I den klumpsumman ingår bl a upplys
ningsverksamhet i alkoholfrågor med 90 000 kronor. Fritidsavdelningens 
budget belöper sig till inemot 14 miljoner kronor. 

Nya undersökningar visar att Stockholms ungdomsgårdar når 
40—60 procent av tonåringarna 

I en enkät utförd av 1962 års ungdomsutredning konstateras att ca 50 
procent av ungdomen är föreningsanslutna. Det finns anledning förmoda 
att siffran ligger lägre för städer och tätorter. Erfarenheten säger vidare 
att hälften av de föreningsanslutna tilhör idrottsföreningar. Samma er
farenhet går igen beträffande ungdomar som besöker ungdomsgårdar, där 
bland de drygt 40 procent föreningsanslutna huvuddelen tillhörde grup
pen idrottspojkar. 

Fritidens kvantitet är enorm i tonåren. 70 procent av ungdomsgårds
besökarna — så visar ett par undersökningar från Stockholm och Täby 
— går på ungdomsgården minst 3 kvällar i veckan. Trots att man ofta 
dessutom har en föreningskväll! 

Ungdomens föreningsliv sträcker sig i sin medlemskader ner till 7 år 
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Scrvicehjälp med programhjälp åt ledarna. For varje verksamhet finns på fritidsavdel
ningen listor över verktyg och utrustning. 

Program för ungdomsgårdarna kan givelvis utformas på många och mycket olika sätt. 
Det är också uppenbart att uppläggningen av denna form av verksamhet kan bjuda på 
många problem. 

Ungdomsgårdarnas verksamhet har också under årens lopp bedömts olika, kanske mest 
beroende på de olika utgångspunkter man haft vid sin bedömning. Hur en ungdomgårds 
verksamhet gestaltar sig beror också i mycket stor utsträckning på de intressen och den 
skicklighet föreståndaren äger. 



och upp till 25 år. Många organisationer är utpräglade barnorganisatio
ner, medan främst de politiska ungdomsorganisationerna endast har verk
samhet för dem som är över 15 år. Även om övre gränsen för ungdoms
gårdarna är 20 år, arbetar de i sin tur så gott som uteslutande med ung
dom i åldern 14—18 år, av det skälet att just dessa åldersgrupper behöver 
samhället ägna speciella ansträngningar. 

Ur ett par inom fritidsavdelningen nyligen genomförda undersökningar 
på ett 10-tal av Stockholms ungdomsgårdar belägna i stadsdelscentrum 
kan en del intressanta siffror hämtas. 16-åringar både bland pojkar och 
flickor, utgör största andelen besökare. Men 80 procent av Farstas 17-
och 18-åringar går på gården och av Fruängens 15-åringar av båda könen 
är 78,4 procent ungdomsgårdsbesökare. I Hässelby Strand t ex härrör 
gårdsbesökarna med 32,9, 36,1 och 31,0 procent ur resp socialgrupp 1, 2 
och 3, medan motsvarande siffror i grannstadsdelen Hässelby gård är 
16,3, 38,1 och 45,6 procent. Det är sannolikt så att andelen ur resp grupp 
i huvudsak svarar mot befolkningssammansättningen i de båda stads
delarna. Man kan konstatera att Stockholms ungdomsgårdar inom resp 
stadsdel når 40—60 procent av 14—17-åringar, ibland litet lägre, ibland 
högre. Totalt för staden blir siffran lägre av det enkla skälet att alla 
stadsdelar ännu inte har ungdomsgårdar eller att de ungdomsgårdar som 
finns inte är av »stadsdelskaraktär» och således har för låg kapacitet för 
att tillgodose de mångskiftande intressen som finns. 

Det gäller att vidmakthålla intresset och skapa kontinuitet i arbetet 

I allt ungdomsarbete gäller det att lyssna till tendenser i tiden, att förstå 
att moderiktningarna skiftar, i går raggare, i dag sunar och mods, i mor
gon . . . och att för varje »generation» eller grupp bjuda något som attra
herar och ger innehåll och spänning. Det är ibland lätt att för dagen 
fånga upp ett intresse och samla stora medlemsskaror, få publicitet och 
medvind och tro att därmed är allting väl. Det är när glansen kring ini
tiativet förflyktigats som det verkliga jobbet börjar, detta att skapa kon-
tinuitet i arbetet, att bibehålla intresset och fläkten av äventyr, att hjälpa 
ungdomarna till en berättigad utveckling av intresse, talang och framför
allt kamratskap. Kort sagt att inte göra ungdomarna besvikna på det som 
började så bra och storstilat. 

Stockholms ungdomar har skiftande behov och intressen. Ingen rikt
ning, ingen organisation eller fritidsverksamhet kan omfatta alla eller er
bjuda allting. Vår stad har tagit konsekvenserna därav och söker på olika 
sätt ge förutsättningar för ett rikt utbud på fritidens område. En likrikt
ning eller en åtstramning är oförenlig med en aktiv och framsynt ung
domspolitik. 
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Ungdomsgården i arbete 

Ungdomsgårdarna, som startade i helt blygsam skala inrymda i barnstu
gor eller i lokaler avsedda för annat bruk, har numera helt accepterats 
som samhällsinstitutioner, som vi behöver. De har sin givna plats bredvid 
andra nyttigheter för befolkningen i en stadsdel. Man kan säga att källar-
stadiet och panncentralsstadiet har passerats och centrumungdomsgårdar 
har kommit i stället. De nya stadsdelarna får således sina ungdomsgårds
lokaler i eller i anslutning till stadsdelens centrum, alltså just den plats 
där människor möts, där saker och ting händer och dit ungdomar kom
mer för att träffas. De har också fått en utformning, som kommer ung
domarna att känna att detta är deras egen gård, tänkt, önskad och byggd 
för dem. Och där utformningen blivit sådan som funktionen kräver, bå
de specialiserad och flexibel, både kompakt och differentierad, utformad 
efter våra nuvarande erfarenheter av ungdom och ungdomsverksamhet, 
och med samhällets önskemål om att åstadkomma något för och med 
ungdomarna beaktade. 

Ungdomsgårdarnas antal uppgår nu till 57 och till dem ca 60 annex
lokaler, vilka disponeras från en kväll per vecka till kanske veckans alla 
sju dagar. Dessutom finns 252 lokalenheter för 233 föreningar (klubb
hem), ett 90-tal ungdomsrådslokaler och 6 hemgårdar. Ytterligare 5 nya 
ungdomsgårdar beräknas kunna tas i bruk under 1966. Stockholm kom
mer att 1966 ha 62 ungdomsgårdar och ett 70-tal annexlokaler. I led
ningen för varje ungdomsgård står en gårdsföreståndare. För de större 
gårdarna eller för gårdar i mera svårarbetade områden är gårdsförestån
daren heltidsanställd, medan man på de övriga har deltidsanställd arbets
kraft. Till sin hjälp har föreståndarna timanställda ungdomsledare för 
olika slag av uppgifter. Ungdomsgårdarna står öppna för alla ungdomar 
i åldrarna 14—20 år. Också yngre kan få tillträde till viss s k yngreverk-
samhet, som är skild från den övriga verksamheten och åldersinriktad för 
just dessa åldersgruppers behov. 

De kommunala ungdomsgårdarna är partipolitiskt och religiöst neutra
la, vilket bör tolkas så att ingen speciell inriktning har något huvudinfly
tande. Men lika självklart är att ungdomarna inom ungdomsgårdens ram 
i olika former av program möter de olika organisationernas idéer och 
målsättningar. 

Principen i ungdomsgårdsverksamheten är att samhället ställer lokaler 
till förfogande för ungdomar under fritid. I dessa lokaler möter tonåring
arna vuxna människor, kommer i kontakt med principer och tankar som 
bärs fram av demokratiska föreningar och möter dessutom initiativ till 
egen aktivitet inom skilda intresseområden. Verksamheten bedrivs efter 
tre huvudlinjer vid våra ungdomsgårdar, den öppna linjen, den slutna 
linjen och nöjesverksamheten. 
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DEN ÖPPNA VERKSAMHETEN 

Den öppna verksamheten blir för flertalet ungdomar inkörsporten till ge
menskapen i ungdomsgårdarna. 

Ungdomskafé och lekhall och eventuellt en samlingssal är de viktigaste 
öppna lokalerna. Kaféet är platsen där man möts, där inga krav på aktivi
tet ställs, där inget serveringstvång förekommer och där kaféföreståndaren 
närmast är ett slags värd eller värdinna för lokalen. Försäljningsverksam
heten är ett underordnat moment men viktigt i och för sig genom de 
möjligheter till improvisationer, veckodagsrytm eller gårdstraditioner, som 
den kan ge. Förutom kaféföreståndaren finns ytterligare minst en ledare i 
de öppna lokalerna, alla valda med stor omsorg, ty de utgör det vänliga, 
välkomnande ansiktet mot ungdomarna, det som kan ha ett avgörande 
inflytande för den fortsatta trivseln och engagemanget i verksamheten. 
Trots de stora krav som ställs på kaféföreståndaren (som oftast är en 
kvinna) trivs denne i den ungdomliga omgivningen och känner sig fylla en 
stor uppgift i att finnas till hands som vuxen med vuxnas synpunkter. I 
lokalerna finns tillgång till tidskrifter, sällskapsspel, radio och grammo
fon. Ofta finns också en TV, ett resultat av ekonomisk aktivitet bland 
ungdomar på gården. Just i kaféet, där ungdomarna sitter tillsammans 
med kamrater är miljön lämplig för programinslag av skilda slag. Kafé
programmen har det gemensamt, antingen det är den enkla tävlingen el
ler en diskussionsinledning kring samlevnadsproblem eller kring förhål
landena i andra länder, att det samlar ungdomar kring något, som upp
levs gemensamt och som ger uppslag till tankar, kanske studium, till upp
levelser och till ökad förståelse för egna och andras problem. 

Till den öppna verksamheten räknas också lekhallen, det största utrym
met i ungdomsgården och som tjänar så många olika ändamål. Här kan 
försiggå bordtennis, rytmik, inomhusfotboll, gymnastik och andra fysiska 
aktiviteter. Det är lekhallen, som på gårdens danskväll byter ansikte och 
får värme och charm genom dekorationer och kulört ljus. Lekhallen är 
också utrymmet för gårdsbasaren, då gårdskassan tillförs välbehövliga 
slantar för en efterlängtad investering eller ett humanitärt ändamål. Där 
ingen särskild samlingssal finns blir lekhallen teatersalong, när ungdoms
gårdarnas teaterturné gästar gården. Ungdomsgårdsteatern är värd sin 
särskilda presentation! Trots all god teater, som finns i vår huvudstad, vi
sar det sig att endast ett fåtal av ungdomarna någonsin har besökt en rik
tig teater. Om inte ungdomarna vill komma till teatern får således teatern 
komma till ungdomarna! Med professionella skådespelare och regissör 
har pjäser satts upp, lämpade att spela i ungdomsgårdsmiljö. 

Vår ungdomsgårdsteater — erkänd i teaterkretsar och recenserad i 
dagspressen — har turnerat med flera pjäser, t ex Lik till salu av Dario 
Fo, Flyktingen av Fritz Hochwälder och Trångt om saligheten av Valen-
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tin Katajev, vilka alltså ibland uppförts i den finaste teatersalong, ibland 
på ett stycke kafégolv bara någon meter från närmaste åskådare. Och för 
ungdomarna har det inneburit en teaterupplevelse, något nytt och spän
nande, som man gärna återkommer till. Ett annat resultat är att teater
abonnemangen har blivit eftersökta och under 1965 såldes genom vår 
programtjänst 5 000 biljetter till de vanliga föreställningarna på stadens 
teatrar. Säkerligen ett bidrag till den kulturella fostran, som ungdoms
gårdarna vill medverka till! 

DEN SLUTNA LINJEN 

Den slutna verksamheten spelar en ojämförligt viktig roll i ungdomsgår
darnas liv. Under år 1964 redovisade ungdomsgårdarna sammanlagt för 
de båda terminerna 1 937 grupper och klubbar med sammanlagt 30 499 
deltagare. Inom denna verksamhetsgrupp finner man alla former för ak
tivitet från det enkla sysslandet till det avancerade fritidsstudiet i ett loc
kande ämne. Intressegrupper med foto, sömnad, matlagning, sport, teater 
och musik samlar många flitiga deltagare. Ärliga mannekänguppvisningar 
och utställningar visar prov på oanad flit och uppslagsrikedom hos både 
pojkar och flickor. Fototävlingar och -utställningar fyller ibland ganska 
höga krav på konstnärlighet och teknik. Turneringar i simning, bordten
nis, volleyboll, fotboll och kraftsport visar bredden på den idrottsliga 
verksamheten. Det är kanske just här som ungdomsgårdsverksamheten 
skiljer sig från annan fritidsverksamhet för ungdom, just genom bredden 
på verksamheten. De många kan vara med, känna sig uppnå ett resultat, . 
uppleva tillfredsställelse med en prestation. De planerade fem ungdoms
gårdarna väntas medföra att gruppverksamheten ökar med över 200 grup
per. Kamratklubben, tonårsgruppen, flickklubb, pojkklubb eller blandade 
gänget är en annan verksamhetstyp inom slutna linjen och kanske den 
som bedöms som särskilt värdefull. 

Några barngrupper anordnar inte fritidsavdelningen vid sina ungdoms
gårdar av den anledningen att verksamheten vänder sig till tonåringar. 
Vid barnteatrarna är det däremot som nämnts uteslutande gruppverk
samhet som alltså omfattar 4 000 barn. I kamratklubbarna som sysslar 
med varierande ting, ges rikliga tillfällen att föra in diskussioner och upp
slag, som man vill ungdomarna skall möta, fundera över och bilda sig 
en uppfattning om. I den här typen av klubbar, som till sin karaktär 
ganska nära ansluter sig till föreningstypen, förekommer under ett ter
minsprogram en rad tonårsaktuella frågor, t ex sexualfrågan, alkoholfrå
gan, samhällsfrågor av olika slag, samlevnadsfrågor och kulturfrågor, poli
tik, livsåskådning och mycket annat. Svårigheten är inte att samla ung
domar kring dessa frågor utan att behålla det väckta intresset genom att 
mogna, vuxna människor med uppfattningar och åsikter vågar diskutera 
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och tala med ungdomarna. Till hjälp i den slutna verksamheten har ung
domsgårdsbyrån utarbetat klubbprogram och handledningar, som ger 
klubbledare råd och anvisningar, uppslag och idéer för verksamheten vilka 
sedan kan omsättas allt efter klubbens, föreningens eller gruppens spe
ciella inriktning eller intresse. Den ökade gruppverksamheten kräver mera 
ledare. För denna grupp ledare har utprovats en ny kursform : en metodik
kurs för ledare som redan har fått grundutbildning och har en viss er
farenhet av ungdomsgårdsarbete. 

UNGDOMSGÅRDAR — SOM NÖJESCENTRUM 

Nöjesverksamheten är den tredje linjen inom ungdomsgårdarnas verk
samhet. Ungdomsgårdarna har ju i Stockholm fått en lokal anknytning 
till de olika stadsdelarna och i huvudsak besöks de av ungdomar, som bor 
runt om i bostadsområdet. Det har därför setts som helt naturligt att ung
domsgården också skall utgöra replipunkten för ungdomarnas nöjen. I 
flertalet ungdomsgårdar förekommer en kväll per vecka en sk program
kväll, då gårdsungdomar från program-, musik-, teater- och dansgrupper 
uppträder för de övriga. Något programinslag »utifrån», en artist eller en 
kortfilm, brukar också förekomma. En kväll i veckan, oftast och helst lör
dagskvällar, är det danskväll på de större ungdomsgårdarna, som då bru
kar engagera någon populär orkester, kanske fjolårets gårdsgäng! Dessa 
danskvällar vänder sig speciellt till tonåringarna i åldern under aderton 
år, då det både för dem och deras föräldrar känns tryggt, att de dansar 
på »hemmaplan». 

På danskvällen byter ungdomsgården ansikte och ger intryck av fest 
och stämning. Miljöskapande detaljer i form av ljus, blommor, dekor och 
färg medverkar härtill men också dansgästerna själva som helt självklart 
klätt sig i bästa kostymen eller dansklänningen. En lokal festtradition för 
tonåringarna vill ungdomsgården medverka till att skapa i en rytm kring 
de mera regelbundna arrangemangen och med höjdpunkter i de mera 
speciella festerna. 

N Y Å R S F E S T I N A T T — OCH KANSKE AUGUSTIFESTINATT 

Nyårsfestinatt är numera årets största fest och den skapades såsom ett 
alternativ till de kravaller, som försiggick i stadens centrala delar på ny
årsnatten. Det första nyårsfestinattåret var 1957 och sedan dess har årli
gen anordnats en fest med ett uppbåd av de artister och orkestrar, som 
har ungdomens öra. På ungdomsgårdar, i skolor, idrottshallar, t o m i Blå 
Hallen i Stadshuset ordnas fester, som varar till ett bra tag över midnatt. 
Även grannkommunerna deltar numera i denna jättefest, som samlar 
14 000—15 000 ungdomar till fest på drygt 25-talet platser. Festerna or
ganiseras genom fritidsavdelningens försorg och samverkan sker med lo-
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kala ungdomsgårdarna och med föreningar, som är medarrangörer. Sta
den har ställt 60 000 kronor per år till förfogande för festerna. 

Med samma bakgrund — att skapa alternativ till bråkiga kravallvanor 
— har påskarrangemangen kommit till. Långfredagen anordnas på ett 
stort antal gårdar program med varierande inslag, då engagerade artis
ter, kåsörer och orkestrar medverkar till ett välbesökt arrangemang men 
där gårdens egen programklubb och egna förmågor ger väsentliga bidrag 
till festernas litet samkvämsbetonade karaktär. Med erfarenhet av hur lätt 
det uppstår gatubråk, när de stora ungdomsskarorna återvänder från 
sommarferierna och ser sig inte ha någonstans att ta vägen har fritids
avdelningen nu planer på att 1966 anordna en till hemstaden välkom
nande augustifestinatt i stil med nyårsarrangemangen. 

FÄLTVERKSAMHETEN — UPPSÖKANDE KRING ANNORLUNDA GRUPPER 

Till ungdomsgårdarna kommer skaror av ungdom. En del besöker bara 
sin »klubb» en gång per vecka. Andra besöker den öppna verksamheten 
ytterligare någon kväll. Och en del, så visar en ungdomsgårdsundersök
ning från år 1960, besöker ungdomsgården 5 kvällar per vecka. Under år 
1964 redovisades en besöksstatistik enligt vilken deltagare i verksamheten 
på kvällstid under vårterminen (normalvecka) var 33 517 och på höst
terminen 36 530, vartill kommer drygt 15 000 per vecka i dagverksam
heten för skolungdom. Men ändå finns det många ungdomar, som nås 
varken av ungdomsgårdarna eller av annan fritidsverksamhet, trots att 
de behöver och önskar en fritidssysselsättning. Vi kan kalla dem de »svår- . 
kontaktade». Inom ungdomsgårdsbyråns verksamhet har organiserats en 
speciell fältverksamhet med ett team av fältassistenter. Dessa, som fått 
var sitt distrikt i staden i huvudsak med samma gränser som barna
vårdsdistrikten, söker upp grupper av ungdomar, som hänger i gathörn, 
runt korvstånd, i parkområden eller i källare. Det behöver varken vara 
fråga om kriminalitet eller annan asocialitet utan ett allmänt hängande, 
som kan bli bekymmersamt om något fantasifullt ledarämne får grepp om 
gruppen. Med dessa gäng etablerar fältassistenten kontakt, ser till att en 
ledare och en lokal är ett attraktivt alternativ till sysslolösheten. Ur dylika 
gäng har bildats många aktiva klubbar, danskurser, Eva-cirklar, rese
klubbar, motorklubbar m m. Skulle det behövas individuella åtgärder för 
någon av gängmedlemmarna är det lätt att åstadkomma en dylik kontakt 
genom det nära samarbete, som sker med t ex barnavårdsnämndens so
ciala avdelning. Alltsedan denna fältverksamhet igångsatts som en för
söksverksamhet år 1956 har verksamheten utvecklats och breddats och väl 
svarat mot de förväntningar som ställts. 

Ett intimt samarbete äger rum med barnavårdsnämndens sociala av
delning, med polis och med skola. Bland dessa »svårkontaktade» ungdo-
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mar återfinns naturligtvis sådana som har behov av en organiserad fri
tidsverksamhet varje kväll i veckan och som också behöver en nära per
sonlig kontakt med en vuxen. Med detta som bakgrund har barnavårds
nämnden fr o m 1964 fått medel för ytterligare fältassistenter, som skall 
ha som uppgift en intensivverksamhet med sådana grupper av ungdomar. 

MERA MARKERAD GRUPPBILDNING BLAND UNGDOMARNA STÄLLER 
NYA KRAV PÂ UNGDOMSGÅRDARNA 

De allra senaste åren har karakteriserats av en alltmera markerad grupp
bildning bland ungdomarna i samhället: å ena sidan de utlandsinspire-
rade »modsen» som i något slags återgång till naturen väckte uppseende 
på gator och torg genom sitt bruk av nappar, sitt långa hår på pojkarna 
och sin primitiva klädsel, och å andra sidan de mera traditionella och 
korthåriga s k »sunarna». Mellan dessa ytterligheter har formerat sig 
grupper av »halvsunar» och »halvmods» och en grupp »präktiga» som 
inte vill ha kontakt med någon av grupperna. Om sådana ytliga skill
nader kan synas tillfälliga så har det dock i alldeles särskilt hög grad kas
tat strålkastarljuset på den tendens till uppdelning som de nya bostads
områdena skapar. 

Bekantskapen mellan olika ungdomar befrämjas inte naturligt. Områ
denas gruppering kring centra och T-stationer skapar en gränsdragning 
där man inte umgås på andra sidan gränsen. Skolans system med den 
svagare klassammanhållningen skapar en form av oro som understryks 
av ny uppdelning på linjer och specialiteter, med håltimmar, praktik
tjänstgöring, lektioner i specialsalar i andra ändan av skolan etc. De has
tiga modesvängningarna t ex när det gäller musik bryter traditionella 
gränser och skapar nya grupper där motsättningen mellan åldrarna mar
keras mera än förut. 

För ungdomsgården innebär detta ett krav på anpassning och omställ
ning. Det blir lätt så att en gård tas om hand av en viss grupp ungdomar 
som andra inte tolererar och dessa tar då avstånd och går inte dit, utan 
säger fariseiskt: »Skönt att inte vi är sådana där.» Ute i samhället kan 
sådana avståndstaganden ta formen av handgripligheter mot de till synes 
olika. 

I det läget måste ungdomsgården inrikta sig på en differentiering i 
högre grad än förut. Man resonerar så här: Gruppen i källargången säger 
sig, att den inte vill gå till gården, och gården domineras av olikheten 
mellan dessa ungdomar. Genom att avdela ett speciellt hörn kan man få 
källargruppen att känna sig hemmastadd också den. Småningom tolererar 
grupperna varandra och börjar umgås i känslan av att olikheten inte är 
så betydande. 

Man skulle ha kunnat välja vägen att låta källargruppen vara kvar i 
sin isolering — gett dem en lokal i källaren där de var. Men skall sam-
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hället i detta läge underlätta gruppisolationen? Är det inte nödvändigt att 
motverka tendensen att människor går och tycker illa om varandra på 
grund av förmenta olikheter? Arbetet med att skapa ungdomsgården till 
en plats för grupper av olika slag kan emellertid inte utföras i en hand
vändning. Det är tidsödande och kräver förtänksamhet och dessutom sto
ra utrymmen. För det aktuella arbetsåret kan det illustreras av att flera 
av våra större gårdar fått arbeta med två skilda öppna verksamhetsgrup
per samtidigt närvarande på gården fast i skilda lokaler. Så småningom 
har man på alla ställen fått de olika ungdomarna att vara med i samma 
intresse- och kamratgrupper. 

Genom kontakten med sådana olikheter har man fått upp spår på and
ra olikheter, tänkesätt och uppförande och det måste bli kommande års 
uppgift att bredda vägen till gården för alla som skulle behöva förmånen 
av att få ta del av de samhälleliga resurser som ställts fram åt tonårs
ungdomar. 

Bland mera märkbara tendenser i tonårsvärlden måste bruket av alko
hol och narkotika nämnas. Fortfarande är det ett problem för en täm
ligen liten grupp men ändå värt att uppmärksammas. Tendenserna till 
framväxande av ett missbrukarklientel i 15—20-årsgruppen är klart märk
bara. Ungdomar som gång på gång, lördag efter lördag, kommer påver
kade. De allt tydligare tendenserna till att sömnmedel och andra läke
medel används i berusningssyfte är klart skönjbara i bilden av idag. Länge 
har det från ungdomsledarhåll ropats på en klinik i det förebyggande 
arbetets tjänst. Än viktigare för ungdomsgården vore om man hade till
gång till fler vuxna personer som i det dagliga arbetet kunde koppla över 
ungdomars intresse på medhjälp och ansvar, ge uppgifter och stödja dem 
vid utförandet. Tyvärr växer kretsen av sådana personer fram i en alltför 
ringa takt. I och för sig förklarligt att det går sakta — men beklagligt för 
resultatet ur samhällets synpunkt. 

Helt skall emellertid inte de skötsamma ungdomarnas alkoholproblem 
förbigås. Det finns tecken som talar för att det till synes oskyldiga bruket 
av vin och sprit har nått en långt större utbredning i de yngre tonårs
grupperna än förut. Samtidigt kan man notera goda tecken bland ung
domar över huvud taget. De nya »mods»-grupperna har visat en positiv 
inställning till aktiv verksamhet som mycket skiljer sig från de ofta mera 
svårflirtade ungdomar som ibland dominerat gårdarna tidigare. 

Kring arbetet med de besvärliga ungdomarna har utarbetats en hand
ledning, som tar upp problemen och ger praktiska anvisningar. 

D E UTET ÄLDRE UNGDOMARNA 

Just i fältverksamheten når man ofta ungdomar, som är litet äldre än 
genomsnittet av ungdomsgårdarnas besökare. Erfarenheterna visar att vis
sa åldersgränser är svåra att överbrygga. 
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14-åringen behöver en ny och litet vuxnare miljö än vad 12—13-åringen 
behöver och verksamheten har formats för att möta det behovet. Men 
17—18-åringen kan finna ungdomsgården »barnslig» och lämna den trots 
att fritidsvanorna i övrigt inte har ändrat karaktär. 

På ungdomsgården söker man möta detta behov av en fritidsservice för 
de äldre genom en för dem mera åldersinriktad klubbverksamhet. Men 
detta är inte alltid nog. Utöver sin klubbkväll behöver de mötas i en mil
jö, som ger utrymme just för dem och deras intressen. Bilen har alltmer 
blivit det naturliga kommunikationsmedlet för ungdomar — yrkesarbe
tande och skolungdom — över 18 år och ger dem förutsättningar att 
snabbt röra sig över stora avstånd. 

Utvecklingen kommer säkerligen att leda därhän att det är motiverat 
och välbetänkt att beakta dessa litet äldre ungdomars fritidsvanor och ge 
dem särskilda replipunkter, där de känner sig hemma och där samhället 
också kan möta dem och deras kontaktbehov. Se vidare härom under 
rubriken Interkommunalt samarbetsorgan för allmän ungdomsverksamhet 
i Stor-Stockholm s 247. 

HOBBY, PROGRAM, FILMOTEK 

Inom ungdomsgårdsbyrån, som leds av ungdomsgårdskonsulenten, är ock
så organiserad dels en hobbysektion, dels en programtjänst och ett filmo
tek. Hobbysektionen utarbetar modeller och uppslag, vilka ifråga om ma
teriel, verktyg, tillverkning och kostnader svarar mot ungdomsgårdars och 
föreningars möjligheter, samtidigt som det iakttas att de föremål som till
verkas fyller kraven på god smak, konstnärlighet och funktion. För att nå 
ut till ledare med tips om nya uppslag anordnas bl a hantverksgillen, där 
besökarna själva får pröva på material och verktyg. Men också kurser an
ordnas för både förenings- och ungdomsgårdsledare. 

Programtjänsten svarar för den tidigare nämnda ungdomsgårdsteatern. 
Men den är också behjälplig med råd och uppslag ifråga om artister, or
kestrar och föreläsare. Ungdomsgårdarna blir ofta den första scen, som de 
blivande »stjärnorna» debuterar på, ofta själva framvuxna ur ungdoms
gårdsmiljö och programklubbar. Vid särskilda programuppvisningar får 
»debutanter» och andra visa upn vad de förmår och blir upptagna i sär
skilda kataloger, avsedda för léaare vid föreningar och ungdomsgårdar. 
Programtjänsten medverkar likaledes vid vissa centrala gemensamma pro
gram, som genomförs, t ex internationella veckan, påskarrangemang o dyl. 

Filmoteket omfattar ett antal filmer, bildband, apparatur som bandspe
lare och projektorer, som utlånas till föreningar och ungdomsgårdar. 

GÅRDSSTYRELSER 

Redan tidigare prövades gårdsråd och gårdsstyrelser vid våra ungdoms
gårdar. För ett par år sedan tog idén med gårdsstyrelser fastare form. Ett 
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femtontal av de större gårdarna har nu gårdsstyrelser, valda av ungdoms
styrelsen. Dessa gårdsstyrelser består av de självskrivna ledamöterna, ung
domsgårdsföreståndaren och gårdskassören. Dessutom ingår tre represen
tanter för de lokala ungdomsföreningarna samt en representant för för
äldrar eller skola. Gårdsstyrelsen kan sedan förstärkas med representanter 
för ungdomarna men också med andra som har särskilt intresse för ung
domsverksamheten. Den första mandatperioden om två år har just gått ut 
och de första erfarenheterna har summerats. Ungdomarna i en ungdoms
gård känner sig som medlemmar och erlägger också en medlemsavgift på 
fem kronor per år. Deltagandet i en klubb eller grupp medför också i regel 
en speciell klubbavgift. Deltagarna får själva bekosta material för sådant 
som t ex förfärdigas i en hobbygrupp. Särskilda avgifter uttas också vid 
program- och danskvällar, som i huvudsak »bör gå ihop», såvida det inte 
rör sig om särskilt små gårdar i behov av programstöd. 

Naturligtvis får ungdomarna betala det som de förtär i kaféet. 

SAMARBETET MED UNGDOMSFÖRENINGARNA 

I ungdomsgårdarnas instruktion ingår att samarbeta med det lokaia för
eningslivet. Ungdomsföreningar, som bedriver verksamhet i de aktuella 
åldrarna kan disponera ungdomsgårdarnas lokaler kostnadsfritt. Barnverk
samheten likaså, som förläggs till tidiga kvällstimmar på lördagar och sön
dagar. Den förening, som vill sätta till ledare och svara för fritidsgrup
per inom ungdomsgården får sina kostnader betalade. Föreningarna är 
välkomna med programinslag i gårdsverksamheten och får överhuvud
taget den service, som ungdomsgårdarna kan ge. Speciellt är samarbetet 
med idrottsföreningarna livligt och mångskiftande och flera idrottsför
eningar har fötts på ungdomsgårdarna. Också andra organisationer har 
visat stort intresse och målmedvetenhet i kontakterna, som ungdomsgår
darnas personal i sin tur har till uppgift att sköta på ett aktivt och sam
arbetsvilligt sätt. På det praktiska planet fungerar också samarbetet väl 
mellan ungdomsgårdar och föreningar, bl a som ett resultat av erfaren
heten att båda formerna av verksamhet behövs. Det är inte en fråga om 
konkurrens om ungdomarna utan en fråga om samverkan för att göra 
flertalet ungdomars fritid så meningsfylld och utvecklande som möjligt. 

Stödet till föreningslivet 

Före år 1947 utgick bidrag över barnavårdsnämndens stat endast spora
diskt till ungdomens föreningsliv och då för speciella ändamål. Därefter 
har emellertid utgått årliga bidrag till ungdomsföreningarnas huvud
sammanslutningar, nämligen ungdomsråd och distriktsorganisationer. Bi-
dragsgivningen har därefter ökat till att omfatta också hemgårdar och 
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3 R E D 1 N G 

Planerade lokaler 
•••• Invånare 15.000 

Den ungdomsvänliga stadsdelen i särklass lovar det nya Bredäng att bli. Det beräknas 
att under 1965 flyttat hit 15 000 invånare. Över hela stadsdelen finns lokaler för 
barn- och ungdomsverksamhet, Det är en omfattande långtidsplanering, där barnverk
samheten tillgodoses i närheten av bostäderna medan tonåringarnas fritidsbehov i 
huvudsak löses i ungdomslokalerna i centrum. En långtidsplanering i lokalhänseende av 



detta slaget kräver också en planering på sikt av verksamhetens innehåll, ledarrekrytering 
och -utbildning och en samverkan av omfattande slag. 

Västra Bredäng är det första området i Stockholm, där lek- och bilplatser helt skilts åt. 
Varje hus har fått en bilfri sida. Genomgående entréer betyder att bilfolket kommer in i 
huset lika enkelt som barnen som leker på den bilfria sidan. 



Bidragsgivning till ungdomens föreningsliv 1966 

Stockholms stads stöd till ungdomens eget föreningsliv saknar motsvarighet i någon 
annan kommun i landet. 

Översyn av bidragsformer och bidragsvillkor 
Stockholms stads ungdomsstyrelse har på initiativ av borgarrådet Sören Carlson 
tillsatt en parlamentarisk femmannakommitté, som skall granska den kommunala 
anslagspolitiken till ungdomsråd, distriktsorganisationer och enskilda föreningar 
samt pröva eventuella nya bidragsformer. Kommittén har kommit med ett del
förslag beträffande bidragen till distriktets organisationer och beträffande hyres
bidragen. Förslagen är beaktade i budgeten för år 1966 och nya bidragsprinciper 
beräknas bli antagna vid stadsfullmäktigesammanträde under föråret 1966. 

Det finns anledning att nu — 10 år efter utredningen Ungdom och fritids 
tillkomst — förutsättningslöst gå igenom gällande bidragsformer och bidrags
villkor och att med ledning av de erfarenheter och resultat som kan utvinnas av 
den hittills bedrivna verksamheten samt med hänsynstagande till föreningslivets 
egna önskemål, dra upp riktlinjer för de fortsatta insatserna på detta område. 
En anledning till översynen är också att 1962 års statliga ungdomsutredning ny
ligen framlagt förslag till nya bidragskonstruktioner för det.statliga stödet till 
ungdomsorganisationerna, varför det bör övervägas om några av de principiella 
och praktiska lösningar, som denna utredning kommit fram till, kan tillämpas 
på Stockholmsförhållanden. 
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några andra organisationer med ungdomsarbete på programmet. Ar 1954 
uppgick bidragen till 590 000 kronor. Redan året därpå utökades bidragen 
till 728 000 kronor, som en konsekvens av de förslag, som framlades i ut
redningen »Ungdom och fritid». Nya bidragsformer hade föreslagits: 
startbidrag, hyresbidrag och instruktörsbidrag. För 1965 uppgick bidragen 
till ungdomsråd, ungdomsföreningar etc till i allt 3 610 000 kronor; 1966 
ökar anslagen med en miljon kronor. Bidragen har ökats såväl kvanti
tativt som kvalitativt och nya bidragsformer har även införts, bl a fri-
tidsgruppsbidrag, bidrag till utrustning av klubblokaler, bidrag till ung
domsledarkurser, bidrag till lägerkurser. Under den senaste tioårsperio
den har de direkta ekonomiska bidragen, vilka utgår över barnavårds
nämndens stat till ungdomsorganisationerna och andra sammanslutningar 
med verksamhet för barn och ungdom femdubblats. Även de politiska 
ungdomsorganisationerna blir delaktiga av detta stöd förbehållslöst enligt 
kommunalt beslut. 

Genom bidragsgivningen till de förefintliga tjugo ungdomsråden har 
dessa tillförsäkrats ett 90-tal lokaler, som ställts till deras förfogande och 
där staden svarar för samtliga lokalkostnader, hyror, lyse, värme och städ-
kostnader. Dessutom erhåller ungdomsråden bidrag till sina administra
tionskostnader och till »öppen verksamhet», om denna bedrivs under ung-
domsgårdsliknande former. Till de sex verksamma hemgårdarna utgår 
likaledes bidrag enligt något liknande principer. Till ungdomsråd och 
hemgårdar har under 1965 utgått 2 028 000 kronor. Ungdomsråden hyr i 
sin tur ut sina resp lokaler till organisationer. 

Distriktsorganisationerna torde vara den bidragspart, som erhållit den • 
största höjningen under den nämnda perioden sedan 1954, då bidraget 
utgjorde 57 500 kronor, medan det i 1965 års stat är upptaget till 770 500 
kronor. Distriktsorganisationerna erhåller expeditionsbidrag med enhet
liga belopp. 

Vidare utgår instruktörsbidrag, som har sin motsvarighet på riksplanet 
och möjliggör för distriktsorganisationerna att anställa instruktörer el
ler konsulenter, som avdelas för nybildningsverksamhet, ledarutbildning 
och andra administrativa arbetsuppgifter. Instruktörsbidragen är fn 
15 000 kronor per år och instruktör. Några organisationer erhåller två 
instruktörsbidrag. Under vardera åren 1964 och 1965 utgick 28 instruk
törsbidrag till en totalsumma av 457 500 kronor. 

I samband med att nya föreningar bildas åsamkas distriktet en del 
kostnader för den systematiska genomarbetningen av området. Även se
dan föreningen bildats föreligger vissa tröskelsvårigheter av ekonomisk 
art. Startbidragen på 500 kronor per nystartad förening har velat avhjäl
pa något av denna startsvårighet. 

Fritidsgruppsbidragen tillkom år 1959 som en kompletterande bidrags-
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form till den statliga bidragsgivningen. Bidraget utgår f n med 25 kronor 
per redovisad grupp. 

De sistnämnda fyra bidragsformerna utgår endast till distriktsorganisa
tionerna eller till deras medlemsföreningar, vilka senare också erhåller av
sevärda bidrag direkt från ungdomsråden. Fr o m år 1957 har inrättats 
speciella bidrag till ungdomsledarkurser för att stimulera till ledaranskaff-
ning och -utbildning. 

Att tillgodose ungdomsföreningarnas behov av lokaler har varit ett 
primärt önskemål för barnavårdsnämnden. En av de nya bidragsformerna 
från år 1955 var hyresbidrag till enskilda ungdomsföreningar med egna 
lokaler, sk klubbhem. Vid den första bidragsgivningen fördelades på 
denna post till 38 föreningar 30 000 kronor, medan i 1964 års fördelning 
233 föreningar med 252 lokalenheter fick dela 487 290 kronor. Bidragsfor
men har otvivelaktigt haft den verkan att föreningarna skaffat sig egna 
lokaler, vilket har haft till följd en livligare föreningsverksamhet. Bidra
gen har kvalitativt höjts dels genom att procentsatsen höjts till maximum 
70 procent av hyran och dels att maximibeloppen höjts från 1 800 kronor 
till 5 500 kronor. 

De nya »klubbhem», som föreningslivet skaffar sig, behöver en utrust
ning, varför speciella utrustningsbidrag införts. Dessa ger föreningen en 
grundplåt av 1 000 kronor att utrusta lokalen med. 

Under år 1964 tillsatte ungdomsstyrelsen en kommitté, som fick i upp
drag att förutsättningslöst göra en översyn över gällande bidragsformer 
och bidragsregler samt att med utgångspunkt från vunna resultat och 
erfarenheter dra upp riktlinjer för de fortsatta insatserna. Ledamöterna i 
kommittén är representanter för olika politiska och ideella riktningar 
inom ungdomens föreningsliv. 

Kommittén har avlämnat ett delförslag. Detta innebär en ännu gene-
resare bidragsgivning ifråga om hyresbidrag och utrustningsbidrag. Vidare 
föreslås nya bidragsprinciper för distriktsorganisationernas centrala verk
samhet, varvid expeditions- och instruktörsbidrag ersätts med grundbi
drag, instruktörsbidrag och rörligt bidrag. 

Föreningsbyrån, under ledning av föreningskonsulenten, bedriver en 
omfattande föreningstjänst. Månatligen hålls kontaktträffar med distrikts
organisationernas instruktörer och med ungdomsrådens heltidsanställda 
personal. Dessutom samlas man årligen till en tvådagarskonferens i nå
got internat. Vid dessa kontaktträffar förekommer i regel ett föredrag 
eller en diskussionsinledning kring något aktuellt ämne inom ungdomsar
betets pedagogik eller metodik, diskussion om bidragsformer, lokalplane
ring och andra speciella lokala intressen. Som nämnts står också hobby
sektioner och programtjänst liksom övrig ungdomsgårdsservice till för
eningslivets förfogande och utnyttjas väl av detta. 
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Genom föreningsbyrån anordnas åtskilliga kurser för föreningslivet och 
i samråd med detta, främst i vissa specialämnen, t ex öppet ungdomsar
bete, filmmaskinistkurser, hobbykurser. 

Ett periodiskt informationsblad, Aktuellt, presenterar det material som 
utarbetats inom fritidsavdelningens olika byråer liksom andra nyheter av 
värde för ungdomsarbetet, filmer, litteratur m m. Bladet tillställs samt
liga föreningar och ungdoms- eller hemgårdar i Stockholm. 

En omfattande samordning är numera genomförd, då det gäller lokal
planering i de stadsdelar som är under byggnad eller projektering. Som 
exempel kan det nya Bredäng nämnas, som i centrum erhållit en kom
munal ungdomsgård, ungdomsrådslokaler och tre klubbhem samt i övri
ga delar av bebyggelsen ytterligare sju klubbhem. Därvid har iakttagits 
att lokaler för barnverksamhet, scouter och Unga örnar, fått sina lokaler 
av typ kvartersgård medan lokaler för tonårsverksamhet placerats mera 
centralt. 

Fritidsavdelningen har i allt större utsträckning kunnat vara organisa
tionerna behjälplig i olika avseenden, inte minst ifråga om lokalplanering, 
kursverksamhet och den öppna verksamhetens problematik. 

Barn- och ungdomsteatrar 

Redan år 1942 startades den första barnteatern i Stockholm i ett biblioteks 
barnavdelning. Under många år blev detta den enda barnteatern. Efter 
den tidigare nämnda utredningen år 1955 tog barn teaterverksamheten 
fast form och nya teatrar inrättades. En barnteaterkonsulent tillsattes och . 
tillförde arbetet kontinuitet, inspiration och fasta riktlinjer. Nu finns det 
nio barn- och ungdomsteatrar och ytterligare ett par är under planering 
cch projektering. Teatrarna vänder sig i första hand till barn i åldern 
7—15 år, men också de något äldre kan vara med. Bland de äldre före
kommer en nyrekrytering till pjäsgrupper eller till sådana former som 
jazzbalett, som vunnit enorm popularitet. Barnavårdsförvaltningen, som 
verkställde utredningen om barnteater, kände väl behovet av en verksam
hetsform, som skulle tillvarata barnets spontana behov av uttrycksfull lek 
och som skulle kunna vara utvecklande i många avseenden. Det viktigas
te skulle vara att låta barnen själva vara med om detta skapande och 
låta föreställningen bli den festliga finalen i ett lagarbete, som omspänt 
många stimulerande timmar. 

F n sysselsätts ca 6 000 barn vid våra nio fasta barn- och ungdoms
teatrar och sex annexteatrar, som 1966 ökas till 14. Så gott som alla deltar 
i någon form av grupparbete. Vid var och en av teatrarna ges minst en 
föreställning per vecka, då barnen för sina kamrater spelar upp en pjäs. 
Ibland har samtliga teatrar och grupper samlats kring någon större ge
mensam uppgift, så är t ex Bokens Dag ett sådant tillfälle, då teatrarna 
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gemensamt bidrar med ett programinslag. För de äldre ungdomarna har 
gjorts försök med att låta dem spela någon pjäs med ett innehåll, som 
speciellt förmått engagera dem. »Drama i fjällen» är en sådan pjäs, lik
som »Vi väntar på Rickard», vilka också turnerat på ungdomsgårdar och 
där föreställningen följts av diskussion med åskådarna. 

Teatrarna har utformats som riktiga teatrar med scen, salong och loger. 
Men lika viktigt för verksamheten är också verkstaden för kuliss- och 
dräkttillverkning och utrymmen för grupparbete, där barn och ungdomar 
får arbeta i pjäs-, musik- eller dansgrupper. De teatrar som inrättats har 
fått en nära anknytning till ungdomsgårdarna av flera skäl. Lokalerna 
kan användas gemensamt, eftersom det oftast rör sig om olika tider. Tea
tersalongen och scenen kan frigöras för ungdomsgårdens programkvällar. 
Lekhall och klubbrum kan användas för teaterns gruppverksamhet under 
de tidigare kvällstimmarna. Viss utrustning kan vara gemensam. Andra 
och lika vägande skäl är att de båda verksamhetsformerna kan utöva en 
stimulerande inverkan på varandra. 

Grupper från daghem, lekskolor och skolor får besöka teatrarna. Före
ställningar ges på pensionärshem och vid olika föreningssammankomster 
m m. Under 1964 hade vi 33 000 åskådare vid de föreställningar och upp-
spel som barnen och ungdomarna gav för sina kamrater vid den egna och 
övriga teatrar. Mammacirklar vid teatrarna bildar intresserade stödgrup
per, som hjälper till med kostymsömnad och dylikt. Ungdomsgrupper har 
i studiesyfte tillsammans med sina ledare sett föreställningar på Stock
holms olika teatrar. 

Ungdomsupplysningen 

Till Stockholm inflyttar f n årligen 25 000 ungdomar i åldern 15—25 år 
inklusive dem som kommer hit för tillfälliga studier. För många av dessa 
innebär storstaden påfrestningar och problem. Ungdomsupplysningen har 
årligen kontakt med ca 7 000 ungdomar, varav flertalet är nyinflyttade, 
för att ge råd och upplysningar beträffande bostad, studier, fritid och per
sonliga problem. Utöver förstagångsbesöken får byrån räkna med tre, 
fyratusen återbesök. Det stora flertalet har svårigheter med att skaffa bo
stad och Ungdomsupplysningen förmedlar årligen ca 1 300 rum, varav den 
största delen är privatrum medan en del utgörs av rum på stadens ung
domshotell. Många ungdomar har också behov av social rådgivning och 
med den inledningsvis omnämnda förstärkningen av Ungdomsupplysning
en hoppas man kunna öka förutsättningarna för att hjälpa de ungdomar, 
som denna väg söker hjälp med sina problem. 

Upplysningsverksamheten har på sistone även inriktats på att avråda 
ungdomen från att över huvud börja röka och att förmå ungdomar, som 
redan har utbildade rökvanor att vänja sig av med dessa. 
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Onsdagskul 

Storstaden vill säga sitt Välkommen till de ungdomar som flyttar hit för 
studier eller arbete. Alla i åldern 15—25 år inbjuds till en fest »onsdags-
kul» — 7—8 sådana fester arrangeras per år — vid vilken ungdomen dels 
bjuds ett underhållningsprogram med dans, dels informeras om vad fri
tidsavdelningen erbjuder i form av fritidsverksamhet (föreningar och ung
domsgårdar), bostadsförmedling och rådgivning; också föreningar ges 
tillfälle att presentera sin verksamhet. 

Ungdomsledarutbildning 

Redan i slutet på 40-talet utgick de första kommunala medlen till ung
domsledarutbildning dels i organisationernas egen regi och dels i barna
vårdsnämndens. F r o m år 1957 utgår årliga bidrag till organisationernas 
kursverksamhet, som för år 1964 omfattade 118 kurser med drygt 2 111 
deltagare. I fritidsavdelningens egen regi anordnades en rad kurser av 
olika karaktär, introduktionskurser för blivande ungdomsgårdsledare, 
filmmaskinistkurser, högre ledarkurser för gårdsföreståndare och för 
distriktsinstruktörer mm. Denna egna kursverksamhet omfattade drygt 
3 000 deltagare, varav många från föreningslivet. 

Hösten 1963 startade Stockholms Stads Ungdomsledarinstitut såsom en 
yrkesskola, för vilken barnavårdsnämnden är huvudman, och för vilken . 
statsbidrag utgår från skolöverstyrelsen. Undervisningen avser ge utbild
ning för sådana som vill bli yrkesverksamma såsom ungdomsgårds- eller 
hemgårdsföreståndare, såsom konsulent eller instruktör inom ungdoms
organisationerna eller som fritidsledare inom andra verksamhetsformer. 
Utbildningen pågår under dagtid och omfattar 40 veckors undervisning 
med 40 timmar per vecka. Psykologi, sociologi, historia och samhällskun
skap, kulturell orientering samt ungdomsarbetets pedagogik och metodik 
är huvudgrupperingen för kursplanen, som i sig rymmer både teoretisk 
undervisning och praktisk tillämpning. 

Successivt har det förebyggande—ungdomsfostrande arbetet getts re
surser i Stockholm. Stödet till föreningslivet har ökats och tar sikte på 
några av de väsentligaste stödformerna. Lokalplaneringen har utvecklats 
till att också omfatta de enskilda föreningarnas behov och samarbetet 
kring de nya stadsdelarnas ungdomsverksamhet har blivit en konsekvens 
av denna långtidsplanering. Ungdomsgårdsverksamheten har breddats 
och funnit nya vägar, en metodik har utformats, som i många stycken har 
varit vägledande för annat ungdomsarbete. Ledarinstitutet torde vara den 
hörnsten i bygget, som hittills fattats. 
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Samarbete med polis, skola och föräldrar 

Inte bara fältverksamheten utan ungdomsgårdarna i gemen har samarbete 
med polisen. Det har tagit sig uttryck i de s k deckarklubbarna men också 
i gemensam planläggning för att lösa problem. Under åren har ofta kon
taktträffar genomförts mellan polisbefäl, civilpatruller och ungdomsgårds
personal. 

På ett flertal ungdomsgårdar bedrivs samarbete med föräldraföreningar 
och med föräldrar till gårdens egna besökare. 

Med skolan har samarbetet uppehållits genom en målmedveten inrikt
ning mot att få medverka i arbetet med föräldrakontakten. Från ett fler
tal skolor har föräldraföreningsrepresentanter inbjudits till gårdarna. För
äldraföreningar har genomfört möten på ungdomsgårdar och i många 
fall har samlingar skett för lärare. De s k pedagogiska dagarna har visat 
sig vara utmärkta tillfällen att bjuda lärare till ungdomsgården för infor
mation och samtal. — Ur denna kontaktverksamhet framsprang önske
mål om att skolornas elever skulle kunna få disponera ungdomsgårdarna 
under frukostraster och håltimmar. I regel har man frukostrastöppet, men 
några undantag kompletterar med håltimmeöppet kring huvudrasten. På 
varje lokal finns minst två vuxna ledare och vanligen också en arbets
kraft i serveringen, i de flesta fall hemmafruar. Till dessas heder må sä
gas att inga egentliga svårigheter ur ordningssynpunkt har noterats. Ung
domarna sysselsätter sig med sällskapsspel, enkel sporty tidningsläsning, 
läxläsning. För närvarande kan antalet besökare vid rastverksamheten 
uppgå till över 15 000 ungdomar per vecka Från ungdomsgårdarnas sida 
har målsättningen varit, att detta är ett gemensamt företag för vilket sko
la och ungdomsgård har ett gemensamt ansvar. 

Vid de tillfällen då åtgärder är påkallade mot grupper av ungdomar, 
har fältverksamheten, ungdomsgårdarna och de olika barnavårdsbyråer
na planerat gemensamma framstötar, där polisen ofta tagit den första kon
takten och barnavårdsbyrån har gjort snabbingripanden mot särskilt svårt 
belastade, under det att ungdomsgården/fältverksamheten samtidigt vid
tagit extraåtgärder för sysselsättningen. 

Ungdomsgårdarnas personalfrågor 

har som tidigare handhafts av den specielle ledarutbildningsassistenten på 
ungdomsgårdsbyrån. Genom annonsering når man kontakt med personer 
som sagt sig ha intresse för ledaruppdrag och dessa har sedermera samlats 
till den 40 timmar långa anställningskursen. 11 sådana kurser med sam
manlagt ca 500 inskrivna deltagare anordnades under 1965. Drygt fyra
hundra av deltagarna placerades i verksamheten. Frågan om när och var
för ledare slutar har ägnats uppmärksamhet. Det har redovisats många 
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skäl men den genomgående orsaken tycks vara att så få människor äger 
förtrogenhet med umgänge med tonåringar av i dag. Det är tvivelaktigt 
om man kan lära sig det teoretiskt och i varje fall kräva en lång tids till
vänjning och flertalet av dem som slutar har inte orkat igenom denna 
långa förberedelsetid. Det kan vara anledning att här påpeka de svårig
heter som skolan har i dag med läraranskaffning och läraranpassning. 
Svårigheterna äger otvivelaktigt släktskapstycke. 

För ledare anordnas en lång rad andra kurser, såväl centralt som lokalt, 
t ex i ungdomspsykologi, talteknik, programteknik, sport, hobby, uteverk
samhet, klubbarbetsteknik, tillsyn. Ny är kursen för ledare i modern dans. 
För blivande föreståndare anordnas en kvällskurs, och olika kategorier 
av ledare samlas i början av vårterminen till diskussioner kring den sam
lande rubriken: Eniga om vad? Dessa diskussioner samlar flera hundra 
ledare. I samband med terminsstarten i januari och september inbjuds till 
en söndagssamling för sportledare, hobbyledare, programledare. Utställ
ningar i olika ungdomsgårdar illustrerar teknik och metod. Föreståndar
na erbjuds delta i kurser i ungdomsgårdsmetodik. 

Material till ledarna 

För att ge stöd till ledare i arbetet ges ut dels hobby, lek- och tävlings
blad och dessutom en tryckt instruktion kring arbetet i klubbar, sysselsätt
ningsgrupper, programklubbar och ungdomskaféer. Den bär namnet Upp
drag på ungdomsgården. För att ge påtaglighet åt frågan om tonåringars 
attityder och känslor har utarbetats en teckningssamling under namnet " 
På v ä g . . . Den används som underlag vid diskussioner och grupparbete 
kring ämnet ungdomskunskap. För att nå en enhetlighet i kursmetodiken 
och för att underlätta för kursledarna har utgetts 12 häften under den 
samlande titeln Facit för ledarkurser. Detta senare material salubjuds t v 
inte till utomstående. För att kungöra föreningarnas möjligheter att dis
ponera lokal på ungdomsgårdar har utgetts broschyren: Ledig lokal kost
nadsfri! 

Den tidiga gårdsstängningen har skapat svårigheter för fältverksam
heten. Man har övertygats om att förlänga verksamhetsterminerna, i varje 
fall inom vissa kritiska områden, men också om att verksamheten borde 
ändra karaktär inför sommaren. 

För den sakens skull har på flera ställen inrättats s k sommarkaféer. 
Bakom ordet döljer sig tankarna på mindre och tillfälliga lokaler med 
tillgång till uterum. Erfarenheterna är mycket goda och dessa kaféer har 
visat sig samla många ungdomar. I Arsta Centrum där lokaltillgången är 
begränsad har hela arrangemanget genomförts på torget under ett flertal 
kvällar. Där har varit spel och sportmöjligheter och servering. I Gubb-
ängen har man haft en uteungdomsgård (Tonårsparken UTE) med 
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sportmöjligheter, spisarberså, kafé, och i arbetsvagnar lokaler för inom-
husverksamheter. 

I fråga om nya verksamheter har startats en typ av öppen verksamhet 
på Johanneshovsgården avsedd för ungdomar som står under PBU:s 
tillsyn och vård. Verksamheten heter Jolly Club och pågår en kväll per 
vecka. 

Fritidsavdelningen har utgett en bok om ungdomsarbetets metodik, 
Uppdrag på ungdomsgården. Författare till skriften är ungdomsvårdskon
sulent Bengt Lindfors. 

Faktorer som påverkar programskapande och diskussion i förenings- och ungdoms
arbetet — en idéskiss ur en av Fritidsavdelningens handledningar. Birgit Pettersson har 
gjort teckningen. 
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Rik på fritid 

Barnavårdsnämndens fritidsavdelning presenterar former och 
program för de ungas fritidssysselsättningar 

Barnavårdsnämndens fritidsavdelning är i organisatoriskt avseende uppde
lad på ungdomsgårdsbyrån, föreningsbyrån, barn- och ungdomsteatern, 
konsulenten för alkoholfrågor, ungdomsupplysningen och expeditionen. 
År 1963 tillkom Stockholms stads ungdomsledarinstitut, vilket t v sorterar 
under fritidsavdelningen. 

Föreningsbyrån 

Föreningsbyrån är fritidsavdelningens organ för kontakt, information, bi-
dragsgivning och teknisk service till ungdomens föreningsliv. Byrån ord
nar träffar för heltidsanställda instruktörer en gång i månaden. Genom 
träffarna har skapats ett forum för debatt och överläggning mellan de 
mest olikartade distriktsorganisationer i Stockholm. Erfarenheten säger 
att detta varit till båtnad för samarbete mellan organisationernas funk
tionärer, som kunnat träffas till diskussion på »neutral» mark. Dessa 
sammankomster har ägnats allmänna frågor, metodproblem och sam
verkan. Instruktörsträffarna förläggs till olika fritidslokaler i staden. Där
med uppnås också syftet att kunna presentera skilda slag av anläggningar, 
som handhas av kommun, enskilda föreningar eller samarbetsorgan. En 
gång årligen genomförs en tvådagarskonferens för distriktsinstruktörerna. 

Inalles 457 500 kronor utgick i instruktörsbidrag under 1964 till 28 
distriktsorganisationer med en eller flera heltidsanställda instruktörer. 

KONTAKTEN MED UNGDOMSRÅDEN OCH DET LOKALA FÖRENINGSLIVET 

är omfattande och kompletterar samverkan med distriktsorganisationerna. 
Tjugo ungdomsråd är uttryck för det lokala föreningslivets samverkan. 
Ungdomsrådens verksamhetsområden följer i regel församlingsgränserna. 
Några ungdomsråd omfattar emellertid flera församlingar. Det har be
dömts som värdefullt att de heltidsanställda funktionärerna inom ung
domsråden fått delta i träffar och konferenser med distriktsinstruktörerna. 

För en verksam ungdomsförening har tillgången på egna ungdomsloka
ler en värdefull och stimulerande effekt. Genom den nya klubblokalen 
skapas en central samlingspunkt i föreningens liv och detta aktiviserar 
och inspirerar till nya aktiviteter. Från stadens sida har denna utveck
ling stimulerats och antalet nytillkomna klubbhem speglar en intressant 
och för organisationerna betydelsefull utveckling. Ar 1959 utgick i hyres
bidrag 139 394 kronor fördelade på 119 föreningar. 1965 var motsvaran
de uppgifter 487 290 kronor och 233 föreningar. Tillkomsten av ett fler
tal klubbhem har säkerligen sin bakgrund i stadens bidragsgivning. Bi
dragsbeloppens kraftiga ökning har sin grund i såväl nya klubbhem som 
förbättrade bidragsmöjligheter. Under 1963 förbättrades villkoren för 
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hyresbidrag till föreningar med egna klubblokaler ytterligare och högre 
bidrag utgår för olika lokalenheter. Under 1966 väntas ytterligare höj
ningar av hyresbidragen. Den skisserade utvecklingen har pågått under 
samma tid, som ytterligare gemensamhetslokaler tillkommit för ungdoms
råden och samtidigt har möjligheterna för ungdomsorganisationerna att 
bedriva sin verksamhet i ungdomsgårdslokaler vidgats och några hyror för 
ungdomsföreningars lokaldisponering i kommunala ungdomsgårdar ut
går inte. 

I folkrörelsernas barndom var organisationernas betydelse enorm för 
människornas behov av en innehållsrik fritid. Föreningslivet var fritids
verksamhet jämsides med opinionsbildning och idémässig målsättning. 
Program- och mötesverksamhet var viktiga moment. Kraven på informa
tion kunde tillmötesgås på föreningssammankomster av skilda slag. I dag 
är läget helt annorlunda. Radio, press och TV spelar en betydande roll, 
när det gäller människornas behov av information och kunskap. Inom det 
organiserade ungdomsarbetet måste hänsyn tas till den nya situationen. 
Program- och mötesverksamhet skall nu liksom tidigare ge information 
och tillmötegå kraven på medinflytande, men metoderna och träffarnas 
uppläggning måste ta hänsyn till nya rön och erfarenheter. 

Barnavårdsnämndens fritidsavdelning söker på olika sätt tillmötesgå de 
krav, som finns. 

AKTUELLT OCH TIPSBLAD 

För ungdomsledaren ute på fältet, under dagtid verksam på en arbets
plats eller i skolan, är det ibland svårt att följa med nya program, ra
dioinslag för ungdomsledare, nyutkommen film, värdefulla böcker och 
annat för ungdomsarbetet. För att orientera i dessa och andra frågor ut
ger föreningsbyrån AKTUELLT och olika tipsblad. 

FILMOTEKET 

Filmotekets serviceverksamhet omfattar film, stillfilm, bildband, tonband 
och teknisk apparatur som projektorer, mikrofoner, bandspelare, gram
mofonförstärkare, högtalaranläggning, mentometer m m. I likhet med ti
digare år har utlåning skett till anslutna medlemmar (föreningar, ung
doms- och hemgårdar). 

Utlåningsfrekvensen av AV-material var under året: film 4 396, still
film 777, bildband 130, ljudband 41, alltså inalles 5 344 lån. 

De flesta filmerna kan betecknas som undervisnings- och upplysnings-
film och materialet omspänner en rad olika ämnesområden som psyko
logi, internationella frågor, samhällsliv, teknik, vetenskap, nikotin- och 
alkoholfrågan, sport och idrott, musik samt underhållningsfilm. 

Utlåningen av teknisk apparatur sker i huvudsak till enskilda förening
ar och antalet utlåningstillfällen uppgick till 2711. 
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BARN- OCH UNGDOMSTEATRARNA 

Vid Stockholms stads nio fasta barn- och ungdomsteatrar och sex (under 
1966 blir de 14) annexteatrar är f n 6 000 barn och ungdomar i åldern 
7—20 år sysselsatta i 270 grupper. Förutom åtta heltidsanställda och en 
halvtidsanställd föreståndare var 45 specialutbildade barn- och ungdoms-
teaterledare engagerade. 

Teatrarna är belägna i Brommaplan, Farsta, Gröndal, Hägersten, Häs
selby, Högdalen, Medborgarhuset, Skarpnäck och Arsta. 

SÄRSKILDA FÖRESTÄLLNINGAR 

Vid en Ungdomens bokfest i Stockholms Stadsbibliotek medverkade barn 
och ungdomar från samtliga teatrar i ett program kallat »Folksagor från 
hela världen» — en kavalkad med scener ur folksagor från Sverige, Japan, 
Norge, Kaukasien, Australien, Tyskland, Frankrike, Amerika, Holland, 
Afrika och Ryssland. I samband med föreställningen anordnades en giss
ningstävlan för barnen och ungdomarna i publiken. 

Under Barnens Dag i Humlegården gästspelade en grupp barn och 
ungdomar med »Folk och rövare i Kamomiila stad». 

GRUPPVERKSAMHET 

Gruppverksamheten sysslar huvudsakligen med dramatiskt skapande (cre- • 
ative dramatics), dessutom finns musikaliska teatergrupper, pjäsgrupper, 
dansgrupper, jazzbalettgrupper, dockteater, filmproduktionsgrupper och 
verkstadsgrupper. 

Tre föreställningar per månad ges på varje teater och vid dessa före
ställningar räknades under 1964 in ca 35 000 åskådare. 

Repertoaren omfattade barnpjäser, som Askungen, Guldlock och de 
tre björnarna, Pojken som inte kunde ljuga och Törnrosa; barn- och ung
domspjäser som Folk och rövare i Kamomiila stad, Kejsarens nya kläder, 
Nils Holgerssons underbara resa och Pippi Långstrump; ungdomspjäser 
som Den inbillade sjuke och Visan genom tiderna samt dansprogram kal
lade Den stora trandansen på Kullaberg, Maskeradbalen och Rhythm for 
twelve. 

Grupper från daghem, lekskolor och skolor besöker teatrarna. Föreställ
ningar ges på pensionärshem och vid olika föreningssammankomster. 

Mammacirklar vid teatrarna bildar intresserade stödgrupper, som hjäl
per till med kostymsömnad m m. 

Ungdomsgrupper besöker i studiesyfte föreställningar tillsammans med 
sina gruppledare på olika teatrar i staden. 
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»Det är Vår teater» 
Så spelar barnteatern en roll 

Stockholms barn- och ungdomsteater har vid det här laget tio år på nacken, 
under vilken tid den gett övertygande prov på betydelsen av dess uppgift att 
tidigt utveckla barnens kulturella intressen och främja en sund känslomässig ut
veckling. Den är ännu tämligen ensam i sitt slag i landet. Endast i Örebro pågår 
en liknande verksamhet och i Västerås och Göteborg planeras en sådan. 3 500 
barn är aktiva i grupparbete på de 9 teatrar som finns i Stockholm. Ytterligare 
5 barnteatrar planeras. Grupperna i åldern 7—13 år är mest omfattande, men 
specialintresserade fortsätter upp till 20 år. Det kostar 2: 50 per termin att delta 
i grupparbete minst en gång i veckan och se de föreställningar som ges. 

Den röda tråden och bärande idén för Vår teater, understryker ledaren för fri
tidsavdelningens teaterverksamhet, teaterkonsulent Dan Lipschiitz, är skapande ar
bete i gruppen, på scenen, med dräktskissande eller sömnad i teaterverkstaden 
eller andra verksamhetsformer som respektive teatrar kan erbjuda. 

Vid vilken ålder de än är börjar barnen med att improvisera. Först i grupp och 
sedan.var för sig framställer de en handling, en känsla och hur den förändras. 
De andra ser på, lyssnar och värderar. 

— Barn som varit med i barnteatern har märkbart lättare att samarbeta, säger 
konsulent Dan Lipschiitz. Lättare att uttrycka sig i tal och skrift. Träning att 
leva sig in i händelser och känslor märks särskilt i barnens närkontakt till allt, 
som sker omkring dem även utanför teatern. 

Nästa steg är dramatiseringen. Ledaren får barnen att förstå hur ett spel kan 
göras av en saga eller berättelse. De framställer varje del, och ett uppspel eller en 
liten pjäs växer fram med handling till egna ord. 

Teaterarbetet mynnar ut i spel av pjäser med skrivet manuskript. Barnen disku
terar fram föreställningen tillsammans med ledaren. De spelar upp var sin scen 
och beslutar gemensamt hur den ska göras. Alla repeterar alla roller. Först mot 
slutet delas rollhäften ut men då behövs de knappast. Gruppen vet vad som skall 
hända och det gör ingenting om orden inte blir exakt samma varje gång. Barnen 
är det viktiga i barnteatern, inte pjäsen och inte föreställningen. 

— Spela teater hjälper barnen att anpassa sig till en ständigt förändrad verk
lighet och att klara upp en situation. Det är hela tiden en fråga om utveckling 
och beslut. Ytterst är det en demokratiseringsprocess, där ingen står utanför be
slutet. De måste tillsammans komma överens om vad som är bäst. 

Barnen står i kö för att komma in vid barnteatern. 
Det direkta intresset av att få se och spela teater växer fram under de första 

terminerna och bland dem som stannar kvar långt upp i åldersklasserna kan 
man gissningsvis spåra också andra motiv, även om vi ingenting vet bestämt här
om. Men kanske kommer en del ungdomar till teatern som känner sig »utan
för» i sin vanliga omgivning, t ex i fråga om intressen eller i förmågan att an
passa sig i vardagskollektivet på grund av känslighet, blyghet, hämningar. 

Många av deltagarna renodlar naturligtvis ett uttalat teaterintresse och har 
givetvis alla tillgängliga resurser till förfogande. På repertoaren finns flera »lång-
körare» med många gästspel på systerscenerna. Publiken är ju också stor (ca 
50 000 åskådare per år) och genom samtidigt grupparbete mycket skärpt. 

Ett besök på någon av teatrarna visar övertygande vilken aktivitet och vilket 
engagemang uppgifterna i de skiftande arbetsgrupperna förmår utlösa. Disciplin-
problem förekommer, men mycket sällan: verksamheten är ju frivillig — och för
resten, säger medlemmarna: »Det är ju vår teater!» 
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»Klättra uppför berg» är slitsamt — och följs av absolut vila på golvet. Improvisera och 
slappna av är rytmen i varje övning. 
Först lyssna och tänka, sedan spela, det är grunden i barnteatern. Tystnaden är total 
när »blixten flammar» över barnen. 



Jazzbalett är omtyckt. Den infördes 1962 och har liksom grupparbetet i musik, dekor 
och belysning en given anknytning till teatern. 
Två terminer repeterar ungdomarna »Tom Sawyer», en toppjäs som turnerar på 
övriga teatrar. Barn från fritidshem och skolor inbjuds också till föreställningar. 



PROBLEMATIKEN MED DE »BESVÄRLIGA» — FÄLTVERKSAMHET 

Under senaste åren har ägnats stor uppmärksamhet åt problemet om 
dansens betydelse som inslag i ungdomsgårdens program. Erfarenheten 
har visat att det under normala förhållanden går att samla relativt stora 
skaror ungdomar till dans. Gårdar med regelbundna dansarrangemang 
har visat upp stor besökssiffra. Men då man jämfört denna deltagarsiffra 
med deltagande i klubbar och grupper, har det visat sig, att danspubliken 
mera sällan låtit sig lockas till deltagande i annan verksamhet. Dessutom 
tycks det finnas fog för misstanken, att en alltför omfattande dansverk
samhet medför att ungdomar i området (för att inte tala om äldre) be
traktar ungdomsgården som enbart ett dansställe, vilket medför att det 
kan vara svårt att rekrytera en bred grupp ungdomar till gården. För att 
söka utröna sammanhangen har man sökt nedbringa antalet danser av 
utåtriktad karaktär. Dans under veckodagarna har förbjudits med undan
tag av onsdagsdanserna och gården fått anordna dans endast en söndags
kväll i månaden. Liksom tidigare har dock lördagsdans anordnats på de 
större ungdomsgårdarna med bättre resurser härför. 

Under en viss period var svårigheterna särskilt stora i Västerort, fram
förallt i Vällingby, där polisen tog initiativ till ett ökat samarbete för att 
klara av de aktuella ungdomsproblemen. För en tid placerades i Välling
by en extra fältassistent och i samarbete med ungdomsgården togs ett 
flertal initiativ. Den besvärligaste besöksgruppen medförde emellertid en 
hårdare belastning på gården, vilket skrämde bort många ungdomar. Ge
nom ett samarbete med föräldraföreningen och skolan är man nu på väg -
att normalisera förhållandena på gården. 

I Kärrtorp var det en tid besvärligheterna dominerades av ungdomar, 
som samlats för sniffning och alkoholbruk. Där sökte man att dela ung
domsgruppsverksamheten i en grupp kring den egentliga ungdomsgården 
och i en grupp i samlingslokalerna i Kärrtorps centrum. Det intensiva 
sysslandet med de besvärliga ungdomarna tog emellertid helt uppmärk
samheten för ledarna, till skada för deras kontakter med de mera välar
tade ungdomarna i samhället. 

I Rågsved tvingades ungdomsgården anordna en speciell gruppverk
samhet för ett par gäng av ungdomar i åldern över 16 år, som genom 
sysslolöshet drivits samman och bl a terroriserat tunnelbanepersonalen och 
-passagerarna. Här har ett klubbexperiment genomförts på så sätt att en 
familj svarar för klubbledningen och ungdomarna är — vid sidan av 
själva klubbkontakten — ofta gäster hos familjen. Erfarenhetsmässigt sy
nes detta vara en utomordentlig stödåtgärd för ungdomarna. Vid de till
fällen då familjen av olika skäl gjort uppehåll i kontakten, har flera av 
ungdomarna fallit tillbaka i sniffarmanér. 

I flera andra områden där svårigheter konstaterats har gårdens ledare 
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fått ägna osedvanligt mycket uppmärksamhet åt stadsdelens »trubbelbarn» 
(försöksutskrivna, de som väntar på åtgärder, de som tillhör kretsen kring 
dessa). Åtgärder genomförs i samarbete med fältassistenterna. Vid sidan 
av dessa åtgärder i samarbete med gårdarna har särskilda framstötar 
gjorts för att skapa verksamhet i fältverksamhetens regi på olika platser. 

PROGRAMVERKSAMHETEN 

Programtjänsten har under året noterat en ökning av antalet förmedlade 
föredrag till gårdarnas öppna verksamhet, varvid under våren förmedla
des 137 föredrag till 37 gårdar och under hösten var motsvarande uppgif
ter 231 föredrag vid 44 ungdomsgårdar. 

Teaterbiljetter har också blivit en stor artikel, som sprids bland delta
gare i den öppna verksamheten. Under 1965 såldes sammanlagt 5 000 bil
jetter till olika teatrar. 

För uppförande på olika ungdomsgårdar har programtjänsten under 
1964 iscensatt följande pjäser med yrkesskådespelare: Lik till salu av 
Dario Fo, Flyktingen av Fritz Hochwälder och Trångt om saligheten av 
Valentin Katajev, summa 146 föreställningar. I oktober anordnade ung
domsgårdsbyrån en abonnemangsföreställning på China, där Dramaten 
spelade Synges Hjälten från den gröna ön. Kontakt med nya föredrags
hållare och artister har liksom tidigare sökts genom annonser, uppspel
ningsprov har ordnats. Ett flertal sammandrag har anordnats för pro
gramledare för att dels ge uppslag till nya aktiviteter och dels presentera 
nya medverkande. Programtjänsten har under året vid två tillfällen gett 
ut nya kataloger över artister, orkestrar och föredragshållare. Dessa publi
kationer används dessutom i föreningslivets programverksamhet liksom 
också åtskilliga organisationer utnyttjar tips och fördelar från program
tjänsten. 

KLUBBVERKSAMHETEN 

Under alla år har vid ungdomsgårdarna förekommit en dragkamp mellan 
olika former av klubbverksarahet. I regel har de klubbar, vars medlem
mar samlats kring en gemensam praktisk sysselsättning, dominerat. I den 
gruppen ryms bland andra sådana pålitliga former som sportgrupperna, 
kurser i modern dans, sömnad, modellbygge, m fl. Orsaken till dessa 
klubbars dominans är inte bara karaktären av lättillgänglighet utan fram
förallt lättheten att till dessa klubbar finna ledare, som genom att de be
härskar den aktuella sysselsättningen, räddar sin status i förhållande till 
ungdomarna. Den andra formen av klubbar är den, där en skara ung
domar samlas kring genomförandet av olika praktiska målsättningar, t ex 
att ordna för andra, att genomföra en resa för gruppen som sådan, att 
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organisera program pà gården, att skapa pengar för ett socialt ändamål. 
Denna form av klubbar inbjuder till en mångfald uppdrag och arbets
uppgifter — det ställer till förfogande olika svåra roller för olika ung
domar. Genom bl a fältverksamhetens arbete har det bevisats, att formen 
passar utmärkt väl för ungdomar i tonårsgruppen. Svårigheten har hit
tills bestått i att finna ledare, som känner för ändamålet och vågar leda 
denna grupp av ungdomar, som samtidigt skall inspireras till eget ansvar. 

Kamratklubbarnas arbete har stimulerats genom att man systematiskt 
byggt upp en servicetjänst med programhjälp åt ledare. Denna sköts av 
det s k klubbsekretariatet som också organiserar s k centrala klubbar, ett 
system där den lokala gruppen får fem program genom central förmed
ling. Dels vill man underlätta arbetet för ledare och dels kan man på så 
sätt garantera en utveckling, genom inslag av annat än vad klubben själv 
skulle komma på eller orka med. Dessa program och programbitar skall 
ställas till föreningars förfogande så småningom, då man prövat dem och 
försett dem med metodiska kommentarer. För klubbledarna har centrala 
sammandrag genomförts och i vissa fall också tävlingsmoment klubbarna 
emellan. 

HOBBYVERKSAMHETEN 

För hobbyverksamhetens del har ett stort antal demonstrationer genom
förts dels i form av centrala ledarsammandrag varvid också föreningsle
dare inbjudits, dels i form av demonstrationer förlagda till gårdarna var
vid hobbyinstruktörer medverkat. Hobbyexpeditionens instruktörer har 
under året genomfört mer än 300 besök på olika gårdar och lokaler. För 
sömnadsgrupperna hölls den traditionella mannekänguppvisningen på 
Malmen och där sågs vad man anat sig till av garnåtgången: stickning 
har lockat många till aktivitet. Därutöver visade flickorna upp dräkter, 
hattar, kappor, men också många pojkar exponerade sina stickalster på 
estraden. Ungdomsgårdarnas hobbyblad har utökats med ytterligare 40 
under året och sammanlagt finns nu 260 blad. I en ständigt ökad ut
sträckning sprids bladen över landet och också till utlandet. Italien, Is
rael, USA syns då och då i beställningsboken. Den service med material 
för hobbyverksamhet som finns har utökats med åtskilliga materialgrupper 
och omsättningen i försålda material har under året passerat 300 000-kro-
norsstrecket. 

Kamratklubbarna hade under höstterminen 3 400 veckodeltagare. Hob
byverksamheten och därmed jämställda redovisar för våren 1 400 vecko
deltagare men därvid är att märka att man numera ser hobbyverksam
heten inte som en klubbsysselsättning utan mera som ett sysselsättnings
inslag i alla slags klubbar och framför allt i den öppna verksamheten. 
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Drejskivan — det ursprungligaste av alla hjälpmedel för hobbyarbete. Ungdomsgården 
samlar ungdomar omkring den — ofta dem som av en inre obetvinglig lust vill lära sig 
att skapa saker. Men en annan och lika viktig del av ungdomarna kan samlas kring 
drejskivan för att den är medelpunkten i en kontaktgrupp. Det är inte så viktigt alltid 
med sakerna som skall tillverkas. 1 stället finns ju här en ledare som lägger märke till 
mig. Det finns kamrater och kamratlig upplevelse. När omsider kontaktbanden knutits 
och var och en inrangerats i en ordning i gruppen kan man ta itu med olika arbetsupp
gifter på allvar. Kanske med drejning eller kanske man helt enkelt funnit något alldeles 
annorlunda att arbete med. Frågan är bara: ledaren? Kan ledaren följa med i en om
ställning där gruppen nedvärderar den enda kunskap han egentligen har? Kan drejnings-
mästaren våga sig in i vågspelet att släppa greppet kring den våta »stabila» lerklumpen ? 



Emaljering — hobbysysselsättning med drag av kemisk trollformel. Lockar många — 
kan tända genom nyfikenhet. 
Emaljering liksom andra hantverk lär ledarna behändigt på en kurs. Frågan är bara: 
Vågar de presentera nya saker och ovanliga sysselsättningar när de kommer hem till sin 
egen grupp? För att ge ledaren större säkerhet har man börjat praktisera former av 
hobbyledarutbildning där ledare och ungdomar möts krings lärdomsbordet. Ledaren 
får se: detta går an bland ungdomar. Ungdomarna får förtroendet att vara med och 
att sedan lära ut hemma på den egna föreningen eller gården. 
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Ungdomar med olika intressen samlas i olika grupper. Fråga dem och du kan få var och 
en i rätt fålla — Men det finns en annan syn på problemet. De som synes ointresserade. 
Ar de verkligen ointresserade eller skräms de bara av de andra som kan och orkar mycket 
mera? En vanlig vardagsgill blyghet håller en deltagare borta. Han väljer att drapera 
sig i ointressets kappa det är enklare så. En effektiv ungdomsverksamhet i dag söker i 
första hand att spela fram den tveksamme till ett intresse. Det sker oftast genom att 
grupperna av specialister hålls på avstånd. På det sättet vågar de andra sig fram. Gården 
eller föreningen kan således inte nöja sig med bara en tyngdlyftningsgrupp. Där skall 
finnas en för de intresserade och en alldeles avskild för den som måste lockas igenom 
blyghetens grindar. 
Men, säger någon som vet mycket om sport, stjärnor och resultat är det bästa lockbetet 
för ointresserade! Svart Stjärnor är lockbete för de intresserade men de gör den avoge 
ännu mer avog. 
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UNGDOMSGÅRDARNA BEREDER VÄG FÖR SPORTINTRESSET 

För att stimulera sportverksamheten har dels anordnats kurser av olika 
slag men framför allt tävlingar och sammandragningar. För bordtennis
spelarna har anordnats 5 stora tävlingssammandrag och bl a kan noteras 
vårens flicktävling med över 60 startande. Mot pojkarnas siffror synes det 
obetydligt men jämfört med idrottsföreningarnas sportevenemang för flic
kor är siffrorna betydande. Med Stockholms Bordtennisförbund har sam
arbete bedrivits men det bästa förbundssamarbetet har noterats inom 
tyngdlyftningen där stockholmsförbundet förhandlar om kollektivanslut
ning av alla våra grupper av tyngdlyftare. På ett annat plan har samar
bete inletts med lokala klubbar på det sättet att olika klubbar ställer sig 
som arrangörer av ungdomsgårdarnas tävlingar. — När det gäller täv
lingar har man från ungdomsgårdsbyråns sida haft en önskan om att så
dana tävlingar som förbunden bedriver skall vi inte anordna. För ung
domsgårdens del borde sporten bedrivas mera lekfullt för att på det sättet 
skapa förutsättning för nya deltagare främst från de sportovilliga. Under 
året har på detta sätt anordnats en stor lagkappsimning med 400 delta
gare (25 man per lag), en terränglöpning anordnades på våren och un
der hösten genomfördes en gångtävling med kontroller — ett s k gång-
jally. På vårterminen genomfördes en stafettävling på skidor mellan 
gårdslag. I olika sporthallar bedrivs basketboll för deltagare som inte an
nars skulle ägna sig åt sport och under vårterminen bedrevs en omfattande 
serie i hockey-bockey. 

För danskurserna har anordnats terminsavslutningar med föräldrar in
bjudna och bl a vid slutet av höstterminen samlades i Farsta till en stor 
•dansklubbsbal 600 deltagare och 100-talet föräldrar. 

ALLMÄNT KRING VERKSAMHETEN 

Siffermässigt ser terminens resultat ut så här 1964: 
Deltagare i den öppna verksamheten (normalvecka) var under vårter
minen 33 517 och under höstterminen 36 530. Härtill kommer 15 000 
•deltagare per vecka i dagverksamheten för skolungdom. Antalet klubbar 
(våren och hösten) var 1 937 med 31 499 deltagare. 

Verksamhetsterminerna har omfattat tiden 8 januari—31 maj och 
9 september—19 december. Den organiserade klubbverksamheten pågick 
under något kortare perioder. 

Verksamheten bedrevs vid 57 ungdomsgårdar och ett. 60-tal annexloka
ler. Antalet timanställda ledare uppgick till omkring 1 000. 

Ungdomsupplysningen 

Vid fritidsavdelningens byrå Ungdomsupplysningen, numera inrymd i nya 
lokaler på Klarabergsgatan 35, lämnas råd och upplysningar till ungdom 
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I väntrummet hos Ungdomsupplysningen. Bortåt sju tusen ungdomar mellan femton och 
tjugofem år — framförallt nyinflyttade •— är årligen i kontakt med byrån. Av dem står 
cirka 1 200 i byråns bostadskö. Omkring 1 300 har ungdomsupplysningcns tre rums
förmedlare under senaste året lyckats skaffa bostad till. Att i värsta fall sova i portgångar, 
kulverter, tält etc går kanske en och annan natt innan höstkylan sätter in, men hur kunna 
bedriva studier eller ha ett yrkesarbete under sådana förhållanden? Ungdomsupplys
ningen vädjar bl a genom annonsering till alla stockholmare med lediga hyresrum. 

i åldern 15—25 år — framför allt nyinflyttade ungdomar — i frågor som 
rör bostad, arbete, personlig rådgivning, upplysning om föreningsliv och 
ungdomsgårdar m m. De flesta ärendena avser förmedling av möblerade 
rum samt rum i ungdomshotcll. 

Ungdomsupplysningen hade under 1965 sammanlagt 6 282 ärenden 
aktuella, därav 4 275 nytillkomna och 2 007 kvarstående från föregående 
år. Antalet inkommande telefonsamtal och brevkontakter uppgick till om
kring 22 000. Rådgivnings- och upplysningsärenden registreras och sta-
tistikförs endast undantagsvis. 
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Hälften av de under året besökande ungdomarna vid ungdomsupplys
ningen var i 20-årsåldern, 30 procent var yngre och 20 procent var äldre 
än så. Tre fjärdedelar var förvärvsarbetande och en fjärdedel studerande 
på heltid. Av de förstnämnda bedrev ca 15 procent kvällsstudier. Omkring 
en tredjedel av ungdomarna var nyinflyttade till Stockholm. 

Antalet anmälda bostadssökande under år 1965 var 4 191. Av dessa var 
drygt 15 procent utlänningar. 

Ungdomsupplysningen anvisar hyresgäster till de av Stiftelsen Hem för 
Ungdom drivna ungdomshotellen. Väntetiden till rum i ungdomshotell 
uppgick för flickor till 1 år och för pojkar till tre fjärdedels år. 

Det totala antalet ungdomar, som erhöll hjälp med bostad under år 
1965 uppgick till 1 375, drygt 30 procent av hos byrån bostadssökande 
ungdom. Fördelningen mellan studerande och yrkesarbetande ungdomar 
är ungefär 50—50. Fördelningen mellan könen är också rätt jämn. 

Som olämpliga — företrädesvis beroende på låg standard och/eller högt 
pris — betecknades ett mindre antal erbjudna privatrum, till vilka Ung
domsupplysningen därför inte anvisade sökande. 

Hyreskostnaderna per månad utgjorde under året i medeltal: 

Enbäddsrum 185:— 150: 200: — 
Tvåbäddsrum 275:— 200: 250: — 

De flesta ansökningarna om bostad inges i augusti—oktober månader 
samt januari—februari månader. 

Ungdomens bostadsfråga är ständigt föremål för en intensiv debatt, 
inte minst i dagspressen. Radio och TV gör program kring problemställ
ningen och i stadsfullmäktige har frågan aktualiserats motionsvägen. 

De som inte i första hand är bostadssökande, kommer för att få person
lig rådgivning, information om fritidssysselsättningar m m. 

ARRANGEMANG FÖR NYINFLYTTAD UNGDOM 

Under en följd av år har Ungdomsupplysningen anordnat samkväm för 
nyinflyttad ungdom men från 1965 har denna verksamhet överflyttats till 
den inom fritidsavdelningen nyinrättade konsulenttjänsten för informa
tion i alkoholfrågor. Genom uppbördsverkets adressregister erhålls upp
gift på till staden nyinflyttade och de, som är ogifta i åldern 15—25 
inbjuds till något av de fem samkväm, som årligen genomförs på Sunside, 
Johannes ungdomsråds ungdomsgård. Inalles 1 800 ungdomar deltog un
der år 1965 i dessa träffar, som kallas för »Onsdagskub. 

Organisationerna i Stockholm har möjlighet att vid dessa samkväm pre
sentera sin verksamhet och-härtill får de deltagande en information om 
ungdomsupplysningen samt bjuds på program och dans. 
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Ungdomsgården ingen förening 
men ram för förenade ansträngningar 

Av ungdomskonsulent BENGT LINDFORS 

— Ungdomen har fått sitt. 
Man har just invigt den nya ungdomsgarden. De lokaler som ställts till 
förfogande har beundrats och kommenterats. Arkitekten har format med 
friska grepp. Resultatet präglas av erfarenhetstänkande och bär dessutom 
drag av de allra senaste rönen. Här har man sökt att få in en stor por
tion vuxenanda men samtidigt låtit lokalerna få en fläkt av ungdomlig 
äventyrslust. In i detaljer har man planerat och sökt att vinna ut det 
allra riktigaste. Sanning till sägandes så hade man ju särdeles bra för
spänt då det gällde detta att bygga. Arkitekten och de tekniska planerarna 
kunde ta för sig av månghundraårig tradition och erfarenhet och det 
fanns färska synpunkter som presenterats av sakkunniga utredare. Skå
pen, fotskraporna, diskbänkarna, hatthyllorna följde i stort sett veder
tagen standard. 

Arkitekten och invigningstalaren har båda gått hem. De sista invig
ningsgästerna kryper in i sina överrockar och ger sig av med ett glatt 
»Lycka till». 

Nu är det föreståndarens tur. Han står med sin nyckelknippa och är 
beredd att börja sitt arbete. Lyckönskningarna ringer i hans öron — 
men samtidigt känner han sig ganska ensam — ensam med lokalerna och 
med verksamhetsproblemet. Visserligen har han papper på att han får 
engagera en rad medarbetare för kommunala arvoden — men inte löser 
det så mycket av det aktuella problemet. 

Till skillnad mot arkitekten har han ingen månghundraårig källa att 
ösa ur. Vetenskapen har gått ganska likgiltigt förbi det samhälle som 
ungdomsgården skall betjäna. Och inte bara det samhället utan även 
andra liknande. Det är en ganska grund jordmån att krafsa i och före
ståndaren får ta situationen som den är. Får bygga från den praktiska 
plattform som dagsläget utgör. Här skall all ungdom i samhället samlas, 
hade det basunerats ut i invigningstalet. Och när föreståndaren gör ett 
tankesvep så kan han se den organiserade ungdomen i skiftande åldrar. 
Vargungarna i 9-årsfållan, idrottspojkarna kring 12-årsstrecket, de äldre 
tonåringarnas klubbar och de som redan har ett ben inne i vuxenåldern. 
Han ser också den oorganiserade stora tonårsgruppen som regelbundet 
håller till i centrum och som nu med ett glatt »äntligen» skall störta in 
och ta det hela i besittning. Där kommer nyfikenhetstittare och sådana 
som jagar möjligheter av olika slag. Föreståndaren vore i behov av ett 
grundligt resonemang om sina förutsättningar. Om han friskt kastade 
sig över genomförandet av programmet om »ungdomsgården för alla» så 
skulle han snart tappa bort både sig själv och målsättningen. 

Med förunderlig kraft värnar varje grupp om sitt eget. De drar in 
— anser sig och sitt viktigast — visar att de bebor stället och sänder ut 
motströmmar som hindrar andra grupper på vägen. 
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Ett tidigt julhelgsvarsel i Stockholm är ungdomsgårdsledarnas uppslutning kring fritids
avdelningens speciella demonstration och handledning för tillverkning av julpynt. Sam
lingen kan ske t ex i en större skollokal, i en tom butik som här mitt emot Centralstationen 
till allmän förnöjelse för gatutrafikanterna som är på väg förbi fönstren. Instruktörerna 
visar en mängd modeller som stimulerar fram skaparlust vilken senare skall förmedlas 
till de unga på »gårdarna». 



De yngsta flyger omkring i sin 9-årsyra. Och inte nog med det — 
de får 14-åringarna att resonera om att alit det här är barnsligt. Men 14-
åringarna väcker precis samma känsla hos 18-åringarna, och tvärtom 
skulle en dominerande 18-årsgrupp sprida olust och rädsla bland 14-
åringarna som gärna ville komma in. 

Gränserna går förresten inte bara efter åldern. Det finns geografiska 
spärrar. Vi som bor i det här området ser inte gärna att de som kom
mer från andra sidan samhället skall få samma plats och rättigheter som 
vi. Inte så att det uttrycks direkt men de som mer eller mindre fast har 
sin säng och sin tillhörighet på annat ställe känner det. Än värre blir det 
om det kommer in ekonomiska och socialklassbetonade bedömningar eller 
när den nya skolans gränser kommer med i spelet och håller dem som 
avancerar i den gymnasieinriktade gruppen på avstånd från den grupp 
som stretar med enklare problem i de praktiska klasserna. 

Inte nog med dessa indelningar. Sedan kommer de värdebetonade »Vi 
är inte sådana» i vanlig fariseisk anda. Skulle vi blanda oss? Där — i 
samma lokaler där de sysslolösa söker husly. Det skulle vara nedsättande 
för vår klubb. Folk kan ju tro att vi är likadana. Från ungdomsgårdens 
danstillställning avvisade man en spritpåverkad. Händelsen bevittnades 
av en rad påtittare och det blev genast »Oj-oj» från nykterhetsföreningen. 
Och det som hindrade var inte ett fariseiskt resonemang hos ledarna, utan 
det fanns där djupt nere i menigheten: Vi kan bli bedömda som de! 

De snälla förjagar dem som känner sig stygga. De stygga släpper inte 
in de snälla. De starka ger motvind åt de svaga och de mindre ambi
tiösa samlar ihop till en rejäl vindstöt som hinder för de mest ambi
tiösa. 

Det är ingen lätt uppgift att förena detta, konstaterar föreståndaren 
efter en tid och ingen har heller sagt att det är lätt. Det är ett problem 
som kräver långsiktig planering. I den här situationen får man ta med 
glädje att det hela uppfattas som ett problem. Många ser inte svårig
heterna utan menar kanske: Se där — inte blev ungdomsgården den 
samlingsplats man hoppats. Inte kom de som man väntat och inte så 
många heller. Mången erinrar sig att han hört utanför hur ungdomarna 
sagt att på ungdomsgården vågar vi inte gå, tycker vi inte att det är roligt 
att gå. Där är enformigt. Det är ingenting för mig. Det där är inget ställe 
för oss. 

För dem som samlar på argument i den riktningen kan vi späda på 
med annat: Där måste man ha krage och slips varje kväll, påstod en ska
ra som sedan visade sig vara för blyg för att våga gå till sitt samhälles 
gård. Vi kan inte vara på gården — det är för rökigt där, sa ett skogs
backegäng med cigarretterna i mungipan. Båda grupperna är numera 
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med i verksamheten på sina respektive gårdar och de anförda argumenten 
är inget annat än rationaliseringar för att försvara den egna oföretag
samheten, avståndstagandet eller modlösheten. Den som går ut och frå
gar — kanske liksom en av våra fältassistenter — kan hitta ett tonårs
gäng hopträngt i en mörk och kall lada en senvårkväll. »Vi har hållit till 
här sen i vintras — skulle vara bra med en varmare samlingslokal men 
våra föräldrar tillåter inte att vi blandar oss med dem på ungdomsgår
den.» 

Skulle vi då kanske lösa det här med lokaler för varje respektive grupp, 
utspridda här och var i området? På det sättet skulle man otvivelaktigt 
klara avgränsningsproblemen. Varje grupp levde ju för sig och behövde 
inte oroas av kontakten med oliktänkande eller annorlunda. 

För de yngsta grupperna — där man tillika eftersträvar korta förbin
delsevägar mellan lokal och bostad — kan det kanske vara en möjlighet. 
Här kan man nöja sig med smålokaler för smågrupper och en verksamhet 
som inte rör sig med stora instrument och som bedrivs på tidig kvälls
tid. 

Annars kommer detta problem om förhållandet till kringboende stän
digt att vara en spärr mot tanken att flytta ut i områdena. Det lär inte 
yppa sig någon möjlighet att i bostadsområdena utan störningsrisk pla
cera lokaler för verksamhet bland vuxen ungdom. 

När det gäller lokaler för tonåringar kommer också kraven på speciell 
utformning och utrustning. Vissa lokaler måste lämna utrymme för sport
verksamhet och ytor att röra sig på. Verkstadsutrymmen måste finnas 
med möjlighet att jobba med stora grejor och att bullra av sig och låta 
mixtrandet svänga över åt motorhållet. Musiklyssnandet och -utövandet 
får ju i tonåren större bredd och större ljudstyrka på andra tider på 
dygnet. Dessutom skall man ha kontakt med lokaler där man fångar up̂ > 
stämning, och lokaler där många kan samlas till dans och fest. Effektivt 
planerade och utformade lokaler som lånar sig till experimenterande 
och som kan formas efter behoven. De lokaler ett »ungdomscenter» rim
ligtvis bör förses med kräver stora ytor — följaktligen stora kostnader 
och här måste man vidga ramen och se till att man får största möjliga 
underlagsgrupp. 

Ändå är detta resonemang om lokalerna det minst väsentliga. Ur sam
hällets synpunkt är det långt viktigare att olika grupper av människor 
når varandra. Problemet med vallarna mellan olika grupper behöver an
gripas. I annat fall råkar man in i ett låst läge som inte skapar någon 
positiv utgångspunkt för framtidsbyggande. 

Nå men ungdomsgården som kommunen inredde är i princip öppen för 
alla. Stig på bara! 
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Det händer ständigt 
något i Vällingby 
ungdomsgård. 
Ungdomarna sörjer 
själva för detta — 
det är snart sagt 
ingen gräns för 
deras uppfinnings
förmåga och upp
tågsaktivitet. Deras 
nyaste medlem är 
en jätterobot som 
de själva byggt och 
som de ger varie
rande attityder i 
anslutning till 
gårdsprogrammet 
för dagen. Bilderna 
här ger glimtar 
från en tjugotals
kavalkad som ung
domarna satt i scen 
med stiltrogen 
rekvisita och tids
typiska toaletter. 
Till den festliga 
kvällen hade gårds
ungdomarna bjudit 
in Vällingbys pen
sionärer, som även 
trakterades med 
kaffe av det unga 
"tjugotalet". 



Och där stiger också på en skara ungdomar. Skaran är allra störst den 
första tiden men den krymper småningom och omfattar — ja vilka? Ett 
antal som redan i inledningen hittade, en tråd till något som de betrak
tade som väsentligt — en aktivitet, en kontaktgrupp. Ett antal av dem 
som annars stod och hängde i centrum och nu placerar sig i ungdoms
kaféet i stället. Denna grupp från centrum har en förmåga att fylla upp 
gården, därför att deras behov av tak över huvudet är utpräglat. Varje 
kväll. Från första minuten till sista. 

Utåt — mot övriga ungdomar — och inåt mot ledarna märks dessa 
ungdomar och de ger en färg åt gården långt starkare än vad de klubb
aktiva ungdomarna kan ge — de som kommer med längre mellanrum. 
»Ungdomsgården — det är dom det som inte vill så mycket», går talet 
utanför. »Dessa grupper sysslolösa är vår viktigaste uppgift — för denna 
måste programmet formas», lyder talet inne och det tar sig uttryck i en 
kantring över åt det håll där man tror att dessa »oftabesökare» har sina 
intressen. Ett av de viktigaste hjälpmedlen blir då t ex dansen. Ungdoms
gården bjuder omväxling i dessa ungdomars vardag genom att ståta till 
med orkesterdans. Den måste pålysas utåt för att få arrangemanget att 
gå ihop och så får ungdomsgården en ny stämpel på sig: ett ställe där 
man huvudsakligen dansar. När man komponerar dessa två grupper — 
de som ständigt söker någonstans att vara och offentlig dans — så blir 
svårigheten större genom att det ligger bäddat för att de osäkra med
lemmarna av besöksgruppen tar sig en styrkande tår på tand. Och så 
bildas också den uppfattningen att »där är det mest bråk». 

Nå men vänd på steken! Bygg ungdomsgården och ge den enbart som 
en arbetsplats åt föreningsungdomar. Låt dem som vill utnyttja den gå 
vägen över föreningstillhörighet eller i varje fall bekantskap och sym
pati med tankarna hos den ansvarande föreningen. 

Nu är det här inte fråga om vem som skall ha huvudmannaskapet. 
Hur man än går till väga uppstår det som sagt förskansningar som måste 
brytas igenom. Ett faktum kan förtjäna att understrykas — centrum-
hängarna finns där på sina självvalda samlingsplatser och kräver upp
märksamhet och plats. De har mer tid och mer behov av kontakt än 
andra. Släpps de in så måste de dominera om man inte avleder domi
nansen. 

Och då kommer vi över till det som skulle vara kärnan i detta resone
mang. Ungdomsgården såsom den fungerar i dag möter tonårsgruppen 
med en uppsättning vuxna människor, som skall förmedla vuxna inten
tioner och tankar och kanalisera ut aktivitet från ungdomarnas sida. Des
sa vuxna människor utgör gårdens samlade ledargrupp — mödosamt 
hopplockad bland människor med god vilja. Gruppen bildar ett slags 
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enhet och representerar något som kan ge intryck av att vara »linjen 
och programmet ungdomsgården». Snabbt jämfört blir det en förening 
bland andra — som ger sig ut att samla och arbeta för ungdom. Redan 
här möts gruppen av misstänksamhet av andra föreningar som tycker att 
nu skall det bli intrång på våra urgamla jaktmarker. Detta betraktelse
sätt skapar å sin sida bland ledarna på ungdomsgårdarna en samman
hållningskänsla förstärkt av utifrån kommande tryck. Om vi fortsätt
ningsvis i stället ser ungdomsgården som en ram för olika slags grupper 
och aktiviteter så har man grundat en förutsättning för mera allmänt 
deltagande i verksamheten och i utnyttjandet av resurserna. 

Den politiska föreningen, modellflygklubben, örnavdelningen har upp
gifter och kontakter att bjuda de intressemedvetna och de kommer att 
mötas av tonåringarnas vilja att vara med om de bara presenterar sig i 
ett aktivt program och skapar en liten värld för sig inom ungdomsgår
dens ram. De har då också möjlighet att visa upp att de finns till och 
har ett alternativ att bjuda. För den grupp som visar ett större kontakt
behov och väntar verksamhet var dag kan ungdomsgården själv leta fram 
ledare, men dessa grupper får inte inta en dominerande plats framför 
de föreningsaktiva. Denna jämviktsställning understryks genom att för
eningsledare med grupper på gården har samma ställning och samma an
svar och att de deltar i de ledarkollektiv, som i regel avgör den enskilda 
gårdens program och verksamhet. 

Är det här en utopi eller en realistisk framtidsvy? Det är en fråga som 
inte kan besvaras med mindre än att man vet något om föreningslivets 
möjlighet att attrahera vuxna människor som ledare och understödjare. 
En utveckling som den skisserade bygger på tillgången till många vuxna 
i ansvarspositioner. Sett direkt ur ungdomsgårdens synpunkt är den en 
alldeles nödvändig utväg. Ungdomsgården måste vara de många möj
ligheternas träffpunkt och för att skapa detta är det nödvändigt att de 
många möjligheterna och olikheterna har vuxna representanter inne un
der ungdomsgårdens tak. 

Föreningen kan finna en arbetsplats och ett tonårsurval på ungdoms
gården och under tiden detta arbete pågår inriktar sig ungdomsgårdens 
direktengagerade ledare på uppgiften att skapa verksamhet för dem som 
inte av sig själva har uppsökt möjligheterna. Vilket slags verksamhet 
är det fråga om? Egentligen samma slags verksamhet men — — —. Det 
synes som en ganska stor grupp av yngre tonåringar skulle vara i be
hov av en verksamhet som börjar mycket »längre ner» än sedvanlig 
verksamhet i politiska eller ideella medlemsgrupper. Bekantskap med 
gruppverksamhetens enklaste former, elementär erfarenhet av beroendet 
av varandra, är en föreningstillhörighetens förskola som organisationer-
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Veckans stora nöjesträff 

på ungdomsgården, som disponerar lokaler och förutsättningar för mera utåt
riktad dansverksamhet, är lördagsdansen. Den riktar sig till sjutton—tjugoåring-
arna, som vill gå ut och dansa. Lätta, festligare specialrockar åt personalen, 
dukar på borden, dekor på scenen, mer påkostad tränad orkester (en orkester 
som inte skapar danstakt framkallar dansovilja), en viss generositet mot publiken 
understryker festkänslan. 

Dansen är givetvis huvudsaken, men danskvällspubliken har ingenting emot 
spex och allmänna aktiviteter — bara här är omväxling och inte för långa in
slag (danspubliken står ofta hela tiden). Den ena dansen i den andra — den 
ena programpunkten i den andra och så dans direkt på detta. 

Programledaren är trivselskaparen, lätt igenkänd — ett slags värd som besö
karna hälsar på, som strör repliker omkring sig, tar emot infall från publiken och 
över huvud finns till. Han svarar för att belysningen är som den skall vara, att 
man röker bara där man får. Han sköter ventilationen och placerar dem som 
kommer, har kontakten med orkestern och framför de dansandes önskeprogram. 

Fritidsavdelningen tror inte på danskvällar som ett kontaktmedel för ungdoms
gårdarnas del. Ungdomsgårdarna skall inte ha rykte om sig att de endast är 
dansställen. Principen är att det under veckan skall vara programkvällar un
der största möjliga medverkan av ungdomarna själva eller annars av någon 
programgrupp. Lördagsdansen motiveras av att på det sättet kommer inte ung
domarna så långt från sina hem. Fritidsavdelningen har möjlighet att styra 
programmen och att vaka över ordningen. Om inte dessa möjligheter skulle 
finnas på ungdomsgårdarna skulle ungdomarna söka sig till danshaken i stadens 
centrum. Då vet inte föräldrarna var deras ungdomar håller hus eller när till
ställningarna slutar på kvällen. 

Botemedlet mot kravallfeber heter popgalor bl a 

I den förhoppningen arbetar f n de ansvariga för ungdomsgårdar, danslokaler 
och klubbar. 

UNGDOMSGÅRDEN SUNSIDE vid Malmskillnadsgatan utgår också ifrån att ungdo
marna vill ta vägen någonstans, där de kan få lyssna till pop och att det skall 
de få. 

UNGDOMSGÅRDEN BROMSIDE vid Brommaplan inbjuder popband från hela stan 
till tävling på Brommas medborgarhus barnteaterscen. 

t ERIKSDALSHALLEN får två tusen ungdomar delta i popgalor om lördagskvällarna. 

PÅ JOHANNESHOV ordnas >jättegalor» med utländska och svenska band. 

PÅ NÅLEN samlas Club Bali med sjutusen medlemmar. 

När Nålen och Sunside försvinner om några år måste ungdomarna erbjudas 
andra lokaler. Här har kommit upp planer på kommunala nöjescentra i Stock
holm. Planer finns för en lokal på Södermalm och en lokal på Norrmalm. Detta 
inte minst med tanke på de äldre ungdomarna i innerstan, som är dåligt tillgodo
sedda i fråga om kommunala ungdomslokaler. 
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na sällan har tid eller möjligheter att avdela folk till. Om man dessutom 
snart upptäcker att verksamheten måste ha en rytm av ofta återkom
mande träffar, där programpunkterna spänner över ett vidsträckt regis
ter av praktiska ämnen, så framstår det klart och tydligt som ett tids
ödande uppdrag med utdelning först långt fram i tiden. Ungdomsgår
dens direktengagerade vuxna ledare skulle kunna ta sig tid till det och 
forma en verksamhet som kände sig hemma vid sidan av allt det andra 
som har plats på ungdomsgården. 

Den verksamhet för »kontaktsökare och liknande» som man skapar 
skall vara en del av ungdomsgården men inte ungdomsgården själv. Det 
finns ändå en risk att det blir på det sättet — att de blir ungdomsgår
den själv — och där måste ungdomsgården vara vaksam. I den grupp 
som nås av den direktorganiserade verksamheten finns en brokig bland
ning. Det finns ungdomar på väg som inte fått utblick eller fasta håll
punkter, svårkoncentrerade ungdomar utan klara bilder av samhällssam
manhang och ungdomar med rädsla för att ge sig i lag med sådant som 
ser ut att vara för ambitiöst. Där finns individualister och sökare. Där 
finns inte minst kontaktsökarna. De ungdomar som på olika håll fått kalla 
handen, som upplever trassel hemma eller i skolan och som vill kompen
sera sig med en extrakontakt genom en vuxen ledare. Det är i regel ung
domar med tid till förfogande. Det är dessutom ungdomar som svart
sjukt bevakar sina rättigheter och som är särskilt anlagda för att för
nimma rivalitet i många situationer. Inte bara finna rivalitet utan också 
uttrycka den. Dessa ungdomar har ett starkt behov av att uppleva något 
som »deras». Det blir lätt ungdomsgården och som ägare kommer de att 
tala om för vem som vill vad de anser om sådana som inkräktar — om 
det sedan är föreningsgrupper eller grupper av mera ambitiösa kamra
ter. 

Ungdomsgården är bara en form. Det måste erbjudas ett mönster av 
gruppverksamhet även åt dessa ungdomar — i första hand åt dem. Och 
en gruppverksamhet som redan i sin första enkla uppläggning ger möj
lighet till tankar om att det tjänar någonting till och en verksamhet som 
ger roller åt var och en som är med. Denna typ av gruppverksamhet de
lar utrymme och äganderätt till ungdomsgården med andra grupper och 
det som utåt skall vara ungdomsgårdens gemensamma linje i presenta
tion och verksamhet skall bära drag av bådadera. 

Organisationen av och verksamheten i de huvudsakligen förenings-
inriktade ambitiösa grupperna lämnar jag därhän. Varje organisation 
har för sin del riktlinjer för arbetet bland tonåringar, har ju prövat dem 
i alla möjliga situationer och kan följaktligen spåra sin egen väg. Att det 
metodiska greppet blir olika för olika organisationer bidrar ju bara till 
att ge intryck av bredd och skiftande sätt att bedöma och handla. 
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Lekplats i Gubbängen blev tonårspark 

Fritidsavdelningen vid Stockholms barnavårdsnämnd har under de senaste två åren 
prövat sommarverksammhet — en ungdomsgård under bar himmel och i en skogsbacke 
i Gubbängen. Från 19 maj till 15 september håller Tonårsparken i Gubbängen öppet kl 
15—22. Det är en nedlagd lekplats för barn som 13—20-åringarna fått ta i anspråk. Med 
enkla medel har man fått igång en aktivitet som omfattar flera klubbar, serietävlingar 
i idrott och öppen verksamhet. På onsdagarna dansar man efter orkester och övriga 
kvällar svarar bandad musik för underhållningen. De flesta är dock mer roade av de 
andra arrangemangen. 
S T A K E T E T kring Tonårsparken stänger ingen inne men småsyskon och vuxna ute. 
För några år sedan lekte ungdomarna själva här, när barnkullarna var större och om
rådet en lekplats. Nu grillar man korv över den öppna elden och sjunger allsång, dansar 
på den lilla banan, spelar »alpin krocket» uppe bland stenbumlingarna och tävlar i 
boccia. 3—400 ungdomar löser kort under sommaren och de bor i ett distrikt, som på 
vintrarna har två ungdomsgårdar. Avstånden spelar mindre roll den varma årstiden. 
Och staketet ? — Nu har vi ju ett eget område, säger ungdomarna. Några av oss har 
byggt ett hus för sin klubb. Och Eva-klubben har hyrt en manskapsvagn av Stockholms 
stads gatukontor. Med lite målarfärg blev det en bra lokal. Vi gör mycket själva. För det 
här är vårt område. 
MOPEDEN är i centrum för pojkarnas intresse åren före körkortet. Det har man tagit 
fasta på och ordnat ett mopedhörn, där en ljudskärm och träd och grönska skyddar be
byggelsen från motorknattret. Pojkarna får lära sig motorvård från grunden. Och får 
vara med att bygga go-carts, små lätta fyrhjulingar med enkel konstruktion som bara får 
köras på tävlingsbanan. 
K A N T I N E N är ett stånd med läsk, godis och kaffe med wienerbröd. För att det skall bli 
billigare och godare bakar en av ledarna själv hemma i köket varje kväll, innan Tonårs
parken öppnar. När ledarna valts till detta första försök att ha en ungdomsgård öppen 
under bar himmel hela sommaren, tänkte man på behovet av kontakter mellan genera
tionerna. Evaklubbens ledare är dubbelt så gammal som flickorna, pojkarnas idrottsbas 
uppe i farfarsåldern, parkföreståndaren pappa till barn som snart är uppe i tonåren. Där
till kommer ledare i ungdomarnas egen ålder. Olikheterna i åldrar är en positiv faktor. 
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Ta den andra gruppen i stället. Här har man tidigare trott att ur 
verksamhetssynpunkt de anonyma stora samlingarna skulle locka mest. 
Och så har erfarenheten visat att inte minst här finns det förutsättningar 
för arbete i små grupper och plats för vuxna ledares insatser. »Finns 
plats för» kanske inte är rätta ordet — arbetet är beroende av vuxna 
människors medverkan. Gruppverksamheten skall söka sig fram bortom 
det vuxet beskäftiga. Det gäller att få en praktisk situation som påkallar 
aktivitet: Hugg i här! Det tillfälliga arbetet eller uppdraget skapar en 
grupp i en miljö. Gradvis lyfter man blicken mot nya praktiska situa
tioner. Något vi företar oss. Något som vi svarar för. Sammankomsterna 
blir inte bara planering av det som ligger framför utan också program
minuter och programtimmar, med program taget i den vida bemärkel
sen att det är något gemensamt, något som vi gör tillsammans på samma 
gång. Program förresten också i den bemärkelsen att det skapar olika 
situationer där deltagarna skall fungera ihop med varandra och utföra 
uppdrag tillsammans. 

En klubbmiljö för dessa ungdomar kan stundom också ge ledaren en 
massa andra uppdrag än det rent program- och inriktningsmässiga. In
dividuellt bär många med sig problem och svårigheter i anpassning till 
omgivningen. En del kan ha varit föremål för samhällets åtgärder eller 
väntar på ingripande. I vardagssammanhanget finns det här massvis av 
tomtid där utredarna lagt papperen på posten för åtgärd eller där pap
peren inte kunnat göras helt klara. Vänta. Vi återkommer. Det betyder 
att den som väntar finns där hemma och spelar med i sin vanliga situa
tion och att någon dagligdags måste ta sig an honom. Eller det kan vara 
grabben som redan varit borta för åtgärd och som återtar sitt vardags
umgänge. Får arbete genom övervakaren men måste leva ihop med några 
på fritiden. Med sina kamrater och med ledaren i ungdomsgården som 
utöver själva det praktiska ledarskapet också får spela rollen av med-
levare, rådgivare, hjälpare i de situationer som den ordinarie socialvår
den inte har förutsett. 

Långtifrån alla klubbar kommer att visa upp sådana problem bland 
sina medlemmar. Men på varje ungdomsgård skulle komma att finnas 
någon eller kanske vi skall säga några. Grupperna av ungdomar som 
behöver mer anpassning än den gängse som bjuds i den vanliga fritids
gruppen, är många. Kommer att ge ungdomsgårdens ledare fullt upp 
av arbete. 

Man stöter nämligen på ett förhållande till, som måste uppmärksam
mas. När vi talar om den stora gemensamma ungdomsgården som pro
ducent av motströmmar, vilket gör många ungdomar rädda för att kom
ma med så måste vi komma ihåg att den rädslan finns i högsta grad hos 
de ungdomar som har stort kontaktbehov. Det finns så mycket som gör 
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tonåringar ängsliga. Risken att råka i förlägenhet, att bli påverkad, att 
behöva ta ny ståndpunkt, rent fysisk rädsla, oron för att inte riktigt räcka 
till. Allt detta gör att grupper stannar kvar ute i bostadområdet. Låt dem 
göra det, säger någon. Men då skulle man vilja vara säker på att det 
skapades en förtroendeingivande vuxenkontakt på den plats — den vind 
eller det källarkontor där gruppen träffas. Ett vet man emellertid att 
inga ögon ser ute i bostadsområdet. I skogsbrynet kan tonårsgänget samlas 
många kvällar, kanske t o m sniffa och ragla omkring medan föräldrarna 
stirrar sig mätta i TV-apparaten. Ner i källaren — nej bevare oss väl för 
att gå dit. Eller gruppen samlas hemma hos någon av dess medlemmar 
och den som vill kan fråga civilpatruller och fältassistenter om hur dessa 
träffar byter lokal vartefter föräldrarna går bort på sitt håll. Nåja — 
helt utan vuxenkontakt behöver inte tonårsgruppen vara. Det är för
bluffande att så många vuxna, enskilda eller familjer, vill förgylla till
varon för tonåringar genom att tillhandahålla sprit eller narkotika. 

Det måste därför framstå som en viktig uppgift för ungdomsgården att 
sträcka sig utanför sig själv. Att skaffa ögon som spanar och genom de 
upplysningar man fått skapa kontakter och erbjuda plats för grupperna 
i gårdens lokaler eller i andra lokaler som lämpar sig för ändamålet. 

Verksamhet av detta slag som prövats under ett flertal år i Stockholm 
har gett vid handen att hos de flesta grupperna finns en önskan att få 
kontakt. Men det räcker inte bara med kontakt och ett diffust prat om 
vad man kan önska. En kontaktverksamhet måste vara försedd med in
strument och möjligheter: uppslag till lösning av lokalfrågan, tillgång till 
vuxna ledare och hos dessa ledare tillgångar till uppslag och program
bitar som kan ligga till grund för en kommande verksamhet. 

Jämsides med den uppsökande verksamheten skall från ungdomsgården 
gå upplysande och orienterande budskap i olika riktningar. Saklig infor
mation om fritidens möjligheter och olika föreningars arbetsuppgifter kan 
ske bl a genom skolan, genom program till vilka klasser bjuds eller ge
nom demonstration och diskussioner för små grupper. En del kan pre
senteras föräldravägen. Som inslag i träffar för skolans föräldragrupper 
kan fritidsfrågorna aktualiseras och debatteras, inte bara så att föräld
rarna får en redovisning av vad verksamheten hittills presterat utan främst 
i den form att här står vi inför en jättelik arbetsuppgift som inte klaras 
med mindre än att många människor tar sin del av uppgiften. 

Först som sist kommer vi tillbaka till människorna — medarbetarna — 
medlevarna — ledarna och instruktörerna. Vår tids tonåringar lever un
der andra omständigheter än vad som varit fallet tidigare. Deras värld 
är full av möjligheter men den är på många sätt upp- och nervänd. De 
har att räkna med en äldregrupp, som har mycken liten tid till kontakt 
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och som dessutom inte med någon större entusiasm spelar sin »bildska-
parroll». 

»BildskaparroIIen» sådan den spelats i tidigare skeden blir för ton
åringen den avbild som han strävar efter att likna och överträffa. Fort
farande fungerar det väl inom arbetslivet, i den högre tekniken, i konst 
och litteratur. Men sådan som vi under de folkliga rörelsernas storhets
tid förnummit denna roll på det lokala planet kan vi inte uppleva den i 
dag. Den kan skymtas kanske på det mest realistiska planet — de poli
tiska organisationerna, studiecirklarna och aktionsgrupperna för olika sam
hällsfrågor. Men vad den folkliga rörelsen mer förde med sig, det var 
den skapande programkontakten, möjligheten att spela ut sig själv och 
uppleva sig som en del av en kontaktgrupp i en miljö som byggde på 
sång, musik, lek, dans, på fest och på allvar mitt inuti. 

Det är alltsammans traditioner som vuxna människor måste bära vi
dare. Nedbäddat lever det säkert kvar hos många. Och det är traditioner 
som ungdomar — allra mest tonåringar — i dag har behov av att upp
leva, önskar uppleva — jag tror till och med att jag ska ta till det star
kare ordet: längtai efter att få uppleva. 

Det mjuka varma levande i den mänskliga samvaron har fått vika för 
det realinriktade. Inte av förnuftighet utan av rädsla, lite grand. Vuxna 
människor i sin isolering från varandra har låtit sig luras av de räddaste. 
De som inte vågat släppa till sig själva och de vuxna har trott att det 
är tidsenligt att vara på sin vakt — att visa stel min och inte sjunga med. 

Och så står vi där. Vuxna människor står och väntar på ungdomarna. 
Och ungdomarna väntar på de vuxna. Men de vuxna måste börja. Trä
det växer inte ut ifrån kronan. Allt vad vi företar oss är beroende av 
detta de vuxna människornas medvetna medspel. 

Vi måste samla ungdomarna, visa dem, övertyga. Inte bara ge fakta 
och realiteter utan ge dem nyckeln till att låsa upp för sin egen inre rike
dom. 
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Alkoholupplysning och dans 
upptog till större delen programmet när fritidsavdelningens konsulent för information i 
alkoholproblem introducerades i arbetet ute på fältet vid en av stadens sedvanliga 
trivselsammankomstcr för nyinflyttad ungdom på ungdomsgården Sunside. Se bilden 
ovan. 2 700 unga under sommaren nyblivna stockholmare var inbjudna. Konsulenter 
från ABF gav information om kurser, mellan danserna berättades om Ungdomsupplys
ningens bostadsförmedling. En gång i månaden står Sunside öppen speciellt för de nyin
flyttade. Utöver dans står teater-, musik- och lyrikkvällar på programme!. 

Hur skall vi kunna å s t a d k o m m a en minskning av rökningen 
bland ungdomarna? Tonåringarna på stadens ungdomsgårdar har fått diskutera den 
frågeställningen och bli intresserade av att själva ta ställning till tobaksproblem. Från 
varje gård har man bl a sänt in svar på frågan till fritidsavdelningens ungdomsgårdsbyrå 
och de bästa förslagen har belönats. Diskussionerna har engagerat tonårsrökarna såsom 
inie den konventionella antinikotinpropagandan. 

Den senaste amerikanska undersökningen rörande de hälsorisker, som är förknippade 
med tobaksbruket har ånyo aktualiserat frågor om åtgärder från de barn- och ungdoms
vårdande myndigheternas sida för att tränga tobaksbruket bland ungdomen tillbaka. 
Den stora utbredning som rökningsovanan fått bland ungdomar i allt yngre ålders
grupper är oroande och motiverar en aktivare insats i detta syfte. 

För närvarande penetreras de möjligheter som står till buds att inom ramen för bl a 
ungdomsgårdsverksamheten effektivisera upplysningsverksamheten mot tobaken och 
utarbeta ett konkret program för en sådan verksamhet. 

Upplysningsverksamheten skall inrikta sig på dels att avråda ungdomen från att över 
huvud börja röka, dels att förmå ungdomar, som redan har utbildade rökvanor att vänja 
sig av med dem. Det är fråga om både tidsbegränsade kampanjer och mer kontinuerlig 
upplysningsverksamhet. 
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Kaféet är platsen där man möts, där inga krav på aktivitet ställs, där inget serverings
tvång förekommer och där kaféföreståndaren är ett slags värd eller värdinna för lokalen 
— det vänliga välkomnande ansiktet mot ungdomarna, det som kan ha ett avgörande 
inflytande för den fortsatta trivseln och engagemanget i verksamheten. 

Trots de stora krav som ställs på kaféföreståndaren trivs denna i den ungdomliga om
givningen och känner sig fylla en stor uppgift i att finnas till hands som vuxen med en 
vuxens synpunkter. 



Så här planerar Stockholm sina 
ungdomsgårdar 

Barnavårdsnämnden företräder ungdomsverksamhetens lokalintressen i 
kommunal samordningskommitté 

Med detta program för ögonen — att ge service, att vara en central mötesplats, 
att komplettera det vuxna samhället, vara representativt — kommer man fram till 
att ungdomsgården skall ligga i centrum. På det sättet bygger också ungdomsgår
darna i Stockholm. Med detta följer en del vinster: a) bostadsbebyggelsen blir 
inte störd, b) belägenheten ger en status åt arbetet, som säkert verkar befräm
jande också på verksamhetens innehåll, c) utformningen blir i klass med övrig 
centrumbebyggelse, vilket också befrämjar en positiv anda mot samhället. 

Om ungdomsgården i centrum skall kunna motsvara de önskemål, som skisse
rats följer därav en del givna krav: 

a) att förutsättningar för många verksamhetsgrenar samlas under ett tak, b) att 
lokalresurserna skall ha en inbördes avvägning, c) att de olika lokalenheterna skall 
kunna användas på flera olika sätt. 

Ibland hävdas att ungdomsgårdarna skall vara mindre men i stället flera. Fri
tidsverksamhetens erfarenheter är, att man kan inte bygga alltför små ungdoms
gårdar utan att eftersätta de funktionella kraven. 

Men det finns ytterligare synpunkter, som bör beaktas. Vad kommer samhället 
i övrigt att erbjuda för resurser? Idrottsplatser, idrottshallar, simhall, fritidsområ
den, skollokaler som kan disponeras för fritidsändamål, biograf, teater m m. 
Vad skall ungdomsgården komplettera? Skall ungdomsgården eventuellt konkur
rera med något? Vilka åldersgrupper vill man nå? Hur omfattande skall special
resurserna vara i t ex vissa sportgrenar? Skall de ta tillvara specialisternas intres
sen eller tillgodose de »breda» fritidsintressena? 

Ungdomsgårdens utformning blir således en följd av hur samhället i övrigt 
kommer att se ut. Men även om detta är en viktig ståndpunkt, måste det ändå 
finnas vissa huvudregler om vad ungdomsgården skall inrymma och vilka behov 
den skall tillgodose. Förutsättningen är att förutom ungdomsgård i samhället finns 
lokaler för vissa ungdomsföreningars egen verksamhet, s k klubbhem, men att för
eningarna använder ungdomsgårdens större samlingslokal vid behov; att det finns 
gymnastiklokal och andra motionsutrymmen, att skolans lokaler i viss utsträckning 
kan användas. 

Ungdomskafé — det »vuxna utrymmet» 
(miljön) (60 m2) 

Den lokalyta som disponeras för ett kafé är i regel 40 kvadratmeter. Det medger 
att ett 40-tal ungdomar samtidigt kan vistas i lokalen. I lokalen skall finnas ut
rymme för serveringsdisk. Under senare år bedrivs regelbundet enkel program-
och sysselsättningsverksamhet (för att väcka intresse) i kaféet, utrymme krävs 
jämväl för kaféutställningar, sällskapsspel och liknande. 

Till kafélokalen hör ett kök samt förråd för kafévaror till en sammanlagd yta 
av 20 kvadratmeter. 

Lekhall ( 1 7 0 m 2 ) 

Erfarenheten har visat att sporten erbjuder snabb aktiviseringsväg. För att nå re
sultat (och utnyttja ledare effektivt) krävs emellertid mer möjlighet än »ett bord
tennisbord». Organiserad bordtennis bör bedrivas på minst 4 bord. Varje bord 
kräver en yta av minst 35 kvadratmeter. I en lekhall med formatet 150 kvadrat
meter kan en ledare under en kväll ha verksamhet för ett 40-tal (i ett utrymme 
för ett bord blir motsvarande tal 10 under en kväll). 

Lekhallen på 150 kvadratmeter kan dessutom användas för enkla bollsporter 
(basket för flickor, inomhusfotboll), för gymnastik, kraftsport etc. På flera håll 
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har folkdanslag med ungdomsgrupper anmält intresse men kan inte bedriva verk
samhet i lokal under 100 kvadratmeter fri golyta. Till lekhallen bör anordnas 
dusch och omklädningsrum på sammanlagt 20 kvadratmeter. Lokal används också 
för dans och dansundervisning. 

Programmrum (samlingssal) (70 m2) 

I ungdomsgårdens arbetsrytm ingår organiserade programkvällar i gårdens regi 
och på senare tid i allt större utsträckning med föreningsmedverkan. Lekhallen 
vars användning motiveras ovan ger i regel ingen bra programmiljö (högt i tak, 
stor, scenlös). Programrummet kan planeras till 70 kvadratmeter (inkl scen) men 
kan gärna vara något större. Takhöjden skall vara lägre, inredningen mer »intim» 
än lekhallens. Lokalen lämpar sig utmärkt för föreningsuthyrning. 

Hobbyrum (70 m2) 

Ungdomsgruppen som kommer till gården måste delas upp och erbjudas olika sys
selsättning och specialisering. Träarbeten, konsthantverk, sömnad, emaljering, 
smycketillverkning, teckning, målning vinner lätt utövare om gården ställer möj
ligheter till förfogande. 

Erfarenheten visar att det är nödvändigt med en mångfald sysselsättningar. Lo
kalmässigt kan inte drejning och sömnad hänvisas till samma lokal ens om man 
har skilda dagar. Ofta har det visat sig praktiskt att sammanföra de »skräpande 
sysselsättningarna» till ett rum och flicksiöjd, småslöjd till ett annat rum (detta 
rum kan också disponeras för t ex skönhetsvård). 

För hobbyverksamhet krävs sålunda två rum av vardera 35 kvadratmeters stor
lek. Summa kvadratmeter 70 m2. 

Klubbrum (200 m2) 

På en gård uppstår gruppbildningar kring schack, musiklyssning, diskussion eller 
efter ålder, inför vissa gruppmässiga målsättningar. Det uppstår behov av plats 
för samtal, för lugn och ro med samling inför olika slags uppgifter. Ungdoms
föreningar anmäler behov av sammanträdes- och kontaktrum. 

För dessa ändamål är man i behov av klubbrum som är inredda för ändamålet. 
Programrummet är oftast för stort, hobbyrummen specialinredda för sina ändamål. 
Antalet klubbrum bör med de här utgångspunkterna vara minst 5, varav ett par 
större och de kan planeras till en sammanlagd yta av summa kvadratmeter 200. 

Expedition, förrådsutrymmen m m (145 m2) 

Till expeditionen behövs 15 kvadratmeter, till förrådsutrymmen för stolar, sport
utrustning, bord, arbetsmaterial 50 kvadratmeter. Till detta kommer toaletter, 
kommunikation, städskrubbar, garderober — minst 80 kvadratmeter. 

Summa lokalyta för en ungdomsgård av här återgiven omfattning blir således 
715 kvadratmeter. 

Det som skisserats här torde vara lagom för en stadsdel på 7—10 000 invånare, 
men det förutsätts självklart att en del föreningar har egna ungdomslokaler, spe
ciellt gäller det föreningar med en inriktning på yngre åldersgrupper. Om stads
delen är större måste man komplettera ungdomsgården: 
a) öka lokalerna med fler klubbrum (för föreningar och grupper), eventullt göra 

kaféet större, öka lekhallsytan något, tillskapa vissa speciallokaler t ex för 
tyngdlyftning, specialhobbyrum för keramik, smide etc. 
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b) skapa ytterligare lokaler inom stadsdelen men i dess periferi. En sådan lokal 
bör då omfatta ett sportutrymme eller samlingssal, ett par klubbrum som vid 
behov kan tjänstgöra som tillfällig kafélokal, förråd etc på ca 200—300 kva
dratmeter. 

Man kan naturligtvis ha olika synpunkter på hur stor en anläggning får och 
bör vara. Det finns säkert gränsvärden också uppåt, precis som funktionen satte 
gränser nedåt. De alltför stora ungdomsgårdarna kan förlora i trivsel och i förut
sättningar till kontakt. 

De här lokalerna kan med fördel användas också för andra ändamål än de som 
hör ihop med ungdomarnas fritid på kvällarna. Stadsdelens pensionärer behöver 
kanske en plats för samvaro, program, kanske för gymnastik. 

Högstadiets eller gymnasiets elever är inte längre barn som leker på en skol
gård utan unga damer och herrar som behöver en plats att sitta ned på för av
koppling vid en kopp kaffe till en grammofonskiva, för en sista (eller kanske 
första) genomgång av läxan, eller för en stunds lekfull motion vid bordtennisbor
det. Så länge inte skollokalerna har uppehållsrum i tillräcklig omfattning bör vi 
inom andra lokaler beakta de här behoven. 

Det finns säkert också en grupp elever, som skulle vara i behov av tillsyn efter 
skolans slut i väntan på att föräldrarna kommer hem och för dem kan fritidshem
met vara en tillflykt. På många platser kan ungdomsgården tjäna som en lokal
lösning. 

På tidigare kvällstimmar kanske scouterna behöver förstärka sina egna lokal
resurser och på dagtid kanske det finns utrymme för husmorsgymnastik, barnba
lett, musikundervisning eller något annat. 

De moderna anläggningarna blir också i regel mycket hårt utnyttjade — ibland 
hittar vi knappast de erforderliga timmarna för städpersonalen. 

Samordning 

Då ett lokalt centrum skall byggas gör det byggande företaget i samråd med fas
tighetskontoret en planering av centrumbebyggelsen med dess olika lokalbehov för 
allmänna ändamål m m. Från olika nämnder infordras önskemål om utrymmen 
och dessas placering. Därvid anmäler barnavårdsförvaltningen att för ungdoms
gård erfordras ett visst antal kvadratmeter fördelade efter ett visst program och 
för föreningslokaler för ungdomsföreningarna ytterligare ytor. övriga förvaltningar 
såsom skoldirektionen, idrotts- och friluftsstyrelsen samt fastighetskontoret anmä
ler sina resp behov. I samordningskommittén diskuteras därefter hur och om vissa 
lokaler kan samordnas utan att effektivitetssynpunkten åsidosätts. 

Samordningskommittén består av förvaltningscheferna för barnavårdsnämnden, 
fastighetskontoret, skoldirektionen, idrotts- och friluftsstyrelsen och för finansav
delningen. Med tiden har samordningskommittén också kommit att fungera så att 
i princip alla lokalprojekt behandlas, ibland i form av ev orientering, varvid 
eventuellt ytterligare lokalönskemål kan tillgodoses i anslutning till det aktuella 
projektet, vilket t ex kan vara synnerligen lämpligt om kanske tomtfrågan är sär
skilt besvärlig. 

Barnavårdsnämnden följer således i kommittén upp intentionerna i barnavårds
lagen om det kommunala ansvaret för ungdomens lokalbehov. 

Bygget sätts i gång 

Samtidigt med att barnavårdsnämnden ingett sitt program till byggföretaget be
gär nämnden hos stadsfullmäktige medel för att förhyra de ifrågavarande loka-
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lerna. Givetvis sker också här en diskussion om storlek och behov. Stadsfullmäk
tiges beslut innebär i regel ett godkännande av den yta som lokalerna omfattar. 
Hyresbeloppet kan vid den tidpunkten vanligen inte fastställas utan stadsfullmäk
tige godkänner i princip det skäliga kvadratmeterspris, som är en följd av bygg
kostnader och eventuella bidrag från Allmänna arvsfonden. Efter godkännande kan 
barnavårdsnämnden skriva kontrakt på lokalerna med byggföretaget. 

Byggföretagets arkitekter bereder i anslutning till de planerade centrumbyggna
derna plats för de lokaler barnavårdsnämnden önskat och ger en första princip
skiss av placering och utformning. Denna skiss diskuteras med fritidsavdelningen 
och konsulten för byggfrågor vid barnavårdsnämndens ekonomiavdelning. På grund
val av dessa diskussioner kommer byggföretagets och barnavårdsnämndens repre
sentanter så småningom överens om en utformning av lokalerna och ritningarna 
godkänns. 

På det praktiska planeringsplanet återstår många kontakter innan lokalerna kan 
tas i bruk. Innan entreprenadhandlingarna görs klara har barnavårdsnämndens 
representanter (fritidsavdelningen och byggkonsult) fått uttala sig om olika in
redningsfrågor —• förbindelseledernas utformning; dörrpartier, entréer och garde
robsinredning; fönstertyper och -stängning, golv-, vägg- och takbeklädnad; sani-
tetsanordningar; ventilation; elektriska systemets utformning; låssystem m m. 

Under byggnadstiden hålls ständig kontakt mellan byggnadsföretaget och barna
vårdsnämnden. När målningsarbetet skall utföras sker detta i regel efter önskemål 
från och i samråd med barnavårdsnämndens lokalinredare. 

Lokalerna inreds 

Den lösa inredningen i ungdomsgårdarna anskaffas av barnavårdsnämnden. Till
vägagångssättet är detta, att fritidsavdelningen gör upp en plan för lokalernas 
inredning med möbeltyper, gardinsorter, armatur, teknisk apparatur och annat 
som hör till inredningen. Förslaget är detaljerat i kostnadshänseende och bygger 
på gängse inköpspriser. Barnavårdsnämnden begär hos drätselnämnden medel för 
anskaffandet av den avsedda inredningen. Vissa försök har gjorts att fastställa 
kostnaderna för inredning efter kvadratmeterpriser, som kunde tillämpas irån fall 
till fall. Efter noggranna överväganden och stor erfarenhet kan man emellertid 
konstatera att olika lokaler kräver olika inredning. Kvadratmeterpriset blir där
igenom varierande. Efter granskning av anslagsäskandet beslutar drätselnämnden 
om summans storlek. Inköp av inventarier och inredning ombesörjs av barna
vårdsnämndens inköpsavdelning, varvid i regel anlitas en inredningsarkitekt, som 
vid sitt förslags utformning nära samarbetat med fritidsavdelningen. 

Så här kan man alltså forma ett lokalprogram i den stadsdel, som ännu bara 
finns på papperet. En annan hänsyn måste tas i äldre stadsdelar, som komplette
ras med ungdomsgårdar i efterhand. Det har flera gånger poängterats, att en del 
föreningar behöver egna lokaler för sin verksamhet. Föreningen kanske är livaktig 
med verksamhet för flera olika åldersgrupper. Även dessa lokalbehov behöver till
godoses i de nya stadsdelarna. Det har emellertid visat sig svårt att komma i ef
terhand. Det förefaller som om det var lättare förr i de äldre stadsdelarna. De 
lokaler som erbjuds i efterhand är ofta av mindre lämplig typ, saknar egen in
gång, är dåligt sanitärt utrustade, har dålig ventilation, saknar ofta dagsljusbelys
ning och är inte ordentligt ljudisolerade från de omkring- eller överboende. Ofta 
är de inte heller möjliga att inreda praktiskt på grund av att planeringen inte 
skett från början. 
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Långtidsplanering 
överlag kan sägas att lokaler som planerats från början visar en helt annan stan
dard och ändamålsenlighet utan att därför vara dyrbarare för i övrigt jämförbara 
ytor och bebyggelse. Det har därför varit angeläget för fritidsavdelningen att också 
söka tillgodose de enskilda föreningarnas behov på ett tidigt stadium. Ytterligare 
ett skäl härtill är naturligtvis att det är angeläget att söka medverka till en så 
snabb föreningsstart som möjligt i de nya stadsdelarna. Siktet var således inställt 
på att föreningarna skulle erhålla klubbhem för sin verksamhet. Men i de stads
delar som ännu inte är byggda finns inget föreningsliv och fritidsavdelningen fick 
välja en annan väg. 

Det första försöket gjordes beträffande Fruängen, där det finns tre tusen ungdo
mar. Samtliga distriktsorganisationer tillskrevs om de önskade lokaler i anslutning 
till en friliggande ungdomsgård i centrum. Man fick veta att det var fråga om en 
4-årsplan och man var alltså tvungen att bestämma sig på ett mycket tidigt sta
dium. Efter en del diskussioner och argumentation för varan — ibland med snudd 
på övertalning •— övertygades tre organisationer om det värdefulla i att beredas 
lokaler där. I samråd med byggherren inrättades så tre klubbhem, som resp FA, 
SMU och scouterna hade glädjen att inviga under våren 1964. 

Nästa försök, som fritidsavdelningen fick tillfälle att göra, gällde stadsdelen 
Bredäng, den första av de stadsdelar som inryms i den s k Sätrabebyggelsen. Men 
nu hade distriktsorganisationernas intresse vaknat för denna form av långtidspla
nering. Bredäng presenterades i stora drag med befolkningssiffror, centrumbebyg
gelse och vad den skulle omfatta, de idrottsliga och sportsliga resurserna i form 
av hallar, gymnastiksalar och friytor, liksom vilka skolor som ingick och som kom 
att få lokaler, vilka också kunde brukas för andra ändamål. Ungdomsgårdens 
(inkl ungdomsrådslokalen) omfattning och ungefärliga belägenhet presenterades. 
Distriktsorganisationerna uttryckte sina önskemål: centrumlokal eller kvarters
gård, storlek, typ av lokal m m. 

Då alla önskemål strömmat in var tiden mogen att tillsammans med alla lokal- . 
spekulanter göra en gemensam planering. Det visade sig nämligen att lokalönskc-
målen sannolikt var tilltagna i överkant totalt sett, bl a beroende på att distrikts
organisationerna inte visste om vad de övriga hade för planer. Vid den genom
gången diskuterades t ex det totala behovet av barnverksamhet, scouter och Unga 
örnar, nykterhetsorganisationernas lokalbehov, vilken av frikyrkorna som skulle 
satsa i detta område enligt den idé om frikyrklig samplanering, som lanseiats på 
några håll i vår stad. Så småningom utformades ett lokalprogram, där man klart 
kunde urskilja en spridning över olika verksamhetstyper, åldrar m m. Den verk
samhet som vände sig till de yngre åldrarna borde med viss fördel placeras i an
slutning till bostadsområdena, medan den mera tonårsinriktade verksamheten öns
kades förlagd till centrumbebyggelsen. 

Det gällde således att få en sådan spridning på lokalerna, att såväl befolkningens 
som organisationernas intressen tillgodosågs. Sedan fritidsavdelningen gjort en 
grovplanering, tog den kontakt med de byggnadsföretag som stod för resp byggen 
och hemställde hos dem att de måtte inrymma en ungdomslokal för ett visst ända
mål och med en viss storlek. Arbetsuppgiften var inte alldeles enkel och innebar 
en del spännande moment av övertalning och övertygande bevisning men också 
av stor förståelse för våra önskemål. Det var naturligtvis också ett önskemål, att 
våra lokalbehov inte skulle tillgodoses på bekostnad av antalet lägenheter. Därmed 
inte sagt att man inte ändå kunde få fullgoda lokallösningar. 

Sedan fritidsavdelningen väl lyckats få gehör för sina önskemål, vidtog en pla
nering i stort av dessa lokaler, där dock distriktsorganisationerna sedan i huvudsak 
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själva fick framföra sina önskemål och specialsynpunkter direkt till byggnadsföre
tagen men där fritidsavdelningen bevakade att ärendet fördes till sin lösning.1 

Hur den ideala lokalen skall se ut vet vi inte så mycket om. Sannolikt växlar 
den efter olika organisationers intressen och verksamhetsinriktning. Ofta skall lo
kalen kunna användas för hobby i smågrupper, lekövningar i scouting, stora möten 
för äldre grupper, föreningsmöten och styrelsemöten. Här kan man naturligt i hög 
grad tala om behovet av den anpassningsbara miljön. Ex: I Fruängen har de tre 
klubbhemmen fått en yta av 92 kvadratmeter samt därtill tillgång till ett större 
förråd. Den egna ytan fördelar sig på ett stort rum, ett mindre rum med kokskåp, 
en entré med kapphyllor, toalett och en inventiös skåpvägg. Det var intressant 
att notera att samtliga tre föreningar tyckte att det var en god lösning. Det lilla 
rummet kan fungera som styrelserum, expedition, ledarrum, diskussionsrum. Det 
stora kan allt efter behov användas för möten, lek, söndagsskola eller de vuxna 
stödjande föreningarnas verksamhet. 

Flera sådana klubbrum skall alltså stå färdiga att tas i bruk framöver. Den eko
nomiska sidan av saken kommer för stadens del att bestå i hyresbidrag till de 
föreningar som så fått sina lokaler. 

Se på planritningen över Bredäng, s 158—159. Där ser vi var lokalerna är belägna 
och deras storlek. 

Vi har räknat med att befolkningen skall gå upp mot 15 000 invånare. Det 
totala antalet kvm för ungdomsverksamhet är 1 502 kvm. 

Det fördelar sig med: 
945 kvm i centrum och 557 kvm ute i bebyggelsen. 

Fördelat på olika huvudmän har resultatet blivit det här: 
523 kvm ungdomsgården (den kommande delen), 219 kvm ungdomsråden och 
760 kvm enskilda föreningar. 

Bredäng har fått efterföljare i Sätra, Skärholmen och Vårberg, där distriktsor
ganisationernas önskemål tillvaratagits på motsvarande sätt. 

1 Hägerstens ungdomsråd, som fått en ändamålsenlig lokal i ungdomscentret, be
rättar: 

Sextio tusen människor kommer att bo i förortssamhällena i sydväst: Bredäng, 
Sätra, Skärholmen och Vårberg. Unga familjer leder naturligt nog inflyttningsstati
stiken, vilket ställer krav på ett barn- och ungdomsvänligt samhälle. Med detta i 
åtanke samarbetade Hägerstens ungdomsråd i drygt tre år med barnavårdsnämn
dens fritidsavdelning och de olika organisationerna för att allteftersom familjerna 
flyttade in kunna erbjuda de unga god och mångsidig fritidssysselsättning i ända
målsenliga lokaler. I kontaktskapande syfte genomfördes med anknytning till sta
tens ungdomsråds riksaktion Operation Knackelibang en brevkampanj med mot
tot Aktiv Bredäng. Tusen brev sändes ut till familjer och ungdomar med egna 
prästbetyg som redan flyttat in. Försändelsen innehöll ett vikblad med en karta 
över den nya gemensamma hembygden med alla ungdomslokaler och klubbrum in
ritade. Dessutom ingick en enkät med vars hjälp man räknade med att få en bild 
av vilka föräldrar som var intresserade av att hjälpa till med barn- och ungdoms
arbete samt vilka intressen de senare hade: idrotts- och friluftsliv, nykterhetsfrågor, 
politik, scouting, hobbyverksamhet, musikstudier, folkdans. Sedermera har anord
nats informationsmöten om Bredängs möjligheter, när det gäller barn- och ung
domsverksamhet, vidare kurser i mötesteknik och stöd till ungdomsorganisationernas 
ledarutbildning. 
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Fältassistenter — förmedlare av möjligheter 

Barnavårdsnämndens fältverksamhet har prövat ut arbetsmaterial som 
bas för framtida arbete 

Av ungdomskonsulent BENGT LINDFORS 

I samband med utredning av vissa uppmärksammade fall av ungdoms
brottslighet i mitten av 1950-talet gjorde sig behovet kännbart att vid 
sidan av de reguljära anordningarna för ungdom skapa kontaktmän ute 
i samhället, som anvisade vägar för ungdom till fritidsverksamhet. 

Denna verksamhet som fick namnet fältverksamhet och som Sverige är 
ensamt om, har bedrivits i Stockholm sedan dess och f n arbetar sex fält
assistenter inom staden. Följande sammanställning är ett arbetsmaterial 
varur verksamhetens framtid skall formas. 

Med fältverksamhet menas i föreliggande fall organiserade ansträngning
ar att skapa fritidssysselsättning för grupper av ungdomar som eljest inte 
skulle komma i förbindelse med sådan verksamhet. 

Fältverksamheten vill bevaka, kontakta och ställa till förfogande resur
ser i fråga om lokaler, personer och tjänster — ät alla ungdomar. Verk
samheten riktar sig i första hand mot grupper av ungdomar. Dels sådana 
grupper som redan vid kontakttillfället är bildade och vilka som grup
per kan överföras till verksamheten, dels sådana grupper som kan ska
pas fram genom att enskilda ungdomar sammanförs kring uppgifter eller 
upplevelser inom en klubbram. För fältverksamhetens bedrivande finns 
inom fritidsavdelningen verksamma ett antal fältassistenter. 

Fältassistenterna är i första hand organisatörer. De har att söka möj
ligheter och kontakter, att engagera vuxna människor, att representera 
verksamheten åt skilda håll, att finna uppslag och möjligheter för olika 
slags fritidsverksamhet. Det kan inte undvikas att fältassistenterna då och 
då ställs inför individuella sociala problem. Dessa problem skall hän
föras till organ och institutioner som samhället skapat för personlig vård. 
Det behov av kontakt med vuxna som ofta framstår som ett väsentligt 
personligt problem för de ungdomar verksamheten möter, skall kanalise
ras ut genom de vuxna människor som engageras i ledaruppdragen. På 
avstånd — med möjlighet att överblicka och bedöma — skall fältassisten
ten följa verksamheten och koncentrera en stor del av uppmärksamheten 
på att skapa resurser, hjälpmedel och praktisk rådgivning åt de ledare 
som är knutna till arbetet. 

Fältverksamheten är tänkt att fungera efter följande mönster: Fält
assistenten får underrättelse om att det i ett visst område, en viss bo
stadsfastighet eller tunnelbanestation regelbundet samlas ungdomar och 
att dessa ungdomar bereder obehag för kringboende eller att gruppen ge
nom brist på sysselsättning och intressen kan tänkas lätt ge efter för på
tryckningar och övertalningar om att ge sig med på fritidsäventyr som så
väl ur deras egna som samhällets synpunkt skulle medföra inte önskvärda 
konsekvenser. 

Då ett sådant besked kommer till fältassistenten orienterar denne sig 

217 





MODSEN I STOCKHOLM är det 
mest typiska inslaget, heter det i 
Årets Bilder, där Svenska Turist
föreningen redovisar resultatet 
av sin tävling om bästa bild
reportaget. Bilderna på detta 
uppslag är ur den med första 
pris belönade sviten "Ungdom 
på Hötorget» av Nils-Johan 
Norenlind, elev i kursverksam
hetens fotoskola. 



om lokala förhållanden, gruppens sammansättning och de möjligheter 
som kan finnas inom bostadsområdet. Kommer fältassistenten till den 
uppfattningen att en åtgärd är befogad gäller det att skapa vissa kon
kreta förutsättningar innan man ger sig in på att mera bestämt kontakta 
gruppen. Den första av dessa förutsättningar är ledare. Finns det inom 
området föreningsledare, ledare från ungdomsgården eller andra personer 
som kan tänkas ta sig an uppgiften? Den andra förutsättningen är lokal. 
Finns det föreningslokaler eller lokaler som en förening skulle kunna tän
kas disponera i avsikt att ta sig an ungdomsgruppen? Finns det ungdoms
gårdslokaler eller andra lokaler där en ledare skulle tänkas kunna skapa 
verksamhet? Den tredje förutsättningen är verksamheten/uppgiften. Ett 
föreningsprogram, en viss aktivitet, en praktisk arbetskontakt. Vilket skul
le vara lämpligt att aktualisera i sammanhanget? 

Det är sålunda väsentligt att kontakten sker först när man har förut
sättningar att åstadkomma något. I annat fall skadar man sitt syfte — 
ungdomarna får en känsla av att det bara blir prat och fältassistenten 
får gruppen över sig tack vare obetänksamma löften utkastade för att få 
stämningen att väga positivt. 

Enär det visat sig att grupper av detta slag lätt binds till den ledare 
som först visar sig med erbjudanden och möjligheter är det också av vikt 
att den ledare som skall svara för den fortsatta verksamheten är med re
dan från första stund. Om fältassistenten ensam tar den inledande kon
takten så har man svårt att få den slutlige ledaren accepterad av grup
pen. 

Av olika skäl bl a — genom namnet fältverksamhet — kan en grupp 
som skapats på detta sätt få en speciell ställning. Andra, mera traditio
nellt organiserade klubbar ser på »fältverksamheten» som några ovanliga, 
utstötta, av samhället särskilt omhändertagna. Med hänsyn till detta kan 
det vara viktigt att man redan från början inriktar sig på att föra in 
gruppen inom ett befindigt organisationsmönster (förening eller gård) 
och ger gruppen en ställning vid sidan av de andra — som lika och jäm
bördig. 

De grupper som man bildat tas om hand av respektive organisation och 
fältassistenterna knyts inte till något organisatoriskt ansvar för gruppen 
sedan den en gång startats. 

Hur får man uppgifterna? 

Arbetsmönstret för verksamheten förutsätter att fältassistenten regelbun
det får besked om vilka grupper som är i behov av en kontakt från sam
hällets sida. Det har visat sig att man inte kan sitta och vänta på att den
na kontakt skall fungera av sig själv utan som den första åtgärden måste 
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en kontaktkedja skapas. Fältassistenten måste träda i förbindelse med ett 
stort antal organ och personer och klargöra för dessa avsikten med verk
samheten och var uppgifterna skall lämnas. Barnavårdsnämndens byråer 
och nämndens polissektion har i verksamhetens inledningsskede varit goda 
uppgiftslämnare. I många fall är emellertid den kontakten för sent ute. 
Dessa organ får i regel kontakt med ungdomar som redan blivit föremål 
för ingripande av samhället och fritidsverksamhetens möjligheter är då 
i många fall ytterst små. Ofta rör det sig också om rapporterade enskilda 
ungdomar, där det stöter på stora svårigheter att nå anpassning till de 
klubbar som är fältverksamhetens arbetsinstrument. Samarbetet med 
barnavårdsbyråerna bör i första hand inriktas på andra uppgifter och det 
behandlas senare i denna framställning. 

I de områden där fältverksamheten prövats har samarbete bedrivits 
med polisdistrikten. Fältassistenterna har inbjudit till diskussioner och 
planeringssammanträden och polisdistrikten har sammankallat liknande 
arbetsgrupper för att ta itu med distriktets ungdomsproblem. Särskilt liv
ligt har samarbetet varit med civilpatrullerna och framförallt har man 
konstaterat att där man kunnat skapa vissa gemensamma arbetsuppgifter 
har det genom personlig kontakt tjänstemännen emellan uppstått infor
mella arbetslag där man tagit hjälp och upplysningar av varandra. Även 
då det gäller polisen måste man säga sig att kontakterna tyvärr ofta kom
mer för sent. Civilpatrullerna har en omfattande lokal- och personkänne
dom, men det kan inte undvikas att de som de känner bäst är de hårdast 
belastade som skulle ha kommit med i fältverksamheten långt innan de 
över huvud taget var bekanta för polisen. Detta samarbete mellan barna
vårdsnämndens egna funktionärer och polisen som självklart skall bestå 
och även utvidgas måste kompletteras med kontaktmöjligheter som ger 
utslag i ett långt tidigare skede. Det är dock inte så enkelt: ett sådant 
samarbete mellan olika myndigheter bygger på att man är personligt be
kant. I ett tidevarv av »personalbyte och omplacering för avancemang» 
är uppbyggandet av denna personkontakt i storstadens förvaltningar i och 
för sig en jätteuppgift. 

Vilka ögon ser? 

Vi vet i allmänhet mycket litet om de samhällen där vi bor. Var och 
en vet kanske något om sitt hus, kanske sin gata eller något om området 
runt den egna affären och arbetsplatsen. Fältassistenten måste följaktli
gen förse sig med många ögon som tillsammans ser vad ingen ensam 
mäktar. Kontaktvägarna måste gå från många, många personer och in i 
centrum. 

Först skall man då göra en begreppsbestämning. Det är fråga om kon-
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takt och inte anmälan. I bostadsområden kan man ofta märka en rädsla 
för att reagera mot ungdomars tilltag. Var och en drar sig innanför sin 
lägenhetsdörr och ser förbi problemen. Tar man upp denna passivitet så 
motiverar man med »rädsla för repressalier mot den som vågat reagera». 

I fältverksamhetens fall är det inte fråga om tvångsåtgärder mot de 
ungdomar man rapporterar. Följden av en telefonpåringning blir att sam
hället söker skapa en fritidsmöjlighet åt de ifrågavarande ungdomarna. 
Resultatet blir positivt. Med den utgångspunkten borde man genom klok 
upplysning kunna få en stor grupp människor engagerade för att leta 
reda på arbetsuppgifter åt fältverksamheten. Självklart kan en utökad 
kontaktverksamhet från de vuxna människornas sida medföra en stor an
hopning av kontaktanmälningar — i den takt att resurserna inte räcker 
till. I sådana fall får man göra en gradering efter angelägenhet. Och 
under alla omständigheter måste det vara bättre att veta för mycket än 
för litet. 

De personer som i första hand skall engageras är barnavårdsnämndens 
egen personal, ungdomsgårdarnas ledare, föreningarnas funktionärer och 
ledare. Till alla dessa bör regelbundet distribueras meddelanden och upp
lysningar om fältverksamhetens arbete och uppgift om var man träffar 
fältassistenterna. Dessa upplysningsskrifter skall också klargöra händelse
förloppet om man gör en påringning och rapporterar en grupp som bor
de uppmärksammas. Genom skolorna, rektorer, skolsköterskor, lärare och 
föräldraföreningar borde åtskilliga upplysningar kunna strömma in. 

Enbart upplysning och deklarationer hjälper föga. En väg att engage
ra föräldraföreningarna är att söka få dem att inom skolans ram med 
kommunala resurser organisera fritidsklubbar. Därigenom når man dem 
under diskussioner om metod och medel. Genom sin verksamhet blir de 
medvetna om ungdomens situationer och de upptäcker lättare dem som 
inte fungerar enligt reglerna. 

Parklekens lekplatser blir alltmera samlingspunkter även för tonåringar. 
I några fall har man låtit fältassistenten göra besök och presentera sig 
och tala om »vart och på vilket sätt». Gruppen som inte har någonstans 
att ta vägen när lekplatsen stänger för säsongen eller för dagen tar fält
verksamheten hand om och söker länka in i sysselsättning inomhus. Det 
medför en lättnad för parkleksföreståndaren och ger bevis på en sam
hällsfunktion som alla har nytta av. Vid parkleksföreståndarinnornas 
veckoträffar bör ett par gånger per år ges information om fältverksam
hetens sätt att arbeta. 

I samhället finns dessutom en rad personer som är mer skickade än andra 
att vara rapportörer till fältassistenten. Portvakter och maskinister i bo
stadsområdena är en sådan grupp. De bör lokalt utrustas med kort som 
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ger adresser och telefonnummer men de bör också informeras om vart 
arbetet syftar. Ett kvartaJsblad som ger både allvarliga och roliga glim
tar från arbetet borde utges från fritidsavdelningen. Ofta är ungdomar
nas samlingsplatser kiosker och småserveringar. Här kan man komma i 
konflikt med ett enskilt ekonomiskt intresse — att hålla kunderna kvar 
— men en upplysningsaktion skulle snart klargöra för dessa näringsid
kare att om en grupp ungdomar som till en början var bra kunder läm
nas alltför mycket i fred så skapar man snart fram ett kundgäng som tar 
serveringen för sin egen — som terroriserar och drar ner anseendet. Ett 
samarbete skulle kanske intressera ungdomarna för något annat ett par 
dagar i veckan utan att deras behov av tuggummi blev mindre för det. 
En annan grupp personer som står i nära kontakt med allmänheten är 
korvhandlare vilkas kiosker också ofta besöks av ungdomar. Också här är 
en kontakt på sin plats och det borde för ändamålet utarbetas en trycksak 
som ger upplysning om verksamhetens innebörd samt ett kort med namn 
och telefonuppgifter till fältassistenterna. 

Förortssamhällenas affärsmän brukar ofta vara sammanslutna till köp
mannaföreningar. Genom dessa organ borde man nå ut till enskilda af
färsmän och ge dem upplysning om ungdomsarbetets förutsättningar och 
metoder och be att tillbaka få besked och upplysningar. Vid samman
träden och luncher kan fältverksamheten representera och genom korta 
inlägg rikta uppmärksamheten på vad man kan genomföra i samarbete. 
Lions Club och liknande organisationer arbetar i många samhällen. De 
samlar till sig företagare och inflytelserika personer och det kan vara 
skäl att i dessa kretsar lämna upplysning om samhälleliga resurser och 
vädja om parallella insatser. 

En framgångsrik verksamhet för ungdom med därav följande förmåner 
för samhället måste bygga på en allmän förståelse för vad verksamheten 
strävar till. Man måste väcka förståelse för nödvändigheten av att vuxna 
människor i alla samhällsklasser och ställningar lämnar sitt stöd. En kon
taktväg går givetvis över ungdomarna själva. En grupp ungdomar som 
själva tar kontakt med fältverksamheten, en förening eller en ungdoms
gård och som ber att få använda de möjligheter som står till buds. För att 
uppnå detta måste man ge en allsidig men enkel orientering i avgångs
klasser och högstadieskolor där man framför allt belyser verksamhetens 
mångskiftande möjligheter och dess i regel fristående ställning i förhål
lande till långtgående personliga krav. Det är en samhällelig service som 
står till buds — ett komplement till alla dem som vill göra staden till ett 
angenämt ställe att bo i. 

I denna direkta kontakt mellan ungdomar-fältverksamhet får man se 
fältverksamheten som ett rådgivande och upplysande organ i samhället. 
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Det måste ske en avvägning 

Om man räknar med att kunna skapa fram kontaktvägar av det slag 
som angetts här ovan kan man vara övertygad om att det så småningom 
kommer åtskilliga uppgifter till fältexpeditionerna. Säkerligen måste man 
skaffa sig regler för avvägning mellan olika påkallade insatser. 

Sådana regler låter sig svårligen uppställas i förväg och här kan endast 
anges några enkla hållpunkter för den kommande bedömningen. Ålders-
mässigt skall man hålla sig inom ramen 12—20 år. I regel kommer man 
att betrakta dem som kommit upp emot den övre åldersgränsen som mera 
angelägna verksamhetsobjekt än de yngre. Grupper som samlas på grill
barer eller i tunnelbanestationer får betraktas som mer angelägna ur kon
taktsynpunkt än de som rapporteras sittande i en trappuppgång. Visser
ligen kan trappsittarna vara till förfång för de kringboende men i regel 
är deras frestelseläge mindre alarmerande än vad det är för dem som 
samlas i mera offentliga lokaler. Ett gäng som rapporterats från en park 
kan ställa till oreda för omgivningen genom skrän och skrik och ofta kan 
thinnersniffandet få insteg bland de parkförsamlade. En sådan grupp
bildning kan emellertid till en början betraktas som mera godartad än de 
grupper som redan hunnit fram till att gömma sig undan i källare och 
skogsbackar. Tidsfaktorn har viss inverkan. Det är viktigt att komma 
i kontakt med gruppen tidigt men å andra sidan så måste den grupp 
som redan bestått länge vara mera aktuell än den grupp som helt ny
ligen började frekventera en samlingsplats. 

Vad som sagts kan bara betraktas som grundregler och från dem har 
man både rätt och möjlighet att göra awikningar. En annan bedöm
ningsregel säger att då man skall skapa kontakt med föreningar bör man 
avväga det så att de grupper som föreningen tar hand om har möjlighet 
att finna sig till rätta inom ramen för föreningens verksamhet. 

De arbetsuppgifter man för stunden sysselsätter sig med förefaller i 
regel som de mest väsentliga. Vetskapen om detta bör ge fältassistenten 
den tankeställaren att han ofta tar en överblick över det som finns att 
göra inom respektive område och även i detta avseende gör en bedöm
ning: överbetonar jag det innevarande? borde jag i stället ägna mer in
tresse åt andra uppgifter och områden? Fältverksamhet bör till viss del 
ha karaktären av tillfällighetsinsatser. En grupp organiseras, arbetar ett 
par år och så är den uppgiften klar. Man flyttar ur lokalen och sätter in 
resurserna på andra håll. En sådan åtgärd skall naturligtvis genomföras 
i fullt samförstånd med ungdomarna. Arbetsmässigt — inför ledare och 
ungdomar — skall fältassistenten visa att just den uppgiften är fullt lika 
viktig — om inte viktigare än övriga uppgifter. 
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Var håller man till? 

Genom att man i första hand söker att anknyta grupper till befintliga or
ganisationer — föreningar och ungdomsgårdar — framstår inte lokal
frågan som något överväldigande stort problem. Säkerligen finns det åt
skilliga disponibla lokaler som genom klok samordning kan brukas mer 
än vad som nu är fallet. Givetvis kan man ställa upp en regel som säger 
att en lokals utformning betyder mycket för verksamhetens bedrivande. 
I varje fall under en övergångstid kan en klubb emellertid klara sig med 
en ganska provisorisk lokal förutsatt att man på andra sätt förberett verk
samheten. 

I många sammanhang kan det emellertid visa sig att de möjligheter som 
finns inte räcker till. Ungdomsgårdarna är långt borta och man måste 
skapa något på platsen. I och för sig är det en lockande möjlighet att 
komma i tillfälle att inreda en källarlokal för en klubb. Här stöter man 
på den naturliga motivering för aktivitet som vi senare i denna fram
ställning skall söka efter. Svårigheten är att kunna hitta dessa extra lo
kaler. Fältassistenten kan inte ägna mycken tid åt det. Kanske hans kon
takter i olika samhällslager kan komma att ge tips och adresser till ut
lånande lokalägare. En väg är att låta ungdomarna själva komma med 
uppslag härutinnan. Det finns exempel på att vissa ungdomar skapat sig 
en lokalmöjlighet och att föräldrar och andra intresserade vuxna har 
ställt sig ansvariga för hyran under en viss tid. 

En reservmöjlighet är de extralokaler som bostadsföretagen ofta dis
ponerar över. Det kan vara utrymda källarlokaler eller cykelstall som för 
en kort tid kan ställas till förfogande för en klubb. Ibland ställer sig bo
stadsbolagen avvisande till detta. De hänvisar till dåliga erfarenheter och 
att man inte kan bli kvitt en verksamhet som sköter sig illa. Förslagsvis 
borde man göra upp en förteckning över sådana fall där man med fram
gång lyckats att bedriva verksamhet i lokaler som ligger i bostadshus. 
Denna förteckning skulle ligga till grund för en genomgång med de an
svariga i bostadsbolagen, för att få en enhetlig linje. Fältverksamhetens 
utgångspunkt i detta fall är ju att hjälpa inte bara samhället som helhet 
utan i högsta grad just bostadsbolagen. 

För att dessa lokaler inte skall dra stora kostnader i fråga om inredning 
föreslås att fritidsavdelningen anskaffar viss inredningsmateriel (skärmar 
och skivor) som kan användas i olika lokaler och flyttas bort så fort en 
verksamhet upphör. Därigenom minskas risken att hyresgästen åverkar 
lokalens väggar. Om man tvingas att flytta in i ett hyreshus är det syn
nerligen viktigt att man vid inflyttningen lämnar hyresgästerna en orien
tering om vad verksamheten syftar till och vilka som är ansvariga för 
det hela. 

15—640090. Soc. Midd. nr 5—S 225 



Det förefaller inte uteslutet att man för tillfälliga uppgifter — för att 
under en kort tid samla en viss grupp — använder sig av de arbetsvagnar 
som gatukontoret lånar ut. En spisarlokal bestående av en arbetsvagn 
på hjul kan flyttas mellan olika parker och tjänstgöra som tillfälligt hem 
för en lokallös grupp. En klubb i fältverksamheten utan kontakt med 
någon form av öppen verksamhet bör träffas minst två gånger per vecka. 
Redan vid uppgörelse om lokaldisposition bör man klargöra detta och 
låta det ingå i överenskommelsen. 

Vilka skall leda? 

Oavsett var gruppen placeras så kommer kravet att resas: 
Vi måste ha ledare! 
En verksamhet där man åtar sig att skapa fritidsmöjligheter åt ung

domar ställer också krav på ledarna. Inte bara i tid utan också i fråga 
om ansträngningar för att skapa ett omväxlande och spännande inne
håll. Ledaruppdraget kräver att man satsar sig själv och söker entusias
mera de ungdomar man arbetar med. Det behövs ledare med erfarenhet 
och kunnighet, och vägen dithän går över deltagande i verksamheten — 
egna upplevelser ställda i relation till kunskaper man kan få genom 
utbildning. Först måste vi således få människorna — så måste vi enga
gera dem i arbetet och ge dem kontakt med den tankevärld som finns 
bakom. 

Finns dessa människor — finns de i tillräcklig mängd? 
Kan man få just dem man vill ha? Eller är man tvungen att rätta ka

paciteten och utformningen efter opåverkbara möjligheter som ibland föi 
fram lämpliga människor, ibland bara levererar sådana som inte går i 
land med ledaruppgifterna. 

Här om någonstans krävs en planering. Ett arbete i förskott för att 
skapa fram reserver av personer som arbetet kommer att kräva. Erfa
renhetsmässigt kan man nämligen utgå ifrån att det finns många männi
skor som skulle kunna vinnas för uppdragen att arbeta med ungdomar. 
Ofta hindras de av att de inte tilltror sig förmågan, ofta har de inte fått 
kontakt. En del kanske ryggar inför en kombination av »arbetare bland 
ungdom» och en nära nog förandligad typ av »ungdomsledare» utan föt
ter på jorden, utan fel och brister. Här gäller det att ställa frågan till 
vuxna människor: Vill ni ställa era kunskaper inom ett visst område, 
ei organisatoriska förmåga, era mänskliga kontaktresurser till förfogan
de för att under några veckotimmar delta i organiserandet av klubb-
verksamhet för ungdomar. Man skall framhålla det spännande arbetet, 
bekymren men också den glädje som samvaron med ungdomarna och 
resultatet medför. Att samhället ger en viss ersättning för dylika ledar-
uppdrag är ingenting att fördölja även om man knappast kan vinna 
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många enbart med den ekonomiska lockelsen. För att få ett effektivt 
resultat av fältverksamheten måste man inom område efter område söka 
sig fram till personer som man den personliga vägen kan vinna för upp
dragen. För ungdomsgårdsverksamhetens del har samma vägar skisserats 
och en samordning här kan skapa ett effektivt ledaruppletningsinstrument. 

Detta arbete att leta upp ledare — i stället för att vänta på att någon 
eventuellt kommer — skulle bygga på att man från olika håll samlar in 
uppgifter på personer som skulle kunna vidtalas. Genom lärare, affärs
män, arbetsbefäl, portvakter, präster, skolsköterskor och andra skulle man 
göra upp listor upptagande namn på personer som man skulle kunna be
arbeta genom telefonkontakt och i vissa fall personliga besök. 

Arbetets uppläggning 

I de fall där en grupp organiseras in i befintlig förenings- eller ungdoms
gårdsverksamhet kan man utgå ifrån att gruppen finner former för sin 
verksamhet som står i överensstämmelse med vad som gäller för för
eningen eller gården. I olika instruktioner finns utarbetade arbetsförut
sättningar och program för sådana grupper. Här skall vi framförallt be
handla de grupper som uppstår utan sådan kontakt. Grupper som fält
assistenten överlämnar till en ledare att arbeta med alldeles för sig själv. 

Att arbeta med för sig själv . . . Redan detta begrepp måste man kom
ma förbi. Ytterst sällan får vi ledare som alldeles för sig själva kan ar
beta med en grupp. Antingen skall man se till att ledaren har en med
hjälpare eller bör man skapa en kontaktlänk för den ensamma ledaren 
— en möjlighet att diskutera program och svårigheter med någon som 
har insikt och möjligheter att ge råd och bedöma åtgärder. 

Grupperna man får kontakt med och skall söka verksamhet för ser ut 
på olika sätt. Det kan vara ett gäng som håller ihop eller det kan vara 
en grupp som mera tillfälligt råkat samlas i samma park eller samma 
trappuppgång. Det gemensamma för vilket slag av grupp det än gäller 
ar önskan att ha någonstans att vara. Ett ställe där man kan få insteg 
och där man kan stänga en dörr om sig. Vilket ställe som helst skulle 
man kanske säga. Men det är en sanning med många avvikelser. Den 
här gruppen betraktar omvärlden med främlingsögon. Föreslår man ung
domsgård kan det vara minnen av ett försök till besök och möte med 
främmande människor. Man kan ha hört talas om och blivit rädd bara 
av det skälet. Det som föreslås kan synas långt borta och följaktligen li
tet tveksamt och svårbedömt. Skall man gå till ett ställe — som en ung
domsgård — kanske man behöver en uppgift eller en anledning omkring 
det. Någonting att hålla sig i och helst en möjlighet att smita in bakvägen 
och ta »vårt» rum i besittning. Där vi skall samlas skall vara ett ställe 
för gruppen själv. Något som bara ger intryck av att vara för oss. I värsta 
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fall kan vi glömma att andra är där andra kvällar men helst skall det vara 
bara för oss. 

Här har vi således rummet och ledaren. Nästa punkt borde normalt 
vara programmet — men det ligger egentligen ännu ganska långt borta. 
Här är det en grupp från ingenting som bor i en lokal en kväll eller två 
(betona särskilt det där med två kvällar — minst två kvällar). 

Det första man vill, det är inte att till varje pris företa sig något. Det 
första måste vara att känna något. Vad är det här och varför? Ledaren 
som finns här — är det inte något mystiskt med detta att han kan skaffa 
oss en massa grejor? 

Var aktsam med detta att skaffa grejor (var försiktig med att skaffa 
dem gratis). Aptiten växer ur matfatet om man tar till de stora bitarna 
redan i begynnelsen. I den här kretsen måste det växa fram en förnim
melse — ett stycke allvarlig känsla för att det här är något. Det gör att 
alla ansträngningar till en början måste inriktas på det som är riktigt och 
påtagbart. Låtsas och hitta på — det kommer långt senare. 

Vad kan egga känslan av att det här är riktigt? Svaret kan formas i 
ett ord: arbete. Att anstränga sig för en sak kan vara riktigt. Det haï 
samband med de livets realiteter som man känner från förut. 

Har man en egen lokal att inreda så finns det oändliga uppgifter att 
plocka upp ur det. Måla och mixtra och väva mattor och sy lampskär
mar. Har man så bara väggskärmar att måla så kan det gå det också 
och bor man i en lokal som även andra brukar så kan man naturligtvis 
tänka sig att sy kuddar eller spika ihop skåp för grejorna. Men här är 
man snubblande nära det där att »låtsas». 

Säkerligen skulle man kunna tänka sig att en grupp av det här slaget 
skulle kunna intresseras för ett tillfälligt arbete — att vistas en kväll i 
en lokal för att utföra ett arbete och samtidigt få vara just i det rum där 
arbetet skall utföras och få uppleva något roligt omkring det. Man skulle 
tänka sig ett visst mekaniskt kontorsarbete eller arbete i föreningens-
ungdomsgårdens tjänst (slå in post eller slå in julklappar eller stämpla 
dekorationsballonger). 

Förberedelser är också ett slags arbete. Förbereda sig för en utfärd är 
en väg (nästa gång kan det bli en resa). Man vet inte livslängden på 
klubbar av det här slaget och därför skall målen inte mätas till långt ut 
på kontinenten. Ta små bitar åt gången. Redovisa hur långt man når 
för varje ansträngning och förbered det hela så att man klart ser att ar
betet verkligen för till målet. När man i detta sammanhang talar om 
arbete och tjänster så är uppslagslitteraturen rik på exempel, där klub
bar viker presenningar och stoppar i kuvert, andra klubbar tillverkar disk
medel och säljer, återigen andra gör lampor och lottar ut eller syr rya-
mattor och maskotdockor. Arbetsuppgifterna skall vara enkla och ge möj-
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lighet för den som måste misslyckas de första gångerna. De tjänster som 
här nämns kan vara arbete med reklamutdelning och extraarbete i en af
fär. Det kan vara parkeringstillsyn vid tävlingar, vakthållning vid träd
gårdsfester. Klubbar har sålt glass och varm korv vid badstränder för att 
ta några exempel. Förberedelserna kan naturligtvis också koncentreras på 
att ge sig ut och få kontakt med andra ungdomar. Man kan samla ett 
gäng och vara överens om att man skall se sig om på olika ställen i sta
dens närhet. Man kan fara till andra ungdomsgårdar och till ungdoms
hem för att ge program eller kanske våga sig på enkel sport. Har man 
tillgång på specialkunniga ledare kan man mycket väl tänka sig att arbete 
och förberedelser till fisketurer, dykarutflykter och friluftsupplevelser kan 
vara det som ger ett alibi för aktiviteten. Grabben som tror att det är lar
vigt att emaljera kan nog vinnas för detta ädla hantverk om han skall an
vända tekniken för att göra ett nytt gäddrag. 

Säkerligen är det inte heller orealistiskt att låta ett mått av hjälpsam
het mot andra vara motivering för samvaron. De vuxna som bara kla
gar kan få anledning att vända uppfattning då det blir bekant att gänget 
tar sig an en barnhemspojke på söndagar eller hjälper den vanföre kiosk
ägaren med vissa uppdrag. Det gäller för ledaren i dessa sammanhang 
att försöka att tränga in i det sätt att se och tänka om kringvärlden som 
gäller för ungdomarna i torggänget. Den insats som skall bära framåt 
och samla intresse måste ligga i nivå med vad ungdomarna tänker och 
känner eller vad de kan komma att tänka och känna. 

Fritidssysselsättning för sysselsättningens egen skull är ett vuxet på
fund. En sysselsättning har ur ungdomarnas synpunkt berättigande en
dast i de fall då den har samband med allvarliga strävanden åt ett visst 
håll — mot skapande samvaro, upplevelse, äventyr. 

Det rör sig således om arbete. Men är det inte också följdriktigt. Ton
åringar uppfattar livet allvarligt och påtagligt. De vill betyda något, ha 
ett sammanhang, vara nyttiga. Samhället bjuder de aktiva tonåringarna 
så litet av detta. Det vi kallar program kommer in bland arbetsuppgif
terna som utfyllnad av stunderna emellan. När vi lagt in hundra kuvert 
eller när vi satt upp gardinerna då dukar vi kaffet och så kan det vara 
på sin plats med något »annat». En tävling, någon som sjunger eller så 
sjunger vi något tillsammans. När vi har fått det fint kan det vara ro
ligt med en gäst. Är gästen en person som luktar livserfarenhet så kan 
han gärna få prata om vad han kan och vet. Behöver vi lära oss ett 
handgrepp så kom gärna med en instruktör och låt oss ta del av vad han 
kan — men det måste ha ett sammanhang med vad vi kommit tillsam
mans för att uppleva. 

Allting är utveckling. När vi rusat igenom de första arbetsuppgifterna 
och om vi hållit ihop ett bra tag kan vi behöva omväxling. Då kan det 
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gå för sig med en diskussionsgrupp och med ett gäng som lär sig spela 
gitarr. Om klubbledaren lider av lusten att lära folk att spela schack •— så 
är det klart att man kan tänka sig att gruppen kan fångas av de trådarna 
— man kan spela schack länge men det är inget arbete att bygga en 
grupp omkring. 

Utvecklingen kan småningom föra fram vissa hobbyintressen. Man 
vill sy klänningar och man vill arbeta med hobby eller spela teater. Som 
utväxter till klubben kan dessa grupper organiseras på särskilda dagar 
och tider men deltagarna är fortfarande helt bundna av den anda som 
arbetet och gemensamheten skapat i klubben. 

Ser vi på en klubbkväll 

En kvällsrytm för en klubb av det slaget vi talat om skulle tänkas så här. 
Tre timmar har vi på oss. Den första halvtimmen går åt till förberedelser. 
(När vi fått bra kontakt så kan man ta ner några som i förväg svarar för 
dessa förberedelser men låt uppdragen växla så att inte en societet ska
pas i klubben). Förberedelserna är i detta sammanhang att se till att 
kaffegrejorna finns och att grammofonen är på plats och arbetsmaterialet 
framplockat. Så stormar deltagarna in. Tro inte att det är fråga om att 
ställa upp och ordna radvis och i grupper. Deltagarna samlas nog först 
kring grammofonen och väljer (kanske slåss om) en platta. Grammo
fonen måste man räkna med. Den är den moderna tonårstillvarons hjärte-
maskineri. Försök att minska på spelandet vartefter — men spela till en 
början — spela. 

Låt arbetet bryta ut direkt. Här skall vi tillverka ettusen plastpärmar 
till en pappershandel. (Pengarna skall vi ha till en ålandsresa.) Lätta 
handgrepp — ingen kan säga att han inte kan. Arbetet kan pågå i två 
etapper — en halv timme i var etapp. Efter en kvart kan vi ta en kort 
paus och plocka in en tävling med tävlingsblad. Tävlingar ger omväx
ling och en stunds arbetsuppehåll. Kaffet kommer lagom i pausen mellan 
arbetspassen och man kan fylla ut kaffestunden med en frågesporttävling 
eller lägga på en grammofonskiva som man kan sjunga allsång till. 

Nytt arbetspass (och den som inte vill jobba med plastfodralen får 
klara disken). Vid den rast som den här gången blir efter en stunds ar
bete pratar vi klubb och planerar söndagsvandring eller bestämmer vilka 
som skall svara för förberedelserna nästa klubbkväll. När arbetet är klart 
för den här gången så blir det en kvart över för dans och det betyder 
fem skivor bara (och angeläget för alla att ta tillfället i akt). Sista halv
timmen plockar vi undan. Då besvarar vi frågor. Drar upp saker som vi 
borde prata om. Kanske att det bryter ut en riktig diskussion som knap
past vill sluta innan det är dags att bryta upp. 

Klubbens sammanhållning bygger på känslan för vad det är värt, ar-
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betet tjänar till att förverkliga målsättningar och programpunkter emel
lan ger omväxling, väcker tankar, skapar aktivitet. Sammankomster är 
inte tänkbara utan ett planerat innehåll där man tar hänsyn till dessa 
ingredienser. Impulserna kommer från ledaren, impulserna väcker håg 
och lust hos deltagarna och inspirerar till egna tankar och förslag som 
får påverka programmen i fortsättningen. Den utgångspunkt som består 
i att man först väntar på »förslag från ungdomarna» kan visserligen vara 
demokratiskt oantastbar men den garanterar ingen utveckling. 

Om tre månader 

Plastfodralen är klara — nu har klubben gått in för docktillverkning. 
Det arbetet måste forceras och var och en får göra en del moment hem
ma. Första halvtimmen går åt att redovisa vad man gjort. Lämna in fär
diga dockor och få ut material. Grammofonen är fortfarande aktuell. 
Men man spelar i regel bara när man inte har något gemensamt för 
sig. Grammofonen vilar i början och kommer i gång först när man kom
mer till kaffet eller då inget särskilt händer. I klubben har man förres
ten kommit underfund med att det skall finnas sådana stunder också — 
då ingenting händer. 

I kvällens sysselsättning ingår att vi skall göra vissa gemensamma sa
ker. Dricka kaffe förstås och under kaffet skall Stig spela gitarr och vi 
har hittat en visa som vi älskar att sjunga och några kan understämman 
i den. Bertil visar bilder från senaste fiskeutfärden och sedan blir det 
trettio minuters arbete kring gasolbrännaren. Emaljering är vår senaste 
hobby. Vi tillverkar klubbmärken — för var gång gör vi ett bättre mär
ke och snart har vi hittat den modell vi skall ha. Dansar gör vi mera 
sällan men diskuterar. Vi har lånat band och visat och det har ofta fört 
med sig våldsamma diskussioner. 

Programmet som instrument för ledaren 

Jämsides med framväxten av en klubbförnimmelse och realiserandet av 
ett program som ungdomarna känner för, pågår inom gruppen ett spel 
som ledaren är synnerligen ansvarig för. Här har vi programmet ställt 
i ett helt annat sammanhang. 

Vi vill att ungdomarna i verksamheten skall utvecklas, få nya intryck, 
vakna till insikt. Det kan ske genom den direkta påverkan från en per
son (kanske ledaren) till de ledda. Såvitt man vet är den praktiska situa
tionens påverkan en långt säkrare möjlighet. Här har programmet sin 
chans och ledaren. 

Under klubbens samvaro söker ledaren genom programmet skapa situa
tioner där olika ungdomar får agera tillsammans eller mot varandra. Prak
tiskt samarbete, gruppuppgifter, rollsituationer där man skall framträda. 
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Under utförande av sina uppgifter förnimmer man sig själv i förhållan
de till andra. Man får tillfälle att mäta kraften i den egna uppfatt
ningen mot vad andra anser. Man upplever vartefter konsekvensen av 
handlingar och skönjer på egen hand vägen •— mot det som ledaren inom 
sig själv karakteriserar som utveckling. 

Hjälpmedel för ledare 

De ledare som arbetar med klubbar inom fältverksamheten borde få 
hjälp av färdiga programbitar, uppsättningar med tävlings- och arbets
material och annat som kan underlätta arbetet. 

För stunderna emellan de stora arbetsuppgifterna kan behövas inslag 
av olika slag. 

Materialväskor: med enkla verktyg och material iordninglagt för korta 
hobbypass. 

Tävlingsboxar: med tre tävlingar med tillhörande material i varje box. 
Boklådor: med några böcker varur man kan hämta korta berättelser för 

klubbstunder och brasprogram — men framför allt med böcker som 
man kan låna ut till deltagarna. 

Matlådor: med enkla ingredienser för tillfälliga matlagnings- och grill-
ningsinslag under klubbkvällarna. 

Grammofonprogram: inspelade på band med kommentarer eller tävlings
inslag. 

Danspaket: vissa skivor med dansmusik som kan användas som inslag 
i klubbkvällens verksamhet. 

Paketprogram: program för hela eller halva klubbkvällar i olika slag av 
klubbar. 

Bildbandväskor: bildband och apparat klara att användas. 
Sångbilder och sångblad. 
Tonband med text till maskspel och teaterscener. 

Dessa hjälpmedel skall finnas lätt tillgängliga i området där klubben ar
betar så att ledaren inte behöver använda lång tid att hämta materialet. 

Bedömning av arbetet 

Grupper som organiserats genom fältverksamhetens försorg hänförs i or
ganisatoriskt hänseende till en ungdomsgård, förening eller som en fri
stående arbetsenhet under fritidsavdelningen. 

Mellan ledaren för gruppen och fältassistenten bör emellertid upprät
tas en arbetsgemenskap som går ut på att man regelbundet samlas för 
att diskutera erfarenheterna av arbetet. Dessa samtal bör ingå som en del 
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av ledarens arbetsrutin och betalas på samma sätt som vanliga ledarupp-
drag. 

Vid dessa genomgångar bör olika ledare redogöra för sina erfarenheter 
(lyckade arbetspass och misslyckade), ungdomarnas reaktioner inför olika 
situationer. Där kan vidare relateras vissa fall från den personliga kon
takten mellan ungdomar och ledare och ledarens åtgärder redovisas och 
bedömas. I träffarnas program kan också ingå rent instruktiva program
punkter. 

Dessa samlingar av ledare kan till en början ske i mycket små grupper 
men sedan utökas att omfatta ett 10-tal ledare inom ett visst område. I 
vissa fall kan man också tänka sig samlingar för alla ledare som tjänstgör 
inom denna sektor av fritidsverksamheten. 

Till alla ledare inom fältarbetet bör utgå regelbundna meddelanden 
som utsänds genom fritidsavdelningen men redigeras av fältassistenterna. 

Samarbete med hänsyftning på individuella åtgärder 

Genom sin verksamhet och sina kontakter beräknas fältassistenterna få 
vidsträckta kontakter. Lärare, privatpersoner och verksamhetens ledare 
påvisar förhållanden som kräver samhälleliga ingripanden. Fältassisten
terna vidarebefordrar uppgifterna till barnavårdsbyråerna där man tar 
ställning till frågan om eventuella åtgärder. 

För att få fältassistenten att fungera inom barnavårdsbyråns arbets
rutin är det synnerligen angeläget att det skapas kontakt och ett um
gänge som ger personkännedom mellan olika befattningshavare. 

Minst två gånger per termin deltar fältassistenterna i planerings- och 
kontaktsammanträden med barnavårdsbyråns ledning och byråns personal 
och dessutom kallas fältassistenten till de samarbetsöverläggningar som 
regelbundet äger rum med representanter för polis och skola. 

Under förutsättning att man kan nå ut till en större allmänhet med 
de i denna instruktion skisserade åtgärderna för ledaruppletning så kan 
det också bli tillfälle för den som svarar för denna speciella verksamhet 
att rekommendera personer som övervakare åt olika avdelningar av den 
sociala sektionens verksamhet. 
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På olika sätt söker ungdomsgårdarna kontakt med vuxna som man vill värva till ledare. 
Bland rubrikerna för sådana kontaktaktioner kan nämnas: Hjälp oss med Andersson; 
Rätt vuxet sätt; Plats för en vuxen! — Man vänder sig således främst till vuxna personer 
enär man erfarit att ungdomar gärna ser vuxna människor som ledare i sina gruoper. 

Ungdomsgårdsledarna är även angelägna om att få kontakt med ungdomarnas för
äldrar. Ungdomsgårdarna söker ordna någon form av kontaktträff med föräldrarna. 
En hel del av dem är intresserade för vad gårdarna gör för deras ungdom. Men det har 
visat sig att det kan vara svårt att få dem att delta. Ibland får gårdspersonalen knacka på 
dörren eller ringa och påminna om inbjudan som gått ut. I ungdomsgårdarnas styrelser 
brukar också ingå representanter för föräldraföreningarna vid de närbelägna skolorna. 
I den mån det går försöker gårdsfolket få föräldrarna att medverka på olika sätt. 

Så finns det emellertid många föräldrar som tror att bara ungdomen sysselsätts blir 
det bra. När man inte kan sysselsätta dem själv så överlåter man dem till ungdoms
gården. De föräldrarna frågar inte heller efter vad det är för sysselsättningar som erbjuds 
här. 

Bara en del av ungdomsgårdarnas 1 000 ledare — samlade till höstintroduktion i Farsta 
ungdomsgård. 
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Ungdomsledarinstitutet i Stockholm 
centralskola för hela landet 

Intervju med rektor CURT NORELL om erfarenheterna under 

två års försökverksamhet och framtida planering 

Höstterminen 1963 startade Stockholms stads ungdomsledarinstitut — 
Sveriges första kommunala centrala yrkesskola för utbildning av ung
domsledare. Med hemvist i Enskede gård. 

Det stod strid omkring institutets tillblivelse närmast rörande vilken 
myndighet eller organisation som skulle ta hand om utbildningen — 
staten, folkhögskolan, föreningslivet eller på det kommunala planet bar
navårdsnämnden eller yrkesskolan. Nu är skolan av praktiska skäl or
ganisatoriskt utformad såsom en gren av Stockholms stads barnavårds
skolas verksamhet •— som drivs av barnavårdsnämnden — och med admi
nistrativ och ekonomisk anknytning till barnavårdsnämndens ungdoms
styrelse och fritidsavdelning. 

Stockholms stads ungdomsledarinstitut är alltså en skola för hela lan
det och utbildar tjugofem ungdomsledare varje år. Även om institutet 
inte i detalj hann stabilisera sig under försökstiden läsåret 1963—64 är 
det från starten erkänt som central yrkesskolekurs med hela landet som 
upptagningsområde och sorterar under skolöverstyrelsen. Statsbidrag 
utgår därmed till institutet. Redan reses kravet på längre studietid. Ett 
läsår anses inte tillräckligt. 

I ledningen för skolans utveckling under försökstiden och rektor för 
institutet är pastor Curt Norell. Det kan vara motiverat att med några 
ord presentera denne ungdomsledare på central plats i ett så betydelse
fullt sammanhang. 

Rektor Norell är prästvigd i Svenska Kyrkan men har aldrig innehaft 
prästtjänst. Efter teol och fil kandidatexamen kom han under det ti
diga 30-talets arbetslöshet in i socialt arbete bland arbetslösa och ung
domar i Göteborg. Han arbetade främst i hamnkvarteren med kurser 
för arbetslösa, ungdomsklubbar, diskussionscirklar och social verksam
het bland hemlösa. Under andra världskriget var han rektor för studie
hemmet i Kramfors och kom då i nära kontakt med bygdens lokala or
ganisationer, främst ABF. De senaste sjutton åren har pastor Norell 
varit föreståndare för Birkagården, den riksbekanta hemgården i cen
trala Stockholm. 

I barnavårdsnämndens stat är upptagna tre tillfälliga tjänster vid in
stitutet: rektor, rektorsassistent och deltidsanställt kanslibiträde. In
stitutets lärare är timanställda. 

Äntligen allmän utbildning av ungdomsledare 

— Stat och kommun har länge varje år betalat avsevärda bidrag till 
ungdomsarbete. Summorna har varit mycket stora. Samtidigt saknades 
yrkesmässig utbildning av ungdomsledare, frånsett den som arrangerats 
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Enskcde gård är en av de vackraste kulturgårdarna i Stockholm med omnejd. 
Egendomen var under hela 1800-talet i släkten Odelbergs ägo. År 1904 inköptes 
Enskede gård av Stockholms stad för att ge mark för ett av de första ytterstadsom-
rådena. Godset ägdes då av landshövding Albrecht Theodor Odelberg, vilken var 
Sveriges första jordbruksminister. Först 1949 beslöts att huvudbyggnaden skulle bli 
ungdomsgård. Ungdomsledarinstitutet är inrymt i ungdomsgården och arbetar alltså i 
int;m kontakt med Stockholms ungdomsverksamhet. 
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av KFUM för att skapa ledare främst för dess speciella form av arbete. 
Rektor Curt Norell kan efter två års försöksundervisning fastslå, att 

intresset för institutet är mycket stort från kommunala organ och för
eningar landet runt. 

— Detta är ju en central kurs för hela Sverige. Vi hoppas bygga ut 
största möjliga samarbete med kommuner och föreningar och ge den 
yrkeshjälp som behövs, när man alltmer börjar inrätta heltidstjänster 
för ungdomsarbete. Antalet elever från landsorten övervägde förra läs
året och utgjorde cirka 60 procent i förhållande till stockholmseleverna. 
Det var lika många kvinnliga och manliga elever. De representerade 
alla former av ungdomsarbete och kommer från kommunala organ (t ex 
ungdomsgårdar), ungdomsanstalters personal, idrottsklubbar, politiska, 
religiösa, nykterhets- och andra ideella organisationer. Ingen arbetsform 
eller organisation har prioritet. 

En yrkesnämnd bestående av fyra lekmannarepresentanter ur barna
vårdsnämnden och ungdomsstyrelsen samt barnavårdsdirektören, ung
domsintendenten och institutets rektor, fungerar som rådgivande organ 
för institutets verksamhet. 

Studenten ger inte förtur 

För att bli antagen vid institutet krävs i första hand 9-årig grundskola, 
realexamen eller motsvarande. Minimiålder för tillträde är 21 år. Som 
regel önskar man, att eleverna är något äldre och framför allt har 
mognad och erfarenhet av ungdomsarbete. Under första årskursen 1963 
—64 var yngsta eleven 22 år och den äldste 43 år gammal. Andra läs
året ( 1964—1965) sträckte sig åldrarna över 22 till 36 år. 

Allt flera sökande med så goda teoretiska meriter som studentexamen 
vänder sig till institutet. Men teoretiska kunskaper är inte avgörande för 
att en sökande skall bli antagen : 

— Viktigast är att man genom väl vitsordad tjänstgöring i ungdoms
arbete visat sig personligt lämplig att arbeta bland ungdom, säger rek
tor Norell. Man kan aldrig lära bort det väsentligaste av allt, nämligen 
de personliga egenskaperna. Somliga har gåvan, andra har den inte. 
De sökande måste ha erfarenhet som visar att de är lämpliga för ung
domsarbete, och det skall styrkas genom intyg. Kunskapen blir lätt för 
många människor en utantilläxa, som egentligen inte angår dem. Där
igenom blir inte kunskapen ett medel som för oss människor närmare 
varandra. Ibland händer det också att man träffar människor för vilka 
kunskaper endast används för att dölja bristen på personlig säkerhet. 
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Rektor Norell uttalar den förhoppningen att ungdomsledarinstitutet 
skall bli en väg att få bort sådana attityder. Ungdomsledarinstitutet 
åsyftar en utbildning till tjänst för samhället och livet, att utrusta 
unga människor som valt att bli gruppledare så att de kan bidra till att 
torftigheten i de mänskliga relationerna motverkas. 

Undervisningen vid institutet omfattar en kurs på ett år, och den är 
kostnadsfri. Från och med läsåret 1964—65 får eleverna fri skollunch. 
Däremot får de själva betala läroböcker och ordna inackordering i 
Stockholm. Utöver det studiebidrag om cirka 175 kronor per månad, 
som nu utgår till alla oavsett behov, kan studielån erhållas. Vanligt är 
att man under studietiden får bidrag från den förening eller organisa
tion man tillhör. 

Allt detta skall man hinna på ett läsår 

När institutet i slutet av augusti eller tidigt i september öppnar sina 
lokaler i Enskede gårds huvudbyggnad inför ett nytt läsår, kommer 
detta att pågå till slutet av juni med uppehåll för jul- och påskferier. 
De första två månaderna utgör en ömsesidig prövotid, då lämpligheten 
för fortsatta studier bedöms. Den effektiva lästiden utgör 40 veckor 
med 40 veckotimmar, som fördelas på 6 läsdagar per vecka. Undervis
ningen bedrivs som koncentrationsläsning i ämnena svenska, historia, 
samhällskunskap, sociallagstiftning, sociologi och tillämpad matematik. 
Skriftlig tentamen, som innefattar redovisning av angiven kurslitteratur, 
lektioner och föreläsningar, avläggs i alla teoretiska ämnen. 

Under läsåret 1964—65 studerade de nu examinerade ungdomsledar
na följande ämnen. 

svenska 80 tim 
historia 80 » 
psykologi med socialpsykologi 160 » 
sociologi 80 » 
samhällskunskap 120 » 
sociallagstiftning 40 » 
hälsolära 40 » 
kulturell orientering 120 » 
ungdomsarbetets pedagogik och metodik 240 » 
tillämpad matematik 40 » 
kameralt arbete och bokföring 120 » 
praktisk undervisning i barn- och ungdomsarbete 440 » 
gymnastik med lek och idrott 40 » 
Ämnet svenska omfattar också orientering i 1900-talets litteratur-
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historia. I historia behandlas 1800- och 1900-talen med tyngdpunkt på 
utvecklingen från 1930. Här håller varje elev föredrag med efterföl
jande diskussion och får därmed övning i att framträda och disku
tera. Föreläsningar, gruppdiskussioner och seminarieövningar är en vid 
institutet omtyckt form av aktiv undervisning. Kursen i psykologi täc
ker förutom allmän psykologi även skolbarnårens och ungdomsårens 
psykologi samt ungdomspsykiatri och mentalhygien. 

Två ämnen läses genomgående under båda terminerna, nämligen pe
dagogik och kulturell orientering. I såväl psykologi som pedagogik 
hänvisas i stor utsträckning till skönlitteratur för att ge förståelse för 
nutidsmänniskans situation och för sociala institutioners sätt att fungera 
eller inte fungera. Som ledande princip för institutets psykologiska och 
pedagogiska undervisning har rektor Norell valt ett kinesiskt visdoms
ord av Kung-Futsis lärjunge, filosofen Tu-Su. Endast den som utvecklar 
sin egen natur kan bringa andras natur till utveckling. Kulturell orien
tering syftar att stimulera till fortsatt studium. Ämnet omfattar exem
pelvis föreläsningsserier om modern litteratur, målerisk konst och stil
riktningar från renässansen till vår tid, musikhistoria med konsert
besök, teater och film. Aktuella kulturfrågor tas upp till debatt. Band
inspelningar, bildband, filmer och ljusbilder illustrerar undervisningen 
i olika ämnen. 

Varje vecka hålls en timme gymnastik eller idrott och en timme lek 
för att lära eleverna nya lekar. Undervisning i hobbyarbete bedrivs un-, 
der höstterminen en eftermiddag i veckan. 

Ungdomsledarpraktik ingår i undervisningen i form av tjänstgöring 
en kväll i veckan vid kommunal ungdomsgård eller ideell förening 
i Stockholm, och den beräknas till 120—150 timmar för varje elev. 
Arbete med gatugäng förekommer i viss omfattning. 

Studiebesök vid en rad institutioner som ungdoms- och föreningsgår
dar i t ex Västerås, ungdomsfängelset i Uppsala, Hammarbygårdens yr
kesskola för studium av ungdomsvårdsskolornas rehabiliteringsprogram, 
Nybodahemmet, Landstingets särskola och Carlslunds vårdhem i Upp
lands Väsby, Norrbackainstitutet, Manillaskolan, riksidrottsförbundet på 
Strömsborg och idrottsinstitutet på Bosön, RFSU, Maria alkoholpoli
klinik, riksdagshuset, stadsbiblioteket, polisens kriminalmuseum, Mo
derna museet och Tollare folkhögskola. 

Eleverna besöker i mindre grupper daghem, fritidshem, barnhem och 
ungdomsgårdar i samband med metodik- och pedagogikstudier. Slutligen 
demonstrerar Svenska AB Philips bandspelare och skivspelare liksom fö
retagets elektronstudio. 
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Diskussionen är livlig också mellan lektionerna. Elevernas olika erfarenhet, ålder och 
bakgrund borgar för att frågorna blir belysta ur många synvinklar. Av de två första 
elevkullarna — 50 elever — hade flertalet erfarenheter av såväl öppet ungdomsarbete 
som föreningsverksamhet. Inte mindre än 36 hämtades ur föreningslivet, SMU, SSUH, 
IOGT, SSU, Scoutförbundet, idrotten, kyrklig verksamhet. 19 av eleverna var yrkes
verksamma som ungdomsledare (heltid) före inträdet vid skolan. Efter avslutad kursmed 
såväl diplom som graderat betyg har 42 ägnat sig åt arbete bland barn och ungdom, 
som föreståndare vid ungdomsgård eller fritidshem, som ungdomsassistent eller ungdoms
konsulent, som rikskonsulent eller studieinstruktör, som specialföreläsare, som skol
kurator eller som fritidsledare på särskola. 
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Stockholm som skolstad ger elit av undervisare 

Utöver kurslitteraturen i samtliga ämnen hänvisas i undervisningen till 
tillämplig svensk och utländsk facklitteratur eller referat av denna. 
Kompendier, utredningar samt artiklar i tidskrifter och tidningar refe
reras eller läses. 

Under båda terminerna hålls föreläsningar av specialister om olika 
ämnesavsnitt och olika sociala organ, från barnavårdsnämnd till alla 
slags institutioner av halvöppen eller sluten typ för barn och ungdomar. 
Vid läsning av sociallagstiftning inbjuds exempelvis experter på prak
tiskt fältarbete att föreläsa om hur lagtexten ter sig, då den översätts 
till vardagsarbete. Denna typ av föreläsning med diskussion har under 
de gångna två läsåren förekommit under i runt tal 160 timmar. 

— Vi anser att specialister skall kallas att föreläsa först när eleverna 
genom litteratur och lektioner satt sig tillräckligt in i den fråga det gäl
ler för att kunna tillgodogöra sig vad specialisten har att säga. 

Rektor Curt Norell fortsätter: 
— Eleverna har förmånen att institutet ligger i Stockholm. Det är 

verkligen en förmån ur den synpunkten att vi här kan få utomordentligt 
skickliga lärare och föreläsare. Vi har många unga bra universitetslärare 
vid institutet, en lektor från socialhögskolan och tre eller flera medicine 
doktorer. Detta är de yppersta krafter man kan få. 

För att ge ett prov kan följande föreläsare nämnas bland mångfalt 
fler: legitimerade barnmorskan, fil lic Maj-Briht Bergström-Walan i 
sexualkunskap, fil kand Björn Höjer i samhällskunskap, Ingemar Mun-
debo i sociallagstiftning, överläkare Rune Dimberg om poliklinisk nyk
terhetsvård, författarna Svante Foerster och Sandro Key-Aberg om kul
turdebatten, psykologen, docent Joachim Israel om auktoritär och de
mokratisk fostran, dr Gustav Jonsson om ungdomskriminalitet, skåde
spelerskan Inga Landgré om varför vi går på teater, musikdirektör Åke 
Nygren om dikt coh ton, doktor Elise Ottesen-Jensen om familjepla
nering i U-länderna, polisman K G Sköld om polisen och ungdoms
vården, författaren och psykologen Tomas Tranströmer om en ungdoms
psykologs arbete på Roxtuna. 

Om undervisningen säger rektor Norell : 
— När institutet startade 1963 var undervisningen avsedd som för

söksverksamhet. Vi följer inte längre i detalj det schema vi hade första 
året utan försöker hålla oss levande och undan för undan lära av våra 
erfarenheter. Vårt främsta syfte är ständigt att ge eleverna en grundläg
gande men ändå kvalificerad utbildning. En bas för ungdomsledarna att 
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stå på, då det gäller samhällsfrågor, psykologi, pedagogik och kulturell 
orientering. 

Specialstudier uppmuntras 

Men ungdomsledare är ett vitt begrepp. Mycket olika funktioner och 
många skiftande arbetsuppgifter kan dölja sig i det begreppet. Behovet 
av specialisering är uppenbart. Eleverna har också olika personliga in
tressen och inriktningar, vilket tar sig uttryck i att varje elev önskar 
läsa så mycket som möjligt i just ett speciellt ämne. 

— Därför ger vi dem möjligheter att läsa särskilda överkurser och 
tentera. På så sätt kan eleverna toppa betyget i ett ämne. I det givna 
betyget specificeras sedan överkursens innehåll. En och annan gör detta 
för att sedan läsa vidare på socialhögskola eller annan institution, och 
det är synnerligen stimulerande för både lärare och elev. 

Ytterligare former av specialisering är att eleverna bildar små grup
per, som arbetar ett antal timmar med planeringsarbete för nya stads
delar, lokaler, ekonomi, årsprogram, samarbete med kommunala och 
statliga organ och föreningar. En annan grupp ägnar sig kanske åt 
ämnen som sexualpedagogik eller filmen som uttrycksmedel. 

Redan krav på längre studietid 

— Utbildningstiden är för kort. Här samstämmer både lärare och ele
ver. Ett andra tilläggsår (liksom i Danmark, Tyskland, Finland och 
Amerika) krävs med uppdelning på mera specialiserade linjer, förkla
rar rektor Norell. 

Institutets önskan är att kunna ge vidareutbildning inom specialom
råden som pedagogik, mentalhygien, praktiska färdigheter. Att etablera 
samarbete med Konstfackskolan, Musikaliska akademin, och framför 
allt med kommunala organ och föreningar i landet. I städer och stor
kommuner kommer i framtiden ungdomsarbetet att växa ut och där
med kräva yrkeskunnigt folk i den centrala planeringen. Den som ställs 
inför sådana uppgifter behöver inte bara en begåvning av annat slag än 
ungdomsledare i det direkta kontaktarbetet. Det fordras också en mål
inriktad utbildning, och det är angeläget att institutet får resurser att 
meddela sådan vidareutbildning. 

Fortbildning nödvändig för framtidens ungdomsledare 

Institutet vill inte enbart satsa på att ge ungdomsledare en yrkesmässig 
utbildning. Man siktar även på specialkurser under en eller några vec
kor för redan verksamma fältarbetare. För sådana kurser skulle man 
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vilja engagera högt kvalificerade lärare för att till exempel undervisa 
om hur man skall intressera ungdomar för speciella ämnen som hem
kunskap, hälsofrågor, litteratur och film. 

Rektor Curt Norell är angelägen framhålla, att de som redan är sys
selsatta i ungdomsarbete behöver sådana kurser för att förnya sig: 

— Vi måste verkligen satsa på fortbildning. Den är lika viktig som 
grundutbildningen. Samhället ger allt större resurser åt ungdomens 
skolning. Den takten måste de följa, som har till yrke att leda just des
sa allt bättre skolade ungdomar. Ungdomsarbetet utgör inget undantag 
från kravet, att alla bör ha rätt till vidareutbildning inom sitt yrke. 

Till sist vill rektor Norell erinra om att vårt samhälle lider brist på 
utbildad arbetskraft. 

•— Det innebär, att lönesättningen har avgörande betydelse för vart de 
utbildade tar vägen. Alla är överens om att fritiden skapar allt större 
problem för många människor och därmed för samhället. De som skall 
hjälpa hemmen med de ungas fostran måste, om de för övrigt anses 
lämpliga för sin uppgift och kostat på sig en hygglig utbildning, få 

Legitimerade barnmorskan .fil. lic. Maj-Brith Bergström-Walan i kretsen av intresserade 
elever. 



en mycket bättre lön än som nu ofta är fallet. Vi har inte råd att se 
goda ungdomsledare engageras av till exempel affärsvärlden, därför att 
ungdomsarbete i vårt land ofta betalas så illa trots en både obekväm 
och lång arbetstid. Alltför många ungdomsvårdande arbetsuppgifter 
väntar för att vi skall ha råd med en så oklok hushållning. 

Intervjuare Ingrid Palm 

Stadens egen barnsköterskeskola 
Barnavårdsnämnden har sedan 1952 drivit barnsköterskeutbildning vid Stock
holms stads barnsköterskeskola. Skolan har i kraft av Kungl Maj:ts medgivande 
egen styrelse och den är godkänd som central yrkesskola, vilket innebär att skolan 
tar emot elever från hela landet, varigenom högre statsbidrag utgår till den än 
för lokal yrkesskola. Undervisningen bedrivs i enlighet med av socialstyrelsen och 
skolöverstyrelsen utfärdade bestämmelser för elevutbildning vid barnavårdsanstal
ter. 

Motiveringen för att skolan bör stå under nämndens ledning genom en särskild 
styrelse, bestående av ledamöter i nämnden jämte skolans rektor, är att verksam
hetens syfte är att säkra tillgången på specialutbildad personal inom de barn
anstalter för vilkas verksamhet barnavårdsnämnden och centralstyrelsen för under
visning och vård av psykiskt efterblivna har ansvaret. För tillgodoseende av detta 
syfte ordnas inom skolans ram särskilda kurser med speciell inriktning efter före
liggande skilda behov. I sammanhanget redovisas att anstaltspedagogiska kurser 
ordnas vid specialanstalten Barnbyn Skå, vilken utbildning föranleds av att an
talet barn med anpassningssvårigheter utgör en mycket betydande del av barnen 
vid barnhemmen. 

Utbildningen i skolan pågår åtta månader och omfattar vård av såväl späd
barn som småbarn. Undervisningen bedrivs vid barnhemmen Eurenii minne och 
Storgården. Högsta antalet elever samtidigt är 48. Intagning av elever sker fyra 
gånger om året med 16 elever varje gång. Undervisningen är avgiftsfri men för 
bostad och kost erlägger eleven 175 kronor per månad. Studiebidrag utgår till 
eleverna enligt de statliga bestämmelserna för sådana bidrag. På grund av plats
brist kunde under fjolåret cirka 450 sökande inte antas. 

Barnsköterskeskolan ordnar även fortbildningskurser i barnavård och barn
uppfostran samt barnpsykologi för barnsköterskor i barnavårdsnämndens tjänst, 
dessutom yrkeskurser för utbildning av barnsköterskor och vårdarinnor vid insti
tutioner för psykiskt efterblivna samt två grundkurser i vård av handikappade 
barn för samma personalkategorier. 
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- Varför bara hänga i T-banan om kvällarna? Varför inte hitta på något 
annat? Barnavårdsnämndens fritidsavdelning har funnit på ett nytt sätt att få 
diskutera de frågorna med ungdomarna, som fördriver sin mesta fritid i tunnel
banestationerna. Avdelningens fältassistenter går runt och bjuder flickorna och 
pojkarna till en korv och läsk i huvudcentralen Klarabergsgatan 35. Ungdomar
na kommer gärna och tvekar heller inte att låta intervjuarna veta deras mening 
och vad de kunde tänka sig i stället för T-banan. 

En kväll delar fritidsassistenterna ut fribiljetter till en gästföreställning av 
ungdomsgårdsteatern mitt i city. Det blir en förbluffande överraskning. Flertalet 
har »bara sett skolteater förr». 



Interkommunalt samarbetsorgan för allmän 
ungdomsverksamhet i Stor-Stockholm 

Ett direkt resultat av den s k raggarutredningen i Stockholm är det nyli
gen startade interkommunala samarbetsorganet för den allmänna ung
domsverksamheten i Stor-Stockholmsområdet under ordförandeskap av 
socialborgarrådet Sören Carlson. I det är samtliga nitton kommuner, som 
ingår i Stor-Stockholms regionsplaneområde, representerade av kommu
nernas ungdomsvårdande organ på fritidens område, ungdomsstyrelse, 
barnavårdsnämnd, fritidsnämnd m fl. 

Samarbetsorganets arbetsuppgifter har uppställts av Stor-Stockholms 
planeringsnämnd. Sålunda skall samarbetsorganet diskutera förutsättning
arna för tillkomsten i första hand av två fritidsgårdar inom Stor-Stock
holmsområdet för ungdom i åldern 17—25 år. Samarbetsorganet skall vi
dare verka för ömsesidig information, samordnad planering och gemen
samma initiativ på följande områden: stöd åt föreningsverksamhet bland 
barn och ungdom, öppen fritidsverksamhet vid ungdomsgårdar och lik
nande anläggningar, fältarbete med inriktning på ungdomsgrupper i faro
zonen, lokalfrågor och ledarutbildning. 

Fritidsavdelningen i Stockholm har utarbetat ett lokalprogram för en 
planerad fritidsgård. Den är tänkt att få en klar inriktning på vuxen ung
dom — i regel sådan med egna arbetsinkomster i åldern 17—25 år. Den
na inriktning skulle förutom av en höjd nedre åldersgräns, markeras med 
bl a senare kvällsstängning, dyrare medlemskort samt gruppverksamhet 
med delvis annan inriktning än vid övriga ungdomsgårdar. I anslutning 
till anläggningen skulle även iordningställas en större parkeringsplats med 
möjlighet för ungdomarna att låna bilreparationsverktyg, smörjbrygga 
etc. Vad gäller ledargruppen vid den planerade fritidsgården är avsikten 
att till denna knyta en lämplig person med vissa kurativa arbetsupp
gifter. 

Det har från vissa håll uttalats tveksamhet beträffande speciella ung
domsgårdar för äldre ungdomar. Denna tveksamhet börjar uppenbarli
gen att vika att döma av meningsutbytet inom samarbetskommittén. Från 
grannkommunerna medges att det utan tvivel är nödvändigt med en sär
skild verksamhet för de något äldre ungdomarna. Kunde det inte tänkas 
att Stockholms stad ville göra ett första experiment med en fritidsgård av 
omnämnt slag? Fråga är om inte denna typ av fritidsgård borde få ännu 
mer utpräglad inriktning på den bilburna ungdomen. 

En angelägen uppgift synes också vara att den verksamhet som inom 
Stockholm bedrivs av barnavårdsnämnden genom dess fältassistenter kun
de byggas ut över gränserna eller få samverkan med motsvarande verk
samhet i grannkommunerna. 

I syfte att få fram ett första underlag för den ifrågavarande interkom
munala samverkan skall ordnas en enkät till kommunerna, där dessa skall 
redogöra för omfattningen och arten av sin ungdomsverksamhet, dess eko-
nomisering och om samarbetet med ungdomsorganisationerna. 
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De sammanställda enkätuppgifterna beräknas kunna komma att främst 
ligga till grund för diskussioner i kommittén kring t ex ledarutbildning, 
bidragsgivningens utformning, ungdomsgårdarnas arbetsmetodik, öppet
hållande, ekonomi, ungdomsgårdspersonalens kvalifikationer, utbildning, 
löner, planeringsfrågor m m. 

Raggarutredningens slutsats: raggargängen en kort 
utvecklingsfas 

I februari 1962 beslöt Stor-Stockholms planeringskommitté att göra en snabbutred
ning av det då mycket aktuella raggarproblemet. Till utredningsmän utsågs barna
vårdsdirektören Karl-Erik Granath, Stockholm och socialvårdschefen Evert Barde-
lius, Täby. Ungdomsintendent Anna Greta Gustafson, Stockholm, blev adjungerad 
ledamot. Intervjuspecialister och statistiker medverkade. Sekreterare Kåge Karlsson, 
Stockholm, fungerade som kommitténs sekreterare. Syftet med utredningen var att 
finna en lösning av raggarungdomens speciella lokalproblem och därmed samman
hängande spörsmål. Utredningen byggde bl a på intervjuer med medlemmar av 
Club 1000 och med ungdomar, som en tisdagskväll i maj besökte »Henrys» (Skarp-
näcksstugan) samt på förfrågningar hos samtliga kommuner inom regionsplane-
området, konferenser med polismyndigheter osv. 

Utredningen »Raggarungdom», som avlämnades i juni 1962, fann att raggarna 
var en förhållandevis liten grupp ungdomar och att tillhörigheten i gängen för de 
flesta är en utvecklingsfas, som i regel inte sträcker sig över längre tid än ett eller 
ett par år. Såsom väntat hade huvudparten av raggarungdomen sin hemvist i 
Stockholm. Utredningen fann inte skäl att föreslå speciella åtgärder direkt inrik
tade på raggarna. Den fann i stället att de aktuella sociala problemen lämpligen 
borde angripas dels med individuella ungdomsvårdande åtgärder och dels med all
mänt förebyggande åtgärder, inriktade på åldersgrupperna över 17 år, vilka växt 
ur ungdomsgårdsverksamheten. 

Utredningen utmynnade i följande förslag: 
1. att Stor-Stockholms planeringsnämnd i samarbete med vederbörande kom
muner gör föranstaltningar om att tills vidare två fritidsgårdar för ungdom i ål
dern 17—25 år iordningställs på angivna platser i Spånga och Huddinge eller på 
andra för ändamålet lämpliga platser inom Stör-Stockholmsområdet. 
2. att ett interkommunalt samarbetsorgan skapas för Stor-Stockholmsområdet i 
frågor rörande den allmänna ungdomsverksamheten, bestående av representanter 
för ungdomsstyrelse, fritidsnämnd eller motsvarande inom var och en av de berör
da kommunerna. Speciellt fritidsproblemen har bl a genom bilismen fått en stark 
interkommunal prägel. 

Dessutom framförde kommittén följande rekommendationer: 
att barnavårdsnämndernas sociala organ får ökat stöd för uppsökande och indi
viduellt tillrättaförande verksamhet, 
att den allmänt förebyggande ungdomsverksamheten inom kommunerna ytterligare 
utvidgas och effektiviseras, 
att fältverksamhet med sikte på gängbildningarna och fritidsaktiviteten bland ung
domen kommer till stånd i ökad utsträckning inom de större kommunerna i Stör-
Stockholm, 
att det fältarbete, som bedrivs genom barnavårdsnämnden i Stockholm, får ökade 
personella resurser och att en fältassistent därvid avdelas speciellt för kontakten 
med raggarungdomen. 
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Remissbehandlingen av utredningen blev mycket omfattande. Yttranden lämnades 
av samtliga Stor-Stockholmskommuner, i regel av kommunernas styrelser efter 
hörande av barnavårdsnämnd, i vissa fall av ungdoms- och fritidsnämnd samt 
polismyndighet. 

Förslaget om iordningställandet av två fritidsgårdar tillstyrktes av ungefär hälf
ten av kommunerna, några avstyrkte förslaget, medan andra med olika motive
ringar ställde sig tveksamma eller inte redovisade sin ståndpunkt. Bl a framställdes 
önskemål om att frågan skulle utredas ytterligare och behandlas i det föreslagna 
interkommunala samarbetsorganet. 

Förslaget om inrättande av ett sådant samarbetsorgan inom Stor-Stockholms-
området omfattades däremot allmänt med stort intresse, och praktiskt taget alla 
kommuner uttalade sig för det. Även utredningens rekommendationer om olika åt
gärder för att effektivisera ungdomsarbetet biträddes i huvudsak av kommunerna. 

Remissyttrandena redovisades för Stor-Stockholms planeringsnämnd den 13 mars 
1964 i en av nämndens arbetsutskott upprättad promemoria. Arbetsutskottet an
förde i samband därmed bl a, att raggarproblemet var en företeelse, om vars var
aktighet och fortsatta utveckling det var svårt att bilda sig någon säker uppfatt
ning. Det var därför helt naturligt, att det förelåg delade meningar bland kom
munerna om hur problemet skulle angripas och att man på sina håll tvekade att 
engagera sig i en verksamhet, som man saknade erfarenhet av. Arbetsutskottet 
fann det därför vara av varde att få till stånd ett fastare organiserat samarbete 
mellan kommunerna för kontinuerliga överläggningar och samråd om ungdoms
problem i vidare mening och att detta samarbete av praktiska skäl till en början 
skulle omfatta de nitton kommunerna inom Stor-Stockholms planeringsområde. 

Ett första handlingsprogram föreslogs vara att följa upp utredningens förslag 
och rekommendationer. Vidare föreslogs att de praktiska uppgifterna skulle uppdras 
åt fackexpertisen samt att särskilt erfarenheterna, vilka samlats inom barnavårds
förvaltningen i Stockholm borde utnyttjas. 

Planeringsnämnden beslöt i enlighet med arbetsutskottets förslag att ta initiativet 
till inrättandet av ett samarbetsorgan och att hemställa hos socialborgarrådet att 
medverka och fungera som sammankallande samt att låta förslaget om fritids
gårdar vila tills vidare i avvaktan på ytterligare erfarenheter. 

UNGDOMSINVASION TILL SKÄRGÅRDSKOMMUNERNA 

L A N D S H Ö V D I N G E R I K W E S T E R L I N D S T O C K H O L M S LÄN 

Nu är hög tid för förortskommunerna att också planera för de växande ungdoms
kullarna. Inte bara för den del av dem, som finner sig tillrätta i bibliotek och 
studiegårdar utan också för dem som i brist på alternativ söker sig till Hötorget i 
Stockholm. Det behövs mer av hej svejs ute i förorterna, kaféer dit man kan gå 
och dansa och sjunga, »rasgårdar», där det inte är så fint så ungdomarna inte 
vågar röra sig, motorgårdar, fler idrottsplatser som är så inrättade att de inte bara 
kan ta emot elittränade grupper utan också alla dem som har normalt motions
behov. Inte ens den allvarliga ungdomen vill alltid bara studera, gå på kurser, lyss
na till konserter och läsa böcker, också de flesta av dem vill någon gång kunna leka 
litet, sitta och prata över en kopp kaffe, dansa litet improviserat, sjunga till ett 
gitarrackompanjemang. Men för dem finns ingenting alls. Det här är inget litet 
problem. Det omfattar minst 110 000 ungdomar. Så många har 15—24-åringarna 
nämligen blivit i detta expanderande län. Problemet blir inte mindre med åren. 
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43 procent av befolkningen är under 24 år och antalet 0—15-âringar är hela 
150 000. Och inflyttningsökningen bara stiger. 

Födelseöverskottet är 12,72 mot 2,26 i Stockholms stad och 4,8 i genomsnitt för 
hela riket. 

—• Här behövs inte bara nya lokaler och mer pengar till ungdomens fritidsverk
samhet utan också ett bättre samarbete över hela linjen mellan kommunerna och 
mellan frivilliga organisationer. Ett ungdomskafé av den typ jag tänker mig måste 
subventioneras av kommunala medel. 

Ungdomsproblemet drabbar naturligtvis först och främst de expanderande kom
munerna runt omkring Stockholm. Men på somrarna flyttar det i stor utsträckning 
över till skärgårds- och glesbygdskommunerna. Blidö t ex med sina kanske 30 egna 
ungdomar har normalt inga ungdomsproblem. Men på sommaren får kommunen 
bortåt 2 000 ungdomar, huvudsakligast från Stockholm. Det är mer än Blidö 
klarar ensam. 

Jag avser därför att någon gång detta verksamhetsår ordna en konferens med 
deltagare från både tätort och skärgård för att söka komma tillrätta med det pro
blem som sommarinvasionen utgör. 

Vi måste försöka ordna någon sorts sysselsättning och fritidsverksamhet åt alla 
dessa sommarungdomar. Det gäller t ex att få fram lokaler, ungdomsledare osv. 
Och där får tätorterna lov att hjälpa till. 

KVALIFIKATIONSGRUNDER 

Bidragskonstruktion kräver kvalifikationsgrunder med avseende på begreppen 
ungdomsorganisation, lokalavdelning och medlem. 1 9 6 2 å r s s t a t l i g a u n g 
d o m s u t r e d n i n g har föreslagit att dessa begrepp ur statsbidragssynpunkt 
skall definieras på följande sätt. 

Med riksorganisation för ungdomsverksamhet avses sammanslutning med viss 
geografisk utredning, som har minst 3 000 medlemmar i åldern 12 till 25 år som 
bedriver en till kamratskap fostrande verksamhet, som är uppbyggd enligt demo
kratiska principer och öppet tar ställning för demokratin, som inte har till huvud
saklig uppgift att tillvarata medlemmarnas enskilda eller yrkesmässiga ekonomiska 
intressen. Som hittills kan anslag utgå även till organisationer, som icke är att be
trakta som ungdomsorganisationer i egentlig mening. En förutsättning är att de 
bedriver en för ungdom speciellt inriktad verksamhet och att stödet odelat utnytt
jas för denna. Politiska organisationer erhåller i fortsättningen statsbidrag i samma 
ordning som övriga. 

Med lokalavdelning menas lokal enhet av riksorganisation, i vilken övervägande 
antalet medlemmar är i åldern 12 till 25 år. Lokalavdelningen skall ge medlem
marna förutsättningar för opinion och demokratiskt ansvarstagande och under året 
kunna redovisa minst 25 genomförda arrangemang och sammankomster av olika 
slag. 

Med medlem avses person i åldern 12 till 25 år vilken under året varit registre
rad såsom medlem i organisationen eller deltagit i av denna anordnad, kontinuerlig 
öppen verksamhet. Hit räknas studiecirklar och fritidsgrupper och liknande, men 
icke tillfälliga arrangemang. Även deltagarna i den öppna verksamheten skall vara 
registrerade i lokalavdelningens medlemsmatrikel. 
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Omorganisation av hela den öppna mental
hygieniska vården förestår! 
Intervjuuttalande av överläkaren, doktor HANS CURMAN 

Nödvändigt med nära samarbete mellan social barnavård, psykisk barna-

och ungdomsvård, vuxenpsykiatrisk öppen vård, alkoholistvård etc 

Den psykiska barna- och ungdomsvården i Stockholm har redan verkat 
i mer än tre decennier. 1933 var året då den startade, då under nam
net Stockholms stads rådgivningsbyrå för uppfostringsfrågor och under 
mycket blygsamma förhållanden: två socialarbetare och ett kontorsbi
träde, med hjälp ett par kvällar i veckan av en konsulterande psykia
ter, var hela styrkan. Några år senare anställdes en testpsykolog som 
hade som huvudsaklig uppgift att göra intelligens- och utvecklingsbe
dömningar, och det dröjde inemot femton år innan en utvidgning av ar
betet skedde, bl a genom anställandet av psykologer utbildade i projek-
tiva testmetoder och psykoterapi. 

Sedan dess har emellertid tillväxten skett i snabb takt. Den psykiska 
barna- och ungdomsvården har sedan 1955 sitt huvudkvarter i ett gam
malt hus i en idyllisk trädgård vid Kungsholmsgatan 106, det s k Lilla 
Hemmet. Ett stort antal nya rådgivningscentraler har vuxit fram un
der årens lopp och sammanlagt finns nu åtta rådgivningscentraler inom 
verksamheten, av vilka tre har enbart konsultativa funktioner åt barna
vårdsnämnden och dess institutioner. 

Skillnaden mellan å ena sidan rådgivningscentralerna på Kungs
holmsgatan, Liljeholmen, Hökarängen, Vällingby och Högdalen och å 
andra sidan de tre konsultcentralerna, socialläkarverksamheten och barn
hemmens och ungdomshemmens rådgivningscentraler, är att de först
nämnda är öppna för allmänheten direkt —- det är som regel föräldrar, 
som själva söker för sina barn även om det förekommer att barn remit
teras av t ex skolläkare eller barnavårdsnämnd •— medan de tre sist
nämnda får sina patienter i huvudsak från barnavårdsnämndens utred
ningsavdelningar och från barnhem och ungdomshem i de fall då en 
barnpsykiatrisk utredning och/eller behandling är motiverad. 

Till var och en av de förstnämnda rådgivningscentralerna är knuten 
en speciallekskola eller daghem och dessutom finns ett skoldaghem för 
pojkar, där barnen inte endast tas emot under skoltid utan också stan
nar kvar på eftermiddagarna. Vidare finns terapikolonier för ett 40-tal 
av rådgivningsbyråernas barn i skolåldern och dessa kolonier utnyttjas 
också som läger under olika perioder av året. 

Ytterligare två rådgivningscentraler finns inom Stockholms stad, näm
ligen vid Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus och vid Ericastiftelsen. 
Dessa två sorterar emellertid inte under barnavårdsnämnden men de 
samarbetar givetvis med de andra rådgivningscentralerna. Inom skolans 
ram finns en särskild barnpsykiatrisk verksamhet, som just nu är under 
stark utbyggnad. 

251 



Till den psykiska barna- och ungdomsvården hör konsultarbete vid 
barnavårdscentralerna. Tre deltidsanställda PBU-psykologer tjänstgör 
som konsulter åt läkare och sköterskor, leder studiecirklar i barnpsyko
logi bland personalen och diskussionsgrupper för mödrar i uppfostrings
frågor. Tre halvtidsanställda psykologer och en kurator fungerar på 
ungefär motsvarande sätt som konsulter åt personalen vid stadens dag
hem och lekskolor. En stor del av de barn som visar svårigheter i sko
lan har redan i daghemmen begynnande anpassningssvårigheter. Vidare 
kan nämnas att en läkare och en psykolog tjänstgör några timmar i 
veckan vid en förskola för spastiska barn och några läkare har konsul
tativa uppgifter inom vården av psykiskt efterblivna barn. 

Det är överläkaren, dr Hans Curman, som vid en intervju lämnar 
dessa uppgifter och det är som synes ett gigantiskt arbetsfält som han 
och hans medarbetare har att svara för. När Sociala Meddelanden ber 
honom att mera utförligt berätta om verksamheten, speciellt om den 
»öppna» rådgivningen, konstaterar han emellertid att de resurser som 
finns tyvärr ännu är otillräckliga, tiden räcker inte till och ger inte 
möjlighet att hjälpa och behandla alla i den utsträckning som skulle 
behövas och väntelistorna är fortfarande långa, trots alla försök att för
korta väntetiden. Man måste i detta arbete ständigt avväga mellan att 
å ena sidan ge varje patient tillräckligt mycket tid för undersökning 
och behandling och å andra sidan försöka ta emot de väntande så snart 
som möjligt. 

Många barn och ungdomar som kommer till rådgivningsbyråerna före
ter ganska grava beteenderubbningar och nervösa störningar av olika 
slag. Många väntar tyvärr med att söka hjälp tills problemen blivit så 
fixerade att de är svåra att komma till rätta med. Men det kommer 
också föräldrar och söker för barn vilkas besvärligheter hör ihop med 
alldeles normala kriser under utvecklingen, t ex vanliga trotsålderspro-
blem. Att ett barn är besvärligt behöver inte bottna i en allvarlig rubb
ning och föräldrarnas oro beror kanske på rena okunnigheten om hur 
barn beter sig i olika åldrar. För att sprida upplysning och lugna dem 
som oroar sig i onödan, har barnavårdsnämnden med hjälp av psykolo
gisk expertis från rådgivningsbyråerna utarbetat en skriftserie om barn 
i olika åldrar, inalles sex broschyrer, som successivt distribueras till alla 
barnbidragsadressater i Stockholm. 

Mest pojkar i skolåldern 

Rådgivningsbyråerna tar emot barn och ungdomar upp till 21 års ålder, 
men den alldeles övervägande gruppen består av pojkar i skolåldern. 
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Detta är förhållandet vid de flesta rådgivningsbyråer världen över, sä
ger dr Curman, men man måste hålla i minnet att flickornas nervösa 
besvär kan vara lika stora som pojkarnas, fast de senares ofta är mera 
påtagliga och besvärliga för omgivningen, och därför söker man oftare 
hjälp för dem. 

Ca 2 400 barn och ungdomar per år är aktuella vid rådgivningsby
råerna och om man försöker gruppera dem efter olika typer av stör
ningar, finner man att gruppen »fixerade beteendeproblem» är den klart 
dominerande. Därnäst kommer beteenderubbningar av mer akut ka
raktär och neuroser men också utvecklingshämningar av intellektuellt 
eller emotionellt slag, lindrigare såväl som svårare. En mindre grupp 
barn är de med organiska skador, alltså spastiska, epileptiska osv. 

Omkring 20 procent av dessa barn kan vi ge en mera omfattande 
behandling, säger dr Curman — hur omfattande beror naturligtvis på 
fallets art och omständigheterna i övrigt. Först undersöks varje patient 
noga innan man tar ställning till vilka åtgärder som behövs. 

Ett stort antal ungdomar går för terapeutiska samtal av stödjande art 
under kortare eller längre tid hos läkare, psykolog eller kurator. Åtskil
liga av dessa har anmälts för asocial utveckling med stölder, utespring, 
rymning osv. De mest svårbearbetade av dessa fall är de, där den unges 
symtom är så fast sammankopplade med en till alla behandlingsförsök 
negativ hemmiljö, att endast om patienten finge vistas utanför hem
met, kunde man hoppas få en förbättring till stånd. Institutionsbehand
ling vore här många gånger av nöden, innan en fosterhemsplacering 
eller placering på ungdomshem eller liknande har utsikt att lyckas. För 
detta klientel föreligger ett utomordentligt stort behov av behandlings
hem knutet till P B U. 

Vad som i regel sker när någon söker rådgivningsbyrån, är att veder
börande inom 14 dagar får komma till ett första samtal med en kura
tor och därefter till en läkare som också undersöker barnet. Under dessa 
förberedande samtal får kuratorn och läkaren försöka bilda sig en upp
fattning om problemets art och svårighetsgrad. I en del fall utmynnar 
samtalen i en enkel rådgivning och i andra kanske patienten får hjälp 
med att komma till en institution som kan ge en mer adekvat hjälp 
med hans speciella problem. De allra flesta fallen behöver dock tas upp 
till en mer ingående undersökning och behandling och måste därför 
ställas på väntelistan som brukar vara på 4—8 månader. Särskilt akuta 
eller grava fall kan dock tas upp i förtur. 
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Det känslomässiga »familjeklimatet» belyses, barnets utvecklingsnivå 
och personlighetsstruktur utreds 
Därefter vidtar en medicinsk-social-psykologisk undersökning som syftar 
till att klargöra barnets reaktioner i samspelet med sin familj, sina kam
rater, i skolan osv, samt hur och på vad sätt svårigheterna har upp
kommit och utvecklats och slutligen en psykiatrisk bedömning av såväl 
barnet som föräldrarna. Man vill bl a försöka belysa det känslomässiga 
»familjeklimatet» men också utreda barnets utvecklingsnivå och person
lighetsstruktur. Här kommer t ex lekobservationer och olika testförfa
randen in i bilden. Barnet undersöks givetvis även ur rent medicinska 
synpunkter. 

Det är sålunda inte bara barnet som man på detta sätt vill diagnosti
sera, utan man vill också ställa en »familjediagnos», man vill veta hur 
alla familjens medlemmar fungerar i förhållande till varandra och hur 
detta inverkar på barnet. Den utredning som på detta sätt görs har ock
så ett terapeutiskt värde, eftersom den syftar till att få familjemedlem
marna att bättre förstå sina problem och bli i stånd att själva arbeta 
vidare med dem. 

Vi räknar med att ungefär hälften av fallen kan avslutas i och med 
en sådan utredning, säger dr Curman. Den innebär som regel 6—8 be
sök och dessutom avslutande samtal hos läkare. I en del fall kan det 
också vara motiverat med en placering i specialklass, på sjukhus, i be
handlingshem, fosterhem, barn- eller ungdomshem etc. 

Omkring en fjärdedel av fallen håller i fortsättningen en relativt 
gles men fortlöpande kontakt med rådgivningsbyrån. Särskilt i fall som 
behöver extra stöd utan att det är fråga om egentlig behandling eller i 
fall där rådgivningsbyrån hjälper till med olika yttre åtgärder, är detta 
motiverat. 

Där barnens problem är av sådan art och svårighetsgrad, att indivi
duell terapi bedömts som nödvändig för att uppnå ett tillfredsställande 
slutresultat ges sådan i den utsträckning tid och resurser i övrigt med
ger. Efter genomgången grundlig undersökning av barnen tas dessa upp 
till individual- eller gruppbehandling alltefter problemets art och så 
snart plats kan beredas dem. Gruppbehandling ges i en del fall parallellt 
och i samband med individualbehandling. 

En fjärdedel av patienterna får mer regelbunden psykoterapi, som kan 
fortgå inemot två år med besök var eller varannan vecka. Ett led i den 
psykoterapeutiska verksamheten är i allt högre grad gruppsykoterapi. 
Även kvalitativt har grupparbetet med växande erfarenhet kunnat in
tensifieras, så att det nu utgör en mycket väsentlig del av byråernas 
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behandling av både barn och ungdomar. Man kan då samtidigt ge 
hjälp åt flera och dessutom förefaller det som om vissa slag av problem 
bättre kan behandlas i grupp. För närvarande är omkring 30 sådana 
grupper i gång med i genomsnitt 6 barn eller ungdomar i varje. 

Samtidigt med behandlingen av barnen har såvitt möjligt föräldrar
nas problem tagits upp till bearbetning genom regelbundna samtal med 
läkare eller kuratorer. Många av de svårast skadade barnens och ung
domarnas föräldrar visar sig emellertid sakna emotionella eller intellek
tuella möjligheter att tillgodogöra sig en dylik genomarbetning av pro
blemkonstellationen. I sådana fall nedläggs mycket och tidskrävande ar
bete på att få föräldrarna samarbetsvilliga eller åtminstone att gå med 
på att låta de unga komma till de regelbundna besök, som är erforder
liga för ett positivt resultat. Man arbetar också med samtalsgrupper — 
diskussionscirklar om uppfostringsproblem — för mödrar, framförallt 
till förskolebarn, och samtidigt tar en psykolog hand om barnen i en 
grupp för sig. 

För att vidmakthålla kontinuitet i psykoterapin och samtidigt bereda 
en tids landsvistelse anordnas sommarkolonierna för ett trettiotal barn 
på Kymmendö i Stockholms södra skärgård och för 15 i Slandrom intill 
Östersund; kolonierna samt lägerverksamhet för 18 barn sköts till stor 
del av personal inom den psykiska barna- och ungdomsvården. Efter
frågan på platser till kolonierna är stor och erfarenheterna från denna 
verksamhetsgren har varit både stimulerande och värdefulla. 

Förutom arbetet med samtals- resp lek- eller gruppterapi, som jämte 
utredningsfall med rådgivning utgör den väsentligaste delen av rådgiv
ningscentralernas verksamhet och i många fall är att se som profylax 
och syftar till en snar djupgående förbättring av den emotionella hem
situationen, kan anföras att barnen och ungdomarna undergår psykolo
giska observationer av olika slag. Sålunda används objektiva tests, vari 
ingår Terman—Merrill, Buhler—Hetzer, Minnesota, Performance-test-
ning enligt Grace—Arthur, CVB, samt ordblindhetstestningar enligt 
psykiska barna- och ungdomsvårdens läs- och skrivprov. Som psykolo
giska hjälpmedel vid bedömningen användes vidare Rorschach, CAT, 
Machover, Bender, Diiss, Family Relationstest samt tecknings- och mål
ningstest. Lekobservationer utförs, varvid varje barn observeras 3—5 
gånger. Många barn fortsätter för långobservation, i allmänhet ett tio
tal gånger. Ungdomar hänvisas ibland till Psykotekniska institutet vid 
Stockholms universitet för psykoteknisk testning. 

I mån av behov remitteras såväl föräldrar som ungdomar och barn 
till olika sjukhus för somatisk eller psykiatrisk utredning eller värd, 
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huvudsakligen till Kronprinsessan Lovisas barnsjukhus, kliniska labora
toriet, Karolinska sjukhusets psykiatriska och barnpsykiatriska avdel
ningar samt Södersjukhusets psykiatriska avdelning. 

Inte minst viktig för rådgivningsbyråernas förebyggande arbete är den 
upplysningsverksamhet som bedrivs. I samarbete med Svenska Förening
en för Psykisk Hälsovård har utarbetats lättillgängliga skriftserier i van
liga uppfostringsfrågor och beträffande barn med olika psykiska stör
ningar, skrifter som fått stor spridning över hela landet. 

Efterhand som rådgivningsbyråerna kompletteras med personal kan 
de åta sig att i ökad utsträckning fungera som konsultinstanser åt barna
vårdssektorerna. 

Ett av många önskemål: behandlingshem i rådgivningsbyråns regi 

Många önskemål finns det givetvis för en verksamhet som denna, sä
ger dr Curman. Ett av dem är behandlingshem i rådgivningsbyråns regi, 
där samma personal skulle ha möjlighet att fortsätta kontakten med och 
behandlingen av barnen, i stället för att de som nu skickas vidare till 
andra institutioner. Behandlingstiden skulle vara högst ett år. Det be
hövs inom många av verksamhetsgrenarna ökade resurser. Detta förut
sätter dock en lösning av personalfrågorna eftersom det inom vissa team
kategorier råder en svårbemästrad brist på personal, främst beträffande 
barnpsykiatrer och barnpsykologiska kuratorer.1 Denna sammanhänger 
dels med det pressande arbetet och dels med den snäva lönesättningen. 

I allt större utsträckning tas min arbetstid i anspråk för konsultatio
ner och informationer i såväl kommunala som statliga sammanhang. 
Ehuru dessa uppdrag är av stort värde för verksamheten i sin helhet, 
inkräktar de uppgifterna dock avsevärt på min funktion som dels chef 
för hela den Psykiska barna- och ungdomsvården i Stockholm, dels före
ståndare för verksamhetens största rådgivningscentral, vilken är dimen
sionerad för tre team. 

Psykologer och kuratorer har på grund av bristande resurser ifråga 
om expeditionspersonal själva måst utföra största delen av förekomman
de skrivarbete. Detta har medfört, att de inte utnyttjats till fullo för 
avsedda arbetsuppgifter. 

Centralernas personal tas alltmer i anspråk för handledning av PBU-
personal under utbildning och nyanställd personal med otillräcklig er
farenhet. Vikarierande läkare och psykologer, praktikanter från social-

1 För en barnpsykiatrisk öppen vård med den kapacitet som världshälsoorganisatio
nen räknar med fordras för Stockholms del ca 20 fullständiga barnpsykiatriska team i 
öppen värd. 
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högskolans mentalhygieniska kurs, från socialpedagogiska seminariet och 
Ericastiftelsen samt från Stockholms och Uppsala universitet, komplette
rar således regelbundet sin praktiska utbildning vid rådgivningscentra
lerna. Detta innebär givetvis ett stort merarbete för den fasta persona
len, men kommer sett på längre sikt verksamheten till godo. 

Ökade möjligheter till forskning är ett annat önskemål 

Under de trettio år, som rådgivningsverksamheten i Stockholm arbetat, 
har erfarenheter samlats, som pockar på bearbetning och systematisering. 
Sedan ett 10-tal år har en noggrann registrering av ärenden gjorts med 
hjälp av hålkort, där både sociala, psykologiska och medicinska data re
gistrerats, över 10 000 fall är nu tillgängliga för bearbetning. I själva 
verket har också en sådan bearbetning påbörjats av dr Curman och psy
kolog Elsa Jansson, som för detta ändamål fått forskningsanslag av Stock
holms stad. Sedan man vunnit överblick av materialet i sin helhet avser 
man att utbryta smärre grupper för specialstudier. 

Bland annat har syftet varit att jämföra data beträffande pojkar i 
skolåldern med ett s k normalmaterial som under medverkan av Cur
man och Jansson insamlats i den s k Stockholmsundersökningen. Denna 
publicerades av dr Gustav Jonsson och fil lic Anna-Lisa Kälvesten, som 
fortsätter att bearbeta detta intressanta material. 

Efterundersökningar av vissa grupper av psykiskt störda barn bör 
kunna ge viktiga prognostiska upplysningar och har planerats som en 
ytterligare etapp i detta forskningsprogram. 

Idealet vore naturligtvis en permanent forskningsgrupp, som på hel
tid vore anställd inom den psykiska barna- och ungdomsvården, fram
håller dr Curman. 

Det stora önskemålet, som pockar på en snar lösning, är dock en om
organisation av hela den öppna mentalhygieniska vården i Stockholm, 
vilken skulle medge en viss differentiering av uppgifterna. Vårt förslag 
till en sådan omorganisation är en indelning av staden i ett flertal häl
sovårdsområden, inom vilka samarbete kunde ske mellan olika institu
tioner med arbetsuppgifter som kan beröra samma individer eller samma 
familj boende inom sektorn. Ett närmare samarbete mellan social bar
navård, psykisk barna- och ungdomsvård, vuxenpsykiatrisk öppen vård, 
alkoholistvård etc är enligt min uppfattning oundgängligen nödvändigt 
för att undvika dubbelarbete och för att över huvud taget effektivisera 
de ansträngningar som på olika håll görs inom den öppna vården. Den 
enda möjligheten till effektivt samarbete är att detta sker mellan så små 
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enheter att personliga kontakter kan etableras mellan de olika verk

samhetsformerna. På så sätt borde effektivare hjälp kunna lämnas i det 

enskilda fallet. Det är angeläget att angripa problemen på bred basis 

och söka engagera så många stödtrupper som möjligt, då det är uppen

bart att den psykiska barna- och ungdomsvården aldrig kan byggas ut 

så att den ensam motsvarar det stora behovet. 

Ur årsrapporten för år 1964 från den psykiska barna- och 
ungdomsvårdens fem allmänna rådgivningscentraler 
2 440 ärenden har handlagts, av vilka 966 avskrivits efter rådgivning, utredning 
och ev behandling. Vid årsskiftet kvarstod 1 138 patienter som aktuella och dess
utom 344 på väntelista efter intakekonferenser. 

Under 1964 nyanmäldes 1 165 patienter. Vid årets slut var 1 138 aktuella och 
966 (541 pojkar och 425 flickor) avskrevs efter utredning och behandling under 
året. 

Anmälan till rådgivningscentralen har i de flesta fall gjorts av anhöriga näm
ligen i 85 procent. Av dessa har 38 procent blivit rådda därtill av skolan, lekskola 
och andra. Ifråga om de avskrivna ärendena har byrån gjort följande insatser: 421 
Terman, Biihler- eller CVB-testning, 92 performancetestning, 39 läs- och skriv-
prov, 253 Rorschachtestning och 468 lekobservationer + observationssamtal. 

I mån av behov har såväl föräldrar som ungdomar och barn (103 av de 966 
avskrivna fallen) remitterats till olika sjukhus för somatisk eller psykiatrisk utred
ning eller vård. Intyg och utlåtanden av olika slag har utfärdats för 194 patien
ter. Vidare har företagits skolåtgärder och (eller) kontakter i 165 fall, barna
vårdsnämndsåtgärd i 122 fall, andra sociala kontakter eller åtgärder i 123 fall, hem
miljöbyte i 114 fall och medikamentös behandling i 107 fall. 
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Ca femhundra observationsbarn på 
barnhemmens rådgivningscentral 

Intervjuuttalande av doktor NILS QUENNERSTEDT 

Barnhemmens rådgivningscentral — före den 1 februari 1964 Barnhem
mens rådgivningsbyrå — flyttade samtidigt med namnändringen in i nya, 
vackra och mycket ändamålsenliga lokaler i Brännkyrkagatan 128 i 
Stockholm. Det centrala läget har mycket stor betydelse inte minst med 
hänsyn till observationsbarnens föräldrar, som bor spridda över hela 
staden. Tidigare hade rådgivningsbyrån, sedan sin start 1951, varit in
rymd först i Bonnierhuset vid Torsgatan, därefter vid Kungsholmsgatan 
och från 1955 på Nybodahemmet. Centralen har alltså nu fått ett mycket 
centralt läge i huvudstaden, med goda förbindelser, men dess verksam
hetsområde är desto mera omfattande, 23 barnhem av olika slag, för
delade inom Storstockholm ända ut till Saltsjöbaden och Kallhäll. Det 
mest avlägsna är barnhemmet Furulid i Gnesta, ett sk specialhem. 

Verksamheten startade, som redan nämnts, år 1951, då konsulent He
lena Lindblom i en skrivelse till barnavårdsnämnden begärde att få psy
kiatrisk rådgivning till barnhemmen. Detta resulterade i att en läkare och 
en psykolog tillsattes. Barnhemsläkarexpeditionen omorganiserades och 
fick sin nuvarande utformning 1961 med rådgivning för de flesta barn
hem som inryms i Stockholms stads barnhemsplan. Barnhemmens råd
givningscentral svarar sålunda för 23 stycken barnhem, men alla dessa 
ägs inte av staden —• några tillhör Stadsmissionen, Frälsningsarmén etc — 
fastän barnavårdsnämnden svarar för drifts- och personalkostnaderna och 
alla intagningar måste ske genom denna. 

Tyvärr är det nog så, kommenterar doktor Nils Quennerstedt, som är 
föreståndare för barnhemmens rådgivningscentral, att allmänheten tror 
att man kan vända sig direkt till barnhemmen för att få ett barn om
händertaget, till exempel då dess mamma insjuknat. Så får det emeller
tid inte gå till, all intagning måste ske genom barnavårdsnämnden. Det
samma gäller utskrivningen av barnen — nu tror man ofta att det bara 
är att hämta hem ett barn, då familjens situation ordnat upp sig. I så
dana fall vill barnavårdsnämnden emellertid övervaka att barnen verk
ligen får det väl ordnat och att förbättringen inte bara är tillfällig. 

De 23 barnhemmen — benämningen används, fastän på en del håll 
»barnen» är 16—18 år och ända upp till 21 år i något specialfall har 
förekommit •— är följande: Farsta barnhem, pojkhemmet Johannelund, 
Lillgården i Uttran, Lillstugan i Saltsjöbaden, barnhemmet Mälarblick 
i Bromma, Reimersholme barnhem, Rökinda barnhem i Farsta, Skogs
hyddan i Nacka, Storgården i Hökarängen, barnhemmet Åkeshovsgården 
i Bromma, vilka samtliga är upptagnings- och utredningshem för små
barn och skolbarn, vidare specialhemmen Nälstahemmet i Spånga, Furu
lid i Gnesta, örbyhemmet i Älvsjö och Björkliden i Kallhäll. Därtill kom
mer Nybodahemmet, som i sig inrymmer flera mindre barnhem och som 
länge fungerade helt självständigt med egna läkare, samt spädbarnshem-
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men, vilka är: barnhemmet Eurenii Minne i Johanneshov, barnhemmet 
Furuhöjd på Lidingö, barnhemmet Ljungcrantz' Minne i Saltsjö-Duv-
näs, Hjorthagens spädbarnshem, spädbarnshemmet i Neglihge vid Saltsjö
baden, Västerfbrps spädbarnshem, spädbarnshemmet i Ängby samt späd
barnshemmet i Äppelviken. 

Av de elva upptagningshemmen som nämnts är Farsta, Lillgården, Lill-
stugan, Mälarblick, Reimersholme, Rökinda och Skogshyddan avsedda 
för barn under skolåldern, medan Johannelund och Åkeshovsgården tar 
emot barn från 7 till 16 år och Storgården och Nybodahemmet barn mel
lan 1 och 16 år. Enligt ett beslut av stadsfullmäktige pågår sedan några år 
en successiv avveckling av verksamheten vid Nybodahemmet som om
kring årsskiftet 1966/1967 skall vara ersatt av ett antal mindre barnhem. 

Man kan räkna med att i runt tal något över 1 000 barn intas på barn
hemmen per år, säger doktor Quennerstedt. De tas givetvis in av många 
olika skäl, varibland man kan nämna de sociala — dvs trassliga hem
förhållanden, bostadsbrist, sjukdom i hemmet osv — men även av så
dana skäl som nervösa besvär, fysiska eller psykiska utvecklingsstörningar 
och anpassningssvårigheter i hem och skola hos barnen. Många av de 
barn som tas in av sociala skäl, visar sig emellertid behöva bli föremål 
för utredning på grund av nervösa besvär och av det tusental barn som 
varje år tas in, blir inemot hälften upptagna för observation av barn
hemmens rådgivningscentral 

Den siffran borde emellertid vara långt högre och det är ingen tvekan 
om att ca 90 procent av barnen har något slag av psykiska problem, sä
ger doktor Quennerstedt. Behovet av barnpsykiatrisk rådgivning och be
handling är stort och tycks öka år från år. Tyvärr medger inte rådgiv
ningscentralens resurser att alla barn som behöver observation kan er
hålla detta. 

Antalet observationsfall varierar givetvis från hem till hem. Lägst är 
siffran, av naturliga skäl, på spädbarnshemmen, medan på andra hem, 
till exempel skol- och specialhemmen, samtliga barn är föremål för ob
servation. Men även bland spädbarnen kan ibland nervösa rubbningar 
märkas mycket tydligt. De reagerar till exempel för starkt för yttre på
verkan och spritter till för plötsliga ljud, och då vet man, att man har 
att göra med ett barn med en medfödd känslighet, säger doktor Quen
nerstedt. Högre upp i åldrarna blir beteenderubbningar av olika slag 
märkbara, och man träffar på många fall av barn med nervösa rubb
ningar, barn som är avskärmade från omvärlden, barn som är aggres
siva, rädda och ångestfyllda. Det är sådana barn som man vet kommer 
att föranleda problem när de blir större, om de inte får vård och behand
ling på ett tidigt stadium. 

De barn som tas in på grund av en akut sjukdom hos föräldrarna eller 
en tillfälligt besvärlig familjesituation är jämförelsevis få. Som regel är 
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de problem som har föranlett intagningen på barnhemmen av mer lång
varig natur. Det visar sig ofta att dessa barn redan hunnit bli nervöst på
verkade av hemsituationen och därför behöver bli föremål för observa
tion. Ett procentuellt växande antal barn har dessvärre sådana nervösa 
besvär och beteenderubbningar av olika slag och sådana anpassnings
svårigheter att de på grund härav måste intas på barnhem. Att klargöra 
vad detta kan bero på låter sig sällan göra, eftersom man inte kan dra 
en klar gräns mellan hereditet och miljöpåverkan. Det förekommer barn 
som verkar helt sunda och välbalanserade, trots att de kommer från en 
mycket svår miljö, medan andra, som lever i till synes goda förhållanden, 
kan ha påtagliga beteenderubbningar. De barn som kommer under ob
servation, är tyvärr endast de med grava rubbningar — tiden räcker inte-
till för fler, även om det vore av behovet påkallat. 

Doktor Quennerstedt vill ogärna uttala sig om orsaken till det växan
de antalet beteenderubbningar bland barnen. En av orsakerna anser han 
dock vara att hemmens auktoritet och funktion som sammanhållande 
faktor för familjemedlemmarna klart har minskat i våra dagar och att 
därmed kravet på hänsyn till medmänniskorna reducerats till ett mini
mum. Detta redan när det gäller de mindre barnen — kommer man till 
de något äldre finner man som en starkt bidragande faktor lättheten att 
komma över vin- och spritdrycker. Alkoholmissbruket bland ungdom kry
per ju som bekant allt lägre ned i åldrarna. 

Ett växande bekymmer för barnavården är — just med tanke på bar
nens aggressivitet och ångestsymptom — den hårda förslitningen på per
sonalen vid barnhemmen. De gör sitt yttersta men många orkar inte med 
den hårda pressen utan tvingas övergå till mindre krävande uppgifter. 

De flesta obscrvationsfallen i alla åldersgrupper är pojkar, men på se
nare år har efterfrågan på skolhemsplatser för flickor ökat. Vårdbehovet 
ifråga om flickklientelet tillgodoses för närvarande vid två provisoriska 
avdelningar med sammanlagt 20 platser på Nybodahemmet. Bland ny
heterna inom barnhemsvården kan också nämnas att man i större ut
sträckning övergår till barnhem av familjekaraktär med plats för 4 5 
barn. 

En särskild grupp är barn med fysiska handikapp som dessutom har 
nervösa rubbningar. Några s k neurosedynbarn har vårdats en kort tid på 
barnhemmen men har överflyttats för behandling på en särskild avdel
ning som inrättats på Eugeniahemmet i Stockholm. Mongoloidbarn och 
spastiker m fl finns även på våra barnhem. 

Barnhemmens rådgivningscentral har för närvarande en personal på 
18 personer, därav förutom föreståndaren, doktor Quennerstedt, två lä
kare, en förste kurator, fyra kuratorer, fyra biträdande psykologer varav
en på halvtid och en psykologassistent, en kentorsskrivare cch fyra kansli-
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biträden. Under 1964 uppehölls ett flertal av rådgivningscentralens tjäns
ter av vikarier. Man fick vara tacksam i de fall det var en och samma 
vikarie hela året. 

Case-work med föräldrar eller eventuella fosterföräldrar 

Rådgivningscentralens arbetsuppgifter kan i korthet sammanfattas som 
följer: Att utföra psykiatrisk och psykologisk undersökning av barn som 
av olika anledningar tagits upp för observation. Att samtala med ob
servationsbarnens föräldrar för anamnesupptagning samt för att utröna 
föräldrarnas möjligheter att ordna för barnen samt deras inställning till 
en eventuell fosterhemsplacering eller annan önskvärd placering. Att ta 
kontakt med olika myndigheter i frågor som gäller barnen. Att ge re
kommendationer till barnavårdsnämnden beträffande barnens vidare pla
cering, vilket i regel sker i form av läkarutlåtanden. Att ge råd, vägled
ning och stöd åt barnhemspersonalen, vilket är en mycket viktig del av 
rådgivningscentralens verksamhet. Att ge individual terapi åt de psykiskt 
störda barn, som genom behandling bedöms kunna bli så förbättrade att 
de kan återvända hem eller placeras i ett eventuellt fosterhem. Jämsides 
med behandlingen av barnen bedriver kurator case-work med föräldrarna 
eller eventuella fosterföräldrar. I vissa fall fortsätter terapin även sedan 
barnen utskrivits från barnhemmen. Rådgivningscentralen har tyvärr en
dast en halvtidsanställd terapeut, som av naturliga skäl inte på något 
sätt täcker det stora behovet av psykoterapeutisk behandling som före
ligger, varför en utökning med flera terapeuter är synnerligen önskvärd, 
säger doktor Quennerstedt. 

Föräldrar accepterar läkares utlåtande om akut kroppssjukdom, 
»vet bäst själv» när det gäller psykisk skada 

En av svårigheterna, säger doktor Quennerstedt, är givetvis de långa 
avstånden till de olika barnhemmen. Besöksfrekvensen på barnhemmen 
är växlande beroende på barnhemmens art. Under långa tider har två 
utav läkartjänsterna varit vakanta, vilket medfört stora problem med be
söken på barnhemmen, men en regel, som vi har försökt följa, är att inget 
hem skall behöva vänta längre än två månader på besök av läkare och 
kurator. Vid sådana besök har man tillsammans med personalen på hem
met en grundlig genomgång av alla intagna barn. För att stödja den vik
tiga miljöterapi som barnhemmens personal ger, ordnas på en del av 
barnhemmen regelbundna diskussionskonferenser för institutionspersona
len och barnens föräldrar, varvid barnens problem och situationer dis
kuteras med hela personalen. Intresset för sådana konferenser är i stigan
de hos personalen. Med hjälp av filmer och bildband söker man aktivera 
föräldrar att diskutera sina enskilda uppfostringsproblem. 
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Vid behandlingen av barnens psykiska besvär har av naturliga skäl 
barnens familj alltmer kommit i centrum. Det är ett önskemål att barn
hemmens rådgivningscentral kunde ägna mycket mer tid åt kontakten 
med föräldrahemmen. Man har ett bestämt intryck av att den barn
psykiatriska verksamheten vid barnhemmen endast har nått ett första 
utvecklingsskede. 

En av rådgivningscentralens kuratorer har fortlöpande kontakt med 
föräldrarna till barnen, som går i individual- eller gruppterapi. 

En stor svårighet, om man ett ögonblick bortser från de problem som 
varje barn i sig självt innebär, är tyvärr att föräldrarna mera sällan är 
samarbetsvilliga. De flesta är klart negativt inställda till samarbete. Sä
kert bottnar detta i forna dagars rädsla för allt vad myndigheter heter, 
men också i det faktum att man utan tvekan accepterar en läkares ut
låtande då det gäller en akut kroppssjukdom, t ex blindtarmsinflamma
tion, om vilken man vet att den kan leda till döden, om den inte snabbt 
kommer under behandling. När det gäller en sjukdom på längre sikt, vars 
lösning är avlägsen, som en psykisk skada ofta är, tror man sig gärna 
»veta bäst själv» och vill inte acceptera läkaren som någon auktoritet. 
Givet är ju också att intagning av barnen på barnhem innebär ett stort 
ingrepp i en familjs liv. 

Till de ljusa sidorna i verksamheten måste nämnas de goda resultat 
som man kan uppnå med barnen. På ett stort antal barn har vistelsen på 
barnhem en mycket gynnsam inverkan •—• självfallet finns det andra, som 
inte kan finna sig tillrätta i miljön, men de är trots allt få och rådgiv
ningscentralens uppgift är i stort sett mycket tacksam. Ett stort glädje
ämne är också det utomordentliga samarbetet med barnavårdsnämnden, 
säger doktor Quennerstedt. 

Från barnhemmens rådgivningscentral 
Ar 1964 upptogs 507 barn för observation. Under årets slutfördes 537 ärenden 
varav 302 gällde pojkar och 235 flickor. Vid årets slut kvarstod 215 ärenden. 

Vid inskrivningen på barnhemmen var av de 537 avskrivna barnen 135 under 1 år, 
237 från 1—6 år och 165 från 7 till 15 år. 

Under år 1964 gavs 355 läkarutlåtanden, varav huvuddelen till barnavårdsnämn
den. Sammanlagt 183 konferenser hölls på de olika barnhemmen. I dessa har lä
kare, kuratorer, psykologer, barnhemsföreståndare och i regel någon representant 
från barnavårdsnämnden deltagit. 
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Ungdomar med karaktärsstörningar problem 
för ungdomshemmens rådgivningsbyrå 

Intervjuuttalande av leg läkaren BENGT H E R U L F 

Ungdomshemmens rådgivningsbyrå kom till 1958 och hade till en början 
sina lokaler hos barnavårdsnämnden vid Vasagatan men finns numera 
inrymd i en trivsam vindslägenhet vid Bryggaregatan 6. Dess föreståndare 
är doktor Bengt Herulf, som vid sin sida har ett team på ännu en läkare, 
två psykologer, två kuratorer och två kanslister. 

De två upptagningshemmen skiljer sig från de övriga ungdomshemmen i 
olika avseenden, säger dr Herulf. Hit kommer de akuta fallen av missan
passning, som tagit sig sådana uttryck att ett omhändertagande blir nöd
vändigt. Upptagningshemmen har därför också större och mera kvalifi
cerad personal, som dock blir mycket hårt pressad av det påfrestande ar
betet, otacksamt som det ofta kan tyckas. Ungdomarna här finns dessutom 
på hemmet hela dagen, medan de på övriga hem endera går i skola eller 
har något förvärvsarbete. Upptagningshemmen får därför oftare än de 
övriga besök av rådgivningsbyråns personal, läkare, psykologer och kura
torer, och samtliga de intagna ungdomarna står under observation. 

I övrigt går det som regel till så att ungdomshemmens personal tar 
kontakt med rådgivningsbyrån för olika problem, men det förekommer 
också ibland att ungdomarna själva söker kontakt för sina svårigheter. 

Ser man till de olika problem som förekommer, måste man tyvärr kon
statera att en klar majoritet av ungdomarna, framför allt de på upptag
ningshemmen, har mer eller mindre grava karaktärsstörningar (och neu
roser som förenas med ångest, tvångssymtom) som yttrar sig i asociala 
handlingar och aggressivitet. Det är stor skillnad på behandlingen av des
sa ungdomar och behandlingen av neurotiska ungdomar. 

— Det går helt enkelt inte att använda samma metoder, säger dr 
Herulf. Vad beträffar de aggressiva ungdomarna, vilkas missanpassning 
tar sig asociala uttryck, finner man till exempel att enkel samtalsterapi 
inte hjälper långt. På det sättet når man möjligen ett fåtal. Här blir det 
i stället hemmets miljöterapi, som får göra verkan, vilket i sin tur ställer 
än större krav på personalen. En iakttagelse är att det många gånger kan 
vara ett tecken på begynnande bättring när de utåtriktat asociala ungdo
marna börjar få neurotiska besvär. Det kan helt enkelt innebära att ve
derbörande fått kontakt med och blivit känslomässigt beroende av någon 
människa och därför inte agerar ut sina aggressioner. I sådana fall kan 
ibland samtalsterapi ge resultat. 

Numera blandar rådgivningsbyrån ungdomsfall med »vanliga rådgiv
ningsfall» från de andra byråerna, Erfarenheten av detta är enbart posi
tiv. Det måste betraktas som både lärorikt och stimulerande för alla ex
pertkategorier inom den psykiska barna- och ungdomsvården att arbeta 
parallellt med å ena sidan neurotiskt klientel och å andra sidan klientel 
med uttalade karaktärsstörningar och sociala anpassningssvårigheter. 
Inte minst är det betydelsefullt ur synpunkten att det nästan är nödvän-
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digt för oss här att ibland arbeta med klienter, som kan tillgodogöra sig 
direkta terapeutiska insatser. 

Någon nackdel att blanda dessa två klientelsorter i ett väntrum har inte 
kunnat konstateras och några särskilda mottagningsdagar för dessa olika 
klienteltyper har därför inte ordnats. Dock bör reservation kanske göras 
för att »rådgivningsfallen» hittills i regel inte varit yngre än 12—13 år. 
Man kan naturligtvis inte veta om komplikationer skulle inträffa om man 
även tog emot minderåriga barn. 

På det stora hela har arbetet på ungdomshemmen blivit mer strukture
rat än det varit tidigare. Arbetsuppgifterna har blivit mer preciserade och 
de olika medarbetarnas roller har blivit mer avgränsade från varandra. 
Men ännu är naturligtvis mycket kvar att göra härvidlag. Det fordras bå
de klar organisation, systematisk arbetsuppläggning och taktfullhet samt 
ömsesidig respekt i samarbetet mellan de olika instanserna för att det hela 
skall flyta på ett ändamålsenligt sätt. Kärnan i arbetet med ungdomarna 
på ungdomshemmen är givetvis hemmens personal, och sedan tillkommer 
ungdomshemsbyrån, rådgivningscentralen samt utredningsavdelningarna. 
Ofta tillkommer sedan en barnavårdsman, fosterhemsinspektör, överva
kare etc. Man bör sikta på att så småningom i den mån det är görligt för
lägga utredningsarbetet till utredningshemmen istället för att ha det på 
»nämnden». 

Omfattningen av verksamheten växlar från hem till hem. Med vissa 
hem förekommer ett intensivt samarbete och med andra hem mycket spo
radiskt, vilket naturligtvis kan bero på att hemmen rent objektivt har oli
ka behov av dylik konsultverksamhet. Därtill kommer de olika hemmens 
varierande möjligheter att utnyttja psykiatriska insatser. 

Av ungdomarna på upptagningshemmen går, kan man med någon 
schematisering säga, ungefär en tredjedel vidare till ungdomsvårdsskolor, 
en tredjedel till fosterhem och de återstående på olika håll, varav ett an
tal kan återvända till sina föräldrahem. En svårighet är givetvis att det 
för många av ungdomarna inte existerar något sådant som föräldrahem. 
De flesta kommer från splittrade eller i andra avseenden otillfredsställan
de miljöer. 

På upptagningshemmen skall ungdomarna som regel bara stanna några 
månader, innan de placeras på annat sätt, men det förekommer också, 
framför allt på Drewiken, att de får stanna längre, om det är nödvän
digt. För ungdomshemmen finns ingen tidsbegränsning för intagningen, 
men det är givetvis önskvärt att det så snart som möjligt ordnas på an
nat sätt för dem. På det hela taget kan man nog säga att det går täm
ligen hyggligt för de flesta av ungdomshemmens klientel, anser dr Herulf, 
de finner sig så småningom till rätta och kan, med stöd och då de fått 
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lämpligt arbete eller utbildning, anpassa sig till sin miljö. På deras fram
tid vågar man se ganska optimistiskt, säger dr Herulf. 

Problem, som oavlåtligt ökar i omfattning, är spritmissbruket bland 
både pojkar och flickor och i allt lägre åldrar samt könssjukdomarna. 
Många av de flickor som tas om hand har gonorré och har haft sjuk
domen i kanske flera omgångar tidigare. 

Ett ständigt och för dagen olösligt problem är också, som redan nämnts, 
personalfrågan. Personalen på hemmen tillhör avgjort en låglönegrupp, 
vilket med hänsyn till deras ytterst påfrestande arbete är helt orimligt. 
Här är det dock fråga om människor, som måste stå ut med oerhört 
pressande arbetsförhållanden, vara utsatta för motgångar och aggressioner 
men som ändå måste kunna tro på ungdomarna och tycka om dem. Det 
är mycket begärt. 

Under hösten 1964 startades tillsammans med ungdomshemsinspektio-
nen seminariegrupper med tio till femton deltagare i varje grupp. Flera av 
grupperna fortsatte in på år 1965. Deltagarna erhåller intyg om genom
gången kurs. Seminarierna har dels haft pedagogisk funktion och dels 
betydelse för kontakten och förutsättningarna till samarbete mellan hem
mens personal — rådgivningscentralen — ungdomshemsinspektionen. 

Ungdomshemmens rådgivningscentral tog under 1964 emot 116 fall från ungdoms
hemmen (93 pojkar och 73 flickor). Dessutom togs emot 56 rådgivningsfall från i 
huvudsak Kungsholmens rådgivningscentral. 

Olika rådgivningsmöjligheter i Stockholm 

En hjälpreda för att hitta bland olika rådgivningsmöjligheter i Stockholm är den 
guide Svenska Föreningen för Psykisk Hälsovård gett ut i detta syfte. Förteckningen 
upptar följande grenar: 

1 Barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet 
2 Vuxenpsykiatrisk verksamhet 
3 Äktenskaps- och samlevnadsproblem 
4 Familjeplanering och födelsekontroll 
5 Alkoholproblem 

I förteckningen finns noggrant angivet adresser, personella resurser, anmälnings
förfarande och mottagningsområden. 
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Barn skolkar från skolan. Varför? 
Barnavårdsnämndens, skolans och polisens gemensamma utredningar 
belyser de bakomliggande orsakerna 

Inom de lokala samarbetsorgan med representanter för personal från bar
navård, polis och skola, som sedan några år finns i Stockholm (BPS) har 
uppmärksamheten riktats på bl a skolkningsproblemet. I Stockholms bar
navårdsnämnd upplever man skolkningen som ett av de mest svårlösta 
problemen. Med anledning härav beslöt det centrala BPS-organet 
(verkscheferna) i början av år 1963 att låta verkställa en undersökning 
rörande utbredningen av och orsakerna till den avancerade skolkningen 
bland skolpliktiga barn i Stockholms skolor. En kommitté, sammansatt 
av personal från skolan, barnavården och polisen tillsattes med uppgift 
att även söka utröna vilka åtgärder, som kunde vidtas. 

Med utgångspunkt från redovisningen av skolkningskommitténs utred
ning i det centrala samarbetsorganet företogs det inom barnavårdsför
valtningen en kompletterande undersökning angående barnavårdsnämn
dens befattning med skolkningsproblemet. Från polisens sida gjordes en 
genomgång av kriminalpolisens centralregister för kontroll av de i kom
mitténs utredning redovisade skolkningsfallen. 

Av skolkningskommitténs och barnavårdsförvaltningens undersökning
ar framgår att skolkningen som problem kan ha skiftande orsaker men 
ofta utgör symtom på allvarliga bakomliggande svårigheter beträffande 
den skolkandes sociala situation och därmed i regel uppträder i förening 
med andra yttringar av social missanpassning. Den allvarliga formen av 
skolkning, den s k vaneskolkningen uppträder i regel bland barn med 
problem i hemförhållandena. Mer än hälften av de skolkande eleverna 
kommer från s k splittrade eller ofullständiga hem, dvs de bor inte hos 
båda föräldrarna. Beträffande hemförhållanden i övrigt redovisas skils
mässor, sjukdomar, slapphet, trötthet, dödsfall, trångboddhet, konflikter 
med familjemedlemmar, ekonomiska svårigheter. De faktorer som främst 
bidragit till skolkningen är enligt kommitténs mening hemförhållanden, 
skolan och dess krav samt kamratpåverkan. 

Ca 87 procent av flickorna och 72 procent av pojkarna var 14—16 år. 
Undersökning visar att av de 292 avancerade skolkningsfall (171 poj

kar och 121 flickor) kommittén redovisar för vårterminen 1963 sextio 
procent varit anmälda till barnavårdsnämnden vid något tillfälle under 
tiden 1 januari 1962 till 31 maj 1964. Vidare framgår att skolkningen i 
avseende på den grupp av skolkningsfall, som anmälts och slutbehand
lats av barnavårdsnämnden åren 1962—1963 i inte mindre än 72 procent 
av fallen var kombinerad med kriminalitet. I omkring hälften av dessa 
fall tillkom även vagabondering, utespring och alkoholproblem. Skolk
ningsfallen har också i högre grad än anmälda ärenden i genomsnitt 
krävt sådana kvalificerade åtgärder som övervakning och omhänderta-
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gande för samhällsvård jämlikt § § 25 och 29 barnavårdslagen. Det note
ras även i undersökningen att 85 procent av de barn och ungdomar i ål
dern 7—15 år, som av barnavårdsnämnden omhändertas jämlikt §§ 25 
och 29 barnavårdslagen hade en eller annan skolsvårighet. Detta visar 
att vid allvarliga brister i hemförhållandena samt social missanpassning 
hos barn eller unga i regel även någon form av skolproblem förekommer. 
Skolkningen i Västerort är lägre än i Söderort och Innerstaden. 

Man föreställer sig gärna den skolkande pojken som »tuff» och hård-
hudad, självsäker och ganska aggressiv mot sin omgivning, men det är 
blott en del av sanningen, säger ifrågavarande utredningar. Av deras ta
beller framträder också bilden av en isolerad eller undfallande pojke så
som varande minst lika vanlig som den förut beskrivna. Bland flickorna 
är den ensamma typen vanligare än övriga. 

Elever med en begåvningsnivå under det normala skolkar i högre grad 
än andra elever. Detta är speciellt framträdande i de högre åldrarna. 

Eleverna vill inte gärna förklara var de uppehållit sig. Att de varit 
»hemma» eller »ute på stan» samt ofta hos någon kamrat är ganska na
turligt. 22 procent av flickorna uppger sig ha varit på lift eller »på rym
men» däremot ingen pojke. Några, mest flickor har tagit sin tillflykt till 
»stall, med hästar». 

De uppgifter som framkom vid undersökningen underströk angelägen
heten av att så tidigt som möjligt ingripa mot skolkningen för att stoppa 
en utveckling mot vidare missanpassning. Åtgärder i detta avseende an
kommer främst på skolan och barnavårdsnämnden. Enligt undersök
ningen inom barnavårdsförvaltningen har skolan i relativt ringa ut
sträckning aktualiserat skolkningsärendena hos barnavårdsnämnderna. 
Orsakerna härtill är svåra att analysera men kan till viss del ligga i att 
de senaste åren varit påfrestande för skolan genom enhetsskolans genom
förande och bristen på ordinarie lärarkrafter samt att den elewårdande 
verksamheten ännu inte byggts ut i önskvärd omfattning. 

Från skolans sida anfördes att det ofta kunde vara svårt att vid barna
vårdsförvaltningen få kvalificerad rådgivning i ärenden, där det rått 
tveksamhet om anmälan till barnavårdsnämnden eller om vilka åtgärder 
som borde vidtas. Det kunde också vara svårt att veta vilken tjänsteman 
eller byrå inom barnavårdsförvaltningen, som är rätt instans i ett ärende. 

Dessa konstateranden har lett till att barnavårdsnämndens kontakt 
med skolorna byggts ut med en särskild informations- och rådgivnings
byrå inom barnavårdsnämnden. Allmänheten, föräldrar, institutioner och 
myndigheter skall kunna hänvända sig till denna byrå vid uppkomna svå
righeter för underåriga. Se vidare härom s 40. 

268 



Barnavårdscentralernas hälsouppbyggande 
uppgifter alltmer krävande och omfattande 

Staden beviljade under en följd av år medel till den förebyggande 
barnavård, som bedrevs av föreningen Mjölkdroppen och till densamma 
anslutna lokalavdelningar genom av dessa upprättade s k mjölkdrop
par eller övervakningsställen för späda barn. Denna rådgivande och 
övervakande verksamhet beträffande späda barn blev år 1938 stats-
bidragsberättigad, och samma år medgav k m:t barnavårdsnämnden att 
handha ledningen av den förebyggande barnavården i Stockholm. Den
na som helt övertogs av nämnden år 1940, är enligt statsbidragsvillkoren 
avgiftsfri och bedrivs vid barnavårdscentraler. Verksamheten har suc
cessivt utbyggts och omfattar nu såväl späda barn som barn upp till 
skolåldern. Ledningen av mödravårdsverksamheten utövas enligt stads
fullmäktigebeslut av sjukvårdsstyrelsen. Inom staden finns 67 barna
vårdscentraler. Inskrivningen till barnavårdscentralerna är frivillig. 

Enligt den av medicinalstyrelsen utfärdade normalinstruktionen för 
den förebyggande mödra- och barnavården skall barnavårdscentral stå 
under ledning av legitimerad läkare med specialutbildning i pediatrik. 
Barnavårdsnämnden har i enlighet med detta stadgande uppdragit åt 
nämndens överläkare att utöva tillsyn över barnavårdscentralens verk
samhet. Vid varje central har en läkare med specialutbildning i pedia
trik mottagning vissa timmar i veckan och vid varje central tjänstgör en 
heltidsanställd sjuksköterska med specialutbildning i barnsjukvård. Sjuk
sköterskan är varje dag en timme på morgonen anträffbar på mottag
ningslokalen för att lämna råd beträffande barnens skötsel och vård. 
Sjuksköterskorna besöker de vid barnavårdscentralerna inskrivna barnen 
i och för rådgivning till föräldrarna. 

Av de i Stockholm under år 1964 levande födda barnen inskrevs på 
barnavårdscentralerna 92,7 procent eller 9 874 av 10 652 barn. Total
antalet inskrivna barn var vid årets slut ca 39 600 — 8 811 spädbarn och 
30 837 barn i åldern 1—7 år. Inalles utfördes under året 176 687 kon
troller. Antalet läkarmottagningar och antalet besök vid centralerna har 
ökat genom att ympningsprogrammet utökats att omfatta även trippel-
ympning. Denna ympning -— tre injektioner: mot kikhosta, difteri och 
stelkramp — företogs vid ett trettiotal centraler, 5 925 ympades. 433 
barn ympades mot difteristelkramp. 

Barnavårdscentralerna utför även skyddsympning mot polio av barn 
i förskoleåldern. Under 1964 års ympningsperiod gavs genom barna
vårdsnämndens försorg 28 474 sådana injektioner till förskolebarn. Ymp-
ningen är frivillig och erbjuds alla barn i berörda åldrar. Sedan den 1 
juli 1956 sker all skyddskoppsympning av barn vid barnavårdscentra
lerna. Under fjolåret utfördes skyddskoppsympning på 5 584 barn. 
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Både mödrar och barn är vill hemmastadda på barnavårdscentralen. Bilden ovan. 

Läkaren på barnavårdscentralen har vid upprepade tillfällen undersökt barnet och följt 
dess utveckling ifrån födelsen. Läkaren känner alltså barnet, dess utveckling, när svå
righeterna började och hur de gestaltat sig i det vidare förloppet. Eftersom syskon ofta är 
med, så får läkaren också tillfälle att iaktta syskonrelationerna och kan observera vilka 
eventuella felaktigheter föräldrarna kan länkas begå eller begått i sin fostrargärning. 

(lenom enkla och förnuftiga råd bör man här kunna rätta till en mängd mera banala 
felaktigheter i barnens fostran utan att man därför behöver besitta ingående kunskaper 
i barnpsykiatri. Det gäller att arbeta profylaktiskt mot de vanligen enkla felaktigheterna i 
fostran sä att man kan hindra att mera svårartade missanpassningssymtom och psykiska 
rubbningar uppstår. Se motstående sida. 

Problem som mött den psykologiska konsultverksamheten vid barnavårdscentra
lerna under är 19(>4. 

Skrik — Mat — Sömn — Trots, aggressivitet — Syskonkonflikt — Motorisk oro 
— Ängslan — För starkt beroende av mamman — Kontaktsvårigheter — Tumsug
ning — Nagclbitning — Onani — Sexlekar — Huvuddunk — Svårigheter vid 
renlighctsfostran — hnures — Psykosomatiska symtom — Försenad utveckling — 
Talrubbning — Snattcri — Tvångssymtom — Fobi — Psykos 
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Sjuksköterskan är genom sina många besök i hemmet väl förtrogen med både barn och 
familj. 
Modern har läkaren också mött mänga gånger och har kunnat bilda sig en uppfattning 
om hennes typ och temperament och om förhållandet mellan modern och barnet. 



Prov för bestämning av fenylketonuri i urinen undergick 6 669 barn. 
Denna undersökning avser att så tidigt som möjligt upptäcka fall av den 
ämnesomsättningsrubbning, som ger upphov till stark efterblivenhet hos 
barn. 

Vid flertalet centraler synprövar sjuksköterskorna barn i 4—7-års-
åldern och vid ett mindre antal centraler förekommer även hörselpröv
ning. Sammanlagt 4 746 barn synprövades förra året och 268 barn i 
5—7-årsåldern hörselprövades. Föräldrarna bibringas kontakt med hör-
selpedagogisk sakkunskap, som kan följa barnets utveckling och biträda 
med råd och anvisningar, genom hemundervisning. Verksamheten är 
knuten till barnavårdsnämndens förskola för hörselskadade. Under 1964 
meddelades undervisningen till 13 barn i åldern 15 månader—tre år. 

Barnavårdscentralerna räcker inte till — i innerstaden! 

Stick i stäv med befolkningsprognosen har antalet spädbarn per barna
vårdscentral stadigt minskat i ytterstaden, men ökat kraftigt i innersta
den. Vid de femtioen centralerna i ytterstaden var genomsnittet inskriv
na spädbarn 1960 och 1961 121 barn, följande år 122 för att 1963 
sjunka till 115 och 1964 stanna vid 117. I innerstaden som bara har 
sexton barnavårdscentraler, har utvecklingen gått i motsatt riktning. 
Här var medeltalet 1960 128 spädbarn, 1961 138, 1962 144, 1963 147 
och 1964 165. Medicinalstyrelsens norm om 125 barn per barnavårds
central är alltså överskriden i innerstaden. 

Denna överraskande utveckling har kastat alla beräkningar över ända 
och man måste tänka om ifråga om fördelningen över staden av barna
vårdscentraler, daghem och lekskolor. Lokalanskaffningen i innerstaden 
har blivit ett påträngande problem. Man har rättat sig efter statistikernas 
prognoser om utflyttningen, särskilt av unga familjer, och i ytterstaden 
har man byggt många och moderna barnavårdscentraler. Där har man 
nu förnämliga institutioner till ett f n för stort antal. Men i innerstaden 
som enligt statistikerna skulle avfolkas, har man bara som sagt sexton 
barnavårdscentraler, och de är till övervägande delen omoderna provi
sorier, nu överbelagda. 

Fenomenet med en ökning av födslarna i innerstaden och minskning i 
ytterstaden har inte till fullo kunnat klarläggas, men man gissar på 
ett par saker — unga familjer tar chansen att bo kvar i rivningshus och 
föda sitt första barn här i stället för att flytta ut och betala högre hyra. 
Dessutom har mödrarna blivit allt yngre och flera. Det framgår bl a av 
att antalet utomäktenskapliga barn ökat kraftigt och nu uppgår till 16 
procent av hela antalet födda barn. Det bor ett större antal mödrar i 
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den koncentration av smålägenheter som finns i innerstaden. Man måste 
också ta med i beräkningen att nu förekommer de största årskullarna i 
giftasåldern sedan seklets början. Fyra nya barnavårdscentraler är pla
nerade. 

Hur som helst — kommenterar dagspressen — har den mänskliga 
faktorn spelat de kommunala myndigheterna ett spratt och fått dessa att 
snabbt vidta åtgärder för att möta ett oväntat behov. 

Tandvård och småbarnskost 

Eastmaninstitutet har under en lång följd av år samarbetat med Stock
holms barnavårdscentral och samarbetet har på senare tid ytterligare 
intensifierats. Numera kan barnavårdscentralernas sköterskor i speciella 
fall remittera förskolebarn till Eastmaninstitutet för undersökning och 
vård. Där undersöks de, tandläkarna diskuterar anledningen till tand
bristerna med mödrarna och tar sedan kontakt med barnavårdscentra
lerna för vidare samarbete, inte minst vad beträffar kostfrågan. 

En god vägledning vid val av kost får föräldrarna, när de besöker 
barnavårdscentralerna genom broschyren Småbarnskost, som utförligt 
berättar om vilka födoämnen barnen bör få dagligen och vilka som skall 
undvikas (sötsaker, degigt bröd, etc). 

Flera psykologer för rådgivningen i barnavårdsverksamheten 

Under år 1964 tjänstgjorde tre deltidsanställda psykologer vid de sextiosju barna
vårdscentralerna. Vid barnavårdscentralerna är mentalhygienisk verksamhet anord
nad med rådgivning till föräldrarna i uppfostringsfrågor m ni. 

På begäran av läkaren och sjuksköterskan har psykologen haft enskilda samtal 
med de mödrar, som behövt diskutera sina barnproblem. Dessa samtal tjänar dels 
ett anamnestiskt syfte, dels att stödja mödrarna och klargöra problemens art. Fal
len diskuterades i regel med resp barnavårdscentralsläkare och sköterska i team
konferenser. Samtalen har skett dels på bvc-mottagningarna, dels vid hembesök 
tillsammans med bvc-sköterskan. Barnen observeras i samband med besöken på 
barnavårdscentralen eller i hemmen. 

Psykologerna har haft sammanlagt 262 konsultationer, fördelade på 181 fall, 
vid 52 barnavårdscentraler (grupperna inte medräknade). I 32 fall (17 pojkar 
och 15 flickor) har psykologerna förmedlat kontakten med den psykiska barna-
och ungdomsvårdens rådgivningsverksamhet, i de flesta fall genom att delta i 
intakekonferenserna. I en del fall har bvc-psykologerna dessutom företagit observa
tioner och testningar av barnen i anslutning till utredningar vid rådgivningscen
tralen. 

Sex barn har remitterats till barnpsykiatrisk klinik. I 24 fall har barnavårds
centralerna hjälpt till med placering i lekskola eller daghem och i 6 fall med att 
ordna barnpromenad, sysselsättningsgrupp eller dylikt. 

En omfattande gruppverksamhet har varit i gång under året. Särskilt har de 
s k informationsgrupperna, där mödrar till barn i samma ålder samlas på barna
vårdscentralerna för att tillsammans med läkare, sjuksköterskor och psykolog gå 
igenom det aktuella utvecklingsstadiet och eventuella uppfostringssvårigheter, ökat 
i antal. 30 informationsgrupper med sammanlagt 231 mödrar har förekommit vid 
18 centraler. 8 mammagrupper har träffats kontinuerligt för att tillsammans med 
psykologen och barnavårdscentralsköterskan samt på en del håll även läkaren dis-
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kutera sina barnproblem. En av mödragrupperna har träffats på Rådgivningscen
tralen, där barnen samtidigt observerats av en av psykologerna. En grupp med 6 
pappor har träffats under året. Flera tidigare mammagrupper har följts under 
året. 

Fyra olika sköterskegrupper med sammanlagt ca 56 sjuksköterskor har hand
letts av psykologerna. De har dels fungerat som fallkonferenser, dels som studie
cirklar i mcntalhygien och barnpsykologi. 

En grupp av ca 15 barnavårdscentralläkare samlas på Kungsholmens rådgiv-
ningscentral för att tillsammans med barnpsykiatriker och psykologer diskutera ak
tuella problemfall och den mentalhygieniska verksamheten vid barnavårdscentraler
na. Man diskuterar bl a olika typer av föräldragrupper, barn på sjukhus, en engelsk 
undersökning om bves klientel etc, orsaker till ungdomsbrottslighet etc. 

Psykologerna deltar i olika konferenser på rådgivningscentralerna samt anordnar 
även speciella arbetskonferenser för den mentalhygieniska verksamheten på barna
vårdscentralerna. Man bedriver även upplysningsverksamhet om den psykologiska 
konsultverksamheten vid barnavårdscentralerna i form av föredrag, för läkare, sjuk
sköterskor och blivande psykologer. 

Den psykologiska konsultverksamheten spänner över ett stort och viktigt arbets
område som inte minst gäller en mentalhygieniskt förebyggande insats. Behovet 
av sådan verksamhet, framför allt när det gäller upplysning och vägledning för 
föräldrar, tycks bli allt större. Nu är önskemålet att det till varje rådgivningscentral 
knyts en psykologkonsult till tjänst för de inom området befintliga barnavårds
centralerna. 

Socialläkarcentralerna handlägger familjeärenden 
Vid den ena av de två socialläkarcentralerna handläggs huvudsakligen 
familjeärenden rörande barn under femton år jämte föräldrar. Den 
andra centralen har på sin lott ärenden som gäller ungdomar mellan 
15 och 21 år och deras föräldrar. Vanligast förekommande anledningar 
till undersökningar hos socialläkarna är missförhållanden av skilda slag i 
hemmen, allmänna nervösa besvär, skolsvårigheter och kriminella hand
lingar. Socialläkarna gör i en del ärenden hembesök och medverkar vid 
en del handräckningsförfaranden. 

I centralernas sammanställning av noterade diagnoser talas om debi-
litet, imbecillitet, försenad emotionell utveckling (psykoinfantilism, kon
stitutionell särpräglad rubbning, psykes, neurotisk depression, pubertets
reaktioner, alkoholism, narkomani, miljöskada). 
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Familjerådgivningsbyrån — en social och 
psykologisk hjälpverksamhet — 
är ett uttryck för den alltmer markerade karaktär som utmärker dagens barna
vård. Verksamheten som pågått sedan 1951, är inriktad på dels föräktenskaplig 
rådgivning och upplysning (bl a genom anordnande av kurser), dels att genom 
samtalsbchandling hos familjerådgivare söka lösa äktenskapliga och andra sam
levnadsproblem. I nr 3/1963 gav Sociala Meddelanden en ingående framställning 
av denna verksamhet. Här skall därför endast göras vissa erinringar. 

Byrån har en heltidsanställd psykiater samt timanställd psykolog, barnpsykiater 
och gynekolog, vilka anlitas efter hänvisning från familjerådgivarna i mån ax-
behov i de individuella ärendena. 

Familjerådgivarna tar första kontakten med klienterna och tar ansvar för hand
läggningen av sina ärenden. Dessa blir föremål för en till intensitet och långvarig
het varierande behandling, beroende på hjälpbehov, problemtyp, klienternas för
måga till personlig genomarbetning av problemen och till förefintliga hjälp-
resurser. 

Syftet är att finna en lösning på det aktuella problemet, förbättra makarnas 
möjligheter att kunna meddela sig med varandra samt få dem att på ett bättre 
sätt än hittills arbeta tillsammans med de problem, som äktenskapet och familje
livet också framdeles kan rymma. Det huvudsakliga arbetet försiggår genom sam
tal med en part i taget; i ett inte ringa antal fall förekommer även gemensamma 
samtal mellan båda makarna och familjerådgivarcn. Grupparbete med klienter 
förekommer även i viss omfattning. 

I fall gemensamma med andra institutioner, försiggår samarbete genom under
handskontakter eller på särskilda arbetskonferenser. Grupparbetet sker dels i form 
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Deltagarna i familjerådgivningsbyråns äktenskapskurser är förlovade eller gifta 
par i åldern 17—30 år. 

av diskussionsaftnar med deltagande av gifta par, dels i form av äktenskapskurs 
för unga par från allmänheten. Bägge grupperna leds av familjerådgivare. 

Orsakerna till kontakt med familjerådgivningsbyrån är främst personliga pro
blem mellan makarna. Hit räknas temperamentsolikheter, stört och vikande käns
loengagemang, psykiska egenheter och störningar etc. Mer framträdande problem
grupper är för övrigt de som rör alkohol, ekonomi, familjer med barn ur olika 
kullar, otrohet, svartsjuka, det sexuella samlivet och släktrelationer, bristande fa
miljeansvar, personliga problem, bostadssvårighetcr etc. 

Många av de fall, där man trots ansträngningar endast får kontakt med ena 
parten ingår i gruppen engångskontakter, som huvudsakligen innebär informa
tion, hänvisning eller ett mer ingående resonemang om problemsituationen. I 
ärenden där endast den ena parten är samarbetsvillig, fortsätter en man eller 
hustru dock ofta ensam med en serie samtal hos familjerådgivare och/eller läkare, 
då erfarenheten visat att en dylik kontakt kan påverka äktenskapet positivt. I 
mer än hälften av samtliga fall innebär den praktiska handläggningen en rela-
tionsbchandling, vilken avser att för bearbetning av problemen engagera båda 
parterna i äktenskap eller annan samlevnadsrelation. 

Under år 1964 uppgick antalet nyanmälda ärenden till 429, omfattande inalles 
844 personer. Av dem avsåg 398 gifta par. I övriga fall var kontraheterna sam
boende, förlovade eller ensamstående. Nära 40 procent var i åldern 30—39 år, 
29 procent i 40—49 år och 19,2 procent i åldern 20—29 år. 

I 62,3 procent av antalet nyanmälda gifta par var skilsmässa påtänkt vid tiden 
för kontakt med familjerådgivningen. Hustrun var den som i 66,4 procent av 

Här ger stadens bosättningskonsulent råd om hemmets möblering. 



Samvaron med andra par i samma situation ger del
tagarna i äktenskapskurserna en ny och värdefull 
gruppkänsla. Man får se att det finns andra som har 
liknande frågor som man själv. Man får också se hur 
mycket situationer kan variera: hur det hos ett par 
finns uppenbara motsättningar och spänningar, hos ett 
annat ett nästan irritationsfritt samspel. Deltagarna får 
närkontakt med olika relationskonstellationer, och det 
befordrar klarsyn och ger mer perspektiv på den egna 
situationen. Man blir också hemmastadd med familje
rådgivningsbyrån, erfar att dit kan man vända sig i 
händelse av svårigheter. Efter kursens slut besöker man 
också ofta byrån för konsultation. 

anmälningarna tagit denna kontakt, mannen i 17,4 procent, båda makarna i 1,9 
och andra, såsom släktingar, läkare, socialarbetare och advokater, i 15,3 procent. 

Rätt snart efter det att familjerådgivningsbyrån öppnat började medarbetarna 
känna behovet av att i någon form arbeta på ett mera förebyggande sätt än som 
vanligen sker. Den övervägande delen av byråns klienter kommer nämligen på 
ett rätt sent stadium i konflikten. Sedan våren 1954 håller byrån äktenskaps
kurser för ungdomar som avser att ingå äktenskap samt nygifta. Äktenskapskur
serna får ses som ett led i en pedagogisk, förebyggande verksamhet med syfte att 
hjälpa ungdomen till större verklighetsanpassning vid familjebildning. 

Man räknar med att deltagarna i dessa grupper är personer, som vill lära sig 
något beträffande äktenskapets innebörd och familjens uppgifter. De är inte in
ställda på att få hjälp med personliga problem utan väntar att få en orientering 
inom nyss nämnda områden, vilken de förstår har betydelse för deras framtid. 
En kurs består i regel av sex sammankomster. Varje sammankomst börjar med ett 
föredrag. Därefter delar man upp sig i grupper och diskuterar kvällens ämne. 
Gruppledare är en av familjerådgivningsbyråns rådgivare. 

18 års man är giftasmogen, tycker Stockholms barnavårdsnämnd 

Stockholms barnavårdsnämnd går mot familjerättskommitténs betänkande angåen
de äktenskapsrätt. Med sju röster mot fyra beslöt man följa borgarrådet Sören 
Carlsons förslag om sänkning av minimiåldern för ingående av äktenskap till 18 
år för män. Nämnden tog därmed avstånd /rån familjerättskommitténs förslag att 
bara sänka den manliga äktenskapsåldern ett år till 20, medan kvinnans oföränd
rat blir 18. Statsrådet Ulla Lindström har här uttalat sig för att äktenskapsåldern 
bör vara lika. Stockholms barnavårdsdirektör anslöt sig till kommittéförslaget. 

— Jag delar kommitténs uppfattning att en ökning av antalet tidiga äktenskap 
inte är önskvärd, framhåller borgarrådet Carlson. Denna uppfattning utgör dock 
inte tillräckligt skäl för bibehållande av regeln om olika äktenskapsåldrar för män 
och kvinnor. 

Samhällets strävan bör inriktas på att skapa jämlikhet mellan könen. Därför bör 
man vid instiftandet av nya lagar medvetet undvika varje bestämmelse som kan 
konservera förlegade föreställningar om könsrollerna. 

Regeln om olika minimiåldrar vid äktenskaps ingående för män respektive kvin
nor har troligen sin orsak i föreställningen att mannen skall vara den äldre par
ten och familjeförsörjaren. Även om denna uppfattning fortfarande kan vara re
lativt utbredd bör den inte längre utgöra ett godtagbart skäl, som kan motivera 
olikhet inför lagen efter kön. Det är vidare ovisst om en sänkning av enbart män
nens minimiålder skulle medföra någon ökning av äktenskapsfrckvensen i de be
rörda åldersgrupperna, så länge flickornas minimiålder inte förändras. 

För närvarande avser mer än 90 procent av dispensansökningarna ungdomar 
som har eller väntar barn. Praktiskt taget samtliga ansökningar beviljas. Det rör 
sig här om s k tvångsäktenskap, ingångna av skäl som knappast låter sig påverkas 
av lagstiftningen, anser borgarrådet Carlson. 
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Två av Stockholms nya ungdomshotell 

övre bilden visar fasaden av Nybohovs ungdomshotell 
Exteriör av det åtta våningar höga ungdomshotcllct intill Gubbängcns station. Här är 
även inrymda specialbyggda bostäder för ett femtontal CP-handikappade ungdomar. 
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Ungdomshotellen — goda bostäder för 
ensamstående ungdom 

När man kommer med tunnelbanan till Gubbängens station, har man 
på vänster hand vid Lingvägen en stor och ganska imponerande, nybyggd 
fastighet på åtta våningar. Restaurang och Ungdomshotell står det ovan
för porten, och det händer nog att förbipasserande litet tveksamt stannar 
till och funderar över det sista ordet: Ungdomshotell, vad är det? Och 
säkerligen är det fortfarande, trots att ungdomshotell funnits i Stockholm 
i nära tjugo år, många som sätter ordet i samband med ungdomshemmen 
och tror att invånarna i det stora komplexet är ungdom som på ett eller 
annat sätt kommit på glid. Hur det i själva verket ligger till ber Sociala 
Meddelanden direktör G ö t h e K a r l b e r g , verksamhetens förestån
dare, berätta, men först skall vi kanske göra en rundvandring genom ung
domshotellet i Gubbängen, som visas av husmor, fröken E l s a ö s t e r 
b e r g . 

Mycket ljusa, lugna, möjligen en smula opersonliga ter sig de lokaler, 
som man kommer in i om man från bottenvåningen tar hissen upp till 
något av hotellvåningsplanen. De är sex och antalet bostadsrum i hotel
let 341, men därav disponeras ett plan till personalhotell med 60 platser. 
Nedersta våningen har utformats med tanke på ungdomar med rörelse
hinder, som här också har en skyddad verkstad. På denna våning finns 
elva enkelrum och två dubbelrum. 45 ungdomar bor i vartdera av ung
domshotellets övriga olika plan längs långa korridorer, men innan man 
kommer så långt kan man titta in i ett mycket trivsamt och tilltalande 
dagrum och innanför det finner man ett rymligt kök med dubbel uppsätt
ning spisar och diskbänkar och med väl tilltagna kylskåp, där varje hyres
gäst har sitt eget låsta fack att förvara livsmedel i. Visserligen är det enligt 
bestämmelserna på hotellet så att varje hyresgäst skall lösa 25 måltids
kuponger till restaurangen varje månad, men det är ändå en stor fördel 
att ha tillgång till eget kök, där man kan laga andra måltider, ordna 
litet kvällsmat eller en gemensam måltid, om flera ungdomar vill slå sig 
ihop. 

Kök finns alltså på varje våningsplan och där finns också, vilket ännu 
mera uppskattas, ett utmärkt väldisponerat tvättrum med tvättmaskin, 
centrifug, flera strykbräden och strykjärn osv. Tvättrummet är mycket 
flitigt använt av både flickor och pojkar, och de räknar med att rpara 
in åtskilliga slantar i tvättpengar genom att ha tillgång till den här an
läggningen, som de får disponera mot en högst rimlig avgift. 

I andra änden av korridoren finns ännu ett gemensamt utrymme, ett 
samlings- eller snarare TV-rum, som också är flitigt använt. Men därmed 
är det också slut på de kollektiva anordningarna i hotellplanen och det 
kan vara dags att titta in i bostadsrummen. 

I Gubbängens ungdomshotell har man, till skillnad från övriga hotell, 
som vi skall återkomma till litet längre fram, dubbletter för hyresgästerna 
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i stället för enkelrum. Det har ordnats så av besparingsskäl men om det 
är en nackdel för ungdomarna, så är den knappast märkbar. Varje dubb
lett består nämligen av två från varandra skilda men helt lika enkelrum 
och det man har att dela på är bara en liten hall eller förstuga, ett bad
rum samt ett litet kokskåp. Både badrummen och kokskåpen var nog fö
remål för en del diskussioner på planeringsstadiet och övriga ungdoms
hotell har det inte riktigt lika fint. Men i hotell, som härefter kommer 
att byggas, skall bådadera finnas, hoppas man •— fördelarna är obestrid
liga. Kokskåpen är givetvis inte tänkta för matlagning i större skala, 
i så fall får man gå till köket, men här finns möjlighet att koka kaffe eller 
te, ägg eller vad man kan vilja till morgon- eller kvällsmål, och det är 
ingen tvekan om att möjligheten uppskattas och utnyttjas. På andra ho
tell brukar de flesta hyresgäster vilja ha en elektrisk kastrull i rummet, 
och då är det klart bättre att ordna det sä här. 

I restaurangen, som är inrymd i bottenvåningen och är en barservering 
av mycket trevligt slag, skall alltså ungdomarna äta 25 måltider varje 
månad. De får göra det mycket billigt men litet diskussion kan det ändå 
bli kring kupongsystemet, därför att så många av hyresgästerna äter sitt 
huvudmål för dagen på sin arbetsplats och inte vill ha ännu ett kraftigt 
mål på kvällen. En del har också sitt arbete på sådana tider att de inte 
hinner hem, innan restaurangen stängs. I sådana fall får man jämka litet 
med kupongbestämmelserna och bl a har möjligheten införts att bara lösa 
kupong för varmrätt. Det andra alternativet omfattar smör, bröd, varm
rätt plus mjölk eller kaffe. Emellertid är restaurangen öppen också för 
allmänheten, och mycket omtyckt. 

Gubbängens ungdomshotell är det nyaste, det modernaste men sam
tidigt också det dyraste av ungdomshotellen. Det äldsta är Hägerstens 
ungdomshotell, som byggdes 1947 och ligger vid Nyårsvägen i Hägersten. 
Där bor 115 ungdomar i enkelrum, och där finns också restaurang, per
sonalbostäder, hobby- och fritidslokaler osv samt i de olika våningspla
nen dagrum, pentry och en tvätt- och badavdelning. Därnäst tillkom 
1952 Nytorps ungdomshotell, som bara har åtta enkelrum men däremot 
ingen restaurang. Björkhagens ungdomshotell stod inflyttningsklart i no
vember 1956 och omfattar fem våningsplan i ett 16 våningars höghus — 
här är alltså ungdomshotellet insprängt i ett vanligt bostadshus och har 
105 enkelrum och 5 dubbelrum. Hässelby ungdomshotell kom till i maj 
1957 och där bor 157 ungdomar i enkelrum, dubbletter och dubbelrum. 
Senare tillkomna är Nybohovs ungdomshem med 180 platser samt nu 
senast Gubbängens, som stod inflyttningsklart i februari 1964. Samman
lagt är det således nu 747 bostäder, som ägs av Stiftelsen Hem för ung
dom och man har stora förhoppningar om att få utvidga verksamheten 
med nya ungdomshotell i tillväxande förorter som Skärholmen, Järfälla 
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osv. Även ett i innerstaden skulle vara önskvärt, framhåller direktör Karl
berg, men projektet torde stöta på stora svårigheter i tomthänseende. 
Barnavårdsnämnden har i ett uttalande om Stockholmsungdomens bo
stadssituation framställt krav på kraftfulla kommunala insatser för en för
bättring ; fler ungdomshotell och en upprustning av den kommunala rums
förmedlingen för ungdomar på Klarabergsgatan. Barnavårdsförvalt
ningen har tagit kontakt med flera byggherrar om inlemmande av ung
domshotell i deras kommande bebyggelse på olika platser i staden och 
mötts av förståelse. I ett projekt ingår redan byggandet av ungdoms
bostäder, som barnavårdsförvaltningen ev skulle kunna utnyttja som ett 
studiehem för yrkesstuderande ungdom. 

Vad beträffar den ekonomiska sidan av saken, så är avsikten att ung
domshotellen skall vara självbärande. Den hyra, som ungdomarna får be
tala står självfallet i relation till hotellets standard och den service som 
kan ges, varav följer att de nyare hotellen, där varje hyresgäst har bad
rum, kokskåp osv förhållandevis är dyrare än de övriga. 240 kr i måna
den får man betala för rum i en av Gubbängshotellets dubbletter och där
till kommer då utgiften för måltidskupongerna, så att kostnaden för in
ackorderingen belöper sig till omkring 330 kr. Det är givetvis förhållan
devis högt för många ungdomar att betala med tanke på att de som re
gel också har utgifter för resor m m men de har också stora fördelar. 
Städning en gång i veckan ingår i priset, sänglinne likaså utöver vad som 
tidigare nämnts, och därtill kommer att alla rum är mycket trivsamt 
möblerade med god kvalitet. I de något äldre ungdomshotellen, som sak
nar en del av de förmåner som finns här, är hyran lägre. I Hägerstens 
ungdomshotell är hyran inte högre än 125 kr i månaden och måltids
kuponger kan man köpa för 75 kr — totalsumman som en hyresgäst skall 
betala blir där bara 200 kr i månaden. I övriga hotell varierar hyreskost
naden från 135 kr i månaden och uppåt 240. 

Mest intressant i sammanhanget ar emellertid och naturligt nog att 
veta något om de ungdomar som befolkar de olika ungdomshotellen. 
Eller kanske först och främst syftet med verksamheten. Enligt stadgarna 
har Stiftelsen Hem för Ungdom, som bildades 1945 under medverkan av-
ett antal inom social- och ungdomsarbetet samt folkrörelserna verksam
ma personer, till ändamål att »arbeta för tillkomsten av goda hem i 
Stockholms olika stadsdelar för ensamstående, mindre välsituerade ung
domar i uppväxt- och utbildningsåren i syfte att befrämja skötsamma 
ungdomars utveckling och utbildning till goda yrkesmän och medborgare 
genom skapandet av en uppfostrande miljö med låga bostadskostnader.» 
För att kunna söka rum i något av ungdomshotellen krävs det, att man 
är fyllda 15 men inte 21 år, att man har anknytning till Stockholm, vil
ket alltså kan betyda endera att man är skriven i huvudstaden eller, om 
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På husesyn i ungdomshotellet 
vid Gubbängens station 

Kök finns på varje våningsplan med bl a kylskåpsfack för 
varje hyresgäst. Detta trots den i hotellet befintliga restau
rangen. Där finns också tvättrum med tvättmaskin, centri-
fug, strykbräden m m 

På motstående sida: 
De trivsamt möblerade bostadsrummen får sin personliga 
prägel av de unga hyresgästerna 

I hotellets restaurang 

I varje korridor finns ett samlings- eller snarare TV-rum 





man kommer från annan ort, kan visa papper på att man fått anställ
ning på någon arbetsplats i Stockholm, samt att man har ord om sig att 
vara skötsam och inte har någon fläck på sig i det förflutna. När hyres
kontraktet skrivs, kontrolleras alltså anställnings- och löneförhållande och 
i någon mån begärs referenser, men så i detalj har man givetvis inte möj
ligheter att forska i ungdomarnas liv och leverne. Trots detta, säger di
rektör Karlberg, förekommer det mycket sällan att vi har skäl att klaga 
på någon av ungdomarna här. De vet ju mycket väl hurdant läget på 
bostadsmarknaden är, och är givetvis angelägna att få behålla sina rum 
så länge som möjligt. De får som regel bo kvar till dess de fyllt 24 år, i 
enstaka fall ännu något längre. Men en förutsättning för att alls få skriva 
kontrakt med Stiftelsen Hem för Ungdom är att man är anmäld till bo
stadsförmedlingen. En del ungdomar har bott på ungdomshotell i både 
fem och sex år, för pojkarnas del blir det givetvis ett uppehåll för mili
tärtjänsten, men för andra åter blir det en kortare tid, då de kanske 
gifter sig, flyttar till annan ort osv. Förlovningar och giftermål inom ho
tellen är ingalunda ovanliga. 

Vissa krav måste givetvis ställas på ungdomarna under den tid de har 
sina hotellrum, men kraven är minst sagt rimliga och i inget avseende 
större än dem de skulle få respektera om de bodde på andra inackorde
ringsrum. De skall hålla snyggt i sina rum, städa utom den veckodag, 
då personalen tar hand om rumsstädningen, de får inte uppträda stö
rande och de får inte ha besök på rummet efter klockan 11 på kvällarna. 
I stort sett fungerar allt detta rätt friktionsfritt, säger husmor Elsa Öster
berg på Gubbängens ungdomshotell, och det är inte ofta man har an
ledning att säga ifrån. 

De flesta av hotellens ungdom har förvärvsarbete — många t ex i post-
eller televerket — men en hel del av dem är studerande, och ett för
vånansvärt stort antal är bådadera, dvs de orkar med både förvärvs
arbete och studier på fritid, kanske fyra—fem kvällar i veckan. Det är 
alltså som regel både ambitiös och skötsam ungdom —• med tillfälliga 
undantag — som bor på ungdomshotellen och även om hyran kan tyckas 
förhållandevis hög, är det sällan som någon klagar. Meningen är ju 
också att de skall lära sig vad det verkligen kostar att leva, vilket de 
inte alla gånger haft erfarenhet av, om de tidigare bott hemma och kan
ske betalat en ringa del av vad det i själva verket kostar. För många 
familjer, som med åren blivit alltmera trångbodda allt efter som barnen 
växer upp, är det givetvis en stor lättnad att kunna få placera en son 
eller dotter på något av ungdomshotellen. Väntetiden är förvånansvärt 
kort, bara ett halvt år för pojkar och ett år för flickor, men det kan på
pekas att väntetiden varit lika lång under en följd av år trots att rums
antalet ungefär fördubblats, vilket tyder på ett starkt ökat behov. 

284 



Ungdomshotellet har alltså visat sig utgöra en god lösning av bostads
problemet för många ungdomar. Samtidigt som ungdomarna disponerar 
egen lägenhet med möjlighet till ostördhet, oberoende och självständighet 
på ett sätt som väl endast mindre ofta finns plats för vid inneboende ger 
själva boendeformen möjlighet till fritidskontakter med jämnåriga. Tidi
gare uttalade farhågor för uppkomsten av komplikationer inom ungdoms
kollektiv av denna storlek har inte besannats. Intervjuundersökningar 
bland hyresgästerna har bekräftat, att inställningen till boendeformen är 
genomgående positiv. Då olika ungdomsorganisationer rest krav på en yt
terligare utbyggnad av verksamheten såsom ett lämpligt medel till lösning 
av ungdomens bostadsfråga torde detta bl a få ses mot bakgrunden av 
denna positiva opinion. 

Intervjuare Kajs Tidholm 

Inackorderingshem för handikappad ungdom — nyhet för Stockholm 

För åtskilliga svårare invalidiserade ungdomar utgör bostads- och vårdfrå
gan ett trängande problem. Flertalet ungdomar vårdas hos föräldrar eller 
andra närstående. I allmänhet blir vården i dessa fall mödosam för de an
höriga och för många föräldrar blir en ständig tillsyn av dessa ungdomar, 
som ofta är tunga och svårskötta, nära nog en övermäktig uppgift. Rent 
praktiskt försvåras också vårdmöjligheterna av att bostäderna inte är ut
formade för invalidiserade personers speciella behov. 

För dessa ungdomar har situationen nu förbättrats med ovannämnda 
internat i Gubbängens ungdomshotell — det första i sitt slag i Sverige. 
Våningen har utformats med tanke på ungdomar med rörelsehinder. På 
denna våning finns elva enkelrum och två dubbelrum. Rummen är möble
rade och varje rum har egna tvättmöjligheter. Dessutom finns gemensam
ma utrymmen såsom dagrum och matsal, läsrum, hobbyrum, kök, badrum 
samt utrymme försett med maskinell utrustning för tvätt, tork- och stryk
ning. 

Det specialinredda ungdomshemmet, som drivs i barnavårdsnämndens 
regi, har femton platser för manlig och kvinnlig ungdom över sexton år. 

Verksamheten är inte avsedd att begränsas till en rent vårdmässig funk
tion utan inriktas därutöver så långt möjligt på en aktiv habilitering av-
ungdomarna. I verksamheten ingår därför främst sjukgymnastik och tal
behandling. För den medicinska tillsynen räknas med arvodesanställd lä
kare med biträde av likaledes arvoderad psykolog. För verksamheten i sin 
helhet förutsätts omfattande kurativa åtgärder, och ett nära samarbete 
med handikappvården i övrigt, liksom med arbetsvårdande, sociala och 
bostadssociala samt andra samhälleliga och enskilda organ. Personalen 
utgörs i övrigt av en föreståndare och en biträdande föreståndare jämte 
tre vårdbiträden. 
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I anslutning till ungdcmshemmet har i arbetsvärdens regi inrättats en 
avdelning för skyddad sysselsättning med 25 platser. Verksamheten syftar 
närmast till att skapa sysselsättningsmöjligheter för rörelsehindrade. Ut
rustning finns här för smärre mekaniska arbetsuppgifter såsom monterings
arbeten och dylikt, liksom för vävning och sömnad. Andra lämpliga ar
betsuppgifter är enklare slöjdarbeten i trä, liksom keramik, korg- och 
prydnadsarbeten. 

Långt ifrån alla ungdomar kommer att vara beroende av de sysselsätt
ningsmöjligheter som här erbjuds. Några kommer att fortsätta sina studier 
eller undergå praktisk yrkesutbildning, andra att ha arbete i öppna mark
naden. 

Så:;om nämndes är ungdomshemmet förlagt till samma fastighet som ett 
ungdomshotell, vilket ger spontana tillfällen till kontakt och samvaro med 
friska ungdomar. Vidare finns inrymd en kollektivrestaurang, läkarcentral 
samt i en anslutande byggnad en ungdomsgård, vars verksamhet på sam
ma sätt som för annan ungdom ger möjlighet till stimulerande fritids
sysselsättning, klubbverksamhet och annan förströelse. 

Ungdomshemmet har successivt tagits i bruk. Trivseln har från första 
stund varit god och några problem med den gemensamma anpassningen 
har inte visat sig. 

Att behovet är omfattande, därom vittnar den mängd av förfrågningar 
och anmälningar om plats som ständigt görs. Avsikten är också att med de 
praktiska erfarenheter man nu vinner av verksamheten planera för en snar 
fortsatt utbyggnad av nya differentierade hjälpformer. 

Det finns inga åldersgränser spikade för CP-internatet. Men man gör 
ingen hemlighet av att det rör sig om ungdomsbostäder. Ingen blir gärna 
avvisad därifrån, men man anser att 35 år bör vara en lämplig gräns 
uppåt. 

Ytterligare tre ungdomshotell planerade, ordentliga ungdomsbostäder 
måste byggas för hela Stor-Stockholm 

Stiftelsen Hem för Ungdom (ordförande socialborgarrådet Sören Carlson) 
framhåller i en skrivelse till Stor-Stockholms planeringsnämnd att ungdo
mens bostadssituation förvärrats under senare år i hela Stor-Stockholm, 
och behovet av ordentliga ungdomsbostäder är inte enbart koncentrerat 
till Stockholms stad utan hela Stor-Stockholm har känning av problemet. 
Stiftelsen erbjuder grannkommunerna sina tjänster för att påskynda even
tuella planer på att bygga ungdomshotell. 

Erfarenheterna visar — heter det i förslaget — att social och psykisk 
missanpassning ökar bland unga människor som inte har tak över huvudet, 
och det gäller hela huvudstadsräjongen. Här framhålls också att erfaren-
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heterna av de sex ungdomshotell som stiftelsen driver är uteslutande gynn
samma. 

Stockholms stad har planer på ytterligare tre ungdomshotell. Detta är 
inte tillräckligt för att täcka behovet, men knappheten på byggbar mark 
utgör ett hinder för vidare utbyggnad. Detta sorgliga faktum plus den om
ständigheten att det finns ytterst få ungdomsbostäder utanför Stockholm 
gör att stiftelsen Hem för Ungdom gärna ställer sin erfarenhet till grann
kommunernas förfogande. En av orsakerna till den ringa förekomsten av-
offentliga ungdomsbostäder i Stor-Stockholm kan nämligen vara att 
grannkommunerna saknar förvaltande organ för en sådan verksamhet. 
Men om det anses lämpligt kan stiftelsen ta hand även om den administra
tiva och ekonomiska förvaltningen av enskilda anläggningar. 

Botkyrka har redan bestämt sig för att bli nästa på plan med ett ung
domshotell i Tumba. 

Huvudstadsungdomen har de sämsta bostadsför
hållandena, uppvisar dess politiska organisationer i 
egna utredningar och kampanjer 
Ungdomsorganisationerna i Stockholm har i olika sammanhang förenat sina krafter 
i krav på åtgärder för en lösning av ungdomens bostadsfråga. Vid senaste »ung
domens storstockholmsting», i vilket deltog ett hundratal representanter för SSU, 
FPU, CFU och DU i Stockholm och Stockholms län, var ungdomens bostadssitua
tion en av huvudfrågorna. 

Man hävdar i kraft av resultaten från egna undersökningar att huvudstadens 
ungdom över huvud är den samhällsgrupp, som har de sämsta bostadsförhållandena. 
Den dominerar registren i bostadsförmedlingarna. Det blir allt fler och fler ung
domar och bostads-(rums-)möjligheterna färre och färre. 

Under det närmaste decenniet är att emotse en ökning i de hushållsbildande 
åldrarna 20—25 år med 400 000. Ungefär 25 000 ungdomar flyttar årligen in till 
Stockholm. En större del far hem igen. 

Av dem som stannar skaffar sig en del rum eller andra boendemöjligheter via 
den kommunala ungdomsupplysningen, studenternas rumsförmedling, arbetsgivare, 
vänner, släktingar och bekanta. Flera tusen vänder sig till uthyrningsmarknaden. 
Cirka 13 000 av dem skriver sig i Stockholm. Ungdomsupplysningen får uppgifter 
om dem från mantalsverket för att söka knyta kontakt med dem. 

Varför flyttar alla dessa unga till Stockholm? Många tvingas helt enkelt till 
detta. Arbete finns inte att få i hemorten, arbetsförmedlingen uppmanar dem att 
resa till Stockholm. Säkert är att omkring 80 procent kommer av den orsaken, 
kommer från hela landet, blir allt yngre och allt fler. Också de större utbild
ningsmöjligheterna lockar. De flesta vill dels ha arbete som betalar uppehället och 
dels studera, vidareutbilda sig. 

15 procent av den kommunala upplysningsbyråns alla besökare är utlänningar. 
Var bor denna ungdom, som ännu inte bildat familj? Majoriteten bor i inne

boenderum, en obetydlig minoritet har egna lägenheter och andra bor under sär-
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skilda former såsom personalbostäder, studenthus, ungdomshotell etc. Många bor 
kvar i föräldrahemmet. Men är där trångbott eller råder där slitningar så söker de 
sig ut på rumsmarknaden. Det finns cirka 80 000 inneboende i Stockholm, av dessa 
Ur 75—80 procent i åldern 15—25 år, cirka 35—40 procent av dem, alltså mer än 
20 000, bor på sätt som inte är godtagbart — ur vare sig sanitär, miljömässig eller 
ekonomisk synpunkt. 

Socialdemokratiska ungdomsförbundets avdelning i Stockholm och i länet (SSU) 
satte för något år sedan — efter att ha företagit en undersökning via intervjuer 
med rumsuthyrare och hyressökande (bl a delades ut frågecirkulär till ungdomar 
som passerade tunnelbanespärrarna) — igång en kampanj med parollen: »Nu 
måste stockholmsungdomens bostadsfråga äntligen lösas! Bort med alla hyresockrare 
och alla de undermåliga inackorderingsrummen! Ge oss bättre bostäder!» 

SSU-undersökningen påvisade utöver den stora inflyttningen flera andra orsaker 
till den katastrofala bristen på ungdomsbostäder bl a den uppenbara bristen på in
ackorderingsrum. Till följd av den höjda standarden behöver man inte längre hyra 
ut rum. Eller man har börjat att hyra ut per natt till turister, då det betalar sig 
bättre. Vidare bidrar den fortlöpande kontoriseringen till konkurrensen om rum. 

På grundval av sina utredningsrön föreslog SSU: 
1) införande av normalkontrakt att användas vid rumsuthyrning. (Förslag till 
sådant har nyligen utarbetats av Ungdomsupplysningen.) 
2) kommunal rumsförmedling, minst ett ungdomshotell i varje ny stadsdel och 
fler enpersonslägenheter i den ordinarie bebyggelsen. Man har även ifrågasatt om 
inte en viss del — t ex 25 procent — av nyproduktionen av bostäder kunde reser
veras för en särskild förmedling av möblerade rum. 

Till yttermera visso gjorde dagspressen och TV reportage från uthyrningsmarkna
den med dess stora antal befintliga och »obefintliga» hyresbyråer. För T V var det 
en särskilt känslig uppgift. De inneboende man fick kontakt med tvekade givetvis 
att visa upp sin situation. Man vet vad man har, men blir man utkastad finns 
ingenting att få i stället. 

Har de svenska ungdomarna svårt att få rum, så är det ännu svårare för de 
utländska. Det beror sällan på fördomar. Ofta spelar språksvårigheter in. De som 
tidigare hyrt ut åt utlänningar vill gärna ha sådana igen. Det är ungdomsupplys
ningens erfarenhet. Men somliga av dem föredrar svensk ungdom också med beräk
ningen att de ofta far till sina hem under helgerna och sommaren. 

En del uppslag för att lätta trångboddheten och dämpa förslumningen framförs 
av byggforskningsinstitutets chef docent Lennart Holm: Ge icke-studenterna, alltså 
det stora flertalet ungdomar, liknande chanser som studenterna till »genomgångs
bostäder». 

Ett förslag till genomgångsbostäder är att disponera de 1 500 lägenheter som år
ligen evakueras i Stockholm för ett sådant ändamål. Det händer att den planerade 
rivningen av dem inte verkställs för om tre, fyra månader eller rentav ett år. Om 
de hölls prydliga och utrustades med enkla, ändamålsenliga möbler så skulle de 
kunna utbjudas till ensamstående ungdom, som skulle vilja bo här på villkor att 
när rivningen var aktuell få möjlighet att utan kostnad få flytta till ett nästa 
evakucringshus — alltså inte hade något emot ett slags systematiskt »nomadliv» 
som i alla fall innebar ett något så när acceptabelt tak över huvudet. 

Den organiserade stockholmsungdomen sammanfattar: Stockholms kommunala 
myndigheter har utspelet, när det gäller ungdomens bostadsfråga. Skall det bli 
kommunal rumsförmedling, fler ungdomshotell, nödbaracker? Eller inflyttningsför
bud för landsortsungdom i åldern 15—25 år? Eller andra alternativ? 
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övervakarna säger: För de unga är den dominerande frågan: får vi ingenstans att 
bo»? Sedan jag (ordf i Katarina Ungdomsråd Henry Bjelke) åtog mig att bli 
övervakare har min huvudsakliga uppgift varit att försöka få fram bostäder — ett 
hopplöst företag, som sällan ger resultat. Den bästa vilja i världen hos oss social
vårdare föreslår inte, när inga bostäder finns att tillgå. Vi kan inte skylla på de 
unga om de kommer på glid, när de ingenstans har att ta vägen. Jag efterlyser ett 
intimare samarbete mellan ungdomsvården och de bostadsreglerande myndigheterna. 

Staden bygger för ensamstående mödrar 
Sex fastigheter om sammanlagt 250 bostäder ägs av AB Stockholmshem, vilka ur
sprungligen var avsedda för ensamstående mödrar, men genom att situationen änd
rats bor nu bara femtio procent av denna kategori i dessa lägenheter. Cirkulatio
nen har inte fungerat tillfredsställande. Nu har det kommunala bostadsbolaget 
byggt ännu ett hus för ensamstående mödrar om 28 lägenheter i kvarteret Gar-
pen vid Björnsonsgatan i Blackeberg. Här har man garderat sig mot att fastigheten 
efterhand skall förlora sin en gång givna uppgift. Huset är i tre våningar och de 
28 lägenheterna utgörs av dubletter med kokvrå och badrum på 40 kvm. Till kol
lektivhuset hör ett daghem på 350 kvm med tre avdelningar för sammanlagt 39 
barn, varav en spädbarnsavdelning med tolv platser. 

Från stadens socialrotel har sänts en vädjan till de kommunala bostadsbolagen 
—• Svenska bostäder, Hyreshus, Stockholmshem, Familjebostäder m fl — att i sin 
nyproduktion spränga in flera kollektivhus för ensamma mödrar. 

Den nya fastigheten i Blackeberg har ritats av arkitekt Erik Uluots. Lägenheter
na hyrs ut omöblerade. Fastigheten har gemensam tvättstuga samt personalbostäder 
för daghemmets och ytterligare några institutioners behov. Därigenom vinner man 
en från flera synpunkter önskvärd uppblandning med »vanliga» familjelägenheter. 
Familjebostadsbidrag utgår till de hyresgäster som har mer än ett barn. 

— I kontrakten för kollektivhuset i Garpen har bestämts att bostaden skall 
vara »genomgångsbostad», tills det yngsta barnet fyllt sju år. Därefter skall annan 
bostad anvisas av bostadsförmedlingen. Den tid hyresgästerna bor i Garpen får räk
nas till godo i bostadskön. 

Ännu ett genomgångshem för ensamstående bostadslösa mödrar, som utskrivs från 
mödrahem, väntas bli klart inom en nära framtid. Hemmet inryms i en fastighet i 
Midsommarkransen. Enligt planen skall det innehålla fjorton bostäder och daghem 
med endast tolv platser. 
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Don tredje etappen av Carlslunds ut
byggnad omfattar bl a spccialpavil-
jonger för små »familjegrupper» av 
svårt utvccklingshämmadc. 

I externatet har införts lekgymnastik 
efter mönster av Lilian Runcstam, 
känd från TV. Externatets sjukgym
naster liar låtit specialutbilda sig hos 
fru Runestam. Man leker sig till hälsa. 
Man uppnår bättre resultat med detta 
än med en konventionell sjukgymna
stik, som inte engagerar barnens fan
tasi och lekvilja vitan tvärtom får dem 
att tänka på sina fysiska besvärlighe
ter. Helst leker man till musik. 

Flickan ger några betydelsfulla nyckel
ord till verksamheten, koncentration — 
uttryck, sysselsättning — skaparglädje. 



Yrkesutbildning och arbetsträning byggs 
ut i handikappsvården 

Ett tjugotal institutioner i Stockholm för dessa uppgifter 

Vården om de handikappade är nu Stockholms tredje vårdgren på so-
cialroteln, efter socialnämnden och barnavårdsnämnden. Vården av de 
psykiskt utvecklingshämmade tar större uppmärksamhet än till exem
pel nykterhetsvården. 

För undervisning och vård av psykiskt utvecklingsstörda barn, den 
största gruppen handikappade barn, svarar i Stockholm en särskild 
centralstyrelse, Stockholms stads centralstyrelse för undervisning och 
vård av psykiskt efterblivna. Arbetet inom denna verksamhet som är 
administrativt nära förbunden med barna- och ungdomsvården, är i dag 
främst inriktad på — förutom att öka de institutionella vårdresurserna 
— att bygga ut de yrkesutbildande och arbetstränande grenarna av verk
samheten. Staden har för närvarande ett tjugotal institutioner för de ut
vecklingsstördas utbildning, vård och sysselsättning med tillsammans ca 
1 500 platser, varav ungefär 600 i externat och 900 i internat. Härtill 
kommer ett hundratal placeringar i familjehem. De externa institutio
nerna omfattar dels särskola med förskola och yrkesutbildning, dels dag
hem och sysselsättningshem. Inom internatvården är — vid sidan om 
de båda skolhemmen Slagsta och Årstahemmet —• Carlslund den cen
trala institutionen. 

Carlslunds historia går tillbaka till år 1900, då ett privat vårdhem för 
psykiskt efterblivna anlades på platsen. Stockholms stad övertog hem
met år 1952 i enlighet med den generalplan för detta handikappområ
de, som stadsfullmäktige antagit året dessförinnan. Därefter har den 
nuvarande vårdanläggningen uppförts i tre byggnadsetappcr. Totalt kan 
hemmet nu ta emot 522 patienter. 

Under 1965 har den tredje byggnadsetappen färdigställts. Den inne
fattar 70 specialplatser, en central sim- och gymnastikanläggning med 
bastu och motionshall. Som vårdhem är Carlslund det första i landet 
som fått en sådan fritidsanläggning, en toppmodern avdelning för fysi
kalisk terapi samt nya verkstadslokaler med 50 arbetsplatser för utveck
ling av arbets- och sysselsättningsmöjligheter. Carlslund betecknas som 
en sevärdhet med sina många fritt lagda paviljonger av rött tegel, med 
sina parkstråk, trädgårdsanläggningar och lekplatser. Arkitekt Anders 
Tengbom har ritat såväl de nya som de tidigare paviljongerna, och 
arkitekt Kaj Larsen har inrett. De nya byggnaderna har sammanlagt 
kostat sju och en halv miljon. Huvudentreprenör har varit AB Sentab. 

Vårdhemmet Carlslund är avsett för psykiskt utvecklingshämmade, 
som inte kan följa undervisningen i en s k särskola och inte heller i öv
rigt tillägna sig färdigheter i sådan utsträckning, att de kan klara sig 
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I 1965 års nybyggnad ingår simhall och gymnastiksal, båda mycket välkomna för ut
vidgad rörclsctcrapi och fritidssysselsättning. 

Simhallen betyder ett stort steg framåt — nu kan simträningen fullföljas året om. Bas
sängen har reglementsenliga mått. 12,5 meter gånger 6, och dessutom möjligheter att 
avdelas. In till ligger gymnastiksalen, bastu, duschrum och omklädningsrum. 

utan tillsyn på ett värdhem. För flertalet blir placeringen på hemmet 

livslång. 

Det innebär emellertid inte att barnen är oemottagliga för behandling. 

Vården är positiv och individuellt inriktad. Grundtanken är att varje 

barn skall tränas och utvecklas så långt dess möjligheter tillåter. 

De psykiskt utvecklingshämmade barnen har ofta komplicerade ska

dor. Det kan vara förlamningar, kramptillstånd, missbildningar i skilda 

organ, syn- eller hörselnedsättningar, orostillstånd, talrubbningar osv. 

Dessa komplikationer och följdverkningar hindrar barnen att helt ut

nyttja sina psykiska resurser. Den ursprungliga hjärnskadan kan inte 

repareras, men det kan vara möjligt att mildra verkningarna. Härför 

krävs oftast en kraftig insats av personella och materiella resurser. 
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Gymnastiksalen som har ribbstolar, plint och bommar, ger också gott utrymme för lag
idrott. Här tränas korgboll. Bilderna hämtade ur en skrift om Carlslund,nyligen utgiven 
av Stockholms stads centralstyrelse för undervisning och vård av psykiskt efterblivna. 

Vårdhemmets läkare biträds av bland andra psykolog, sjukgymnaster 
och talpedagog. Den rent medicinska behandlingen avser i första hand 
att bemästra krampsjukdomar och orostillstånd hos eleverna. Till väg
ledning vid behandlingens genomförande har man hjälp av elektroen-
cephalografen, med vilken hjärnans elektriska aktivitet registreras. För 
rationell kroppssjukvård står laboratorie- och röntgenutrustning till för
fogande. En tandläkarmottagning inom anläggningen med regelbundna 
behandlingstider utgör också en tillgång i det aktiva vårdarbetet. 

Läkaravdelningens resurser sätts bland annat in på en effektiv be
handling av de barn som har spastiska förlamningar eller andra rubb
ningar i rörelsefunktionerna. Barnens nedsatta förmåga att förstå in
struktioner innebär i detta sammanhang särskilda svårigheter. Man 
måste i större utsträckning än annars ta till yttre hjälpmedel såsom ske
nor, bandage och specialstolar. Även små resultat kräver en stor arbets
insats. Detta gäller också behandlingen av de barn, som företer större 
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försening i sin talutveckling än i den psykiska utvecklingen i övrigt. I 
den mån komplikationer av här antytt slag kan behandlas framgångs
rikt, ökas möjligheterna att rätt bedöma barnets verkliga resurser och 
därmed också arbetsterapeuternas, förskollärarnas och den övriga per
sonalens möjligheter att fånga upp och tillvarata dessa resurser. 

Strävandena att skapa förutsättningar för individuellt avpassad sys
selsättning och arbete -— att ge alla en funktion i det samhälle Carlslund 
utgör, är en central vårdprincip. Begreppet »sysselsättningsbar» har ett 
mycket vitt innehåll. Varje form av sysselsättning, hur enkel och me
ningslös den än kan verka för den utomstående, har sitt värde för ele
verna. Det viktiga är inte vad som uträttas, utan att sysselsättningen 
svarar mot förmågan i det enskilda fallet. 

En aktiv vårdinsats av detta slag förutsätter —• vid sidan av goda 
personalresurser — lokaler som ger möjlighet till långtgående differen
tiering av klientelet efter ålder och »svårighetsgrad». Carlslund har 
med denna utgångspunkt utformats som ett paviljongsystem, där varje 
paviljong är indelad i mindre enheter. De svårare vårdfallen har av 
skäl som sammanhänger med tillsynen och skötseln sammanförts till 
större paviljonger. Paviljongerna för de elever, som i någon utsträckning 
kan sysselsättas, är mindre och har en mer utpräglad hemkaraktär. 

Vårdpaviljongerna grupperas kring ett centrum, till vilket ekonomi
anläggningar och gemensamhetsutrymmen av skilda slag förlagts. Där 
finns en administrationsbyggnad som förutom expeditionslokaler inne
håller bl a läkarmottagningen med därtill hörande undersöknings- och 
behandlingsutrymmen. Den s k terapibyggnaden inrymmer lokaler för 
olika former av sysselsättning och underhållning. Där finns utrymmen 
för vävning, slöjd och annan verksamhet, barnträdgårdslokaler m m 
samt en större samlingssal och lekhall. 

All träning måste börja tidigt för den som är hämmad i sin utveck
ling. Den sker »hemma» på avdelningen vid av- och påklädning, vid 
måltiderna och i andra vardagliga situationer. Den mera intensiva trä
ning som de yngsta behöver, får de som andra barn i grupp under för
skollärares ledning. Alla de intryck som strömmar emot barnet måste så 
långt det är möjligt bli till riktig uppfattning och klara begrepp. Genom 
ständigt återkommande lekbetonade övningar söker man lära barnet att 
behärska sina muskelrörelser, utveckla sitt tal, koncentrera sig, samarbeta 
—- med andra ord bygga upp grunden för livsduglighet och social an
passning. 

Allteftersom det visar sig att barnet mognar för en mera uthållig sys
selsättning övergår förskoleträningen i enkel arbetsterapi. Färdigheterna 
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utvecklas och det skapade arbetet ger mera påtagliga resultat i form av 
sömnad, vävnader, färgtryck, korgar, keramiska alster eller kanske i 
ett tempobetonat arbete av något slag. Det koncentrerade arbetet av
bryts av lektioner i pedagogisk dans, rörelselek, sång och musik. Den 
som har glädje och nytta av fortsatt skolgång får också vissa timmars 
undervisning i teoretiska ämnen. 

Den växlande vistelsen i hem- och arbetsmiljö ger dagen dess lugna, 
trygga rytm. Men barnen behöver också avkoppling, omväxling och 
stimulans i tillvaron. Det gäller att skapa en miljö med aktivitet och 
meningsfylld fritid och att utnyttja alla tillfällen till festliga avbrott. 
Lördagscirklarnas måleri, enkel folkdans och övningar i scoutkåren är 
populära hobbies. I terapibyggnadens aula ordnas med engagemang av 
kända artister och där bidrar också Carlslunds egna förmågor till pro
grammet. Där visas film regelbundet, där lyssnar man till konsert, ser 
teater och följer trollerikonstnärens konster och knep. Årets högtider 
ger osökta tillfällen till glädjerik samvaro, julotta, luciafirande, valborgs-
mässoeldar, morgonmusik den första maj, dans kring midsommarstången 
samt på hösten årets stora evenemang, Carlslunds egen Barnens Dag. 

Målsättningen för verksamheten förverkligas främst genom persona
lens insatser. Få vårdområden kräver så mycket som arbetet bland psy
kiskt utvecklingshämmade. Vid Carlslunds utbyggnad har det därför 
gällt att avpassa de olika vårdenheterna—bostadsavdelningarna till pa
tienternas skiftande vårdbehov och att så långt möjligt skapa goda 
arbetsbetingelser för personalen. 

1965 års utbyggnad med tre nya paviljonger ger ytterligare förbätt
rade vårdresurser. De nya avdelningarna, som är avsedda för special
grupper, är byggda i hästskoform. I flyglarna bor man och i förbindelse
längan mellan dessa finns gemensamhetsutrymmen. Tanken bakom ut
formningen är ett genomfört familjesystem —• ett vardagsrum med mat
plats och små sovrum för familjens 5—8 medlemmar. 

En av paviljongerna är avsedd för svårt rörelsehindrade. I samma 
våningsplan finns tillgång till ortopedisk undersökning och behandling, 
s k fysikalisk terapi. Hit kommer specialläkare och bandagist, här ger 
sjukgymnasterna medicinska bad och massage samt värme- och rörelse
behandling. Denna behandlingscentral betjänar alla patienter på Carls
lund, som behöver ortopedisk undersökning och sjukgymnastisk behand
ling. 

De båda andra paviljongerna har utformats för sådana barn och 
vuxna som i sitt beteende markant avviker från andra, mera okompli
cerat utvecklingshämmade. De behöver ständig tillsyn och intensivare 
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kontakt med sina fostrare, eftersom en stor del av deras svårigheter be
står i oförmåga till spontan mänsklig kontakt. Samlevnad i större grup
per gör dem oroliga och utlöser ofta aggressivitet. Utöver den medi
cinska behandlingen har man här sökt skapa förutsättningar för en so
cial habilitering. Byggnadsmaterial och inredning har utformats för att 
motstå en stundom kanske hård behandling och samtidigt utgöra en 
dämpande, mjuk och vänlig miljö. Med en väl kvalificerad personal, f n 
ca 350 anställda — den viktigaste miljöfaktorn — har man här sökt ge 
förutsättningar för en god miljöterapi. 

Kontakt med föräldrar och yttervärld är av stor vikt för Carlslunds 
alla patienter. Föräldrar och anhöriga uppmuntras att komma på be
sök när som helst utan fastställda besökstider. Föräldrar kan också om 
de så önskar ta hem sina barn för längre eller kortare tid. En del barn 
följer personalen på besök och utflykter och för alla som kan delta an
ordnas regelbundna bussutfärder. Sommartid får många av barnen resa 
ut på koloni eller läger. Carlslund är ett samhälle, öppet för all positiv 
mänsklig kontakt. 

Flera försöksverksamheter, nya specialskolor och behandlingshem 

Bland övriga nyheter som Stockholms stads centralstyrelse för undervis
ning och vård av psykiskt efterblivna aviserar hör dessa: 

Den nuvarande yrkesskolan med 60 platser, som varit av försöks
karaktär, skall inom kort ersättas av en permanent yrkesskola för 120 
elever och bli treårig. Den nuvarande yrkesskolan kommer att användas 
som skyddad arbetsplats. 

Flera försöksverksamheter med mer arbetsmässig sysselsättning både 
inom vårdhem och i externat (där eleverna vistas om dagen men bor 
hemma om nätterna). Också ett internat, Sättra gård, på Adelsö i Mä
laren, skall till exempel inom kort få en snickeriverkstad om 30 platser. 

En central institution planeras vidare, där man kan sammanföra och 
pröva alla olika former av sysselsättning och som får karaktär av både 
arbetsträning och skyddad verkstad. Den är planerad till Nybodaom
rådet på gränsen till Årsta hantverksby. 

Redan nästa år räknar man för övrigt med att barnavårdsnämndens 
upptagningshem Nyboda skall vara utbytt mot de mindre ersättnings
hemmen, så att centralstyrelsen helt kan överta anläggningen. Man 
skulle då kunna få fler externat bland annat. 

Arstahemmet, specialskola och behandlingshem för barn med kompli-
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cerade psykiska rubbningar, håller på att byggas ut med sex nya elev

hem. Elevantalet ökar till 36. 

Kristinagården, som revs på grund av Essingeleden, skall ersättas med 

två nya förskolor, en i Blackeberg och en i Nyboda med en dubblering 

av antalet platser. På så sätt får staden två upptagningsområden och 

dubbelt antal platser. 

Koloniverksamheten får ett flertal nya platser vid Sätravik. Två nya 

inackorderingshem, ett för pojkar i Enskede med sju platser och ett för 

flickor i Hjorthagen med sex platser. Totala platsantalet inom vård

området utgör 1 300 — en ökning under senare år med 300. 

En helt ny giv är vuxenundervisningen. De som gått igenom särskola 

och är ute i arbetslivet behöver ofta komplettera sina kunskaper. Tre 

nya lärartjänster är begärda — två på Carlslund. Försöken att lära in 

teoretiska kunskaper har på vårdhemmet givit goda resultat i många 

fall. Dessa första försök vill man därför permanenta. 

Mentalklinik för barn 

Den mentalhygieniska rådgivningsverksamheten för barn och ungdom har som 
framgår av speciella redogörelser för den, vilka återfinns i detta nummer, allt
sedan 1930-talet successivt byggts ut och utvecklas i dubbla funktioner; att vid 
rådgivningscentralerna motta den hjälpsökande allmänheten och jämsides verka 
som konsultorgan beträffande vid nämnden aktuella ärenden. Det konstateras att 
den öppna psykiska vården kunnat utvecklas med en viss planmässighet medan 
bristen på klinikplatser för psykiatrisk klinik för ungdom framfördes av barna
vårdsnämnden till sjukhusdirektionen första gången 1948 varefter förnyade fram
ställningar ledde fram till överläggningar mellan representanter för barnavårds-
och sjukvårdsförvaltningarna 1953, då riktlinjer uppdrogs för planering av den 
slutna ungdomspsykiatriska vården. Läget är alltjämt sådant att ett angeläget 
behov föreligger av utbyggda resurser. Med utgångspunkt från dessa barnavårds
nämndens erfarenheter hälsar man med tillfredsställelse planen att i det under 
uppförande varande större sjukhuset i Enskededalen låta ingå en mentalklinik 
för barn och ungdom. Sjukhusets kliniker sammanförs i fyra block; ett medicinskt, 
ett kirurgiskt, ett socialmedicinskt och ett psykiatriskt. Det är i det sistnämnda 
blocket som nämnda barnklinik skall inrymmas. Kliniken har beräknats omfatta 
en sluten avdelning på 20 platser samt en avdelning för öppen vård med en kapa
citet av 1 500 besök per år. De 20 vårdplatserna fördelas på 10 för småbarn och 
10 för ungdomar (därav 6 för flickor och 4 för pojkar). Antalet vårdplatser an
ses täcka behovet av kliniska observationsplatser för området med den förutsätt
ningen att svårare psykiskt sjuka barn och ungdomar kan hänvisas till det plane
rade mentalsjukhuset vid Långbro (en klinik för långtidsvård av mentalt sjuka 
barn och ungdomar skall enligt stadsfullmäktigebeslut i september 1964 anordnas 
vid Långbro sjukhus) eller akutavdelningen vid S:t Görans barnpsykiatriska 
klinik. 

Vårdklinikernas planerade utformning svarar mot klientelets behov av utrym
men med hemmiljökaraktär samt lokaler för fritidssysselsättning och i förekom
mande fall skolundervisning. En dagvårds- eller »eftervårds»-avdelning föreslås 
knuten till någon av vårdavdelningarna och i direkt anknytning till den slutna 
vården förläggs mottagningsavdelningen för öppen vård. 

Denna avdelning förutsätts komma att inordnas i planen för psykisk barna-
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och ungdomsvård i Stockholm och samordnas med befintliga öppna rådgivnings
centraler. 

Enskedesjukhuset som blir den första större sjukvårdsinrättning som Stock
holms stad uppför efter Södersjukhuset, beräknas successivt tas i bruk från år 
1970 och bli helt färdigställt 1973. 

Psykiatrisk ungdomsklinik byggs vid Långbro 

Landets första specialklinik för psykiskt skadade barn och ungdomar blir färdig 
att tas i bruk inom ett år. Vid Långbro sjukhus byggs en specialavdelning i form 
av cnplansbyggnader, kallad Ungdomskliniken, som beräknas kosta sammanlagt 
åtta miljoner kronor. 

Kliniken är avsedd för sådana svårt mentalsjuka barn och ungdomar, som 
kräver kvalificerad långtidsvård för vilken resurserna vid lasarettets psykiatriska 
avdelningar inte räcker till. Man beräknar att kunna ta emot ett 40-tal patienter, 
företrädesvis mellan 15 och 21 år, den ålder då vårdbehovet visat sig vara som 
störst. Lägsta åldern blir omkring 12 och högsta 21 år. Personalkostnaderna be
räknas komma att uppgå till 1,4 miljoner kronor per år. Sammanlagt behövs 70 
vårdare för de 40 patienterna. 

Ungdomskliniken får en gymnastik- och simhall, som skall användas gemen
samt med sjukhusets avdelningar. Sportanläggningen kan också användas av 
rörelsehindrade personer och åldringar. Under vissa tider på dagen skall den 
även vara öppen för allmänheten. 

Genom att kliniken har fått formen av enplansbyggnader kan de medicinska 
kraven på differentiering av patienterna uppfyllas. Varje byggnad rymmer tio 
platser och patientrummen är avsedda för endast en eller två personer. 

För att underlätta personalrekryteringen har träffats arrangemang för tillgång 
till goda personalbostäder. 

Lekotek 

är en nyhet för utvecklingsstörda barn, initiativtagare Karin Stensland-Junker och 
adress Svenska Scoutförbundets lekrådgivning, Asögatan 113—119, Stockholm Sö. 

Till lekrådgivningen är barn och föräldrar välkomna att utan kostnad pröva 
och låna hem leksaker och pedagogiska hjälpmedel av skiftande slag. Riktiga lek
saker kan betyda mycket för utvecklingsstörda barn, men det är dyra saker, och 
svårt kan det vara ibland för föräldrar att satsa på rätt köp. Här får de vägled
ning. 

Lekrådgivningen förestås av förskolläraren fru Evy Blid, som föräldrar från 
hela landet kan skriva till. Ringa kan man också, onsdag—torsdag mellan 9—12 
på 47 70 23. 

Ett fint och viktigt iniatitiv. Inte bara för barnen utan lika mycket för för
äldrar med vardagens sysselsättningsproblem för sina annorlunda barn. 
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Stimulerande försök till förebyggande ungdomsverksamhet 

är Kedjeboskolan 

Skolan, som ligger i Västmanland och som har femton stockholmspojkar i åldern 
elva till fjorton år, började sin verksamhet i januari 1961. Den startade på ini
tiativ av Riksförbundet Sveriges ungdoms- och hemgårdar. I styrelsen för skolan 
deltar förutom representanter för detta riksförbund en representant för vardera 
Skolöverstyrelsen, Stockholms skoldirektion och Stockholms barnavårdsnämnd 
samt två representanter för Stiftelsen Frimurare Barnhuset i Stockholm. 

De bilder, som här publiceras, togs vid en basar i Birkagården i Stockholm. 
Här såldes alster som pojkarna förfärdigat i hobbyverkstaden. 

Verksamheten vid skolan omfattar utöver den direkta undervisningen dels 
praktiskt arbete av den art som förekommer i ett stort hem på landet, dels också 
en omfattande hobbyverksamhet av konstnärligt hög kvalitet. Till skolan hör 
skog och ett strandområde vid en sjö, vilket allt ger pojkarna goda möjligheter 
också till skapande och utvecklande praktisk sysselsättning utomhus. 



I.ekskulpturer av 
Egon Möller-Niclsen 
återfinns i flera av 
Stockholms 

. lekparker. 

I lekparken Stallet 
finns möjligheter till 
snickeri och hant
verk. 



Barnen får leka på allvar i parkernas 
nya lekby 

A v REDAKTÖR INGRID PALM 

Stadsfullmäktige i Stockholm beslöt vid sitt majsammanträde 1964 att under året 
rusta upp parkleken för i första hand halvannan miljon kronor och att i fortsätt
ningen följa vissa bestämda regler för att fylla framtida behov. Detta är resultatet 
av en utredning som pågått över tre och ett halvt år under borgarrådet Helge 
Berglunds ledning. De normer man ställer upp kan vara av intresse för städer 
och samhällen, där liknande verksamhet bedrivs. 

Motiveringen till att Stockholms parker fick lekplatser och lektanter, då frå
gan för 70 år sedan första gången kom upp, var att stadsbebyggelsen annars inte 
gav barnen någonstans att leka. Och den motiveringen håller i dag. Men nu ta
lar man om parklekens dubbla uppgift: dels att hålla barnen borta från trafik 
och olämpliga platser, dels att lära barnen använda fritiden på ett stimulerande 
sätt och ägna sig åt konstruktiv lek tillsammans med andra barn. När skoldirek-
tionen fick utredningen på remiss tillfogade den en tredje aspekt: »att park
leken i sin mån kan bidra exempelvis till att förebygga våldsdåd i stadens parker 
och på ett naturligt sätt är ägnad att förebygga vanart och ungdomsbrottslighet». 

Den väsentligaste utveckling parkleken genomgått är den, att man nu syssel
sätter barn hela året och vid behov kan hålla till inomhus. Dessutom riktar man 
sig till en större grupp barn, från tvååringar upp till femtonåringar. Mammor 
med småbarn utnyttjar gärna barnhagarna, där de kan lämna in småttingar någ
ra timmar. 

Gatukontoret huvudman för lekplatserna 

I mångt och mycket sammanfaller verksamheten med den som bedrivs av barna 
vårdsnämnden, men det har ändå av de kommunala myndigheterna ansetts lämp 
ligast att gatukontorets parkavdelning även i fortsättningen svarar för parkleken 
Däremot bör ett bättre samarbete arrangeras mellan de skilda organen, så at 
inte som nu vissa ordningsregler gäller i en parkbyggnad när den sköts av park 
lekens personal och andra regler en timme senare, när barnavårdsnämndens fri 
tidsavdelning svarar för värdskapet. 

Förslaget att överföra parkleken till barnavårdsnämnden kommer från två le 
damöter av stadsfullmäktige men har inte mött förståelse av utredningen eller re 
missinstanserna. Endast barnavårdsnämnden själv tycker, att den borde ta öve 
och uttalade detta med alla röster mot ordförandens reservation. Stadsfullmäkti 
ge beslöt enligt utredningen att gatukontoret skall vara huvudman även i fort 
sättningen. Det kan som jämförelse nämnas, att i Göteborg och Hälsingborg ha 
gatukontoren också huvudmannaskapet, i Norrköping däremot fritidsnämnden 
i Västerås styrelsen, för Västerås barnstugor, i Uppsala styrelsen för Uppsal; 
stads barnavårdsinstitutioner och i Örebro och Borås barnavårdsnämnden. I Kö 
penhamn svarar parkförvaltningen för verksamheten. Oslo har ingen kommuna 
lekverksamhet men en inspektris vid parkförvaltningen kontrollerar den avgifts 
belagda, privata lekverksamhet som förekommer i parkerna. 

Inemot 4 miljoner besök om året 

1902 ordnades de första kommunala lekplatserna i Stockholm men inte förrän 
1937 fick lekverksamheten en fast ram med egen stat. Sedan dess har det byggts 
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och byggts ut, så att Stockholm under 1965 hade 113 lekplatser, varav 49 var hel-
årsöppna och de andra öppna i regel maj—september. Av de förra var 11 öppna 
bara fyra timmar om dagen under oktober—april. 1965 uppskattades antalet 
besök till 3 880 000, men man vet ingenting om åldersfördelningen eller hur 
länge varje barn stannar. Man räknar med att som mest leker trettio procent av 
Stockholmsbarnen på en gång i parkerna. Och det sker under veckodagar med 
vackert väder. Lördagar minskar besöken med en fjärdedel, och dåligt väder får 
dem att sjunka kraftigt. I de 54 (under vinterhalvåret 15) barnhagarna för 
1 1/2—4 år togs 128 000 besök emot. 

Minst bland lekparkerna är Junotäppan i Gamla stan på 629 kvadratmeter 
och störst Guldet i Grimsta på 16 100 kvadratmeter. I det senare fallet har man 
»bara» räknat med 5 000 kvadratmeter gräsyta fast parken gränsar till ett större 
terrängområde, som också används för lek. 

Att köpa leksaker är besvärligt och ännu besvärligare är att arrangera en lek
plats. Det är erfarenheter som alla föräldrar och alla tomtägare gjort. Utredning
en är imponerad av det arbete som lagts ner inom parkavdelningen i dessa fall. 
Allt från fiaspel till hela stugbyar skaffas enligt en plan för barnens utveckling. 
Här finns materiel för destruktiv lek, fysiskt utvecklande leksaker, koordinations-
övande, konstruktiva och skapande. Storstadsbarnen får egna trädgårdsland, de 
övas i vårdande uppgifter, och fantasin får näring från sagoväskor som öppnar 
en hel värld med hjälp av en enkel utklädningsmateriel. En saga upplever de ock
så när parklekens rullande marionettscen varje sommar hälsar på. 

Vad som inte framgår av utredningen men är värt en rundtur till lekplatserna 
är de arrangemang, som allt efter platsens naturliga möjligheter uppförts där. Man 
kan åstadkomma mycket med stubbar, rejäla stockar, gamla bildäck och vuxen 
lekglädjc. 

Småbarnen jagas bort 

På vintern fördelas lekplatserna annorlunda än annars. De äldre barnen lägger 
beslag på skridskobanorna för sin ishockey. De bortkörda yngre skolbarnen ocku
perar i sin tur småbarnens lekplatser. Fem-sexåringarna som vistas ute lika myc
ket sommar som vinter får finna sig och söker nya platser för vinterlek. Då upp
skattas den minsta sluttning, det visar ett examensarbete om bostadsbyggnad av 
Viveca Follin och Kerstin Larsson ( K T H 1964). En snöslänt fylls genast av barn 
med tefat och kälkar. Kanor som spolats upp i lekparker blir mycket välbesökta. 
Brist på arrangerade vinterlekplatser och organiserad lek gör att fem-sexåringar
na gärna söker sig till trappuppgångar och gångvägar eller andra olämpliga plat
ser. 

Den idealiska lekparken 

Vissa principer för hur en lekplats skall ordnas har således nu antagits av stads
fullmäktige. De går ut på att den »möblerade» ytan bör uppgå till ca 6 000 
kvadratmeter. Där skall finnas en asfalterad yta för redskapslek, sandlådsplats, 
gungplan belagd med lös leksand, bollplan, plan för basketboll och grusplan för 
fri lek och i vissa fall leklokal, barnhage och plaskdamm. Utöver denna lekyta 
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bör finnas en fri, beträdbar gräsyta på ca 5 000 kvadratmeter och ett lika stort 
terrängområde för fri lek. 

Så här ser en skiss av den ideala lekplatsen ut, enligt utredningens förslag. 
Siffrorna ger ett förslag till lämpliga byggnadsetapper, som även kan utgöra 

slutliga stadier när så är lämpligt med tanke på besökarna och på tillgängligt 
utrymme. I Stockholm räknar man i fortsättningen med fyra typer: 

I : asfaltbelagd lekyta om 1 000 kvm, en sandlådsplats om 200 kvm, en leklo
kal med gårdsplattor 200 kvm, barnhage 200 kvm och gungplan 100 kvm. 

II : här tillkommer ytterligare en gungplan om 100 kvm, en grusad bollplan om 
1 000 kvm och en gräsyta om 5 000 kvm för fri lek. 
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Plaskdamm vid lekparken i Sannadalsparken, Gröndal. 
Fram till mitten på oktober hålls de nuvarande 113 lekparkerna igång. Sedan börjar 
vintcrpcrioden och verksamheten inskränks till 49 lekplatser. Tidigast klockan 9 
på morgonen kan mammorna släppa dit sina barn och hämta dem senast klockan 5 
på eftermiddagen. På lördagarna stängs klockan 1. Ett tiotal lekparker är öppna 
endast 4 timmar på eftermiddagen och helt stängda lördagar. 

På en stor lekplats, där kanske trehundra barn leker samtidigt, bör finnas 
lekparkföreståndare och tre biträden. På de minsta med 50—70 barn behövs endast 
en lekparkföreståndare som eventuellt får hjälp av biträden några dagar i veckan. 



1 lekbyarna ingår 
stugor av den här 

ypen, användbara 
le för »bosättning» 

och handel. Lek
parken Blacken i 

Blackeberg. 



Gräsfältet vid lekparken i Kredhällsparken på Kungsholmen. 



I I I : därutöver en lekstugeby om 200 kvm, en grusyta om 1 000 kvm för fri lek 

och ett terrängområdc om 5 000 kvm. 
I V : med ytterligare en grusplan om 1 000 kvm samt en plaskdamm om 300—• 

1 000 kvm. 
Vid normala anläggningskostnader inklusive fasta redskap beräknas typ I kun

na byggas för 85 000 kr, typ I I 140 000 kr, typ I I I 205 000 kr och typ IV för 
345 000 kr. Härvid har lekparken inte påförts kostnad för gräsyta och terräng
område pä vardera 5 000 kvm, då dessa ytor ändå skall ingå i parken som sådan. 
Denna kostnad har annars räknats till 85 000 kr. 

Utredningen understryker, att terrängen inte bör planeras för mycket utan 
klippor och kullar användas för lekar. Man bör gärna slösa med sandlådorna så 
att varje åldersgrupp får sin. En cykelbana kan ingå i anläggningen och vinter
tid skall en skridskobana spolas upp. 

Ifråga om bygglekplatser, där barnen själva kan bygga och riva, är erfaren
heterna små och inte enbart positiva. De är en stor tillgång men kräver ökad 
personal. 

Arkitekt Hans Wohlins licentiatavhandling »Barn i stad» ligger till grund för 
utredningens normer att beräkna behovet av lekplatser. Riktlinjen är en lekplats 
per 10 000 invånare. Varje tättbebyggt bostadsområde med minst 500 barn under 
16 år bör ha en lekplats inom 400 meters gångavstånd. Om barnantalet bedöms 
varaktigt överstiga 1 200 bör det finnas flera lekplatser. Avhandlingen är publi
cerad (juni 1961), varför vi inte refererar utredningen i denna del. 

Ovan relaterade skiss är nu föremål för vissa revideringar. Lös leksand skall 
ersätta asfalten på lekplatserna. De nya lekparker som byggs kommer att i stället 
för sandlådor få stora sandbassänger på cirka 200 kvm, och i dessa placeras en 
del av lekredskapen, till exempel klätterdjunglarna. 

Lek på eget ansvar 

Vid varje lekplats i Stockholms stad kan man iaktta parklekens välkända solros
skylt med öppettider och följande varning: lekredskapen får endast användas av 
barnen som gör det på egen risk. 

Skylten är en hänvisning till att staden i princip icke svarar för skador som 
barnen åsamkas under lek. Föräldrar som skickar sina barn till lekplatserna skall 
alltså lämpligen se till att barnen är olycksfallsförsäkrade. Det är det bästa grund
skyddet för skador som barn vållar varandra under lek. 

Barn kan visserligen bli skadeståndsskyldiga från 4 års ålder, men vanligen 
ogillas skadeståndstalan om skadan inträffar inom ramen för leken och denna 
normalt är ofarlig. Om det skadade barnet frivilligt gett sig in i leken torde möj
ligheten till skadestånd vara ringa. I den händelse ett barn blir skadestånds-
skyldigt, täcks barnets ansvar av föräldrarnas hem- och villaförsakring, under 
förutsättning att ansvarighetsförsäkring ingår i denna. 

De senast inträffade dödsolyckorna i samband med lek i rutschbana och tivoli-
gunga har föranlett en översyn av lekplatsernas redskap. Det finns för närvaran
de inga bestämmelser om hur lekplatsernas utrustning skall vara konstruerad. 
Ansvaret vilar tungt på den som köper in material. Kräset urval måste gå före 
missriktad sparsamhet. 

Fortlöpande översyn är också en nödvändighet. Inom Stockholms räjong kont-
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Förslag till utbyggnad 
av lekplatser i Stockholm 

Teckenförklaring 

Befintlig helårspark 1963 
Befintlig sommarlekpark 1963 
Föreslagen helårspark 
Föreslagen sommarlekpark 
Befintlig sommarlekpark 1963 som föreslås bli hel
årslekpark 

Romersk siffra anger typ av lekpark 

Vid stadsdel- eller församlingsnamn angivet tal avser 
det beräknade totala antalet barn 0—15 år i 
området år 1970 

Stockholms stadsmätningsavdelning 1963 



rolleras all utrustning dagligen av lekparksföreståndarna. Även parkvakterna, 
parkarbetarna och gatukontorets säkerhetstjänst håller ett öga på gungor, rutsch-
banor, karuseller, klätterställningar etc. Rutschbanorna har pålats fast, gjutits 
fast, ankrats fast. »Kanor» monteras upp endast i parker, där det finns lektanter. 
Och inte en enda trägunga kan uppletas i någon av de 105 lekparkerna. Där 
finns bara bildäck med lägre fart och inga hårda kanter. Det får helt enkelt inte 
inträffa ens tillbud till någon allvarlig olycka. Vakthållningen måste vara oavlåt
ligt intensiv. Barnen registreras när de kommer, skrivs ut när de hämtas. 

Nya lekparker för 17 miljoner i Stockholm 

Enligt stadsfullmäktiges beslut skall antalet lekparker i Stockholm successivt 
ökas från 105 till 161 (år 1970), varvid helårslekparkerna ökar från 43 till 70 
och 10 nya barnhagar inrättas. Som ett led i utbyggnaden beslöts redan 1964, att 
8 nya sommarlekparker skulle öppnas under 1965 och 6 överföras till helårsbruk. 
Antalet barn (under 15 år) som skall fördelas på lekparkerna beräknas bli när
mare 300 000. Samtliga helårsanläggningar skall ha såväl ordentliga leklokaler 
(lekstugor) som personalutrymmen och sanitära anordningar. Detta senare gäller 
också sommarlekparkerna, där man även får regnskydd. Dessutom skall lekmate-
rielen utökas. En fördubbling har till vissa delar skett under innevarande år. 

På ett tiotal lekplatser anordnas varje lördagsförmiddag klockan 10.30—12.30 
lekfester för alla barn och föräldrar med leklust. Sextio olika lekar står på pro
grammen — i bokstavsordning från badminton och basketboll till »åsna» och 
»äggula». 

Utbyggnaden beräknas efter 1963 års priser kosta 17,6 miljoner. Vid full ut
byggnad blir driftskostnaden 4 100 000 kr, också enligt 1963 års pris- och löne
läge. 

Men någon omläggning av själva systemet planeras inte. Barnen skall fortsätta 
att komma och gå fritt som förut i oinhägnade parker. Bara barnhagarna är om
gärdade. 

Personalstyrkan ökar i takt med det nya förslaget. I den första etappen fick 
man en nyinrättad tjänst som intendent och två nya ordinariebildande tjänster 
som konsulent. Men utredningen ömmar också för lekparkföreståndare och lek
biträden (titlarna är nya för i år) och praktikanter som har ett krävande arbete. 
Som inte bara innebär att de måste arbeta utomhus hela året och därför måste 
vara i bästa fysiska trim. Eller detta med alla barnen och den därav följande in
tensiteten i arbetet. Eller att man skall vårda materielen och visa händighet med 
verktyg på lediga stunder. Parkföreståndaren och hennes medhjälperskor — ännu 
får man tala om nästan uteslutande kvinnor i dessa yrken •—• skall också vara 
vakna socialvårdare som vid behov tar kontakt med lärare, föräldrar och myn
digheter. De kan avslöja vanvård och grava missförhållanden i hemmet. I vissa 
distrikt har man också träffar med socialvårdare och polis för att diskutera ge
mensamma problem. 

Mammor kan göra utmärkt insats 

Att lekparkerna har gäster från ett och ett halvt års ålder till tonåren skapar 
svårigheter. En lekledare bör ha förskollärarutbildning, men detta ger inte ut
bildning beträffande äldre barn. Att då syssla med tonårsproblem är inte vad 
man tänkt sig. 
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Parkleken riktar också in sig på att få hjälp av scoutledare, ungdomsledare 
och erfarna mammor. Efter parklekens egen utbildningskurs kan de göra en 
utmärkt insats. Blivande socialarbetare anlitas som praktikanter. 

Då parkleken gått ut på arbetsmarknaden för att rekrytera folk till detta krä
vande arbete har den haft svårt att hävda sig. I augusti 1964 stod man också 
inför en personalkris, och nya löner bestämdes. Lekplatsföreståndare har fått löne
lyft från 1 067 kr till en månadslön på 1 374 kr med 45 timmars arbetsvecka eller 
22 1/2 timmar på halvtid. Den som har erforderlig pedagogisk utbildning startar 
i lönegrad 11 med 1 526 kr. Lekbiträden erhöll timlön på kr 6: 25 med arbetstid 
från 10 timmar i veckan på deltid till 39 på heltid. Praktikanterna fick däremot 
ingen höjning alls utan stod kvar på 225 kr i månaden. 

Efter lönelyftet har parkleken något så när lyckats fylla vakanserna och intres
set för yrket ökar märkbart. 

Fritidspedagog nytt yrke 

Utredningens målsättning är imponerande, när det gäller planering av persona
lens skolning. Man kräver pedagogisk och barnpsykologisk utbildning och prak
tisk kunnighet. En kombination av förskollärar- och gymnastiklärarutbildning an
ses önskvärd. Hösten 1964 startade förskoleseminariet i Norrköping en första två
årig utbildning av fritidspedagoger med 28 elever, varav tre manliga. De exami
neras med rätt till lönegrad 11. Identiska kurser som syftar till en utbildning 
något jämförbar med förskollärarens, ordnas i Örebro och Västerås. 

En ytterligare möjlighet att utbilda sig ger den 22 veckors kurs som Stockholms 
stads yrkesskolor nu organiserar varje vinter. 14 elever antogs 1965. Efter utbild
ningen är de berättigade till lön som lekparkföreståndare. 

Samtidigt fortsätter parklekens egna kurser om 40 timmar och kortare fortbild
ningskurser. 

Att vara småbarn i Stor-Stockholm 

Efter de två flickoffren för en sjuk »ful gubbe» i Stockholm för något år sedan, 
som givetvis framkallade panik hos småbarnsmammor i staden, ställde Marianne 
Kärre i tidningen Vi frågan: »Skall våldsbrott behöva hända för att vi skall få 
upp ögonen för hur illa vi har det beställt med övervakandet av våra småbarn i 
storstaden Stockholm?» Från lokala myndigheter till vilka bl a frågan adressera
des, förbebådades ovan refererade parkleksutredning men samtidigt framhölls 
också att allmänheten måste vara vaksam. Föräldrarna måste skärpa sin övervak
ning över barnen och inte lita på att parkvakterna kan helt ersätta dem. Radio
polisen har tre- till fyrahundra utryckningar om året för barn som anmälts som 
försvunna. Ungefär hälften av anmälningarna kan bli återkallade som falskt 
alarm — barnen hade glömt att tala om var de fanns —- och slutsiffran på 
»barn, bortsprungna», som de rubriceras i polisens statistik, stannar vid ett pai 
hundra. En ganska skrämmande siffra ändå, särskilt som en del av dem är myc
ket små barn. Det förefaller som om svenska föräldrar har större tilltro än andra 
länders till att deras barn klarar sig tidigt på egen hand. Att redan 3—4-åring-
ar kan släppas ut att leka ensamma förefaller vara en rätt vanlig inställning. 
Barnpsykologerna i Stockholm menar emellertid att först fem—sexåldern kan va-
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ra lagom att börja släppa ut barn på egen hand, med reservationen »under vissa 
stunder, viss övervakning, åtminstone så länge det är ljust». 

Chefen för Karolinska sjukhusets barnklinik, professorn i pediatrik John Lind 
menar att det å ena sidan utan vidare kan sägas att de små stadsbarnen dåligt 
klarar att leka ute på egen hand i områden med många barn. (Att hållas på en 
inhägnad tomt tillsammans med bara en eller ett par kamrater är en helt annan 
sak.) Slitningarna i umgänget med många andra barn i olika åldrar, trafiken 
och även förhållandet till olika kategorier vuxna kan bli övermäktiga svårigheter 
för barnen ända upp i skolåldern, om de inte i bakgrunden har stödet av en vux
en att lita till. 

— Men man kan å andra sidan inte heller säga, att därför måste småbarns
mammorna vara med barnen och se till dem under hela deras utevistelse. 

— Det är sannerligen inte lätt att vara småbarnsmamma och att ständigt hål
la ett vakande öga på barnet ute och inne. Redan 3—4-åringar tycker om flera 
timmars daglig utevistelse och det ligger inte inom möjligheternas gräns för mam
mor att göra dem sällskap hela tiden. 

— Om mammor i samma kvarter mer allmänt kunde komma överens om att 
vara en stund var i sandlådan och kring gungorna och se till samtliga lekande 
barn där, vore mycket vunnet. Inte bara för att personer som inte hör hemma 
där, skulle hindras att slå sig i slang med barnen utan också för att de aggressi
va barnen skulle få färre tillfällen att terrorisera de mer timida. 

Upplysning bäst mot barnmisshandel 
säger Stockholms barnavårdsnämnd och instämmer därmed med de riksdagsleda
möter., som motionerat om vidgad och effektiviserad upplysning mot barnmiss
handel. Barnmisshandel är svårt att iaktta eller belägga — konstaterar nämnden 
vidare i sitt remissyttrande över motionerna — varför de största förutsättningarna 
att nå resultat ligger på det förebyggande planet. Yttrandet innehåller också 
upplysningar om den upprustning på just detta område som fortgår sedan flera år. 

Nämnden påpekar dock, att de föräldrar det gäller, ofta är svåra att nå. För 
att få en belysning av hela detta spörsmål och för att få ett underlag för bedöm
ning av eventuella åtgärder vid sidan av upplysningsverksamheten, finner nämn
den det värdefullt att genom en undersökning försöka utröna omfattningen och 
karaktären av kända barnmisshandelsfall. 
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Stockholms stads barnavårdsnämnd intensifie
rar sin PR utåt och inåt 
Kommunal konsumentupplysning i broschyrer o m barnuppfostran 

Av redaktör INGRID PALM 

Det väckte uppseende när Statens konsumentråd i december 1964 sammankallade 
representanter för en rad offentliga verk och myndigheter. Syftet var att disku
tera, vad samhället uträt tar ifråga om sin konsumentupplysning. Ett samarbete 
ansågs önskvärt och naturligtvis låg där bakom åsikten, att mycket mer kan bli 
gjort på det här området. 

Att betrakta den enskilde medborgaren som kund hos samhället och dess organ 
är inte någon nyhet. Men den synen har inte hunnit tränga igenom helt, varken 
hos myndigheter och dess organ eller hos allmänheten. Ett bra praktiskt exempel 
på, hur strävanden till samhällelig konsumentupplysning kan ta form, är en serie 
häften om »Barnets åldrar», som Stockholms stads barnavårdsnämnd sedan några 
år gratis sänder till föräldrar och fostrare. Broschyrerna ger en upplysning från 
medicinska och psykologiska specialister om barnets beteende i olika åldrar och 
är utformade som en direkt hänvändelse till läsarna-föräldrarna. Dessutom finns 
anvisning på bra litteratur för den som vill läsa mer i ämnet. Men utöver detta 
finns i slutet av varje häfte en avdelning »Vart skall jag vända mig?» med adres
ser, tider och telefonnummer rörande barnavårdscentralerna, barnstugorna, bar
navårdsman, barnavårdsbyråerna, familjerådgivningsbyrån, feriebarnsverksamhe
ten, den psykiska barna- och ungdomsvården, fritidsverksamheten, ungdomsupp
lysningen och Stockholms stads informationsbyrå i alkoholfrågor. Besked lämnas 
om vad varje avdelning sysslar med och vilken hjälp man kan få där. Häftena 
är uppdelade att gälla en viss ålder, och de institutioner som ägnar sig åt den 
aktuella åldern finns med i häftet. Serien behandlar första levnadsåret, och där
efter åldrarna 1—4, 5—6, 7—10, 11—13 och 14—16 år. 

Syftet bakom de sex broschyrerna var från början dubbelt. Erfarenheten har 
visat att man vunnit mer än barnavårdsnämnden från början syftade till. I ett 
tjänstememorial från december 1960 kan man följa resonemanget bakom broschy
rernas tillkomst. Där presenteras det förslag, som utarbetats tillsammans med ex
pertis inom rådgivningsverksamheten. Man vill ha medverkan av kvalificerad 
medicinsk, psykologisk och social expertis och dessutom samarbeta med yrkesmän, 
som kan framställa typografiskt slagkraftiga trycksaker. Den första broschyren —• 
om det första levnadsåret — skall mödrarna få i handen redan på BB. Därefter 
skickas häftena hem och ger kontinuerlig information tills barnet fyllt 16 år. 

Planering av kommunal konsumentupplysning 

Detta tjänstememorial är intressant, därför att det kunde ha varit en PM till ett 
arbetslag på en reklambyrå, ett tidskriftsförlag eller Sveriges Radio. Alltså till 
specialister på masskommunikation av faktamaterial som i sig själv kan vara svårt 
att förmedla. Det talas om »en saklig information, som mottagaren känner sig 
ha ett behov av och kan solidarisera sig med» för att »vinna resonans på längre 
sikt». Därför skall problemen vara aktuella och lätt igenkännliga för vanliga för
äldrar med normala svårigheter. 

Hur svår uppgiften var understryks av varningen för en ensidigt inriktad kam
panjaktion, eftersom en sådan »gärna ger ett intryck av forcerad och påträngan
de propaganda». Något sådant fick det inte bli fråga om. Man skulle främst syfta 
till en långsiktig information i uppfostringsfrågor. Bakom planerna på broschy
rerna låg en motion i stadsfullmäktige med just detta mål. Under förarbetet kom 
man emellertid på barnavårdsnämnden underfund med, att det var lämpligt att 
på samma gång ge föräldrarna en uppfattning om, hur omfattande verksamheten 
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verkligen är inom Stockholms stads barnavårdsnämnd och vilken hjälp man kan 
vänta sig av nämnda serviceorgan. Man ville ha med i broschyrerna vad som i 
andra sammanhang brukar kallas konsumentupplysning. 

Detta var alltså de två mål man ville nå: 
saklig information i uppfostringsfrågor 
saklig information om barnavårdsnämnden. 
Redan nu efter ett par års verksamhet kan konstateras, att de målen nåtts. 

Det har inte fastslagits i vilken utsträckning och med vilken effekt. Att göra en 
sådan marknadsanalys är inte omöjligt, men det ställer sig för dyrt. Utöver dessa 
resultat har barnavårdsnämnden kunnat konstatera, att broschyrerna haft också 
andra positiva följder. Delvis har häftena hjälpt till att utrota föreställningen, att 
barnavårdsnämnden är ett korrektionsorgan. Den vill främst vara ett serviceorgan 
och framstår nu också som ett sådant för åtskilliga föräldrar, som läst broschy
rerna. 

Efterfrågan från hela landet 

Från ett flertal skolor har man frågat efter serien »Barnets åldrar», som blivit 
både billiga och bra läroböcker i utvecklingspsykologi och barnuppfostran. Likaså 
har människor som yrkesmässigt eller på annat sätt har kontakt med barn skrivit 
från hela Sverige och bett att få köpa broschyrerna. De delas gratis ut till föräld
rar i Stockholm men kostar annars 1:50 styck. (Broschyrerna finns inte i bok
handeln men kan rekvireras från Stockholms stads barnavårdsnämnds kansli, 
Fack, Stockholm 1.) Kommuner och landsting har också visat stort intresse, och 
det är på tal att låta häftena få spridning även utanför Stockholm. 

Odiskutabel men omätbar är också den verkan broschyrerna haft inom föräld
raföreningar, kvinnoorganisationer och eljest där uppfostringsfrågor diskuteras. 
Deltagarna i sådana debatter har i större omfattning än tidigare haft ett faktiskt 
sakmaterial att utgå från. 

När häftena första gången presenterades för allmänheten väckte initiativet stor 
uppmärksamhet, och dagspressen ägnade dem stort utrymme, liksom radio och 
TV. Alla omnämnanden var genomgående positiva. I andra sammanhang hade 
man kunnat tala om en stor PR-framgång och helt uteslutet är det väl inte att 
använda ordet här heller. PR betyder ju public relations. 

Pekpinnar måste undvikas 

Barnavårdsdirektör Karl-Erik Granat h bad i februari 1963 om pengar för att 
trycka och skicka ut de sex broschyrerna i en sammanlagd första upplaga på 
120 000 exemplar för en kostnad av mindre än 50 öre styck. Vid slutet av året 
kunde man distribuera serien. Var detta ett första steg på en ny väg i kontakten 
med allmänheten? 

»Det är inte alls omöjligt, att vi fortsätter på den här vägen», säger hr Granath. 
»Detta kan vara en form att bygga vidare på i andra sammanhang. Mycket av 
det som gäller barn och ungdom i vår tid omgestaltas. Därför behövs upplysning i 
många avseenden, och det räcker inte att till exempel gå via föräldraföreningar
na, där man bara når en förhållandevis liten grupp. I just det här fallet fanns en 
lämplig distributionsform till hands, eftersom vi har databehandlat barnbidrags
registret. Det var enkelt att få ut rätt häfte till rätt familj. Det gäller att för 
varje information till allmänheten finna en bra distributionsform. 
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I kontakten mellan barnavårdsnämnden och allmänheten har vi tidigare haft 
svårt att nå de människor man verkligen vill nå. Genom broschyrerna hoppas vi 
kunna bygga upp en positiv kontakt. På andra håll har man tidigare givit ut lik
nande trycksaker men då som engångsföreteelser och med direkta förslag i sådana 
frågor som fickpengar och kvällstider. Vi har undvikit pekpinnar av det slaget. 
En storstad rymmer så många familjer med olika traditioner och olika vanor. Vi 
valde att ge en fortlöpande information i uppfostringsfrågor genom barnets åldrar. 

Mest glädjande är, om häftena får föräldrarna att uppleva bornavårdsnämn-
den som ett positivt stöd i deras vardagliga fostrargärning. Vi vill vara ett all
mänt förebyggande och positivt uppbyggande organ, som man vänder sig till med 
förtroende.» 

Fler broschyrer redan ute 

Sekreterare Roland öhrn och förste kammarskrivare Åke Kristoffersson tillhör 
båda det arbetslag som står bakom barnavårdsnämndens skriftserie. De upplever 
dagligen betydelsen av de nya kontakter broschyrerna skapar. Det har också visat 
sig, att den tryckta informationen underlättar arbetet för tjänstemännen på nämn
dens expeditioner. Att efter ett samtal med en förälder som behöver ett uppfost-
ringsråd kunna överlämna ett häfte med praktiska anvisningar ger ett stöd ut
över vad som samtalsmässigt kommit fram. 

»Vi har redan följt upp serien 'Barnets åldrar' med ytterligare några häften», 
säger sekreterare ö h r n , »nämligen docent Bertil Söderlings 'Aren mitt emellan', 
som ursprungligen var ett kursföredrag. Detta häfte svarar fritidsavdelningen för. 
Det berör puberteten. Ett nytt häfte är 'Välkommen till daghemmet' som distri
bueras genom barnstugebyrån. Där ger intendent Karl-Lennart Skagemark och 
inspektör G Getreu information åt föräldrar som anlitar våra daghem. Doktor 
Gustav Jonsson på Skå har skrivit 'ABC till barnbyn', en i mitt tycke helt under
bar presentation för föräldrar och gäster. Den har funnits i flera år men först nu 
kommit i tryck. Vårdhemmet Carlslund presenteras i en ny och bildrik broschyr 
som publiceras av Stockholms stads centralstyrelse för undervisning och vård av 
psykiskt efterblivna. Hemmet har plats för 522 psykiskt utvecklingshämmade, var
av 70 bor i de tre nybyggda paviljongerna. Senaste tillbyggnaden omfattar också 
avdelning för fysikalisk terapi, nya verkstäder och en central sim- och gymnastik
anläggning. Se vidare s 291. 

Värdefullt är, att vi kunnat använda yrkesfolk till exempel för lay out av 
'Barnets åldrar'. Teckningarna av kåsören Eld lättar upp. En småsak som färg
valet på omslaget kan noteras: häftena har omslag i ordningsföljden gult på 
första, blått på andra, rött på tredje häftet. Det är i den ordning nyfödda upp
täcker färgerna.» 

Dr Curman: »Vi behöver mer kritik och nya förslag» 

En av specialisterna bakom uppfostringsråden i serien »Barnets åldrar» är doktor 
Hans Curman, som är överläkare för den psykiska barna- och ungdomsvården. 

»Människor som tidigare inte känt till vår existens kommer nu till psykiska 
barna- och ungdomsvården för att få sina problem uppklarade. De har läst om 
verksamheten i broschyrerna. Där har dessa gjort nytta. Annars är det svårt att 
mäta effekten av serien. Tanken var från början att följa upp med en undersök-
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ning av hur häftena togs emot och verkade, men kostnaderna för efterundersök-
ningar blir för stora. Före publiceringen hade vi kontakt med föräldragrupper, 
som fick kritisera och komma med förslag. Det var nyttigt. Några erfarenheter 
har vi fått sedan dess, och andra upplagan har också skrivits om på några punk
ter. Men naturligtvis vill vi veta så mycket som möjligt om effekten. En god 
tanke är att ventilera broschyrerna och deras verkan inom de diskussionsgrupper 
av mammor, som vi har vid barnavårdscentralerna. Kritik och förslag till förbätt
ringar är välkomna, och jag skulle vara mycket tacksam om speciellt intresserade 
människor som kommer i kontakt med 'Barnets åldrar' ville höra av sig.» 

Intern PR får större resurser 

Kanslichef Ragnar Linnér vid barnavårdsnämnden i Stockholm anser at t den 
utåtriktade informationen är så viktig, att den bör utvecklas vidare inom barna
vårdsnämndens samtliga vårdgrenar. Detta kommer också att ske efter hand. Men 
information är också behövlig inåt. 

»Hela detta fält är oerhört väsentligt, både den utåtriktade och den interna 
informationen. Vi har så många anställda inom barnavårdsnämnden och så 
många verksamhetsgrenar. Det krävs alltså upplysning också inom nämnden, och 
vi vill se vårt informationsprogram genomfört både genom kurser och trycksaker. 
Det kommer att sättas in större resurser än tidigare på denna verksamhet.» 

Mammor glömmer på en timme 

Svårigheterna att få personal till barnstugorna försöker barnavårdsnämnden an
gripa på flera sätt. Med en broschyr och ett bildband om verksamheten på stu
gorna vill man intressera fler för denna speciella vårdgren. Lärarseminarier runt 
om i landet skall besökas av chefen för barnstugebyrån i Stockholm, intendent 
Karl-Lennart Skagemark. Även föräldraföreningarna kan räkna med intendentens 
medverkan vid visningar av bildbandet. Det svåraste problemet av idag är inte 
att få anslag eller skaffa lokaler. Vad som främst hämmar utvecklingen är perso
nalbristen. 

En klarläggande broschyr om föräldrars rättigheter och skyldigheter i samband 
med att barnen tas om hand för samhällsvård planeras av nämnden. Den får nam
net »Vad vill barnavårdsnämnden?» och berör vårdnadsproblem som kan uppstå 
i samband med bl a sjukdom och bostadsbrist. Föräldrar i sådana svårigheter är 
ofta ängsliga att i en tillfällig nödsituation utnyttja möjligheten att få hjälp med 
barnens vård under en tid. Häftet vill tala om hur hjälpen ges. 

Ensamstående mödrar informeras om sina sociala förmåner i två nya broschy
rer. I »Bo på mödrahem» berättas om verksamheten ur gästens synvinkel. I »Barn 
på barnhem» får både föräldrar och barn en inblick i förhållandena vid nämn
dens hem på landet. 

Innan en mamma lämnar BB har läkaren ett samtal med henne. Doktorn be
rättar om barnavårdscentralerna, ger modern goda råd och talar om vilket stöd 
från samhällets sida hon har rätt att vänta. Dessa samtal har visat sig värdelösa. 

»Vi har gjort en undersökning av hur mycket mammorna efteråt minns av de 
samtalen», säger sekreterare Roland Öhrn. »Redan efter en timme har de flesta 
glömt varje ord av vad läkaren sade. Och det är väl i och för sig inte att undra 
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Kommunala råd till föräldrar 

Många föräldrar blir oroade av sina småbarns ofta livliga sätt att visa sina känslor 
när de blir arga och besvikna. Men det är fullt normalt att ett litet barn 
sparkar och skriker om det inte får som det vill. Förmågan att behärska sig 
kommer först med åren. Om man bryskt stoppar känslostormarna är det risk för 
att man även hämmar barnets förmåga att visa sina känslor av ömhet och 
förtroende — också på längre sikt. 

Genom oss föräldrar får barnet sina första upplevelser av kärlek och trygghet, 
men också av bekymmer och konflikter. Det är lätt att förstå, att barn som har 
det bra med sina närmaste blir mer förtroendefulla och vänliga mot andra än de 
som ständigt upplever otrygghet och bristande förståelse. Här gäller det den 
grundton i hemmet som vardagslivet byggs upp på — inte de tillfälliga svårigheter 
som då och då drabbar oss alla utan att behöva skadligt påverka våra barn. 

Gränserna mellan fantasi och verklighet är oklara och 5-åringen har ofta en glad, 
skapande fantasi, som inte skall misstolkas som en benägenhet att ljuga. Den 
viktiga förmågan att skilja på mitt och ditt, sanning och lögn mognar fram så 
småningom — förutsättningarna är ökad erfarenhet och trygghet i tillvaron. När 
barn i denna ålder tar eller »hittar» andras ägodelar, är det inte att betrakta som 
snatteri och de skall inte straffas för det. 

Brytningsåren innebär ofta för föräldrarna en balansgång mellan att ge frihet 
och hålla igen, mellan förtroende och förbud. Takt, förståelse och tålamod är de 
bästa hjälpmedlen. 

Men — puberteten är också en tid då vi kan möta våra barn på ett nytt sätt. 
Vi kan finna nya gemensamma intressen och resonera om saker och ting på ett 
jämbördigt plan. Puberteten är också en positiv och stimulerande ålder, där 
ungdomarnas friska syn på livet och på det som rör sig i tiden har mycket att ge 
oss vuxna. 

Det är viktigt att föräldrarna visar att de gillar att barnen har kamrater och att 
dessa är välkomna hem. Hur trångt man än har det hemma är det av värde, att 
ungdomarna får samlas då och då, spela grammofon, diskutera och sällskapa. 

Utan att tränga sig på dem kan man visa att man intresserar sig för dem på 
allvar. Många barn i denna ålder vill ha »föräldrafritt» på sina fester och skivor, 
men det behövs att vi vuxna finns i närheten. De är ännu inte mogna att lämnas 
alldeles ensamma och utan tillsyn en hel kväll. 

»Fröken» blir den nya auktoriteten i barnets liv och vad »fröken har sagt» 
betyder nästan mer än vad mamma och pappa säger. Hon blir också något av en 
mamma för sina elever, och att tycka om fröken och att tycka om skolan blir för 
barnen samma sak. De vill berätta allt för henne, söker beröm och uppskattning 
från henne och har behov av att stå henne nära. Barnet känner trygghet om 
föräldrarna låter det behålla denna idealiserade bild av fröken. 

Teckningar av signaturen Eld ur skriftserien »Barnets åldrar», varifrån också texten hämtats. 
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på. När modern skall lämna BB är hon givetvis ytterst spänd och har tankarna på 
barnet, på mannen, på hemmet. Hon kan inte koncentrera sig på läkarens goda 
råd.» 

Den slutledning barnavårdsnämnden gjorde efter undersökningens resultat var 
att man inte kan undvara det skrivna ordet, när det gäller kommunal information. 
Nu skall varje mamma få en broschyr om barnavårdscentralerna med sig hem. 
Där hittar hon också adresser och skötselråd som kan bli aktuella den närmaste 
tiden. 

I fortsättningen ämnar barnavårdsnämnden utnyttja mödrarnas lediga timmar 
på BB till ytterligare information inför mammornas kommande vårduppgifter på 
egen hand. Det skall ske genom visning av informativa bildband inne i salarna på 
BB. 

Utan tvekan har Stockholms barnavårdsnämnd hunnit längst bland alla kom
munala organ ifråga om upplysning till konsumenterna om våra sociala förmåner. 
Man hoppas livligt att nämndens insatser bildar skola både för landets övriga 
barnavårdsnämnder och för alla andra myndigheter som har kontakt med allmän
heten. 

Stockholmsskolornas arrangemang för fritidsverksamhet 

som utövas parallellt med barnavårdsnämndens fritidsavdelning, bör erinras 
om i föreliggande kartläggning av huvudstadens föranstaltningar för barn och 
ungdom. Årskostnaden går upp emot en miljon. 

1. A l l m ä n f r i t i d s v e r k s a m h e t : trä- och metallslöjd, teater, maskin
skrivning, gymnastik, sömnad, musik m m. Detta samlar omkring 1 500 grupper 
med ca 25 000 deltagare. 

2. Y r k e s o r i e n t e r a n d e f r i t i d s v e r k s a m h e t : motormekanik, elek
troteknik, skrädderi m m. 

3. L ä s a f t n a r . 
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Fler både hel- och deltidsanställda 
hemvårdarinnor ! 

Ca 11 000 hem betjänades av Sociala Hemhjälpen 

Intervjuuttalande av intendent BRITTA SJÖGREN 

De familjer, framför allt barnfamiljerna med småttingar, som inte un
der årens lopp någon gång och vid något tillfälle stått i en bekymmersam 
situation, då de känt sig maktlösa och hjälplösa — de är antagligen lätt 
räknade. Det kan hända så mycket, ett plötsligt sjukdomsfall, en olycks
händelse eller något liknande problem kan på ett par sekunder bringa 
hela familjens normala liv ur gängorna. Kanske kan en granne tillfälligt 
rycka in, kanske kan en mormor eller farmor komma och ta hand om 
barn och hushåll. Men sådan hjälp blir i våra dagar, då allt flera kvin
nor förvärvsarbetar långt upp i mormorsåldrarna, allt mera sällsynt, och 
ännu värre blir det då svårigheterna sträcker sig över en längre period. 

I Stockholm — och på allt flera platser landet runt — kan man i så
dana och liknande situationer vända sig till Sociala Hemhjälpen. Redan 
1924, en tid, som för många annars ter sig tämligen idyllisk •— det fanns 
ju hembiträden att få om man hade pengar och kunde betala — tillkom 
Hjälpbyrån för barn och hem, som disponerade ett litet antal hemvårda
rinnor men som givetvis redan då gjorde en betydande insats, även om 
behovet inte på långa vägar tillnärmelsevis liknade dagens situation — 
katastrofsituation, har man väl nästan skäl att säga. 

1944 övertogs verksamheten av Stockholms stad enligt en kungörelse 
om hemhjälp i kommunal regi enligt socialstyrelsens anvisningar. Sam
tidigt beslöts om statsbidrag till verksamheten, och detta bidrag utgick 
fram till 1960, bortföll sedan för att nu åter utgå med 35 procent av 
nettokostnaderna. 1955 beslöts om en ingripande omorganisation av verk
samheten och året därefter fick Sociala Hemhjälpen en ny chef, intendent 
Britta Sjögren, som för övrigt blev och fortfarande är Stockholms enda 
kvinnliga förvaltningschef. 

I Sociala Hemhjälpens högmoderna lokaler i Torkel Knutssonsgatan 20 
sjuder det av verksamhet, framför allt om man råkar titta in någon av de 
tidigaste morgontimmarna. Då ringer telefonerna i ett, då kommer det 
nödrop från alla håll i staden. En mamma har blivit sjuk — vem skall ta 
hand om småttingarna —• en liten unge ligger i feber och kan inte få 
komma till daghemmet men mamma måste i väg till sitt arbete. Alla 
nödropen slutar i en bön om hjälp, och i de allra flesta fall är snart också 
en hjälpare på väg, efter en blixtsnabb aktion av någon av Sociala Hem
hjälpens socialassistenter. 

Det är helt fascinerande att se hur hela denna hjälpverksamhet är upp
byggd — än mer fascinerande är det att tänka sig vilken trygghet det 
måste vara att så snabbt kunna få en verkligt kunnig och pålitlig hjälp i 
huset. — Ändå måste jag först och sist säga att fler hemvårdarinnor är 
vårt stora önskemål, framhåller intendent Sjögren, som är helt med
veten om att behovet växer för varje år som går. 1955 hade vi ca 175 
hemvårdarinnor, nu har vi omkring 250 heltidsanställda plus ett sjuttio-
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tal, som arbetar på deltid. 1955 utfördes 52 OOO dagsverken, alltså exakt 
tusen i veckan hela året runt, men 1964 hade antalet stigit till nära 
100 000, däri inräknade barnvårdarinnornas arbetsdagar. Och allt talar 
för att behovet kommer att fortsätta att öka i samma takt eller än mer. 
Vi behöver alltså fler hemvårdarinnor i heltidstjänster men i lika hög 
grad flera deltidsarbetande, som vi i första hand kunde placera hos skol
barnsfamiljerna. Om mamma ligger på sjukhus, pappa är på sitt arbete 
och barnen i skolan, så behöver ju inte en hemvårdarinna vara där hela 
dagen, men hon är desto mera nödvändig när barnen kommer hem för 
dagen. 

Förra året fick Sociala Hemhjälpen 12 333 ansökningar om hjälp — 
och hjälpte 11 059 av de sökande. Av mellanskillnaden kan det kanske 
låta som om många hade blivit utan, säger intendent Sjögren, men det 
förhåller sig snarare så att familjerna i de flesta av dessa fall lyckats lösa 
sitt problem på annat sätt, fått annan hjälp eller kanske måst lägga in 
det sjuka barnet på sjukhus. Kanske var det 500 som man nödgades säga 
nej till, och det är naturligtvis ändå illa nog. 

Hur fungerar nu organisationen, om en familj en dag finner sig helt 
strandsatt och inte vet sig någon levande råd? Ja, det är verkligen inget 
invecklat förfarande, och om det till äventyrs skulle finnas någon doft av 
byråkrati i Hemhjälpens lokaler, så hinner den i alla händelser aldrig 
lagra sig över kortregister och funktionärer. Vad gör man — jo, man 
ringer till Sociala Hemhjälpen, får kontakt med någon av socialassisten
terna, som sitter med vardera två telefoner framför sig, och framlägger 
sina bekymmer. Man klargör situationen i korta ord, man uppger namn 
och adress — anser då socialvårdsassistenten att en hjälpinsats är befo
gad, så tar hon den andra telefonen på skrivbordet och ringer upp någon 
av hemvårdarinnorna. Det behöver inte ta många minuter, innan saken 
är ordnad. 

Nå, undrar man kanske, men förekommer ingen behovsprövning då? 
Jovisst gör det det, men förutom den bedömning, som socialvårdsassisten
ten vid det korta telefonsamtalet kan göra, så sker behovsprövningen i 
efterhand. På två sätt, kan man kanske säga, ty dels är det ju behovet 
av praktisk hjälp, som hemvårdarinnan, när hon kommer, snabbt får 
klart för sig — det händer att hon vänder i dörren — och dels den eko
nomiska behovsprövningen, som avgör om familjen i fråga skall behöva 
betala full avgift, för närvarande 4 kronor i timmen, mindre eller ingen
ting alls. Till hjälp för den ekonomiska bedömningen har man en väg
ledande taxa, alltså inga tabeller som säger att vid så eller så stor inkomst 
skall man betala en viss summa. Det är så många faktorer som spelar in; 
har familjen haft det trassligt länge så att ekonomin redan före den 
akuta hjälpsituationen är underminerad, så måste hänsyn tas till detta, 
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likaså tar man hänsyn till långvariga sjukdomsfall och andra omständig
heter. Men vad den praktiska behovsprövningen beträffar, så finns det 
ännu en sak att tillägga — om det är så att en mamma ligger sjuk, men 
pappa finns hemma hos familjen, kanske på en ledig lördag, så behövs 
ingen hemvårdarinna. Då är det pappas jobb att sköta om sin familj. 

Någon tidsbegränsning för den sociala hemhjälpen till timmar eller da
gar existerar inte. — Har vi åtagit oss att försöka hålla en familj på föt
ter i en besvärlig situation, så tänker vi också fullfölja åtagandet, säger 
intendent Sjögren med eftertryck, och hon tillägger att det skulle vara 
bortkastat arbete att dra in hjälpen efter en viss tid, om familjen inte 
vid det laget hunnit få en annan lösning på sin situation. Framför allt 
för barnen skulle det vara direkt skadligt om de först finge uppleva att 
t ex mamma bleve sjuk och lades in på sjukhus, sedan att det kom en 
främmande tant i huset;— som de skulle få lov att försöka vänja sig vid 
— och att sedan den främmande tanten skulle försvinna och de själva 
kanske skickas till barnhem. 

Genomsnittssiffran för antalet hjälpdagar uppgår för närvarande till 
tolv dagsverken, vilket betyder att många får hjälp både längre och kor
tare tid. Ingen tidsbegränsning alltså, säger intendent Sjögren, men där
emot kan det naturligtvis hända att vi föreslår familjen att försöka ord
na på annat sätt eller hjälper dem att hitta en annan lösning. 

Behovet av hemvårdarinnor i familjerna stämmer i stort sett överens 
med skolterminerna. Sommartid är barnen kanske på landet eller är nå
gon av föräldrarna ledig, och då klarar man sig i stort sett själv. Under 
terminerna kan antalet ansökningar kanske vara 1 200 per månad — 
sommartid bara en fjärdedel därav eller däromkring. Detta gör dels att 
hemvårdarinnorna kan få sommarsemester, vilket de väl behöver under 
ett så påfrestande arbete, dels att Sociala Hemhjälpen i någon mån kan 
hjälpa Hemtjänst för gamla. 

Påfrestande, krävande, ja, det har man alla skäl att säga att hemvår
darinnornas arbete är. De kanske arbetar i tjugo—trettio olika familjer 
per år, och varje fall betyder en ny familj, en ny miljö, nya människor 
och nya problem. Arbetet är som regel tungt och ansvaret mycket stort. 
Inte har de någon att fråga till råds — s k a l l inte ha det, eftersom det 
i deras arbetsuppgifter ingår att försöka klara ut varje situation, hur be
svärlig den än kan vara — och de får inte stå handfallna, vad som än 
kan inträffa. Det är inte små krav man ställer på dem. Å andra sidan 
måste naturligtvis sägas att de nästan alltid möts med stor uppskattning — 
och med stor respekt, kan man kanske tillägga, vilket kan ha sin stora be
tydelse, när det är pretentiösa och ibland bråkiga äkta män de har att 
göra med. Den avigsidan finns förstås också i arbetet. 

I hemhjälpspersonalens instruktioner, som vid anställningen erhålls 
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skriftligt med mottagningsbevis ingår bl a följande: . . . iaktta sträng tyst
låtenhet rörande hemmen, dessas hälsotillstånd, ekonomi och personliga 
förhållanden. 

Hemvårdarinneutbildningen 

De krav, som ställs på hemvårdarinnorna, gör att deras utbildning givet
vis är en viktig fråga, säger intendent Sjögren, som suttit som expert i 
familjeberedningen just när det gällt utbildningsorganisationen. Nyligen 
har beslutats om en ganska väsentlig förändring. Tidigare har man haft 
en femton månader lång kurs vid husmodersskola, lanthushållsskola eller 
liknande för dem som varit »nybörjare» samt en tre månaders prov- eller 
kompletteringskurs för sådana som redan förut haft en huslig grundut
bildning och egna erfarenheter från eget eller annans hushåll. 

Nu finns det i stället tre alternativ. Den som gått grundkursen, yrkes
skolans hushållskurs på 21 veckor, och som fyllt 18 år, får gå en hem-
vårdarinnekurs på 18 veckor, skall därefter ha fem månaders hushålls
praktik och sedan ytterligare en veckas avslutningskurs — det är det förs
ta alternativet. Det andra gäller för sådana, som har fem års tidigare er
farenhet av eget eller annans hushållsarbete. De går samma 18-veckors-
kurs men slipper den påföljande praktiken. Och den tredje gäller dem, 
som har en viss praktisk erfarenhet och nu kan gå en 4 veckors hem-
samaritkurs och 14 veckors hemvårdarinnekurs. I samtliga fall finns sedan 
fortbildningskurser för dem som ytterligare vill kvalificera sig. Utbild
ningen ligger numera under den nya skolöverstyrelsen. Att yrkesskolorna 
inrymmer hemvårdarinneutbildningen visar att samhällets värdering av 
hemarbetet verkligen förändrats i positiv riktning. En heltidsanställd 
hemvårdarinna är t ex placerad i samma lönegrad som ett kanslibiträde. 

Sociala Hemhjälpen anpassas efter det förändrade sjukvårdsväsendet 

I Stockholm har Sociala Hemhjälpen dessutom numera en egen fort
bildningskurs — den startade i augusti 1964 och pågick under 5 veckor 
med full lön under kurstiden. Syftet med den är att utbilda en del av per
sonalen, 20 hemvårdarinnor i första omgången, för specialiserade uppgif
ter. De skall sedan kunna fungera som ett slags utryckningspatrull, som 
får träda in vid särskilt svåra situationer, t ex vid fall av psykisk sjukdom i 
hemmet. Är man inte van vid eller beredd på sådana situationer som då 
kan uppstå, klarar man inte uppgiften, understryker intendent Sjögren. 
Likaså kan det vara nödvändigt med en viss sjukvårdsutbildning, som 
kommer till användning t ex då en mamma skickas hem från sjukhus efter 
en operation. Hela sjukvårdsväsendet förändras ju för närvarande. För 
psykiskt sjuka försöker man i allt större utsträckning dagbehandling, då 
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de fortfarande kan bo kvar hemma. Sociala Hemhjälpen måste nu anpassa 
sig efter de förändringar som sker, och det är en stor tillgång att vi också 
har möjlighet att göra det, säger intendent Sjögren. 

Vi möts överhuvudtaget av den största förståelse från myndigheternas 
sida, betonar intendenten. Vi har ett stående löfte om att få utvidga verk
samheten efter behov, vi samarbetar med läkare, kuratorer och andra 
instanser och har mycket goda erfarenheter av denna kontakt. 

En av hemvårdarinneyrkets avigsidor — varibland här inte har nämnts 
den stora smittorisken som de hela tiden måste utsätta sig för — är att de 
i arbetet inte har någon personlig kontakt alls med arbetsledning eller 
arbetskamrater. Jo, en socialassistent kommer ibland till arbetsplatsen, i 
synnerhet när det är nya hemvårdarinnor eller en kanske ovanligt be
svärlig familjesituation, för att bistå och skaffa sig en uppfattning om 
bekymren. Men kontakten hemvårdarinnorna emellan måste vi ordna på 
annat sätt, säger intendenten, och berättar att hemvårdarinnorna en kväll 
i månaden kan samlas i lokalen i Torkel Knutssonsgatan 20 för att dricka 
kaffe, höra föredrag men framför allt träffas och utbyta synpunkter och 
erfarenheter. Men dessutom ordnas många olika kurser, de flesta med stor 
anslutning. Det kan vara kurser som gäller dem själva och deras arbete, 
som t ex fotvård, rygg-gymnastik, arbetsställningar, psykologi osv men 
också språkkurser och mycket annat. En kurs i serviceteknik står på pro
grammet. Dessutom ordnas i stadens regi kurser om andra sociala nämn
der, som hemvårdarinnorna i sitt arbete har nytta av att känna till. Och 
givetvis utflykter, samkväm och personalfester, som ökar trevnaden och 
sammanhållningen i yrket. 

Hemvårdarinnorna är anställda som tjänstemän på ordinariebildande 
tjänster med heltids- eller deltidsanställning. För att tillgodose hjälpbeho
vet vid anhopning av ansökningar under höst- och vårmånader anlitas 
extra arbetskraft mot timlön. 

Barnvårdarinnor minskar smittorisken på daghemmen 

Allt detta gäller nu hemvårdarinnorna —• att de i n t e kan utnyttjas, 
om ett par föräldrar får lust att ta en veckas barnfri semester borde kan
ske inte behöva påpekas, även om sådant förekommer — men dessutom 
ryms inom Sociala Hemhjälpens allt mera vittomfattande ram ännu en 
kategori av hjälpare, nämligen barnvårdarinnorna eller barnvakterna, som 
man också kan kalla dem.1 Deras verksamhet organiserades 1945, 1955 
hade de utfört 2 000 dagsverken, 1958 hade antalet växt till 6 000 och 
1964 till hela 33 000, vilket säger åtskilligt om det växande behovet. 

1 Barnvårdarinneverksamheten i landet sorterar under socialstyrelsen. Enligt styrelsens 
statistik har ett tjugofemtal kommuner sådan verksamhet. Stockholms stad har den 
största institutionen. Förra året gav arbetsmarknadsstyrelsen omskolningsbidrag till 300 
blivande barnvårdarinnor, för läsåret 1965/66 räknar man med ca 450 elever. 
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1964 fick 5 563 familjer hjälp med tillsyn av sina sjuka barn. Ansökning
arna var 6 190. 

Barnvårdarinnorna skiljer sig från hemvårdarinnorna genom att de 
genomsnittligt är betydligt äldre, de flesta mellan 55 och 65 år och en hel 
del ännu äldre. De har ingen obligatorisk utbildning, men det finns en 
kurs på 72 timmar, som de kan gå om de vill. De flesta av dem är äldre 
husmödrar, som själva har barn och barnbarn — det är verkligen ganska 
viktigt i sammanhanget eftersom de ofta har en stor fond av lugn och 
trygghet att förmedla till de barn, som de kommer till, och till deras ofta 
unga och oerfarna mödrar. 

Barnvårdarinnorna hjälper i första hand de ensamstående mödrarna, 
när deras barn blir sjuka och inte kan få komma till daghemmen, där 
man av naturliga skäl och för smittoriskens skull måste hålla smittoförare 
borta från andra barn, säger intendent Sjögren. Och vi har faktiskt bevis 
för att våra barnvårdarinnor minskar smittorisken på daghemmen — det 
har till vår glädje barnläkare talat om för oss. 

Av vikt är ju barnvakten för övrigt inte bara när det gäller den en
samstående mamman och hennes sjuka barn. Kommer en barnvakt, så 
kan mamman med lugn gå till sitt arbete, slipper frestas att sjukanmäla 
sig själv och hindras inte i sin karriär. För arbetsgivaren är det givetvis 
också av vikt att i större utsträckning kunna räkna även på småbarns
mammornas arbetskraft och daghemmen behöver inte riskera att barn 
kommer dit, som kanske bort stanna hemma. För övrigt kan nämnas att 
daghemmen ofta själva tar kontakt med Sociala Hemhjälpen. Det hän
der att ett barn insjuknar där under dagen, så att personalen har skäl 
att förmoda att det måste stanna i sängen en eller flera dagar framåt. 
Då varskor man Hemhjälpen, som försöker ordna så att en barnvakt finns 
i beredskap nästa dag. Ansökan om hjälp till passning av sjuka barn be
höver inte åtföljas av läkarintyg. 

Men inte bara sjuka barn kan få hjälp av barnvakten — ibland kom
mer en sådan till friska barn också. Det kan t ex vara så att en hem-
arbetande mamma behöver ha några timmar på sig för att gå till en sjuk
huspoliklinik, få behandling hos en sjukgymnast eller liknande fall, då hon 
inte kan ha småbarnen med sig. Då kan det gå att få en barnvakt från 
Sociala Hemhjälpen — däremot i n t e för att gå på realisation eller till 
hårfrisörskan. 

Det är emellertid ytterst sällan, som någon försöker missbruka Sociala 
Hemhjälpens arbetskrafter. De som begär hjälp, befinner sig som regel 
i en betryckt situation och skulle stå sig slätt, om inte en barnvakt kunde 
komma. Grannhjälp kan man kanske få någon gång men sällan för 
längre tid, och den unga mammans egen mamma befinner sig kanske 
i eget yrkesarbete eller är bosatt i en annan del av landet — bådadera 
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blir som sagt allt vanligare. Ansökan om barnvårdarinna kan ske på 
hemhjälpsbyrån redan från kl 6.30 på morgonen för att mödrarna om 
möjligt skall kunna erhålla hjälp samma dag. 

Kostnaderna för hemhjälp genom barnvårdarinnor överstiger kostna
derna för tillsyn på barndaghem, vilket motiverar en högre taxa för 
den förstnämnda hjälpformen. Högsta timavgiften för barnvårdarinna är 
1 krona. 

Behovsprövad är barnvaktshjälpen på samma sätt som den övriga. För
äldrarnas avgifter för hjälp av barnvårdarinna är avpassad efter den sam
manlagda inkomsten av arbete och underhållsbidrag samt antalet barn i 
familjen efter samma grunder, som tillämpas inom den sociala hemhjäl
pen. I stadsfullmäktige har motionerats om samordning av avgifterna 
för barntillsynen på daghem och genom barnvårdarinnor. Barnvakterna 
själva får 5,75 i timmen. Vid minst 8 hela dagars arbete per månad utgår 
enligt nya semesterlagen 9 procent av årsinkomsten i semesterersättning. 
Tilläggas kan säkert att både de själva och de unga mammorna, liksom 
deras barn, som regel har stort personligt utbyte av kontakten. För mam
man betyder det en trygg kontakt med den äldre generationen, som an
nars kanske finns på långt avstånd eller inte alls inom räckhåll, för barnet 
lugn och trygghet och för barnvakten — ja, i varje fall mycket ofta — en 
givande kontakt med yngre människor och en mycket viktig uppgift, som 
kanske är just vad de själva behöver och längtar efter. 

Den sociala hemhjälpsverksamheten i Stockholm 
är uppdelad på 3 olika nämnder 

1 Social hemhjälp till barnfamiljer genom hemvårdarinnor och barnvårdarinnor 
erhålles genom sociala hemhjälpsbyrån, som lyder under Hemhjälpsnämndens 
förvaltning. 
Tel. vx 68 05 00. 

2 till åldringar och invalider genom hemvårdsbiträden som erhålles genom sociala 
byråerna och Socialnämndens hemhjälpsverksamhet. Hjälpen har inte social
vårdskaraktär. Hemvårdsbiträden har inte särskild utbildning. Även hjälp med 
nattvak, fotvård, matdistribution m. m. kan erhållas. 
Tel. Socialbyråerna. 

3 Hemsjukvård meddelas och samordning av utplacering av patienter från sjuk
husen till vård i hemmet sker genom Sjukvårdsstyrelsens placeringscentral, var
under även hemsamaritkommittén lyder. Hjälp meddelas i hemmen genom hem
samariter, som har erhållit viss undervisning i sjukvård och hemvård m. m. 
Tel. vx 68 00 00. 
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Storstadsavtal hindrar sommar åt 
storstadsbarn 

Sommaren 1964 vistades 3 687 barn från Stockholm i 2 905 enskilda 
sommarhem. Barnavårdsnämndens sommarbarnsbyrå skaffar hemmen 
och betalar hela inackorderingen med 7 kr om dagen. Ungefär hälften 
av barnen är i förskoleåldern, de övriga i skolåldern. Hemmen är spridda 
över hela landet men mycket ojämnt fördelade på olika län. I Jön
köpings län placerades 428 barn, i Skaraborgs 373, Västernorrlands 340, 
Kalmar 282, Södermanlands 229 och Värmlands län 211. Sex län sva
rade därmed för vården av drygt hälften av barnen. Inom övriga län 
vistades mellan 31 och 155 barn. 177 fick sommarhem inom Stockholms 
stad och 146 i Stockholms län. 

•— På västkusten har vi inte många sommarhem, säger inpektör John 
Perup på sommarbarnsbyrån. Det beror delvis på turismen. Sommar
hemmen gör en stor insats, och här finns verkliga skäl att tala om hjälp 
åt samhället när daghem och familjedaghem stängs. Barnen kommer in 
i en familjemiljö, med vuxna och barn, och det ger trygghet. Erfaren
heter från rådgivningsbyråerna visar, att många barn som under vin
tern har problem i sin egen miljö och i skolan under vistelsen i sommar
hemmet växer samman med miljön där och frigörs från störningar. 
Sommarvistelsen ger ofta föräldrarna den kontakt som behövs för att de 
själva i fortsättningen skall göra upp med sommarhemmet. Vi råder 
dem då att försäkra barnen för olycksfall. Tidigare har de skyddats av 
vår kollektivförsäkring. 

Tre fjärdedelar av föräldrarna, som ansöker om sommarhem, har en 
beskattningsbar inkomst under 5 700 kr (ca 11—12 000 före skatt). 
Oftast är det ensamma och ogifta föräldrar. Nämnden betalar hela in
ackorderingen och staten resorna. Om den beskattningsbara inkomsten 
är högre, kan dispens ges om sociala eller medicinska skäl föreligger för 
barnens placering i sommarhem. Vistelsen betalas då av nämnden, me
dan föräldrarna svarar för resorna. Dessa föräldrar har ofta redan kom
pletterande sociala bidrag till sin inkomst. Gränsen för den beskattnings
bara inkomsten 5 700 kr har inte höjts på många år. 

Sommarhemmen undersöks och godkänns varje år. 
— Stockholms stad är omgiven av kommuner som i sina annonser 

erbjuder sommarhemmen 10 kr för barn och dag, säger inspektör Perup. 
Detta har gjort läget kärvt för oss som genom överenskommelse mellan 
storstäderna är bundna att betala 7 kr. Föräldrarna får inte heller skju
ta till de tre kronorna. Avsikten är att kommunerna helt skall stå för 
kostnaderna. De som blir lidande är barnen. Många hem anmäler sig 
hit först när de övriga kommunerna fyllt sitt behov. Följden är att 
barnen kommer ut på landet först i juli i stället för i juni. 10 kr om 
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dagen är ingen oskälig ersättning för tillsyn och vård dygnet runt. Det 
betalar man här för familjedaghem, dit barnet i alla fall kommer tvät
tat, klätt och efter ett mål mat. 

Barnavårdsnämnden i Stockholm har begärt en höjning av beloppet 
och avvaktar fullmäktiges beslut. Sommarbarnsersättningen har även 
uppmärksammats av sociala sektionen vid Stadsförbundet och Kom
munförbundet. Man har gjort en undersökning för att få en uppfatt
ning av läget i hela landet och kommer under 1966 att ta upp frågan 
om en rekommendation angående denna ersättning. 

Månadens bok är sedan någon tid tillbaka en stående rubrik i barnavårdsnämndens 
personaltidning. Här recenseras nyutkomna barnböcker lämpliga att läsa för barnen 
i barndaghemmen men också aktuell litteratur som kan nyansera och berika 
barnavårdarnas människokunskap. När Sociala Meddelandens reporter senast 
besökte redaktionen för personaltidningen låg där en försvarlig trave färska böcker 
cch överst på traven Irja Browallius Regn på gröna knoppar. Den var hörbar-
ligen högt skattad av nämndens barnkunniga folk. 
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Inte lätt med skolungdom i Stor-Stockholm 

Lås alla toaletterna, säger skolöverläkaren efter rapport 
om oordning och skadegörelse 

Skolöverläkaren i Stockholm, dr SVEN-IVAR ROLLOF, föreslår att alla elever vid 
Stockholms skolor skall bli »nyckelbarn» i en ny betydelse. De skall få tillgång till 
skolornas toaletter endast efter att ha lånat nyckeln av vakthavande lärare, vakt
mästaren eller annan anställd. Detta anses vara enda möjligheten att undvika en 
skadegörelse, som i flera skolor tagit sig skrämmande former. 

På uppdrag av skoldirektören i Stockholm har skolöverläkaren företagit en ut
redning över skadegörelsen. Den direkta anledningen till detta var uppgifter i 
dagspressen om skadegörelse på skolornas toaletter. Under vårterminen 1965 ut
sändes till samtliga skolläkare och skolsköterskor en enkät där bland annat frågor 
beträffande typ av toaletter (masstoaletter eller separata toaletter), förekomst av 
tvål, handduk, disciplinproblem (t ex rökning, förstörelse av inredning), dagstäder
skans inflytande etc skulle besvaras. Vidare anmodades man komma med förslag 
till förbättringar av missförhållanden. 

Undersökningen omfattar 4 2.00 elevtoaletter i Stockholm och ger bl a följande 
besked : 
F l i c k s k o l o r n a : Endast korridortoaletter (106 st) , samtliga olåsta. Rent och 
snyggt. Välförsett med tvål, handduk, papper trots att fyra skolor saknar dagstä
derska. Ingen åverkan av betydelse. Rökproblem endast i två skolor. Genom att 
anställa dagstäderska har två av flickskolorna fått bort missförhållanden. Men i 
två skolor bättrade sig eleverna utan städerska. 
Y r k e s s k o l o r n a : 344 olåsta toaletter, 2 låsta. Modernt, prydligt. Eleverna 
tycks värdesätta god ordning. Får fint betyg av skolläkarna. Ingen enda yrkesskola 
rapporterar skadegörelse. 
L ä r o v e r k e n : En hel rad problem från de mest banala till verkligt besvärliga 
med grov skadegörelse. Av 24 läroverk har i 15 samtliga toaletter varit tillgängliga 
för eleverna, i övriga nio skolor har enstaka upp till närmare 44 procent varit av
stängda större delen av läsåret. De skolor som haft ett flertal toaletter avstängda 
är få. I 22 av de 24 läroverken finns en eller flera våningstoaletter. Elva har kvar 
toaletter av masstyp. I fyra skolor finns inte dörrar på WC-båsen, men i fem där 
dörrar funnits, har dessa avlägsnats, varav i ett fall av eleverna och i fyra fall av 
skolledningen på grund av åverkan eller som det heter i utredningen därför att 
»företagsamma elever låst dörrarna». 

Handdukar och tvål saknades vid inspektionen i april 1965 praktiskt taget helt 
på tre skolor. I tio fanns tvål vid enstaka tvättställ. Dagstäderska fanns endast i 
fem skolor. Övriga 19 har fått klara sig utan. I fyra av de fem skolorna med dag
städerska har noterats en förbättring i förhållandena sedan städerskan anställdes. 

I mer än hälften av läroverken upprätthålls vakthållning på toaletterna, oftast 
av lärare. Rökproblem noteras från 18 skolor. 

Flickor klottrar värst och fulast 

Otrivsamheten är utbredd i sju läroverk, varav två trots dagstäderska. I en av 
dessa skolor betecknas flickorna som värre än pojkarna, i synnerhet när det gäller 
nedklottrade väggar och dörrar. Förutom popstjärnors namn och hyllningar till 
idolerna förekommer direkta snaskigheter av ett slag, som tidigare endast sågs på 
manliga bekvämlighetsinrättningar. 

I läroverken finns en klar gräns beträffande skadegörelsen. Gymnasisterna gör 
sällan åverkan på sina toaletter i motsats till eleverna från enhetsskolans högsta
dium, rapporteras från sådana skolor där de två åldersgrupperna har skilda toa
letter. 
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Den låsta dörrens politik 

G r u n d s k o l a n : Uppgifter från 112 skolor med 2 859 WC visar att 52 skolor 
har kvar utetoaletter av gammal masstyp utan dörrar. Olåsta toaletter hela året 
har 89 skolor. I fem skolor har samtliga toaletter varit låsta under lektionerna och 
öppna under rasterna. Vaktmästare, lärare, dagstäderska eller skolexpedition läm
nar ut nyckel vid behov under lektionerna. På dessa fem skolor har den låsta dör
rens politik radikalt förändrat situationen. Borta är gängbildning på toaletten och 
det mesta av skadegörelsen. 

övriga skolor har problem av samma slag som flera av läroverken med rökning, 
oordning och skadegörelse. Av de 112 grundskolorna hade 90 prydliga toaletter. 
Från 17 skolor rapporteras lindrig skadegörelse, från 6 måttlig, från 19 svårare och 
från 4 grav åverkan. Svårigheter med rökning angavs från 41 skolor, varav 14 var 
låg- och mellanstadieskolor. Man hade dagstäderska i 75 skolor och av dem uppgav 
66 förbättrad ordning. Endast 8 skolor talar om värre problem med skolans toaletter 
under senaste åren. 

Skolornas läkare och sjuksköterskor gavs vid undersökningen möjlighet att själ
va komma med förslag till förbättringar. Man önskade ökad information till för
äldrar och elever men också inredning som håller bättre. Ökad vakthållning och 
dagstäderska i alla skolor var andra förslag. 

Men skolöverläkare Rollof tycker inte detta räcker utan föreslår, att alla skolor 
låser sina toaletter och lämnar ut nyckeln bara på begäran från en elev. 

»Det är med stor tvekan och motvilja jag gör denna rekommendation», skriver 
dr Rollof men hänvisar till de betydande belopp som lagts ned på att förse skolorna 
med moderna toaletter. Systemet med låsta dörrar har gett så goda resultat att skol
överläkaren vill se det genomfört överallt, åtminstone på »försök ett läsår och se 
om eleverna kommit på bättre tankar». 

Stockhoknsproblem i hela landet 

Förhållandena i Stockholm betecknas inte som sämre än på andra håll i landet. 
Dr Rollof är övertygad om att man har liknande problem på andra håll, där fa
miljer flyttar in i nya bostadsområden och där den första generationen får växa 
upp under relativt rörliga och ofta otrygga förhållanden. 

Systemet med låsta dörrar har visat att skolöverstyrelsens norm av ett WC per 
15 elever stämmer med verkliga behovet. Att modernisera skoltoaletterna — man 
vill slopa de av masstyp och i stället få korridortoaletter — är dyrbart men be
tecknas av skolöverläkaren i Stockholm som absolut nödvändigt både ur uppfost-
ringssynpunkt och rent mentalhygieniskt. 
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Om skadegörelsen rapporteras 
0 från 10 läroverk ingen skadegörelse 
0 från 3 lindrig skadegörelse i form av förstörda lås, kvaddade fönster och lam

por vid enstaka tillfällen 
O från 7 något mer påtaglig förstörelse, exempelvis småbränder av papper, ned

rivna speglar och pappershållare, avlyftade dörrar m m. Sådan förstörelse sker 
också på flicktoaletterna, ej sällan vid skoldanser 

0 från 2 mer avancerad förstörelse med 1—2 sönderslagna WC-stolar och WC-
papper och handdukspapper upprepade gånger nedproppade i stolarna 

Q från 2 läroverk grav förstörelse med upp till fem kvaddade WC-stolar, rör och 
ledningar nedrivna, cisternerna förstörda etc. 



Skadegörelse för en miljon årligen i Stockholm 

Stockholms stad betalar varje år omkring en miljon kronor för att ställa till rätta 
förstörelse i parker och åverkan på allmänna platser och anordningar. Siffran 
avser sådan skadegörelse som inte sker genom förslitning eller olyckshändelse. 
För samma summa skulle stockholmarna kunna få en ny park av Humlegårdens 
storlek eller utrustning till 100 lekplatser. 

Denna uppskattning har gjorts av Stockholms stads gatukontor. Ordnings
inspektör S i x t e n C a r l s o n , chef för parkavdelningens 20 ordningsvakter, 
har sammanställt följande utgiftsgrupper för år 1964. 

Soffor bärs tillbaka för 20 000 kr 

Ingrid Palm 
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• Högsta kostnaden, 350 000 kr drar skadegörelsen i parkerna. Av stadens 5 000 
soffor totalförstördes 400 och måste ersättas av nya till en kostnad av 10 000 
kr. Andra soffor flyttades.utan att ställas tillbaka, vilket krävde översyn och 
tillsyn för 20 000 kr. Rabatter trampas ned, blommor krossas eller plockas, 
gräsmattor skövlas, stängsel bockas och lekplatser förstörs. 

• Utgifterna för att städa nedskräpade platser, forsla bort avfall och skrotbilar 
eller montera upp anordningar för att hindra olämplig parkering belöpte sig 
till 10 000 kr. Olaga affischering och nedsmutsade statyer krävde rengöring 
för betydande belopp. Bekvämlighetsinrättningar osnyggas och sanitära porslins
anordningar slås sönder. Även detta kostade 10 000 kr. 

• Gatubelysningen utsätts för åverkan. Av 70 000 gatulampor krossades 15 600. 
Detta medförde lampbyten av elverket till en kostnad av 150 000 kr. En mo
dernisering av armaturen sker efterhand och kvicksilverlampor med skyddad 
glödlampa och starkare lyskraft införs. Armaturen i gångtunnlar görs ofta av 
plast och förses med skyddsnät. Men dessa bränns inte sällan sönder eller 
eldas upp. 

• Gatuskyltar förstörs. Av 36 000 skyltar måste 2 600 ersättas till en kostnad av 
65 000 kr. Av 22 000 vägmärken av plåt bröts, bockades eller böjdes 300 vilket 
innebar en utgift av 15 000 kr. Därtill skadades ett 100-tal innerbelysta trafik
märken, för vilka kostnaden uppgick till 15 000 kr. 

• Tunnelbanans vagnpark skadas för avsevärda belopp. Sittdynor skärs eller 
bränns sönder, och vagnar och klädsel klottras ned med läppstift. 

Erfarenheten visar, att skadorna till helt övervägande del görs av ungdom 
från 18 ned till 9 år. 



Laglydnadsfostran populär i Stockholms 
skolor 

Laglydnadsfostran blev fr o m i höstas undervisningsämne i skolorna över hela 
landet. Polisens medverkan i denna undervisning — inte att förväxla med den i 
trafikkunskap — är ingen nyhet för Stockholm. Här startade den redan för sju 
år sedan. Det nya är att undervisningen börjar i en mycket lägre årskurs än hit
tills och följs upp i de högre årskurserna — i årskurs 4, 7 och 8. Klassurvalet är 
emellertid ett annat för Stockholm. Här träffar skoleleverna »farbror polisen» 
redan i klass tre, då han talar om bl a snatteri, innehav av luftgevär och andra 
eleverna närliggande frågor. I klasserna fyra och sju följs denna första kontakt 
upp med ytterligare lektioner av polisen. I klass åtta appliceras sedan kunskaper
na på särskilda arbetsuppgifter. Eleverna får sig förelagda vissa typfall, hämtade 
ur verkligheten men naturligtvis anpassade för lektionens syfte. De får bl a stifta 
bekantskap med problembarnet »Jojje» i stillfilmen »Hur skall det gå för Jojje?». 
Filmen som är i färg, är nyproducerad och skildrar en urspårad ynglings väg. De 
skall bl a besvara frågor av typen Vad säger lagen? Vad tycker vi själva? — Var
för betedde sig personerna i typfallet på det ena eller andra viset? 

Tre särskilt utbildade och utsedda polismän har utsetts att besöka dessa klasser 
i alla huvudstadens skolor. Det räcker inte med höstterminen, även vårterminen 
måste till för att man skall hinna med en lektion i varje klass. Sjuorna får dess
utom göra ett besök på närmaste polisstation. 

En lektion hos fyrorna påminner om en studiecirkel, där cirkelledaren i polis
uniform ger nyckelorden och ledtrådarna och deltagarna väljer bland ställda frå
gor och möjligen svar. Man lär sig att lagen varken tillåter medhjälp vid inbrott, 
innehav av luftgevär om man är under 16 år — och att den som är över knappast 
har någon användning för det i stadsområdena — resor på T-banan utan biljett 
eller skadegörelse på bilar, parksoffor osv. »Det finns mycket som man inte får 
göra och det är uppskrivet i den här tjocka boken». Polismagistern visar upp lag
boken. 

Det går mycket avspänt till. Polisen kommer inte till klassen för att hålla en 
föreläsning om lagar och förordningar utan samtalar i lugn ton med barnen om 
frågor som de har möjlighet att sätta sig in i. I åttan orienteras eleverna om de 
lagar och förordningar som reglerar samhället. Vid besöket på en polisstation ges 
en allmän information om polisyrket och polisens verksamhet. 

Både skolan och polisen har långsiktiga perspektiv på denna nya undervisning. 
Man väntar sig inga omedelbara resultat. Man tror att kunskaper om våra van
ligaste regler möjligen kan hindra någon från att ge sin in i gäng som balanserar 
på gränsen till brottslighet. Och dessutom menar man att det måste vara till för
del om eleverna redan tidigt får lära sig att polisen också har till uppgift att före
bygga, inte bara att ta hand om dem som redan begått brott. 

Den nya given syftar till en breddning av undervisningen samtidigt som kon
takterna med föräldrarna fördjupas. 

Skolpolisen 15 år 
Ett annat mycket värdefullt samarbete mellan skolan och polisen är skolpolisverk-
samheten. Vem har inte i Stockholm sett de ambitiösa skolungdomar i prydligt 
vita koppel och manschetter, som dirigerar sina kamrater vid övergångsställena i 
närheten av skolorna! Deras arbete anses av trafikpolisen som absolut ovärderligt. 
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De lär höra till de bästa och mest effektiva krafterna i trafiksäkerhetsarbetet. 
Försäkringsbolagens Upplysningstjänst tog tillsammans med kommissarie Karl-
Erik Engström initiativet till verksamheten i Stockholm för ett femtontal år sedan. 

Inte vem som helst 

16 000 skolungdomar har under de femton åren utbildats till övervakare av kam
raternas trafikvanor. 

Vem som helst får inte bli skolpolis. Vid varje skola finns en kontaktlärare som 
i samråd med klasslärare och rektor tar ut de lämpligaste eleverna från klass 6 
och uppåt. Ett bestämt krav är att de skall vara kända för gott omdöme, ansvars
känsla och punktlighet. Efter både teoretisk och praktisk undervisning får de bli
vande skolpoliserna auskultera någon eller några veckor hos äldre kamrater och 
följa deras arbete. Så görs noggranna vaktscheman upp, och de nya skolpoliserna 
får veta exakt vilka veckodagar och vid vilka klockslag de skall tjänstgöra under 
kommande termin eller läsår. 

Noggranna instruktioner 

Vilka befogenheter har då skolpoliserna? Både de själva och deras kamrater får 
noggranna instruktioner om vad de får och inte får göra, och hur de bör upp
träda i olika situationer. Skolpoliserna har ingen rätt att stoppa fordonstrafiken 
vid övergångsställen. Deras stopptecken med prydliga vita manschetter på de ut
sträckta armarna gäller de gående eleverna och innebär inte klartecken för bilis
terna, vilket många tyvärr fortfarande tror. Naturligtvis har skolpoliserna heller 
ingen befogenhet att hejda andra fotgängare än kamraterna, men man kan allt 
oftare se hur särskilt äldre personer tacksamt följer deras anvisningar. 

Skolpoliserna får också lära sig hur de skall uppträda, när hjälpsamma bilförare 
stannar och ger dem tecken att släppa över kamraterna — och det händer i allt 
större utsträckning, allteftersom allmänheten lär sig att uppskatta detta inslag i 
trafikbilden. Skolpolisen gör en stram honnör som tack — och ger sitt bidrag till 
det goda humöret i morgonrusningen. 

Vid 69 Stockholmsskolor tjänstgör i dag ca 1 800 skolpoliser. Under de gångna 
åren har det inte inträffat någon trafikolycka hos skolpolisen. 

Skolpolisverksamheten bidrar också till att skapa ett gott förhållande mellan 
polisen och allmänheten: föräldrarna är stolta över att deras barn får ett sådant 
hedersuppdrag, och eleverna vänjer sig vid en förtrolig inställning till ordnings
makten. 

I all körkortsundervisning bör hädanefter skolpolisen och dess verksamhet nog
grant redovisas, rekommenderar numera Sveriges bilskolors riksförbund sina med
lemmar. 

Polisen i lokala samarbetsorgan skola—barnavårdsnämnd 

Socialinspektör Erik Kinell i barnavårdsnämnden rekommenderar varmt att kopp
la in polisen även i lokala samarbetsorgan skola—barnavårdsnämnd. »Vi skall 
vara aktsamma om kontakten med polisen — har man väl fått en god sådan är 
den ett fint instrument i detta samarbete och på de flesta håll är polisen intresse
rad av och inställd på att hjälpa ungdom». 
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Så mycket händer 

Hur en hektisk dag på polissektionen kan vara skildrar här 
assistent Rolf Schmid 

En ström av morgonpigga ömsom ännu något trätta människor väller in i huset. 
Klockan är 8 på morgonen och en ny arbetsdag inleds, fylld av de vanliga upp
gifterna men även med en rad nya händelser. 

Inspektören på polissektionen tittar på sektionens jourlista vem som »går ett» 
dvs vem som tar hand om listan över nytillkomna gripna och anhållna ungdomar. 
Kanslibiträdet kommer med en bunt nya polisanmälningar och assistenterna slår 
sig ned för att fortsätta med sina utredningar eller avvakta nya uppgifter. 

Klockan 8.20: Arrestavdelningen ringer och meddelar att man har en okänd 
flicka som polissektionen kanske kan hjälpa till att identifiera, och två assistenter 
åker upp till kvinnliga avdelningen för att se om det är ett bekant ansikte. Hon 
visar sig så småningom tillhöra en ungdomsvårdsskola och får bli kvar på arresten 
i avvaktan på förpassning. 

Under tiden har föregående dags jourassistent tagit itu med de ärenden som 
varit kvällen innan, skriver PM och tager kontakt med byråer. »Ettan» har fullt 
arbete med att kontakta polisens utredare, göra slagningar på de under natten 
anhållna och ringa barnavårdsbyråerna och anmäla att »Johansson» och »An
dersson» sitter gripna. Man återkommer så under dagen med ytterligare detaljer 
om brottet och får byråns besked om ev placering vid frigivandet. 

Hela tiden ringer telefonen hos inspektören, där anmäls förhör som påkallar 
polissektionens närvaro och tusen andra ting. Allt pekar på att det kan bli en av 
de arbetsamma dagarna. 

Klockan 9: går man igenom vad som hänt under gårdagens kvällsjour och vad 
som ev kan bli av dagens ärenden. 

Klockan 9.15: På anknytningen 1393 ringer spaningsrotelns hotellkontroll och 
omtalar att man på ett känt hotell funnit två flickor som inte verkar ha »klara 
papper» och undrar om barnavårdsnämnden känner dessa. 

Klockan 9.30 anländer till sektionens »utlänningsavdelning» från Södra ung
domshemmet två finska pojkar som fått övernatta där och nu önskar hjälp att 
återvända till Finland. 

Expeditionens kanslibiträde får sitt arbetsbord fullt med anmälningar och för
undersökningsprotokoll som skall vidare till byråerna och besöks då och då av 
kriminalare som vill ha hjälp med att se var ungdomar placerats eller vilka 
åtgärder som vidtagits av barnavårdsnämnden. 

Klockan 10.00 ber polisens spaningsrotel om medverkan vid en handräckning 
av en 8-års pojke som av föräldrarna tagits från ett barnhem och nu hålls dold. 
Två assistenter åker till ett ställe där polisen väntar för att få kontakt med fa
dern eller modern. Man lyckas för dagen inte spåra honom och polissektionens 
assistenter återvänder till Kungsholmen. 

Klockan har hunnit bli 11. En barnavårdsbyrå ringer och vill ha polissektionens 
hjälp med att få en pojke till läkare, han har avvikit från ett ungdomshem och 
har varit lite svår att nå för läkaren. Sektionen har emellertid genom anteck
ningar god kännedom om var han kan anträffas och två assistenter åker ut på 
ärendet. Efter en liten stunds sökande anträffas han på Kungsgatan och överläm
nas till läkaren. 

Klockan 12: En av de flickor spaningsroteln hittat på hotellet har förts till 
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kriminalen för identifiering och visar sig höra hemma på Skärsätra. Hon överläm
nas till polissektionen som kör henne ut till Lidingö. 

Klockan 12.30: En flicka från ett annat barnhem som varit på kvinnliga av
delningen för fylleri överlämnas till sektionen för transport till barnhemmet. Det 
blir lite bråk vid transporten, flickan vill inte tillbaka och söker avvika men 
hamnar så småningom där hon för tillfället skall vara placerad. 

Klockan 13—14: Det är relativt lugnt på sektionen och det blir tid att skriva 
lite utredningar och PM som legat efter. Luncherna är avklarade och eftermid
dagen tar vid. 

Klockan 14.00: Från polisen på Centralen överlämnas en flicka från lands
orten som försvunnit från hemmet och tagits för snatteri. Hemorten kontaktas 
och flickan som själv önskar återvända hem får hjälp med tågbiljett och får 
sällskap av en assistent till stationen. 

Klockan 14.30: En av barnavårdsbyråerna önskar hjälp från polissektionen 
med en handräckning och utredningsassistenten följer med till flickans bostad. 
Modern sitter anhållen och i bostaden som är känt narkotikanäste finns ingen 
som kan ta hand om flickan. Hon placeras på ett barnhem. 

Polissektionens »narkotikaexpert» har under tiden fått arbetsuppgifter genom 
av polisen lämnade upplysningar och besöker Rikskriminalen i Kristineberg för 
att komplettera bilden. Allt pekar på tilltagande missbruk av narkotiska medel 
bland ungdomar och barnavårdsnämnden lägger ned en hel del arbete på att 
söka få undan så många som möjligt ur »marknadsmiljön». 

På sektionen har så eftermiddagen förflutit med »närvaro vid förhör» och 
snatteriutredningar. »Ettan» har slussat ut ungdomar som under dagen släppts 
fria och fått gå hem eller placerats på något ungdomshem. 

Klockan har blivit 16.00: Lugnt och stilla och det blir tid att »andas». Kl 
16.30 går dagens kvällsjour hem, förberedd på att allt kan hända även på kväl
len. 

Klockan 19 börjar det första jourärendet. En flicka från västkusten sitter på 
ett polisvaktkontor dit hon inkommit för att få hjälp återvända hem. Hon har 
blivit ovän med pojkvännen och får inte åka med honom i bilen tillbaka till 
hemorten. Hon hämtas av jourassistenten, tas med till polissektionen och man 
söker kontakt med hemmet. Där finns ingen hemma men istället nås en broder i 
närheten av Stockholm och denne lovar att hämta henne. Medan detta pågår 
ringer en kvinna och vill ha hjälp att placera två barn till hennes syster som 
intagits på sjukhus under kvällen. Jourassistenten kontrollringer till sjukhuset 
och får detta bekräftat och ordnar placering på Nybodahemmet dit kvinnans 
syster för barnen. 

Klockan 21.00: öve r polisradion (en av sektionens bilar har mottagare) om
beds assistenten kontakta polisens ledningscentral per telefon. Via ett av polis-
och brandskåpen får så assistenten besked om ett nytt ärende där man vill ha 
klartecken för att placera en flicka på Nyboda. Pappan skall tas till sjukhus och 
det finns ingen mamma i hemmet. 

Klockan 22.00: Jourkvällen är slut och därmed ytterligare en arbetsdag. En 
dag helt olika den andra, fylld med nya ansikten och situationer. Som tur är 
ser inte varje dag lika arbetsfylld ut och jourtjänsten drabbar heller inte varje 
kväll. Men olikheterna gör arbetet intressant även om det ofta tröttar en hel del. 
Man gör sig beredd på en ny dag som för jourassistenten får börja med ett idogt 
PM-skrivande över vad som hänt på kvällen innan. 
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Bra resultat för fältverksamheten 

I slutet av sommaren 1963 hade tjänstgörande fältassistenten i Rågsvedsområdet 
kontakt med en grupp ungdomar som utmärkte sig genom sniffning och allmän 
besvärlighet. Vid åtskilliga tillfällen larmade tunnelbanevakterna fältassistenten 
och undrade om det inte fanns något att göra för gruppen ifråga. Tidvis var 
ungdomarna inne på gården men de var svåra att vinna för de traditionella sys
selsättningar som gården kunde erbjuda. 

Fältassistenten diskuterade frågan i ledarlaget och en av de mera rutinerade 
ledarna — en kvinna i åldern kring 40 åtog sig att ta sig an gänget ifråga. 

Verksamheten startades snart därefter på hösten samma år. Ledaren byggde på 
tidigare erfarenheter och sökte åstadkomma en viss tankeenhet som skulle vara 
det sammanhållande. Gårdsföreståndaren för sin del gav gruppen i uppdrag att 
ansvara för de barnfilmmatinéer som gården tidigare genomfört men som det 
just nu var tillfälligt uppehåll med. 

Gruppen som bestod av tretton pojkar och en flicka tog detta som sin centrala 
uppgift. De hyrde filmer, de tillverkade affischer och de lade ner både tid och 
möda att ordna det bra för de barn som kom till föreställningen. Till och med 
så långt gick arrangemanget att de till julavslutningen tiggde ihop julklappar och 
samlades för att baka saffransbullar och skänka barnen till julsaften på avslut
ningsdagen. 

Klubben höll ihop även följande vårtermin — de fortsatte sina filmförevis
ningar och de fick en andel av inkomsterna så att de kunde företa en resa till 
Danmark. 

Under tiden hade visat sig vissa tendenser som är intressanta för andra lik
nande experiment. Tankarna som sammanhållande faktor var väsentliga, men 
ännu mer betydde det att ledarens hem blev en samlingsplats vid sidan av går
den. Ledaren fick sin make med sig. Ungdomarnas lördagskvällsbesök hos dem 
blev otaliga; den första julen och nyåret »bodde» praktiskt taget ungdomarna 
hemma hos ledarparet. Under den sommar som följde på danmarksresan turades 
ungdomarna om att gästa dess sommarstuga i Roslagen. 

Vid det här laget har gruppen hållit ihop under fyra terminer. Några har 
uppehållit hjälpledaruppdrag på gården. Andra har kvar sin svårighet att an
passa sig utanför gården, men gruppen synes vara en kraft som håller dem uppe 
på fritiden och thinnersniffningen har upphört. En del av dem brukar alkohol, 
men gruppens medlemmar tillhör absolut den skötsamma delen av gårdsbesö
karna. 

Nyligen samlade ledarparet föräldrarna (ungdomarna är nu i regel 18 år) och 
det var intressant att konstatera föräldrarnas uttalanden att ungdomarna så ofta 
tog med sig klubbens glädjeämnen och sorger hem och flera av föräldrarna kom 
därför att de ville veta hur dessa människor såg ut, som så ofta kunde ägna sin 
tid åt klubbarbetet. 

Gruppen har haft en ordinarie sammankomst på gården per vecka. Ledarparet 
har tjänstgjort tre kvällar i regel och då haft kontakt med ungdomarna vid sidan 
av sina dåvarande uppdrag. Dessutom har som ovan nämnts parets lägenhet varit 
extra klubblokal och sommarstugan sommarmål för »alla oss i klubben». 

Ledare kan enligt detta experiment lätt ha ett gäng ungdomar sysselsatta och 
engagerade. Frågan är bara var ledarna finns. 
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Summaries 

CHILD AND YOUTH WELFARE DISCARDS COMPULSORY COLLECTIVITY 

Though Stockholm lacks typical slums, there are other factors negatively in
fluencing young people, greater anonymity, and consequently less social control, 
the conglomeration of young people — a third of the population — in densely 
built-over areas, says Karl-Erik Granath, director of the city's child welfare ad
ministration. In line with development elsewhere we consciously endeavour to 
prevent detrimental conditions from arising, as the law explicitly expects us to, 
but as the tenor permits of a wide interpretation we have the advantage of free
dom with regards to initiative and organization. But one specific task is the im
provement of leisure time conditions. Preventive care has a wide scope in Stock
holm and comprises: mainly for children: health centers, guidance clinics for 
disturbed children, day nurseries, kindergartens, vacation camps, vacation homes 
and playgrounds; mainly for young people: such leisure time institutions as youth 
centers, children's theatres, club premises, sports grounds and buildings, financial 
support granted to youth organizations, housing for young people; additional 
fields: aid and activities for invalid children and young people, family counselling 
and information activity. As a rule several of these responsibilities are encumbent 
on other bodies. Health centers are the responsibility of the county councils as 
well as arrangements for handicapped children. Day nurseries and summer camps 
are often run by private organizations. 

The Stockholm child welfare committee is responsible for the main part of 
preventive activities. Only the playgrounds are administrated by a section of the 
roads committee, the park department. Privately run summer camps receive grants 
from the city through the child welfare board. 

The scope of preventive activities has been extended within the last decades 
based on thorough analyses that have been made of the requirements and con
ditions in various fields preliminary to masterplans for future development. Re
ports and draught plans have been presented to the city council upon which 
guiding principles and lines of policy have been adopted. Plans have been made 
for day nurseries, leisure time activities for young people, children's theatres and 
other facets of preventive activity. This term should be understood as a wide 
interpretation of targets in child welfare policy. It should be observed that all 
these activities have an additional value of their own not regarding the preventive 
angle, particularly day institutions such as kindergartens and leisure time activity 
for young people. This new look upon things is of quite recent date. Our ex
perience is that the general measures are integrating aspects of the entire com
plex of welfare. The general preventive and the individual curative measures 
complete each other. Problems that are divulged in individual care can often be 
met through general measures. 

Inner development takes place in all branches. Health control and guidance 
disposes of a network of 67 premisesin the city where vaccination against various 
diseases such as polio is performed. New lines and forms of information are being 
developed. Day nurseries and leisure time centers — described in other papers 
— previously justified on social grounds are more and more considered as service 
institutions. 

The welfare of handicapped children is under strong development. For children 
with mental disturbances responsibility lies with a special agency, the "Stockholm 
City Board for the Education and the Care of the Mentally Retarded". An im
portant aspect here is the enlargement of vocational education and job training. 
For children the primary aspects are aid to spastic children and those with 
auditory troubles. 

We must not forget the obligatory tasks of the committee. In 1961 a thorough 
reorganization took place, the old division into a social department, a family 
bureau and a youth bureau was discarded. The entire activity is now brought 
under one family principle and the city area has been divided into districts also 
for this purpose and administrative units are the child welfare bureaus one in 
each district. It should be noted that a change in the clientele makes all this neces
sary. The general improvement of living conditions, the enlarged scope of general 
family policy and preventive care have had a selective effect on the objects of 
the board's work. In other words, a general increase in difficulties can be ob-
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served over the last twenty years. This means that the demands on the theoretical 
knowledge and practical skill of the social worker have increased. Treatment 
has changed and foster homes have increased and at present the committee has 
2,500 young people in private families. The rural homes decrease, as well as the 
structure of the families. Simultaneously the social difficulties of the children 
sent out to foster families are greater than they have been. Supervision and 
control have therefore to be more frequent and thorough. Though the number of 
children under and of school age has increased, there are less beds in children's 
homes and those staying there often show grave social and mental defects. Greater 
knowledge is required of the personnel. Treatment research is lacking and the 
possibilities of training are as yet restricted. At Skå elementary courses in in
stitutional pedagogics are given to personnel intended for treatment homes. The 
difficulties mentioned make it the more necessary to improve the preventive re
sources. The tendency among young criminally inclined people to isolate them
selves is probably reinforced if they are sent to collective milieus. The bonds of 
friendship formed there are negative in their reaction to society. Our target 
should therefore be to leave compulsory collectivity behind. 

T H E CHILD WELFARE COMMITTEE 

Chief administrative officer Ragnar Linnér points out that the basic legislation 
regulating the committee's work is the law of April 29, 1960, valid from January 
1, 1961. A great many other laws and regulations have to be taken regard to 
such as the Cede on Parenthood and Guardianship enjoining the committees to 
supervise guardians, regulations on day nurseries, guidance clinics, mental care 
of children etc. besides the laws on general children's allowances and maintenance 
advances and others. The fact is also underlined that the Stockholm child wel
fare committee has duties otherwise undertaken by the county boards. The fol
lowing are its main obligations: 
General measures to improve child and youth welfare. 
Action in individual cases — investigation, preventive measures and care and 

treatment. 
Supervision of foster homes. 
Supervision of children's institutions. 
Supervision of welfare officers' activities. 
Administration of certain grants and allowances. 

A study of the letter of the law might give the wrong impression that the 
committee is mainly a controlling body, but in latter years the boards have 
developed complementary activities with regard to changed conditions and new 
methods. Like everything else child and youth welfare is subjected to a con
tinuous, dynamic development not without its problems. 

T H E CHILD WELFARE COMMITTEE MEMBERSHIP 

For four years Gertrud Sigurdsen has been a member of the child welfare board. 
She came into contact with car thieves, alcoholics, wantons, bullies. Do probation, 
remand homes, approved schools help them? Do I believe that the committee's 
decisions are of any use, she asks herself. Very often the personal contact with 
the case is decisive for one's standpoint. This part-time job of a member demands 
many hours of reading documents and reports, and is a strain on sensitive nerves. 
After the first few years one get's accustomed to the sordidness of things and 
discovers the big boguses: alcoholism and bad housing. The author believes in
stitutions are the best alternative for normal children to parental care. For young 
people with difficulties family care is the best solution, but it is wrong to send 
metropolitan children to rural districts. Positive sides of this work are the close 
cooperation across party boundaries and the feeling of doing a job where per
sonal engagement is needed. 
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Public child welfare 

Doris Holmgren, director of the child welfare department of the town of Stock
holm (barnavårdsmannaavdelningen), has given an account of the tasks that de
volve on her department. This department is divided into three sections: a sec
tion for custodians and curators, a section for special subsidies and a section 
for so called "general child allowances". 

The activities of the first section chiefly concern children who are born out of 
wedlock. It is thus the problems concerning unmarried mothers and their children 
that the curators and the custodians have to resolver. The number of unmarried 
mothers is increasing every year, even if this increase does not proceed as fast 
as pople generally presume. The youthful age of some of the mothers, is how
ever alarming, an increasing number of very young girls become mothers. The 
number of mothers of foreign nationality, that the social department has to deal 
with, appears to be fairly constant. Almost 50 per cent of these mothers are al
ready pregnant on their arrival in Stockholm. — Sometimes it is also necessary 
to appoint a curator or a custodian for children born in wedlock. In these cases 
the children usually belong to families where the parents have been divorced. 

The curators who are appointed to aid mothers and their children have very 
varied tasks to fulfil. As a rule the first thing to do it to ascertain who is the 
father of the child. It is often necessary to settle this question in court. In such 
cases the curator has to represent the interests of the mother and her child. 
After this procedure the curator generally helps his and her appointment until 
the child has obtained the age of 18 years. One of the most difficult of the tasks, 
which a curator has to fulfil is to make fathers pay the allowances they should 
for the sustenance of the children. Special children's pensions, to which a child 
may be entitled, and questions concerning right of inheritance are other things 
that curators sometimes may have to attend to. Sometimes curators also try to 
help a mother with problems concerning her work; she might for instance be in 
need of certain professional training to be able to earn her living. The curator 
also sometimes has to try to find suitable housing for a mother and her child — 
a problem which often can be extremely hard to resolve. The personal and 
friendly contact that often is established between a curator and his or her "moth
ers" and "children" can become an invaluable support for a mother during the 
period when her child growing up. 

The second section of the child welfare department settles questions concern
ing advance-money, in cases when fathers have not paid their allowances or when 
it has been impossible to settle the question of paternity. 

The third section handles administrative work concerning general child allow
ances. Such allowances arc paid to every child who is a Swedish citizen living 
in Sweden and may sometimes also be paid to Swedish children living abroad or 
to children of foreign nationality living in Sweden. 

T H E FAMILY NEEDS THE SUPPORT OF SOCIETY 

Children's day institutions have been operating in Stockholm since 1836, mostly 
run by private organizations, many organized by the municipality since 1939 and 
government subventioned since 1944. The Social Welfare Planning Committee 
drew up a Masterplan for children's institutions in 1952, systematizing practical 
planning and elucidating various factors affecting number, size etc. 

By now the kindergartens have become a normal stage in the education of a 
child as a natural complement to the bringing up by parents. It was established 
already in 1946 that the need of kindergartens is higher in densely populated or 
municipal areas than elsewhere and in 1960 the figure of 20 % of children aged 
3—7 was considered normal as a basis for building kindergartens. This would 
mean 10—12 new ones per year in addition to the present number of 213 kinder
gartens for 9,000 children, implying room for an additional 4,800 children by 
1970. Since all this is based on the present personnel situation, an improvement in 
that field might mean more institutions. 
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A kindergarten takes care of a child every day for three hours as a rule, 
whereas a day nursery is intended to look after a child all day while the mother 
is at work and the leisure time centers (fritidshem) receive schoolchildren after 
school hours. Investigations have shown that there is a need for day nurseries for 
90 %o of children aged 0—7 in the city area, 70 °/oo in the suburbs with residen
tial housing, 30 % o in the suburbs with detached houses. On account of the 
housing shortage the demand in newly built areas is greater than a normal situ
ation would justify. A day nursery for 30 children would seem adequate to serve 
4,000—5,000 inhabitants. At present there are in Stockholm 120 day nurseries 
for 4,470 (5,400 registered) children. Within the next 5 years another 22 day 
nurseries for 1,200 children will be built. 

The leisure time centers comprise at present 76 institutions receiving about 
2,000 children mostly from families where both parents have a job. They are 
open from 1 to 6 p.m. and preferably take care of 1-—10 year olds as it is more 
difficult to keep the 11—14 year olds quietly occupied. 

Children sensitive to infections or having individual adaptation difficulties can 
to a growing extent be placed in family homes, i.e. in a private family where they 
stay all day receiving three meals, or if they visit a school a substantial meal in 
the afternoon. The housewife taking care of these children is paid 12 kr. a day 
for a preschool child, 9 kr. for schoolchildren the fees being paid by the child 
welfare committee the month after. The parents pay according to the norms valid 
for day nurseries. 

A particular problem is the care of handicapped (mentally or physically) 
children. The first special kindergarten was instituted in 1949 and now there are 
five and in addition an observation day-nursery, each of them receiving ten 
children. In collaboration with the school board there is a center training chil
dren with mental traumas. A special school for cp-children is run in collaboration 
with the county authorities covering the five first school years. At present this 
institution takes care of 30 preschool children and 30 children of school age. The 
personnel has been specially trained and includes a pediatrist, a child psychiatrist, 
a phoniatrist, physiotherapists, a logopedician and a child psychologist. The 
children are brought to the institution in school buses and do not pay. Since 
1957 the Stockholm child welfare committee also organizes summer camps for 
cp-children in groups of 16 (3—6, resp. 7—14 year olds) for periods of one 
month. This is not only to recreate the children but to give the parents a well-
needed period of rest. 

The recently opened hotel for handicapped young people is mentioned in 
another article. 

For children suffering from hearing difficulties a preschool for 45 children 
was opened in 1956. For children 15 months—4 years old tuition is given at 
home so that parents can start audial training as soon as the defect has been 
discovered. 

The changing structure of our society strongly affects the family situation and 
experience has shown that parents are in many things dependent on the aid of 
society in the upbringing of their children and the more so in cases requiring 
social medicine or psychiatric aid. Thus social welfare is more and more con
centrated on the family. 

T H E WELFARE COMMITTEE'S DEPARTMENT OF LEISURE TIME 

The Leisure Time Department is responsible for all youth activities either as 
organizer or as stimulator, and collaborates with the Youth Councils in the 
parishes of Stockholm. Among their activities are: the training of youth leaders 
and instructors, program work, distribution of grants, methodology of youth 
leadership etc.; stimulating the activity of organizations (the city paid in rents 
for the premises of various clubs and organizations (about 250) 700,000 kronor in 
1966); organizing films and discussion series on various problems such as alco
holism, youth criminality; the printing and distribution of an information sheet 
to youth leaders in the field. A film library provides films, band recorders, pro
jectors etc. serving not only Stockholm but also neighbouring communities, which 
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lent out 4,396 films, 777 still films, 41 tapes to a total over 5,000 borrowers, 
covering psychology, international politics, civics and other subjects. 

A very important activity is children's theatres (9) employing 8 whole-time 
and 45 part-time specially trained assistants and training dramatics in 270 groups 
with 6,000 children from 7—20 years old. Their program includes creative 
dramatics, ballet, jazz ballet, puppets. Three plays are performed every month 
and 1964 there was a total audience of 35,000. 

The department also handles housing problems and 6,282 young people ap
plied for a room, the departement arranged 1,375 rooms and turned 559 down 
as inadequate on account of the price being too high or the distance too great. 

Much energy and money was put into the training of youth leaders. Attention 
has also been paid to the fact that dancing is a sure method of collecting large 
groups of young people at the youth centers. A particularly recent problem is 
the amount of tough youngster who scare away the decent young people from 
the centers, collaboration has been established i.a. with the police. Special "field 
workers" have been appointed to handle the groups ol clients who cool their 
heels while waiting to be sent to an approved school or other institution. 

The program section has arranged 137 lectures in the spring and 231 in the 
autumn at about 40 centres. Plays have been given not only in the children's 
theatres but also at the youth centres. The information section has arranged 
meetings for young people who have recently moved to Stockholm from other 
parts of the country contacting about 1,800 of them (aged 15—25) at six social 
evenings at the Sunside club. During a normal season the 57 centres are visited 
by 33,517 (spring) to 36 530 (autumn) young people. 

IMMINENT REORGANIZATION OF OPEN MENTAL TREATMENT 

Mental hygiene clinics for children and young people have been functioning in 
Stockholm since 1933 and comprise eight guidance centers at present, five of 
which are open to the general public for consultation and three receive their 
patients through child welfare authorities. There are one special day nursery and 
therapy colonies for 40 children of school age. In addition there are two guidance 
centers (Kronprinsessan Lovisa Hospital has one, Ericastiftelsen the other one) 
and also the school administration develops a growing activity in this field. Our 
resources are not adequate, says doctor Hans Curman, it is always necessary to 
balance between spending enough time on one patient and not letting the others 
wait too long. Many children come to the guidance centers showing grave behav
iour or nervous disorders, often due to the fact that parents wait too long and 
problems have become fixed. On the other hand we are visited by parents who 
don't recognize normal crises in the development of their children. To aid them 
the child welfare board has printed a series of informative pamphlets written by 
our specialists and distributed to all citizens drawing the child allowance. The 
centers see children up to the age of 21, but the majority are schoolboys. About 
2,400 are seen every year and their difficulties are grouped in fixed behaviour 
problems, acute neuroses or development inhibitions of an intellectual or 
emotional type and a smaller group of children with organic traumas, spastics, 
epileptics etc. In some cases an interview is enough but in the majority ex
amination and treatment have to be thorough (about 20 % of all cases) and the 
waiting list is 4—8 months. A family diagnosis and play observations are im
portant ingredients, 6—8 visits will be necessary and in some cases the patient is 
sent to a hospital for some time or placed in a special class at school etc. About 
1/4 of all cases keep up contact with the guidance center and therapeutic treat
ment every second week can go on for up to two years. 

Asked about wishes for the future doctor Curman says: a treatment home run 
by ourselves where our personnel could keep contact and treat our patients in
stead of handing them on to other institutions. Besides research based on our 
case records over ten years, of the kind presented by Jonsson and Kälvesten. The 
ideal solution would be a permanent research team. But the most important 
question : a total reorganization of mental hygienic open care implying close col-
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laboration between social and mental child and youth welfare, out-care for adults, 
temperance care so as to avoid all double and unnecessary work thus enabling us 
to make the many efforts on various hands more efficient. 

ABOUT 500 CHILDREN UNDER OBSERVATION AT GUIDANCE CMNIC 

23 children's homes in Stockholm dispose of a special guidance clinic. A little 
over 1,000 children are annually taken care of by these homes for social or 
medical reasons and about half of them are submitted for observation to the 
guidance center. This is not enough says doctor Quennerstedt of the center as 
about 90 % of them have to cope with some mental problem. In most cases family 
difficulties ranging from acute illness to alcoholism have made it necessary to 
receive the child in a home. The growing number of behaviour disturbances is 
certainly caused by the declining authority of parents and the fact that family 
bonds are growing laxer. The easy way in which they can get hold of liquor is a 
growing factor with youngsters. Among novelties in child care are two children's 
homes of family type, each receiving 4-—5 children. 

The guidance center conducts a thorough medical, psychiatric and psychologic 
examination of their clients, interviews with parents for anamnesis and to find 
out their attitude towards a foster home if considered, contact with authorities, 
individual therapy case-work with parents and would-be foster-parents, and also 
information, for advice to and support of personnel of homes. 

YOUNG PEOPLE WITH PERSONALITY DISORDERS — A PROBLEM TO THE 
GUIDANCE CLINIC 

The guidance clinic for the youth homes was instituted in 1958 and treats young 
people from nine homes for boys and five for girls, numbering 173 boys and 84 
girls. A special type of homes, the so-called receiving homes take care of acute 
cases of maladjustment and a majority of these clients show grave personality 
disorders in the shape of asocial behaviour and aggressiveness. It is impossible, 
says doctor Herulf of the clinic, to treat these youngsters in the same way as 
neurotics. Simple interview therapy doesn't get you far. The therapeutic value of 
the atmosphere in the home is the most important factor and demands the utmost 
of the home's personnel. A sign of improvement is when the patient starts show
ing neurotic symptoms. Usually they stay a few months in the receiving home 
and are then handed over either to approved schools, about 1/3, to foster homes 
also 1/3 or returned to their own homes. Actually many of them lack a proper 
parental home. In the ordinary youth homes there is no restriction on the time 
of stay. Problems mentioned by doctor Herulf: increasing abuse of alcohol and 
venereal diseases among young people; the low pay to a category of personnel 
who have to stand aggressiveness and set-backs from patients they must meet with 
love and understanding. A tough job. 

T H E YOUTH HOTELS 

In order to provide adequate boarding rooms for young people of modest means 
living on their own the foundation "Homes for Young People" was instituted in 
1945. Their first so-called Youth Hotel was opened in 1947 and they now have 
747 flats. The requirements are that the applicant is between 15 and 21 years 
old and is either domiciled in Stockholm or has been given a job here. As a rule 
they must leave when they reach the age of 24. Most of them have a job, quite 
a few are students and a surprisingly great number combine both. In addition to 
the rent for the room a subscription to 25 meals per month has to be paid. In 
the oldest flats this means 125 + 75 kr per month and in the newest 240 + 90 
kr = 330 kr per month. In the newest hotel there are 232 rooms but 60 are 
for personnel and the most interesting feature is the section reserved for young 
people suffering from cerebral paresis for whom a sheltered workshop is arranged. 
There are 45 rooms on every floor along a long corridor. At one end there is a 
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common-room adjacent to a kitchen with a refrigerator in which every boarder 
has his own locker, and can use the kitchen to cook extra meals or arrange a 
party, and the laundry with full equipment which is much used both by boys and 
girls. At the other end of the corridor is a TV-room which is very much visited. 
To save space the rooms are laid out in such a way that every two have a 
common entrance, bathroom and cooking cupboard. There was some discussion 
about the great number of bathrooms and also about the cooking arrangements 
but in the older hotels the boarders will cook snacks in their rooms so this is the 
best solution. The previously mentioned restaurant is also open to the general 
public. 

SERIOUS PLAY IN THE NEW PLAY CENTER 

The aim of providing playgrounds in parks is: to keep children away from traffic 
and other dangers, to make them spend their leisure in a stimulating way and 
to prevent vandalism in the parks. The playgrounds started 70 years ago and are 
now an all-season proposition comprising 3.8 million visitors a year. The number 
of playgrounds will increase 1965 through 1970 from 113 to 161 at a cost of 17 
million kronor and the annual cost of operation will be 4 million kronor. The 
plan adopted by the City council accounts for 4 types of grounds: I. tarmac 
covered playground 1,000 sq.m., sandboxes 200 sq.m., premises for play 200 
sq.m., fenced-in grounds for smaller children 200 sq.m., see-saws 100 sq.m., I I . as 
previous but in addition space for see-saws 100 sq.m., gravelled grounds for ball 
games 1,000 sq.m. and lawn for free play 5,000 sq.m., I I I . as previous and in 
addition play-house 200 sq.m., gravelled grounds 1,000 sq.m. for free play and 
uncultured grounds 5,000 sq.m. IV. as previous with additional gravelled grounds 
1,000 sq.m. and a playing-pool 300 to 1,000 sq.m. 

The normal cost including appliances is calculated at 85,000 kronor for type I, 
140,000 kronor for type I I , 205,000 kronor for type I I I and 345,000 kronor for 
type IV. The surrounding grounds should not be levelled. Experience in con
struction playgrounds is not exclusively positive and they require a lot of per
sonnel. The general norm for playgrounds is one per 10,000 inhabitants. 

MORE IIOMEMAKERS AND HOME AIDS 

Existing since 1924 and taken over by the municipality in 1944 the Social Home 
Aid departement serves 11,000 homes a year, about 250 employees doing about 
100,000 jobs a year. Of 12 333 applications last year 11 059 could be seen to. The 
decision whether help is necessary has to be taken in the course of a short talk on 
the phone, says the manager Britta Sjögren, and of course the aid finds out very 
soon when she arrives on the job if she is needed or not. There is an economic 
means test, the official fee is 4 : — kr an hour, but usually those who require 
the home aid service cannot afford to pay it. There is no restriction as to hours 
and days of aid given. On the average a 12-day period is adequate, which means 
that some people receive more and some shorter help. Of course training is im
portant and there are three alternatives at present: 1. those who have the vo
cational school's household course of 21 weeks and are over 18 follow a home 
aid course of 18 weeks, five months of household practice and a finishing week. 
2. those who have five years' experience follow the 18 week course but may skip 
the practice months and .1. those who have a certain amount of practical ex
perience may visit a 4 week nursing course and a 14 week home aid course. The 
courses are now supervised by the new National Board of Education. The Stock
holm Social Home Aid organizes additional courses for specialized jobs in par
ticular nursing of mental patients and reconvalesccnts, and general courses in 
pedicure, psychology, work gymnastics and service methods. 

A second group of aids is the baby-sitting aid, most of them between 55 and 
65 years old, who may follow a 72 hour course if they want to. The fee if any is 
1 krona and the aid is paid 5,75 an hour. 
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»I'anga dora» Foto Brassai 

Skador vallade . . . 

I somras gick en epidemi av rymningar från ungdomsvårdsskolorna genom lan
det. Samtidigt strömmade in till skolorna anmälningar om vandaliserade som
marstugor, inbrott och stulna, misshandlade bilar. Rektorn i en av skolorna fick 
tclcfonpåringningar och brev från berörda personer med hot om en straffexpedi
tion om inte skolan stoppade rymlingsvågen. Enstaka rymningar förekommer ju 
året om. Naturligtvis skall allmänheten skyddas, svarade rektorerna men framhöll 
på samma gång att skolorna hade stora svårigheter att förhindra att eleverna gav 
sig i väg. De Ur unga människor, man kan inte mer än undantagsvis stänga in 
dem. 

Kungl Maj:t har den 28 juni 1963 meddelat vissa bestämmelser om ersätt
ningar för skador vållade av vissa rymlingar m fl. För ungdomsvårdsskolornas 
del innebär dessa, att ersättning må utgå inte blott för skador vållade av dem 
som vårdas utom skolan. Samtidigt har beslutanderätten i flertalet skadestånds-
ärenden överflyttats från Kungl Maj:t till socialstyrelsen. 

Ersättningsbara ar de flesta slag av skador vållade genom brottslig handling. 
dock inte skador vållade genom bedrägeribrott, exempelvis hotell- eller taxi
bedrägerier. Ersättning för sveda och värk på grund av misshandel utges efter 
skälighetsbedömning i varje särskilt fall. 

Den som önskar ersättning av statsmedel bör omedelbart anmäla detta. An
sökan om ersättning med högst 100 kr inges till styrelsen för vederbörande skola, 
som har att besluta i ärendet i enlighet med av socialstyrelsen meddelade före
skrifter; i övriga fall till socialstyrelsen. Skolornas ledning söker aktivt medverka 
till att begränsa och avhjälpa uppkomna skador och att stimulera skadevållarna 
till att i någon om än blygsam omfattning gottgöra den skadelidande. 
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Författarsyn 

Den ökande kriminaliteten och asocialitetcn hos barn och ung
domar framstår som ett väsentligt problem i vårt samhälle. 
Företeelser på detta område är också föremål för stort intresse 
och diskuteras allmänt. 

Den allmänna opinionen har under de senaste åren varit 
under en tämligen stark bearbetning, av filmer som »De 400 
slagen» och »491», av dags- och veckopressens grälla repor
tage och Radio-TV:s direktförmedlade intervjuer med rag-
garungdom och ungdomsvårdsskoleelever. Jämsides har de för 
ungdomsvården ansvariga myndigheterna producerat ett fler
tal betänkanden, som penetrerar olika partier av det svåråt
komliga problemkomplex nutida ungdomsvård ställs inför. 

Sociala Meddelanden har önskat finna en medelväg mel
lan dags- och veckopressens sensationsbetonade blixt reportage 
och fackmännens mindre lättillgängliga utredningar kring 
ungdomsvårdsproblcmen. Fyra socialt inriktade författare har 
inbjudits att under längre eller kortare tid vistas på olika ung
domsvårdsskolor. Man tänkte sig att diktarens speciella iaktta
gelseförmåga skall vara instrumentet, som kunde uppfatta de 
unga, deras attityder — även med hänsyn till miljön, skolper
sonalen och kamraterna — på ett oslitet sätt — särskilt som 
studierna inte behövde forceras. Författaren kom och fick 
ströva fritt, umgås med eleverna, vara med och ta emot ny
komlingar eller nyss infångade rymlingar, följa personalen 
i dess skiftande arbetsuppgifter, möta enskilda socialvårdare 
och myndigheter som gjorde besök. 

Skildringar av ungdomsvårdsskolorna och deras ungdomar, 
producerade av ansvarskännande och socialt engagerade skön
litterära författare borde kunna stimulera till ett mindre sen
sationsbetonat intresse och en sakligare uppmärksamhet kring 
ungdomsvårdsskolorna. Dessa skildringar borde också kunna 
leda fram till ökade insikter om de svårigheter som ungdomar
na har att brottas med och därmed också så småningom till en 
ökad tolerans i sättet att betrakta ungdomar med anpassnings-
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störningar. En tolerans kanske inte endast inför ungdomarna 
utan också inför de vuxna människor som med otillräckliga 
resurser söker hjälpa dem till rätta på ungdomsvårdsskolorna 
och inom andra institutioner. Människor med människors van
liga begränsningar, som arbetar i en provocerande miljö och 
av vilka det alltid krävs att de i varje enskild behandlingssi
tuation skall tänka och handla rätt och ändamålsenligt. 

Samtliga författare har skildrat den andliga nöd de mött 
hos ungdomarna och de missförhållanden under vilka många 
av eleverna vuxit upp. I sin syn på orsakssammanhangen bak
om ungdomarnas situation och — kanske främst — på sam
hällets försök att genom ungdomsvårdsskolorna hjälpa dem 
till rätta har författarna på avgörande punkter reagerat olika. 

Beror dessa skillnader på att skolorna är så väsentligt olika 
eller sammanhänger de i övervägande utsträckning med för
fattarnas personlighet och med deras olikartade bakgrund? 
Har skildringarna på vissa punkter blivit alltför positiva och 
på andra alltför negativa på grund av att var och en av för
fattarna uppfattat eller betonat olika sidor av de företeelser 
de mött? Har t ex Åke Wassing så starkt identifierat den ung
dom han mött på ungdomsvårdsskolorna med Dödgrävarens 
pojke att han därigenom begränsat sina möjligheter till ett 
förutsättningslöst iakttagande? 

Ett betydelsefullt drag som går igen på flera håll i skild
ringarna är reservationen gentemot ett bestämt ställningsta
gande till ungdomarna, insikten att frågorna vad? hur? var
för? vem? vad göra? knappast står i samhällets — läs här so
cialvårdens — makt att entydigt eller slutgiltigt besvara. 

De sakkunniga som i dagarna lagt fram utredningen »Be
handlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna» finner också 
att behovet av en sådan forskning är utomordentligt stort. 
Kunskaperna om klientelet är otillräckliga och om behand
lingens effekt likaså. 

Alla uppgifter om elevernas namn och hemorter, om yrkes
beteckningar etc är fingerade. 
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Litterära socialreportage 

på ungdomsvårdsskolor 

av 

Irja Browallius 

Per Olof Sundman 

Viveka Starfelt 
o 
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Ungdomsvårdsskoleorganisationen 

Ungdomsvårdsskolornas uppgift är att bereda vård, fostran och utbildning åt 
vissa för samhällsvård omhändertagna barn och ungdomar. 

Socialstyrelsen åligger att i egenskap av centralmyndighet för ungdomsvårds
skolorna leda och övervaka verksamheten vid skolorna, däri inbegripet vård utom 
skola. Inom socialstyrelsen handläggs ärenden rörande ungdomsvårdsskolorna på 
skolbyrån. 

Fosterhem anskaffas för vissa till intagning i ungdomsvårdsskola anmälda barn 
samt enskilda hem för familjevård av ungdomsvårdsskoleelever. 

Eftervårdskonsulenterna biträder, envar inom sitt distrikt, vid vård utom skola 
av elever från ungdomsvårdsskolorna. De anlitas företrädesvis för de mera proble
matiska fallen. Konsulenterna medverkar dessutom vid upprättandet och led
ningen av inackorderingshem och hospits samt äger att besluta om intagning av 
elev i dessa. 

Även andra myndigheter är inkopplade i tillsynsarbetet. Sålunda står under
visningen av skolpliktiga elever under inseende av skolöverstyrelsen och vederbö
rande länsskolnämnd. Yrkesundervisningen står under inseende av överstyrelsen 
för yrkesutbildning eller lantbruksstyrelsen. Hälso- och sjukvården, däri inbegripet 
den psykiatriska vården, inspekteras av medicinalstyrelsen. 

Verksamheten regleras genom barnavårdslagen den 29 april 1960 (SFS 97) 
§§ 36, 40, 64—70, 81 , 89—97 och 99 samt Kungl Maj:ts stadga för ungdoms
vårdsskolorna den 9 december 1960 (SFS 728). 
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Irja Browallius: 

Jag har i februari i år varit i tillfälle att besöka två ungdomsvårdssko

lor för kvinnlig ungdom mellan fjorton och tjugoett år. Den ena var 

en liten skola med bara tolv, fjorton elever, ganska godartade flickor, 

av vilka ingen prostituerat sig. Den andra skolan rymde sjuttiofem unga 

kvinnor, och här fanns Sveriges mest svårartade kvinnliga ungdoms

klientel: alkoholskadade, prostituerade, före detta narkotikamissbrukare, 

svårt asociala flickor, många klart samhällsfientliga. 

Mötet med dessa unga kvinnor och dessa för mig helt okända institu

tioner gjorde ett djupt skakande intryck på mig. 

Som institution väckte den stora skolan min motvilja. Det föreföll mig 

direkt oförenligt med innebörden av individuell vård att hopa alla des

sa flickor, vårdare och arbetslokaler på en enda plats och som en helhet. 

»Veta, älska och kunna, det är livets helhet», har en filosof sagt. 

Gång på gång under dessa studier fick jag en hisnande förnimmelse 

av att se ner i okända djup, att följa irrande mörka gångar mot det 

ovissa, när jag stod öga mot öga med unga kvinnor som faktiskt var 

självförstörare och föreföll att helt och hållet sakna självbevarelsedrift. 

Längtan och hopp är felriktade. Föredömena har oftast varit förskräck

liga, miljöerna förbrännande och nerdragande. 

Dessa unga kvinnor har inte lätt att veta eller kunna, eller känna 

medlidande och kärlek i livet. 

Jag fick sitta med vid överläggningar på rektorsexpeditionen. Jag fick 

tala med vårdare och assistenter, så mycket jag önskade. Jag hade möj

lighet att kontakta flickorna. Men i vanliga fall hemsöker man ju inte 

främmande människor med närgångna frågor, ännu mindre här. Jag 

tittade på flickorna, frågade om dem och läste protokoll om deras liv 

och gärningar. 

Jag skulle velat ha tid att känna dem bättre för att få deras förtro

ende, pejla dem, tala med dem. En sådan önskan var fåfäng under des

sa förhållanden. 

Det finns en viss genomgående likhet mellan dessa flickors öden. Oer

hört många av dem har genomlidit ett oturligt fosterbarns ständiga by

ten av hem, med nya kontakter och bindningar till nya modersersättare. 

Flyktiga, till slut likgiltiga bekantskaper med hem, som aldrig riktigt 

känt ansvar för barnet och snart har låtit det gå vidare till andra hän

der. De första barnaårens erfarenheter är livsavgörande. Det är under 

dessa år ett människolivs inriktning bestäms. Det farligaste och mest un

dergrävande, som ett ungt sinne kan utsättas för är denna rotlöshet, 

dessa förflyttningar i tidiga barnaår. Följderna kan vara oöverskådliga, 

inte bara för individen utan också för samhället. 
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Hemmiljön ödelagd genom sprit är också ett vanligt mönster. Så finns 

det trångboddheten, och så är det den ensamma, övergivna modern, 

som sliter sig fram i små omständigheter och lämnar barnet på dag

hem under arbetstid. Men miljöerna varieras i det oändliga. Situatio

nerna är otaliga. Med dessa unga, övergivna flickor åker man en berg-

och dalbana mellan societetsbetonade eller så kallade högreståndsmil-

jöer ner till den betungade lantarbetaren eller småbrukaren med många 

barn i ett trångbott kyffe i närheten av en tätort. Ja, så finns det ju 

också den prostituerade modern, som tar emot karlar, medan barnet är 

närvarande. 

Så formas unga själar. Så förvänds unga sinnen. Så framskapas stän

digt nytt arbetsmaterial för våra socialarbetare. 

Nuet, driftlivet, den plötsliga impulsen avgör nästan allt i dessa flic

kors liv. Det finns en kvardröjande småbarnsinställning att just här och 

just nu skall man få vad man önskar sig. Konsekvenserna av sina hand

lingar anar de sällan. Spriten finns ständigt med i sammanhanget. 

Narkotika också. Men spriten är den svåraste medverkaren. Det är den 

som stimulerar till brott. Många begår lagöverträdelser bara i samband 

med förtäring av alkohol. 

Det är dessa flickor som oftast rymmer, rymmer under permissioner 

eller av plötslig impuls. De får tag i sprit, super ner sig och kommer 

tillbaka till skolhemmet i ett eländigt tillstånd, ofta nersmittade av köns

sjukdomar. Många är grava alkoholmissbrukare. Flickor i storstäder 

mest. I allmänhet är de svåraste missbrukarna att finna bland de äldre 

ungdomarna. Med äldre menas här de som närmar sig tjugoettårsåldern. 

Flickornas kurva har ett maximum vid tjugo år. 

Det finns i breda samhällslager en mentalitet som är svår att rå på. 

Det är miljöer som ingen når, förrän det är for sent, därför att de yt

ligt sett förefaller hyggliga och tämligen stabila. Bägge föräldrarna är 

kanske förvärvsarbetande. Under fritiden vill de ha trevligt. Man bryr 

sig helt enkelt inte om vad de unga har för sig under kvällar och nät

ter. Man orkar inte med att uppfostra dem. Det blir ju bara bråk. 

»Jäntan», heter det. »Hon är ute jämt.» 

Här är det inte fråga om trångboddhet och fattigdom. Bara likgiltig

het och allmän slapphet. Det är först när flickan kommer hem och har 

gonorré eller är med barn, som man reagerar. Då tar man vid sig. Vad 

ska folk säga? 

Någon förståelse för att fostran av barn är en uppgift, ett självklart 

arbete har de ingen uppfattning om. Det borde vara obligatoriskt för 

unga människor som gifter sig och sätter barn till världen att genomgå 
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en kurs, ett slags värnplikt, som lärde dem grunderna av barns uppfost

ran och kom dem att inse sitt ansvar inför de själar, som de ger kropp. 

Det finns en arrogant tendens att begära frihet hos mången förälder 

nuförtiden. 

Men barns relationer till föräldrar växlar i det oändliga. Jag tror att 

det många gånger just i fosterbarnens skara kan bli svåra missförstånd 

och oförståelse. Bakåt i tiden finns inga blodsband, som binder. Det kan 

vara ett ömhetsbehov hos ett par barnlösa människor, ett behov som 

ofta slutar med besvikelse, så fort det trasslar sig. Tanken: hade barnet 

varit vårt, så skulle det aldrig ha gjort så, stiger ovillkorligen fram och 

grumlar förhållandet. Givetvis är inte jag någon motståndare till fos

terhemmen. Deras uppgift är ju bevisligen klarlagd som något ytterst 

värdefullt, och många många modersersättare gör en stor och värdefull 

insats. 

Men mönstren skiftar ständigt både där det är egna barn eller foster

barn. 

Jag minns den nittonåriga flickan Rosalie. Hon har lämnat den lilla 

skolan och har fått försöka sig på en plats i hem. Hon är välskött och 

vårdad och vid första ögonkastet tar man henne för en vanlig tonåring. 

Men det är hon sannerligen inte. Hon har varit en liten självförstörcrska 

av stora mått. Hon har visat ett vansinnigt, vilt mod, när hon kastade 

sig ut i tillvaron som femtonåring. Hon har varit grov alkoholmissbru

kare, idkat samlag med raggare och kringstrykare. Har rymt oupphör

ligt och kommit tillbaka smutsig, eländig, sjuk och nerlusad. Hon har 

gjort inbrott, aldrig kunnat sköta ett arbete, aldrig kunnat underordna 

sig arbetstider eller ta emot tillsägelser utan att bli fräck och oförskämd. 

Någon av hennes många pejlare har sagt att hon är debil, och kanske 

hon under någon fas av sitt oroliga liv har varit så nere, att hon före

fallit sådan. 

Hon tror ingen. Hon är sjuk av misstro. Hon skäms för vad hon gjort. 

Hon vågar inte återvända till hemstaden utan att supa sig full, så att 

hon får mod att fräsa ifrån sig. 

Äntligen är hon på väg ut ur eländet. Hon börjar se en klar väg ut 

ur alltsammans, men färden dit har varit lång och hemsk. Rektor be

rättar, att hon har en förmåga att rent psykologiskt förstå sina kamra

ter. Hon kan iaktta skarpt och vasst. Hon har intuition. Hon har reage

rat mot tillvaron med en ovanlig styrka. Hennes tragedi bottnar i då

ligt påbrå från en asocial mor och en supig mormor. Det var en puber

tetsreaktion, som utlöste katastrofen. 

Fosterföräldrarna, småborgerliga, äldre, skötsamma människor i en 
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trång miljö med ett välskött litet hem och hygglig ekonomi hade tagit 
Rosalie som fosterbarn, när de förstod att de inga egna barn skulle få. 

De har ingen förmåga att förstå en uppväxande ungdom och när ka
tastrofen kommer, står de helt lamslagna, tills de efter år av elände och 
hemska upplevelser med flickan helt sjunker ihop, nästan förintade av 
allt som hänt. 

Rektorn berättar en episod för mig. Rosalie har rymt och blivit åter
förd till skolan. Hon är hård och spänd, när hon kommer in till honom 
på expeditionen. Han har en gång lovat henne, att hon aldrig skall be
höva komma till den stora skolan där söderut, där det svåraste kliente
let finns •— bara hon sköter sig. 

»Nu är du allt lite nervös», säger han. 
Hennes ögon blir genast vassa. Med en liten misstänksam och skarp 

sidoblick säger hon blixtsnabbt: 
»Jag tror det är rektorn, som är nervös i stället, jag.» 
»Men hur så?» 
»Rektorn tar alltid upp en cigarrett, så fort rektorn ska tala med mej, 

och sist var rektorn alldeles röd på ena kinden.» 
Det är delade meningar om vilka som är svårast att sköta, flickorna 

eller pojkarna. Många tycker att flickorna är svårast. De är mera in
vecklade, mera dolska, mera oefterrättliga och deras reaktioner är svå
rare att förutse. 

Rosalie är en mycket intressant flicka. Hon kan ångra sig. Hon kan 
skämmas förskräckligt. Däri ligger hoppet om hennes rehabilitering. Men 
därför lider hon också mera än de dumma och innehållslösa. 

Rektor och hans assistenter hade arbetat mycket med och för Rosalie. 
Det är med en viss hård stolthet rektor betonar, att hon nu är på andra 
sidan det värsta. Hon är på väg uppåt. Man hör på hans tonfall, att 
han är stolt och att det gläder honom. 

Man har bokstavligen kämpat med djävulen om den flickans själ, 
Man har känt att det var mödan värt. Där fanns något rent och klokt 
på botten av all förvillelse. Rektor och hans assistenter har vandrat i 
timmar i skog och äng och talat med henne, talat och talat, förklarat 
och tröstat. Hon misstänkte ju allt och alla. Hon misstänkte rektor. Hon 
misstänkte de kvinnliga assistenterna och lärarinnorna. Hon misstrodde 
hela världen och sig själv mest. 

Hon orkade inte med människor. Det var nu hon blev vän med geten 
på yrkesskolan, den lilla raggiga och fula geten. Den visste ingenting om 
hennes skam och nesa. Den föraktade henne inte. Hon behövde inte 
skämmns inför den. Den var bara ett varmt, levande och själlöst väsen, 
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som tydde sig till henne. Rosalie gick i äng och backar och bar på ge

ten, satt i solen på ängen och viskade med den. Fann ro i sällskap med 

djuret, fann en underlig torftig tröst och glömde stundvis allt förskräck

ligt. 

Det var Rosalie som blivit felbehandlad på en föregående ungdoms

vårdsskola. Fast man visste att hon hade cellskräck, stängde man varje 

kväll efter arbetsdagens slut in henne på hennes rum och låste om hen

ne, så att hon inte kunde komma ut eller träffa sina kamrater. 

Det var ovanligt många hjärnskador vid den lilla skolan. Av fjorton 

flickor hade tre stycken fått hjärnskakningar. En av dem tre gånger un

der uppväxttiden. Den flickan föreföll mig stå alldeles utanför den van

liga serien av sociala beteenderubbningar. Hon var antagligen inte an

svarig föl sina handlingar och borde kanske inte ha varit på denna skola. 

Men var hon hade passat bättre är inte lätt att säga. 

Hon söp inte. Låg inte med karlar. Hon var stortjuv, och en ganska 

fräck sådan. Gick ensam in i lägenheter och stal pengar och smycken 

eller vad hon eljest kunde komma över. Köpte sig sen godsaker, läpp

stift, puder och skönhetsmedel eller gick på bio. Hon var helt oemot

taglig för förmaningar. Föräldrarna, hyggliga skötsamma människor, 

och syskonen, välartade ungdomar, hade talat med henne. Fadern hade 

gett henne stryk. Men ingenting hjälpte. 

Hon var sjutton år nu. En gång när barnavården tar sin hand ifrån 

henne och hon har fyllt tjugoett år, kanske hon kommer i händerna på 

någon som utnyttjar henne. Då väntar kvinnofängelset, om hon blir upp

täckt. Men hon blir ingen fängelsekund i vanlig mening. Hon är inte 

riktigt frisk. Hennes hjärna har fått en oreparabel skavank. Kommer 

man att förstå det en gång, om hon ställs inför ett domarskrank och 

skall dömas? 

Många av dessa flickor är viljesvaga och energilösa. Däri ligger för

klaringen till att de prostituerar sig. Uthållighet är inte deras mest ut

märkande egenskap. De tröttnar fort. Glömmer snabbt. De är mycket 

svåra att entusiasmera för ett arbete. 

Det är inte tråkiga arbeten, som yrkesskolan erbjuder sina elever. Det 

finns rika tillfällen för en läraktig ung flicka att tillägna sig praktiska 

kunskaper. Intelligensnivån är kanske inte så hög och efter testning på 

särskild avdelning har man placerat ut flickorna på olika skolor. Men 

en viss praktisk erfarenhet har väl de flesta av dessa unga. På den stora 

skolan finns det verkliga möjligheter att lära ett riktigt yrke, t ex tvätt 

och bageri och sömnad. Vävning också. Det finns en del trevliga hobby

arbeten. 
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Men flickorna sitter vid symaskiner och vävstolar och ser ganska olus

tiga och ointresserade ut, i synnerhet är detta förhållandet på den stora 

skolan. Anstaltstvånget är över dem. De längtar efter frihet, och oron för 

framtiden tynger. Själva arbetsmiljön på den stora skolan trist. Man vet 

inte riktigt vad det beror på, men allt förefaller trögt, tyst och enfor

migt, hur duktiga lärarinnorna än är. Ingen finns, tycks det, som kan 

väcka deras entusiasm och intresse. Men i vävstolarna sitter fina vävar, 

munkabälte eller rosengång, och sömnadsalstren är det inget fel på. 

Men den levande hågen saknas. Olusten inför arbete är en av de stora 

slötestenarna, när man försöker få fart på flickorna. Det finns ju ett 

mycket lönande och urgammalt yrke, som betalar sig bra och inte ford

rar någon utbildning. 

Att prostituera sig ligger snubblande nära som ett alternativ att för

sörja sig och skolan ligger sorgligt nära Köpenhamn med Nyhavn, det 

har man erfarenhet av här. 

Det är en allvarlig gräns mellan förr och nu, när flickan för första 

gången prostituerar sig. Det kan vara mycket svårt att komma under

fund med om en flicka börjat sälja sin kropp. Man reagerar olika, om 

man blir med barn. En riktigt trevlig och behaglig flicka på den lilla 

skolan hade rymt och kom tillbaka och var gravid. Hon blev alldeles 

perplex. Vad nu då? Men så hemskt! Gjorde det mycket ont? Inte ett 

ord om karln, som gjort henne med barn. Bara en allmän häpen för

skräckelse. 

Man rådgjorde med henne om abort. Så fick hon abort. Det gick 

bra, och hon visade aldrig att hon var uppskakad eller kände saknad, 

bara lättnad. Det hela var lika likgiltigt för henne, som om hon bränt 

bort en vårta med lapis. 

Många av flickorna är kvasiromantiska. Vill bli famnade av mörka 

män från Södern i hamnarna eller spensliga negrer med milda ögon. 

»Det är något stort att ligga med män», säger en av flickorna. Hon 

går omkring med ett litet hemlighetsfullt leende och sänkta ögonlock 

som om hon mindes behagliga möten. Hon går som i sömnen. Men 

kommer det en ung karl inom synhåll, vaknar hon upp och ger ifrån 

sig ett hälsningsrop, svårt att definiera som ordprodukt. Det liknar ett 

lystringskutter. 

Man kan häpna över en del människors uppfostringsmetoder. En li

ten flicka med långa svarta lockar fanns nere på den stora skolan söder

ut. Hon såg bra ut. Hon gnolade ofta på sentimentala schlagers. Hon 

föreföll ganska nöjd med sig själv och inte alls orolig eller skrämd in. 

för framtiden. 
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Hon hade ett avancerat förflutet och började ligga med pojkar vid 

elva års ålder. Jag har nyss läst i en tidningsartikel, att flickor som får 

sin menstruation så tidigt bör avskiljas från andra flickor och samlas i 

särskilda klasser. Varför det? Särskoleidén har ingen vän i mig. Skall 

utpekandet börja redan i småskoleåldern? Skall särmärket tryckas på de 

små, så att de utsätts för föraktets nedvärdering, innan de ännu på all

var kommit i kontakt med omvärlden? 

Den lilla mörka flickan var en gång fosterbarn. Fostermodern, en 

medelålders kvinna, nyss skild från en yngre man, var mycket fäst vid 

Margarita. Hon hade haft henne sen hon var liten och ville att hon 

skulle få uppfostran. Margarita klarade inte flickskolan. När hon bör

jade springa ute och fostermodern upptäckte hennes lust till det, isole

rades hon från andra barn och fick aldrig vara tillsammans med dem. 

Hon fick följa med fostermodern på hennes arbete. Hon arbetade på 

ett ålderdomshem, där hon vakade om nätterna över sjuka gamla, en 

i sanning föga uppfriskande omgivning för en barnunge. I den tröga 

tystnaden bland de gamla lekte barnet under långa ensamma kvällar 

och fick under nätterna troligen ligga dåligt på en improviserad bädd. 

Till slut tog sig Margarita ändå ut ur sitt fängelse och kontaktade 

andra barn, i synnerhet pojkar, som hon förförde. Hon är en ledartyp 

och som sådan drar hon lätt andra med sig i sina tilltag än i dag. 

När fostermodern upptäckte att flickan var ute med pojkar satte hon 

hakar på utsidan av fönstren! Då rymde Margarita för första gången. 

Hon kom tillbaka och rymde igen. En gång vistades hon två dygn 

tillsammans med tre pojkar i en halvförfallen torpstuga i skogen. 

I hennes rum på den halvöppna avdelningen kan man läsa ut någon

ting om henne i urklippen på tavlan över sängen. I rubrikstil med 

stora bokstäver står där till exempel följande två patetiska ord : ENSAM 

ENSAM. Eller så här : H O N LÄMNADE A L L T M E N A L D R I G 

M Ö T T E S DE TVÅ IGEN. Inte egentligen några bilder av popidoler 

eller älskande par, bara dessa utrop i stum skrift, ord om övergivenhet 

och längtan, klippta ur veckopressens raffelreportage. 

Kanske Margarita också tyckte, »att det var stort att famnas av män». 

Rosalie, hon med geten, hade aldrig någon glädje av sina samlag. Famn

tagen föreföll henne vedervärdiga och hon söp för att stå ut med dem. 

Varför inlät hon sig då? 

Många flickors liv blir kort och slutar inte sällan med en katastrof. 

När de nått åldersgränsen för barnavårdens omsorg, prostituerar de sig, 

dövar allt med sprit, begår något brott och kommer i fängelse. Ingen

ting kan förefalla en mer hemskt och deprimerande än när man läser 
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i ett protokoll över en ung flickas liv: »Allt visar hän på att hon blir 
prostituerad.» 

Jag var på besök hos en av lärarinnorna, som visade mig ett album 
med foton hon fått av föregående elever. Undan för undan kommer 
kommentarerna, när man sitter där och tittar på unga flickansikten. 
»Den där flickan föreföll till det yttre att vara hård. Titta så vacker 
hon är! Hon väckte uppseende, när hon var ute på gården och gick 
fram och tillbaka i en klänning med bara axlar. Hon tog livet av sig. 
Hängde sig. Den där flickan med det vackra leendet kunde inte alls ta 
vara på sig. Hon rymde från yrkesskolan en vår, togs upp av en lång
tradarchaufför, som söp henne full och sen knuffade ut henne i kör
banan rakt framför en bil som körde ihjäl henne.» 

En annan flicka blev strypt osv. En mycket vacker flicka togs upp 
i en flott bil av en rik man. Han for med henne till en stor stad, gav 
henne vackra och uppseendeväckande kläder, gick på restaurang med 
henne, roade sig med henne några dagar och lämnade henne sen med 
ett par hundralappar i väskan. Det föll honom aldrig in att tänka på 
att han skadat henne, att han kanske brutit en rehabiliteringsprocess, 
som skymtat i fjärran. 

Raggarna är inte de svåraste. Det är de mogna männen med inkoms
ter, som mest utnyttjar flickorna. 

Det verkligt svåra är att tillvaron tar emot dem så hårdhänt och utan 
försköning, när de lämnar skolan och skall pröva livet på egen hand. 
De darrar för mötet med världen där ute. De vet sin svaghet. Männen 
söker dem och utnyttjar dem och står de plötsligt på bar backe, har de 
ingen kraft att reda ut det för sig. Det enda, som återstår dem, är att 
prostituera sig. 

Det märkliga är att hem och släktingar totalt tappar bort dem, när 
de är på skolan. Ingen ringer och vill tala med dem. Brev kommer yt
terst sällan. Flickorna är på samma gång utestängda och instängda 
och vad denna isolering kan betyda, förstår man. Hemma är man kan
ske glad att vara av med dem. Man ser inte med glädje bort mot den 
dagen »när jäntan kommer ut». Det blir bara bråk. 

Hemmen behöver arbetskraft, men flickorna är inte populära som 
hembiträden. De känner misstron i luften. Man tittar i deras byrålådor, 
om de tagit någonting, kikar i deras portmonnäer, frågar ut dem och 
bevakar oroligt de manliga individerna i hemmet. 

Bara vid ett vanligt enkelt besök hos hårfrisörskan eller på posten och 
i sällskap med en assistent är flickorna på ungdomsvårdsskolan nervösa 
och osäkra. 
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Vävning anses sedan gammalt vara en fin terapi, det är rogivande att höra det jämna 
dunket och att se hur något sakta men säkert växer fram. 

Individuell undervisning i dessa ämnen jämte olika hushållsgöromfll har som mål
sättning att lära eleven sköta sysslor som förekommer i ett hem. Avsikten är lovvärd 
men, frågar nyorienterade ungdomsvårdare sig, vore det inte möjligt att i högre grad 
än nu låta en mera produktionsinriktad arbets! räning förbereda eleven för ett arbete 
som passar henne när hon skall passas in i samhället. Det nya inslaget på flicksko
lorna är verkstäder för konfektionssömnad, tempoarbeten inom metallindustrin, 
monteringsarbete, induslritvätt och hårvård. 
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I närheten av den stora yrkesskolan fanns, när jag besökte den, ett 
kafé nere i samhället. Detta kafé tog sig närmast ut som ett slags kon
ditori och var det också. Men det fanns ett inre rum, där samhällets 
manliga ungdom samlades om kvällarna och där man hade flaskor med 
starkt med sig, som gick laget runt. Stämningen blev så småningom dim
mig. Det var inte ovanligt, att en flicka på permission blev fångad in av 
någon pojke och fullsupen. 

Man hade anmodat polisen att undersöka lokalen, men ingenting blev 
åtgjort. 

Allt detta visar hur ömtåligt det är, när en yrkesskoleflicka släpper 
kontakten med skolan och kommer ut på egen hand, om det så bara är 
för ett par timmar. 

Flickorna blir nästan alltid besvikna vid mötet med världen därute, 
det är den bistra sanningen. Det börjar kanske på barnhemmet, där den 
ogifta modern lämnat den lilla. Den första besvikelsen möter barnet, 
när den älskade barnhemssköterskan som vårdat det plötsligt försvinner 
på semester eller gifter sig. Det kommer en ny sköterska, som inte har 
så vänlig stämma och ser så ljus och rar ut. 

Den nya sköterskan följs kanske av flera och barnet blir likgiltigt för 
dem och förmår inte känna tillgivenhet för dem. 

Det lilla barnhemsbarnet blir fosterbarn. Det får en god modersersät
tare och börjar fästa sig vid henne. Men av någon anledning kan fa
miljen inte behålla den lilla. Ett nytt fosterhem väntar. Ännu ett, kan
ske flera. Barnet har känt den allra största besvikelsen vid skilsmässan 
från den mest älskade fostermodern och blir kyligt, hövligt men kyligt. 

Det har hänt att fosterbarn flyttats från det ena fosterhemmet till det 
andra tjugoen gånger. 

Det är denna ödesdigra följd som predestinerar till asocialitet. Detta 
föregående har mången ungdomsvårdsskoleflicka upplevt. 

Det är inte ovanligt att sådana barn som aldrig får en verkligt god 
modersersättare att trygga sig till, som ofta byter hem, blir kyliga i käns
lan. Det uppstår ett slags likgiltighet. 

Man talar ofta om känslokyla, när det gäller unga lagbrytare. Att 
vara känslokall, det låter fruktansvärt. Jag talade med en av rektorerna 
om det. Fullt känslokall blir sällan någon människa, sa han. Den all
deles ncrkylda människan är en farlig produkt av samhället. Rent so
cialt sett betyder denna nerkylning av unga människor något mycket 
ödesdigert. Det är också en katastrof i en människas liv, om hon inte 
kan känna medlidande, känna fullt och helt och varmt. Hon kan inte 
ge, men hon kan inte heller ta emot. 
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Det är nog så, att besvikelserna hopar sig över dessa flickor. I barn
hemmet. I fosterhemmen. I armarna på den första pojken och i fam
nen på alla de andra som utnyttjar dem. Om de inte kan resa sig ur 
eländet, skäms föräldrarna för dem. Deras dörr stängs. Hur går det sen? 
I de goda hemmen? På arbetsplatserna bland kamrater? Ryktet släpar 
efter dem som tunga järnlänkar. 

Man vågar inte ta emot dem. Man går undan för dem. Efter ett miss
lyckande därute blir yrkesskolan hamnen, dit man kan komma tillbaka 
och söka sig undan den normala människotillvarons alla forskande och 
dömande ögon. 

Men det är med bittert svårmod, som många kommer tillbaka. Krop
pen och själen är i urusel kondition, och det är inte ens lätt att träffa 
flickorna i samma situation som de själva. Nu är de åter i nyckelknip
pornas värld. En enda trängtan kanske finns i dem, längtan efter fri
het. Men på samma gång darrar de för den. 

Jag minns den första morgonen, när jag vaknade där uppe i mitt rum 
på gaveln av det stora grå huset. Jag tassade upp i den grå trista, ti
diga februaritimmen och tittade ut. 

Vad såg jag? En lång smutsgul fängelseliknande byggnad med rader 
av sovande fönster. En väg utanför och bortom vägen snögrimliga fält 
och silhuetten av skog. Tystnad. Februarimorgontystnad och gråväder. 
Kala grupper av träd med svarta stammar, som växer upp ur gårdspla
nens snömodd. Det är på landsbygden. Dimstråk böljar borta över sank
mark. 

Jag befinner mig i centrum av anstaltens bebyggelse. Själv bor jag 
högst upp i centralköket, en grå paddliknande byggnad, där matoset har 
ätit sig in i väggarna och korridorerna är mörka. 

Vägen utanför ligger öde, men plötsligt kör en stor grå bil in på går
den och stannar framför det gula, fängelseliknande huset. Det första 
tecknet på liv. Tre människor stiger ur. Ett äldre par och en smal, ung 
flicka. Det är henne det gäller. Hon står kutig med händerna djupt ner
körda i kappfickorna och kurar ihop sig fruset och olustigt. Hon är bar-
huvad. Jag kan inte se, hur hon ser ut. Det dröjer, innan dörren öpp
nas. Äntligen kommer det någon. Man växlar några korta ord. Flickan 
försvinner in och paret sätter sig upp i bilen och åker fort bort, tydligen 
med lättnad. 

Allt är tyst igen. Men nu tänds det ljus i ett fönster i den långa ra
den av det gula husets rutor. Ljuset är matt, tveksamt. Dagen börjar 
klarna. 

En flicka som varit ute på försök har misslyckats och kommit till— 
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baka. Ett resocialiseringsförsök har gått i stöpet. Nu är hon tillbaka, för 
vilken gång vet jag inte. 

Metoden att låta unga människor på detta sätt oupphörligt åka in 
och ut i dessa institutioner förefaller hopplös. Ut på prov i en familj, 
som man i verkligheten vet ganska lite om. Så ett misslyckande. Till
baka till skolan, ofta med poliseskort. För varje gång måste ju den unga 
med naturnödvändighet sjunka djupare ner i misströstan. 

Jag tror inte på sådana stora anstalters förmåga att ta om hand in
dividen personligt. Flickan blir en bricka, som ibland åker ut, ibland in. 
Med en viss trötthet konstaterar man att — jaså, nu är hon här igen. 

Jag hör flickans återkomst beskrivas senare på dagen vid en kaffe
stund. 

»Marlene kom tillbaka i morse.» 
»Joo. Hon har färgat om sig. Nu är hon lila. En av flickorna sa åt 

henne att hon såg faslig ut. Men hon gav igen. Du ser djävlig ut själv.» 
Men det finns flickor som inte vantrivs här. De tycker om nyckel

knippornas värld. Assistenter och vårdare är snälla och hyggliga. Dagar
na går i trög lunk, så länge ingenting särskilt inträffar. Alla tider är 
inrutade. Alla måltidstimmar bestämda. De trivs. De har kanske slup
pit ifrån en hopplöst tillkrånglad situation. Det är skönt. Men blir den
na trivsel konstant, är den naturligtvis ett slags sjukdomstecken. Det är 
ur denna känsla anstaltsvanan växer fram. Det finns de som vandrar 
in och ut i olika anstalter från tidig ungdom till sitt livs slut. 

Jag minns en söt artonåring, dotter till en framstående industriman. 
Hon var en av de nya, en av dem som socialvårdarna inte kommit i 
kontakt med förrän på senare år. De nya, som kommer från andra sam
hällslager än förr. Ett oroande tecken? Betyder det att smittan sprider 
sig i takt med demokratiseringen? Eller betyder det bara, att man är 
likgiltigare för »vad folk säger» nuförtiden. Även bland så kallat bättre 
folk. Man är mera »frigjord». Man har lättare att rycka på axlarna åt 
allvarliga ting än förr. 

Onekligen faller skulden tyngre i detta samhällslager. Man fordrar 
mer, när man tror att det finns bildning. Men det har ju alltid varit så, 
att de besuttna kunnat dölja sina brister med hjälp av pengar. För
mögna flickor for i forna tider utrikes och födde sina s k oäkta barn. 
Eller också löste de in dem på barnhuset. 

Rektor berättar att han varit med om att en ny elev, en pojke som 
kom till en ungdomsvårdskola, uppenbarade sig klädd i gymnasistmössa 
och hade Titus Livius och en litteraturhistoria i en rem under armen. 

Men tillbaka till artonåringen, direktörsflickan. Anna-Gulli trivs. Hon 

18 



lär inte alls vara ett vitaplåster, fast man skulle kunna tro det av ut
trycket i hennes dockansikte. I diskussioner flickorna emellan brukar hon 
hävda sina åsikter med skärpa. 

En kväll är jag på Anna-Gullis avdelning och hälsar på. Där finns 
en melankolisk före detta narkotikaflicka. Där sitter en sorgsen liten 
flicka halvt frånvarande och tiger. Hon är inåtvänd och bedrövad. Gud 
vet, vad hon har gått igenom. Flickorna har gjort sig i ordning för nat
ten. Ett par har lagt håret på rullar och trätt en nätt nylonmössa över. 
Man har ljusa morgonrockar över nattlinnena och klädsamma tofflor. 

Man har alltid samma fråga på läpparna och också denna kväll kom
mer den. 

»Har rektorn sagt någonting om mej?» frågar man assistenten, som 
föjt mig upp. 

»Neej.» 
»Har han verkligen ingenting sagt», kommer det besviket. 
»Nej, ingenting, och också om han säger någonting, har jag inte rät

tighet att tala om det», blir svaret. 
Stämningen är tung. Längtan. Oro. Ovisshet. Vad händer därhem

ma? 
»Mamma fyller sextio år på söndag», säger den sorgsna. »Jag är inte 

hemma», vill hon säga, men tystnar. 
Någon återkommer med den vanliga frågan. 
»Sa rektorn ingenting om mej i går?» 
»Nej, det gjorde han inte.» 
Här finns ingenting beslutat i förväg. Allt avgör egentligen eleverna 

själva med sitt uppförande. Här finns inga straff, bara åtgärder, moti
verade av elevens själsliga status. Det är rektor i samråd med sina med
arbetare, som bestämmer om permissioner och om en elev skall place
ras i arbete utom skolan. Rektor bestämmer allt. 

Kan en flicka ta emot det barn hon är havande med? Har hon kropps
krafter nog? Har hon möjlighet att vårda det? Kan det betyda hennes 
rehabilitering om hon får ett barn eller är det henne likgiltigt? Kan man 
förutsätta, att det lilla nyfödda barnet skall få en dräglig tillvaro, så att 
djävulscirkeln inte skall fortsätta? 

Flickorna vet att rektor och hans assistenter bestämmer. De enklare 
själarna bland dem är ögontjänare. 

Men det var om direktörsdottern, en av de nya, jag skulle tala lite. 
Anna-Gullis mor hade övergett pappa direktören, när flickan var li

ten. Anna-Gulli blev hänvisad till hembiträden efter skandalen. Pappa 
direktören hade inte tid med henne. Hade så mycket på kontoret att 
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bestyra: sammanträden, papper i oändlighet, planeringar, organisation, 
representation. 

Lilla Anna-Gulli fick klara sig bäst hon kunde utan pappas kärlek. 
Mamma var försvunnen. Kanske pappa blev obehagligt påmind om sin 
förlupna hustru, när flickan kom trippande och tittade på honom med 
stora klarblå ögon. 

Anna-Gulli fick ty sig till hembiträdena. Men man vet hur det är med 
dem. De kommer och far. 

Så kom Anna-Gulli upp i pubertetens kris och började längta ännu 
mer än förut efter ömhet. Men pappa hade ingen ömhet att ge henne. 
Hade så mycket att göra. Då sökte Anna-Gulli ömhet ute bland kamra
ter, och så kom hon in i ett gäng. Det var fel gäng. Ett gäng med dåliga 
vanor. 

Pappa upptäckte sent omsider, att Anna-Gulli kommit i dåligt säll
skap och så fick hon bannor. Men Anna-Gulli kände inte ett dugg för 
pappa längre. Han var henne så främmande. Han hade ju alltid struntat 
i henne. Hon tog det rätt kallt, när han skällde och gick på. Hon bör
jade gå smygvägar och smet ut, när pappa ingenting visste. Hon smet 
in, när han sov sin trötta direktörssömn. 

Så blev hon äldre. Hon var söt. Hon träffade en pojke som hon för
älskade sig lite i. De gjorde vad alla förälskade gör. Men det var en 
dålig kille, som söp och narrade Anna-Gulli att också titta i glaset. Det 
var väl livat, tänkte han, att få direktörsgullet att supa. 

Så blev det någon liten skandal med ett uppträde någonstans utan
för en restaurang. Anna-Gulli sades ha sprungit skrikande uppför Stor
gatan i bara byxorna en vinternatt. Polisen hade tagit henne och satt 
henne i kurran. 

Pappa blev uppskakad och tänkte att äpplet faller inte långt från 
päronträdet. Så försvann Anna-Gulli från staden och har sen aldrig va
rit där. Pappa direktören gifte om sig för att få lite lycka. 

När jag går, står Anna-Gulli framme vid fönstret och tittar ut, en
sam. Den stora gården vilar i blåvitt ljus från stora lampor, som vag
gar i blåst. Lyktan vid centralkökets trappa belyser den gråtrista, padd-
liknande träbyggnaden. Långt borta lyser en rad låga fönster med galler 
i specialavdelningen. Det är där hon hamnar, om hon tappar balansen 
och blir vild och galen och gör någonting tokigt i ren desperation, och 
hon vet det alltför väl. Blir Anna-Gulli bättre för det? Vet pappa di
rektören hur hon har det? Bryr han sig om det? 

Det var väl antagligen ganska naturligt, att jag vid konfrontationen 
med dessa flickor kom att tänka på min egen tidiga ungdom. Där fanns 
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långa, svåra tider av ensamhet, av övergivenhet i en familj som splitt
rats genom skilsmässa. Det kunde säkert ha legat nära till hands att 
jag förirrat mig, sökt farliga kontakter och tagit skada. I själva verket 
dök det också upp åtminstone en ganska farlig person, en man, femton 
år äldre än jag. Han visade sig vänlig, förstående, bjöd ut mig, hjälpte 
mig med läxorna och pratade med mig. Det undgick mig, alldeles oskyl
dig som jag var, att han ville mig något ont. Men nu — åratal efteråt 
— har jag fått veta vad slags man det var. 

På den tiden fanns det inga bilar och inga raggare. Man talade inte 
om några ungdomsproblem. Jag råkade aldrig på drift, fast jag var 
olycklig och överlämnad till mig själv. 

Vi läste en bok i skolan, som hette Things will take a turn. Jag upp
repade ofta titeln för mig själv och hoppades detsamma. Men natur
ligtvis tog mina nerver skada, min övergivenhet hindrade mig i skol
arbetet. Jag kunde inte samla mig. Allt var så förvirrat och efter hem
mets upplösning saknade jag ro och trygghet. 

Man skall inte tro, att jag i min ensamhet på något sätt fick stöd 
av skolan och lärarinnorna. I stället utsattes jag för ganska mycken 
trångsynt elakhet och oförståelse. Jag såg antagligen både ensam, miss
vårdad och olycklig ut. Detta gav upptakten till en förföljelse, där man 
till och med trodde att jag stulit pengar och tog mig i förhör. 

Det kändes svårt att möta den första dagen här. Jag kan inte påstå 
att det kändes bättre sen. 

Här löper trådar ut, bort, till avlägsna svenska hem på landsbygd och 
i stad. De ungas bindningar med det förflutna har brustit smärtsamt. 
Allt gammalt kan ha bäddats ner i försök att glömma. Men många 
svåra känsloband finns kvar. Det rycker och sliter i länkarna. Sår va
rar sig och blöder. Det är unga människor det rör sig om, ungt folk 
som vill leva och vara till, som har förhoppningar och längtan. Nej, 
här är händelselösheten bara skenbar. 

Sysselsättningsterapin är väl tillvaratagen här nere. Här finns ladu
gård och stall, åkrar och gärden, trädgårdsmästeri och bageri och tvätt
inrättning. Som jag sade förut, flickorna har tillfälle att lära ett yrke. 

Jag vet inte vem som utformat riktlinjerna för allt detta. Det före
föll mig som om de unga fick vara i för stor stillhet under fritiden här
nere. 

»Man sover ju alldeles för mycket», klagade de. 
Det finns ingen samlingslokal, ingen gymnastiklokal, där man kan 

motionera eller utföra rörelser till musik. Man har ingen sångkör och 
ingen fritidsledare. 
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Man måste fara ner till samhället och låna lokal, om man vill ägna 
sig åt lok och idrott om vintern. Men med personalbrist har det sina 
svårigheter. Det är alltid riskabelt att flytta på flickorna. 

Men de två nybyggda elevhemmen är fina och stora ombyggnader 
planeras. Anstalten blir större. Kanske den också blir opersonligare, ett 
slags klinik för bråkiga flickor, där den personliga kontakten torkar in 
och assistenter och vårdare har för mycket att göra. Den ömma, för
stående vården av själar har ingenting med massverkan att göra. Det 
är det stilla, tåliga vårdandet av det växande, som skall ge kraft och 
förnyelse, och visst arbetar man i den riktningen med större eller mindre 
framgång. 

Den lilla veckopengen på två kronor piggar opp. Spikar man lådor 
kan man komma upp till en extraförtjänst av fem kronor om dagen. Jag 
stod utanför spikhuset och såg lådor torna upp sig bakom fönstren, lå
dor för sommarens trädgårdsprodukter. 

På sjukavdelningen låg några flickor som var krassliga. En flicka satt 
på sängkanten vid mitt besök och hade armen i band. Det är inte ovan
ligt att flickorna låter tatuera sig. Den stora skolan ligger nära hamn
städer. Det är ofta under rymning och i bakrus och fylla flickorna får 
armar och ben tatuerade. Hjärtan, skepp, blommor, ankaren, fjärilar 
och namn i blågrönt bläck sitter inristade i huden. 

Det händer att de själva pryder sig på detta underliga sätt. Sticker 
ut mönster i huden med bläckpenna, ibland bara en rund ring eller en 
fläck mellan ögonbrynen som ett slags kastmärke. Ofta ångrar de sig 
och vill ha bort alltsammans och skär bort det med rakblad, så att blo
det strömmar. Det blir fula ärr. 

Så fort en flicka kommer till skolan och är tatuerad, skickar man 
henne till sjukhus, där hon får det bortopererat. Ofta ser jag dessa röda 
ärrstrimmor på flickarmar här. 

Mitt svåraste besök var på specialavdelningen. Den är av en viss typ, 
alltmänt använd vid dessa institutioner. Här finns det celler utan hand
tag på insidan och med galler för alla fönster. Det finns samlingsrum 
och arbetsal, TV och ett ytterrum, avstängt med glasvägg och med 
dörren låst. Därute sitter vaktpersonalen, när man inte arbetar i verk
staden. Det finns en liten rastgård också, en öppen gräsplätt mellan 
plank i direkt förbindelse med vardagsrummet. 

Man skall inte tro, att flickorna tycker det är sämre att vara här än 
i skolan i övrigt. Jag hörde själv en trög skånska på sömnadsavdelningen 
säga : 

»På specialavdelningen är dä trevligt.» 
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Många känner det som en lättnad att komma dit. Man kan inte rym
ma. Rymmer man, så kommer man i klammeri, träffar karlar och super 
till slut ihjäl sig. Det känns som en trygghet att vara här. Den låsta dör
ren och gallret hindrar dem från att kasta sig i elände. 

Alla tänker naturligtvis inte så. Där finns en ganska snygg flicka, vars 
dröm är att bli lyxdemimond. Hon tänker minsann inte supa ihjäl sig. 
Hon vill ha dyrbara kläder, åka i flotta bilar, dricka champagne och 
plocka rika karlar på pengar. Hon vill få ut någonting av livet. 

»Jag är en hora», säger hon med ett stolt kast på huvudet. »Jag är 
en gnoa.» 

Flickorna har arbetspaus och sitter i vardagsrummet och pratar. Skri
ker och domderar är kanske snarare rätta ordet för att beskriva deras 
samtal. Håret står på ända på henne som skriker värst. 

Det känns så förnedrande alltsammans. Bara man närmar sig den där 
byggnaden, ryser man. Skall detta behövas? Ja, säger man, allmänheten 
behöver skyddas. Men det är naturligtvis inte enda skälet. 

Jag har karameller med mig och låter påsen gå runt. »Tack», skri
ker de. »Mera karameller! Mera karameller!» 

Jag känner mig så betryckt och tafatt, sitter där ju bara och glor på 
dem, som om de vore djur i bur. I bur är de onekligen. 

Jag går ut till vårdaren-hantverksmästaren. Det är han och en vakt-
fru, som har hand om tillsynen. Det är hantverksmästaren, som lär flic
korna väva trasmattor, binda böcker, göra papplådor och tillverka knap
par för möbeltillverkning. 

Han är lite uppskärrad i dag, lite tagen och trött. 
»Det här är det svåraste jobbet här på skolan», säger han. »Man blir 

alldeles utkörd.» 
Flickorna kan vara svåra mot varandra. Just nu har de en hackkyck-

ling. De påstår, att hon är dum. De tutar i henne hela dagarna, att hon 
är så dum, att hon är hopplös. Allt hon säger är dumt. Allt hon tänker 
är dumt. Allt hon gör är fånigt. Till slut har hon blivit skygg som en 
fågel. Rädslan sitter i ögonen, och hon rycker häftigt till om man tit
tar på henne. 

I går var det ett uppträde. Två flickor låg på golvet och slogs. De 
pucklade på varandra ordentligt, rev och slet i varandras kläder, drog 
i hårtestarna och skrek som besatta. 

I dag har det också varit svåra uppträden, och han har lovat låsa 
in dem allesammans, om de inte håller sig lugna. 

Hantverksmästaren berättar, att han alltid måste gå för sig själv 
när han kommer hem. Han tål inga röster och ingen musik. Han går 
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ner i källaren och sitter alldeles stilla utan att röra sig, medan han 
blundar och njuter av stillheten. 

Ja, så går jag då in för att titta på hantverkslokalen. Flickorna har 
börjat arbeta igen. Hon som vill bli lyxhora sitter i väntan på denna 
utkorelse och väver mattor. Hon, som är dum, syr ihop remsor och 
nystar. Ett par stycken gör knappar, och en tjock, blond mänska, som 
ser ful och trulig ut, sitter på en bänk med de nakna benen upplagda 
på kanten av en vävstol och ser på, när de andra arbetar. Hon brukar 
vara nakendansös på Kiviks marknad. 

»Det är bra att väva», säger jag djupsinnigt. »Det lugnar nerverna 
att slå med bommen.» 

»Jaa», säger flickan från Kiviks marknad ilsket. »Och så tänker man 
på så skönt dä vore om man hade någon som man kunde daska på 
ordentligt och klämma fast.» 

En sådan tanke! Vävning är ju annars en trivsam syssla för kvinnor 
överallt i hela världen. Man väver med stolthet och dunkandet betyder 
flit och sköna ting, ibland pengar i huset. 

Men här vill man slå någon, skada någon, klämma till rejält. Häm
nas på hela samhället. 

Det är förresten skojigt att läsa om överfall, mord och brott i tid
ningarna och höra om det i radio. Det är mysigt med blod och skräm
sel. Mysigt! Ett sådant ord! 

Det är inte länge sen flickorna organiserade ett överfall här på spe
cialavdelningen. Man kastade en handduk över vårdarens huvud och 
klämde sen till honom med en stol. Man tog nycklarna, och ett par tre 
sprang ut och ner i dälden vid ån. Larmet gick. Folk kom ut och rym
lingarna fördes tillbaka. 

För några månader sedan utlöstes ett förfärligt rabalder på en an
nan avdelning av en struntsak. Flickorna var alldeles galna. De slog sön
der allting, och en av dem klättrade upp på taket och stod i två timmar 
i smällkall vinterblåst i bara nattlinnet och skrek, innan man lyckades 
övertala henne att komma ner. 

Det hade yrt blomkrukor och någon hade visst haft kniv. Men vid 
rättegången nekade flickorna till allt. 

Många är de, som fått känna faran av detta arbete, husmor inte 
minst. 

En gång hände det att raggare kom till specialavdelningen en natt 
för att befria en viss flicka. Man hade verktyg med sig. Stunden vai 
lämplig. Månen var i nedan, och på baksidan av huset, där cellerna 
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ligger, var det ovanligt mörkt. Man lyckades fila sig igenom gallren tilf 
en cell. 

I nattens mörker vaknade flickorna snart och märkte vad som för
siggick. Man klämde ansiktet mot rutorna och försökte urskilja någon
ting i mörkret därute. Man hörde viskande röster och såg svetsloppor-
na hoppa som små blixtar. Nere i dälden glänste åns vatten och träden 
avtecknade sig mot mörk hösthimmel. 

Man kan föreställa sig de instängdas upphetsning. De sitter i sängar
na eller uppkrupna invid fönsterrutorna och lyssnar. Har ingen att tala 
med. Ingen att viska med. Ser bara skum himmel och lövlösa träd och 
lyssnar till svetslampans fräsande. 

Raggarna fick ut flickan därinne. Det var fel flicka. Men hon följde 
naturligtvis villigt med dem. 

Kommer ni ihåg flickan Rosalie? Hon är nu efter ett svårt och pres
sande arbete från fostrarnas sida rehabiliterad och sköter sig. Det är en 
triumf för den lilla skolan och visar värdet av det lilla intima forma
tet. Det är i nära kontakt och vänskap mellan fostrare och ung som de 
verkliga resultaten skall nås. Inspärrning har någonting skrämmande 
och förnedrande över sig. Det stämplar sina offer, trycker sin prägel på 
deras tänkande och inverkar omedvetet på deras vårdare. 

»Vi svär», säger en av vårdarna på specialavdelningen. »Man lär sej 
det. Det är det enda som hjälper. Dom begriper inget annat.» 

Är det så säkert? 
Flickan Rosalie var under sin svåraste förnedringstid huvudperson i 

ett av dessa hemska utbrott som gör arbetet så osäkert och pressande. 
Det hände på den lilla idylliska skolan. Rosalie hade nyss kommit och 
kände ingen som helst samhörighet med personal och kamrater. Hon 
hade varit på en annan skola, där man låst in henne varje kväll. Hon 
var upprorisk mot allt. 

Det är skymningsdags och en av de kvinnliga assistenterna har ord
nat en brasstund. Man sitter på golvet i övre hallen. Man halvligger i 
skymningen och berättar sagor för varandra. Det är mest assistenten, 
som för ordet. Det är spirande vår, och nere vid sjön kommer björkar
na snart att slå ut. 

Man skrattar och fnittrar på flickvis. Man lutar sig mot varandra. 
Man lyssnar. Somliga är dumma och säger dumheter och blir utskrat
tade. Men stämningen är godmodig. Här på den lilla skolan är flickor
na godartade. Rosalie är det stora undantaget och var deras svåraste 
fall. 
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Just när assistenten börjat en ny saga kommer Rosalie i trappan. Hon 
har inte varit med i kretsen. Kanske känner hon sig utstött som vanligt. 
Tycker att de bär sig löjligt åt, som ligger på golvet. Hon har inte ta
git del av den förtroliga stämningen. Hon är ännu isolerad i sin egen 
dunkla värld. 

När hon kommer upp, hejdar hon sig lite. Alla ligger på golvet! As
sistenten också! Man kommer inte fram. Hon trampar assistenten vårds
löst på axeln. Assistenten säger åt henne att se sig för. Rosalie trampar 
henne då rätt i ansiktet och assistenten flyger upp, tar henne i armen 
och föser in henne på hennes rum. Nu följer en fruktansvärd scen. Me
dan flickorna sitter skräckslagna och lyssnar, slår hon sönder allting där
inne. 

Men tillbaka till den stora skolan. Hit är det lätt för raggare att 
komma på besök. Landsvägen går utanför och om vårarna kommer de 
åkande i sina gamla ruskiga bilar på jakt efter flickor. Det är spännan
de att åka förbi yrkesskolan. Där är flickor inlåsta, och kan man bara 
få en med sig, så spelar man direktörerna därinne ett spratt och själv 
får man livat med jäntan. 

Vägarna är farbara och luften mild. Man kan väl alltid åka förbi 
och kika ett tag. 

Långsamt kör de förbi, hänger ut genom bilfönstren, ropar och vin
kar. Flickorna borta på de nya fina avdelningarna har utsikt över vä
gen och sätter sig i fönstren och vinkar tillbaka. Det är vid sådana till
fällen som längtan efter frihet gör dem småtokiga. Ut, bort från tvång. 

Flickorna avviker ofta. Ibland under permission. Ibland får de en im
puls att ge sig i väg nu genast, och så springer de. 

»Jag såg, att min kappa hängde på kroken och att dörren stod öp
pen. Jag tänkte, nu sticker jag.» 

Ofta rusar flickorna direkt ut på vägen, ibland i bara linnet. Det hela 
är oöverlagt. Längtan till frihet blir dem övermäktig. De vinkar åt lång
tradarchaufförerna, men fast dessa vet, att det kan bli åtal och böter 
tar de nästan alltid upp en flicka på rymmen. 

Men det finns flickor, som inför den stund, då de skall lämna skolan, 
känner att de inte vågar komma ut bland människor. Kanske är det 
hemmet de är rädda för, kanske någonting annat. En karl, som är efter 
dem med hotelser. Dagen innan de skall ge sig i väg rymmer de. Då 
blir de strax infångade, och så blir frigivningen fördröjd. 

Det är givet att det måste uppstå svåra konfliktsituationer här. Lång
samt kan en situation värka fram. Men den kan också komma blixt-
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snabbt. Personalen måste lära sig att förstå sina elevers temperament 
och lynneskastningar. Somliga är lösmynta, andra tiger. 

Rektorn talar med mig om denna spänning, denna pinande väntan 
under tryck, när man iakttar en elev tyst, lyssnar till förstulna samtal 
och föl-söker gissa sig till vad som skall ske. Man har sett på flickan, att 
någonting är på färde. Hon har tänkt ut någonting. Hon isolerar sig 
kanske. Hon gråter i ensamhet. Hon ringer till sin pojke och ber om lov 
att få ringa igen. 

Man söker sig fram till kärnan i försiktiga samtal. Samtal är en vik
tig form av iakttagelse, en viktig form av terapi. 

Så en dag hänger ett lakan ner från en fönsterkarm. Ett rum är tomt. 
Spår i snön. Flickan har rymt. Man måste springa ut i skogen och söka 
efter henne. Men trots allt känns det som lättnad. Trycket har fått sin 
utlösning. Nu har det hänt. 

Ofta har inte flickan hunnit långt, kanske ett stycke upp i skogen, där 
några skogshuggare träffar på henne. En kall vinterdag är världen ogäst-
vänligare än vanligt. Man kanske inte är så varmt klädd. Man har just 
inga pengar. Det är det värsta. Vart kommer man i denna värld utan 
slantar på fickan? 

Så kommer tröttheten och hungern och besvikelsen. Så här är det 
att rymma. Nu kommer reaktionen. Hon snubblar och snyftar besviket. 

Nej, man isolerar inte unga människor, inte ens i en öppen avdel
ning utan att det blir spänning mellan väggarna, en spänning, som 
personalen måste kanalisera och leda bort längs arbetets och omväx
lingens vägar. Omväxlingen heter arbete. I de slutna avdelningarna är 
det aldrig fråga om lek som på den lilla skolan. Det är fel. Det är 
synd. Till och med ungdom i konflikt, och kanske just de, bör få leka. 
Leka av sig missnöje och oro, leka sig till kamratskap, få hjärtat att 
slå livligt och kinderna att rodna av rörelse och språng. 

När en flicka under en viss tid på skolan uppfört sig hyggligt och lärt 
sig en del och visar tendenser att kunna ta vara på sig själv, börjar man 
fundera på att skicka ut henne i tillvaron för att se hur hon klarar ut 
det. Däri bör ju själva kärnpunkten i dessa skolors arbete ligga. 

Jag for på en mycket intressant färd med eftervårdsassistenten för 
den stora skolan. Det fanns sjuttiofem flickor på skolan och över åttio 
ute i fosterhem. Den arme mannen hade en arbetsbörda, som översteg 
hans krafter. Men det kanske betydde mindre. Mera graverande var 
det att alla dessa åttio flickor faktiskt inte fick ett märkbart stöd under 
den kritiska tid när de konfronterades med samhället. Här förefaller 
systemet att inte vara genomtänkt. Var finns här den intima kontakten 
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mellan vårdare och elev? Är det så säkert, att en främmande familj, 
som tar emot en elev utan att ge henne lön •— skolan betalar flickans 
lön — känner sig så nöjd, att den också tänker på att dela med sig 
lite av värme och vänlighet. Är det möjligt att kontrollera vad slags 
människor eleven kommer till, när man är så arbetsbetungad? Om det 
gick att tillsätta fyra eftervårdsassistenter i stället för en så skulle kan
ske tid och krafter räcka till för effektivt och personligt stöd när flic
korna skall pröva på en tillvaro där ute. 

Jag betraktar alla dessa socialarbetare som verkar i en vardagsgär
ning med stor innebörd, överseende, ett oändligt tålamod, kärlek, op
timism, psykologiskt kunnande och intuition är vad som behövs. Jag 
har en känsla av att många satsar så mycket av sig själva, att de inte 
får mycket till övers för sin egen person. Men det finns en gräns för 
vad man kan orka, kroppsligt och själsligt. 

Rektor, assistenter och vårdare är människor, som inte alltid kan 
vara behärskade och avspända. Resultaten står och faller med deras 
förmåga att engagera sig, att förstå, att verkligen ge ett individuellt 
stöd. Detta att få eleven att vilja själv. Det är det första steget. Att 
vilja och begripa och sen få kraft att stå på egna ben i en farlig värld. 

Jag inbillar mig att det skall mycken forskning till på dessa områ
den. Om det är så att en människas tillvaro och karaktär grundläggs 
under de första barnaåren, hur svårt måste det då inte vara att tränga 
till botten av själsdjupen och ändra sinnesinriktningen hos unga miss
anpassade. 

Den lilla skolan är en liten fin anläggning, där ansatserna är riktiga 
och där jag tror, att man vunnit verkliga framgångar. Den skolan är 
mänskligt rörande i sin vänlighet. Bara själva den gamla gula gården 
med sina vita knutar och sin gammaldags inredning anslår en riktig 
ton, en riktig hemstämning, och så alla djuren i stall och ladugård, 
djuren som flickorna älskar. 

Det är terapi. Det är själavård. Någonting att klappa och vara öm 
emot. 

Men nu skall man utvidga skolan och tjugofem flickor skall få rum 
där. Allt skall bli mera effektivt med moderna verkstäder osv. Det är 
nog fara värt, att den där enkla stämningen av hem och förtrolighet, 
som var så fint framtagen förut, skall försvinna. Jag tror inte att sko
lans arbete vinner på utvidgningen. Jag tror att mindre och mindre en
heter är det riktiga i det här fallet. Inga stora centraliserade anord
ningar. Små hem utspridda i en landsbygd med kontakt mellen elever 
och socialvårdare. 
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Samhällsfientliga elever måste antagligen alltid få sin särskilda, näs

tan vetenskapliga vård. 

Den lilla skolan var säkert trång och opraktisk, men jag tror att den 

hade något av det allra väsentligaste: vänlighet, intimitet, förståelse. 

Kanske jag skulle sticka in en parentes om trångboddhet. Man kan 

bo obekvämt också i moderna höghus, fast fasaden ser så fin ut. 

Många unga är offer för trångboddhetens spöke. Jag är säker på 

att en stor del av dessa missanpassade ungdomar just kommer ur så

dana hem. Jag minns från den lilla skolan en liten artonåring. Hennes 

far var tegelarbetare någonstans i en landskommun och hade dessutom 

ett litet lantbruk. Stugan, som familjen bebodde, var på ett rum och 

kök, och här vistades en familj på nio personer. Far och mor, flickan 

Lotty och sex yngre bröder. 

Tillvaron i det trånga köket och rummet kan inte ha varit lätt. Allt 

fick ske för öppen ridå. Det fanns ingen möjlighet att få sköta om sig 

ensam. Lotty, en späd, finlemmad flicka, hade alltid fått hjälpa till med 

småbrödernas skötsel. Hon hade kånkat på dem, passat dem, matat 

dem, satt dem på pottan och så vidare. 

Om kvällarna när far kom hem ville han ha det riktigt varmt inne 

och odörerna var inte alltid så sköna. Mor arbetade mycket med dju

ren, kon, grisen och hönsen. Det var hon och Lotty, som tog upp po

tatis, fodrade kon och grisen. Modern tjatade mycket på Lotty. 

Undra på att Lotty blev utled på alltsammans och började springa 

ute om kvällarna. Luften var åtminstone frisk. Så växte Lotty upp, 

och pojkarna började kasta ögon på henne. Hon blev bjuden på bio 

och på kaféet nere i samhället. Ibland följde hon med sina beundrare 

upp på deras rum. 

Ingen kan förvåna sig över att Lotty sökte sig bort från kvalmet, 

trängseln, barnskriket och doften av fuktiga blöjor hemma i stugan. 

Aldrig var nätterna lugna heller, och liggplatsen måste hon dela med 

två småsyskon. 

Ja, så hade man märkt i samhället, att hon ofta bytte sällskap. Hon 

var ute om nätterna och en gång var hon lite på snusen vid järnvägs

stationen och tog ett par chokladkakor i kiosken. Hon blev anmäld för 

barnavårdsnämnden, som talade med hennes föräldrar och gav henne 

en varning. Lotty fortsatte sitt oregelbundna liv och hemmet visade sig 

dåligt. Mannen söp. Man tyckte det var bäst att skicka henne till en 

ungdomsvårdsskola, och så kom då Lotty alltså till den lilla skolan. 

Efter en tid skickade man ut henne och hon fick plats i ett hem att 

passa småbarn. Det var oriktigt. Lotty blev felplacerad. Ingenting äck-
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lade eller tröttade henne mera än att passa kissiga småungar, och så 
blev hon elak mot dem, stal en ring av sin matmor, blev avslöjad efter 
ingående förhör, försökte ta livet av sig med sömnmedel, ljög doktorn 
på lasarettet full och kom tillbaka till skolan, nergången, dyster, illa
mående och blek. 

Vårt samhälle genomgår en väldig förändring just nu. Landsbygden 
avfolkas, det är ett känt faktum, skaror av ungdom drar söderut från 
Norrland, och i Mellan-Sverige flyttar de till Stockholm. Bara till Stock
holm kommer det tjugofemtusen ungdomar varje år. Deras möjlighet 
att få en dräglig bostad är ofta obefintlig och några mindre energiska 
återvänder hem, skrämda av storstadens indifferens och likgiltighet och 
faror. 

Men många, många härdar ut, sitter all ledig tid i köerna på hyres-
byråerna och tar till slut ett uselt litet lokus som inneboende. Kanske där 
inte finns egen ingång till rummet. Kanske där bor mindre behagliga 
hyresgäster. Dyrt är det också. 

En flicka från landsorten bodde i en köksalkov med förhänge. I kö
ket bodde en familj med barn. För att få en lugn stund gick hon ner till 
Centralens restaurang om kvällarna, tog en kopp kaffe och satt alldeles 
ensam och tittade på folklivet. 

Det finns ett skriande behov av ungdomsvård i städer och tätorter. 
Det räcker inte med midsommardanser kring majstång i parkerna och 
Stockholms festspel. Ungdomsgårdarna är för få. Det behövs bostäder, 
och trevliga bostäder för de unga. Det är ju gott och väl att vårt sam
hälle omdanas för att vårt välstånd skall växa. Men människomaterial 
är ömtåligt. Man flyttar inte lika enkelt en massa landsbygdsungdomar 
till en storstad som man bygger vägar och river järnvägslinjer. 

Till den lilla skolan kom jag en kall vinterkväll med mycket snö på 
marken. Flickorna var på utfärd i fjällen. Man hade arbetat mycket för 
denna utfärd. Flickorna hade jobbat i skogen bland annat med rensning. 
Nästa dag skall de komma, och under fristen medan de är sin kos passar 
man på att fernissa korkmattorna. 

Äntligen blir det kväll ankomstdagen. Lamporna på gården tänds. 
Snart hör man bilarna tuta nere på skogsvägen. Alla som är hemma 
går ut på bron. Så är de framme. Flickorna är glada och upplivade och 
kommer instormande, rödkindade och ivriga. 

Middagen är dagen till ära riktigt festlig. Man pratar i munnen på 
varandra. Kommer ni ihåg? Jag damp och kom efter. Och jag bröt ena 
skidan och skrubbade knäet. Man sov som en gris efter allt åkande, så 
trött var man. På kvällarna spelade vi kasino, snackade eller stickade. 
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Stämningen är förvillande lik den som finns kring vanlig ungdom som 
kommer hem efter en lustfärd. 

Men inte riktigt lika ändå. Efteråt sitter assistenterna ensamma till
sammans och talar om hur det varit. Hur var konditionen i början? 
Bättrade det sig? Hur var kamratandan och sammanhållningen? Inte 
så värst stor tyvärr. Inte ens dessa härliga dagar i sol och snö kunde man 
få fram den där speciella atmosfären av samhörighet, som unga männi
skor så lätt brukar finna. Det är då man blir vänner. 

Men riktigt så var det inte här. Flickorna hade hela tiden reagerat var 
för sig, på ett isolerat sätt, och kontakterna dem emellan hade inte sti
mulerats i nämnvärd mån. 

Men några allvarliga missöden hade det inte varit. Man drar en suck 
av lättnad och sitter tyst ett tag. Ingenting otrevligt hade hänt. Allt hade 
gått fint i lås. Ingen hade tänkt på att rymma och ingen hade råkat ut 
för olycksfall. 

Men hela denna utfärd, arbetet för att nå fram till nöjet och stäm
ningen vid hemkomsten, det är ett fint och äkta och friskt uppslag. 
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Ungdomsvårdsskoleelevers permissioner 

Frågan om permission åt ungdomsvårdsskoleelever är reglerad i 45 § stadgan 
den 9 december 1960 för ungdomsvårdsskolorna (SFS nr 728). Dessutom före
skrivs i 3 § samma stadga, att socialstyrelsen med iakttagande av bestämmelserna 
î 45 § skall meddela närmare föreskrifter angående beviljande av sådan permis
sion. Sådana föreskrifter har meddelats i socialstyrelsens Råd och anvisningar nr 
156/1963. 

45 § UNGDOMSVÅRDSSKOLESTADGAN HAR FÖLJANDE LYDELSE-. 

Permission må beviljas elev såsom belöning för gott uppförande eller eljest då så 
ur vårdsynpunkt prövas lämpligt. Permission må vidare beviljas i anledning av 
närståendes sjukdom eller död. I intet fall må permission beviljas, då därigenom 
fara för annans person kan beräknas uppkomma. 

Permission skall omfatta en på förhand bestämd tid och må icke beviljas för 
längre tid i följd än tre eller, om synnerliga skäl därtill äro, fyra veckor i följd. 
Innan permission beviljas, skall noggrant utredas, var eleven skall vistas under 
permissionen. Om permissionen avser bortovaro över natt eller längre tid, skall 
företrädare för skolan sätta sig i förbindelse med elevens föräldrar eller annan 
person, hos vilken eleven skall vistas. 

Beviljande av permission som omfattar längre tid än tre dygn skall föregås av 
samråd med den barnavårdsnämnd, som har befattningen med eleven, samt med 
barnavårdsnämnden och polismyndigheten på den ort, där eleven skall vistas un
de r permissionen. Samråd som nu sagts skall om så prövas erforderligt, äga rum 
även vid permission under kortare tid än tre dygn. Från skolans sida skall under 
permissionstiden hållas fortlöpande kontakt med den hos vilken eleven vistas un
der permissionen. 

Rektor beslutar i varje enskilt fall om permission. 
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Per Olof Sundman: 

Man avlevererar en person 

Om jag behöver gå på toaletten? 
Vad menar du? 
Jo, om jag behöver gå på toaletten, på natten alltså, 
hur gör jag då? 
Gubbe lilla! Det här är inget fängelse. Inte låser vi in 
dig på ditt rum, inte låser vi in någon på rummen på 
nätterna! 

Rektor och jag sitter på expeditionen och väntar på Imre. Det är ganska 
sent på kvällen och det är mulet och regnet hänger i luften. 

Vi har gemensamt gått igenom akten. Imre är 15 år. Föräldrarna 
kommer från Ungern; de är skilda sedan flera år och modern är nu
mera omgift med en svensk tjänsteman. Imre kunde knappt tala svenska 
när han började skolan. 

Det hade börjat trassla till sig för honom på allvar i tioårsåldern, all
män bråkighet, sönderslagna fönster, bristande skolintresse. Året därpå 
de första snatterierna : två ägg ( ! ) vid ett tillfälle, äpplen och vindruvor 
senare, därefter 110 kronor i en butik. Fortsatta snatterier, stölder, in
brott, skadegörelser. Började sniffa thinner vid 14 år. Skolkning i till
tagande omfattning. Allt grövre inbrott, allt större tillgrepp, allt tätare 
frekvens, allt intensivare sniffning. Hade erkänt sju stölder under lop
pet av tre veckor i maj månad 1964. 

Under senare år hade han visat »tilltagande häftighet», »hårdhet», 
»känslokyla». 

Bilen med den avlägsna länsbokstaven bromsade framför trappan. Imre 
gjorde sin entré, eskorterad av en allvarlig, nästan bister ung man — 
idrottsmannaspänstig, kortsnaggat hår. I kölvattnet hade han en ung 
flicka, en tyst och osäker praktikant från socialinstitutet i Lund eller 
Stockholm. 

Jag skall avleverera en person här, sade den unge mannen. 
Tack, sade rektor. 
Imre var liten och spädlemmad, han sneglade skyggt till höger och 

till vänster och ner i golvet. 
Välkommen hit, sade rektor och lade handen på hans axel. Han 

svarade inte. 
Vi gick in på expeditionen. Den eskorterande unge mannen hade 

bråttom. Något att äta? Nej tack. Men litet kaffe? Nej tack, vi vänder 
meddetsamma. 
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Jag kände en hastig motvilja mot honom, den allvarlige, spänstige man
nen. Han såg ut som en polis som inte borde ha varit polis. Man får 
naturligtvis inte lita på ett första intryck, man bör undertrycka spon
tana aversioner. 

Men han hade avlevererat en person. Och den kyliga, likgiltiga av
skedsnicken: Lycka till då, Imre. 

Det var kanske en hygglig och vänlig ung man som var trött efter att 
under fjorton eller sexton timmar jagat i bil genom halva vårt land, 
som var jäktad och hade ont om tid. Han var kanske bussig och mjuk 
under en tillfälligt sträv yta. Det är möjligt. Men han hade använt felak
tiga ord. 

Imre sitter i en av expeditionens bekväma fåtöljer. Han lutar sig inte 
bakåt, han sitter rakryggad, spända ben, händerna fastklämda mellan 
knäna. Hans ansikte har fina linjer, det är fortfarande barnsligt rundat 
och det är alldeles uttryckslöst. 

Rektor sätter sig nära honom och tänder sin pipa: Ja, Imre, vad vet 
du om den här platsen? 

Det är ett barnhem. 
Rektor rättar honom. Det är en ungdomsvårdsskola, ett skolhem för 

pojkar mellan fjorton och sexton år, inte ett barnhem. 
Du vet varför du är här? 
Ja, jag har gjort inbrott och sånt där. 
Rektor berättar om skolhemmet, om hans nya kamrater, om vad de 

kanske kommer att säga till honom. Imre slappnar av, sjunker ihop i 
stolen, sträcker på benen. 

Rektor röker sin pipa, han har inte ont om tid. Han ställer frågor om 
Imres hem, hans far, hans mor, hans kamrater. Frågorna är många men 
de kräver nödvändigtvis inte svar. Det är ett samtal och inte ett förhör. 

Vad är du intresserad av? Jag vet inte. Djur? Nja. Trädgårdsarbete 
då? Vet inte. Verkstad? Vet inte. Men teckning? Imre 1er för första 
gången, litet generat; jo han var road av att teckna. 

Han får papper och penna och gör en hastig skiss av mig under det 
fortsatta samtalet. Han är vänsterhänt. 

Enligt utredningshandlingarna är Imres mor »mjuk, känslovarm med 
osedvanlig tolerans» och »under hela hans liv givit honom kärlek och 
trygghet så mycket hon förmått». 

Jag hoppas att omdömet är riktigt, att hon är mjuk, känslovarm och 
trygg, trots att samhället funnit skäl att skilja sonen från henne och ta 
honom om hand för samhällsvård. 
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Samhället, de barnavårdande myndigheterna och organen, vill väl. 
Man vill ordna allt till det bästa och man vill helst också ge värme, 
mjukhet och trygghet. Det är svårt att lyckas där en mor misslyckats. 

Vi åker bil den korta vägen till Imres nya hem. Förste tillsynsmannen 
och nattens jourhavande vårdare väntar på oss. De hälsar på sin nya 
elev. 

Kom ihåg, säger rektor, att de här två är bägge dubbelt så farliga 
som de ser ut. 

Det är en avspänd stämning. Pojkens ansikte är inte längre helt ut
tryckslöst. Han verkar inte rädd eller nervös, snarare nyfiken. 

Du får eget rum tills vidare. Du vill kanske hellre ha en rumskamrat? 
Neej. Du är inte mörkrädd? Neej. Det är många grabbar som är litet 
mörkrädda. Inte jag. En annan sak, är du sängvätare? Sängvätare? Det 
är många grabbar som ibland kissar i sängen, det är inte ovanligt, och 
det är bäst om man talar om det från början. Imre ruskar på huvudet. 

Om jag behöver gå på toaletten, frågar han. 
Vad menar du? 
Jo, om jag behöver gå på toaletten, på natten alltså, hur gör jag då? 
Rektor förstår slutligen och lägger armen över hans axlar: Gubbe 

lilla! Det här är inget fängelse. Inte låser vi in dig på ditt rum, inte 
låser vi in någon på rummen på nätterna! Det här är inget fängelse 
utan ett skolhem. 

Nästan ett barnhem. 

Han klär av sig och byter till pyjamas. Vi går igenom innehållet i hans 
fickor. Där finns en jättelik knippa med inte mindre än 19 nycklar — 
en hel serie patentlåsnycklar, några vanliga dyrkar, diverse smånycklar 
av olika typer och till och med en fyrkantsnyckel för toalettrumslås. 

Imre är en typisk inbrottare. Han kan öppna de flesta dörrar. 

En öppen 

Tur att man åkte fast så fort, jag menar så tidigt som 
man gjorde. Det hade gått åt helvete annars. 
Åkte fast? 
Jag menar att jag blev skickad hit. Man skall åka fast 
så fort som möjligt. Får man fortsätta som man börjat, 
då går det åt helvete. 

Klockan är halv tio på morgonen. Jag står en stund och ser på dem, de 
sitter i grässlänten nedanför mig. Jag kan inte höra vad de pratar om. 
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Alla andra elever arbetar, de har fått sina uppgifter för dagen. Dessa 
två, den growuxne Bamsen och den lille Tott, väntar bara på mig. En 
»farbror» skall tala med dem, de har fått en sorts extrapermission. Allt 
är lugnt och stilla och solen börjar bli hyggligt varm. 

Tott röker pipa. Bamsen tar Totts pipa. Eller kanske får han den — 
allt ser ju så fridfullt ut. Han knackar ur pipan, Tott ger honom sitt 
tobakspaket. Bamsen har egna tändstickor. 

Jag ropar på dem. 
De lystrar som på en visselsignal men går dröjande uppför slänten, 

följer mig fram mot bilen. 
Vi kör en sväng, säger jag. 
Kul, säger Bamsen. 
Han 1er brett mot mig, ökar steglängden, går runt bilen och sätter sig 

i högra framsätet. Tott kilar före mig och tränger sig samtidigt in genom 
vänstra dörren och slinker ner i baksätet. Ett litet enkelt och komplika-
tionsfritt skeende men ändå inte innehållslöst: det var lika självklart att 
Bamsen skulle sitta bredvid mig som att Tott skulle sitta bakom mig. 

En bil är ett bra redskap för samtal. Man möter bilar, man blir omkörd, 
man kör om bilar, man färdas genom ett landskap, genom en serie av 
bilder, små händelser och litet större händelser. Man sitter inneslutna i 
samma rum, det är lätt att föra ett samtal och man kan när som helst 
avbryta det för att ägna sin uppmärksamhet åt någonting på andra si
dan vindrutan. De som samtalar i en bil, behöver inte se in i varandras 
ansikten. 

Bamsen är som sagt grovvuxen. Han har pigga och glada blå ögon och 
mycket ljust hår, så ljust att det är nästan vitt. Han har rak näsa, hög 
panna, klart röda läppar. Tänderna är stora och friska. Han är små
länning. 

Jag kör ut från skolområdet och ner på landsvägen. Jag känner mig 
osäker på hur jag skall inleda vårt samtal. 

Jag glömde att hälsa, säger Bamsen, ibland är man oartig. 
Är det en Taunus TS, frågar Tott i baksätet. 
Tott är liten och mager. Hans hår är mörkt och framåtkammat på 

så sätt att han alltid måste se under lugg. Han har smal näsa och tunna 
läppar. Han är skåning. 

Jag vet att Bamsen är en normalbegåvad femtonåring som kommer från 
ett hem med ordnad ekonomi. Bostaden välskött och tidsenlig. Fadern 
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idrottsintresserad lägre tjänsteman, modern deltidsanställd städerska, 
bägge skötsamma. 

Den första registrerade »vanarten» är trivial: anpassningssvårigheter 
i skolan, häftigt humör, ojämnt lynne, aggressivitet mot lärare och kam
rater. 

Fjorton år gammal kriminaliserar han sig (som det heter i sådana 
här sammanhang) för första gången. I en butik stjäl han en cigarrett-
tändare, värd 82 kr och 25 öre. 

Barnavårdsnämndens utredare kontaktar modern. Hon är deprimerad 
och ledsen. Trasslet med sonen måste bero på olämpliga lärare, olämp
lig skola, olämpliga kamrater. Hemma är han alltid lugn och beskedlig, 
hjälpsam, vänlig, lekfull. 

Barnavårdsnämndens utredare kontaktar också fadern. Han är de
primerad och ledsen. Sonen har alltid — alltid — varit besvärlig och 
vållat bekymmer med sina våldsamma och hysteriska raseriutbrott i 
hemmet som gått ut över både syskon och föräldrar. Han kastar saker 
och ting kring sig, han slänger sig på golvet, gråter och skriker till dess 
han får som han vill. Läkare har ordinerat lugnande tabletter; de hjäl
per inte. Nu orkar man inte med honom längre, de måste få hjälp. 

Bamsen tas om hand och placeras på ett upptagningshem. Där följei 
något av en explosion av stölder och inbrott och han drar med sig kam
rater på sina rader. Han får svåra raseriutbrott, så svåra att all ordning 
hotar bryta samman på hemmet. 

På ungdomsvårdsskolan har han visat god skötsamhet och han är nu 
mogen för »vuskning» — dvs vård utom skolan. 

Bamsen är en öppen yngling, en ärlig ung man med blå ögon och glad 
uppsyn, en sympatisk kille. 

Hur trivdes han med kamraterna på skolhemmet? 
Det var bra kompisar, riktigt bra. Faktiskt annorlunda än man kunde 

vänta sig på ett sånt här ställe. Fast det fanns förstås grisar. Kamrat
tjuvar till och med. Att sno från kompisar! Grisar! Men dom flesta var 
bra. Utom stockholmarna och göteborgarna, dom höll ihop mot dom 
andra. 

Personalen, då? Rektor, lärarna, vårdarna? 
Bussiga och bra. Man kunde snacka med dom. Dom var som männi

skor. Man gjorde ju dumheter ibland, stack upp och så vidare, men 
dom var bussiga ändå, det gick alltid att snacka med dom. 

Trodde han att han haft någon nytta av tiden på skolhemmet? 
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Tacka fan för det! Man hade lärt sig! Nu skulle det bli slut med stö
tar och sånt. 

Tott kastar in en lågmäld och vass kommentar från baksätet : Vad har 
du lärt dig? Att det blir kåken nästa gång? 

Man tänker på dom därhemma, säger Bamsen, man har varit för 
jävlig, man förstår hur dom känt det. Men nu är det slut med dum
heterna. 

Tott säger: 
Det är ett kinkigt rattlås på den har kärran. En Opel kan man fixa 

med en skruvmejsel och en skiftnyckel. Eller med en tjugefemöring och 
en tång. 

Vi stannar vid en uteservering och dricker varsin läskedryck. 
Man har sitt jävla humör, säger Bamsen och 1er brett. 
Jag försöker föreställa mig honom rasande och ursinnig; jag miss

lyckas. 
Man försöker behärska sig, säger han. Numera går jag upp på rum

met och lägger mig när jag känner att det håller på att komma. Det 
blir bättre undan för undan. Förr slog man till bara, man kunde inte 
hjälpa det, man slog bara till. Tott har fått ett par omgångar fast han 
inte gjort något, bara för att han var i närheten. 

Eller för att jag är liten och aldrig slår tillbaka, säger Tott. 

Bamsen är en öppen och talför kille, han vet vad han gjort, han vet 
varför han är där han är, han vet hur han skall skicka sig i framtiden. 

Varför man skolkade? Varför man gjorde stötarna? Bilarna? 
Dumheter bara, man var för ung. Man begrep inget. Nu begriper man. 

Man har vuxit. Nu har man förstått. 
Jag har en brorsa som är modellsnickare, säger han. Han är äldre än 

jag, sex-sju år eller så. Han sitter i rullstol. Jag skall också bli modell
snickare. Det är för jävla konstigt — varje gång jag träffar honom tyc
ker jag att han krympt ihop, att han blivit mindre, alltså. Men det är 
fel. Det är bara jag som vuxit. 

Tott knackar ur sin pipa, räcker den till Bamsen. Lägger därefter 
sitt slaka tobakspaket i hans utsträckta hand. Bamsen stoppar pipan 
omsorgsfullt, tänder, blåser ut ett tunnt rökmoln. 

Tott ser på Bamsen. Bamsen sitter vänd mot mig. 
Om man tänker efter, säger han med pipan vippande i mungipan. 

Tur att man åkte fast så fort, jag menar så tidigt som man gjorde. Det 
hade gått åt helvete annars. 

Åkte fast? 
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Jag menar att jag blev skickad hit. Man skall åka fast så fort som 
möjligt. Får man fortsätta som man börjat, då går det åt helvete. 

Tänk efter, säger han, om man fått fortsätta som man börjat bara 
ett år t i l l . . . 

Ännu har du chansen, säger Tott. 

Som sagt, Bamsen är en öppen och talför yngling, han är femton år, han 
har blå ögon och 1er brett med jämna, vita tänder. 

Han är van att svara på frågor om sig själv, så van att han gärna 
pratar också utan att vara tillfrågad. Han är kanske opportunist, han 
kanske lägger ut texten för att göra intryck på frågaren-lyssnaren, han 
kanske säger det han tror jag vill höra honom säga. 

Prognosen är god, har rektor sagt. 
Jag gissar att rektor har rätt. Bamsen har i alla fall insett att medmän

niskorna ställer krav på honom. Han har förutsättningar att skaka av sig 
sitt förflutna : han var ju bara ung och dum. Må vara att han är oppor
tunist — den opportune har ju ändå anpassningsförmåga. 

Jag tycker om Bamsen, hans öppenhet och hans frejdiga talförhet. 
Den lille Tott ser granskande på mig under lugg. 

Socialgrupper 
Det är ju bara iakttagelser i förbifarten. Dessutom onyt
tiga och oanvändbara iakttagelser. 

Vi dricker kaffe i kollegierummet vid tiotiden på förmiddagen; termos
kaffe, genomskinliga duralexkoppar, wienerbröd som är fräsiga inte där
för att de är bakugnsfärska utan därför att de börjat bli torra. 

Föräldrar i socialgrupp tre är nästan alltid negativa, säger assistenten. 
De tror inte på barnavårdsnämnder och socialassistenter. De vill inte 
att deras barn skall hamna på en ungdomsvårdsskola. 

På förbrytarskola, säger förste tillsynsmannen som ett förtydligande. 
I socialgrupp två är man inte fullt så negativ, säger assistenten, man 

är mera villig att acceptera samhällsvård — när man inser, alltså, att 
man inte längre rår på dem, barnen. Men de vill helst undvika skol
hemmen. 

De ser hellre att barnen placeras hos släktingar som bor på en annan 
ort, säger tillsynsmannen. 

I socialgrupp ett spjärnar man emot så länge som möjligt. 
Där gör man vad man kan för att lösa problemen utan inblandning 

från barnavårdsnämnden. Är det nödvändigt kontaktar de en psykiater. 
Och det är naturligtvis bäst om det hela kan lösas inom familjen. 
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Om situationen blir ohållbar, säger assistenten, då är de samarbets
villiga och positiva. Men de vill absolut inte att deras son eller dotter 
skall placeras hos släktingar. De föredrar ungdomsvårdsskolorna. 

Tillsynsmannen bekräftar: Inte blanda in släkten, absolut inte. 
Det är generaliseringar, säger jag. 
Det är iakttagelser, svarar assistenten. Visst finns det undantag, men 

de kan gott gälla som regler. 
För övrigt, tillägger han, det är ju bara iakttagelser i förbifarten. 

Dessutom onyttiga och oanvändbara iakttagelser. 

Vi lever fortfarande i ett klassamhälle. Det är en egendomlig upplevelse 
att spåra det i aktsamlingen på en ungdomsvårdsskola. 

När det gäller sonen till en byggnadsarbetare, en spårvagnsförare eller 
en verkmästare, då kan utredarna gå till verket med friskt mod och 
utan vånda. Man granskar syndarens syskon, ställer föräldrarna mot 
väggen med närgångna frågor, gör ogenerade uttalanden om föräldrar
nas systrar och bröder, om föräldrarnas föräldrar och deras syskon och 
bröder. Utredarna befinner sig i överläge, de är propert klädda, de har 
sina diplom eller sin tjänsteställning och sin en smula diffusa fiskaliska 
makt. Protokollen och promemoriorna är tämligen lättskrivna. 

Annorlunda är det när de tvingas ta itu med sonen till en byråchef 
eller en överste eller en framgångsrik företagare. Det är svårt att for
mulera frågor i ett vardagsrum som mäter fem gånger åtta meter. Det 
är svårt att ställa dem mot väggen vars väggar pryds av vackra tavlor 
och det är svårt att möta svar och motargument som är lika väl formule
rade som frågorna och dessutom kanske framförda med en högre grad 
av auktoritet och beslutsamhet. 

Man måste vara försiktig i sin skrivning, utesluta antaganden och 
gissningar, man måste vara artigare och mera hänsynsfull och det ligger 
nära till hands att tyda allt till det bästa. 

(Jag ser att min egen skrivning blivit en smula aggressiv och pole
misk i tonfallet. Jag vill dock ha detta sagt. Även om det bara är en 
onyttig iakttagelse.) 

En isolerad 
Brukar du förstöra så där? 
Det är klart att man gör det när man gjort en stöt och 
inte hittat något av värde. 
Din far och mor har ju en sportstuga •— om du kom dit 
ut en lördagkväll och allting var förstört inomhus? 
Jag skulle slå ihjäl dom som gjort det! 
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Kenneth sätter sig, eller snarare dråsar ner bredvid mig i förarsätet. 
Han skall fylla fjorton år om två dagar, han är alltså född 1950 och 

då var Kenneth ett populärt namn. Han ser sannerligen också ut som en 
fjortonåring; ansiktet är barnsligt, håret en smula tovigt. Han har ett par 
gula finnar intill näsvingarna och några enstaka tunna skäggstrån på 
överläppen. Han bär en urblekt trikåtröja, smutsiga byxor, nötta trä
tofflor. 

Jag är tyst. Han tiger tjurigt. 
Innan vi kör ut på landsvägen spänner jag på mig säkerhetsselen. 

Kenneth sitter som han satt sig, slappt ihopsjunken. Han förefaller helt 
ointresserad och likgiltig, inte ens nyfiken över varför jag vill tala med 
honom, inte ens road av bilutfärden som ett avbrott i den vardagliga 
rutinen. Han rör inte sin sele. 

Jag känner antipati mot honom och jag blir irriterad över min anti
pati. Jag får för mig att jag skall tiga till dess han säger något. 

Jag kör söderut. Vägen är bred just här med fin vägbana. Kenneth 
är tyst, han röker inte ens, ser rakt fram genom vindrutan. Jag pressar 
upp hastigheten, kör fortare än jag brukar. Däcken tjuter. Kenneth drar 
igen sin ventilationsruta. Men han säger ingenting. 

Kenneth kommer enligt akternas vittnesbörd från en hygglig folkhems
miljö. Hans far är slöjdlärare; skötsam, frånsett en smärre lagöverträ
delse för länge sedan. Modern helt utan anmärkningar. De många sys
konen, mellan ett och arton år, likaså helt utan anmärkningar. 

Han var elva år när han debuterade i barnavårdsnämndens proto
koll. Han hade deltagit i en »stöld» av en roddbåt. Två år senare är 
han inblandad i ett inbrott tillsammans med flera kamrater. Januari 
året därpå ställs han under övervakning efter nya inbrott. Man anteck
nar tilltagande skolsvårigheter, skolkningar, sammanstötningar med lä
rare •— de ständigt återkommande symtomen. Under årets första fyra 
månader gör han sig skyldig till sammanlagt 28 erkända kriminella 
handlingar, tillgrepp, inbrott, grova skadegörelser etc. Och han tillhör 
den kategori som inte erkänner någonting förrän man är definitivt över
bevisad — och knappt ens då. 

Enligt utredningen hade fadern begynnelsevis givit sonen mycket stryk 
men sedan slutat med detta då han insett »att det var fel väg» till bätt
ring. Enligt utredningen var det alltså fadern, inte modern, som agat 
honom. 

Jag minskar farten, svänger in på en biväg och fortsätter i promenadtakt. 
Det måste bli jag som bryter tystnaden. 
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Jag börjar med min vanliga inledningsfråga: hur trivdes han på 
skolhemmet? 

Trivs inte, vantrivs inte heller direkt. Det fanns skolor som var bättre. 
Men också sådana som var strängare. Man borde få åka hem över varje 
lördag-söndag, man borde få större frihet att röra sig, inte lägga sig så ti
digt, få gå på bio när man ville, få mera fickpengar. 

Han svarar villigt på mina frågor, han pratar gärna om skolan. Och 
han talar om den som om det är helt naturligt att han vistas där och 
som om han räknar med att han skall vara där åtskilliga år. Hans pro
blem är inte hur han snarast möjligt skall bli utskriven, utan hur skol
hemmet kan göras drägligare. 

Det är klart man längtar hem, men det är nog bäst för dom därhem
ma att dom slipper mig. 

Han talar korthugget och han vänder sig inte mot mig. 

Tyckte han att hans far varit för sträng och hård mot honom? 
Farsan? Inte alls! Han hade fått stryk av honom bara en enda gång, 

men då med knytnävarna så att bägge ögonen blivit igenmurade. 
Bara en gång? Ja, en enda gång. 
Morsan däremot, hon hade humör. Hon hade spöat honom med matt-

piskare hur många gånger som helst. 
Men hon tordes bara när farsan var hemma. 
Varför det? 
Hon var väl rädd att han skulle slå tillbaka. 
Din far då? Vad gjorde han? Stod han bara och såg på? 
Nej. Han tog småbarna och gick ut. 
Men då blev ju din mor ensam med dig? 
Farsan var ju alldeles utanför. 
Varför var din mor rädd att du skulle slå tillbaka? 
Hon var bara rädd helt enkelt. 
Varför trodde han att hon var rädd? 
Han trodde det bara. 
Hade han slagit tillbaka någon gång? 
Nej. Men en gång hade han råkat klippa till henne på näsan när dom 

slogs på lek. 
Slogs på lek? Ja. Brukade ni slåss på lek? Ibland. Varför? Vi gjorde 

det bara. 

Jag frågar och Kenneth pratar mycket kring dessa slagsmål på lek. Han 
kan inte förmedla någon bild av hur de gått till, hur de brukade börja, 
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hur de slutade. Hans berättelse är sönderbruten och osammanhängande. 
Han använder ständigt samma ord, han har för litet ordförråd. 

De slogs på lek. Han hade råkat »klippa till med vänstern». Hon hade 
blivit »alldeles vansinnig». 

Han berättar villigt. Han 1er och småskrattar ofta. 
Leendet sprider sig aldrig över ansiktet, det ligger fast vid munnen. 

Och han blir inte livlig, han sitter fortfarande ihopsjunken, han gestiku
lerar aldrig eller sällan med händerna. 

Jag blånekar alltid, säger han. Jag har gjort mycket mer än dom vet 
om. En gång i en sportstuga, det fanns inget direkt att ta, då sköt vi 
som fan med ett hagelgevär runt väggarna så att det blev trasor av all
ting. 

Brukar du förstöra så där? 
Det är klart att man gör det när man gjort en stöt och inte hittat nåt 

av värde. 
Din far och mor har ju en sportstuga — om du kom dit ut en lör

dagkväll och allting var förstört inomhus? 
Jag skulle slå ihjäl dom som gjort det! 
Jag försöker förklara för honom, jag ställer nya frågor, försöker få 

honom att inse . . . Han rycker på axlarna, lyssnar knappt. För honom 
tycks det inte finnas något samband mellan att förstöra andras ägodelar 
och få sina egna ägodelar förstörda. 

Jag har svårt att hålla tillbaka min växande irritation. 

Det är självklart att man blånekar. Så länge man blånekar kan man 
inte åka fast. Han blånekar alltid och först när kompisarna erkänner, 
då åker man fast. 

Vad menar du med att »åka fast» ? 
Han menade helt enkelt »åka fast». 
Så länge man blånekar kan man i alla fall inte fällas, säger han. 
Vad menar du med att inte kunna »fällas» ? 
Han menade helt enkelt »fällas». 
Kunde han uttrycka sig i andra ord? 
Man kan inte fällas så länge man blånekar, säger han. 
Jag känner mig provocerad av hans tjurighet, jag försöker på nytt 

förklara, få honom att inse. Hade han inte hört formuleringen »fälld 
mot sitt nekande»? 

Han svarar galet eller egendomligt undvikande och plötsligt förstår 
jag att jag talar förbi honom. Han tror att stölder, inbrott och skade-
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görelser är något som endast polisen, barnavårdsnämnden och persona
len på skolhemmet sysslar med. Han vet inte vad en domstol eller en 
rättegång är. Han pratar mycket men han kan alltför få ord och de har 
alltför ofta en annan innebörd för honom än för mig. 

Han är isolerad. Det går inte att tala med honom. Han måste först 
lära sig tala. 

Nå, vad fick du för intryck av Kenneth, frågar förste tillsynsmannen. 
Litet slapp och hängig, svarar jag. Han är sträv på ytan och det är 

svårt att få grepp kring honom. Men efter en stund kan man inte låta 
bli att tycka om honom. 

Jag ljuger för tillsynsmannen. Jag vet inte varför. Jag tycker synd om 
Kenneth, men jag tycker inte om honom. 

Jag har svårt att medge inför mig själv att jag tycker illa om honom. 

Gaddning 

Man vet alltså att man märker sig för livet? 
Ja. 
Och man ångrar sig efteråt? 
Det är klart att man ångrar sig! Man vet att man skall 
ångra sig, man vet det medan man håller på med gadd-
nålen. 

Elva pojkar sitter eller ligger i gräset utanför skolhemmet. De har nyss 
ätit och vilar nu på maten i solgasset. Rektor har slagit sig ner mitt 
ibland dem. 

De flesta skall inom nära framtid åka hem på permission. Man pra
tar hit och dit om litet av varje. Stämningen är avspänd och behagligt 
slö. 

Nästan alla har uppkavlade skjortärmar. 
Av de elva pojkarna har nio tatuerade underarmar. 

För den vulgära opinionen är pojkarna på ungdomsvårdsskolorna en 
samling smågangsters som kan skäras över en kam. 

Jag har upplevt skolhemseleverna som en ytterligt heterogen grupp 
individer — ingen är den andre lik, här finns alla stadier av fysisk ut
veckling, mental mognad och social anpassning, var och en har sitt tem
perament, var och en kommer från sin speciella miljö. 

En vanlig skolklass kan ge intryck av homogenitet, ett kompani värn-
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pliktiga likaså. Men sällan en grupp elever från en ungdomsvårdsskola, 
de är alla särpräglade individer utan samhörighet. Det enda de odisku
tabelt har gemensamt är att de är elever på en ungdomsvårdsskola — 
den sociala vanarten framstår för mig som ett alltför vittomfattande 
begrepp för att kunna brukas som en gemensam nämnare. 

Men av de elva slumpvis samlade skolhemseleverna är åtminstone nio 
tatuerade, gaddade, på händer och underarmar. 

Man tar t ex ett avbrutet tandborstskaft, klipper av spetsarna på två 
synålar, glödgar dem och pressar in dem i tandborstskaftet, tätt intill var
andra. Där sitter nålspetsarna bergfast och gaddningsinstrumentet är 
klart för användning. 

Man ritar upp mönstret på huden, doppar gaddnålen i bläck eller 
tusch och sätter igång med konsthantverket. 

Varför? 
För några år sedan fick pojkarna på ett skolhem för sig att de alla 

skulle märka sig med en liten prick mellan ögonbrynen och en prick på 
vardera örsnibben. 

Ett sorts igenkänningsmärke, alltså, ett slags tecken på samhörighet. 
Infallet kan ge anledning till åtskilliga reflexioner. 

Dessbättre var prickarna så små att de kunde utplånas genom ett en
kelt kirurgiskt ingrepp. 

Den gänglige Ulf har tatuerat in UFFE på sin vänstra hand. Ett klum
pigt U på pekfingrets översta led, ett klumpigt F på vartdera långfingret 
och ringfingret, ett lika klumpigt E (som närmast liknar en bakvänd 
trea) på lillfingret. På vänster underarm har han ett ankare, på höger 
underarm ett hjärta som deformerats av något som skulle ha varit en pil 
men blivit ett ärr. På högra handloven bär han ett suddigt och egen
domligt djurhuvud. 

Varför? 
Det är klart man gaddar sig. 
Men det ser ju för jävligt ut! 

Ulf blir litet sårad. Man är tvingad att göra gaddningen själv, säger 
han, man har inte råd att gå till någon som verkligen kan jobbet. För
resten, var fan finns det en riktig gaddare närmare än i Köpenhamn. 

Han pekar på det suddiga djurhuvudet och tillägger: Det här är 
Hacke Hackspett. 
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Jag frågade en långliggare. 
Därför att man är så förbannat dum, svarade han. 
Men varför? 
Därför att det gör ont och därför att gaddningen aldrig går att ta 

bort, svarade han. 
Man vet alltså att man märker sig för livet? 

Ja-
Och man ångrar sig efteråt? 
Det är klart man ångrar sig? Man vet att man skall ångra sig, man 

vet det medan man håller på med gaddnålen. 

Inte har jag blivit bättre 

Det är en hyfsad skola. Alla är hyggliga. Det går skap
ligt att vara här. Men inte fan har jag blivit bättre. 

En ungdomsvårdsskola är alltid en olämplig plats för pojkarna, sade 
rektor. 

Ändå finns de? Och du har sagt att det finns för få platser. 
Det beror på att varje annan praktisk möjlig vårdform för eleverna 

just då bedöms som ännu olämpligare. När en pojke placeras på en ung
domsvårdsskola, sade han, då är det för att han snarast möjligt skall 
kunna lämna den. 

Förhållandena på ett skolhem skall vara så »positiva», så mjuka, så 
vänliga, så »tillmötesgående» som möjligt. Men det är ett oroande sym
tom om en elev börjar visa tecken på att trivas alltför bra, om han fin
ner sig bättre till rätta inom skolan än utanför den. 

Det regnar. I gymnastiksalen pågår en improviserad bordtennisserie med 
både elever och personal som deltagare. 

Två pojkar ligger på magen på podiet och läser. Den ene är lång och 
heter Lasse. Han är mager men ger ett kraftigt, senigt och knotigt in
tryck. Också hans ansikte är magert och kantigt och knotigt •— till och 
med läpparna och blicken är kantiga och knotiga. 

Jag stannar en stund vid pingisbordet, snirklar och släntrar mig se
dan fram till podiet (eller skall man kalla det estrad eller scen?) med 
de två läsande grabbarna. De tittar upp för ett ögonblick för att strax 
återvända till böckerna. 

Vad läste de? 
Den här, svarar Lasse och håller upp en deckare med omslag i blän

kande flerfärgstryck. 

46 



Han fortsätter sin läsning. 

Jag försöker inleda ett samtal, pratar sannolikt om regnvädret och 
bordtennisserien. Han läser; svarar kort och muttrande. 

Jag är inte särskilt angelägen, går en sväng kring bordtennisspelarna, 
återvänder till podiet. Jag har lagt märke till att han kikat på mig i 
snabba ögonkast. 

Hur trivs du, frågar jag i förbigående. 
Här på skolhemmet? Ja. Åjovars, hyggligt. Han försjunker i sin bok. 
Varifrån kommer du, frågar jag, du talar som en stockholmare. 
Han nämner en stockholmsk förort. 
Jaså där, säger jag, där bygger de av bara tusan, jag vet det, jag kän

ner kommunalnämndsordföranden. 
Lasse lystrar. Visst byggde dom av tusan. Farsan var byggnadsarbeta

re. Var brandstationen färdig? Hur långt hade man hunnit med höghu
sen till vänster när man var på väg mot brandstationen? Och de många 
villorna på gärdena till höger? 

Jag svarar så gott jag kan. 

Jag hade vid det här laget talat med åtskilliga pojkar. Jag kände mig 
ändå osäker och en smula rädd när det gällde Lasse. 

Hur trivs du, frågar jag ännu en gång. 
Inte har jag blivit bättre, säger han. Det är mera ett påstående än 

ett svar. 
Inte bättre? 
Han glider undan och slänger med huvudet mot den andre bokläsa

ren: Den där, han ska bli professor, han läser bara, hela dagarna, poesi 
tror jag. 

Den blivande professorn i poesi reser sig och går åt sidan, kryper ihop 
med sin bok i ett hörn på podiet. 

Inte bättre? 
Nä. 
Jag hoppar upp och sätter mig helt nära Lasse. 
Han säger: Jag har varit här längst av alla på skolan, flera år. Dom 

hade just börjat med några höghus när jag var hemma sist och så dom 
dyra villorna till höger. 

Jag vet redan att Lasse varit längst på skolhemmet av alla eleverna. 
Han var sjutton år, hans skolplikt hade upphört för ett år sedan, han 
skulle egentligen inte längre vara kvar. 
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Han kommer från ett skilsmässohem. Hans far är timmerman och 
alkoholiserad. Modern betecknas som skötsam och »u a» och har efter 
skilsmässan flyttat samman med annan alkoholmissbrukare. Hans syster 
och bror har varit föremål för barnavårdsnämndsåtgärder men det rör 
sig inte om särdeles grav vanart. 

Jag har läst Lasses akt mycket noga. 
De tydligen ofrånkomliga skolsvårigheterna med omfattande skolk-

ningar började när han var elva år. Han har varit kvarsittare två gånger 
trots »normalbegåvning» enligt testningen. När han var fjorton år gjor
de han sig skyldig till ett tjugutal stölder och inbrott under loppet av 
två månader; därefter fortsatt, intermittent kriminalitet. 

På skolhemmet har han skött sig utmärkt, frånsett ett par snedsteg, 
och följt undervisningen bättre än man kunnat vänta. Inga kontroverser 
med personal eller kamrater, inga rymningar, duktig i allt utomhusar-
bete, energisk, nästan ambitiös. 

Inte har jag blivit bättre, säger han. 
Akten ger i stort sett en bild av så att säga normala asociala puber

tetssvårigheter. Men endast i stort sett. Ty där finns en smal sektor av 
abnormitet i allt det »normala». 

Vårt samtal blir litet livligare. Lasses röst är litet hes och efterpuber-
tetsgrov — den är lika kantig och knotig som hans kropp och ansikte. 

Före omhändertagandet hade han gjort sig skyldig till två hand
lingar av våld och övergrepp. 

Den första rörde sig om en knytnävsmisshandel av en yngre skolkam
rat. Den skulle man kunna resonera bort. 

Den andra var mera komplicerad. Redogörelsen i akten var kortfat
tad. Lasse hade lurat eller tvingat in en sjuårig gosse i ett skogsparti och 
tillfogat honom en »brännskada av andra graden». Detta kunde man 
inte resonera bort. 

Det var alltså inte fråga om stöld eller inbrott, något som syftade till 
•ekonomisk vinning. Det var fråga om något helt annat. 

Det här är en hyfsad skola, säger han. Alla är hyggliga. Rektorn är 
bussig. Han blir lätt förbannad, men det gör inget, det går fort över. 
Lärarna och förmännen är också bra, det går alltid att snacka med dom. 

(Det finns några ord som nästan regelmässigt kommer igen när poj
karna uttalar sig om personalen : de är »hyggliga», »bussiga», »bra» och 
»det går alltid att snacka med dom».) 

Han tillägger: 
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Men inte fan har man blivit bättre. Fast man varit här längre än nå
gon av kompisarna. 
Har du varit här på skolan hela tiden, frågar jag. 
Nästan hela tiden. 
Nästan? Inte hela tiden? 
Dom säger att ni är författare. Är det sant? 
Lasse använder tilltalsordet »ni», inte »farbror». 
Jag svarar jakande. När du inte var på skolhemmet, var var du då? 
Skriver ni poesi? 
Hade han läst någon poesi? 
Nä. 
Visste han vad poesi var? 
Verser. 
När han inte varit på skolhemmet, var hade han varit då? 
Det var bara en månad, säger han. 

Lasse hade skött sig bra på skolhemmet. Sedan han fullgjort sin skol
plikt blev han »vuskad», placerad på vård utom skolan hos en driftig 
lantbrukare, som vid sidan om sin lantmannamässiga driftighet dessutom 
var starkt socialt intresserad. 

Begynnelsevis gick det fint, Lasse var arbetsam, tjänstvillig och ener
gisk i överkant. Sedan hade det gått galet och han hade »viskats» på 
nytt, tagits åter för vård inom skolan. I fosterhemmet hade han gjort 
sig skyldig till grova sadistiska och sexuella handlingar mot gårdens djur
besättning. 

Lasse vill inte berätta om sin tid på bondgården. Jag har ingen rätt 
att tränga mig på honom. 

Skolans psykiater är trots allt optimist. Lasse är sängvätare, man kan 
kanske ana ett samband mellan sängvätningen och övergreppen •— sagt 
med all försiktighet och alla reservationer. Sängvätare har det svårt. De 
upplever ofta sig själva som märkta människor, de kan inte följa med 
på skolresor, de kan inte resa sovvagn eller bo på hotell, de är rädda för 
nya miljöer, de törs inte närma sig flickor, de tror att de luktar illa, 
•de befrias från värnpliktstjänstgöring. (En sängvätare är inte en vapen-
vägrare — han uppfattar hellre befrielsen från militärtjänstgöringen som 
ett underbetyg, en kassation. Han borde inte få frisedel utan i stället 
uppskov, ty det är just i värnpliktsåldern som sängvätning upphör.) Psy-
Tdatern är alltså optimist beträffande Lasse. Hans problem kommer sä
kert att lösas — om det inte händer något riktigt katastrofalt. Nu gäller 
det i första hand de närmsta fyra-fem åren. Han är för gammal för skol-
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hemmet och han passar inte på en yrkesskola. Han vill inte till ett fos
terhem, man är rädd för att placera honom på ett sådant ; hans föräldra
hem är splittrat. Han trivs bäst på skolan. 

Lasse har lagt igen sin deckare med det färggranna omslaget. Vi sit
ter på podiet med raka ben och ryggarna mot väggen. Han ser bekym
rad ut. 

Jag tänker inte bli timmerman som farsan, säger han, jag har jobbat 
tillsammans med honom en sommar. Det är ingen framtid. 

Han tillägger: Det är en hyfsad skola, det här. Alla är hyggliga. Det 
går skapligt att vara här. Men inte fan har jag blivit bättre. Fast jag 
varit här längre än någon annan. 

Jag röker pipa. Lasse har en otänd, skrynklig fimp i munnen. Det är 
förbjudet att röka i gymnastiksalen. 

Finalmatchen går vid bordtennisbordet —• två vesslesnabba, allvarliga 
och spända pojkar. 

Den ene av dem räknas som oslagbar och han betraktas som själv
skriven segrare. Men den här gången skall den näst bäste vinna. Mat
chen är uppgjord i smyg ute på trappan. Den oslagbare har låtit sig kö
pas av sin motståndare. En av vårdarna råkade bli åhöra vittne till affä
ren. Likviden utgjordes av ett paket cigarretter. 

Den oslagbare förlorar snyggt med lagom knapp marginal. Ingen kan 
ana något. Segraren är avmätt stolt. Bägge är vana att mixtra sig fram 
här i livet. 

Sniff 

Det finns dom som hellre köper en flaska thinner än en 
flaska brännvin. 

I utredningshandlingarna är sniffning och sniffningsgäng ständigt åter
kommande ord. 

Här på skolan har jag gjort det bara en gång, säger han. 
Nej, inte thinner, utan cellulosalack — en burk på snickeriverksta

den, han hade doppat en trasa, vecklat in den i en annan trasa, stoppat 
innanför skjortan och smugglat ut paketet. 

Hur bär man sig åt? 
Jag passade på när förman vände ryggen till. 
Sniffningen menar jag. 
Det är enkelt, man tar trasan mellan händerna — kupade, så här — 
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lägger sig på rygg och andas in djupt genom mellanrummet mellan 
tummarna. 

Hur känns det? Det är skönt. Berätta mera! Det är skönt och behag
ligt. Hur länge varar det? Beror på hur mycket man suger in, en halv
timme kanske. 

Du vet att det är farligt? 
Äh. Man skall hålla på bra länge innan man tar nån skada. 

Allting går att sniffa, farbror, tammefan nästan allting. Inte bara thin
ner som det står i tidningarna. Solution till exempel. En tub är alldeles 
lagom. Och alla de nya limsorterna. Karburatorsprit går också skapligt. 
Man blir tvärblind om man dricker det, men det duger att sniffa. I nöd
fall vanlig bensin. Nagellack. Fast det är förbannat dyrt. Och sånt som 
man tar bort nagellack med, aceton alltså. Tri går också. Fläckurtag-
ningsmedel, det finns en hel massa olika sorter. Det dyker jämt upp nya 
grejer i färghandlarna och på bensinmackarna. 

Det finns ett par tvättmedel, såna där vanliga som alla har hemma, 
man häller det i handfat med vatten, det skall vara hett vatten, man 
stoppar in huvet under en handduk och sen är det bara att andas. 

Jag har sniffat bara en enda gång i hela mitt liv. 
Den lille fjortonåringen låter helt trovärd men han talar inte sanning. 
Det är behagligt, man känner sig väl till mods, man drömmer, man 

ser saker och ting. 
Jag ville ha detaljer. 
En gång, säger han (och röjer därmed att det hänt mer än en gång) 

sniffade han thinner i en bergskreva, han domnade bort, somnade näs
tan, berget under honom blev mjukt, han låg på en gräsäng, det var 
blommor och skog runt honom, där fanns fåglar och rådjur och han 
kände sig glad och bekymmerslös. 

Du talar som en bok. 
Det är sant det där med fåglarna och rådjuren. 
Berätta mera! 
Som opium, tror jag. »Men jag har naturligtvis aldrig rökt opium.» 

Somliga drömmer sexuellt. Jag har aldrig drömt sexuellt. Det finns killar 
och tjejer som sniffar tillsammans, två och två. »Jag vet inte hur de 
reagerar.» 

Du läser mycket, eller hur? 
En del. 
Vad läser du? 
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Litet av varje. 
Han hade varit berusad av brännvin en gång (»men bara en gång i 

hela mitt liv»). Thinnerruset var helt annorlunda. Det varade kortare 
tid och man blev inte illamående efteråt. 

Det finns faktiskt dom som hellre köper en flaska thinner än en flaska 
brännvin. 

Det känns som när man dricker brännvin men man blir inte full som 
ett fyllo, man raglar inte, faller inte på öronen. 

De flesta lägger sig när de sniffar, det är inte nödvändigt, man kan 
lika gärna stå. Jag brukar stå, man kan luta sig mot ett träd eller en 
vägg. 

Det är skönt och egendomligt. »Det var som om träden böjde sig åt 
sidorna och sen snurrade dom långsamt runt och jag tyckte jag svävade 
ett stycke upp i luften.» 

Man pratade också men det visste man inte om själv. Vad man sa? 
Vet inte, något larvigt förståss. 

Sniffning är mycket vanligare än farbror tror, mycket vanligare än de 
vuxna tror. 

Det fanns ett berg intill barnhemmet där man bodde förra året, vi 
gick till det där berget och dit kom dom från stan och dom låg och 
sniffade överallt när det var vackert väder. 

Det var likadant i Kortedala. Man snubblade över dom. 
Det är klart det är vansinnigt att sniffa. Det är farligt om man håller 

på för länge. Det finns dom som inte kan sluta. Den där långa ljusa 
killen, han är förstörd av sniff. Så fort han åker hem på permis, det går 
alltid att få tag i thinner eller nåt annat, det syns på honom när han 
kommer tillbaka. Han fortsätter bara, han kommer aldrig att kunna 
sluta. 

Jag vet att sniff är farligt. Jag har slutat. 
Men det är skönt. 
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Ett misstag 
Dom är skilda nu. Jag har inte sett henne på sju år. 
Hon skriver ibland. Jag har inte skrivit till henne. Jag 
vet inte vad jag skall skriva. Det är ju sju år sen, jag 
tycker att jag inte känner henne längre. 
Det har gått bättre för pappa efter skilsmässan. Han 
dricker inte så mycket. Jag får inte träffa honom men 
jag rymde till honom ändå i julas och då kom dom och 
hämtade mig. 

Han har samma förnamn som jag och kallas PO. 
Det är fint väder, sol, nästan molnfri himmel, svag sydvästlig vind. 

De sommararbetande eleverna håller på med en vägstump. Förmannen-
traktorföraren ropar något över axeln när han får syn på mig. PO tar 
ett skutt från traktorns släpvagn och går mot mig. Han hejdar sig, han 
har naken överkropp; han kan inte hitta sin skjorta, han söker planlöst 
hit och dit. Jag blir otålig. I bilen har jag en jacka som gott kan ersätta 
både skjorta och tröja och som har sådant snitt att den kan bäras nästan 
av vem som helst, en gosse, en yngling eller en fullvuxen. 

PO är jämnårig med min äldste son. Han ser trevlig ut, rena ansikts
drag, kortklippt hår, solbränd. 

Min son är fortfarande ett barn. PO, jämngammal, är åtminstone till 
hälften vuxen. Han talar ganska långsamt och, förefaller det, överlagt. 
Hans språk är anmärkningsvärt vårdat : inte mycket slang, få utfyllnads
ord, han är sparsam med adjektiven, han undviker svordomar. 

Vi stannar vid en kaffeservering intill vägen. Servitrisen är rund, glad 
och vänlig. Hon tillhör den typen som nästan ser generad ut när man 
skall betala förtäringen. Hon småpratar med oss och hon tycks tro att 
vi är far och son. 

PO ser på henne men säger ingenting. 

Han togs om hand för samhällsvård när han var sju år gammal. Detta 
skedde inte därför att han gjort sig skyldig till vanart eller asociala hand
lingar eller var ett problembarn. Omhändertagandet berodde på att hans 
hem var som det var. 

Rapporten i akten är kort, summarisk och skrämmande. Den är skräm
mande inte enbart på grund av sitt innehåll utan ännu mera därför att 
man kan ana vad som uteslutits och förtigits i det kortfattade och sum
mariska. 

Fadern, snart femtio år, svårt alkoholiserad, arbetsskygg, lättjefylld, 
liknöjd. Modern, drygt fyrtio år, alkoholiserad, troligen prostituerad, 
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efterbliven. Polis sänd till hemmet på grund av anmälan om hustrumiss
handel; man tar med sig en representant för barnavårdsnämnden. Lä
genheten beskrivs som vanvårdad och smutsig; torftigt möblerad, av de 
fyra stolarna saknade två ryggstöd. Flera berusade personer, både män 
och kvinnor. En känd alkoholist ligger medvetslös i ett hörn. Fadern 
avlägsnar sig och grips strax därefter av annan polis för fylleri. Modern 
är så pass påverkad av sprit eller tabletter eller bäggedera att hon inte 
får klart för sig att PO och hans bror denna kväll tas om hand av barna
vårdsnämnden. 

PO har därefter aldrig träffat sin mor. 

Han får ett fosterhem. Han vållar inte barnavårdsnämnden några be
kymmer, han tycks sköta sig förträffligt. Han får fina betyg i skolan 
(trots att han enligt den senare utredningen inte läste sina läxor och inte 
alltid följde med under lektionerna). Betygen kulminerar vårterminen 
1963, det år då han blir tretton år; han har tre AB, lägsta betyg är BA 
och han har litet a i teckning. 

Betygen är något lägre den följande höstterminen. Den hösten väljs 
han till ordförande i skolans elevråd. 

Sammanbrottet kom strax före julen 1963. Utredningshandlingarna 
verkar ofullständiga och torftiga. De berättar om snatteri från foster
föräldrarna, rymning, förflyttning till ett barnhem och en annan skola, 
ett par mopedtillgrepp, ett enstaka butiksinbrott, lärarkonflikt, omfat
tande skolkningar. Först på den sista punkten ger akten klar och enty
dig information: han hade skolkat 223 timmar. 

PO sändes till en ungdomsvårdsskola efter några mopedstölder, ett bu
tiksinbrott och 223 timmars frånvaro från skolan utan giltigt förfall. 

Jag frågar: Vad hände egentligen i vintras? 
Innan jag skickades hit, till det här fängelset? 
Det är inget fängelse, det är en skola, det vet du, ett skolhem. 
Han tänker efter. Inget särskilt, svarar han, jag var dum, jag vet inte 

vad som flög i mig. Men det var bara småsaker, andra har varit värre 
än jag. 

Han ger ett vuxet intryck, han ser ganska allvarlig ut trots att han 1er 
ofta. 

Jag hade kommit till en ny skola, säger han, jag hade fått en ny lära
re, jag kunde inte med honom. 

Det var i våras du kom till en ny skola. Det började redan före jul, 
trasslet. 
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Det är lätt att prata med honom. Det faller sig naturligt att berätta 
att jag gått igenom handlingarna om honom. De är skönt i solen vid 
kaffebordet. 

På hösten? Det var snatteri bara. Alla barn snattar. »Det är naturligt. 
Mina fosterföräldrar, dom hade glömt att dom också snattat när dom 
var små.» Nåja. dom kanske inte snattade så mycket och så ofta. På den 
tiden, när dom var små, då behövde man inte pengar på samma sätt 
som nu. 

Han talar resonerande och eftertänksamt — dock inte alltid överseen
de. Dom hade inte förstått honom, dom borde ha kunnat förstå honom. 

Han ogillar skolhemmet. Han är nästan upprörd över att han inte får 
använda sina egna kläder, sina egna skor. Han tycker inte om att vara 
övervakad och bevakad. Det är olustigt att andra skulle kontrollera om 
man tvättat sig ordentligt och om man borstat tänderna. 

För all del, det fanns ju såna som inte brydde sig om att hålla sig rena. 
Han intar en sorts överlägsen attityd: han är inte av samma skrot 

och korn som kompisarna på skolan. 
Borde jag bli irriterad över hans attityd? Jag blir det inte. 
Jag ändrade mig, säger han, då, när det blev tal om skolhemmet, då 

förstod jag att det var allvar och jag ändrade mig tvärt. Jag skötte mig 
fint. Det var allt som behövdes, det där hotet om skolhemmet. 

Efter tre veckor hämtade dom mig ändå, säger han, trots att jag änd
rat mig och skötte mig fint. 

Han känner sig lurad. »För mig är det ingen skola utan ett straff.» 
Jag tror att han talar sanning när han berättar om sin omvändelse. 

Jag har svårt att förstå att han är jämnårig med min egen son. Vi sitter 
i solskenet och konverserar. 

För att tala om framtiden: han ville ha ett yrke som han trivdes med. 
»Det är lika viktigt att man trivs som att man tjänar bra med pengar.» 
Han hade konstnärliga anlag. Teckningslärare kanske? Dekoratör? Re
klamtecknare? Konstfack i Stockholm? 

Han föreföll medveten om samhällets vertikalitet. Det var skillnad mel
lan jobb och jobb och skillnaden låg inte bara i lönernas storlek. Re
klamtecknare? Han ville bli något, komma någonstans. Han ville inte gå 
klädd i samma kläder som kompisarna, han ville överhuvudtaget inte 
ha några påtvingade kompisar. 

Jag minns när jag var liten och pappa var full och slog mamma. Vi, jag 
och min bror, försöke hjälpa henne men vi var ju så små. 
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Nej, jag hatar dom inte. Fast det inte var så roligt. 
(Ordet »hata» kommer överraskande. Han undviker annars så starka 

ord.) 
Dom är skilda nu. Jag har inte sett henne på sju år. Hon skriver 

ibland. Jag har inte skrivit till henne. Jag vet inte vad jag skall skriva. 
Det är ju sju år sen, jag tycker att jag inte känner henne längre. 

Det har gått bättre för pappa efter skilsmässan. Han dricker inte så 
mycket. Jag får inte träffa honom men jag rymde till honom ändå i 
julas och då kom dom och hämtade mig. 

Min bror? Jag vet inte, jag tror det ordnat sig för honom. 
Han berättar till synes oengagerat om vad han minns från barna

åren. Men han får gåshud på armarna trots att det är hett i solen. 

Det är lätt att prata med honom och han duperar mig kanske. Han har 
ett rikt ordförråd, hans meningar är väl formulerade. 

När jag blir stor skall jag bo i en villa, inte i ett hyreshus. En gam
maldags villa, inte en nybyggd. Dom moderna villorna ser ut som lådor 
och dom är alldeles för sterila. Han säger ordagrant: dom är alldeles 
för sterila. 

Jag känner mig övertygad om att det var ett missgrepp att placera 
honom på skolhemmet. Det är möjligt att det finns stora luckor i akten, 
att den information den förmedlar är alltför ofullständig. Det är möj
ligt att jag låter lura mig av hans charm och mina sympatier för honom. 

Jag känner mig också övertygad om att det skall gå bra för honom. 
PO är en motsats till Kenneth, den isolerade. Det går att föra ett sam
tal med honom, man får kontakt, de språkliga signalerna går fram. 

Han har lärt sig många ord och han kan foga dem samman i vettiga 
meningar — alltså kan han också tänka. 
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Skolhemmen 

Här på skolan fyller man ändå en uppgift, sade han. Man 
trivs, man bor här och man har pojkarna att tänka på. 
Ibland känner man sig trött och slutkörd. Men man mås
te tänka på pojkarna också. Du förstår väl ? 

1 

Det är lätt att vara kritisk mot ungdomsvårdsskolorna. 
Man kan vara det på ett vulgärt sätt. Man utgår från att klientelet 

är gangsters och oförbätterliga förbrytare. Skolorna blir därmed en sorts 
förvaringsanstalter för förtappade, anstalter som är alltför slappt beva
kade. Sådana föreställningar hålls vid liv inte minst genom tidningarnas 
medverkan, genom den stora uppmärksamhet som särskilt lokalpressen 
ägnar rymningar från skolhemmen och de därmed ofta förknippade in
brotten, bilstölderna och skadegörelserna. Denna typ av kritik kan i det 
här sammanhanget lämnas utan avseende. 

Man kan vara strävt kritisk med litet mera kvalificerade utgångspunk
ter. Man kan vända sig mot vårdformen som sådan, ifrågasätta dess be
rättigande, peka på de (i vart fall till synes) dåliga resultaten, anse det 
i princip felaktigt att sammanföra barn och ungdom med stora sociala 
anpassningssvårigheter till gemensamma, mer eller mindre slutna eller 
öppna skolhem och yrkesskolor. 

Denna kritik har sitt berättigande. Vi vet för litet om denna form av 
ungdomsvård, vi vet för litet om de socialt missanpassades problematik, 
vi vet för litet om behandlingsmetodernas effektivitet •—• och vi har tvi-
velsutan för få behandlingsmetoder och vårdformer. 

Man är på ansvarigt håll medveten om vår brist på kunskap, vårt be
hov av forskning. En utredning har också verkställts och dess betän
kande »Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna» har nyligen 
lagts fram. 

Stockholms-Tidningen understryker i en ledare 18 juli i år att forsk
ningen måste intensifieras men att man också måste ha klart för sig att 
det kommer att dröja länge innan man når resultat. Det går därför inte 
att vänta med armarna i kors. Vi måste parallellt med forskningen fort
sätta och pröva oss fram längs de redan påbörjade vägarna. 

För mig står det klart att vi behöver ungdomsvårdsskolorna. Jag har 
redan redovisat mina skäl varför. Det finns alltför många barn och ung
domar, vars situation är sådan att det f n inte finns någon praktiskt 
möjlig vårdform som är bättre. 
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2 

Det finns en tredje kritisk attityd. 
Jag syftar på den ärligt affekterade kritik som kommer från dem som 

misstror praktiskt taget hela vårt socialvårdssystem, de skeptiker som 
alltför lätt anar övergrepp bakom beslutet i barnavårdsnämnder, nyk
terhetsnämnder och socialnämnder, som ständigt betvivlar socialarbe
tarnas kompetens och ansvarskänsla och som betraktar en vårdare eller 
en tillsynsman som en suspekt figur enbart på grund av hans yrkesval. 

För dem ligger det nära till hands att föreslå — ungefär som Lars 
Görling i sommarens stora fångvårdsdebatt — att man helt enkelt av
skaffar nu tillämpade vårdformer och börjar om från början med något 
radikalt nytt. 

En sådan affekterad kritisk attityd kan också ligga snubblande nära 
vid de första personliga konfrontationerna med skolhemseleverna. De är 
charmiga —• precis som »vanliga» barn är charmiga — de är ofta 
mjuka och kontakthungriga och man grips spontant av indignation över 
att de tvingats in i ett torftigt och kallt anstaltskollektiv. 

Vi behöver även detta kritiska utgångsläge. Det är oftast alltför verk
lighetsfrämmande för att kunna ge direkta resultat men det tvingar fram 
debatt och nya synpunkter. 

3 

I den ovan nämnda ledaren i ST påstår skribenten att det finns »exem
pel på att elevernas beteenden blivit bättre helt enkelt sedan de flyttats 
från en nedsliten och otrivsam förläggning till en i hyggligt skick». 

Jag har besökt två skolhem, Vemyra intill Sollefteå och östra Spång 
i Skåne. 

De två skolhemmen liknar varandra bl a på det sättet att de bägge 
ger ett starkt intryck av att vara otidsenliga och nerslitna •— detta gäller 
särskilt östra Spång. 

De sanitära förhållanden är högst primitiva. Eleverna är hänvisade till 
gemensamma toalettrum med ett par rader tvättfat i rostfri plåt. Den 
personliga hygienen måste skötas under öppna och offentliga förhållan
den. På Vemyra finns det dusch i källaren; på östra Spång saknas den
na bekvämlighet. 

På den senare skolan sover de flesta eleverna i fyrbäddsrum. Därmed 
bor de inte i ett »hem», inte ens i ett skolhem utan i ett logement. (På 
Vemyra är dock rummen mindre, ingen behöver ha mer än en rums
kamrat och det finns dessutom ett par enbäddsrum.) 
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De två skolorna liknar varandra också till storleken, de har bägge 
mellan 40 och 50 elever, i båda fallen fördelade på två avdelningar eller 
gårdar. Det är otillfredsställande. En avdelning med 20—25 pojkar kan 
inte fungera som ett »hem», inte ens som ett skolhem — det är snarare 
en kasern. 

Både Vemyra och östra Spång skall moderniseras och få mindre av
delningar. Det är nödvändigt och angeläget. 

Vi vuxna upplever vår boendemiljö som utomordentligt betydelsefull 
för vår trivsel och vårt välbefinnande. Det finns ingen anledning att an
taga att inte barn också gör det — särskilt sådana som saknar ett riktigt 
hem. Även om de inte kan artikulera sin upplevelse i ord. 

4 

Det fanns inte bara påtagliga likheter utan också olikheter mellan de två 
skolhem jag något lärde känna. 

På det ena var det naturligt att en elev som gjort sig skyldig till upp
repade, ganska grova snedsteg låstes in för en eller två nätter på isole
ringsrum. På det andra, Vemyra, var en sådan åtgärd otänkbar. 

På östra Spång var rökning tillåten endast efter måltid ; eleverna fick 
då antingen en cigarrett eller motsvarande mängd piptobak. Rökning 
fick ske endast i vissa dagrum. Vemyrapojkarna förfogade fritt över sin 
tobak, rökning var tillåten utomhus och i »klubbrummet» i källaren. 

Isoleringsrummet på östra Spång var inte att betrakta som ett straff 
(även om eleverna ansåg det), det var snarare en åtgärd för att ge ve
derbörande elev tillfälle lugna sig och hindra honom att rymma i sitt 
akut labila tillstånd. Den restriktiva inställningen till rökningen var mo
tiverad dels av brandfaran, dels av en önskan att av hälsoskäl hålla nere 
tobakskonsumtionen så mycket som möjligt. 

Vemyras mera liberala syn på rökningen motiverades också med 
brandfaran; fick pojkarna inte röka öppet gjorde de det i stället i smyg, 
i lador eller uthus eller vindsprång, och därmed ökade brandrisken. Man 
ansåg det vidare meningslöst att genom förbud försöka påverka rökva
norna. 

Mina två exempel rör detaljer, men det är av sådana detaljer som 
den allmänna atmosfären på skolhemmen är sammansatt. Jag vill inte 
dölja att stämningen på Vemyra gjorde ett gynnsammare intryck på mig. 

Jag är dock medveten om att mina besök var korta, att det rör sig 
om första-intryck. Besöket på Vemyra inträffade dessutom under en 
»ovanligt harmonisk period», för att citera rektor och personal, medan 
visiten på östra Spång ägde rum omedelbart efter det fyra rymlingar 
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återbördats till skolhemmet och samtidigt som några elever gjorde sig 
skyldiga till ett meningslöst inbrott i en sportstuga. 

För övrigt är jag högst osäker på om den »stämning» som ger ett gynn
sammare intryck på mig, också är gynnsammare när det gäller elevernas 
anpassning i samhället. Men jag vill gärna tro det. 

5 

I sitt inlägg i den ovan nämnda fångvårdsdebatten uttalade Lars Gör-
ling en förhoppning att vi skulle lära oss se på den kriminella och aso
ciala verksamheten »som på vilken destruktiv verksamhet som helst: i 
främsta hand med oro, bekymrade. Inte moraliserande, fördömande». 

När jag besökte mina skolhem var jag nästan lika nyfiken på perso
nalen som på eleverna. Jag medger att jag hade vissa förutfattade me
ningar av negativ art. 

Det är troligt att det finns en del tjänstemän inom ungdomsvårdssko
lorna som är direkt olämpliga för sina arbetsuppgifter. Jag har dock 
inte stött på någon sådan, varken på Vemyra eller östra Spång. De 
jag träffat och något lärt känna, från rektorer till vårdare, från hus
mödrar till ekonomibiträden, har uppfyllt de görlingska kraven. De mo
raliserar inte, de fördömer inte. De hyser oro och bekymmer för sina 
pojkar — och de visar också tillförsikt och tålamod, oftast också humor. 

6 

Att tjänstgöra vid en ungdomsvårdsskola är inte bara att ha ett yrke, det 
är ett sätt att leva. 

Arbetstiden är formellt reglerad, i praktiken är den inte alltid det. 
Man kan inte ta av sig sina bekymmer och sin oro samtidigt med klä
derna, man vet aldrig när telefonen skall ringa. Man offrar sina lörda
gar och söndagar för att ordna utflykter. Man engagerar sig i pojkarnas 
problem, lyssnar, antecknar och lägger på minnet. Man utsätts ofta för 
provokationer, man måste försöka behärska sig och skärpa sin lyhörd
het, ty en arrogant provokation kan vara ett omedvetet och oöverlagt 
försök av eleven att testa sina »förmän», en sorts inledning till en mera 
förtrolig och fruktbärande kontakt. 

Eftersom personalen regelmässigt bor i anslutning till skolorna blir 
hustrur och egna barn mer eller mindre inlemmade som faktorer i elev
vården. Jag tror att dessa »familjefaktorer» har icke ringa betydelse för 
en stor del av eleverna och deras återanpassning. Men jag vet också att 
den omedelbara kontakten med skolhemmen ofta kan innebära ganska 
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besvärande komplikationer för personalens familjeliv. Att tjänstgöra vid 

en ungdomsvårdsskola är sannerligen ofta något mer än att ha ett yrke. 

Låter jag alltför positiv i min värdering av personalens insatser? Jag 

redogör dock bara för mina intryck. 

7 

Personalavgången från ungdomsvårdsskolorna är hög, konstaterade le

darskribenten i ST. Ett av skälen är den statliga lönepolitiken, något som 

dock icke diskuterades i ledaren. Ungdomsvårdsskolornas personal ut

gör en låglönegrupp med hänsyn till de krav deras arbete ställer på dem. 

Jag pratade om saken med en yrkesmästare, vars tjänst var placerad 

i lönegrad 11. Det var en kunnig man, handlingskraftig och beslutsam, 

med all sannolikhet mer än normalbegåvad för att låna en term från 

elevakterna. Såvitt jag förstår skulle han när som helst kunna få ett ar

bete inom den enskilda sektorn med betydligt bättre löneförmåner. 

Här på skolan fyller man ändå en uppgift, sade han. 

Man trivs, man bor här och man har pojkarna att tänka på. Ibland 

känner man sig trött och slutkörd. Men man måste tänka på pojkarna 

också. Du förstår väl? 

Jag tror jag förstår honom. Man måste tänka på pojkarna. 

Kort kommentar 

När jag åtog mig uppdraget att göra ovanstående reportage, var det min tanke 
att besöka både skolhem och yrkesskolor för såväl manliga som kvinnliga elever. 
Redan vid besöket på Vemyra skolhem blev materialet så omfattande och så 
engagerande att jag hade svårt att överblicka det. Jag beslöt därför begränsa 
mig till två skolhem av samma storleksordning och art och helt avstå från yrkes
skolorna och anläggningar för flickor. Mina förstahandskunskaper är alltså snävt 
begränsade till en typ av ungdomsvårdsskolor. 

Det var lockande att teckna en serie »verkliga» porträtt av de pojkar jag ta
lat med. Det har jag inte gjort. De pojkar jag berättar om är så pass omdiktade 
att kanske t o m personalen på respektive skolhem har svårt att känna igen dem. 
På så sätt är mitt reportage i hög grad ett litterärt reportage. Jag tror inte att 
detta minskar »sanningshalten» i redogörelsen för mina intryck — allrahelst som 
återgivandet av samtalen ganska noga följer mina anteckningar strax efteråt. 
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Begränsning i rörelsefriheten 

Ungdomsvårdsskolornas vårdform är i princip öppen. Eleverna skall enligt ung
domsvårdsskolestadgan »stå under noggrann uppsikt men bör samtidigt åtnjuta 
den frihet, som är förenlig med ändamålsenlig behandling». En begränsning av 
rörelsefriheten utöver vad som motiveras av föreskriften om noggrann normal 
uppsikt får ske endast på de grunder, som finns angivna i 47 och 48 §§ i ung
domsvårdsskolestadgan, vilka återges här. 

47 § UNODOMSVARDSSKOLESTADOAN 

Elev må underkastas sådan begränsning i rörelsefriheten, som befinnes erforderlig 
för hans egen, övriga elevers eller personalens säkerhet, för upprätthållande av 
ordningen inom skolan eller till förhindrande av rymning. Dock må eleven icke 
hållas avskild från övriga elever annat än under helt kort tid, utan att rektor 
meddelat särskilt beslut om isolering. Isolering må ej avse längre tid än som 
oundgängligen erfordras och må i intet fall äga rum under längre tid i följd än 
tre dygn eller, där eleven fyllt aderton år, sex dygn. 

Isolering må icke tillgripas mot den som ej fyllt femton år utan att skolans 
rådgivande psykiater samtyckt därtill. Om isolering av den som fyllt femton år 
skall skolans rådgivande psykiater snarast möjligt underrättas. 

Isolering skall omedelbart avbrytas, om rådgivande psykiatern framställer be
gäran därom. 

48 § UNODOMSVARDSSKOLESTADOAN 

Där så befinnes erforderligt för att elev skall kunna beredas särskild vård och 
behandling eller av skäl som i 47 § första stycket sägs, må elev intagas å special
avdelning. 

A specialavdelning må även placeras 
a) den, som är omhändertagen för samhällsvård och intages på ungdoms

vårdsskola för observation, där vistelse på specialavdelning befinnes erforderlig 
för utrönande av vilken vård eller behandling som bäst lämpar sig för honom, 
så ock den, som inskrivits såsom elev vid ungdomsvårdsskola men finnes under 
den första tiden böra stå under särskild observation; 

b) den som är omhändertagen för utredning enligt barnavårdslagen och in
tages i ungdomsvårdsskola under utredningstiden. 

Beslut om placering å specialavdelning fattas, i samband med beslut om in
tagning i ungdomsvårdsskola eller överflyttning till annan sådan skola, av social
styrelsen och eljest av rektor. Beslut av rektor skall anmälas vid nästkommande 
sammanträde med skolans styrelse. 
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Viveka Starfelt: 

Anne-Marie 

Hon var den första av flickorna här jag lade märke till, den första vars 
ansikte trädde fram ur massan och blev levande för mig, individuellt. 

Det var ett så ungt ansikte, ungt och sorgset. Det vill säga: sorgset 
bara så länge hon satt tyst och plågad av sina tankar. Inför varje vän
lighet och varje om än så torftigt skämt förvandlades det, blev lika varmt 
och tilldragande för ögonen som ett av solen glimtvis belyst hörn av ett 
rum, ett landskap. 

Jag fick ofta tillfälle att glädja mig åt den där förvandlingen. Vän
lighet är något man slösar med här. Inte den avsiktliga, programmatiska 
och så att säga terapeutiska vänlighet man så ofta möter på olika slags 
anstalter. Ja, inget ont om den förresten, men det här är något mycket 
mera stimulerande: den självklara och halvt omedvetna vänligheten hos 
en handfull varmhjärtade och ovanligt harmoniska människor som tyc
ker om ungdom, är glad att ha den omkring sig och inte behöver an
stränga sig för att det ska märkas. Och bland ungdomarna saknas inte 
den vanliga procenten mer eller mindre professionella lustigkurrar, flic
kor som en gång för alla har fått ord om sig att vara roliga, och som man 
därför skrattar åt så snart de öppnar mun. 

Så småningom kommer jag underfund med att Anne-Maries ansikte 
också har nära till andra uttryck: vrede, trots, besvikelse och misstro. 
Framför allt misstro. Men jag har svårt att tänka mig det förvridet av 
avund, fnissande i skadeglädje eller stelnat i hat. Och hon är en av de få 
flickor som aldrig tar del i förföljelsen av Lise ; hon slänger inga glåpord 
till henne och skrattar inte åt kamraternas. Det är sant att hon heller 
aldrig tar henne i försvar. Men hjältar och martyrer är det ont om över
allt •— varför skulle man vänta sig att hitta dem just på en ungdoms
vårdsskola? 

En av naturen öppen och varm människa som har blivit besviken på 
människorna, om och om igen, och slutat med att också bli besviken på 
sig själv, säger jag mig, romanförfattaraktigt. Ler lite åt min barnslig
het men blir glad, på ett ännu barnsligare sätt, när flickans papper vi
sar, eller förefaller mig visa, att jag har gissat rätt. 

Anne-Maries föräldrar skildes när hon var fyra år. Av någon anled
ning tilldömde rätten fadern vårdnaden av barnet. Han var handels
resande och följaktligen sällan hemma. Flickan sköttes ömsom av hem
biträden, ömsom som av faderns hushållerskor eller väninnor. 

— Jag vet inte hur många de var — en tio, femton stycken, tror jag, 
säger hon, när vi längre fram kommer att tala om dessa hennes barndoms 
vårdarinnor. Några var snälla och andra jäkliga. En av dem — 
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Hon huttrar till, ansiktet mörknar och ögonen blir frånvarande. 
När hon var elva år gifte fadern om sig. Den nya hustrun ville inte 

ha styvdottern i huset, och själv hade han vid det laget tröttnat defini
tivt på henne. 

»Jag tyckte egentligen aldrig om henne. Hon var så olik mig själv och 
min släkt. Och så var det alltid en sån massa trassel och besvär med 
henne», citerar en barnavårdsman. 

Han placerade flickan hos sina föräldrar. 
— Farmor var alltid sjuk, och farfar var alltid full, lyder Anne-Ma

ries kortfattade kommentar till den epoken. 
En nygift halvsyster tog hand om henne en tid men lämnade henne 

snart ifrån sig till ett snällt och välmenande gammalt par. När mannen 
dog i cancer placerades hon i stället på ett flickhem. Där vantrivdes hon, 
och efter en tid rymde hon till modern, som hon då inte hade sett eller 
hört av på tolv år. Hon var servitris i Norrköping; Anne-Maries gifta 
halvsyster hade av en slump fått reda på hennes adress och vidarebeford
rat den till Anne-Marie. 

Vid det laget hade hon börjat längta efter sin mor på ett mycket med
vetnare och intensivare sätt än tidigare. Nästan alla hennes drömmar 
och fantasier stod på ett eller annat sätt i samband med henne. Hon 
kunde inte tänka sig något ljuvligare än att få bo hos henne, dela hennes 
liv. Och hon var ju vuxen nu, sexton år fyllda, sa hon sig. Modern skulle 
inte behöva ta hand om henne, tycka att hon var till besvär. 

Hon fick ringa många gånger på moderns dörr innan någon kom och 
öppnade. Men hon hörde buller inifrån, så hon gav sig inte. Och till sist 
rycktes dörren upp av en mycket ung och (i Anne-Maries ögon) mycket 
elegant man. Han var halvklädd, med uppknäppt gylf, och hon märkte 
genast att han var narkotikapåverkad. Vid det laget hade hon själv hun
nit bli förtrogen med thinnerns verkningar, men hon förstod genast, atl 
det här var något annat, något »riktigt», säger hon. Dörren till rummet 
stod på glänt, och hon hörde någon röra sig därinne. 

— Och jag förstod så klart att det var mamma, så därför blev jag 
så in i helvete förbannad när den där hallicken stod där och sa, att hon 
inte var hemma. Ja, jag menar: där stod jag med min väska och alla 
mina grejor, och hade kommit resande så lång väg, för mina sista slan
tar! Och tillbaka till flickhemmet ville jag inte för mitt liv, o c h . . . Ja, 
och så var det ju det, att jag hade längtat så ruskigt efter henne. Fast 
när jag fick se den där killen begrep jag så klart att hon kanske inte var 
så värst mycket att längta till. Men ändå — en morsa är ju alltid en 
morsa, tänkte jag, och . . . 
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Den här speciella morsan var mycket riktigt ingenting att längta efter. 
Hon kom ut i tamburen så småningom, halvklädd och halvrusig hon 
också, och gjorde sitt bästa för att med våld kasta ut dottern. Som hon 
alltså inte hade sett på tolv år. 

— Hade de bara låtit mig vara, skulle jag ha gått ändå. För så snart 
jag fick se henne, förstod jag ju att vad som helst var bättre än att bo 
hos henne. Men jag tål nu en gång inte att folk bråkar med mig — jag 
blir alltid tvärförbannad när hon börjar knuffas och slåss och så där. 
Och så den där killen, va! Vad hade han på mig att göra? Arg och led
sen var jag ju också, så klart —• jag hade ju tänkt mig alltihop så an-
norleds. 

Så hon kämpade med näbbar och klor emot utkastningen, med resul
tat att det narkomana paret helt tappade besinningen och började miss
handla henne på allvar. Oväsendet och jämmerropen fick en av gran
narna att ringa efter polis. Modern och älskaren fördes till arresten, 
Anne-Marie till sjukhuset. 

— Jag blödde som en gris, och dom trodde käken var krossad. Men 
det var den inte, så jag behövde bara ligga kvar över natten. Sen kom 
killen från barnavårdsnämnden och hämta mig. Den gången kom jag 
till ett flickhem som var mycket bättre än det andra; på sätt och vis 
trivdes jag riktigt bra där. Men vid det laget hade jag liksom börjat 
tycka att allting gjorde detsamma. Jag skiter i alla människor, och 
jag skiter i hur det går för mig, sa jag till mig själv. Så det dröjde inte 
länge, förrän jag gav mig ut på rymmen igen, fast då hade jag ju ingen
stans att ta vägen. För det mesta bodde jag hos kompisar, men ett par 
gånger . . . Nå, till sist fick de tag på mig. De försökte ett par gånger 
till med flickhem, skaffa mig jobb och så. Men det vart alltid likadant, 
så till sist skicka de hit mig. Som väl var! Fast det tyckte jag ju inte 
då — jösses nej ! 

Men nu, så klart! 
Barnavårdsnämnden motiverade sin begäran om omhändertagande 

med att flickan var »utan arbete och bostad, har underlåtit ärligen för
sörja sig, fört en kringdrivande tillvaro, hållit till i raggarkretsar, miss
brukat alkohol och thinner». 

»Ingenting kriminellt», fastslår man till sist. Jag tycker att det vitt
nar gott om flickan, i betraktande av omständigheterna ! 
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Greta 

I ett avseende är hon unik bland eleverna här: hon har aldrig under 
någon period av sitt liv behövt sakna ömhet eller den trygghet ett gott 
hem kan ge. Föräldrarna lever i lugna förhållanden och goda omstän
digheter, Greta är deras enda barn, och alltsedan hennes födelse har de 
sett det som sin främsta uppgift att hopa så många goda gåvor som 
möjligt i den ena av hennes livs vågskålar, i hopp att kunna väga upp 
den centnertyngd naturen har lagt i den andra. Men: 

— Kanske har vi gjort fel ändå? Kanske har vi skämt bort henne för 
mycket? säger de nu, och den troskyldiga blåheten i deras ögon blir 
dimmig, urblekt av hjälplöshet och sorg. 

Men vem kan svara ja eller nej på den frågan? 
Greta är född med s k varggap. Den första operationen gjordes när 

hon var mycket liten. 
— Men det var en riktig klåpare, den doktorn, säger modern, och 

det kommer skärpa i den förut så milda stämman. Det blev mycket 
värre efteråt. 

Det dröjde flera år innan de kunde förmå sig till att låta henne un
dergå en ny operation. 

— Men flickstackarn kunde ju inte tala ordentligt. Det var bara ma
ken och jag som förstod vad hon sa. Så till sist såg vi oss ingen annan 
råd än att låta operera henne igen. 

Och visst blev det bättre då. Antagligen så bra det överhuvudtaget 
går att få henne, erkänner de. 

— Och ä n d å . . . säger fadern, suckar och ser bort mot Greta, som 
står där i en krets av kamrater, unga flickor med vanliga, välbildade 
ansikten, två av dem riktiga små skönheter. Just nu är hon centrum i 
gruppen; det händer inte så sällan. 

Och ä n d å . . . 
Fadern har rätt. Flickans fulhet är alltjämt skrämmande, svår för 

ögonen att uthärda. I viss mån är och förblir hon en utanförvarelse. 
Vilka sår hennes lyte kan ha gett henne är det antagligen bara hon 

själv som vet. Och kanske inte ens hon själv förresten . . . 
Ingen har någonsin hört henne beklaga sig över det. Allt möjligt an

nat ojar hon sig över: sin midja som hon påstår inte är smal nog, be
nen som hon också finner för tjocka, sina kläder som ändå är många 
gånger vackrare och elegantare än någon av kamraternas. Hon kan 
säga att det är på tiden att hon låter permanenta sig igen, håret ser för 
läskigt ut. Att hon måste ha ny ögonskugga, den hon har passar inte 
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till ögonfärgen. Men ord som läppstift, munsår, tänder, tandvärk och 
tandläkare existerar inte för henne. När de andra flickorna talar om 
sådant, ser hon frånvarande ut genom fönstret eller leker med sina 
vackra, rågblonda lockar. Hon har utplånat nedre delen av sitt ansikte, 
och för att kunna göra det har hon också blivit tvungen att utplåna de 
andras. 

Hon pratar oftare, högre och mera ihållande än alla de andra flic
korna tillsammans. Alltid och överallt hör man hennes muntra och 
självsäkra stämma (både munterheten och självsäkerheten låter märk
värdigt äkta). Man hör den under lektionerna och utomhusarbetet, i 
syrummet och gymnastiksalen, under måltiderna och rökpauserna, un
der TV-programmen och morgonbönen — i senare fallet nödtorftigt 
neddämpad till ett slags väsande. Ämnet är alltid och oföränderligen 
detsamma: karlar. 

När jag först hörde henne yttra sig i ämnet utgick jag ifrån att hon 
talade som den blinde om färgen. Men ingenting kunde ha varit mera 
felaktigt. Greta är verkligen auktoritet på området, i varje fall i de de
lar som intresserar henne och flertalet av kamraterna mest. För en tid 
sen kom det en annan malmöflicka hit, och hon visste berätta att Greta 
är en av hamnkvarterens populäraste flickor, både i Malmö och Köpen
hamn. Hennes erfarenheter är ingalunda begränsade till de mer eller 
mindre redlöst berusade sjömän hon ofta har delat koj med; alltsedan 
13-årsåldern har hon varit ett omtyckt sexualobjekt för skolkamrater 
och andra pojkar och män i hemstaden. 

— Di tycker om'na för att hon är så gla å sej, och för att hon alltid 
är pigg på skoj, säger kamraten förklarande. 

— Till det skojiga hör spriten; vid sidan om »arbetsovilja och sexuell 
vanart» talar hennes barnavårdsnämnd om »missbruk av rusdrycker». 
Sju platser har hon fått sedan hon slutade skolan. Den första var i fa
milj; efter en månad sa hon upp sig. »Frun var en rälig kärrring, och 
en fick slava från måren te kväll.» Från de andra platserna, i fabriker 
och på Domus och Tempo, försvann hon efter några dagar. Hon tiger 
om anledningen — som just därför blir uppenbar. Hon talar ofta och 
med stor indignation om räliga människor som skäller på henne, och 
med »skäll» menar hon alla former av kritik mot hennes levnadssätt, 
slarv och lättja. Men om de otaliga taktlösa, sårande, brutala eller di
rekt grymma anspelningar på och kommentarer till hennes lyte, som 
måste ha förbittrat hennes liv alltsedan den dag hon först släpptes ut 
att leka på egen hand, om dem säger hon aldrig ett ord. 

Inte ens till de högt älskade föräldrarna. 
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Magdalena 

Första gången jag såg henne kunde jag inte låta bli att småle: jag kom 
att tänka på den pubertetsmässigt romantiska, halvt skräckfyllda, halvt 
fascinerade skildring av »Die Sunde», som den annars så föga naive 
Hjalmar Söderberg ger i Förvillelser. Den här flickan var bestämt lika 
barnsligt och humorfritt förälskad i sin egen, verkliga eller förmenta, 
syndfullhet som Franz Stuck och Söderberg måste ha varit i den Stucks-
ka modellens, sa jag mig. 

Förresten var hon lite lik henne — håret svart, hyn just »grönvit». 
Hennes ögonsminkning var egyptiskt omsorgsfull, och hon hade det 
långa, välskötta hänghår som är så vanligt hos sensuella och självför-
älskade kvinnor. En lock hängde som en gardin över halva ansiktet, 
och när hon tröttnade på att bara se med ett öga, kastade hon huvu
det bakåt med just den där självsmekande och mycket medvetna rö
relsen som hör till bilden. 

Snart märkte jag emellertid att hon alltid såg lika hopbiten ut, vem 
hon än talade med. Inte en enda gång såg jag henne småle åt ett 
skämt; ansiktet mjuknade aldrig inför en vänlighet, ett uppmuntrande 
ord från personalen eller kamraternas sida. Och det gick ju inte vidare 
bra ihop med den naiva behagsjuka jag först hade tyckt mig spåra. 
Tvärtom: flickan verkade hätsk och kunde antagligen vara ganska ag
gressiv, tänkte jag. Men när jag hade pratat med henne några gångei 
tyckte jag att inte heller detta stämde, och jag började leta efter ord i 
andra kategorier, mera nyanserade, inringande och omskrivande. Ett 
mönster hade börjat framträda; det fanns drag hos flickan som före
föll mycket välbekanta. Ändå tyckte jag, att jag mindre än någonsin 
visste var jag hade henne. 

Så en dag kom hon och stack ett tjockt skrivhäfte i handen på mig, 
med ängsliga sidoblickar på kamraterna. Någon hade sagt att jag vai 
författare, och nu undrade hon om jag ville titta på några dikter och 
noveller som hon hade skrivit, och säga om jag tyckte att de »dög». 
Jag läste — och måste ännu en gång småle. Den här flickan borde jag 
inte ha haft svårt att placera! Hon var ingen konstnär, än så länge åt
minstone, men hon hade avgjort en konstnärs mentalitet, hans sätt att 
uppleva tillvaron. 

Jag läste dikterna och novellerna med ett intresse, som naturligtvis 
bottnade i min önskan att finna en nyckel till henne själv. De var fria 
från litterära klichéer, efterklang. Man kunde inte sluta sig till vem som 
var hennes älsklingsförfattare, som man oftast kan av sådana där omogna 
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försök. Och det fanns ingenting platt, tafatt eller löjligt i den stilistiska 
utformningen — men heller ingenting originellt. Jag hade väntat att 
innehållet skulle vara präglat av en viss intensitet, en stark inre spän
ning, men tonen var snarare vek och elegisk. Alltför vek för att riktigt 
hugga tag i en. Men känsloupplevelserna verkade äkta, framför allt i 
dikterna. De var på det hela taget bättre än novellerna, som var rätt 
barnsliga, här och var lite vulgära. 

Allesammans, dikter som noveller, handlade om kärlek. 
När Magdalena var nio år kom hennes far i fängelse, för våldtäkt 

mot minderårig. Han var också skäligen misstänkt för incest med de 
båda döttrarna, Magdalena och hennes två år äldre syster. Men den an
klagelsen förnekades bestämt och ihärdigt av alla tre parterna och lika
ledes av Magdalenas mor, vilken av samstämmiga vittnen beskrevs som 
en sällsynt pålitlig och alltigenom präktig och skötsam människa. 

Flickorna hade fem bröder, en yngre och fyra äldre. Modern gjorde 
sitt bästa för att ensam dra fram alla sju. Kontorsstädning tidigt på 
morgnarna, barnen och hushållet på dagarna, arbete i ett porslinskross-
ningsstånd på Tivoli om kvällarna. Hon dog på väg till kontoret, en 
vintermorgon när Magdalena var tolv år. »Hjärtförlamning på grund av 
överansträngning.» 

Äldste brodern hade vid det laget kommit in på Konstakademin. Han 
blev så småningom en känd tidningstecknare. I flera år intresserade han 
sig mera för Magdalena än för de andra syskonen men släppte helt kon
takten med henne någon tid efter att han hade gift sig. Det var nog 
inte hustruns fel; hon tycks ha varit en både välmenande och ansvars-
kännande människa. Men hon beskrivs som mycket blyg och överkäns
lig, och hon kom från en strikt borgerlig miljö — hon lyckades aldrig 
få någon riktig kontakt varken med Magdalena eller de äldre svågrar
na. Alla fyra reagerade mycket kraftigt mot vad de betraktade som för
sök att »bestämma» över dem. 

Efter moderns död kom Magdalena till fosterhem. Hon säger att fos
terföräldrarna nog var snälla på sitt sätt men alldeles för stränga, och 
dessutom ovanligt tråkiga och enfaldiga. Hon avskydde deras bigotteri. 

»De tycker att precis allting är synd», sa hon till barnavårdsnämn
dens representant, som förklaring till den rymning från fosterhemmet 
hon under tydligen mycket dramatiska omständigheter iscensatte på sin 
trettonde födelsedag. Fosterföräldrarna och lärarna vittnade i sin tur 
om att flickan alltsedan moderns död hade fått för vana att skolka från 
skolan och dessutom var »skäligen misstänkt» för att ha haft sexuella 
förbindelser med äldre pojkar. 
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Man letade reda på ett nytt fosterhem som man hoppades skulle passa 
henne bättre. Det gjorde det också; hon trivdes bra och stannade i ett 
och ett halvt år. Sedan kom det till en brytning med fosterföräldrarna ; 
de vägrade nämligen att acceptera den »fästman» 14-åringen hade skaf
fat sig. Det var en 20-årig bilmekaniker som hon hade träffat hemma 
hos sin näst yngste bror och blivit djupt förälskad i. Han hette Staffan 
och bodde hemma hos sin mor i ett rum och kök på Asögatan. Dit 
flyttade nu också Magdalena. När hon så småningom anträffades visade 
det sig att hon var gravid. Hon placerades på ett mödrahem men gav 
sig iväg därifrån redan under andra veckan (»alla var så vidriga mot 
mig») och flyttade tillbaka till fosterhemmet. 

Efter barnets födelse kom hon till ett nytt mödrahem men fick inte 
stanna kvar där. Enligt föreståndarinnans uppgift hade hon »misskött 
sig grovt». Själv säger hon att hon »var nära att längta ihjäl sig» efter 
sin Staffan och dessutom ledsen och upprörd över att man varken på 
mödrahemmet eller hos fosterföräldrarna ville ta deras kärlek på allvar. 

Hon och Staffan och barnet flyttade in i ett fallfärdigt rivningshus. 
— Men där fick vi förstås inte vara ifred för barnavårdsnämnden. 

De kom och tog Ulla ifrån mig; hon måste till fosterhem, sade de. Och 
för all del: det är klart att det inte var så nyttigt för en sån liten en 
att bo i en rutten gammal kåk, proppfull med vägglöss. Så det var väl 
all right. På den tiden brydde jag mig förresten inte så mycket om Ulla. 
Men de ville också skilja mig och Staffan åt; vi fick inte heller bo kvar 
i kåken, sa de. De ville att Staffan skulle flytta hem till sin morsa och 
jag till Jönssons (senaste fosterföräldrarna). Och det ville vi förstås inte. 

I stället flyttade båda två tillbaka till Staffans mor. Magdalena på
står bestämt, att man på barnavårdsnämnden lovade att snarast möjligt 
skaffa dem en hygglig bostad, under förutsättning att de lyckades få 
ihop pengar till hyra och möbler. Och att det var för att skaffa dessa 
pengar hon och Staffan satte i gång den omfattande stöldturné, som 
blev vändpunkten i deras tillvaro. De kuskade omkring i hela södra och 
mellersta Sverige och gjorde också några avstickare till grannländerna. 
Magdalenas beskrivning på sina och Staffans upplevelser under den 
tiden verkar hämtade från någon amerikansk film. Men lär vara veri
fierade. 

Staffan hade oturen att just ha fyllt tjugoett år, när de så småning
om blev fast. 

— Men han sköter sig fint, och han ska snart få komma ut, säger 
Magdalena. För en tid sen fick han permis, och då ringde förestånda
ren hit och bad att jag också skulle få det. Och tänk, att det fick jag! 
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Det var härligt att få träffa honom igen. Men vidrigt att behöva skil
jas, efter bara tre dar! Staffan hade lovat Rektor att följa mig hit, och 
det gjorde han också. På tåget frågade jag, om han inte tyckte att vi 
skulle ge oss ut på rymmen i stället, men då sa han: Sällan, flicka lilla! 
Nu är det vi som sköter oss, förstår du. Var inte det ruskigt klokt av 
honom? Det är något så — så — ja tryggt, eller vad jag ska kalla det, 
med Staffan. Jag brukar säga att han är precis som en mamma för 
m i g . . . 

Staffan har löfte om arbete så snart han blir fri. Och sen ska de två 
bo tillsammans — alltid, alltid, säger Magdalena. Och barnet ska de 
försöka få tillbaka. 

— Jag har tänkt så mycket på henne det här året. Det kan väl hän
da att jag inte var någon riktigt bra mamma — då, på mödrahemmet. 
Eller strax efteråt, när vi bodde i den där skitna gamla kåken. Jag var 
nog ganska barnslig då, se. Men nu vet jag, att jag kommer att bli som 
jag ska mot henne. Och Staffan kommer att bli världens gulligaste 
pappa — nu. 

Är inte Staffan ett vackert namn, förresten? Ja, det säger jag inte för 
att det är han som heter det — jag har alltid tyckt, att det är det tjusi
gaste namn som finns. Det låter som en pensé, tycker jag. Och jag har 
alltid tyckt så mycket om penséer.. . 

Staffan kommer att tjäna bra med pengar. Vi får det fint. Och snart 
kanske jag kan börja tjäna på vad jag skriver. Om jag får ut en dikt
bok, ska jag illustrera den själv. Egentligen ritar jag nog bättre än jag 
skriver. . . 

Gunnel 

Hon ser ut som en gammaldags pensionsflicka: sval och fräsch och 
omålad och sedesam, med lite alldagliga men rena drag, välborstat hår 
och mjuka rörelser. När man lär känna henne närmare tycker man inte 
att bilden förändras nämnvärt. Hon är nästan alltid vänlig, hövlig och 
väluppfostrat lågmäld; bara någon enstaka gång händer det att ett vul
gärt ord eller tonfall slinker med i hennes konversation. 

Hon sköter sig bra i arbetet, tecknar och syr utmärkt, lagar god mat, 
är duktig i maskinskrivning och språk. Hon läser mycket, helst mer ellei 
mindre autentiska skildringar av barn och ungdom som har haft det 
svårt men klarat sig bra i livet. Eyvind Johnson och Harry Martinson, 
Andersen-Nexö och Gorkij, Irja Browallius och Moa Martinson hör till 
hennes favoritförfattare. Böcker och artiklar som handlar om kampen 
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mot antisemitism och diskriminering av färgade läser hon också gärna. 
Hon identifierar sig alltid med de svaga och utstötta, vilket inte är så 
självklart för flickorna här som man kanske skulle tro. 

Hon har lätt för att fästa sig vid folk och talar med stor och tydligt 
äkta värme om några av kamraterna här, om Rektor och ett par av 
lärarinnorna och om gubben Persson, skolans blide gamle trädgårds
mästare och allt i allo. Jag hör henne aldrig tala illa om någon; så till 
exempel säger hon aldrig ett ont ord om sina föräldrar och syskon, vil
ket annars hör till vanligheten här. 

Slumpen vill att denna behagliga, välanpassade och allmänt omtyck
ta flicka kommer att stå för den enda negativa överraskningen under 
min vistelse här. 

Händelsen inträffar en kväll i slöjdsalen. Flickorna syr på kläder åt sig 
själva; intresset är följaktligen stort och stämningen munter och avspänd. 
Man pratar och skämtar, sjunger schlagers och Frida-visor. Allt andas 
soligt lugn. Men så, plötsligt och alldeles oväntat är stormen över oss. 

På återväg från spegeln gör Gunnel en liten omväg runt det långa 
bordet, böjer sig ner över Lise och väser något i örat på henne. Lise 
svarar lågt och enstavigt, utan att se upp. Och i nästa ögonblick smäl
ler ett par kraftiga örfilar på hennes kinder, grova tillmålen haglar över 
henne, och därpå nya örfilar. Lise försvarar sig inte; hon sitter där 
orörlig och med hårt sammanpressade läppar och låter slagen regna 
över sig. Kramar hårt så knogarna vitnar om det solkiga tygstycke hon 
tråcklar på. Både slöjdlärarinnan och jag sitter som fastvuxna vid våra 
stolar, förstenade av häpnad och obehag. Det dröjer flera sekunder in
nan vi kommer oss för med att ingripa. Och flickorna rör inte ett finger; 
de verkar snarast belåtna med situationen. Vad var det för en scen vi 
bevittnade? Vad låg bakom denna plötsliga eruption? 

Det fick vi aldrig veta. Gunnel verkade nästan lika häpen och choc
kerad över sitt beteende som vi. Den enda förklaring hon kunde (eller 
ville) ge oss var att hon hade »tappat tålamodet till sist». Tålamodet 
med vad då? Jo, med Lises lortaktighet, hennes eviga svettlukt, otvät
tade hår och svarta naglar. Det var uteslutande irritationen över detta 
som låg bakom hennes och alla de andra kamraternas animositet mot 
Lise, förklarade hon bestämt. 

Jag tvivlar. Jag tror att Lises bristande hygien på sin höjd var en bi
dragande orsak, en utlösande faktor. Att den i själva verket hade kom
mit att framstå som en symbol för något helt annat, något som de viss
te, anade eller misstänkte, och som väckte deras, kanske omedvetna, av
sky och förakt. 
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Men vad? I en vanlig flickskola skulle det ha funnits åtskilligt att 
gissa på. Men kunde det finnas någon erfarenhet, vare sig på det sexuel
la planet eller något annat tänkbart område, som inte någon eller några 
av dessa flickor hade gjort — utan att därför drabbas av kamraternas 
kollektiva avsky? 

Det hela är ett mysterium. 
Gunnel är född i en liten halländsk by. Föräldrarna var gifta och är 

det alltjämt; Gunnel har aldrig behövt komma till barn- eller foster
hem. Men modern är invalid efter polio och har ett mycket svårt lynne. 
(»Ock det kan man då inte undra på», säger Gunnel. »Tänk att alltid 
ha ont och inte kunna gå eller röra sig som man vill!») Fadern var snäll 
och skötsam i ungdomen, men han var svag och överkänslig, och hust
runs ofärdighet och besvärliga lynne, i förening med stora ekonomiska 
bekymmer och besvikelse över att alla barnen artade sig illa gjorde ho
nom till alkoholist. (»Men han är alltid snäll när han är full», säger 
Gunnel. »Vi har allesammans gott ölsinne.) Från och med trettifem-
årsåldern har han bara kunnat arbeta mycket sporadiskt, och hela fa
miljen har under långa perioder varit så gott som helt beroende av det 
allmänna. Mannen anses trots allt ha tagit förvånande god vård om 
den invalidiserade hustrun, och även barnen säges ha varit mycket snäl
la och hjälpsamma mot henne, så länge de bodde hemma. 

Som sagt: så länge de bodde hemma. Men när Gunnels syster Maj 
var nyss fyllda aderton, flyttade hon »till stan», och det dröjde inte 
länge förrän den då sextonåriga Gunnel följde efter. Att de där båda 
tonåringarna under mer än ett år har tillåtits att bo ensamma i en lä
genhet, där det ideligen förekom nattlig trafik av mer eller mindre be
rusade karlar, fyllskivor, gräl och slagsmål är något som med allt skäl 
tycks ha förvånat de barnavårdsmyndigheter som så småningom kopp
lades in på fallet; en hovsamt formulerad kritik framskymtar här och 
var i handlingarna. 

När Gunnel kom till den här skolan hade hon både syfilis och go-
norré. Dessutom fanns det, om man bortser från ansiktet, benen och 
händerna, knappt en kvadratcentimeter av hennes ursprungligen släta 
och vackra hud, som inte var vanställd av de mest vidunderliga tatue-
ringar, den ena mer obscen och motbjudande än den andra. 

Allt det där är borta nu. Läkarna här ser inte bara till att flickorna 
blir botade från sina sjukdomar, de lagar också att de så vitt möjligt 
blir av med missbildningar och vanprydande märken och ärr i haden. 
Och till »vanprydande märken» lär sig flickorna snart att räkna ta-
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tueringarna; det är mycket sällsynt att någon här svarar ja pä läkarens 
fråga om hon i fall av operation ämnar tatuera om sig. 

När Gunnel hade varit fyra månader på skolan undergick hon en 
plötslig och för personalen alldeles obegriplig förvandling. Hon förlo
rade totalt intresset för såväl arbetet som sina mångahanda fritidssyssel
sättningar, verkade uttråkad av allt och alla, sov illa, var missnöjd, ret-
lig och ohövlig. 

Detta tillstånd varade i nära två månader. Sedan försvann det lika 
plötsligt som det hade kommit. Och alltsedan dess var hon samma väl
anpassade och balanserade flicka som tidigare, öppen, glad och vänlig. 

Till det ögonblick, då hon så oväntat kastade sig över den stackars 
hackkycklingen Lise. 

Lise 

Redan efter en vecka rymde hon. Om natten och under mycket drama
tiska former: halvnaken under kappan hissade hon sig ner för ett par 
sammanknutna gardiner som mycket riktigt brast, så att hon föll hand
löst till marken, slog sig ordentligt och stukade foten. Hon lyckades 
emellertid ta sig hem till Göteborg och höll sig så väl gömd där, att det 
dröjde nära tre veckor innan polisen fick tag på henne. 

Men det fanns ingenting melodramatiskt eller komiskt över det brev 
hon lämnade efter sig vid flykten: 

»Jag ger mig iväg för att ingen av tjejerna här tål mig, om de ville 
tala om vad det är skulle jag kanske kunna ändra mig men det vill de 
inte så jag blir tvungen att ge mig härifrån. Annars skulle jag nog kun
na trivas, alla gamla är ju hyggliga och så, men vad hjälper det när alla 
tjejerna är så jävliga mot mig.» 

Man gjorde allt för att få klarhet i saken; det är just sådana histo
rier man till varje pris vill söka förhindra här. Som ju för övrigt på 
alla institutioner där många ungdomar är samlade, och där man på all
var intresserar sig för vars och ens situation, och inte bara för den yttre 
ordningens upprätthållande. Men det visade sig omöjligt att komma un
derfund med vad som faktiskt hade hänt. Flickorna erkände villigt att 
de tyckte illa om Lise men förnekade bestämt, att någon pennalism 
hade förekommit. Inte ens i lindriga former, försäkrade de med en mun. 

— Jag vet inte, vad det är somliga inbillar sig att vi har för oss här, 
säger Greta indignerat, när jag efter historien i slöjdsalen kastar fram 
en försiktig antydan om, att de nog alla har en viss del i ansvaret för 
Lises situation. Det är precis som om ni trodde att vi är såna där som 
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bränner folk med cigarretter och stoppar ner deras huven i WC-skålen! 
Det är klart att det var fel av Gunnel att ge sig på henne så där. Hon 
som annars alltid är så hygglig mot alla! Men det tycker hon ju själv 
också — att det var fel, menar jag. Och ingen annan har nånsin gjort 
tjejen nåt — inte såvitt jag vet, åtminstone. Men det är klart att hon 
märker att vi inte gillar henne nåt vidare. Sånt märker man ju alltid. 

Ja, sånt märker man alltid. Själv hade jag inte varit många timmar 
här, förrän jag kom underfund med saken. Det märktes inte så mycket 
på vad man sa cch gjorde som på vad man inte sa och gjorde. Flickan 
var så tydligt utanför, alltid och i alla situationer. Var det någon som 
vände sig direkt till henne, var det i nio fall av tio för att pika henne 
för hennes bristfälliga hygien. 

Förgäves frågade jag mig, hur det kom sig att den ständiga kritiken 
inte ledde till någon ändring på den punkten. Flickan var ju så tyd
ligt angelägen om att komma på god fot med kamraterna, vinna deras 
tillgivenhet. Nog kunde väl Paris vara värt en mässa? Eller kunde verk
ligen en sjutton års flicka finna det så oöverkomligt motbjudande att 
hålla sig ren? Kanske var det fråga om något slags barnsligt trots — 
»vill de inte tycka om mig som jag är, så får det vara»? Eller insåg hon 
att det i grund och botten inte alls var den kroppsliga hygienen det 
hela rörde sig om? 

Bara en gång framskymtade under våra samtal en antydan om att det 
kunde finnas en annan orsak, också den tämligen inadekvat, till det 
allmänna ogillandet. 

-— Hon skryter så förb — så läskigt, menar jag, sa en av flickorna en 
gång. Skryter och ljuger. Jämt ska hon låtsas ha varit med om så myc
ket! 

— Vad då till exempel? 
— Tja, allt möjligt. En gång sa hon, att hon hade gjort intjack hos 

en miljonär! Att hon hade smygi sig in i rumme, där hon miljonärskan 
låg och sov, och tagi en massa juveler och en klocka som låg på nattygs-
borde. Hon, va! 

Tonfallet är präglat av djupaste misstro och förakt. Det är tydligt att 
man betraktar Lise som helt oduglig till inbrott, också betydligt mera 
okvalificerade sådana än sovrumsstölder i miljonärsvillor. 

Och det har man alldeles rätt i. »Ingenting kriminellt», står det i 
Lises papper, på flera ställen. Och om anledningen till att hon befin
ner sig här: »skolskolk och utespring, helt oselektiv sexualitet (men för
nekar envetet coitus!), upprepade avvikanden från fosterhem och flick-
hem». 
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Sina ständiga avvikanden motiverar hon inte, som de flesta flickor 
här, med dålig behandling; tvärtom förklarar hon oftast på tillfrågan 
att såväl flickhemspersonal som fosterföräldrar har varit »ruskigt hygg
liga» mot henne. Lägre betyg än »jovars» får ingen. 

Nej, hon rymde för att hon kände sig orolig. Orolig för vad då? Tja, 
inte för något särskilt. Bara orolig. Det går inte att beskriva hur det 
känns då. Det är precis som om någon viskade till henne, om och om 
igen, att nu måste hon ge sig iväg, antingen hon vill det eller inte . . . 

Efter hennes återkomst från ett av sina många försvinnanden anteck
nar en barnavårdsman, att hon »kategoriskt vägrar att uppge namnet 
på de platser, där hon hållit till, eller de personer, med vilka hon um
gåtts». 

Och en av hennes lärare vittnar om att hon »aldrig försöker bortför
klara skolk el dyl, ens när detta lätteligen låter sig göra.» 

En kväll när flickorna har lyssnat till en Elvis-Presleyskiva uppstår 
en livlig diskussion om idoler. Gunnel frågar några av flickorna vilken 
man beundrar mest, och svaren kommer prompt och tveklöst. (Det är 
överhuvudtaget något som frapperar en här: att alla flickorna så precis 
vet vad de tycker om och inte om. Jag tror att procenten »vet-inte»-
svar skulle bli ovanligt låg här, om någon kom på idén att anordna en 
Gallupundersökning.) Nästan alla flickorna nämner någon popartist el
ler filmskådespelare. Magdalena väcker en viss häpnad och osäkerhet 
genom att svara »Albert Schweitzer». Alla flickorna vet vem han är, 
och ingen betvivlar hans framstående egenskaper; man är bara inte sä
ker på det lämpliga och passande i att dra fram honom i det här sam
manhanget. Men Gunnel sanktionerar tilltaget genom att i sin tur nämn-
na Luthuli. 

— Och du då? säger jag till Lise som sitter bredvid mig, som vanligt 
utan att lyckas bli indragen i samtalet. Vilken man beundrar du mest? 

Hon tvekar inte ett ögonblick: 
— Min pappa i 
— Din farsa? säger en av flickorna. Är han så jäla märkvärdig då? 
Och en annan: 
— Han är ju död, vet jag. Han dog ju när du var liten ! 
— Än sen då! säger Lise. Man kan väl beundra någon fast han är 

död. Han är den bästa människa jag vet. 

Olga 

Man kunde nästan ta henne för en mycket ung assistent eller lärarinna 
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här, tänker man i början. Och när man har känt henne en tid förstår 
man, att det är just det intrycket hon vill ge. Att hon inte lyckas, be
ror mindre på ålder och utseende än, paradoxalt nog, på det som just 
avser att markera avståndet mellan henne och de andra flickorna. Olga 
känner sig mycket överlägsen dem — och hon visar det. En sådan in
ställning är totalt främmande för personalen här; i annat fall skulle 
inte skolan ha varit den mönsteranstalt den är. 

Olga demonstrerar inte sin förmodade överlägsenhet på något utma
nande sätt; hon är överhuvudtaget främmande för det naiva, överdrivna 
och klumpiga. Men det händer, att hon 1er ett hastigt samförstånds
leende mot någon av oss vuxna, när en kamrat uppträder fnissigt och 
lite slamsigt, uttalar ord fel, låter undslippa sig en svordom eller en vul
garism — kort sagt avviker från det dekorum som man naturligtvis 
också eftersträvar här, vid sidan om förändringar på ett mera väsent
ligt plan. Och i hennes sätt mot kamraterna finns en antydan till hög
dragenhet, som nog inte bara bottnar i en legitim önskan att värna om 
sin integritet. 

Det kan för övrigt inte förnekas att hon på många områden är över
lägsen de andra. Intellektuellt är det väl bara Magdalena som kan mäta 
sig med henne. Och ifråga om viljestyrka, ambition, energi och flit 
lämnar hon alla kamraterna långt bakom sig. Hennes självhävdelse
behov är enormt, nästan skrämmande. Det tycks vara nyckeln till allt 
vad hon säger och gör. Och det är det som har fört henne hit, liksom 
det blir det som (hoppas man) ska hjälpa henne till en ny start, när hon 
lämnar skolan. 

För Olga är det självklart att hon ska vara duktigast på alla områ
den här. Och det är hon, duktigast till och med i ping-pong och gymna
stik, som egentligen inte ligger för henne, i engelska som hon bara hade 
läst i två år när hon kom hit, och i svenska som hon fortfarande be
traktar som ett i viss mån främmande språk (hon var sju år gammal, 
när familjen flyttade hit, från Karelen). 

Men hon måste också vara den vackraste och mest välklädda, kom
ma från den rikaste och mest »överklassiga» familjen, ha de finaste för
bindelserna. Så har det alltid varit. Och, som sagt, det är därför hon är 
här. För eftersom all hennes flit och energi ju inte räckte till för att 
göra om verkligheten efter hennes huvud, fick hon i stället ta sin fan
tasi, sin skrupelfrihet och sin uppfinningsrikedom till hjälp. 

Vackra kläder och smycken kan man stjäla eller svindla sig till, och 
likaså pengar till hårfrisörskor, skönhetspreparat, resor och vistelser på 
flotta hotell. Och de fina släkt- och vänskapsförbindelserna kan man 
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ljuga sig till. Olgas döde och i livet högt älskade far förvandlades från 
taxichaufför till mäktig chef för ett stort företag, brodern — sjukvår
daren befordrades till läkare, och så vidare. 

De gamla tagen sitter i fortfarande. När vi ser på en galamiddag vid 
hovet i TV, gör Olga emellanåt små halvhöga kommentarer till gäs
ternas namn och utseenden, nickar initierat och ger på det hela taget 
ett allmänt intryck av att vara väl hemmastadd i hovkretsar. Men då 
en av flickorna vänder sig till henne med en direkt förfrågan i ämnet, 
är hon för klok för att ge sig ut på hal is. Då spärrar hon i stället upp 
ögonen, 1er överlägset och säger, på sin mjuka och knappt märkbara 
dialekt: 

— Tok du! Hur skulle jag kunna känna de där människorna, jag 
som är från Umeå? 

(Hon har bott i Stockholm sedan sitt sextonde år.) 
Hon påminner mig ofta om Thackerays Becky Sharp, och hon tycks 

ha samma förmåga att dupera män. Bland skaran av lurade befinner 
sig också hennes f d officielle fästman, en ung agronom som verkligen 
hör hemma i de aristokratiska kretsar, dit Olga så gärna försätter sig i 
fantasin, och där hon hade hoppats att ta sig in med hans hjälp. Den 
unge mannen lär på förfrågan ha uppgett, att han antagligen skulle ha 
kunnat komma över Olgas lögner beträffande härkomst och yrke (stjärn-
mannekäng och f d flygvärdinna), så mycket mer som han hade haft 
sina dubier i det avseendet. (»Men jag tyckte bara det var rörande; 
jag förstod ju att det var för att hon var rädd att jag och min familj 
inte skulle tycka att hon var fin nog.») Men gifta sig med en tjuv kunde 
han inte tänka sig — vad som helst, men inte det! Han hade litat så 
blint på hennes ärlighet, att han för hennes skull hade brutit med sin 
äldste och bäste vän, när denne med anledning av sin försvunna plån
bok hade uttalat starka misstankar mot Olga. 

Ingen av flickorna vet varför Olga befinner sig här. Hon vägrar en-
ständigt att skingra deras nyfikenhet på den punkten. Saken både in
tresserar och intrigerar dem enormt, och de gör ideliga försök att lura 
av såväl henne själv som personalen hemligheten. 

En gång försökte Olga slå i dem, att det överhuvudtaget inte fanns 
någon speciell anledning till att hon befann sig här. Hon hade inte skic
kats hit som de andra utan sökt sig hit fullt frivilligt, bara för att hon 
hade hört att det var en sådan trevlig och bra skola, och så ovanligt 
snälla lärarinnor. 

Det var en av de få gånger hon gjorde sig löjlig, och kanske den 
enda då hon blev ordentligt utskrattad. Nog för att de flesta flickorna 
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trivs betydligt bättre här än de någonsin hade vågat drömma om. Men 
ack, friheten! Den kan ingen och ingenting ersätta. Alla vet, att alla 
tycker detsamma; inte ens Olga med sin kusliga, sin nästan övernatur
liga förmåga att få en lögn att se ut som en sanning kan lura dem på 
den punkten. 

Hur ska det gå för henne när hon kommer ut i livet igen? Någon 
djupgående moralisk förbättring gör man nog klokast i att inte räkna 
med. Men hon har fått löfte om en verkligt bra kontorsplats, och man 
vågar nog hoppas att hennes goda förstånd i förening med ökad mog
nad ska hjälpa henne att inse det lämpliga i att avhålla sig från krimi
nella företag. Mytomanin och skrytlusten kommer hon däremot antag
ligen att dras med i hela sitt liv. 

Och mången gör väl d e t . . . 

Elisabet 

Elisabets far och hela hans familj är orubbligt övertygade om att de 
tillhör the upper ten. Det är obekant på vilka grunder man stöder sina 
anspråk. Det finns visserligen en berömd filmstjärna och en kand brott
målsadvokat i släkten, men för övrigt består den huvudsakligen av mer 
eller mindre vigilanta affärsmän, som visserligen brukar hålla sig inom 
lagens råmärken men ofta befinner sig farligt nära dem. 

Det hindrar förstås inte, att de samt och synnerligen betraktar äk
tenskapet med Elisabets mor som en oerhörd, en nästan ofattbar mes
allians. Också Elisabets far vägrar numera att låtsas om såväl hennes 
som hennes mors existens; han är omgift nu, och Elisabet har tre halv
syskon som hon möter på gatan ibland men aldrig har bytt ett ord med. 

Erkännas måste att det kan finnas andra skäl än snobberi till att vilja 
hålla sig på avstånd från Elisabets mors släkt. Goda skäl. Den har många 
kriminella och allmänt asociala medlemmar, och man kan inte med 
bästa vilja i världen påstå, att vare sig Elisabets mor, hennes mormor 
eller hennes mostrar har varit lämpade för att ta hand om ett barn. 

Men det tycker Elisabet. Hon älskar dem, hon skulle kunna gå i dö
den för dem. Och kärleken är besvarad. Allesammans håller de henne 
om ryggen, i vått och torrt. Maken till fin och förtjusande flicka finns 
inte, försäkrar de enhälligt skeptiska lärare och barnavårdsrepresentan
ter. Aldrig något spring med pojkar, alltid hemma på slaget tio om kväl
larna. Men det finns så många fräcka och lögnaktiga karlar, inte minst 
poliser. De vill hämnas på Elisabet, för att hon har avvisat deras skam
liga förslag. Skulle hon ha smittat ner karlar med könssjukdomar? Elisa-
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bet! Löjligt, orimligt, fullständigt otänkbart. Elisabet sjuk nu, och i 
både syfilis och gonorré? Omöjligt — läkarna måste ha tagit fel. Och 
spritmissbruk sen — Elisabet som på sin höjd dricker ett glas lättvin 
då och då! Idel elakhet och förtal! 

De håller ihop som en kvinna. Alla känner sig ha del i Elisabet, alla 
har haft hand om henne under åtminstone någon period av hennes liv. 
Både modern och mostrarna ger sig emellanåt ut på eskapader av så
dan art, att ett barn i hög grad skulle vara i vägen; modern har dess
utom suttit på Växjö en tid. Men då har det bara varit att lämpa över 
henne till någon av de andra. Hon trivdes bra både hos mormodern 
och mostrarna, »fast jag längta alltid efter mamma, så klart». 

— Ingen är som mamma. Hon är den snällaste mänska som finns. 
Aldrig ett ont ord! Och aldrig att hon har slagit mig eller så. Och så 
fort hon fick lite stålar, så var det jag som skulle ha en ny klänning, 
eller en leksak eller någe. Och mormor och mostrarna var nästan lika 
bussiga, dom. Hur min pappa bara kunde ha mage a t t . . . 

Hennes hat till far och släktingarna på hans sida är nästan lika fre
netiskt som kärleken till morssläkten. Hon började tidigt använda mo
derns flicknamn, liksom denna själv gjorde, och försökte i det längsta 
ställa sig döv för alla officiella påpekanden av det ogiltiga i sålunda 
undertecknade papper. 

Jag råkade vara närvarande vid ett tillfälle, då hon fick se sin kusin 
filmskådespelerskans namn i en tidningsrubrik. Hon blev mörkröd av 
obehag, blicken lika intensivt avvärjande, som om man hade utsatt hen
ne för en svår kränkning. Hon lär reagera på samma sätt varje gång 
hon hör eller ser fadersnamnet, och hon har förfrågat sig om möjlig
heterna att lagligen lägga sig till med moderns son-namn. 

Hennes lojalitet mot modern och hennes livsstil är orubblig, och hon 
ä r ytterligt sårbar för allt som på minsta sätt kan tänkas innebära en 
kritik av dem. 

Vi talar om Gorkijs Min barndom, som hon just har läst, och hon sä-
•ger att det är alldeles riktigt att om man bara kan lära sig att slappna 
av ordentligt när man blir piskad, så känner man knappt slagen. Jag 
lyckas väl inte riktigt dölja min reaktion på detta, för hon skyndar att 
lägga till: 

— Ja, mamma har ju aldrig slagit mig, förstås! Men det var en far
bror som bodde hemma hos oss, när jag var tolv år, och han bruka klå 
mig med sin livrem när han blev arg. Jag sa inget till mamma, för jag 
visste att hon skulle bli ledsen. Men hon fick se märkena en gång, när 
jag bada, och då vart hon så förbannad, så hon skällde ut honom och 
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sa åt honom att sticka kvickt som ögat. Hon tål inte att någon jävlas 
med mig; det har hon aldrig gjort. Det var en annan av hennes fäst
män som försökte ligga med mig en gång, när jag bara var nio år. Jag 
börja lipa, och just då kom mamma hem, som väl var. Och tänk, hon 
vart så arg så hon gick direkt och anmälde honom! Hon som annars 
inte tål se en snut en gång! 

Men det fanns snälla farbröder också i hennes barndoms värld. En 
av hennes mostrar bodde länge tillsammans med en man, som Elisabet 
lärde sig att hålla mycket av: 

—- Han såg alltid så ledsen ut, ledsen och snäll, berättar hon. Och 
fast han var stark som en björn, en av de starkaste karlar jag nånsin 
har sett, så tog han så försiktigt och gulligt i allt som var ömtåligt •— 
porslin och så. Och så tyckte han så mycket om djur; jämt kom han 
dragande med hundvalpar och kattungar, fast moster lät honom aldrig 
behålla dem. Och mig var han alltid ruskigt hygglig mot; en gång tog 
han mig med på Skansen, och till jul fick jag en jäla gullig tyghund, 
som han hade gjort själv. Jag fattar bara inte att han kunde ha ihjäl 
den där mänskan han flytta till sen. Men hon måste ha varit en riktig 
skitkärring! Annars skulle han aldrig ha gjort'e! 

Tårarna börjar rinna; hon snörvlar och småsvär. Ändå är det nära 
fyra år sen det hände, och ännu längre sen den där mannen bodde hos 
hennes moster. 

Under vissa perioder av sitt liv har Elisabet lidit av svåra ångest
neuroser. Fortfarande händer det ofta, att hon väcker de andra flickor
na med vilda nödrop i sömnen. Och när hon ska lägga sig, vågar hon 
aldrig gå ända fram till sängen; hon stannar en bit ifrån och kastar sig 
emot den. Hon har aldrig helt kommit ifrån sin barndoms skräck för 
det formlösa, ohyggliga, som hon trodde lura i mörkret därnere. 

Ändå vidhåller hon envist att hon var lycklig under hela sin barn
dom. Mycket, mycket lycklig! 

En barnavårdsman, som har haft mycket att göra med henne, karak
teriserar henne som »slipad och beräknande, hård och otillgänglig». Det 
förvånar mig mycket. Och till min glädje hör jag, att varken Rektor 
eller någon annan här är beredd att skriva under domen. 
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Ökade resurser för aktivare vård 

Socialstyrelsen uttrycker i sina petita för 1965/1966 oro över situationen inom ung
domsvårdsskoleorganisationen. Våldshandlingar såsom elakartade personalöverfall 
med svåra personskador som följd tenderar att öka, och överfallsrisken vid sko
lorna bedöms med största allvar av styrelsen. 

De mest akuta problemen vid dessa skolor måste snarast mötas med framför 
allt väsentligt ökade resurser för aktivare vård, ändamålsenligt organiserad be
redskap för ingripande i kritiska situationer och med ökad utbildning av perso
nal. Vårdpersonalen får inte bara ha en bevakningsfunKtion. Det gäller att skapa 
en behandlingsform med innehåll. 

Socialstyrelsen lägger i årets anslagsäskanden fram förslag för att tillgodose 
dessa trängande behov och ge ungdomsvårdsskolorna elementära förutsättningar i 
dessa avseenden. 

Styrelsen föreslår samtidigt att grundskoleundervisningen genomförs vid samt
liga skolhem från hösten 1965. 

Fler elever förs över till skolhemmen 

Socialstyrelsen räknar för femårsperioden 1966—1970 inte med någon ökning av 
antalet ungdomsvårdsskolor, endast en viss omdisponering av befintliga skolor 
och förflyttning av Bistagårdens yrkesskola i Bålsta. På Folåsa skolhem, Viking
stad, beräknar man att under perioden 1965—1970 lägga ned 575 000 kr och 
för Broby skolhem i Söderköping disponeras för samma tid 750 000 kr. 1 110 000 
kr beräknar man att behöva lägga ned på Håkanstorps yrkesskola i Vingåker och 
för Lövsta skolhem och yrkesskola en investeringssumma av 570 000 kr. 

Styrelsen väntar sig att den rådande platsbristen på yrkesskolorna kommer att 
minska genom att flera elever förs över till skolhemmen som en följd av grund
skolans tillkomst. 

Den kvalitativa upprustningen av skolorna förutsätts fullföljas genom nybygg
nad av elevavdelningar och ombyggnader för uppdelning av äldre avdelningar 
samt byggande av verkstäder, sjuk- och behandlingsavdelningar och lokaler för 
grundskolan. Därtill kommer fortsatt byggnation av personalbostäder. 

För att skapa ökade sysselsättningsmöjligheter, bl a vid de skolor där jord
bruksdriften skall avvecklas, väntas utökning av växthusanläggningar och upp
rustning av jordbruksfastigheter för andra ändamål, såsom smådjursskötsel och 
verkstadsdrift. 

Investeringarna för den kommande femårsperioden slutar på drygt 46 milj kr 
varav för husbyggnader och anläggningar 26,8 milj kr. Återstoden kommer på 
maskiner, reparationer m m. 
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Ake Wassing: 

.undsorganisationen hyllar 
et litterära socialreportaget. 
,():s kulturstipendium över-
irnnade således i år av LO-
rdföranden Arne Geijer till 
ike Wassing, som »genom 
in trilogi om Dödgrävarens 
ojke, lill-Björn, gett social-
eportaget litterär form». 

Sommaräventyret att besöka ett par av Statens Ungdomsvårdsskolor är 

slut och det vore nog att överdriva om jag säger att jag återvänt från 

dem med enbart glada berättelser. Solbränd kom jag tillbaka, det är 

sant. Och nästan at t jag en gång tyckte mig vara i en lustgård. Men då 

hade jag antagligen råkat få en släng av solsting, ty det var inte någon 

riktig lustgård jag var i och de bilder jag tog med min kamera kunde 

inte framkallas. Lika så gott, då jag redan bär med mig tillräckligt 

många anstaltsbilder från tidigare upplevelser innanför häck och mur. 

Ty att det är fråga om anstalter jag besökt går inte att komma ifrån, 

trots namnet yrkesskolor. Och i dessa anstalter som tillsammans visst 

skall vara inte mindre än 24 stycken finns en liten del av vår svenska 

ungdom. Sju eller åtta hundra har man sagt mig. Till dessa räknas ock

så över tusentalet före detta elever som finns i den så kallade eftervår

den, men med en nästan direkt anknytning till de skolor de kommit från. 

Sammanlagt ett par tusen ungdomar i tonårsåldern alltså som man på 

det här sättet genom myndigheternas försorg tagit sig an för att göra 

folk av. 

Jag blev nog lite tveksam då jag fick första uppmaningen att försöka 

ta kontakt med dem. En bunt klipp ur dagspressen med rubriker om de 

här pojkarnas och flickornas liv och leverne i full frihet rentav skrämde 

mig. Och vad jag hört av dem på plattor, sett av dem på film och läst 

om i till exempel 491 frågade jag mig om jag ändå inte var för gammal 

och utanför att ens kunna begripa dem. Mitt i ett engagemang att un

derhålla ett par hundra folkpensionärer, som pliktskyldigast klappar i 

händerna åt det minsta, sedan deras öde ju blivit at t år från år stiga 

bakåt i kön och krympa våningen tills den består i den vrå en folkpen

sionär erbjuds, bestämde jag mig. Där i detta trygga sällskap av snälla 

tanter och farbröder beslöt jag mig för att nästa gång slå an gitarrens 

strängar för de unga, dessa med allt detta framför sig att ärva som den 

åldrande människan lämnar efter sig av både gott och ont. 

Jag ångrar ändå inte att min sommarsemester kom att tillbringas på 

ett par ungdomsvårdsskolor. Men ändå vet jag ined bestämdhet att jag 

inte frivilligt återvänder till någon av dem en nästa sommar. I alla hän

delser har jag upptäckt att jag inte är så gammal som jag först trodde. 

Ungdomarna var faktiskt inte heller så sammansatta av djävulskap och 

åldrad elakhet att jag inte kunde komma till tals med dem. Jag fann 

dem både rörande barnsliga och likaledes konsekventa, hur de än var 

och en på sitt sätt krånglat till det för sig i tillvaron. Omhändertagna 

hade de samtliga blivit och som ett led i detta omhändertagande måste 

deras månader i yrkesskolorna ses, liksom den s k eftervården är ett an-
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nat led med syfte att slutligen återföra dera till det samhälle som sett 
grabben eller flickan födas som helt fria individer. Eftervårdens organi
sation hann jag aldrig sätta mig in i, men om jag skall tro de ungdomar 
som provat både skolan och eftervården förefaller det som om de själva 
var mest intresserade av vad som skulle hända sedan, dvs då de fick 
komma bort från skolan igen, den skola som de hur eftertryckligt som 
helst ville karaktärisera som enbart en förvaringsanstalt. Var de än be
fann sig, innanför eller utanför häckarna, vågar jag dock påstå att de 
samtliga verkade väl värda att som människor bli hjälpta. Och är det 
så att man vill hjälpa en som t ex blivit efter i skolan, råkat begå brott 
som renderat åtal med eftergift som betytt att Barnavårdsnämnden fun
nit skäl skilja en pojke eller flicka från hemmet det fötts i, då måste 
hjälpen bestå i en verklig chans vilket jag inte tycker att dessa yrkes
skolor är. Som ett råd till oss alla andra vill jag då i detta syfte själv 
be t ex rubriksättarna i pressen att plocka ner stilarna något och inte 
överdramatisera minsta äventyr som en tonåring råkar inblanda sig i. 
Ty i de fall som jag fått möjlighet kontrollera verklighet och referat 
har de stämt mycket illa, och för det mesta till den unges nackdel. Ja, 
även i så tillförlitliga papper som utredarna lämnar efter sig mellan 
pärmarna har grova felbedömningar smugit sig in. Jag vågar påstå av 
så allvarlig art att man snuddar vid tanken att de kommit dit av ren 
illvilja. Det tycks vara så att det numera är helt i sin ordning att klanka 
och misstänkliggöra ungdomen. Svärta ner den mer än de själva med 
olja och smink kan göra. Och därvidlag går inte deras egen försvarare, 
författaren till boken 491 fri då han i sin välvilja skall försöka räcka 
dem sin hjälpande hand. Den ungdom jag mött på ungdomsvårdssko
lorna är inte den som finns i Görlings bok, och då jag enligt den psy
kologiska expertisen fått stifta bekantskap med det värsta »avskrapet», 
förstår jag inte var man i så fall hittar alla dessa ungdomar som be
skrivs i böcker och visas upp på film. Troligtvis är det så att avskrapet 
jag träffat är för bra att användas som de är och därför har det varit 
nödvändigt att dikta till dem en del så att de kan motsvara den bild 
som bäst slår an. Ungdomen jag träffat i sommar är bättre än sitt ryk
te, medan skolorna de går i är betydligt sämre än sitt anseende. Och 
det vill inte säga litet med tanke på att de just aldrig haft något anse
ende alls att tala om. En uppryckning inom dess organisation torde där
för vara på sin plats om man tänker sig att fortsätta den här utbild
ningsverksamheten. Ungdomarna själva begär det och fruktar inte om 
en månad förvandlas till ett år bara det blir till ett år med någon me
ning. Från meningslöshet till meningslöshet vill ingen vandra. Jag har 
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återfått min något grumlade tro på de yngsta äventyrarna och jag är 
övertygad om att det går att göra folk av nästan vartenda fall bara man 
vill sätta sig in i det från dess absoluta början. Ja, så tidigt att vi kan 
börja tala om en förvård i stället för eftervård och som låter betydligt 
mera riktigt i det här sammanhanget. 

Besök vid ungdomsvårdsskola för flickor 

Resan började på ett tåg som verkade urspårat mer än en gång innan 
det äntligen stannade i en mindre landsortsstad. En av dessa som man 
så sällan har vägarna förbi därför att de ligger så avsides att man tror 
att folket i dem endast har agenter att tacka för sin utkomst. Agenterna 
som bor i det fina stadshotellet som alltid brukar hittas vid stora torget. 
Från stationen vidtog en bilfärd, först till detta torg, och sedan rätt ut 
i landskapet efter grusvägar där dammet låg som ett moln efter bilen 
och vägen verkade att följa någon gammal kogata emedan den var så 
förskräckligt krokig. Framdragen förstås enligt principen att inte för
störa mer dyrbar åkerjord än nödvändigt mellan de olika byarna. På 
dessa åkrar syntes en och annan bonde köra runt med traktor, trygga 
karlar som väl upplevde dammolnet efter oss som underhållning likvär
dig den som lärkan ovanför dem bjuder på. Dvs om det nu går att 
höra den från en traktor. 

I bilen var jag emellertid inte längre ensam. Med samma tåg som jag 
själv kommit hade också följt en ung dam. Mycket ung till och med. 
Och fast vi inte träffats på tåget, eller kände varann det minsta hade 
hon bara klivit in i bilen då dörren öppnats av den som hämtade mig. 
Äventyret hade med andra ord börjat redan innan stora torget, där för 
övrigt ytterligare ett par tonårsflickor passat på att kliva in för att följa 
med. De hade visst varit på lasarettet först. För vad fick jag inte veta, 
friska såg de i alla fall ut att vara och glass tyckte alla tre om då de 
blev bjudna av föraren. Som skolflickor neg de sina tack samtidigt som 
de också sneglade lite efter mopedbuden som snuddade dem i en extra 
sväng runt torget. Skolflickor, javisst. Men med något visst i blicken. 
Jag hade lite hjärtklappning i bilen och såg nog inte så mycket av bön
derna därute på ängarna. 

— Får vi röka? frågade plötsligt en flicka därbak. Jovisst fick de det. 
Men då bilen svängde in på en alléväg fram till den stora herrgårds-
byggning där de bodde släcktes som på en tyst order alla tre cigarretter
na och försvann som fimpar ner i deras handväskor. Föraren som jag 
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nu fått veta hade titeln förste assistent verkade nöjd och bar själv min 
gitarr som jag tagit med mig för alla eventualiteters skull. 

Men det blev ingen sång till gitarr den första dagen. Trots att solens 
gudinna stannat sin vagn över den herrgård vi befann oss framför och 
vänt den glödande skivan nedåt så att glittret från sjön intill riktigt 
stänkte upp över de tunga lövträdens kronor, ville den rätta inspiratio
nen inte infinna sig. Ty på trappan till herrgården stod en vänlig dam 
som borde tituleras Rektor, och då hon föreslog ett annat slags möte 
med sina flickor gömdes instrumentet undan i det rum jag skulle få bo 
i, vägg i vägg med assistenten. För övrigt hade jag nog känt mig som en 
mycket gammalmodig popsångare inför de tre flickor som varit med i 
bilen. »Men det skall nog gå bra det här», sade assistenten beskyddande 
som om han anat min oro. »Flickorna är tacksamma för all slags under
hållning. Så i morron kväll kanske, om du då har lust att spela och 
sjunga lite för dom.» Min hjärtklappning dämpades något och då jag 
blev lämnad ensam tyckte jag nästan att det verkade rent trivsamt att 
vara här. Jag bytte om till en promenad och steg åter ut i solskenet. I 
de yviga kronorna ovan mitt huvud upptäckte jag så att det växte mist-
lar stora och vida som örnbon, och i de skuggiga gruskorridorerna un
der dessa såg jag flickor vandra arm i arm för vilka jag var bara luft 
då jag mötte dem. På en gräsmatta låg också en flickgrupp som liknade 
en lyckoklöver. Sjöglittret som solen kastade upp fanns i deras hår och 
fick det att lysa. Deras munnar rodnade i svagt rött som om de målat 
läpparna med nyponbuskens blommor intill. Helt förföriska och med 
slutna ögon låg de där nästan evalikt nakna. En annan flicka ropar med 
gäll röst »Nej, men titta! En orm!» Rösten kommer från en liten brygga 
och flickan tycks verkligen stå skräckslagen inför det mest fruktansvärda 
i sitt liv. Jag irrar omkring för att finna en käpp och med den i högsta 
hugg springer jag ned mot sjön för att rädda henne. Flickan möter mig 
och viker undan som om hon trott att hon själv skulle få smaka käppen. 
Och då jag inte kan finna någon orm i gräset får jag plötsligt för mig 
att det varit mig hon menat som ormen i paradiset. Och kanske att hon 
menat det, ty av assistenten hade jag fått veta att det fanns inte mindre 
än 40 evor här vid skolan. 40 stycken ogifta, osminkade och osprayade 
töser som samtliga var under 20 år. Jag var nog ormen i paradiset, fres
taren som olovligt närmat mig de sköna under mistlarna, de sovande 
halvnakna på gräsmattan som förresten sköttes av en annan eva, där 
hon traskade fram och åter med gräsklippningsmaskinen. 

Assistenten erbjöd sig i stället att visa mig runt. på en liten rond och 
det hade jag inget emot. Med varje steg vi tog och var miljon det kos-
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tat vad jag fick se förstod jag att här ändå rådde en »jordens ordning» 

som visst Dan Andersson sagt om en som i hans diktning upplevt det 

himmelska före mig. Och under rundvandringens gång mellan gammalt 

och nytt som kostat dessa miljoner fann jag att evorna vi mötte också 

verkade mera mänskliga nu än tidigare. Och då en av dem yppar att 

hon också haft ett förflutet begriper jag att de samtliga här, hur ängla

lika de än kunde verka, kommit från min egen värld. Och minsann om 

inte också en av dem vågar yppa kritik mot sin tillvaro i detta paradis, 

trots att de flesta förstås föredrar att säga att de trivs och har det bra. 

Vid det här laget har jag tillsammans med assistenten hunnit igenom 

både ett stort kök, en terapiavdelning med vävkammare, en frisersalong 

och en nyöppnad mekanisk verkstad där evorna hade olja på händerna. 

Vidare hade jag fått hälsa på hos kalkonerna i deras hage samt tvätter-

skorna som tagit sig en hemlig rökpaus medan de väntade på tvättmäs-

tarinnan. Och nu stod jag åter inför Rektorn som bad mig stiga in på 

sitt kontor. Vad hon önskade visa mig var en karta över mitt eget land 

som jag kommit från. I denna karta fanns istuckna en mängd olikfärga

de nålar och varje nålhuvud hade något att berätta om dels flickorna 

under hennes eget tak och dels dessa som tidigare bott här. Jag fann att 

de var ännu flera som bodde utanför än innanför häckarna och att des

sa utanför i den s k eftervården var utplacerade över hela riket. Och 

meningen var nu att även de 40 som bodde innanför häckarna så snart 

som möjligt skulle överföras till eftervården. När hon satt mig in i detta 

och låtit mig ta del av handlingar som skulle fått vilken liten eva som 

helst att rodna av skam om hon vetat vad där stått om henne, var jag 

klar över att i det här paradiset existerade endast de syndfullaste från 

min egen värld. Och till paradiset hade de skickats för att skolas om till 

ett renare leverne. Vad som förvånar mig är förstås att de ju alla var 

så unga att det verkar rakt otroligt hur de kunnat hinna med allt som 

lagts dem till last. Men i de papper jag läste fanns svart på vitt om 

allt, så jag måste ju tro att den tös i långa flätor som lite blygt serve

rade mig eftermiddagskaffet i tron att jag också var en assistent, var en 

före detta tonårssköka från gatorna i min egen vackra stad. 

Just då blir det oro kring bordet och både Rektor som assistent måste 

skyndsamt bryta upp. En buss fullastad med äldre herrar har kört in 

mot herrgårdens stora trappa och dessa måste tas emot. På betryggande 

avstånd följer jag efter för att se vilka besökarna är och det visar sig 

vara jurymän i några norrländska domstolar med en häradshövding i 

spetsen. En av herrarna är till och med så långt norr ifrån att han bär 

lappdräkt. Busslasten delas upp i två grupper som sedan har att traska 
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runt i samma spår som jag själv vandrat tillsammans med assistenten. 

Jag slår följe med hans grupp och får höra ungefär samma ord, samma 

siffror och förklaringar om evorna som jag själv fått höra. Och herrar 

jurymän tycks vara mycket intresserade, ja även imponerade. Ty när en 

av dem med flåsande lungor och svetten rinnande innanför hattrem

men stannar upp för att vila sig på tröskeln till just friserrummet där någ

ra flickor är ifärd med att kamma varandra, tar han själv till orda och 

säger till en av sina kamrater: »Det här är så bra att jag tror det vore 

nyttigt för vilken flicka som helst hemma att få komma till en sådan 

skola på en tid.» »Jo, jo», tycker kamraten i lappdräkt, medan flickorna 

som hört på inte säger ett ord. Nej , inte ens med en min låtsas de om de 

båda männen i dörrhålet. För dem tycks det ha blivit en vardagsvana 

att bli förevisade på det här sättet. De båda jurymännen skyndar ifatt 

sin grupp och själv går jag att söka kontakt med Rektorns grupp där 

också häradshövdingen finns med. Även Rektorn upprepar sig från förs

ta mötet med mig och som tack för titten vill så häradsdomaren säga 

ett par ord. Han citerar lite gåtfullt en skald och verkade befriad då han 

fick stiga in i bussen och komma bort från detta flickparadis, medan her

rarna jurymännen nog tänkt sig fått stanna på åtminstone en kopp kaffe 

serverat av någon tös i långa flätor som de själva kanske varit med om 

förvisa till denna ort och skola där dagen börjar med 20 minuters mor

gonbön och övervakare framför radioapparaten. En cigarrett tre gånger 

dagligen utdelad av samma övervakare som också censurerar bort vecko

tidningar med sjukt innehåll och vakar över bordsordningen vid mål

tiderna så att händerna knäpps ordentligt och att tacket för den väl

signade maten hörs ända bort till åtminstone Rektorn. Och visst kan 

detta och mycket, mycket annat i alla goda dygders namn vara värt att 

repeteras in igen. Men knappast under tvång som bara ger evan ännu 

kallare ögon än tidigare. 

En stund efter det jurymännens buss försvunnit befann jag mig i en 

cell där det låg en flicka som återtagits från sin »plats» i världen därför 

att man menat att hon inte skött sig som man krävt. Till cellrummet 

leder två dörrar av vilka den innersta blivit sönderslagen. Men det är 

inte flickan i sängen som gjort detta utan en annan som bott där tidi

gare och fått ett nervöst utbrott. Av den här tösen ser jag bara två ögon 

ovanför filten och de är iskalla, två små hatfyllda kol som gnistrar av 

ursinne över behandlingen bara för att hon vägrat stanna hos en arbets

givare som hon inte trivdes hos. I den nästan hermetiskt tillslutna cel

len med krossfritt glas i fönster och lampor och med gallerjärn framför 

utsikten finner jag alltså ett flickebarn som inte är mer än 16 år gam-
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mal. Hennes möblemang är sängen och intet mer. I 3 dygn skall hon 
vistas här. Hade hon varit fyllda 18 år skulle hon fått stanna i cellen 6 
dygn. Hon ber mig inte att jag skall hjälpa henne ut. Tar mig för en 
vårdare och frågar »Jag förstår inte vad jag har gjort er». Då jag inte 
kan svara försvinner hon helt under filten och nu är det en bittert grå
tande liten flicka som ligger där. På en gulnad nagel som är det enda 
som syns av henne ser jag att hon är rökare och min tanke blir att ge 
henne en cigarrett att trösta sig med. Precis som jag gjorde för 30 år 
sedan då jag smusslade in tobak till min vän Helmer i fattighusets 
stormcell där han hamnat för en rymning. Men jag ändrade mig och 
uppsökte i stället skolans rektor för att be om ett personligt samtal med 
flickan. Jovisst, det var bara att kliva in till henne igen och prata. Men 
då jag av naturen är väldigt rädd för att vistas i enrum med avklädda 
flickor som jag inte ens känner namnet på, vädjade jag om att flicke
barnet åtminstone skulle få sina kläder och komma ut ur sitt fängelse 
för detta samtal. Dessutom att jag fick ge henne en cigarrett då hon 
verkade att vara i behov av en sådan. Mamma-mor beviljade detta och 
en stund senare var flickan utsläppt. Men jag hade just inget att fråga 
om och gick åt mitt håll. Flickan från isoleringen behövde inte återvän
da utan fick tillbaka sitt gamla rum hon haft före utskrivningen. Jury
mannen som önskat att alla flickor borde få gå i den här skolan hade 
själv aldrig fått tillfälle att möta den här flickans ögon i enrum. Själv 
fick jag senare veta att det ovanför samma cell fanns ytterligare en där 
det låg en annan eva som återförts efter det hon försökt ta livet av sig. 
På ett sjukhus hade man skurit upp hennes ena fot för att ge henne 
blodöverföring och i det tillstånd hon nu befann sig var hon fortfaran
de för klen att ta emot någon besökare. Jag frågade om det inte fanns 
någon läkare knuten till skolan, men den som anlitades fick man i så 
fall själva besöka i staden. Den enda läkare som brukade besöka skolan 
var en psykolog som kom för att testa flickorna och kartlägga deras 
själsliv eller karaktär som han sedan skrev ned i s k psykologiska utlå
tanden för skolans rektor att ta del av för att bättre begripa eleven. Jag 
fick tillfälle träffa denna psykolog personligen då han lagt sig att pusta 
ut under mistlarna efter ett par nya förhör. Och vad han med en ut
tråkad min hade att meddela om dessa flickor skrev jag ord för ord ned 
i mitt anteckningsblock. »Klientelet här är det typiska bottenskrapet», 
sade herr psykologen och for vidare till nästa skola av samma typ några 
kilometrar längre bort. Samma kväll tog jag fram min gitarr och sjöng 
några bitar för »bottenskrapet» och bland dem fanns nu också flickan 
som sluppit ur cellen. Hon log och hennes ögon var varma i eldskenet 
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från den öppna spisen. Och den bok som jag sedan dristade mig att läsa 
ett stycke högt ur tog en annan flicka genast hand om för att läsa vida
re i då samkvämet var slut och samtliga ytterdörrar låsta om evorna. 
Under nattens timmar tillsammans med assistenten måste jag säga ho
nom att det här varit en mycket fin publik, även om min sångrepertoar 
kanske verkat lite väl omodern för dem. Efter sin tid; som en morgon
bön i radio. Jag sade honom att de uppfört sig lika fint som tanterna 
på folkpensionärshemmet, och att det bottenskrap som psykologen talat 
om måste vara ett skrap från en så djupt liggande åder att det gick guld 
i den. Åtminstone för dem som livnärde sig av skräpet. Assistenten sade 
inte emot. 

Nästa dag samma himmelska väder. Men flickan från isoleringen jag 
besökt hade fått en efterföljerska med 6 dygn framför sig i enskildhet 
då hon var fyllda 18 år. Vid ett kort besök berättade hon att hon vän
tade barn och tyckte därför att hon hade det sällskap hon behövde i 
detta. Hon hoppades få komma till ett mödrahem så fort som möjligt 
och så skulle det väl också bli enligt mamma-mor Rektorn. Det lät vet
tigt. Mindre klokt tyckte jag det lät då -jag fick veta att en annan rym-
merska som enligt psykologen hade bara 71 i IK-testen skulle flyttas 
över till en annan skola med mera debilt klientel. Själv hade jag redan 
fått den uppfattningen att flickan bara helt och hållet förlorat tron på 
sig själv och måste lyftas upp, precis som hennes kamrater på alla sätt 
försökte, i stället för att ytterligare tryckas ner i skorna. Jag fann henne 
inte särskilt dum fast hon kanske gnällde lite väl högljutt för att slippa 
hackkycklingens roll i kollektivet. Och den kudde som hon vävt var så 
noggrant gjord att yrkeslärarinnan knappast kunnat göra den bättre 
själv. Sex trampor hade hon använt sig av och det kräver mer än att 
kunna räkna på fingrarna. Men hon hade bara kvoten emot sig och 
väntade bara på plats vid nästa skola samt hämtarbilen. Jag köpte hen
nes kudde och lyckades för åtminstone en stund få henne att le av be
låtenhet att ha lyckats åstadkomma något av värde i skolan. 

Nästa dag samma bländande glitter. Evorna har börjat vänja sig vid 
mig nu och kommer själva fram för att prata. Vill bli fotograferade och 
önskar faktiskt låna fler böcker. Jag inspekterar bokhyllan som finns och 
åker sedan med i skolbilen till staden för att av bokhandlaren tigga ihop 
en låda nytt, helst av författare i vår tid. Bokhandlaren lovar titta ige
nom sina hyllor och åter står jag på torget med ett par evor och äter 
glass. Det tycks som folket i staden känner dem, men själv kan jag fort
farande inte skilja en sådan här skolflicka från de andra som flockas 
på torget. Det är endast i klänningarna man kan se skillnaden och så 
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». . . Jag är på något vis mina egna böckers lili-Björn från fattighustiden som för 
några dagar återvänt till en anstalt och där funnit kamrater från förr fast inte i 
profetskägg som i fattighuset utan kuliga jäntor som snärjt mig i sina garn . . .» 

Ovan: »Slottet» — fattighuset som var hemvist för lill-Björn. 



på osäkerheten, ofriheten hos våra egna. Ja, jag säger faktiskt »våra» 
och även »hem» då vi är färdiga att åka tillbaka från besöket i staden, 
vilket för flickornas del betytt doktorn som visst gett dem ett par spru
tor. Jag är på något vis mina egna böckers lill-Björn som för några da
gar återvänt till en anstalt och där funnit kamrater från förr fast inte 
i profetskägg som i fattighuset, utan kuliga jäntor som snärjt mig i 
sina garn. Mellan oss finns nu ett förtroende som betyder att de vågar 
berätta för mig saker och ting som inte ens herr psykologen kommit 
fram till. Och samma dags kväll får jag också fungera som en amors 
sändebud då en av evorna ber mig lämna ett brev till en av vårdarna. 
Jag lyder och mottagaren ställer sig att blicka ut över sjön för att slip
pa visa vad han tänker. Det blir inget svarsbrev för mig att bära till
baka. Ty enligt reglementet är det ju förbjudet att besvara några käns
lor av det här slaget om den ena parten råkar vara intern och den andra 
vårdare. Och denne förhåller sig kall inför brevet, säger sig bara ha ett 
i huvudet, nämligen att få säga upp sig och söka en annan tjänst vid en 
annan inrättning. Flickan skall han tala till rätta och så behöver det 
inte föras vidare till Rektorn vad som skett. Nej, visst, sade jag och åter
vände till flickan med beskedet att jag fullföljt ärendet. Just då gjorde 
jag den upptäckten hos mig själv att jag var ganska likgiltig inför de 
unga damerna och att inte en enda bland de 40 jag sett, mött och pra
tat med väckt eller vidrört mitt hjärta. Inte en som jag skulle ha lust 
att skriva en hemlig biljett till. Och vart hade hjärtklappningen från 
första dagens möte med de tre i bilen tagit vägen? Solen sken lika 
varmt över paradiset ännu och evorna kunde ses utsträckta på den van
liga gräsmattan. Men de var inte längre några blommor och fnitter-
paren som gick från det ena till det andra under mistlarna verkade ut-
levade gummor. Vart hade spänningen i paradiset tagit vägen? Svaret 
kan sammanfattas på följande sätt. Jag var inte mera mig själv utan 
mina böckers lill-Björn från fattighustiden som jag tidigare antytt och i 
mitt block skrev jag ned följande varning »Paradiset en anstaltsvärld. 
Måste själv härifrån med det snaraste.» Och vid en ny utflykt med as
sistenten som hade att hälsa på en flicka i ett eftervårdshem bröts för
trollningen. Här mötte på nytt en levande ungdom med hetta i kin
derna, öppen blick och långa svar. En flicka som kunde skratta i solen 
och med egen rätt bjuda på kaffe ur herrskapets panna fast de inte var 
hemma. En hel villa för sig själv hade hon och kaffet blev gott som hon 
kokat. Kanske att hon verkade något generad över att assistenten hade 
en författare med sig. Hur mycket had,e jag fått veta om henne? Jag 
visste ingenting annat än att hon också varit en av skolflickorna och 
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hasat sig fram i samma kläder som dom. Men av den stilen fanns inte 
ett spår kvar och flickan verkade att trivas där hon var placerad, ett 
lyckat val alltså. 

Vid återkomsten till skolan och hennes gamla kamrater som hon inte 
ens hälsat till ser jag ännu klarare skillnaden. Det är ingen ungdom i 
egentlig mening som finns där trots att de skall kallas tonåringar och i 
vissa fall kan visa upp rätt så fagra anleten och kurviga former. Det är 
unga kvinnor som på något sätt förvandlats till gamla kvinnor, ja till 
fattighusgummor som jag förut sagt. På håll ser jag klart att de inte 
leds av någon egen vilja och jag begriper att tisslet under mistlarna 
mera handlar om hur de skall komma över cigarretter än att få bli kyss
ta av någon friare. Dvs om de inte rentav försöker övertala varandra 
till en liten rymningstripp, ty i två känner jag igen det senaste paret som 
setat i cell och vad sådana kompisar kan ha att dryfta vet jag av egen 
erfarenhet. Jämnt tio minuter tar det dem emellertid att komma från 
förläggningen till matsalen och 20 från denna till gräsmattan där de 
sjunker samman i en hög för att smälta födan. De har inget tempo som 
kan kallas ungt och på sina arbetsplatser gör inte fyra av de här flic
korna mera ifrån sig än vad hon i villan ensam hinner uträtta på en 
förmiddag. Lusten och fantasin fattas, och orken är så dålig att de knap
past kan sitta upprätta på en stol om inte en vårdare finns med som 
bordsvakt. På sin fritid ligger de över borden och suger på sina trä
munstycken där den livsfarliga fimpen sitter inkörd. Ett och annat brev 
skrivs väl, men då de vet att breven läses av skolans ledning och det är 
rent omöjligt att få in ett svar från kompisarna i det gäng de kommit 
från får det hela bero tills muckardagen är inne. Men inte heller denna 
utfaller alltid så lyckligt, det beror på vart de skall skickas. Vem som 
skall bli deras arbetsgivare och kanske övervakare. Och inte alla får det 
så bra som flickan i villan jag drack kaffe i. Bäst är, tycker en del att 
man kan få igång en lyckad rymning och på den vägen klara upp det 
hela själv med jobb och rum. Och då och då är någon försvunnen. 
Ibland i hela sällskap då de planlöst irrar omkring i naturen för att hit
ta stora landsvägen där man kan få lift. De flesta rymningar är dömda 
att misslyckas redan i starten. Personalen kan terrängen och har vanan 
inne. Fast en och annan flicka har också vanan inne och kan konsten 
att gömma sig undan och ta sig nästan hur långt som helst innan hon 
äi fast och återförs, då hon med ett fnys stiger in i cellen. Och då jag frå
gar en sådan om hon aldrig tänkt på att försöka skolvägen ut i stället ge
nom att lära sig ett yrke, svarar hon så att vilken vårdare som helst får 
höra på : »Det här är väl för fan inte någon skola. Här får man väl inte 
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lära sig något. Det är ett fängelse där dom för bok över en från morron 
till kväll och man får bota om man svär. En spänn kan man få bota av 
dom två man tjänar, eller också drar dom in någon av de tre cigarret
terna man ska ha. Ett fängelse är det fast dom kallar det skola för att 
lura en då man åkt dit för något. Förresten får man inga betyg, man 
skickas som piga till Skåne om man är från Stockholm. Och är man 
därnerifrån får man bli piga härikring. Och så undrar dom på varför 
man sticker. Va fan ska man hitta på då när man inte härdar ut, utan 
man blir så nervös så man vill ränna nålar genom armarna, som en tjej 
gjort. På det sättet kom hon i alla fall till doktorn. Men hon sa att det 
bara var en nål i armen som han tog bort. När hon kom hit berätta hon 
om en nål till och så måste dom iväg igen med henne i den där djävla 
bilen som varenda en känner igen i stan. Horbilen kallar dom den, men 
vi är inte några värre horor än dom som drar i gängen där eller ligger i 
bilarna med killarna. Vi har bara haft otur, och är man fast en gång 
sitter man där och så skickas man till det här helvetet på hur lång tid 
som helst fast dom kanske sagt att det bara skulle vara någon månad.» 

Jag påpekar för den unga men ändå mycket gamla och bittra damen 
med håret hängande som hennes anstaltsklänning att hon visst svurit 
bort både cigarretterna och dagsförtjänsten under samtalets gång. »Får 
jag nog veta om då du är borta», säger hon med ett hånfullt leende mot 
vårdaren som hört på, och så tjafsar hon vidare i sina utmärkta träskor 
med tjocka bottnar. Men som det inte alls vill klappra om. 

— Dom överdriver allt, säger vårdaren och menar att han för sin del 
inte tänker göra någon anmärkning om vad han hört. Själv går jag att 
packa min väska för morgondagens avresa. Jag har fått låna en del 
böcker om ungdomsvården med dess organisation, stadgar och skolbe-
stämmelser. Men läsningen tar emot och bladen faller ur mina händer. 
En bil kör in på gården och stannar framför stora trappan. Ur denna 
kliver en lång, smärt flicka i privata kläder. Hon förefaller pigg och 
glad. Verkar rentav riktigt vacker även på långt håll och så lämnar jag 
mitt fönster för att gå ner för att göra rätt för mig på kontoret, betala 
min räkning för kost och logi och de varor jag inhandlat. På kontoret 
finns den dam jag nyss sett stiga ur bilen. Hon kanske verkar lite blek 
om kinderna, lite väl mager också. Men det kan vara en modesak att se 
ut så där. Flickan är fortfarande mycket söt, verkar fin på något sätt. 
Väluppfostrad. Reser sig faktiskt från stolen då jag får tillfälle hälsa på 
henne. Kanske en aspirant eller biträde? Nej, en blivande elev är det 
och långt borta från är hon, vilket hörs på hennes dialekt. Nu sitter hon 
här och väntar på att någon skall ta hand om henne, föra henne runt på 
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en visningsrond. Det blev jag som fick detta förtroende av Rektorn. Och 
vad denna rundvandring ledde till ber jag att lite längre fram få redo
göra för i ett par brev från och till Ylvi. 

Dagen därpå stod bilen och väntade på mig för att föra mig till sta
den och tåget. Det kändes lite vemodigt inombords på något sätt. Orätt 
också att bara sticka som en juryman sedan man sett det mesta och be
rikat sin erfarenhet. Jag tyckte mig skyldig dessa ungdomar något och så 
fattade jag mitt beslut och gick in till Rektorn för att fråga om jag kan
ske kunde få ta en flicka med mig hem till min familj på landet. Rek
torn blev kanske lite förvånad, den övriga personalen också. För att inte 
tala om min egen fru då jag per telefon frågade om hon gick med på 
förslaget. Och när jag menade att det liksom kändes som en plikt var 
beslutet fattat. Vi skulle ta emot en sommarflicka. Val av flicka blev 
nästa fråga, men då jag ju inte ville vara orättvis mot en eller favorisera 
en annan bestämde jag mig för att be om den flicka jag själv tyckt som 
djupast förnedrad i detta flickparadis. Jäntan blev kallad och tillfrågad 
om hon hade lust komma till oss över sommaren. »Ja, tack», sade hon 
och nästan neg. 

En vecka senare då jag återkom till mitt eget efter också ett besök i 
en yrkesskola för pojkar fanns tösen på plats och verkade att trivas med 
både stuga, miljö, min hustru med dotter och jobbade undan riktigt 
duktigt. Ja, så annorlunda hade hon blivit att ingen, inte ens våra när
maste grannar eller kamrater kunde se någon skillnad på henne och de
ras egna ungdomar. Och varifrån hon kommit blev heller aldrig känt 
förrän hon flyttat. Vart hon då flyttade var hem till sin mamma. När 
hon fått tillåtelse att återigen kliva över den tröskeln för att bo för
vandlades hon ånyo och den goda handling jag trott mig utföra genom 
att endast ta en av dessa stormdrivna och statligt vallade ungdomar hem 
till mig på en tid, fick just här där man brukar finna kvisten av mistel 
hängande sin lön i form av en stor kram. För att helt befria henne från 
mig föreslog jag modern att hon skulle överta min övervakningsroll vil
ket hon förstås mer än gärna ville. Och då eftervårdskonsulenten inte 
heller hade något emot detta, blev det så att jag fick förtroendet över
vaka och hjälpa mamman i stället. En roll som passar mig betydligt 
bättre, vad det visat sig. 
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Intervju med försöksutskriven ungdomsskoleelev. 

Namn Mona, 17 år. Intervjuare Wassing 

W Det började alltså inte direkt med ungdomsvårdsskolan? 
M Nej, de försökte placera mej på en flickpension genom Barnavårds

nämnden, men jag gick därifrån och hem igen. 
W Vilka försökte den utvägen? 
M Vet inte riktigt vem det var som först anmälde mig, om det var 

pappa eller någon annan. Det kom i alla fall någon från Unga 
Kvinnors Värn hem och så fick jag veta att jag inte fick bo hemma 
hos mamma mera, utan jag skulle placeras på det där flickpensio
natet där dom låste in mig. Jag hoppa ut genom ett fönster som 
fanns så högt att jag kunnat slå ihjäl mig. 

W Och så gick du hem till din mamma igen? 
M Ja, när man har ett hem så. För att inte pappa fanns där längre 

efter skilsmässan behövde väl inte jag också försvinna. 
W Något måste väl ha hänt som gjorde att du ändå inte fick vara 

hemma. 
M Jag var med i ett gäng och så var man ute lite sent. Det kom en 

polis och undrade vad jag var ute och vinglade för. Jag har alltid 
haft den oturen att dom tar mej då jag ska hem. 

W Du tycks ha varit en del på snusen. 
M Jag var inte fullare än jag klarade mig hem själv. Och när Natt

patrullen fick tag på mig nu körde dom mig inte till någon polis
station utan till det där flickhemmet. Men jag sa som förut att jag 
skulle gå hem. Nej, vänta ett tag, det kommer någon och ska pra
ta med dej, sa dom och höll mig inlåst igen. Två kom och sa att 
jag skulle följa med i en bil till den där yrkesskolan på landet nå
gonstans. Dom nästan slängde in mig i bilen. Jag var arg på vägen. 
Levde om och skällde. Då sa en av dom, en karl, att han skulle 
åka upp i skogen med mej och ge mej en omgång. Jag fortsatte 
väl att bråka ett tag men sedan började jag stortjuta. 

W Och så kom du till yrkesskolan. 
M Ja, jag gjorde väl det. Men jag uppfattade inte någonting. Jag gick 

som i en dvala, en dröm och begrep inte vad jag skulle där att göra. 
Första kvällen var det dans. Jag bad att få sova. Ville inte dansa då 
jag inte kände någon. Men dom tvingade mej att gå på dansen. 

W Var det en danstillställning på själva skolan? 
M Ja. 
W Och vilka var i så fall kavaljererna? 
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M Jag tror det var militärer som fått order att åka till skolan för att 
dansa med oss. Sedan kom det studenter också, sådana som visst 
skulle bli präster. Jag gillade aldrig dom där danserna utan satt 
bara och tittade på. 

W Du fanns alltså på skolan nu. Fick du någon uppgift om hur länge 
du skulle vara kvar där? 

M Tre till fem månader. 
W Och vad skulle du lära dig i första hand? 
M Vet jag inte. Det var en yrkesskola sa dom, men man lärde sej ju 

ingenting. 
W Vad jag såg hade ni en terapiavdelning där du fick börja. Var det 

inte så? 
M Jo, jag tror jag började där med att limma ihop trägubbar. Man 

bara stoppa tappar i hål. Löjligt. 
W Bland de här nya kamraterna som du nu fick, hade du lärt känna 

någon av dom tidigare då du fanns med i ditt gäng? 
M Ja, ett par hade jag träffat förr. 
W Blev du förvånad av att nu träffa dom här? 
M Nej, inte precis. 
W Visste ni nånting om varandra? 
M Ja, det kom ju fram en del om varenda en då man varit där ett tag. 
W Några du tyckte särskilt synd om? 
M Nej, jag tyckte inte synd om någon. Och på skolan var det lika för 

alla. Tre cigarretter om dan. Som aldrig räckte fast man höll eld 
på dom tills det brann i trämunstyckena. Fast en del kunde ju 
skaffa sej hur mycket röka dom ville. Dom som låg bra till hos per
sonalen. Man fick ju veta mycket om dom också som inte var så 
bra, och det ville dom man skulle vara tyst med. 

W Och det kunde ni? 
M Javisst. Men det var inte så lätt att gå och behärska sej jämt. Som 

när dom drog in både röka och pengar för att man kanske svor. 
Allt som skedde antecknades i en anmärkningsbok. 

W Slutade du svära? 
M Nej . . . det blev tvärtom. 
W Ni hade övervägande manlig personal. Och ni uppträdde praktiskt 

taget nakna bland dom ibland. 
M Ja, dom gick ju som dom ville och knackade sällan. Man blev van 

och dom bestämde över allt också, över våra underkläder. Sju par 
byxor i veckan. Det såg vårdarna till. 

W Var det några andra inskränkningar? 
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M Man fick inte handla dom tidningar man ville. SE fick man inte 
läsa och dom läste alla brev som kom eller skickades iväg. Ibland 
hände det att man svurit i brevet. Då gick det inte igenom. Det 
var personalen som läste. 

W Är det sant att dom river bort frimärkena? 
M Jo, för det var många som skrev bakom frimärkena. 
W För att ropa på hjälp då, kanske? 
M Ja. Fast inte hjälper det att dom river bort ett frimärke. Man får 

tag i dom man vill ändå. Man kommer ju hem på permission. Och 
vet man att man inte får mucka på 4 månader kan man be någon 
komma ut och hälsa på. 

W Hur många månader fick du stanna? 
M 8 månader, fast dom sagt 3 till 5. 
W Hade dom någon motivering till förlängningen? 
M Nej, jag var aldrig nere och frågade. Dom kallade aldrig ner mej 

heller och sa att jag skulle få åka. Jag sa ett par gånger: får jag 
inte åka snart? 

W Och när inget hände fick månaderna gå utan att du ens besvärade 
skolans ledning. 

M Ja. 
W Var det allmänt? 
M Nej, en del sprang upp och ner varenda dag. 
W Men så plötsligt måste du därifrån ändå? 
M Ja, jag rymde ett par gånger. Alla ville rymma, hade alltid rym-

marplaner. Alla rymde ju inte men hade det i huvudet. 
W Och en dag knallade du iväg? 
M Ja, det var en lördagskväll. Vi gick ett par timmar innan dom kom 

underfund med att vi gått. Vi var två som höll ihop. Men dom 
hittade oss. Vi gick vilse i skogen. Vi gick en timme i skogen unge
fär — halvsprang och gick. Vi hade gyttja ända upp till knäna. 
Andra gången då vi rymde fem stycken kom en hel patrull efter 
oss. Vi hoppade ut genom badrumsfönstret. En del hade lagt un
dan smörgåsar och vi hade stövlar och grejor på oss. Vi gick långa 
omvägar och tryckte under granar. Men det hjälpte inte. 

W Dom tog dig igen. Vad hände då? 
M Jag skulle tvätta stövlarna. Det var order. Jag vägrade och gav vår

darn en örfil. Då åkte jag ner i vattenbaljan hel och hållen. Men 
jag bara skrattade, det var ju larvigt. 

W Straffet blev isoleringscell i tre och ett halvt dygn? 
M Ja. 
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W Efter åtta månader fick du ett erbjudande att du skulle gå i skola? 
M Ja, men det ville jag inte. 
W Det blev order om det också. 
M Ja. 
W Och du fick inte bo hemma ?% 

M Nej, jag skulle bo hos en hyrestant, och hon var nog snäll tanten, 
men jag var ju van att bo hemma —• och så bli instängd i ett litet 
rum. Jag skulle sitta inne på rummet ensam. Så fick jag kontakt 
ute med flickor jag lärt känna på yrkesskolan. Det var inte så lyc
kat, det blev som förut. 

W Skolgången blev eftersatt. 
M Jag gick inte alls dit till slut. Jag vantrivdes och tyckte inte alls om 

att plugga. 
W Har det alltid varit så? 
M Jag är trött på att sitta i skolbänkar. 
W Då du inte gick till skolan, hur fick de fatt på dej? 
M Jag ringde till yrkesskolan och sa: att nu kommer jag tillbaka. Jag 

tänkte att åker jag själv slipper jag cellen. Jag visste att dom tar 
mig ändå om jag går och drar: Slipper jag isolering? sa jag i tele
fon. Ja, lovade rektorn, det gör du. Jag åkte ut till hyrestanten för 
att packa, men då kom två från kriminalen och hämta mej. Dom 
hade ringt från skolan. Jag fick inte åka själv. Jag var så nervös 
att jag fick nervlugnande medel och slapp isolering. 

W Du fick sedan arbete söderut, på en gård med djur? 
M Det lät jättebra. Men där fick jag ju bara vara hemhjälp, och för 

30 kronor i veckan. Jag måste slakta höns, kycklingar och jag pro
testerade. Det här är inget arbete: Här ska vi lära dej sköta dej or
dentligt och uppföra dej ordentligt, sa man då. Jag ringde till sko
lan och sa som det var. Därifrån ringde dom min övervakare som 
jag aldrig sett. Han hörde av sej i telefon. Jag blev rädd för ho
nom. Han ville bara att jag skulle finnas på platsen. Men jag ville 
bort från familjen. Dom hånade mej för min stadsdialekt och jag 
fick inte vara ute hur länge jag ville. Ändå var jag bara ute på lör
dagarna. De första veckorna inte alls. Så var jag ute litet för länge 
en kväll. Och skulle inte få gå ut alls på två veckor. Jag sa att jag 
inte ville stanna kvar. Jag ringde till skolan och bad att få komma 
tillbaka. Rektorn sa : Antingen stannar du kvar eller får du komma 
hit och sitta här hela sommaren. Jag fick ett brev om detta också. 
Det var order. Jag skulle försöka ett tag till. Två veckor. Sen ring
de jag och sa: att jag orkar inte mera och kommer nu. Jag packa 
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och dom jag var hos skulle ta reda på tågtider. Hela tiden knackade 
dom på dörren för att höra jag var kvar. Då kommer två poliser, 
och jag skulle få polistransport till skolan. Jag hade inte gjort nån
ting, inga rymningsförsök. Ville bara åka själv. Klockan tre på mor
gonen kom vi till skolan och jag åkte direkt i isoleringscellen. 

W Där hittade jag dej. Dömd till tre dygns arrest. 
M Ja, för vad? 
W Försök tänka efter och svara själv. 
M Man har väl inte skött sej som dom velat. Man har varit dum. 
W Just det, oförstånd, spritmissbruk, utespring, och en inre motvilja 

att lyda order. Se där hela brottet. 
M Men värst var att man inte fick vara hemma mera. 
W Enligt dina papper ansåg nog myndigheterna att ditt spritmissbruk 

var det värsta och kanske var en vana från just hemmet. 
M Nej, jag fick ingen sprit hemma. Den fick man av kompisarna ute. 
W Och varför drack du? 
M Jag vet inte varför. Då dom bjöd drack jag bara. Man hällde i sej 

bara. Bara drack. Har ingen förklaring till det. En dag slutade jag 
alldeles igen. Tog inte emot mer. Sa nej. 

W Kan inte det bero på, eller är det tänkbart att skolan påverkat dig 
till detta? 

M Nej inte ett dugg. 

W Det går alltså att roa sej utan sprit? 
M Det var väl inte sprit jämt förr heller i gänget. Ibland klädde alla 

opp sej och gick och dansade på något bra ställe. 
W Gick ni på teater och konsert? 
M Nej, aldrig. För det mesta spisade vi plattor någonstans. 
W Anser du att du som ungdom levt och lever ett normalt liv? 
M Normal är man väl fast man kanske varit med om en del dumhe

ter. Men sådant går över med åren. Man börjar gå stadigt med en 
grabb, blir inne om kvällarna. 

W När ni rymde. Var det kanske för att leta reda på denne grabb? 
M Nej, jag tror inte det var någon som rymde av längtan efter en 

grabb. Man stack för att bli fri bara. 

W Och så fick ni läsa om er själva i dagstidningarna. Läsa om vad ni 
kanske varit med om på rymningsutflykten. 

M På skolan fick vi väl inga dagstidningar att läsa. Bara morgon
andakten i radion var det som dög. Då man på order fick sitta och 
lyssna mellan tjugo i åtta och åtta. Dom hade väckt en, man satt 
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och somnade och så fick man avdrag. Finns ingenting mera pinsamt 
än att sitta och lyssna dödstyst och inte röra en fena. 

W Och sedan hörde väl till dagsrutinen en och annan bordsbön? 
M Dom tänkte man inte på. Det var ingenting, bara att det skulle sä

gas. Radioandakten var värst. 
W Nu efteråt då du är borta från skolan igen, tycker du inte det är 

sant att du varit där? 
M Nej, och det finns ingen anledning återvända dit. Men jag kommer 

aldrig att glömma den där skolan heller. 
W Och vad är ditt största problem i dag? 
M Att jag inte har något betyg för hela den här tiden. Det är svårt att 

få arbete om man inte kan säga vad man varit och gjort. Och det 
kan man inte. Dom har en särskild avdelning på arbetsförmedling
en för oss. Jag struntade i den och har ordnat jobb själv så länge. 
Sedan får övervakaren säga vad han vill. 

W Har du övervakare nu? 
M Ja, och den blir man väl aldrig kvitt mera som det hörs. 
W Och ditt första önskemål. 
M Att få rätt bo hemma hos mamma igen och bara ha henne som 

övervakare tills jag blir myndig. 
W Du har inte haft så mycket att säga om din pappa under den här 

perioden. Har du inte haft någon kontakt med honom? 
M Jo, jag skrev väl en gång till honom också. 
W Fick du svar? 
M Han kom och hälsade på. 
W Om du skall vara riktigt uppriktig. Anser du att det kanske var 

hans fel att det blev så här för dig att du hamnade i denna yrkes
skola? 

M Nej, det var nog mitt eget fel fast han var med och snacka en massa 
som han inte begrep. Dom lurade honom lika lätt som dom lurade 
mamma. Sa att dom skulle hjälpa mig på alla sätt. Allt blev bara 
mycket värre för mig. 

W Jag förstår. Och det var ju också i en cell som jag fann dig. Bättre 
lycka nästa gång. 

M Det blir ingen nästa gång. 

MODERNS KOMMENTAR 

Vi hade det relativt bra. Men det var väl för mycket arbete. Min man 
hade sin tjänst och slet på dagarna och byggde på kvällarna. Nerverna 
tog slut, spriten tillkom och alltsammans rasade. Då villan var färdig var 
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vårt äktenskap också färdigt efter 20 år. Det kändes mycket bittert. På 
grund av skilsmässan vart ju barnen ledsna. Jag arbetade ju även under 
tiden vi byggde. Men då fanns ju ändå pappan. Nu blev jag ensam, är 
affärsanställd och har arbetstid som tar hela dagen. Jag går kvart över 
åtta och kommer hem klockan sju på kvällen, och en kväll i veckan 
klockan nio. Barnen har fått vara ensamma. Det är inte roligt då dom 
kommer från skolan, ingen var hemma och dom fick göra iordning mat 
själva. En massa ungdom kom upp så småningom. Det såg inte så roligt 
ut många gånger. Jag tog väl i mot dom och till sist var ingen hemma, 
klockan blev nio och tio. Jag blev orolig och var ute och letade. Så 
småningom kom hon ju hem men talade aldrig riktigt sanning om var 
hon varit. En dag fick jag besök av en dam från Unga Kvinnors Värn 
som ville hjälpa mig med flickan, och då gick jag med på att det kan
ske var bäst att hon fick komma hemifrån en tid. 

TILLÄGG AV FÖRFATTAREN 

Både intervjun och moderns kommentar är autentiskt återgivna med 
deras tillåtelse. Det står var och en fritt att spekulera över orsakerna till 
att flickan sökte sig till det så kallade gänget på gatan. För min del tän
ker jag mig att gänget helt enkelt sög upp denna vilsna varelse till sig 
och att hon där fann en slags ersättning för den trygghet hon berövats 
vid familjens upplösning. Och när man talar om »gäng» menas väl här 
ett dåligt sällskap som ju alla föräldrar skyller på, då det råkat gå illa 
för deras egna ungar. Man kan fundera över hur sådana gäng är sam
mansatta och för min del tror jag att de ofta sönderfaller i två katego
rier, dels de asociala och dels de kriminella, där oftast de rent krimi
nella elementen dominerar. Det förvånar därför att man inte vid de här 
yrkesskolorna bättre tänkt på att skilja dessa båda kategorier åt, ty vad 
gör det väl för skillnad att gänget finns samlat på en ungdomsvårds
skola än på ett kafé i ett samhällscentrum? Och mot gänget med en 
starkt destruktiv vilja i ledningen står alltid en Morsa maktlös. För att 
komma bort från dessa gäng tycks det mig därför som om Mona hand
lat alldeles rätt då hon vinglat hem från kaféet på egna ben och när 
hon också rymde från skolan. På vilsevägarna hamnade hon visserligen, 
men hon hade ändå alltid ett mål i sin förvirring. Hem till mamma som 
borde varit den som fått det stöd hon behövde i stället för flickan. En 
familjevårdsövervakare kanske som automatiskt borde tillsättas vid varje 
skilsmässa precis som det ju brukar tillsättas en barnavårdsman vid 
utomäktenskapliga födslar. 
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Brev från yrkesskoleeleven Ylyi till författaren 

Hej Ake! 
Hur mår du? Jag själv mår ganska bra, och trivs fortfarande på skolan. Fröken 
. . . sade att du ringt och ville att jag skulle sända några rader. Det gör jag nu. 
Här är sig likt, och duken är snart färdig så när som på några gröna blad i bäg
ge sidorna. 

Dagarna här på skolan går så fort att man knappt hinner gå upp innan det är 
dags att gå till sängs igen. Och det är ju bra om det kommer att gå lika fort hela 
tiden. Det är så vackert vid den här tiden på året så jag tror inte jag vill åka 
hem än. Om allt går enligt planer får jag permission om en och en halv månad. 
När jag sedan kommer tillbaka skall jag stanna en månad. Sedan blir det muck 
för min del. Jag skall i fosterhem hos samma människor som jag far på permis 
till. 

Jag åker inte hem till min mamma eller hemstad mer. Och skulle jag åka hem 
så blir det enbart för min lillebrors skull. Men mamma får nog aldrig hem min 
bror om hon inte slutar supa. Jag sände ett kort till min bror på hans 14-årsdag 
och håller nu på att sticka en tröja till honom. Snälla Ake, kan du sända ett brev 
och ge mig ett råd. Vad skall jag göra för att få ta hand om min bror? Han är 
den ende jag för tillfället bryr mig om. Hoppas att du inte blir arg för det jag 
ber dig om. Men du är nog den enda människa som kan hjälpa mig med ett råd. 

Ylvi. 

öppet brev från författaren till Ylvi 

Ylvi. 

Var finns du? Ditt brev ligger här framför mig som en påminnelse om 

den dagen jag fick gå runt med dig på yrkesskolan och jag försökte visa 

dig in i de lokaliteter som jag själv tidigare bara haft ett par dar på mig 

at t lära känna. Du sade med barnslig övertygelse »Det här är ett hem 

där man först får vila upp sig. Sedan får man lära sig ett yrke som man 

får betyg på om man sköter sig.» Jag ville inte säga emot, utan tänkte 

att detta har någon snäll representant för Barnavårdsnämnden i din 

hemtrakt sagt dig. Du blev en smula betänksam då jag på vår rund

vandring lät dig titta in i skolans hemligaste rum, arresten. Men då den 

var tom och du själv fått en säng i ett helt annat hus kunde vi tryggt 

vandra vidare. 

Dagen därpå möttes vi nästan som kamrater. Du ropade »Hej, Åke!» 

rätt över gårdsplanen så dina nya kamrater hörde det, och jag blev nog 

väldigt smickrad. Kanske beroende på at t jag själv är mer än dubbelt 

så gammal som du. I alla fall tog jag upp kontakten från dagen före och 

du tycktes ha fått ett lugn över dig som behövdes. Du hade också fått dig 

hänvisad en stol i terapisalen och då du redan från första korsstynget 

visat dig som en mycket duktig elev i konsten att brodera, frågade jag 
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om du kanske skulle ha lust att brodera en duk till mig. »O, ja, gärna» 
sade du och duken skulle jag sedan få köpa genom skolan då den var 
färdig. 

En vecka senare ringde jag till skolan för att höra hur du hade det. 
Jo, från kontoret lät det bara bra och duken höll du på med. Jag bad 
om att du kanske själv genom ett brev ville säga mig hur du kände det 
och om skolan och kamraterna fortfarande motsvarade dina förhopp
ningar. Ditt brev som följde störde mitt innersta. Först bedyrar du att 
du trivs så bra och aldrig mera vill hem. Men i den andra delen av bre
vet är du en flicka i stor nöd som ropar efter sin lille bror. Han är den 
ende du bryr dig om och så tror du att jag är den enda människan som 
kan hjälpa dig med ett råd. 

Jag svarade med att ånyo ringa till skolan för att fråga om jag kunde 
göra något för dig. Det svarades att du fortfarande trivdes mycket bra 
på skolan, men att det börjat ta emot när det gällde kamratskapet med 
en del av flickorna. Du följde i alla fall skolans direktiv och man hade 
redan utsett ett lämpligt fosterhem i stället för ditt eget. Du skulle allt
så inte bli någon långtidare och så tackade man för mitt intresse och lo
vade hälsa till dig. Jag kände mig lite onyttig först, men inte alldeles 
obehövlig. Det var den duk jag beställt av dig du höll på med och bre
vet till mig var skrivet av din hand. Jag fick plötsligt för mig att jag 
ändå måste träffa dig och höra allt det här ur din egen mun. En ny resa 
alltså och jag står åter öga mot öga med dig och en del andra flickor 
som fanns där förut och väntade på muck förstås. Ett par som jag frå
gade efter hade rymt. Bl a en tös i högklackade skor som slutade med att 
hon själv fick söka sig till ett lasarett för att få eländet läkt. Man ger sig 
inte ut i fastemarscher på bortåt 30—40 mil i högklackade skor. Inte 
ens om man kan räkna med lift här och var. 

Men det var inte om dessa jag skulle prata, det är om dig Ylvi, och du 
kände först igen mig då jag klev ur bilen. Så kom du mig tillmötes och 
vi gick där under mistlarna upp till verkstaden för att ta oss en titt på 
»min» duk. Kanske verkade du en smula spänd, men också på något 
sätt hemtam. Din gång hade börjat bli de andra flickornas, och jag bad 
dig visst försöka räta på ryggen medan du bekräftade att du tänkte flyt
ta till den där föreslagna familjen. Yrkesskolan som sådan hade för
vandlats till ett slags internat, ty att kalla den vid samma namn som 
en del andra flickor var du något för fin till. En finhet från ett hem 
med kultur. Och jag tyckte väldigt mycket om duken fast den ännu inte 
var färdig. Du hade ju annat att göra än att bara jobba åt mig. Med 
ett förnyat löfte om att duken snart skulle komma på posten, for jag 
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hem till mitt. Du verkade så beslutsam, allt ville visst ordna upp sig för 
din bror och då hade du ju bara dig själv att tänka på. 

Vi väntade på duken rätt så länge och när jag en dag till sist ringde 
upp fick jag veta att du rymt Ylvi och det för andra gången också 
efter ett misslyckat första försök veckan tidigare. Andra gången hade 
det gått bättre och du är med detta helt försvunnen hur man än farit 
runt i socknarna för att söka dig. Det var en mycket tråkig nyhet och 
jag beklagar inte bara dig Ylvi som fattat sådana farliga beslut, utan ock
så dessa som var så kategoriska i sina påståenden om dig. Jag vill inte 
säga att jag kanske lyckats bättre, men jag tror det varit bättre att du 
t ex rymt från oss än från skolan. Du har alltså tappat orken på den i 
förtid, tron och allt hopp om att det är dessa människor som skall kunna 
ersätta vad du förlorat. Du har tagit ditt öde i egna händer igen och 
finns på rymmen med dina kamraters välönskan på färden. Jag är upp
riktigt sagt rädd för att du kan komma att få fara mycket illa under 
den här sommarvandringen. Andra flickor har berättat vad de måst 
vara med om och du tillhör absolut inte den typ av evor som springer 
vare sig barfota eller iklädd skor med höga klackar över milsvida slätter, 
eller genom snårig skog för att trycka i lador över nätterna. Du borde 
haft åtminstone en ordentligt tilltagen matkorg med dig. Fast kanske 
jag misstagit mig. Kanske den veka flickan med brodering som specia
litet behövde den här genomköraren för att också bli en riktig tuffbrud 
i gänget. I så fall blir det att också försöka klara de tre dagarna i iso
leringen som väntar då man hittat dig. Cellen du vet som inte kom dig 
vid när du först kom till skolan. Var är du Ylvi! är allt jag kan ropa. 
Låt mig finna dig och jag skall be om förlåtelse för att jag kanske svek 
i det ögonblick jag låtit mig övertygas om din säkerhet. Jag borde för
stått bättre. Och de andra som söker med ljus och efterlysning; de bor
de gett dig samma chans som en tidigare kamrat till dig fick hos oss. 
Man vågade inte detta och nu är du på rymmen även från dem. Din 
duk till oss blev aldrig färdig. Där fattas fortfarande något blad i kan
ten. Sommarens levande blad kanske skall hinna falla innan du är redo 
fortsätta där du slutade. Om du nu vill det mera. Men om du gör det 
och duken blir helt klar, bed då om permission och kom själv över med 
den. Då får vi på nytt pratas vid och jag tror det skall bli lättare att för
stå dig nu än före rymningen. Ty jag har själv rymt från så mycket i 
världen att jag vet precis. Det är bara från sig själv man aldrig kan 
rymma och då kan man väl lika gärna försöka stanna i det övriga svåra 
också. Svara alltså på min kallelse och låt dem finna dig. 

Hoppas din vän Åke. 
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PS. Har fått höra att man funnit dig igen. Rätt så länge hann du vara 
borta och många mil i riktning mot ditt hemlandskap kom du. Kanske 
du slapp någon av de tre dagarna i cellen. Hoppas du bara begär per
mission i fortsättningen. Densamme Åke W. 

Besök vid ungdomsvårdsskola för pojkar 

Även den här gången blev det att åka tåg några mil från staden och 
sedan att hämtas i en bil som på lika dammiga och krokiga vägar som 
till flickskolan fraktade mig till målet. En hel anstaltsby vill jag påstå 
med tillhörande jordbruk, kreatursskötsel och trädgård, vilket skvallrar 
om vad för slags yrken grabbarna här i första hand hade att lära. Dess
utom hittade jag så småningom rätt på ett mindre snickeri och en me
kanisk verkstad som i sin tur var inrymd i en avdelning som kallades 
specialen. 

Det visade sig att ordinarie rektorn för yrkesskolan i ett forsknings
ärende var tjänstledig sedan år tillbaka och att en förste assistent från 
ett i byutkanten liggande skolhem för mindre grabbar vikarierade. För 
övrigt samma person som hämtade mig i bil och under färden informe
rade mig om att han själv skulle sluta och övergå till ett helt annat yrke. 
Han berättade också om yrkesskolan att den skulle upphöra, eller orga
niseras om under den närmaste tiden. Jag fick därför det intrycket att 
jag kanske borde valt att resa till en annan pojkskola då ingenting från 
den här hade någon giltighet i tiden mera. Men väl på plats hade jag 
ändå ingen direkt lust att vända och så fanns det ju som antytts ett skol
hem på platsen som den vikarierande rektorn tycktes mest intresserad 
av. 

Ja, byn var stor och grabbarna många på åsarna och i jordbruksdalen 
mellan dem. Så stor att det löpte riktiga landsvägar mellan de olika ar
betsplatserna och bostäderna. Därför höll sig också personalen med bi
lar. Jag hade nästan önskat mig en egen sådan här, och hade det bara 
funnits en liten moped att tjuvlåna skulle jag kanske gjort det, ty fort
farande var sommarhettan kvävande. Jag fick ta till apostlahästarna i 
stället och när dessa inte ville mera än några hundra meter i taget, ställa 
in kameran på horisontbilder. Intill anstaltsområdet fann jag även här 
en sjö med glittrande vatten att svalka sig i och redan första dagens af
ton hade jag hittat ut på skolans brygga där några grabbar satt med 
sina metspön för att försöka fånga fisk. Men fiskelyckan var inte så god 
och metarna loja som trötta filosofer. Då och då kunde de bryta tyst
naden med någon fet svordom som de spottade prick på flötet med och 
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på min fråga om det inte blev avdrag på lönen för svordomarna här 
som vid flickskolan fick jag till svar, att på den här skolan gick det för 
sig att svära hur långa ramsor som helst. Dessutom existerade ingen to
baksransonering. Varje grabb fick röka det han hade råd att köpa. Fast 
när man tjänar 30 öre i timmen och kosingen bör räcka inte bara till 
tobak så blev det förstås att fimpa cigarretterna mer än en gång och för 
övrigt hålla sig till piporna. Jag blev inte så länge kvar på bryggan utan 
traskade vidare i byn, sökte mig från ås till ås och tog mig en första 
kontakt med skolhemsgrabbarna. Jo, man fick röka och svära där också 
utan att det hände så mycket. Fast även om var och en hade sin pipa 
nedstucken i bakfickan för snabbt bruk tycktes det vara svårare här att 
få knastret att vilja räcka. Och som storpojkarna lite lojt försökt både 
vila och fiska på en gång försökte de här killarna att både maska och 
lira med en utsliten fotboll som dåligt pumpad dunsade omkring i gru
set på en sliten plan. Ingen vidare mening med det hela alltså, för lite 
röka och inget riktigt motstånd utifrån som ibland. En slags självvald 
terapi kan man säga. Ett sätt att bli kvitt skolledan och läxorna före 
sängdags kanske. Men i stort var det ändå den hägrande examen med 
sommarlovet som höll dem vid liv, precis som det nere vid storpojkarnas 
brygga mest var ordet »muck» som ältades i det tysta. 

På hemvägen till min egen förläggning blev det kaffe hos tillfällige 
rektorn. Givetvis också en del informationer som jag pliktskyldigast 
skrev ned i mitt block. Vad jag fick veta var just vad jag tidigare fått 
veta av förste assistenten vid flickskolan. Yrkesskolan alltså ingen »rik
tig» skola som t ex skolhemmet. Mera en anstalt med ett klientel som 
kanske är det svåraste att ta sig an. Rader med grabbar på rymmen för
stås och så en massa historier som följd att reda ut. Inbrott, bilstölder, 
vandalisering och även svåra våldsdåd. »Så dom är inte fullt så bra som 
du kanske tror», sade tillfällige rektorn som sökt en annan utkomst. 

— Så måste dom då vara precis så dåliga som ni bestämt, mumlade 
jag och tog farväl för dagen eftersom rektorn själv skulle vara med i en 
fotbollsmatch med de större grabbarna. Dessa där från bryggan, om 
dom orkade ställa upp förstås. 

Planen låg bakom ladugården och mitt i djupa dalen. Man kan ock
så kalla den gränsen mellan de båda skolornas elever, då det var för
bjudet för skolhemseleverna att vara tillsammans med yrkesskolans poj
kar. Vid ladugården gick den osynliga muren. Kanske just här för att 
båda skolorna då och då ändå hade ärende till ladugården, dels för att 
hämta mjölk och dels för att matcha boll på den riktiga planen. Jag tit
tade på en stund men fick ingen lust att själv be få vara med. 
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Dagen därpå bytte jag själv förläggning och flyttade in hos en kam
rat som jag känner och som bor ett stycke utom skolbyns område. Vid 
ett samtal med denne fick jag veta att han aldrig haft någon påhäls
ning av vare sig tjuvar eller vandaler. Det enda som hänt under många 
år var att en eka rotts rätt över sjön där den hittades. Ett par rym
mare hade helt enkelt lånat den på en stund. Och min vän sade sig 
absolut inte ha något emot att till och med anställa någon av grabbarna 
till att sköta trädgården. Jag ville försöka skaffa honom en sådan som
mardräng och fann mycket riktigt en lämplig pojke i ladugården dagen 
därpå. Vid första bästa kollegium framförde jag grannens önskemål och 
kontakt skulle tas med både denne och grabben. Själv hade jag beslutat 
mig för att också försöka placera en egen kille, ge honom bostad och få 
någon stark företagare att anställa honom. Och i mitt fall tänkte jag 
mig en stadsgrabb, ty även om väl de flesta här får lära jordbruk, och 
skolan tycks placera 70 procent av pojkarna på landet så kan man ifrå
gasätta om inte detta är ett försök att vända en ström som rinner från 
landet till staden och tätorterna. Åminstone tyckte den tillfällige rek
torn detta. Och den grabb som jag sedermera erbjöd ett jobb var så 
helt övertygad om detta att han direkt vägrat ta jobb på någon bond
gård, då han visste med sig själv att han bara skulle komma på rym
men. Och med det här beskedet från en rymmartrött sjuttonåring i en 
något vårtrött anstaltsby där alla verkade att längta till semester, muck 
eller löneförhöjning övergår jag från det direkt agrara till inomhusjob-
bet på de båda verkstäderna. 

I snickeriet träffade jag först samman med en yrkeslärare som egent
ligen själv gått på byggen i hela sitt liv och sökt den här befattningen 
utan att riktigt ha tänkt sig för. I förvissning om att han skulle göra 
som tillfällige rektorn, dvs sluta så snart något annat yppade sig, vå
gade han säga en hel del sanningar som bör vara av intresse. Den första 
att han sökt sig till snickeriet för att lära unga grabbar ett yrke och inte 
för att verka som någon fångvårdare och övervakare. Men då grabbar
na inte brukade få stanna i verkstaden mer än högst någon vecka in
nan de togs ut i jordbruket eller sändes bort i utevård fanns det ingen 
möjlighet hinna lära dem ens det enklaste. Mesta tiden gick åt att akta 
dem från olyckor i maskinerna, resten av dagen gick till att fösa dem in 
och ut mellan rökraster och annat. Ett slöseri med material och dyrbar 
ungdom bara. Och i det sammanhanget erkänner yrkesläraren att han 
bland grabbarna ändå fått sina bästa vänner som han kunnat göra allt 
för om det bara hade kunnat gå för sig att få behålla dem en tid. För 
övrigt ett önskemål som flera grabbar själva framfört till mig, då de 
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absolut inte skulle ha något emot att t ex fyra månader blev ett år bara 
de fick lära sig något riktigt och få ett betyg att visa upp efter muck. 
Samma sak hade jag också fått höra i den flickskola jag tidigare be
sökt. Som det nu var blev det varken det ena eller andra, och snickar
mästaren tyckte att man nog bör ta bort namnet yrkesskola då det bara 
vilseleder. 

Efter snickeriet där jag beställt en verktygslåda som snickarmästaren 
hoppas hinna få färdig över sommaren söker jag mig till mekaniska 
verkstaden i den s k specialen. Där finns 8 grabbar och inte mindre än 6 
anställda över dessa. Ändå är avdelningen försedd med gallerdörrar och 
kross-säkra rutor. Ja, även inhägnat med ett flera meter högt trådstäng
sel. För att övertyga mig om hur duktiga grabbarna i denna avdelning 
varit och är, får jag följa en vårdare runt som låser upp och stänger om 
oss som om det vore en rundvandring på ett av våra fängelser vi går 
runt i. Och det kanske man kan säga att det är fast en del av de 8 grab
barna påstår att de hellre bor här i specialen någon månad än i någon 
annan mera öppen avdelning där de måste blanda sig med så många. 
Antagligen är det svarvarna och det mekaniska intresset som får dem 
att säga det, ty annars finns inte för dem annat än jordbruksknoget hel
ler, vilket är mer eller mindre drängbetonat. Dessutom uruselt betalt 
med de 30 örena i timmen som lön, utom den friska luften och fågel
sången förstås över de blommande ängarna. Men en grabb i den här si
tuationen tänker sig nog andra sånger och andra blommor i famn, var
för dessa drömmar kan upplevas lika bra inomhus som ute. Muck är 
dock det ord som grabbarna här också kommer in på, och så fort som 
möjligt också så de kan söka sig till någon »riktig» verkstad. 

Utanför specialen blir jag visad på ett verkligt storjobb, ty där har 
grabbarna som kommit och gått fyllt en hel ravin med kalksten som 
man kört till dem från en närbelägen fabrik. Inte mindre än tretusen 
kubik har de lagt till rätta och skapat en gårdsplan av. Dessutom har de 
hunnit med att göra sig en egen idrottsplats som de monterat upp detta 
höga och rymningssäkra trådstaket kring. Vårdaren kan med rätta vara 
stolt över specialarnas prestationer och även kosta på pojkarna några 
snälla ord. Själv lämnar jag specialen med en rysning och kan inte låta 
bli tänka på fästningsfångars arbeten. Inte kan man tro att det här är 
fråga om att yrkesskoleelever ufört jobbet. Och ännu svårare blir det 
att tänka sig vad för slags betyg en som jobbat i detta fått. Tre svarta 
kattor från terapin i ett hobbyrum under verkstaden bär jag med mig 
på armen. Första kille jag möter får svara på om han också bott i spe
cialen. Jovisst har han det en gång. 
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— Nå, då vet du ju om grabbarna som bor där nu talar sant. Vill du 

tillbaka till dom? 

— Nej, fy fan! säger grabben ur högen och sticker vidare. 

Något stycke från gamla specialen ligger den nya som ännu inte tagits 

i bruk. Ute på slätten ser jag en rad nybyggen där tjänstepersonalen 

skall flytta in. Den nya skolan är snart invigningsfärdig. Vilket namn 

skall den få? Vilka rubriker om eleverna? 

Tidigt på morronen samma dag jag skall resa får jag mig tillstucket 

ett par brev som grabbarna skrivit. Jag har tyckt mig finna att det är 

motiverat publicera dem i detta sammanhang därför att de tolkar poj

karnas egen syn på skolan, som också ett av breven mycket riktigt bör

jar med. 

Brev från pojkskoleelever till författaren 
Brev 1 

Vi tänkte ta och skriva om lite saker som är ända in i helvete fel. Bland annat 
tycker vi inte att vi ska vara nåra sjukvårdare på skolan. För det finns en grabb 
här som lider av svårartad astma, och som får anfall nästan varje dag. Det blir 
en jäkla spänning för både grabbarna och han. Bland annat hade vi idrott här 
för ett tag sen då vi sprang terräng. Och han får inte anstränga sig. Då vart han 
tvingad springa terräng och banan är i alla fall dryga 5 km. 

Så vill jag tala om min och några grabbars uppfattning om muck. Det verkar 
som om dom som sköter sig får gå här längre än dom som missköter sig. Här 
finns det grabbar som har gått 7—8 månader prickfritt och dom gör inte en an
strängning att få ut dom härifrån. Medan somliga som har rymt, sniffat och 
missköter sig på olika sätt har lättare att komma härifrån. Grabbarna har fått 
den uppfattningen att dom kommer härifrån mycke fortare som missköter sig. 
Det kan skilja på en 4 månader och det stämmer också. Så det är ju inte att 
undra på att somliga rymmer härifrån genast. Då man kommer tillbaka får man 
veta att man skulle fått mucka om ett par dagar om man skött sig. Fast det är 
ju bluff. 

Vi tycker heller inte att vi ska vara några sorts försökskaniner åt sådana som 
studerar psykologi. Det kommer en psykologstuderande hit till oss en gång i vec
kan och ska snacka med oss, och vi är tvungna att stanna inne och snacka med 
honom. Jag frågade om jag inte hellre fick jobba än att snacka med honom. Men 
det fick jag absolut inte, och det ska väl inte vara tvång att snacka på befall
ning. 

KOMMENTAR TILL BREV 1 

I första stycket talas om en astmasjuk pojke. Efter en rad våldsamma 

anfall med risk för att allvarligt skada inte bara sig själv utan också 

kamraterna, fördes han till ett sjukhus där han fick kvarstanna. Vid sko

lan borde annars finnas två ordinarie läkartjänster utom en sjuksyster. 

Läkartjänsterna var obesatta. I sanning ansvarslöst med tanke på det 
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mycket blandade klientelet där rent fysiska fall får förekomma vid sidan 
av mentala. Ett igenmurat öga på en mindre kille tillfogat av en större 
som dessutom var något år äldre skvallrade också om att det kan gälla 
mycket våldsamma sammanstötningar ibland. 

Brev 2 
Hej författaren! 

Vi skulle vilja ge vår syn på (skolans namn) . För det första. När dom t a r 
tillbaka en grabb för en fylla eller en olovlig körning, och när man är misstänkt 
för en bilstöld som exempel. Men inte bara det. När en grabb har fått muckat 
från skolan och har ett jobb, och han kanske slutar detta jobb och söker nytt 
jobb. Men så går han utan en vecka ungefär, men under denna vecka sökt jobb-
hos Arbetsförmedlingen. Men när där inte fanns något så skickar skolan in en-
efterlysning efter grabben. Sen när killen kommer tillbaka får han tre dars iso
lering. På vintern är det så kallt i cellen. 

För det andra så är dom orättvisa. När två killar har muckat — den ene grab
ben har inget jobb, men den andra har jobb. Men denna grabb som har jobb 
han super vilt och slåss. Och så slutar han sitt jobb. Det gick en månad och un
der denna månad fick han flera chanser att sköta sig. Fast det gjorde han inte. 
Han fick fler chanser ändå, men till sist tog dom honom tillbaka. Efter 14 dagar 
fick han mucka igen, men efter en vecka rymde han från sitt jobb, och fick en 
chans till. Den andra grabben söp inte alls, det var bara jobbet som klickade och 
han tog dom tillbaka. Tycker inte även ni att detta är orättvist? 

För det tredje. 
Det var en 13-årig grabb som fick ett anfall på skolhemmet och tog en trä

pinne och slog en vårdarinna i huvudet. Sen så fick han 10 dagars isolering, där
efter specialen. På specialen får man inte ha madrass och kudde på dagarna när 
man ligger, utan det enda som finns är en träbrits som man får hemskt ont i 
ryggen av. Det finns så många fel på ungdomsvårdsskolorna. Det är svårt att 
komma ihåg allt. Men vi skriver nu vad vi tycker är värst. Varför kallas detta 
yrkesskola och inte anstalt? För det sattyg man inte kan när man kommer hi t 
det kan man när man åker härifrån. 

På fritiden Kristi himmelsfärdsdag var det fisketävlingar och alla var tvungna 
att gå ner till sjön fast dom inte ville. Vi tycker killarna själva borde få syssel
sätta sig med vad dom vill. Men det kan dom inte, och så finns det inga grejor 
till det man vill göra heller. Vi har en förman här som springer och retas och 
skäller för ingenting. Han hotar med TV-förbud ifall han hittar en tändsticka 
eller en fimp på gården. Nu är klockan tio och vi är tvungna till att gå och lägga 
oss. Men det finns förstås också lite fördelar. 

K O M M E N T A R TILL BREV 2 

Cel len l ä r ska f innas i n o m spec i a l avde ln ingen fast j a g i n t e fick t i l l fä l le 

k ika in i den . T v å å t e r t a g n i n g a r h a d e in t r ä f fa t j u s t d å . S jä lv tyckte j a g 

he la specia len v e r k a d e en e n d a s tor ce l l avde ln ing . 

Be t r ä f f ande 13-å r ingen s o m skulle h a slagit en v å r d a r i n n a i h u v u d e t 

m e d en t r ä p i n n e , h a r j a g få t t v a r i e r a n d e uppg i f t e r o m h ä n d e l s e n från. 
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eleverna och personalen. Enligt personalen var träpinnen en grov påk 
och slaget så våldsamt att kvinnan i fråga tappade medvetandet och 
måste föras till sjukhus. Händelsen lär ska ha kommenterats i dagspres
sen, fast enligt grabbarna helt felaktigt. Varför pojken placerades i spe
cialen och blev där så länge förklaras med att man måst skydda honom 
för sina kamrater som annars hämnats på honom. At detta påstående 
fnyser de andra. 

I sista stycket talas om en förman som springer och retas och skäller 
för det minsta. Med egna öron hörde jag samma förman ryta åt en 
grabb rätt över gårdsplanen följande ord »Jag ska sätta fart på dig din 
djävel, jag». Pojken var samma en som led av astmatiska anfall. 

öppet brev från författaren till en av pojkarna vid 

yrkesskolan 

Lars Erik! 
Ja, du är då en grabb som plötsligt fått utseendet emot dig. Svart hår, 
hög kalufs, kam i nacken. Lika vass i repliken som dina italienska dans
skor. Avvaktande mot okända, men snabb på bollen bland dina egna 
då du får den inom räckhåll. Jag träffade dig förresten första gången på 
en bollplan då du och en annan kompis låg vid sidan av och flinade åt 
en förman som var med. Ni tyckte han verkade borta i spelet och det 
kanske han var, åtminstone i ert spel. Men även en förman behöver 
motion. Så gjorde du själv en bra sak vid sidan av plan. Det kom en 
liten kille framålande till dig för att få sin rökpipa fylld. En grabb från 
skolhemmet som borde hålla sig på sin kant. Och som den äldre och för
ståndigare bad du honom också att sticka. Någon tobak fick han inte. 
Killen smög fram till din kompis istället och åkte på en nacksving, fast 
på lek förstås. Men ingen tobak där heller. Din kompis verkade väldigt 
stark och vig och hade en nacke som påminde om en prisboxares. 
Knappt jag själv vågade fram till honom för ett samtal. Men när han 
sträckt ut sig i gräset och börjat käka på ett höstrå frågade jag ändå 
hur han kunde vara så lik idolen. »Det är min kusin», svarade grabben. 

— Varför ligger du här då och inte är med och lirar. Du borde kunna 
kuta rätt igenom ett försvar med bollen. 

— Har astma, svarade grabben och fortsatte käka hö med blicken i 
himlen. 

När jag sedan frågade en vårdare om det var sant vad killen sagt om 
släktskapet med prisboxaren, svarade han att det nog bara var fantasier. 
Men enligt din och dina kamraters mening borde den här bjässen nog 
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ändå inte vara just där ni yar, och kvällen därpå fick jag också se ho
nom i en egen match, ni var 6 stycken grabbar som försökte hålla ho
nom fast vid golvet och med svetten rinnande från er alla pågick kam
pen till långt in på natten. Man förstår att ni var lite trötta och upp
skakade dagen därpå. Medan man från ledningens sida menade att det 
nog mest var på djäkelskap grabben betedde sig så här, vilket enligt 
min mening gjorde anfallet dubbelt så kusligt för er. 

Ja du Lars Erik, jag hann träffa rätt så många av de bortåt 50 poj
kar som du kallade dina kompisar, större och mindre, yngre och äldre. 
Jag hann få del av öden som sade mig mera om vår tids ungdom än 
vad jag tidigare visste från böcker, film och tidningar. Och med tanke 
på de två brev jag fick från er borde jag kanske skriva till fler än dig. 
Tyvärr var inte breven undertecknade med några namn och så vänder 
jag mig då till dig Lars Erik med de här raderna. Och det gör jag av 
två viktiga orsaker. För det första därför att du var bussig nog göra mig 
en tjänst och för det andra att jag lovade dig försöka göra något för 
dig så du kunde få mucka. 

Det var du som fixade fram en gitarr och hjälpte mig med kompet då 
jag skulle underhålla er. Ett äventyr som jag nog var lite rädd för, men 
som slutade lyckligt. Som artist går jag ju i samma klass som den där 
förmannen på fotbollsplan och repertoaren är nästan äldre än vad du 
är. Men du svängde upp det hela lite och mera behövdes inte för att 
också dina kompisar skulle tända. Jag fick visst killarna med på lite 
snack också utan att bli avbruten, så jag tyckte ni var en mycket fin 
publik. Efteråt frågade du mig om jag inte kunde ge något tips om en 
bostad och jobb, ty det som man erbjudit dig från skolan var du rädd 
för att ta. Det gällde att resa till en torvströfabrik i Småland, tror jag. 
Och du ville själv få komma till en stad och en verkstad. Något i ditt 
sätt att be mig om hjälpen sa mig att jag kanske skulle våga ett försök, 
ty den tjej som jag redan hade hemma hos mig från flickskolan tyck
tes trivas och skötte sig bra. Vad som behövs är en smula mod och 
så förstås en stark tro. Jag trodde på dig Lars Erik då du sa att du trött
nat på ditt oroliga liv och på skolan. Och när jag kom till staden fick 
jag min hustru att gå med på att du skulle få bo hos oss, få egna nyck
lar till vår våning och ensam bo i den någon vecka tills vi själva kom 
tillbaka från landet. Och vad bättre var, min egen arbetsgivare lovade 
att ge dig ett bra jobb med en ordentlig lön. Tillsammans skulle vi greja 
upp det hela för dig. Glad i den tanken vände jag mig till din skola 
och där skulle man tänka på saken, vända sig till arbetsgivaren och åter
komma. Det gjorde man inte och långt senare har jag fått veta att man 
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från ledningens sida inte trott på att du skulle klara dig ensam i Stock
holm. Arbetsgivaren jag föreslagit hade man väl något annat skäl för
bigå med tystnad, och då du själv sagt direkt nej till den där torvströ
fabriken blev det så att du fick återvända till skolan efter din permis
sion. 

Lars Erik. 
Jag är väldigt ledsen över att du nu kanske känner dig besviken på 

mig. Dock ber jag dig vara övertygad om att jag inte glömt dig i din 
strävan. Jag har själv sådana erfarenheter från mina första ungdomsår 
att jag vet vad ett litet handtag utifrån kan få för betydelse. Jag hoppas 
att du ändå haft turen få ett annat jobb och ett annat trevligt rum att 
flytta in i. Helst också på en plats där du kan trivas och inte känner dig 
allför ensam. Dina italienska dansskor kanske redan är utnötta vid det 
här laget och din bästa kamrat någon söt flicka som också fått mod att 
tro på dig. Om du händelsevis skulle få dessa rader under dina ögon så 
låt höra av dig så vi kan få fortsätta samtalet som inleddes vid den där 
fotbollsplanen. 

Din vän Åke Wassing. 

Observationsklasserna 

Begreppet Statens Ungdomsvårdsskolor borde nu med vad som skild
rats vid direkta besök, indirekta brevuttalanden och intervjuer med be
rörda parter vara uttömt, åtminstone för min del och en artikel kan ju 
inte heller få rum för allt. Faktum är att jag stundtals förtvivlat inför 
ämnets svårighet, medan skolorna som sådana med den riksomfattande 
eftervårdens organisation pockar på en direkt avhandling för att kunna 
överskådas. Sådana avhandlingar finns redan, uppdelade i så stora styc
ken att de inte ens fått plats inom bara en enda boks pärmar. För en 
diktare är det bara att försöka begränsa sig till en rent subjektiv upp
fattning, hur fel det än kan bli. Men där kunskapen i ett ämne tar slut 
brukar ju diktaren oftast kunna komma vidare på aningens väg till en 
slags övertygelse. Och en övertygelse bör man stå fast vid åtminstone 
tills någon sakkunnig lyckas övertyga en om att man har fel. Jag önskar 
därför fortsätta med att redogöra för ett par besök i två skolor som jag 
egentligen aldrig blev sänd till, men som jag av ren nyfikenhet ändå 
hälsade på i. Där mötte jag en ungdom i betydligt yngre årgångar än i 
yrkesskolorna och det var bland dessa som jag nog fann den största 
trivseln och den verkliga meningen med denna slags skol- och social
verksamhet. 
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Den första av dessa skolor jag besökte var skolhemmet från vilket den 
grabb kom som var ute för att tigga tobak av Lars Erik. Till detta skol
hem hörde ett 30-tal elever fördelade i några stugor med mycket ro
mantiska namn. Till själva skolan var knutna tre pedagoger som under
visade eleverna ur böcker man finner i alla andra folkskolor. Och det 
trots att de här gossarna tidigare klarat sig så dåligt i sina hemskolor att 
de måst överföras till observationsklasser. Ändå blev jag glatt överras
kad av att få vara med om några timmars lektioner. Grabbarna hade 
faktiskt läst på rätt så flitigt och kunde svara på frågor som jag själv 
var glad att slippa. Och den lektion som hölls i engelskan var så avan
cerad att man under hela timmen inte använde sig av ett enda svenskt 
ord. Jag är säker på att grabbarna vid yrkesskolan inte haft mycket att 
sätta emot om man ställt upp dem till samma förhör. Så vad skolbety
gen beträffar måste alltså de här smågrabbarna ligga bättre till i en 
framtid än sina föregångare. Ändå måste här sägas ifrån att mer än en 
av de stora pojkarna en gång själva varit knutna till skolhemmet och 
gått där i åratal, innan de efter sin sista examen och någon tids muck 
återförts till skolan för att hamna på andra sidan fotbollsplanen bland 
killarna i yrkesskolans avdelningar. Anledningarna har varit flera än en, 
men den allvarligaste kanske ändå den att grabbarna inte orkat med li
vet utanför anstaltsbyn, känt sig vilsna och övergivna utan sin förste as
sistent, husmodern och storpojkarna som de lärt sig se upp till som även
tyrare av klass. Detta har två pojkar sagt mig vara orsaken till att de 
kom tillbaka. Den andra åsen hade som ett förbjudet land fortsatt att 
locka. Det var som skolhemseleven inte känt sig riktigt vuxen och ut
lärd för livet utan att först ha prövat på också detta. I själva verket är 
det här inte fråga om något annat än en anstaltsanpassning, ty en av 
grabbarna som berättade mig detta på yrkesskolan hade sedan rymt 
från denna och återvänt mer än en gång för att han inte klarat li
vet utanför skolbyn ändå. Och vad hjälper det sedan en sådan elev 
med någorlunda folkskolebetyg då han ändå till sist saknar en ordent
lig yrkesutbildning med t ex ett intyg som även vitsordar detta hos en 
arbetsgivare. En elev som bott så länge avskild från samhället borde för
stås inte få återvända till någon anstalt utan följas upp på helt andra 
vägar då den kritiska dagen för utskrivning och muck kommer. Ty även 
de här pojkarna använder sig av ordet muck då de skall omplaceras. Ett 
ord de lärt av de äldre på andra sidan dalen. Dessa som väl också lärt 
dem de saftigaste svordomarna och att bära pipan i bakfickan för att 
ständigt ha den till hands för att få den påfylld. Och för att ge ett bevis 
för hur de kan uppfatta sin tillvaro vill jag visa några brev som kan av-
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slöja en liten killes innersta tankar och längtan då han är för sig själv 
med en penna och papper. Han har också en teckning som säger hur 
man uppfattar skolhemsbyn med yrkesskolan på den andra sidan fot
bollsplan. Som grabbar betraktade och i kanske värsta åldern då det 
gäller att hitta på bus får jag lov att säga att de skötte sig exemplariskt. 
Lyssnade till sina lärare och bjöd till på bästa sätt. Likaså skötte de sina 
arbeten utanför plugget på bästa sätt. Gnodde undan som barnhems
pojkarna jag själv var kamrat med i min egen skoltid för att få tid 
över till att bygga kojor i skogen eller sparka boll. Och som duktiga 
elever hade de flesta att se fram mot en fri sommar med lägerliv ända 
uppe i fjällvärlden. Troligtvis ville väl inte en enda av dem gå miste om 
sina ferier på annan ort, varför man så här före examen riktigt skärpt 
sig för att inte behöva stanna där de var. Ett stort A i uppförande och 
flit betyder mycket för ett barn i de här klasserna. 

Då jag nu besökt en skola av typ observationsklass i Socialstyrelsens 
regi lockade det mig att också hälsa på i en liknande skola i Skolöver
styrelsens regi. Jag valde en i Stockholms förorter för att se om det kan 
ha någon betydelse var man placerar den här sortens elever. 

Mötet med dessa grabbar som ännu hade förmånen få bo hemma och 
gå i en, kan man kalla riktig skola, blev först rena chocken. Innan de 8 
pojkarna ens hunnit in till lektionen hade jag blivit kallad gubbdjävel 
och vid andra timmen som skulle föreställa någon sorts examen med 
fritt val bland en del ämnen att svara i, öppnade en yngling direkt ga
pet och sade att »Jag har inte läst på. Jag är nöjd med B eller C. Jag 
har fel i skallen säjer dom.» Vid detta påstående gapflabbade hans kam
rater med och menade att det var lika illa beställt även i deras skallar. 
Magistern höll god min ända tills en med den tomma bänken hängande 
på tåspetsarna frågade varför man måste bli student när man kunde 
klara sig lika bra som luffare. Då fick jag frågan vad jag kunde ha att 
svara på en sådan fråga. Jag svarade med att berätta om en student som 
blivit luffare och att det faktiskt kan vara betydligt svårare att finnas till 
som en sådan än att vara student. »När jag fått körkort ska jag köpa 
motorhoj och köra över varenda käring i kvarteret», sade en av grab
barna och såg ut att mena det, ty strax därpå flög han upp alldeles vit 
i ansiktet av ilska för att bevisa varför. Det var just inga vackra saker 
han hade att berätta om oss vuxna. På en fråga om han även tänkte 
kvadda sin egen mor som käring i kvarteret blev han tyst, för det tänk
te han förstås inte. Alltså fanns det ändå någon som han var vän med 
fast de flesta andra vuxna som han lärt känna förklarat honom krig och 
gjorde allt för att komma åt honom med något som gjorde ont. För detta 

116 



kallade han nu alla vuxna för »sura svin», »djävla kräk» och allt möj
ligt annat. När han inte kan hitta på något mera att vräka ur sig för
klarar han med lite mindre röst att det är allt det här som gjort honom 
nervös så han inte klarat normalskolan. »Och som Cp-förklarad skiter 
han nu i vilka betyg han får.» Det var en lättnad att få komma ut i 
friska luften. Som att ha besökt ett aphus. Nästa timme hade gossarna 
slöjd för en annan lärare, och fast de där i första hand försökte slipa 
sina mopedkannor blev det ändå en del gjort på soluren, tupparna och 
hängsmyckena som morsan eller någon tjej skulle få. Grabbarnas hand
lag med borrar, svarvar och även svetslågan var imponerande. Tyvärr 
slutade lektionen med att slöjdläraren lite väl handgripligt fick fatt om 
nacken på en av pojkarna för att få honom att öka tempot i städningen. 
»Det där ska du ge fan i», sa pojken röd i ansiktet. Och med hot om 
att inte komma tillbaka till någon mer slöjdlektion lämnade han salen. 
För min del gick jag till den första magistern som gav enskild under
visning åt en liten tös som råkat ut för en svår olycka med skallskador, 
vissa förlamningar och ett dåligt minne till följd. Men flickan har gjort 
framsteg och tycktes inte vara särskilt besvärad av att gå alldeles ensam 
i sin klass. I ett baksäte på en bil förklarar magistern att han är nöjd 
med sina elever. Att detta är andra året han undervisar i observations
klass. Grabbarna från året före hade alla klarat sig bra och ändå hade 
dom varit nästan ännu bråkigare än de här. »Det gäller bara att inte 
tappa huvudet inför dem utan lyssna. Försöka nå fram till var och en 
av dem och lösa deras problem, lösa upp dem.» Exempel ges på pojkar 
som skolgången blivit ett rent helvete för, men som delvis återfunnit 
lusten i observationsklassen och nu var mogna för riktigt bra betyg fast 
det kanske inte verkat så under en timme då alla på rent kiv sagt nej. 
Antagligen beroende på att jag dykt upp i salen för att höra på. Sam
ma sak kunde hända då rektorn kom. »Och det vågar dom?» »Ja, var
för skulle dom inte det?» 

— Jag är rädd för att grabbarna i den observationsklass jag kom
mer från inte fått något sommarlov om de betett sig så här, sa jag. 

— Tja, metoderna kan vara olika. Men målet är väl detsamma, sva
rade magistern. Av förra årets grabbar, 8 stycken frön, fick jag lära 
mig att själv gå i boxningsträning. Fråga årets killar vad dom gillar mig 
som boxare. 

Jag gör som han säger och en pillerögd grabb med fimpen synlig sä
ger öppet att »maggen» är heltopp. Och då jag frågar vad man skulle 
tycka om att i stället få en snäll gammal fröken som bjuder på äpplen 
när eleverna har namnsdag, säger han utan att ändra en min »Den spar-
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kar vi in magen på». 
— Men vi behöver bättre resurser, fortsätter magistern som kan för

svara sig. Ändamålsenligare böcker och material. Och framför allt ett 
starkare stöd och förståelse från myndigheternas sida. Det finns faktiskt 
ännu föräldrar till skolbarn som saknar både tvål och vatten. Det finns 
pojkar i min egen klass som inte orkar öppna en bok före skolfrukosten. 
Man får se mellan fingrarna med mycket i det här yrket utan att för 
den skull lägga fingrarna emellan då det gäller. Det är ett tufft gäng 
och inte bara på ytan fast dom spelar över för att verka lite äldre än 
de är. 

Magistern går att hämta några uppsatsböcker som grabbarna övat 
välskrivning i. Uppsatserna handlar mest om mopedåkning, kurragöm-
malek med polisen och så en och annan »dragen» brännvinsflaska. 
Skildringarna är otroligt överdrivna, de verkar blivande diktare hela 
högen. Eller åtminstone filmförfattare eller serieöversättare, ty tonen är 
också tuff här som i en pratbubbla över någon vår tids magasinhjältar. 
När jag lämnar tillbaka en bok med ett leende över att ha hittat hela 
39 stavfel på halva antalet rader och frågar om magistern verkligen 
själv tror på det här, svarar han med att tala om att killen med stav
felen bara några månader tidigare inte kunde skriva alls, bröt av pen
norna och uppförde sig som en analfabet. Och nu vill magistern före
slå kollegiet att han får ge grabben stora A i flit. Pedagogassistenten, dvs 
skolpsykologen skulle stödja detta. Och stora A i uppförande ville ma
gistern ge en grabb som den här dagen var ledig därför att polisen velat 
tala med honom om en olovlig körning på mopeden, eller om det var 
något annat i en automat som ett gäng käkat ur en kväll. »Men det tror 
jag inte. Fortkörning på moped är faktiskt det vanligaste», säger ma
gistern. 

— Och en sådan skulle vara berättigad ett stort A i uppförande? 
— Kanske inte hos polisen och Barnavårdsnämnden. Men jag vill 

gärna ge detta betyg för skoljobbet. Grabben har legat i för att försöka 
sköta sig och då är en uppmuntran på plats inför en ny termin. I fjol 
låg han sämre till då han höll på och sysslade med bilkörning. Mope
den behärskar han bättre än någon vuxen och trafikreglerna kan han. 

På hemväg sitter jag och försöker komma på vad det är som gjort de 
här pojkarna så levande annorlunda. Fortfarande lite chockad, men än
då inte negativ i min bedömning har jag fattat deras utslag som rent 
naturliga mot affektexplosionerna hos vanligt folk. Här hade jag fått se 
något av den lössläppta mänskliga kraften, påsläppt för full gas av en 
andans maskinist som kunde sitt jobb, kunde smågrabbar och var road 
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av att se dem så friska, så uppåt igen fast de dock satt i observations
klass och var ohjälpligt efter de normalbegåvade som de ändå en gång 
tillhört. Dvs från åtminstone första klass. Och här börjar en aning leda 
mig på väg mot övertygelsen. Varför får inte den här magistern de re
surser han begär? Varför finns det två typer av observationsklasser, en 
under Skolöverstyrelsen och en under Socialstyrelsen? Givetvis borde 
grabbarna i skolhemmet höra hemma i en skola av den typ jag hälsade 
på i utanför Stockholm. Och nog borde väl Skolöverstyrelsen ensam få 
förtroendet ha hand om hela vårt skolväsende vad beträffar grundsko
lans elever. Här finns dock de kvalificerade krafterna. Om man gör sig 
tid läsa igenom Läroplanen för den nuvarande grundskolan blir man 
ytterligare styrkt i den tron. Och då jag tänker på grabben med 39 stav
fel som året före inte alls kunnat stava, måste jag också tro att även den 
sista observationsklass jag besökte fått elever som långt tidigare i sin 
skolgång bort komma under någon slags observation. Kanske redan i 
första klass där det antagligen först började ta emot. Och så har man 
för att inte dämma upp i normalströmmen med dem sänt pojkarna och 
flickorna till en annan skola vid sidan av livet. Jag tycker synd om skol
hemseleverna. Jag tycker även synd om deras lärare som väl också mås
te känna sig mycket utanför och ha ännu svårare att få resurser än kol
legorna under Skolöverstyrelsen. Dessutom att behöva se sina elever bli 
anstaltsbildade för att efter sista examen föras över till en anstalt för"de 
s k äldre busarna måste kännas bittert. Att leda en ström i fel riktning, 
liksom yrkesskolornas personal måste medge att deras elever ofta nog 
går vidare till ungdomsfängelserna, måste te sig inte bara bittert utan 
rentav kusligt. 

Min slutliga övertygelse är den att det behövs en förvård för barn 
med tidiga skolbesvär, en föräldravård där en far eller mor fått uppen
bara svårigheter att klara sitt samt slutligen en eftervård så utvecklad 
att åtminstone ungdomsvårdsskolorna blir obehövliga eller kanske som 
en konsulent sade mig gjordes om till direkta sjukhus. 
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Brev skrivna av en skolhemspojke 13 år till en barnavårds

assistent 

18.4.63 
Hej på dig. Hur mår du. Jag mår bra på skolan. Jag tackar så mycket för bre
vet jag fick av dig. Ni sa att jag fick välja vad jag ville ha i påsk. Jag tänkte att 
jag kunde få pengar och ett par paket cigarretter och lite gott. Vårdarn sa att 
ni inte behöver skicka några frimärken för vi får skicka breven gratis. Du kan 
ringa till skolan och säga att jag får ta hit det jag hade i bagen. Pappa har skri
vit till mig i lördags. Hälsningar. Ha så trevligt. Skriv svar. 

22.5.63 
Det var roligt att få några rader av dig. Jag har skrivit till pappa och mamma, 
men jag har bara fått brev av dig. Jag vill ha svar om jag får åka hem på per
mis i sommar, annars så börjar jag rymma härifrån. Jag har samlat in 60 kr på 
sparkontot som jag skall ha om jag får åka hem. Vi spelade fotboll i går. Vi 
har också hoppat höjd då jag kom på tredje plats. Jag åker inte på nåt foster
hem mer för då rymmer jag bara varje dag. Det är sällan jag får brev från nå
gon. Skriv oftare till mig så blir jag glad. Nu väntar jag i ett par dagar sen 
vill jag ha svar tillbaka om jag får permis. Hej så länge. Skriv snart. Hej. 

30.5.63 
Här skiner solen i högan sky. Hur är vädret hemma? Jag har väntat brev av dig 
men jag har inget fått. Du kan väl skicka pengar till mig så jag har till resan. 
Du kan fråga E om han kommer och hämtar mig till permisen för då blir jag 
glad. Säg till att han ringer nån dag klockan 4 så jag får prata med honom, så 
vore det snällt. Hej så länge. 

11.6.63 

Jag har det bra på skolan, men jag vill hem i sommar. Jag hörde att jag inte 
fick och jag undrar varför jag inte fick komma hem. Nära varje grabb åker hem 
på permis i sommar. Jag får sällan brev nu. Jag sitter här och väntar på brev 
varje dag men det kommer inte nått. Jag har inte mer att skriva denna gång. 
Hälsningar. Skriv svar snart. 

Det är jag som skriver igen. Hur mår du? Jag är ledsen att jag inte fick komma 
hem på permission. Ni kan väl säga till mamma att hon svarar på mina brev. Jag 
har fått ett brev av pappa sen jag kom hit. Jag vet inte vad han har för adress. 

18.2.64 
Hur mår du? Jag mår inte bra. Jag sitter här och är ledsen för att jag inte får 
några brev. Jag har inte skrivit och tackat för julklappen jag fick av dig. Men 
nu gör jag det. Jag undrar om du kan fråga Barnavårdsnämnden om de kan köpa 
ett par skidor åt mig i present när jag fyller 14 år. Det skall vara slalombind-
ningar. Jag har inte mer att skriva. Jo, förresten. Säg till släkten att dom skriver. 
Tack. Skriv svar. Ser ni det, för det gör dom inte hemma. 
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3.3.64 
Hur mår du? Det är bra med mig. Jag tackar för skidorna jag fick. Men det 
finns ju inte så mycket snö så man kan åka. Men det var roligt att få dom. Jag 
har slutat röka för ett tag sen. Hur är det hemma nu? Jag har inte fått något 
brev från släkten. Den sommar jag var hos P lovade han att jag skulle få 50 kr 
för att jag hjälpt honom. Men jag har inte hört något från han än. Jag har 
tappat bort adressen till Lill, så vill du vara snäll och skriva den är det snällt av 
dig. Jag har inte fått brev från E på ett tag. Jag har börjat tröttna på detta 
stället nu. Jag har inte mer att skriva denna gång. Hälsningar. Skriv svar snart. 
Hej, hej, hej, hej, hej. 

Hur mår du? Jag mår bra. Jag har inte fått brevet som du sa att du hade skickat 
till mig. Jag muckar den 13 juni, så det är alls inte långt kvar. Jag önskar lite 
pengar för jag har så lite pengar. Det är 25 grader varmt, det är så det steker 
en. Har du skaffat nåt arbete till mig ännu. Vi har en författare här som heter 
Wassing, Ake. Har du sagt till pappa att han skall skriva till mig? Skall jag gå 
hemma i skolan så skall jag gå i min systers klass, annars är det inte kul. Nu 
har jag inget mer att skriva denna gång. Hälsningar. Skriv svar. 

12.5.64 
Hur mår du? Jag mår alla tiders för det är ju inte så lång tid kvar här. Kommer 
E och hämtar mig när jag muckar, för det skulle bli skoj. Jag sitter här och skri
ver en massa brev. Du kan väl ta och skicka en slant till då och då i brev så blir 
jag så glad. Har du inte fått det brev jag skrev till dig för ett tag sen? Du kan 
väl säga till pappa att han svarar på mina brev så blir jag glad. JJu har jag inte 
mer att skriva. Hälsningar. Skriv svar. Hej, svejs. 

1.6.64 
Hur mår du? Jag mår bra. Det är bara 13 dagar tills jag kommer hem. Jag har 
inte fått nåt brev sen jag ringde. Det har väl kommit bort på posten. Du kan 
väl skicka en slant så jag har när jag åker på tåget. Hur är vädret hemma? Här 
blåser det så hiskligt kallt. Du kan väl ringa på fredagen den 5 klockan 4 på 
eftermiddagen, för jag vill prata med dig lite grann. Har du pratat med pappa 
än för jag har inte fått något brev av honom. Nu har jag inte något mer att 
skriva. Hälsningar. Glöm inte att ringa på fredag. 

5.6.64 
Hur mår du? Jag mår bra. Det är så kallt här på skolan. Jag tackar så mycket 
för pengarna som jag fick av er. Jag skall ta och ringa till P i dag. Det är ju inte 
så lång tid kvar tills jag muckar. Jag vill inte åka till B för jag vill inte gå där 
i skolan. Jag sitter här i skolan och skriver detta brev till dig. När har mamma 
semester? Vet du hur många år dom har i skolan i ö ? Du kan väl säga till E att 
han kommer och möter mig vid tåget, för jag har ju skidorna och resväskan så 
det orkar jag inte bära. Han kan väl ta sin bil. Du kan väl ringa en kväll så jag 
får prata med dig. Nu har jag inget mer att skriva den här gången. Hälsningar. 
Skriv svar. Skriv svar. 
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20.6.64 
Hur mår du? Jag mår bra. Jag hoppas att jag får komma till P och I. Jag kom
mer hem den 14/7. Har du skaffat nåt arbete till mig? Jag tänkte att jag kunde 
få arbete på tempo hemma under sommaren. Jag ringde till P i går, men han var 
ute och arbetade. Jag har inte fått brevet du skickade till mig. Men jag skall 
skriva till dig när jag får det. Det går bra för mig i skolan, och det tycker jag 
är kul. Du kan väl säga till min pappa att han skriver till mig, för det är kul att 
få post. Det är bara 24 dagar kvar till jag kommer hem. Har mamma sagt till dig 
att det gick bra för mig hemma? Nu har jag varit borta i över ett helt år och det 
har gått bra hittills. Har I kommit hem än? Hur mår R? Nu har jag inte mer 
att skriva denna gång. 

Hälsningar. Skriv svar snart. 

överlåtes till läsaren att kommentera (författarens anmärkning). 
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Dömd för »lösaktighet» — okunnig 
men erfaren 

Av fil lic leg barnmorskan M A J - B R I H T BERGSTRÖM-WÅLAN1 

Hur förhåller det sig med sexualundervisningen vid ungdomsvårdssko
lorna? Skolornas psykiatriker har till uppgift att ge råd i konflikter av 
sexuell art men de är tyvärr engagerade i så många andra problem att 
de har ytterst litet tid över att syssla med detta tema. Därför blev jag 
ombedd att komma till några ungdomsvårdsskolor och tala om sexual-
frågor. Dessa frågor är aktuella inte bara i konfliktsituationer. Det är 
oerhört viktigt ur profylaktisk synpunkt att sexualfrågan blir grundligt 
och allsidigt belyst och att saklig, icke-dramatisk sexualundervisning om
fattande såväl den fysiologiska, psykologiska, sociala som den etiska si
dan lämnas. 

När man finner att anledningen till omhändertagande vid våra ung
domsvårdskolor år 1961 för flickornas vidkommande till 52,2 procent 
var sexuell vanart — exempelvis promiskuitet — frågar man sig vad 
anledningen är till att flickorna visar denna vanart. Vad görs för att 
hjälpa ungdomarna, vad ger man för baskunskap om sexuallivet? Sve-
ret på första frågan är att anledningarna kan vara många. Hos många 
av flickorna är det säkerligen ett kontakt- och ömhetsbehov som ligger 
till bakgrund. Beträffande den andra frågan är det oerhört viktigt att 
inte gå förbi detta problem. Man får inte bara konstatera att kunskap 
om sexuallivet behövs, utan man måste även, om också sent — dock 
aldrig för sent — gå in för att ge en grundlig och allsidig sexualunder
visning. 

Då jag kontaktade en grupp av dessa flickor vid en ungdomsvårds
skola och höll en lektion i form av ett samtal med dem, fann jag att 
okunnigheten om helt elementära frågor såsom befruktning, könssjuk
domar, havandeskap, förlossning och dylikt var skrämmande stor, trots 
att flera av flickorna hade eller hade haft gonorré, varit gravida och 
fått missfall, fött barn eller för närvarande var gravida. Samlevnads
frågor, etiska aspekter såsom hänsyn, förtroende, tolerans var främman
de begrepp, som de inte kunde överföra till sexuallivet. Jag tror att 
det är viktigt att alla dessa fakta och etiska frågeställningar ges i grupp 
och diskuteras i grupp, då många ungdomar ofta inte är medvetna om 
att de inte är ensamma om att fundera över dessa frågor och problem. 
Det sexuella skrytet likaväl som de sexuella hämningarna bottnar ofta 
i samma sak — okunnighet. Man skulle kunna säga att flickorna är 
stolta över de sexuella kontakter de har. De sexuella erfarenheter de 

1 Fil lic Maj-Briht Walan anlitas av skolöverstyrelsen och Stockholms skoldirek-
tion som sexualpedagog; hon föreläser också vid Stockholms universitet om 
sexualundervisningens metodik och undervisar vid barnmorskeläroanstalten i 
Stockholm i pedagogik. I den nytillsatta kommittén för översyn av sexualunder
visningen i skolan är hon en av de nio ledamöterna. 
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åberopar ger dem ett egenvärde, men kunskaperna är inte i nivå med 
erfarenheterna. Ibland kan flickorna ta till så enkla mönster och formu
leringar att de anger sitt egenvärde i antalet samlag under en kväll. 

Man förvånas över att sexuell vanart som anledning till pojkarnas 
omhändertagande enligt 1961 års siffror endast uppgick till 5,3 procent, 
då egendomsbrott tycks vara den dominerande orsaken till omhänder
tagandet. Med utgångspunkt från denna jämförelse mellan pojkar och 
flickor kunde man dra den slutsatsen, att de sexuella problemen bland 
pojkarna är relativt få och således inte skulle motivera en speciell sexual
undervisning för dessa. Då man emellertid kommer i kontakt med det
ta klientel i grupp och direkt berör sexualfrågan i stort, finner man 
att frågeställningarna och de sexuella problemen är mycket aktuella för 
dem. De pratar gärna om hur de upplever ungdomsvårdsskolesituatio
nen i detta avseende och att bristen på sexuell stimulans, eftersom det 
inte finns flickor på skolan, bereder dem stora svårigheter. Detta för
hållande gäller sannolikt internat överhuvudtaget. Eftersom skolans led
ning mera sällan mött några sådana här frågeställningar eller observe
rat några yttringar av denna elevernas speciella situation tror man att 
pojkarna inte har några större sexualbesvär. Pojkarna säger själva att 
de löser sina sexuella konflikter genom att onanera och samtidigt fan
tisera om någon flicka som de tidigare haft förbindelse med. Vid sam
tal om onani framkommer att vissa pojkar har skuldkänslor och oroas 
över eventuella sjukdomar som onanin tros kunna förorsaka. Också 
detta vittnar om ren okunnighet och brist på sexualupplysning. 

Man blir bekymrad över att höra om pojkarnas nedvärdering av 
flickor. Här märks deras jargongmentalitet — tag, slit och släng -— allt 
för väl. Även detta visar deras brist på kunskap och mönster från vuxna 
människor. Men pojkarna är ytterst intoleranta inför ett likartat bete
ende från flickornas sida. Någon sade t ex att när man går ut en kväll 
för att ha roligt tar man inte med sig sin flicka utan man dansar med 
flera flickor och väljer ut en som man ligger med under natten. Att en 
flicka skulle göra likadant var helt främmande för dem och något så
dant sade de sig inte kunna tolerera. I sin egen fria livsföring är de 
grundligt konservativa enligt traditionellt manligt mönster. En av sexual
undervisningens målsättningar är att skapa aktning och respekt för var
andras motsatta kön. 

Personligen tror jag att många av dessa pojkars konflikter, som vi
sar sig i olika asociala beteenden, också bottnar i sexuell otillfredsstäl
lelse och okunnighet. Även pojkarna har behov av ömhet och tillit men 
har kanske i sin uppfostran fått inpräntat att en pojke skall vara ka-
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vat och tuff och inte visa sådana »feminina» drag. Hans sexualsymbol 
blir därför motorcykeln och bilen i stället för kvinnan och ömheten. 
Roligt var det dock att se, att när man talade om det lilla hjälplösa 
barnet, försvann den tuffa attityden hos dessa pojkar. Pojkar som flic
kor vid våra ungdomsvårdsskolor skulle må väl av en allsidig, saklig och 
sann sexualundervisning. Och i stället för att alltför mycket pränta in 
ansvar borde man berätta om glädjen av varandra, av ett litet barn — 
inte lägga på en börda utan skänka en gåva. 

Efter dessa kontakter med ungdomarna har jag också haft tillfälle 
att under en föreläsning med diskussion samtala med personal från olika 
ungdomsvårdsskolor. Det allmänna intrycket bland dessa befattnings
havare är att de anser att dessa frågor är försummade till stor del. De 
efterlyste själva kunskap för egen del för att bli i stånd att adekvat bi
stå och ohämmat besvara ungdomarnas frågor av sexuell art och även 
i grupp själva väcka frågeställningar. 

Samskola för ungdomsvården? 

Överinspektören i medicinalstyrelsen, doktor Karl Grunewald, som också är råd
givande psykiater inom socialstyrelsen samt ledamot av utredningen angående 
Behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna, är inte främmande för tanken 
att sammanföra pojkar och flickor till samma skola. 

— De omhändertagna flickornas svårigheter beror till två tredjedelar på 
sexuell missanpassning. Det är därför inte mer än naturligt att lära dem att um
gås med pojkar, sade dr Grunewald. Ge oss bara tillräckligt med personal så skall 
vi nog ,klara av saken. 

Också för pojkarna vid ungdomsvårdsskolorna vore det otvivelaktigt nyttigt 
att få lära sig att umgås med flickor på ett naturligt och snyggt sätt, tillade han. 
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I de fall där eleven har en stark frihetslängtan är enda sättet att placera honom i 
sluten miljö, om han skall kunna hållas kvar för att få sin behandling. Man försöker 
göra den miljön så tilltalande som möjligt. 



Kommentarer till de fyras litterära 
socialreportage 

Av byrådirektör G Ö T E NILSSON, socialstyrelsens skolbyrå 

Sociala Meddelanden beslöt i början av året att inbjuda några skön
litterära författare att besöka ett antal ungdomsvårdsskolor för att kun
na publicera skildringar av skolorna och deras elever från en något an
norlunda utgångspunkt än den som vanligen förekommer i andra pu
blikationer. Socialstyrelsen såg en publicitet av detta slag som värde
full, bl a på grund av att den skulle ge möjligheter för en berättigad 
direkt insyn över ungdomsvårdsskolornas verksamhet och villkor. En 
insyn som kunde resultera i berikande synpunkter och genom vilken 
ungdomsvårdsskolorna kanske också skulle kunna erhålla gehör för sina 
svårigheter. 

Författarnas skildringar bedömdes också kunna leda fram till ökade 
insikter om de svårigheter, som ungdomarna har att brottas med, och 
därmed också så småningom till en ökad tolerans i sättet att betrakta 
ungdomar med anpassningsstörningar. En förståelse kanske inte endast 
inför ungdomarna utan också inför de vuxna människor som med 
otillräckliga resurser söker hjälpa dem tillrätta på ungdomsvårdsskolor
na och inom andra institutioner. Människor med människors vanliga 
begränsningar, som arbetar i en provocerande miljö och av vilka det 
alltid kräves att de i varje enskild behandlingssituation skall tänka och 
handla rätt och ändamålsenligt. 

Självfallet var det också socialstyrelsens förhoppning att skildringar 
av ungdomsvårdsskolorna och dess ungdomar, producerade av ansvars-
kännande och socialt engagerade skönlitterära författare, skulle kunna 
stimulera till ett mindre sensationsbetonat intresse och till en sakligare 
uppmärksamhet kring ungdomsvårdsskolorna. 

Genom att acceptera valet av författare klargjorde socialstyrelsen, att 
man inte förväntade beställningsverk innehållande applåder och skön
målningar utan självständiga och förutsättningslösa skildringar av hur 
människor utan yrkesmässiga beröringspunkter med ungdomsvårdssko
lorna men med rik allmänmänsklig erfarenhet upplevde eleverna och 
skolorna. 

Det är inte min avsikt att här föregripa en recension av författarnas 
insatser. Vissa kommentarer synes emellertid vara påkallade. 

Författarnas upplevelser och skildringar är samtliga sinsemellan myc
ket olika. Olikheterna är så stora att de synes mig aktualisera frågan, 
om elevgrupperna och skolorna, som författarna besökt, verkligen är så 
väsentligt olika eller om orsakerna bakom de redovisade skillnaderna i 
större eller mindre utsträckning är att söka i andra faktorer. Har kanske 
författarnas personliga bakgrund på ett avgörande sätt färgat deras upp
levelser av elever och miljö på ungdomsvårdsskolorna? Eller har vi att 
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söka skillnaderna på annat håll? 
Trots olikheterna synes tre av författarna i sin attityd till de företeel

ser som mött dem i princip överensstämmande. De tre författarna har 
skildrat sina positiva och negativa upplevelser, sina sympatier och an
tipatier, sin tillfredsställelse med och tvivel inför vårdformen med en 
påtaglig vaksamhet gentemot egna reaktioner. De har utan att förlora 
sitt engagemang och utan att dagtinga med sin övertygelse sökt en viss 
objektivitet och saklighet, som väl kanske också bör karakterisera en 
skildring som skall rubriceras som »reportage». De har någon gång re
serverat sig mot sina egna skildringar uppenbart för att inte riskera, att 
deras upplevelser av en eller två skolors miljö skulle uppfattas som vitt
nesbörd om allmängiltiga förhållanden. 

Attityden i Wassings skildring är den motsatta. Författaren uttalar 
i ett sammanhang: »Jag var inte mera mig själv utan mina böckers lill-
Björn från fattighustiden. . .» Hela hans skildring bär otvivelaktigt en 
stark prägel av lill-Björns upplevelser från fattiggårdstiden. Wassing är 
säkert medveten om detta och om sin starka identifikation med de ung
domar som han möter på ungdomsvårdsskolorna. Detta föranleder ho
nom emellertid inte att som de övriga författarna skärpa sin vaksamhet 
mot sina egna reaktioner och sitt eget upplevande. Han väljer att låta 
lill-Björn känna och uppleva och blir därmed mindre benägen att iakt
ta objektivt och att bedöma orsakssammanhang. 

Några av författarna har i ganska stor utsträckning uppehållit sig 
kring den aspekt på problematiken vid ungdomsvårdsskolorna, som lig
ger i begreppen frihet — ofrihet. Å ena sidan har man reagerat häftigt 
mot den instängning av unga människor, som man bevittnat, å den and
ra har man gett uttryck för en insikt om de risker som rymningar inne
bär. 

Detta är ett väsentligt problem för ungdomsvårdsskolorna. Vårdfor
men är i princip öppen. Eleverna skall enligt ungdomsvårdsskolestadgan 
»stå under noggrann uppsikt men bör samtidigt åtnjuta den frihet, som 
är förenlig med en ändamålsenlig behandling». En begränsning av rö
relsefriheten utöver vad som motiveras av föreskriften om noggrann nor
mal uppsikt får ske endast på de grunder som finns angivna i 47 och 
48 §§ i ungdomsvårdsskolestadgan, vilka paragrafer i sin helhet intagits 
på annan plats i denna publikation s 62. 

§ 47 ger underlag för beslut om isolering av elev, då detta erfordras 
för »hans egen, övriga elevers eller personalens säkerhet», dvs vid akuta 
våldshandlingar. Vidare har möjligheter getts att avskilja elever »för 
upprätthållande av ordningen inom skolan». Det rör sig här om elever, 
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som försöker påverka andra elever till rymning, upplopp o d eller på 
annat sätt grovt saborterar verksamheten inom skolan. Möjligheterna 
att isolera sådana elever är stundom en förutsättning för att skolkollek-
tivet över huvud taget skall kunna fungera. Slutligen föreligger isole
ringsmöjligheten »till förhindrande av rymning», vilket skäl åberopas 
vid flertalet isoleringsbeslut. Jag skall därför i min diskussion av skälen 
för isolering i fortsättningen koncentrera mig till detta isoleringsmotiv. 

Angivna skäl motiverar också i vissa fall beslut om intagning på spe
cialavdelning, dvs ungdomsvårdsskolornas slutna avdelningar, vilka om
fattar ungefär en sjättedel av vårdplatserna inom organisationen. Pla
cering på specialavdelning kan också ske för elever, som under viss tid 
behöver stå under särskild observation. Observationstiden förläggs nor
malt till öppen avdelning, och placering i specialavdelning för observa
tion beslutas endast av speciella skäl, t ex på grund av en akut rym
ningsbenägenhet. 

Till detta skall fogas att socialstyrelsen i tillämpningsföreskrifter bl a 
understrukit: »Åtgärd enligt 47 § stadgan får således tillgripas endast i 
de fall som ovan uttryckligen angivits och endast då sådan åtgärd i 
dessa fall är av nöden och eleven inte kan tillrättaföras medelst andra 
mindre ingripande åtgärder». 

Det förekommer emellertid också en grupp ungdomar, som normalt 
placeras i specialavdelning, nämligen de som omhändertagits för utred
ning enligt 30 § barnavårdslagen. Denna omhändertagande- och pla
ceringsform tillkom som en nyhet i 1960 års barnavårdslagstiftning och 
skapades för att ge ett alternativ till häktning i de åldersgrupper som det 
här rör sig om. En stor del av dem som intas på specialavdelningarna 
utgörs av ungdomar, som således skulle ha häktats eller förvarats i ar-
rest, om de inte kunnat beredas plats på ungdomsvårdsskola. I dessa fall 
är tiden för omhändertagandet maximerad till fyra veckor. 

Det är helt uppenbart, att allt vad inlåsning och instängning heter •— 
inte minst när det gäller unga människor—är motbjudande och självfal
let måste uppfattas som en nödåtgärd. Vi har här att göra med ytterligt 
svåra avvägningsfrågor. Då vi söker ta ställning till problemen måste vi 
först göra klart för oss vilket slags ungdomar och vilket slags problem, 
som ungdomsvårdsskolan har att ta hand om. 

Behovet av förebyggande vård och eftervård har betonats i skilda sam
manhang. Det är självfallet här som de breda samhälleliga insatserna 
måste sättas in, och varje ung människa, vilken kan behandlas i sin egen 
miljö ute i samhället, skall självfallet behandlas där. Så sker också i 
mycket stor utsträckning. De omkring 900 elever som numera årligen 
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intas på våra ungdomsvårdsskolor, utgör ju endast en mycket liten del 
av de ungdomar som företer symtom på anpassningsstörningar. 

Sannolikt kunde en del av dessa 900 barn och ungdomar ha behand
lats mera framgångsrikt i en bättre utbyggd och mera kvalificerad före
byggande vård, insatt på ett tidigt stadium av felutvecklingen. Insik
ten om vikten av en ändamålsenligt anordnad förebyggande vård är 
emellertid allmänt utbredd. Utvecklingstakten i utbyggnaden av resur
serna för sådan är också betydande inom åtskilliga områden. 

En av författarna citerar en ungdomsvårdsskolerektor: »När en pojke 
placeras på en ungdomsvårdsskola, då är det för att han snarast möj
ligt skall kunna lämna den.» Denna rektor ger uttryck för en väsent
lig princip, som fastslagits i de författningar, som reglerar ungdoms
vårdsskolornas arbete. Utplacering i vård utom skola skall ske så snart 
som möjligt; så snart som eleven bedöms kunna klara den frihet som 
en sådan placering innebär. Resurserna för sådan utslussning i friare 
former i takt med elevernas utveckling mot en större mognad och stabili
sering har inom ungdomsvårdsskoleorganisationen länge varit ytterst 
knappt tilltagna och är fortfarande klart otillräckliga. Nyligen har emel
lertid tolv nya tjänster inrättats vid skolorna uteslutande för arbetsupp
gifter, som sammanhänger med elevernas utplacering och stödet och 
kontrollen av dem under deras vistelse utom skola. Ytterligare resurser 
begärs i årets petita. Vidare föreligger förslag till åtgärder för att ut
öka antalet placeringsmöjligheter i olika former utanför skolorna. Des
sa förslag har framlagts i ett aktuellt kommittébetänkande, vilket be
handlas i särskilt kapitel i denna publikation. Även när det gäller den 
s k eftervården inom ungdomsvårdsskolornas ram är alltså utvecklings
takten betydande. 

De omkring 1 000 ungdomar som f n vistas på ungdomsvårdsskolor
na, det är ungdomar, som den förebyggande vården i regel satsat en 
rad ansträngningar på — men misslyckats med. Ungdomar vilka ännu 
inte bedöms kunna klara de krav som ställs på dem i en friare vård
form eller som prövats i sådana vårdformer vid ett eller flera tillfällen 
och som av skilda skäl misslyckats med sin sociala anpassning där. Ele
verna på ungdomsvårdsskolorna består av starkt rymningsbenägna ung
domar och av akut kriminella ungdomar, vilka måste förhindras att 
kriminalisera sig ytterligare under den tid som utredning och behand
ling pågår. Vidare ungdomar med alkoholbesvär som effektivt måste 
avstängas från tillgång till alkohol och andra berusningsmedel. Och 
ungdomar, som på annat sätt är så gravt störda, att man inte kan ha 
dem kvar i hemmiljön och som man på grund av deras beteende inte 
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kan placera i de placeringsformer som den sociala barna- och ungdoms
vården normalt använder: fosterhem, barnhem, ungdomshem, psykia
triska kliniker etc. 

Detta är några av de kategorier ungdomar som intas på ungdoms
vårdsskolorna. Eller rättare, ungdomar i en utvecklingsfas, där sådana 
symtom dominerar bilden av dem. Jag ser det som mycket väsentligt att 
man håller isär dessa begrepp — människan som person med sina po
sitiva kvaliteter och de störningssymtom, vilka t ex som pubertetsföre
teelser kommit till uttryck i hennes beteende och nödvändiggjort hen
nes intagning på ungdomsvårdsskola. Vi får dock inte bortse från att 
dessa symtom hos en stor del av ungdomsvårdsskoleeleverna är uttryck 
för djupgående störningar i elevernas hela personlighet. 

Flertalet av författarna har beaktat båda dessa aspekter i sin skildring 
av eleverna och deras reaktioner. Wassing däremot har renodlat skild
ringen av det positiva hos eleven-människan och har enligt min upp
fattning blundat för de problem och det vårdbehov som dock otvivel
aktigt finns med i bilden och som föranlett intagningen på ungdoms
vårdsskola, när andra åtgärder visat sig vara resultatlösa. 

Tyvärr har man nog små möjligheter att komma fram till en kon
struktiv diskussion och positiva åtgärder, om man blundar för proble
mens svårighetsgrad. 

I detta sammanhang bör jag kanske understryka faran för generali
seringar. Ungdomsvårdsskolornas klientel är som en av författarna också 
understrukit en ytterligt heterogen grupp ungdomar och alla generali
seringar är omöjliga. Inslaget av ungdomar med svåra störningar av 
olika slag är dock mycket stort. 

Ungdomsvårdsskolan — det är en skola, som enligt författningarna 
skall ge vård, fostran och utbildning. Men det vore orealistiskt, om man 
inte samtidigt understryker, att ungdomsvårdsskolan också har väsent
liga bevakningsuppgifter. 

Det rör sig om bevakningsuppgifter, som å ena sidan syftar till att 
skydda samhället mot konsekvenserna av ungdomarnas kriminalitet el
ler asocialitet. Och som å andra sidan syftar till att skydda de unga mot 
sig själva. Man måste försöka förhindra, att ungdomarna under oroliga 
perioder företar sig sådant, som på längre sikt ödelägger eller försvårar 
strävandena mot en normal personlighetsutveckling och social anpass
ning. Rymningar medför praktiskt taget alltid stora risker i detta avse
ende, för pojkarna genom en intensiv kriminalisering (bilstölder, in
brott i affärer, kiosker, sommarstugor etc för att skaffa mat, kläder, 
cigarretter och sprit) och för flickorna genom att de — beroende av and-
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ras hjälp för sitt uppehälle — ofta utsätts för det mest upprörande god
tycke och ofta utnyttjas grovt av de män som de blir »omhändertagna» 
av. 

Jag skulle vilja understryka att vårdfunktionen och bevakningsfunk
tionen är lika viktiga. Den ena förutsätter också i stor utsträckning den 
andra. Man kan inte med förhoppningar om framgång hålla kvar ung
domarna på ungdomsvårdsskolorna, om man inte kan åstadkomma en 
meningsfylld och innehållsrik vård. Man kan inte heller åstadkomma 
vårdresultat, om man inte har ungdomarna tillgängliga för behandling 
eller om behandlingsresultaten raseras under ideligen förekommande 
rymningar. 

Kan man då inte åstadkomma en betryggande bevakning och tillsyn 
genom andra åtgärder än genom att (i undantagsfall) låsa in eleverna? 
Jo, sannolikt. Detta är i stor utsträckning en fråga om resurser. Om 
man t ex kunnat friställa befattningshavare som kontinuerligt kunnat 
sysselsätta sig med enskilda elever under dessa akut oroliga perioder hade 
inlåsning sannolikt i en del fall kunnat undvikas. Personaltätheten på 
avdelningarna är emellertid alltför ringa, för att man skall kunna åstad
komma individuell tillsyn över sådana elever i tillräcklig omfattning. 
Senast i årets petita har socialstyrelsen emellertid begärt betydande för
stärkningar av avdelningspersonalen vid flertalet ungdomsvårdsskolor. 
Den framtida utformningen av skolornas åtgärder i dessa och i åtskil
liga andra avseenden beror på vad samhället anser sig kunna satsa på 
denna vårdform. 

Otvivelaktigt framstår väl ungdomsvårdsskolan som en ganska främ
mande miljö för flertalet människor — sannolikt också för de fyra för
fattare som medverkar i denna publikation. Vissa sakliga missförstånd 
har därför med nödvändighet måst smyga sig in i skildringarna. Det 
har inte heller varit författarnas uppgift att avge något slags »sakkun
nigutlåtande» utan det väsentliga har varit författarnas upplevelser av 
ungdomarna och av skolorna. 

Några misstolkningar och direkta feluppfattningar har emellertid 
kommit att presenteras i sådant sammanhang, att de gett en klart vilse
ledande uppfattning om skolorna och deras arbetsvillkor. En del torde 
ha blivit belysta genom det ovan anförda. Jag skall fortsättningsvis en
dast lämna några konkreta upplysningar och komma med någon en
staka synpunkt. 

En av författarna meddelar angående en flickskola: »Den enda lä
kare som brukade besöka skolan var en psykolog som . . .» Bortsett från 
att skolans psykolog felaktigt uppfattades som läkare framgår inte föl-
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jande: Vid skolan medverkar en rådgivande psykiater och en biträdan
de rådgivande psykiater i vården och båda besöker regelbundet skolan. 
Skolans kroppsläkare besöks i regel på dennes ordinarie mottagning i en 
närbelägen stad, efterom skolan saknar erforderlig utrustning för kropps-
medicinsk undersökning och behandling. 

Vid flertalet ungdomsvårdsskolor är läkares medverkan i vården 
upplagd på detta sätt. De mindre skolorna har dock tillgång till endast 
en psykiater och vid någon skola handhar en psykiater även huvudde
len av elevernas hälsovård och kroppssjukvård. 

Vid en pojkskola finns två ordinarie läkartjänster på heltid inrätta
de. Båda läkartjänsterna är obesatta. Författaren kommenterar: »I san
ning ansvarslöst...» Detta föranleder mig att ställa följande frågor: 

Ansvarslöst — av vem? Av ungdomsvårdsskoleorganisationen, som 
trots ihärdiga ansträngningar och upprepad annonsering inte lyckats få 
någon sökande till tjänsterna? Av representanter för läkarkåren, som 
inte sökt? Av statsmakterna, som saknar befogenhet att kommendera 
människor till vissa anställningar? Det är ett djupt olyckligt förhållande 
att det inte varit möjligt att besätta de båda vakanta läkartjänsterna. 
Situationen är densamma på åtskilliga andra läkartjänster och i sista 
hand en följd av läkarbristen i landet. Men ansvarslöst — av vem? 

Skolan utnyttjar nu som alla andra ungdomsvårdsskolor två psykiat
rer som konsulter, vilka båda läkare med vissa intervaller besöker sko
lan och medverkar i vården. 

Författaren vänder sig vidare mot ett beslut om överflyttning av en 
klent begåvad flicka från den ungdomsvårdsskola, som besöktes, till en 
annan skola avsedd för en lägre begåvad elevgrupp. Författaren bedö
mer flickan och hennes prestationer i vävning positivt och ifrågasätter 
det berättigade i överflyttningen. »Hon hade bara kvoten emot s ig . . .» 
framhåller han. Så är naturligtvis inte fallet. Människor som skiljer sig 
intellektuellt från flertalet i sin grupp har inte sällan svårigheter med 
anpassningen i denna grupp. De har svårt att hävda sig i samvaron 
med de andra på en rad områden. Denna företeelse kan också konsta
teras vid ungdomsvårdsskolorna. Så uppstår t ex lätt hackkycklingspro-
blem, vilket också redovisas i det aktuella fallet — detta trots att man 
endast några rader tidigare hävdat, att flickan »måste lyftas upp, pre
cis som hennes kamrater på alla sätt försökte...» Det är svårt att se 
överensstämmelsen i dessa båda beskrivningar av flickans kamratrela
tioner. I detta sammanhang skall även nämnas, att socialstyrelsens be
slut om överflyttning av elever mellan ungdomsvårdsskolorna bl a ba
serar sig på utlåtanden från respektive skolas psykiater. 
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Vidare anges beträffande en skolas specialavdelning: »Där finns 8 
grabbar och inte mindre än 6 anställda över dessa. Ändå är avdelningen 
försedd med gallerdörrar och kross-säkra rutor. Ja, även inhägnat med 
ett flera meter högt trådstängsel.» Läsaren bibringas genom kommen
tarerna otvivelaktigt föreställningen, att dessa sex befattningshavare 
samtidigt tjänstgör på denna avdelning med dess åtta elever. 

Institutionsvård är emellertid en verksamhet, som pågår 24 timmar 
om dygnet, sju dagar i veckan och över alla helger. Och vår allmänna 
arbetstidslag gäller också för anställda vid ungdomsvårdsskolorna. För 
att över huvud hålla en avdelning bemannad (med en befattningshava
re) vid varje tidpunkt året runt erfordras mer än tre heltidsanställda 
befattningshavare. Den ytterligare arbetskraft som de sex anställda re
presenterar, erfordras för att dubblering av personalen skall kunna ske 
under elevernas vakentimmar, alltså under deras arbete och fritid. Möj
ligheter finns inte för en större personaltäthet än två befattningshavare 
under någon period på dagen, vilket otvivelaktigt i och för sig inte va
rit omotiverat med tanke på att eleverna i regel hänvisas till special
avdelningar under särskilt svåra perioder. Två befattningshavare skall 
under elevernas arbetstid svara för arbetsträningen i den yrkesavdelning, 
som finns inbyggd i varje specialavdelning (i detta fall en mekanisk 
verkstad) och också i övrigt ha tillsyn över dem. Och under elevernas 
fritid skall de i så stor utsträckning som möjligt söka aktivera var och 
en av dessa åtta ofta mycket svårpåverkade och svårbehandlade ung
domar. Personaltillgången torde efter denna konkreta redovisning av 
förhållandena te sig något mindre generöst tilltagen. 

En av artiklarna avslutas med en jämförelse mellan en skolklass vid 
ungdomsvårdsskola och en observationsklass inom det obligatoriska skol
väsendet. Författaren drar av denna jämförelse den slutsatsen, att poj
karna i skolhemmet inom ungdomsvårdsskoleorganisationen borde höra 
hemma i en observationsklass i en vanlig skola. Vidare ifrågasätts var
för inte skolöverstyrelsen handhar all undervisning av grundskoleelever. 

Ett stort antal av skolhemmens elever har tidigare undervisats i ob
servationsklasser. De har emellertid måst intas på ungdomsvårdsskola på 
grund av att problemen inte varit begränsade till skolsituationen utan i 
lika hög grad varit förbundna med förhållanden utanför skolan, som 
inte kunnat bemötas på annat sätt. Företeelser som intensivt skolk, va-
gabondering, sniffning, kriminalitet, ofta kombinerade med svåra hem
förhållanden, är vanliga hos dessa elever. Det rör sig alltså hos de poj
kar och flickor som intas på ungdomsvårdsskolornas skolhem om en 
ytterligare problematik utöver den som kunnat mötas genom placering 
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i observationsklass. Ger för övrigt den goda ordningen och de positiva 
studieresultaten som redovisas från klassen på ungdomsvårdsskolan inte 
anledning till något annat än negativa slutsatser? 

Vad gäller skolöverstyrelsens befattning med skolpliktiga ungdomar på 
ungdomsvårdsskolorna kan upplysas: Undervisningen av skolpliktiga ele
ver vid ungdomsvårdsskolorna sker enligt läsplaner, som fastställts av 
skolöverstyrelsen och under överinseende av skolöverstyrelsen och av ve
derbörande länsskolnämnd. 

Ännu en fråga: För Wassing var eleverna och deras uppträdande på 
skolorna en klart positiv upplevelse. Kan detta trots allt antyda något 
positivt om den miljö, som dessa elever vistades i? 

Ungdomsvårdsskolorna har till uppgift att ta vård om de mest kom
plicerade problemungdomarna i vårt samhälle, ungdomar som inte kun
nat nås med andra åtgärder. Detta är en ytterst kvalificerad uppgift, 
och man kan självfallet ifrågasätta om ungdomsvårdsskolevården i sin 
nuvarande utformning motsvarar de krav som med hänsyn till uppgif
tens vikt och svårighetsgrad måste ställas. 

Låt mig genast konstatera, att vi i väsentliga delar ännu arbetar på 
osäker grund, när det gäller behandlingen av missanpassade ungdomar 
— och för övrigt när det gäller psykisk människovård över huvud taget. 
Inom detta område finns inga jämförelser med vad vetenskapen gett 
oss inom t ex kroppsmedicin och teknik. Ungdomsvårdsskolorna arbetar 
främst med metoder som man erfarenhetsmässigt funnit vara ändamåls
enliga och utifrån allmänna rön inom vetenskapsgrenar som psykologi 
och sociologi. Det är möjligt att framtida forskning kommer att ge oss 
helt andra aspekter på vården av missanpassade ungdomar och kommer 
att ge oss möjligheter av ett helt annat slag att möta de problem som 
man nu brottas med på ungdomsvårdsskolorna. Förhoppningar om en 
inledning till en sådan utveckling knyter vi till en forskningsverksamhet 
av i princip sådant slag, som nyligen föreslagits av kommittén för be
handlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna. Detta betänkande pre
senteras i ett senare avsnitt i denna publikation. 

Mycket tyder på att skolorna under de senaste åren fått ta emot ett 
delvis annorlunda och mera gravt stört klientel. I den officiella stati
stiken redovisas också ett ökande inslag av grava asocialitetssymtom hos 
de ungdomar, som intas på skolorna. Det är inte svårt att peka på fel 
och otillräcklighet hos ungdomsvårdsskolorna, som arbetar under stora 
svårigheter och med en personal som otvivelaktigt är hårt pressad. Det 
är väsentligt svårare att presentera realistiska alternativ till vården vid 
ungdomsvårdsskolorna. Belackare till ungdomsvårdsskolorna uppträder 
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då och då i pressen — ofta med påtagligt hätsk och insinuant ton — 
och presenterar uppgifter om skolorna med ett i huvudsak negativt inne
håll. Någon gång sker detta sannolikt som en spekulation i sensations
syfte, men jag är övertygad om att det stora flertalet artiklar dock har 
ett ärligt uppsåt och bottnar i indignation över de förmenta oförrätter 
som ungdomarna anses bli utsatta för i och med frihetsberövandet. Ty
värr presenterar dessa skribenter ytterst sällan synpunkter på realistiska 
alternativa åtgärder. 

I min bedömning av ungdomsvårdsskolorna ansluter jag mig till vad 
en av författarna anfört, nämligen att det för de ungdomar det här rör 
sig om för närvarande inte finns någon praktiskt möjlig vårdform, som 
i princip är lämpligare. Vi behöver något slag av institutioner med 
ganska långt gående befogenheter — vad man sedan än vill kalla dem 
—• för rehabilitering medicinskt, psykologiskt och socialt av de ungdo
mar som man utan resultat sökt behandla i friare vårdformer. Men det 
är väsentligt att dessa institutioner får resurer, som gör att de verkligen 
kan fungera på det sätt som avsetts. 

Vi vill ha ungdomsvårdsskolor, uppbyggda av små avdelningar för 
högst 10 elever med hygglig standard, med differentierad arbetsträning 
och undervisning i välutrustade undervisningslokaler och verkstäder, 
med fullgoda fritidsutrymmen som ger möjligheter att aktivisera och sti
mulera till positiva fritidssysselsättningar, med tillräcklig och välutbil
dad personal, och med resurser för kvalificerad individuell medicinsk-
psykiatrisk och psykologisk behandling. Och inte minst behöver vi en 
aktiv forskningsverksamhet kring en rad frågor, som sammanhänger 
med behandlingsmetodiken vid skolorna. Men allt detta kostar pengar 
— stora pengar. 
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Interiör från det Carl Larsson-präglade vardagsrummet i en av ungdomsvårdssko
lorna för flickor. 

Det får av förklarliga skäl inte tas personbilder i ungdomsvårdsskolans interiörer, 
varför miljön gärna ter sig väl städad och stel på fotografier, något som den inte är i 
vardagsslag, då här råder liv och rush — och flickorna alltemellan samlar sig kring 
pianot och sjunger tillsammans. 



Genom en trivsam innemiljö och möjligheter till kulturkontakt försöker man få ung
domarna att inse att den gamla gathörnsmiljön är torftig. Interiör från den slutna 
avdelningen — specialavdelningen — på en ungdomsvårdsskola. 



De för ungdomsvården ansvariga 

myndigheterna har producerat 

ett flertal betänkanden som pene

trerar olika partier av det 

svåråtkomliga problemkomplex 

nutida ungdom ställs inför. 

Här följer referat av de senast 

avgivna. 



Lövstaskolan blir helt skolhem 

Grundskolans fullständiga genomförande beräknar socialstyrelsen komma att med
föra ökat behov av skolhemsplatser. En omdisponering av elevplatserna bedöms 
bli erforderlig, innebärande en ökning av antalet skolhemsplatser på bekostnad av 
yrkesskolplatser. Hos regeringen anmälar styrelsen, att den planerar att reser
vera Lövsta skolhem och yrkesskola i Vagnhärad i dess helhet för skolhemselever. 

För att ernå bättre avvägning i framtiden till behovet av pojk- resp flickhems-
platser har styrelsen reserverat Folåsa skolhem för flickor i stället för pojkar. 

Samtidigt begärs uppdrag åt byggnadsstyrelsen att bygga om Storgården vid 
Lövsta och att uppföra gymnastikbyggnad vid Folåsa ävensom att projektera för 
ombyggnad av elevpaviljongerna. 

Lövstaskolan startade 1940 med uppgift att ta emot elever både för skol- och 
yrkesutbildning. Lövsta är hittills den enda skola som har båda dessa former. 

Efter omdisponeringen av Lövstaskolan skall huvuddelen av det äldre Lövsta-
klientelet överflyttas till Bärby yrkesskola, Bärby, vilken efter pågående utbygg
nad kommer att förfoga över särskilda resurser för psykiatrisk vård. 

Av Lövstaskolans elever är 15 förlagda till avdelningen Storgården. Denna av
delning är svårövervakad och hårt nedsliten. Den bedöms som olämplig såsom 
förläggning av skolhemselever. Den bör därför omändras till personalbostäder, 
vilket beräknas kosta 90 000 kr. Förslaget om utökning av antalet lärare och ut
bildningsassistenter kommer att framläggas i socialstyrelsens nästa riksdagspetita. 

I Folåsa kommer ny skolbyggnad att uppföras och byggstart är nära föreståen
de. Samtidigt ändras gamla skolbyggnaden, varvid man bl a erhåller tillräckligt 
med undervisningslokaler. 

Många nya tjänster krävs 

Vårdpersonalen vid ungdomsvårdsskolorna uppgår f n till ca 700 personer. So
cialstyrelsen kräver drygt 130 nya tjänster. Behovet är trängande, då situatio
nen inom denna skolorganisation har väckt oro hos styrelsen. Med sina krav 
på personalförstärkning vill styrelsen ge ungdomsvårdsskolorna elementära förut
sättningar för aktivare vård, ändamålsenligt organiserad beredskap för ingripan
den i kritiska situationer m m. 

I juli nästa år beräknas det totala platsantalet vid skolorna uppgå till 1 076 
platser. Genom planerad nybyggnation under 1955—1966 ökar antalet platser 
med 10. I den mån planerad uppdelning av avdelningar vid vissa skolor kommer 
till stånd kan platsantalet ytterligare utökas. Småningom kan verksamheten där
för beräknas disponera över det ursprungligen planerade platsantalet — cirka 
1 100 platser. Dessutom beräknas 900 elever kunna beredas vård utom skola. 
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Forskningsinstitut för vård- och 
behandlingsfrågor 
Av psykologen rektor DICK BLOMBERG, Lövsta skolhem och 
yrkesskola 

Omkring 1 000 ungdomar är intagna för vård inom ungdomsvårdsskola. 
Med få undantag är eleverna i åldrarna 13—20 år och huvudparten lig
ger i åldersgruppen 15—17 år. Ett nästan lika stort antal ungdomar är 
efter genomgången vård inom ungdomsvårdsskola föremål för vård 
utom skolan. Sammanlagt rör det sig alltså om närmare 2 000 ungdo
mar som står under tillsyn av ungdomsvårdsskola. Det är en siffra, som 
vid första anblicken kan förefalla ansenlig, men som i realiteten innebär 
att endast omkring 2 ungdomar av 1 000 i de berörda åldrarna visat så 
grava och svårbemästrade sociala anpassningssvårigheter att intagning 
på ungdomsvårdsskola varit den enda möjligheten att kunna tillrätta-
föra dem. 

Mot bakgrunden av kända uppgifter om ungdomsasocialitetens om
fattning — exempelvis antalet barnavårdsnämndsåtgärder, fylleriförse
elser och åtalseftergifter — är det lätt att inse att ungdomsvårdsskolorna 
har att behandla ett hårt gallrat klientel. Elevmaterialet kommer att be
stå av ungdomar, vilkas sociala störningar visat sig opåverkbara av and
ra och mildare samhällsåtgärder. Praktiskt taget alla elever har varit 
föremål för åtskilliga samhällsingripanden innan de placeras på ung
domsvårdsskola — från förebyggande stöd och hjälp i olika former och 
till samhällsvård med placering i enskilt hem eller i institutionsvård på 
sjukhus eller inom barnavårdsnämndernas egna anstalter. Åtskilliga har 
också varit föremål för åtgärder från de rättsvårdande myndigheternas 
sida i form av åtalseftergifter, bötesstraff, sakerförklaring eller villkorlig 
dom. 

Den information, som i olika klientelinventeringar finns tillgänglig rö
rande elevernas tidigare förhållanden, visar att det rör sig om ett såväl 
kriminellt som i övriga avseenden mycket belastat klientel. För pojkar
nas del domineras bilden av egendomsbrott och spritmissbruk, medan 
för flickorna vagabondering, spritmissbruk och sexuell vidlyftighet ut
gör de mest markanta inslagen. Därtill kommer i flertalet fall skolstör-
ningar hos de yngre och bristande arbetsanpassning hos de äldre. Upp
växtmiljön och den sociala bakgrunden företer i flertalet fall avsevärda 
brister med splittrade hem, täta fostrarbyten samt brottslighet och sprit
missbruk i hemmet som vanliga inslag. Uppfostringsmetoderna har do
minerats av slapphet och kravlöshet eller av inkonsekvens med växlingar 
mellan stränghet och eftergivenhet. I psykiskt avseende framstår en stor 
del av eleverna som känslomässigt underutvecklade eller på annat sätt 
skadade eller defekta. Bristande realitetsuppfattning, dålig självtillit, be
nägenhet för okontrollerade impulshandlingar, bristande uthållighet och 
motståndskraft mot inre och yttre påfrestningar samt svårigheter att 
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skapa och uppleva djupare kontaktrelationer till andra människor hör 
till de vanligt förekommande dragen. Det rör sig alltså om ungdomar 
som i stor utsträckning har djupt liggande psykiska störningar och som 
dessutom i sin hemmiljö fått sitt ytbeteende präglat av levnadssätt och 
normer som avvikit från de av samhället vedertagna. 

De efterundersökningar, som företagits av dessa ungdomars samhälls-
anpassning efter vistelsen på ungdomsvårdsskola, visar ganska skiftande 
resultat. En sådan undersökning visade att inom 4 år efter avförande 
från ungdomsvårdsskola hade 79 procent av pojkarna och 25 procent 
av flickorna gjort sig skyldiga till nya brott av grav natur — sk straff
registerbrott. För fylleriförseelser hade 38 procent av pojkarna och 4 
procent av flickorna blivit antecknade i kontrollstyrelsens register. Utan 
anteckning i vare sig straffregistret eller kontrollstyrelsens register var 
endast 17 procent av pojkarna och 75 procent av flickorna. Enligt en 
annan undersökning, som avsåg manliga villkorligt eller slutligt utskriv
na yrkesskoleelever, blev under en 2-årig observationsperiod 44 procent 
ådömda frihetsstraff medan 17 procent fick villkorlig dom, åtalsefter
gift eller bötesstraff. Registrerad asocialitet eller kriminalitet under ob
servationstiden saknades helt hos 39 procent. Av dem som under denna 
period framstod såsom prickfria fanns dock flera som efter ungdoms
vårdsskolevistelsen men före observationstiden hade avtjänat frihets
straff. 

Såsom närmare diskuteras längre fram bör efterundersökningar av 
detta slag bedömas med stor försiktighet. Uppenbart är dock att huvud
parten av de manliga eleverna och en stor del av de kvinnliga gör sig 
skyldiga till nya brott eller visar andra slag av asocialitet även efter vis
telsen på ungdomsvårdsskola. Det är naturligtvis en smaksak, om man 
vill betrakta det förhållandet att ungdomsvårdsskolorna till en socialt 
helt klanderfri livsföring återför bara en del av eleverna som ett grund
ligt misslyckande för verksamheten, eller om man bedömer det som ett 
gott resultat att många av dessa psykiskt skadade, gravt och långvarigt 
asociala ungdomar med dokumenterad motståndskraft mot samhällets 
behandlingsåtgärder trots allt blivit tillfredsställande socialt anpassade. 
Det är väl här närmast en fråga om var man vid en realistisk bedöm
ning bör sätta riktpunkten. 

Faktum kvarstår dock att ungdomsvårdsskolorna för närvarande inte 
klarar av mer än en del av den uppgift de fått sig förelagd. Detta för
hållande föranledde socialministern att våren 1961 tillsätta två kom
mittéer — 1961 års utredning om effektivare åtgärder för vård utom 
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skola av ungdomsvårdsskoleelever, vars arbete redovisas på annan plats 
i detta nummer, samt kommittén för behandlingsforskning vid ung
domsvårdsskolorna, vars betänkande »Behandlingsforskning vid ung
domsvårdsskolorna» (SOU 1964: 24) nu föreligger klart. I direktiven 
för den senare utredningen anförs inledningsvis att vårdresultaten är 
nedslående och att efter den omfattande upprustning som ungdoms
vårdsskolorna varit föremål för — främst inriktad på att avhjälpa plats
bristen — måste utvecklingsarbetet i fortsättningen koncentreras på att 
effektivisera vård- och behandlingsmetoderna. Detta syfte bedöms 
inte kunna uppnås utan att problemen i större utsträckning än hittills 
angrips av forskningen. 

Därefter anges som utredningens uppgifter att företa en kartläggning 
av det inom och utom landet bedrivna forskningsarbetet samt att belysa 
behovet av behandlingsforskning vid ungdomsvårdsskolorna. Enligt di
rektiven borde vidare olika forskningsuppgifter formuleras och förslag 
framläggas beträffande forskningsarbetets uppläggning och organisation. 
Utredningsuppdraget har inte inneburit att kommittén skulle framlägga 
några förslag till förändringar av behandlingsprinciper eller vårdmeto
der. Utöver de i direktiven angivna riktlinjerna har kommittén även 
haft den målsättningen att genomföra och redovisa sitt arbete på sådant 
sätt att dess betänkande skulle kunna utnyttjas i utbildningsverksamhe
ten för skolornas personal och även i andra sammanhang där behov 
föreligger av undervisningslitteratur i anstaltspedagogiska frågor. 

Vården vid ungdomsvårdsskolorna är uppbyggd kring en mängd olika 
behandlingslinjer, vilka var och en på sitt sätt är inriktade på det ge
mensamma behandlingsmålet att göra eleverna bättre socialt anpassa
de. Som exempel på sådana underordnade målsättningar kan anges att 
elevernas psykiska störningar och emotionella konflikter måste lösas upp 
eller mildras, och att deras normer och attityder måste bringas i sam
klang med de värderingar som omfattas av samhället i övrigt, att de 
skall bibringas normala sociala vanor i fråga om bordskick, hygien, all
mänt uppträdande och liknande och att de skall förvärva skol- och yr
keskunskaper i samma grad som andra ungdomar. Om vårdansträng
ningarna misslyckas på någon enda av dessa punkter — som bara utgör 
ett urval — är utsikterna att nå en god samhällsanpassning starkt be
skurna. 

För att nå dessa olika mål begagnas ett brett register av åtgärder, 
som kan varieras och kombineras på skilda sätt efter varje elevs egen
art. Behandlingen vid ungdomsvårdsskola är alltså inte något entydigt 
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och homogent begrepp utan ett invecklat flätverk av många olika be
handlingselement. Forskning kring behandlingsproblemen måste därför 
inrikta sig på analyser både av alla de separata behandlingselementen 
och av samspelet emellan dem. Dessutom förekommer i anstaltsvården 
en mängd faktorer, som inte ingår i den planmässiga behandlingen men 
som dock påverkar den samlade effekten. Också sådana faktorer måste 
studeras. 

För att kunna bedöma behovet av forskning rörande ungdomsvårds
skolornas behandling och kunna ta ställning till angelägenhetsgraden 
av olika forskningsuppgifter har kommittén företagit en systematisk ge
nomgång av de olika faktorerna i vården. I anslutning till analyserna 
av behandlingens målsättning, innehåll och konkreta utformning anges 
på vilka punkter behovet av belysande forskning är störst och hur forsk
ningsresultaten skulle kunna medverka till att förbättra behandlingsef
fektiviteten. Kommittén har på detta sätt först beskrivit de yttre förut
sättningarna för vården i fråga om lagstiftningen, strukturen hos det 
elevmaterial som skall behandlas och liknande frågor. Därefter har stör
re övergripande behandlingsfrågor avhandlats såsom principerna för 
differentieringen av eleverna på olika skolor, vårdtidens längd, ung
domsvårdsskolornas tekniska och byggnadsmässiga utformning samt per
sonalproblem rörande bland annat rekrytering, urval och utbildning. 
Alla olika inslag i den tillämpade vårdmetodiken har granskats beträf
fande såväl bakomliggande hypoteser som den konkreta utformningen 
— exempelvis skol- och yrkesundervisningen, olika terapeutiska program 
och tekniker, fritidssysselsättningarna, de slutna avdelningarnas uppgif
ter och funktionssätt samt vården utom skola och därmed sammanhäng
ande frågor. Vidare har behandlats olika former av elevreaktioner och 
förhållningssätt under vården varvid särskild vikt har lagts dels vid 
rymningsproblemen, dels vid förhållandena inom elevgruppen och den 
negativa kamratpåverkan som där kan äga rum. 

På samtliga punkter som underkastats sådan granskning lämnar ana
lyserna av behandlingens innehåll och dess förmodade effekt en rad frå
getecken. I åtskilliga fall finns det anledning att anta att den konkreta 
behandlingsåtgärden skulle ha kunnat ges en annan detaljutformning 
som bättre skulle ha motsvarat syftet, i andra fall är det troligt att en 
viss del av behandlingen kan ha negativa bieffekter som uppväger de 
positiva behandlingsansträngningarna och i åter andra förefaller det 
rent av möjligt att behandlingsinsatserna skulle kunna ha en nedrivande 
i stället för uppbyggande inverkan. Det är i och för sig helt naturligt 
att det förhåller sig på detta sätt. Behandlingsprinciperna och deras 
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praktiska tillämpning i det dagliga vårdarbetet grundar sig nämligen 
till allra största delen på allmänna överväganden och på traditionella 
föreställningar, vilkas ursprung är tämligen ovisst. Vårdens utformning 
har vidare på vissa punkter påverkats av hänsynstagande till andra fak
torer än de rent behandlingsmässiga — exempelvis i fråga om tilläm
pandet av sluten vård. Endast i helt ringa utsträckning har vårdmeto
diken och effekten av de olika inslagen i behandlingen blivit föremål 
för vetenskaplig prövning. 

Dessa förhållanden är inte någonting unikt för den svenska ungdoms
vården. Av den översikt över den internationella forskningen på områ
det, som kommittén redovisar, framgår klart att man inom all anstalts
vård av asociala människor famlar mer eller mindre i blindo när det 
gäller att ta ställning till hur behandlingen bäst skall utformas för att ge 
optimala resultat. En under de senaste årtiondena alltmer intensifierad 
forskning har ännu inte kunnat lämna några definitiva anvisningar. Till 
viss del torde orsakerna till bristen på användbara forskningsresultat 
vara att söka i att man här rör sig på ett ur forskningssynpunkt ovan
ligt komplext område, och att de förhållandevis unga beteendeveten
skaperna ännu inte utvecklat tillräckligt avancerade metoder. En stor 
del av de problem som kommittén berör synes dock kunna bli tämligen 
välbelysta även med ganska okomplicerad vetenskaplig teknik. 

Den första uppgiften för den forskning, som skall studera ungdomsvårds
skolornas behandling och dess olika delelement, synes med nödvändig
het vara att skapa mätinstrument med vilka man kan kvantitativt be
stämma effekten av behandlingen. Det vanliga förfaringssättet är att 
som kriterium på en resocialiseringsåtgärds effekt använda uppgifter om 
hur stor frekvensen av återfall i asocialt beteende är bland de männi
skor, som blir föremål för åtgärden. Därvid brukar man begagna sig av 
informationer ur olika slag av straffregister. Detta tillvägagångssätt be
gagnades i de efterundersökningar som tidigare redovisats. Med en så
dan metodik får man ett mycket grovt mått på behandlingsresultatet och 
många frågor kvarstår i allmänhet obesvarade. Begår vederbörande fler 
eller färre brott än före åtgärden, är brotten allvarligare eller lindrigare, 
är perioderna mellan brotten längre eller kortare än tidigare, när un
der observationstiden inträffade återfallet? Även bakom höga återfalls
siffror kan sålunda dölja sig gynnsamma resultat av åtgärden bestående 
i förändringar i brottslighetens natur och omfattning. 

Därtill kommer andra aspekter på den sociala anpassningen såsom 
arbetsförhållanden, familjerelationer, psykisk hälsa och liknande, vilka 
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inte återspeglas av straff registerdata. Införskaffandet av mer detaljerade 
uppgifter av detta slag är emellertid förenat med många problem — 
personerna är spridda över hela landet, det är svårt att insamla infor
mationerna utan att röja vederbörandes förhistoria för uppgiftslämnar-
na, det är av naturliga skäl mindre lämpligt att påminna nu väl etable
rade och anpassade människor om deras tidigare asocialitet. 

Svårigheter av angivet slag har fått kommittén att trots metodens be
gränsningar föreslå inrättandet av en fortlöpande statistisk redovisning 
av ungdomsvårdsskoleelevernas fortsatta anpassning baserad på uppgif
ter ur officiella register. Härigenom skulle man erhålla ett grovt mått 
på behandlingsresultaten och genom att uppgifterna insamlades konti
nuerligt skulle också förändringar i skolornas behandlingseffektivitet 
kunna avläsas. Dessa grova mått måste emellertid kompletteras med mer 
förfinade och detaljrika efterundersökningar dels av stickprovskaraktär, 
dels beträffande speciella elevgrupper, som är av särskilt intresse. 

Det finns emellertid även andra metoder att mäta behandlingseffek
ter. Användandet av personlighetstest och attitydskalor i början och slu
tet av vårdtiden eller före och efter en viss behandlingsfas är en alltmer 
begagnad möjlighet. Avläsningar av anstaltsbeteendet — exempelvis för
ändringar i rymningsfrekvensen, kartläggning av förhållandena inom 
elevgruppen genom fortlöpande sociogram och studier av elevernas reak
tioner genom »participant observers» utgör andra exempel på metoder, 
som kan användas för att studera hur behandlingen påverkar eleverna. 
De statistiskt betonade undersökningarna av större grupper kan också 
med fördel kompletteras med intensivstudier av individuella vårdförlopp. 

Ungdomsvårdsskolornas behandling är som redan påpekats av kom
plex natur. När det gäller att finna vägar för att öka behandlingseffek
ten har man föga glädje av totalresultatet av vården. Det är omöjligt 
och dessutom meningslöst att samtidigt förändra alla olika inslag i vår
den. Behandlingsforskningen måste inrikta sig på att söka isolera de oli
ka elementen i vården, fastställa varje faktors betydelse för det samla
de vårdresultatet och studera hur förändringar av den enskilda faktorn 
påverkar vårdresultatet. Här ställs forskningen inför stora både prak
tiska och teoretiska problem. De olika inslagen i behandlingen är så in
timt sammanvävda med varandra att en förändring på en punkt i all
mänhet medför förändringar på åtskilliga andra. En förlängning av 
vårdtiden innebär exempelvis större möjligheter att påverka eleverna 
och att ge dem grundligare yrkesutbildning men medför också större 
risker för passiv anstaltstillvänjning och för asocial identifiering. En för
längd vårdtid betyder vidare att platsantalet på skolorna måste utökas, 
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vilket i sin tur kan medföra behov av nya avdelningar eller institutio
ner, ökat antal elever per befattningshavare och därmed minskade till
syns- och påverkningsmöjligheter och liknande följdverkningar. 

Det är emellertid inte bara behandlingen som är heterogen och kom
plex. Detta gäller kanske i än högre grad om klientelet, som uppvisar 
stora variationer i fråga om psykisk utrustning, uppväxtmiljö och aso
cialt beteende. På samma skola kan blandas t ex hjärnskadade, primärt 
karaktärsstörda och neurotiska elever. Andra visar inga större psykiska 
störningar men är genom uppväxtförhållanden och gängtillhörighet aso
cialt identifierade och omfattar normer och värderingar som skiljer sig 
från samhällets vedertagna. Hos somliga elever rör det sig om en sent 
debuterande asocialitet — exempelvis i samband med pubertetskriser, 
hos andra om mycket långvariga och tidigt manifesterade sociala och 
psykiska störningar. Det är uppenbart att sådana olikheter — liksom 
naturligtvis också köns- och åldersskillnaderna inom klientelet •— inne
bär skilda behandlingsbehov. 

Det finns inom den ännu tämligen sparsamma behandlingsforskningen 
åtskilliga exempel på hur en behandlingsmetod, som ger goda resultat 
beträffande människor med viss personlighetsstruktur eller med asocia-
litetsursprung av en viss typ, kan vara verkningslös när den tillämpas 
på andra kategorier och på åter andra till och med ha en negativ effekt. 
Det är därför nödvändigt att forskningen inriktas inte bara på att finna 
de generellt bästa behandlingsmetoderna utan också och kanske främst 
på att studera samspelet mellan personlighetstyp och liknande faktorer 
å den ena sidan och behandlingsmetoder å den andra. Endast däri
genom kan vården bli utformad i enlighet med en av ungdomsvårdssko
lornas bärande principer — nämligen att behandlingen skall utformas 
individuellt efter varje elevs personliga förutsättningar och behov. 

Som underlag för den individuellt utformade behandlingen måste fin
nas en diagnos innefattande en bedömning av orsakerna till beteende-
avvikelserna. Därtill måste behandlingen planeras med hänsyn till ele
vens anlag och förutsättningar av skilda slag. Vidare är det för plane
ringen av ungdomsvårdsskolornas verksamhet i dess helhet nödvändigt 
med kännedom om omfattningen och utvecklingstendenserna beträffan
de skilda behandlingsbehov — exempelvis frekvensen av alkoholmiss
brukare i behov av medicinsk specialbehandling eller antalet elever med 
förutsättningar för teoretiska studier. 

Dessa synpunkter har lett till att kommittén som en av huvudförut
sättningarna för en systematiserad behandlingsforskning angett en kon-
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tinuerlig beskrivning av ungdomsvårdsskolornas aktuella klientel. Den
na beskrivning skulle omfatta vissa basdata bland annat av sådant slag 
att de skulle möjliggöra en klassificering av eleverna i ur behandlings
synpunkt relevanta kategorier. Detta skulle förbättra möjligheterna att 
avläsa variationer i behandlingsutfallet mellan skilda elevkategorier. En 
sådan fortlöpande registrering av elevmaterialet torde kunna komma att 
omfatta endast ett begränsat antal faktorer. Det blir därför nödvändigt 
att på samma sätt som i fråga om återfallsstatistiken företa mer omfat
tande analyser av vissa delar av klientelet. Kommittén påpekar emel
lertid också att en förbättrad diagnostik och en större enhetlighet i in
formationen om eleverna — båda delarna högst önskvärda såväl för 
forskningen som för behandlingen — skulle kunna uppnås genom in
rättandet av en central mottagningsavdelning som samtliga elever skul
le passera. 

En förfining av diagnostiken som kan leda till en för forskning och 
behandling ändamålsenlig klassificering av klientelet måste bygga på 
etiologisk forskning rörande beteendestörningarnas uppkomst och orsa
ker. Denna forskning bör dock enligt kommitténs uppfattning i första 
hand vara förlagd till de vetenskapliga institutioner som ägnar sig åt 
mer generell beteendeforskning. Endast i den utsträckning de kunska
per, som kan erhållas genom i andra former bedriven forskning, visar 
sig otillräcklig bör ungdomsvårdsskolornas forskning inriktas på frågor 
rörande uppkomstmekanismerna bakom beteendestörningarna. 

Vid sin systematiska genomgång av de olika elementen i behandlingen 
har kommittén berört ett stort antal punkter där en insatt forskning 
skulle kunna leda till effektivisering av vården. I samband därmed har 
också preciserats konkreta forskningsuppgifter av större eller mindre 
omfattning. Den samlade mängden av forskningsobjekt har varit så stor 
att det varit nödvändigt att — utöver vad som tidigare sagts om kon
tinuerlig resultatstatistik och klientelbeskrivning — söka ange några sär
skilt angelägna problemkomplex, vilka borde angripas i första hand. 

D i f f e r e n t i e r i n g e n av eleverna på de olika skolorna har be
dömts vara en sådan väsentlig fråga. Fördelningen av eleverna utgår 
från att olika kategorier är i behov av skilda slag av behandling. Det 
finns emellertid andra klassificeringsalternativ än de nu tillämpade prin
ciperna, där ålder, kön, begåvningsnivå och grad av psykisk störning ut
gör huvudkategorierna, vartill kommer differentiering av vissa special
grupper såsom alkoholmissbrukare och elever tillgängliga för korttids
behandling. Problemet om hur man på det ur behandlingssynpunkt mest 
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ändamålsenliga sättet skall fördela eleverna torde kunna analyseras en
dast med hjälp av forskning rörande samvariationer mellan egenskaper 
hos eleverna och utfallet vid olika behandlingstyper. 

Ett annat av de mer omfattande och betydelsefulla problemkomplexen 
rör v å r d t i d e n . Ungdomsvårdsskolornas behandling är tidsobestämd 
och avpassas efter varje elevs individuella behov. En alltför lång vistel
setid inom skolan kan liksom en alltför kort tid få menlig effekt på re-
socialiseringen. Vilka faktorer som bestämmer den optimala vårdtiden 
är dock tämligen oklart. Bland annat sammanhänger längden av den 
nödvändiga behandlingstiden med behandlingens art och intensitet och 
vidare torde stora skillnader föreligga mellan olika elevkategoriers be
hov. Problematiken på detta område kan enligt kommittén utredas en
dast genom att samspelet mellan vårdtid, elevegenskaper, behandlings
typ och behandlingsresultat blir föremål för systematiska studier. Ut
över de vinster i fråga om vårdresultat, som kan bli följden av en forsk
ning kring dessa frågor, borde ökade kunskaper i detta avseende också 
kunna leda till effektivare utnyttjande av vårdplatserna. Undersök
ningar rörande den lämpligaste vårdtiden bör företas även beträffande 
vistelsetiden på de slutna avdelningarna och längden av vården utom 
skolan. 

Till förstarangsuppgifterna för forskningen har kommittén vidare fört 
studiet av funktionssätt och behandlingseffekt hos de s p e c i a l a v 
d e l n i n g a r , som under slutna former svarar för vården av det mest 
anstaltsbesvärliga och svårbehandlade klientelet. Hur behandlingen inom 
de slutna vårdenheterna skall utformas för att ge bästa möjliga resultat 
framstår som en särskilt viktig fråga mot bakgrunden av att den slutna 
vården innebär moment som kan tänkas förstärka negativistiska attity
der, öka den asociala samhörigheten och på andra sätt inverka menligt 
på behandlingsutfallet. Kommittén påpekar dessutom att ungdomsvårds
skolornas verksamhet är uppbyggd kring öppenvårdsprinciper och att 
det därför är särskilt viktigt att undersöka effekten av från dessa prin
ciper avvikande inslag i vården. 

R y m n i n g a r n a och därmed sammanhängande problem utgör ett 
annat av de områden där behovet av forskning är avsevärt. En rymning 
betyder ett ödesdigert avbrott i behandlingen av den enskilde men stör 
också behandlingsrutinen och anstaltslugnet för de övriga eleverna och 
skapar irritation och förslitning hos personalen. De ekonomiska skade
verkningarna, de störda grannskapsrelationerna och publiciteten som 
minskar skolornas anseende är andra aspekter på rymningsproblemet. 
Här behövs bland annat studier av orsakssammanhangen bakom rym-
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ningarna och av vanerymmarnas personlighetsstruktur samt undersök
ningar av effekten av olika rymningshindrande åtgärder. 

Det sista av de problemkomplex, som kommittén preciserat såsom 
särskilt väsentliga, avser f ö r h å l l a n d e n a i n o m e l e v g r u p 
p e n . Erfarenheterna från andra vårdområden och från andra länder 
visar att den inbördes påverkan de intagna inom ett anstaltskollektiv ut
övar på varandra ofta får större effekt än personalens behandlingsan
strängningar. Man solidariserar sig med anstaltskamraterna, den krimi
nella och asociala identifieringen förstärks och attityderna förskjuts i en 
samhällsnegativ riktning. Det är ytterst angeläget att fastställa huruvida 
en sådan uveckling förekommer även inom ungdomsvårdsskolorna samt 
att undersöka på vilket sätt vården bör utformas för att eliminera eller 
minska riskerna för en sådan negativ kamratpåverkan. 

När det gäller att finna de lämpligaste formerna för behandlingsforsk
ningens bedrivande måste många synpunkter beaktas. Verksamheten 
kommer att omfatta både deskriptiva utredningar kring frågor av prak-
tisk-konkret natur och uppgifter av mer renodlat vetenskaplig karak
tär såsom hypotesprövningar, metodkonstruktioner och anställande av 
experiment. Forskningsarbetet kommer härigenom att sträcka sig över 
en vid skala från löpande rutinbetonad insamling och redovisning av 
statistiska data till avancerade forskningsuppgifter med komplicerad me
todik och under högt ställda vetenskapliga kvalitetskrav. En stor del av 
forskningsprojekten kommer att innefatta delfrågor av helt olika natur 
och avse samspelet mellan olika faktorer i vården. Behandlingsforsk
ningen måste därför bli av tvärvetenskaplig karaktär och kunna enga
gera forskare från skilda vetenskapsgrenar såsom exempelvis psykologi, 
psykiatri, pedagogik och sociologi. Kommittén har funnit det orealis
tiskt att förvänta att den omfattande och mångsidiga forskning, som 
ungdomsvårdsskoleverksamheten behöver, skulle kunna genomföras en
dast med anlitande av befintliga vetenskapliga institutioner. Ett särskilt 
forskningsorgan måste därför inrättas för detta ändamål. 

Andra problem sammanhänger med »forskningens frihet». Forsk
ningsorganets ställning måste vara så självständig att däri engagerade 
forskare får möjlighet att ägna sig åt sådana problem, som bedöms vara 
ur vetenskaplig synpunkt mest relevanta. Vidare måste val av hypoteser 
och metoder kunna företas av forskarna oberoende av kriminalpolitiska 
och liknande synpunkter. Samtidigt måste emellertid garantier finnas 
för att de frågeställningar, som de för vården ansvariga myndigheterna 
finner väsentliga, verkligen blir belysta. 
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Kommitténs uppdrag har gällt behandlingsforskning vid ungdoms
vårdsskolorna. Det är emellertid uppenbart att en stor del av ungdoms
vårdsskolornas problematik är gemensam för flera vårdområden. Detta 
gäller inte bara institutionsvård i olika former. Anknytning finns även 
till sådana sektorer som bland annat nykterhetsvården och den förebyg
gande barna- och ungdomsvården. Ungdomsvårdsskolornas behandlings
forskning bör därför ges sådan organisatorisk gestaltning att den vid 
behov kan anknytas till vetenskaplig verksamhet inom andra vårdom
råden och till social och kriminologisk forskning i övrigt. 

Vid sitt ställningstagande till den administrativa och organisatoriska 
utformningen har kommittén vidare haft att ta hänsyn till bland annat 
sådana frågor som rekrytering, handledning och utbildning av forskare, 
samordningen med vid andra institutioner bedriven forskning rörande 
ungdomsvårdsskolorna och informationsverksamheten rörande forsk
ningsresultaten. 

Kommittén diskuterar från dessa utgångspunkter olika möjligheter be
träffande forskningsorganets struktur och dess anknytning till andra in
stitutioner och myndigheter. De alternativ som mer grundligt har över
vägts, har utgjorts av ett fristående forskningsinstitut, anknytning till 
ett framtida socialforskningsinstitut, ett forskningsorgan under socialde
partementet och slutligen olika former av anslutning till den vid uni
versiteten bedrivna forskningen. 

Den lämpligaste lösningen har kommittén funnit vara att vid krimi
nalvetenskapliga institutet vid Stockholms universitet inrättas en särskild 
avdelning för behandlingsforskning med uppgift att verkställa av ve
derbörande myndighet beordrad forskning, att utföra självständig forsk
ningsverksamhet samt att uppmuntra och samordna i andra former be
driven forskning rörande ungdomsvårdsskolornas problem. Forskningen 
inom denna sektion skulle under första skedet avse endast ungdoms
vårdsskolorna men skulle senare kunna utvidgas till att omfatta vård-
och behandlingsfrågor även inom andra områden. 

Den vetenskapliga ledningen skall enligt förslaget ligga hos en nämnd 
bestående av representanter för olika vetenskapsgrenar. I nämnden bör 
också de verk och myndigheter som ansvarar för vårdarbetet vara re
presenterade. Under nämnden bör verksamheten ledas av en väl kvali
ficerad vetenskapsman, som bör få professors ställning. Kommittén har 
vidare föreslagit två fasta forskartjänster och därutöver möjlighet att 
anställa extra forskarpersonal. Därtill kommer amanuens- och biträdes
tjänster. Vid sina beräkningar av personalbehovet har kommittén ut-
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gått från att forskningsverksamheten kommer att successivt utvecklas. 
Det avgivna förslaget avser sålunda endast begynnelsestadiet. 

De beräknade löne- och driftskostnaderna uppgår i kommitténs för
slag till närmare en halv miljon kronor per år. Detta kan tyckas vara 
ett stort belopp. I själva verket rör det sig dock om endast storleksord
ningen 1—2 procent av de totala vårdkostnaderna. Till dessa bör läggas 
de kostnader som misslyckanden i vården drar med sig för bland annat 
polis- och domstolsväsendet och kriminal- och alkoholistvården. Det 
förefaller därför uppenbart att en investering i forskning, som kan leda 
till förbättrade behandlingsresultat rent ekonomiskt måste vara lönsam. 
Därtill kommer att samhället har ansvar för att ungdomar med sociala 
anpassningsstörningar på samma sätt som andra handikappade ungdo
mar får en adekvat behandling. Det framgår klart av kommitténs redo
visning att en sådan behandling inte kan komma till ctånd utan omfat
tande forskningsinsatser. 

Samarbetsorgan för ungdomsbrottsfrågorna 

Frågor som rör samhällets åtgärder mot ungdomsbrottsligheten handläggs av fle
ra olika myndigheter. Behovet att samordna ansträngningarna i den brottsbekäm-
pande verksamheten har sedan länge varit uppenbart. Genom flera cirkulär år 
1959 (SFS nr 474, 492 och 604) har Kungl Maj:t understrukit angelägenheten 
av samarbete på det lokala planet mellan polisen, socialnämnder, barnavårds
nämnder, nykterhetsnämnder, arbetsförmedlingsorgan, socialvårdskonsulenter, 
skyddskonsulenter och skolmyndigheter. Vidare har efter bemyndigande av Kungl 
Maj:t den 20 november 1959 inrättats statens ungdomsråd, vilket är kontakt- och 
samordningsorgan i ungdomsfrågor. Ungdomsrådet har främst att samordna och 
stimulera de frivilliga organisationernas arbete bland ungdom och för ungdoms
fostran och att främja samverkan mellan nämnda organisationer och berörda 
myndigheter samt med hem och skola. 

En ytterligare utbyggnad av de nu existerande samarbetsformerna på förevaran
de område är den nyligen av justitieministern efter bemyndigande av regeringen 
tillsatta samarbetskommittén för åtgärder mot ungdomsbrottsligheten. Statsrådet 
Kling framhåller att det framför allt är angeläget att samordna den verksamhet, 
som bedrivs av de centrala organen, vilka är inkopplade på åtgärderna mot ung
domsbrottsligheten. Detta är inte minst betydelsefullt i samband med att brotts
balken träder i kraft med dess påföljdsystem för unga lagöverträdare. Redan nu 
förekommer givetvis kontakter mellan berörda myndigheter. Vid regelbundna 
sammankomster för berörda centrala myndigheter skall dryftas gemensamma pro
blem i syfte att söka samordna de administrativa åtgärderna i brottsbekämpande 
syfte. 

Följande ledamöter jämte ersättare har förordnats: för riksåklagarämbetet 
riksåklagaren Emanuel Walberg, samarbetsorganets ordförande, ersättare bitr 
riksåklagaren Werner Ryhninger; för fångvårdsstyrelsen generaldirektören Torsten 
Eriksson, ersättare byråchefen Erik Nyman; för socialstyrelsen generaldirektören 
Ernst Bexelius tillika ersättare för samarbetskommitténs ordförande, ersättare byrå
chefen Göta Rosén; för medicinalstyrelsen generaldirektören Arthur Engel, ersät
tare överinspektören Karl Grunewald; för skolöverstyrelsen generaldirektören 
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Vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever 

Av sekreterare OLOV MATTSON 

Samhällets förebyggande resurser inom barna- och ungdomsvården har 
under de senaste åren — inte minst under 1940- och 1950-talen — re
lativt kraftigt utvecklats, varför de sk lindrigare vanartsfallen i allt 
mindre utsträckning krävt anstaltsvård och framför allt inte vård vid 
ungdomsvårdsskola. Samtidigt har skolorna successivt tillförts sådana 
ungdomsgrupper som tidigare varit föremål för samhällets reaktion i 
andra former. Till detta kommer att ungdomskriminaliteten visat sig 
öka och gå längre ner i åldrarna samt att eleverna i allt större utsträck
ning är svårare skadade i både anlags- och miljöavseende. Ungdoms
vårdssko] eorganisationen har därför fortlöpande behövt överses och ut
byggas för att kunna lösa sina uppgifter beträffande det hårt gallrade 
restklientel som skrivs in som elever vid skolorna. Upprustningen av sko
lorna under 1950-talet grundades i stort sett på förslag av ungdoms
vårdsskoleutredningen och kommittén för ungdomsvårdsskolorna. En hu
vuduppgift för den förstnämnda utredningen var att föreslå en sådan 
förstärkning av skolorna, att dessa skulle sättas i stånd att bättre be
mästra situationen med klientelförsämringen, vilken skapade stora svå
righeter såväl inom skolorna som för allmänheten i skolornas närhet. 
Kommittén för ungdomsvårdsskolorna hade att i första hand undersöka 
vilka åtgärder som borde vidtas för att snabbt avveckla den tidigare rå
dande platsbristen vid skolorna; i andra hand skulle denna kommitté 
utarbeta ett program för organisationens utbyggnad under de närmaste 
åren. I slutet av 1950-talet hade statsmakterna emellertid inte tagit slut
lig ställning till vare sig arbetskraftsbehovet för eller organisationen av 
ungdomsvårdsskoleelevernas vård i annan form än som ren institutions
vård. Dessa frågor bedömdes i stort sett kunna stå öppna i avbidan på 
ikraftträdande av den lagstiftning som skulle ersätta 1924 års barna
vårdslag. Till detta ställningstagande medverkade att andra problem, så
som framgått av det anförda, pockat på snara lösningar. 

Ungdomsvårdsskolorna i 1960 års barnavårdslagstiftning; 
vård utom skola 

Barnavårdskommitténs år 1956 avgivna betänkande om ny barnavårds
lag bearbetades inom socialdepartementet efter de synpunkter som re
missvägen framförts. År 1960 framlades propositionen om ny barna
vårdslag, som antogs av riksdagen samma år och som trädde i kraft med 
ingången av år 1961. Någon genomgripande omgestaltning av barna
vårdslagstiftningen skedde inte genom den nya barnavårdslagen — i det 
följande Bvl — som i väsentliga delar, bl a beträffande ungdomsvårds-
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skolorna och verksamheten vid dessa, bygger på 1924 års barnavårdslag. 
Beträffande ungdomsvårdsskolorna meddelas i Bvl endast vissa grund
läggande bestämmelser om skolornas organisation, om inskrivning av 
elever, om olika vårdformer samt om utskrivning o d. I övrigt regleras 
ungdomsvårdsskolorna och deras verksamhet väsentligen i stadgan för 
ungdomsvårdsskolorna. Därjämte är kungörelsen om övervakning enligt 
Bvl tillämplig i fråga om vård utan skola av ungdomsvårdsskoleelever. 

De i 1924 års barnavårdslag använda begreppen u t a c k o r d e r i n g 
och v i l l k o r l i g u t s k r i v n i n g ersattes genom Bvl med termen 
v å r d u t o m s k o l a . Såsom skillnad mellan å ena sidan utackorde
ring och villkorlig utskrivning och å andra sidan vård utom skola må i 
detta sammanhang följande fem förhållanden anges: 

1 :o) Motiven för vården utom skola av ungdomsvårdsskoleelever — 
och för ungdomsvårdsskolevården över huvud taget — har starkt beto
nat betydelsen av elevs utplacering för vård under friare former i alla de 
fall detta är möjligt. 

2:o) Det har kraftigt understrukits barnavårdsnämndernas subsidiära 
ansvar för de av dem för samhällsvård omhändertagna, vilka de fått in
skrivna såsom elever vid ungdomsvårdsskolorna. 

3:o) Ungdomsvårdsskoleelevs vård utom skola kan inte äga rum i 
elevens föräldrahem, enär den som anses kunna återföras till föräldrarna 
eller annan fostrare annat än tillfälligt, såsom för permission, bedöms 
inte längre behöva vara inskriven som elev vid ungdomsvårdsskola. 

4:o) Det formella förfarandet för elevs vård utom skola har blivit 
mera formbundet än vad som var fallet enligt tidigare lagstiftning. 

5:o) En helhetssyn har eftersträvats i avseende på ungdomsvårdsskole
vården — vare sig den äger rum i skolan eller annorstädes genom sko
lans försorg — något som medfört att de båda vårdformerna vård inom 
skola och vård utom skola skall vara lika betydelsefulla och, i görligaste 
mån, komplettera varandra. 

Utredning om vården utom skola 

Vid anmälan av frågan om anslag till ungdomsvårdsskolorna för bud
getåret 1961/62 anförde dåvarande departementschefen — efter en er
inran om de nedslående vårdresultaten vid skolorna — att tyngdpunk
ten i fortsättningen måste läggas på åtgärder som syftar till en förbätt
ring av vårdresultaten och skolorganisationens effektivitet i övrigt. Vård-
och behandlingsmetoder, arbetsträning och utbildning, personalrekryte
ring och personalutbildning samt en rationell organisation av både 

154 



vårdarbetet och skolomas förvaltning bedömdes därvid vara bland de 
frågor som trädde i förgrunden. Detta departementschefens uttalande 
kom i tiden strax efter propositionen om Bvl (prop nr 83 resp nr 10 år 
1960). 

I anledning av motioner behandlades vid 1960 års riksdag frågan om 
vidgad användning av familjevård vid omhändertagande av barn och 
ungdom för samhällsvård. I statsutskottets av riksdagen gillade utlå
tande (nr 90) uttalades, att det vore önskvärt med ökad tillgång på hem 
som lämpade sig för familjevård. Sådan vård vore mången gång att före
dra framför vård vid ungdomsvårdsskola. Det syntes därför motiverat 
att närmare undersöka betingelserna för att familjevård i vidgad om
fattning skulle komma till användning vid de ungas omhändertagande. 

Frågan om anordningar för vård utom skola behandlades i 1961 års 
statsverksproposition. Socialstyrelsen yrkade för budgetåret 1961/62 •— 
förutom en kraftig uppräkning av de för vård utom skola avsedda med
len — bl a att ett antal tjänster för arbetsuppgifter sammanhängande 
med ifrågavarande vårdform skulle inrättas vid olika skolor. I sitt ytt
rande häröver anförde statskontoret, att innan frågan om inrättandet 
av ett större antal tjänster på detta område upptogs till mera ingående 
prövning en undersökning och kartläggning borde ske av eftervårdsas
sistenternas och -konsulenternas arbetsuppgifter. Även statens orga
nisationsnämnd ansåg det motiverat att utreda denna fråga. En sådan 
utredning borde enligt nämndens mening också omfatta skolornas be
fattning i övrigt med eftervårdsfrågor. 

Vad nu refererats ledde till bemyndigande den 30 juni 1961 för då
varande socialministern att tillkalla högst tre utredningsmän för utred
ning av frågan om effektivare åtgärder för vård utom skola av ung
domsvårdsskoleelever m m. Med stöd av bemyndigandet tillkallades så
som utredningsman byråchefen Göta Rosén, ordförande, ledamoten av 
riksdagens andra kammare, poliklinikläkaren Elisabet Sjövall och fd 
rektorn för Sundbo yrkesskola Arvid Tågmark. Utredningsmännen har 
antagit benämningen 1961 års utredning om effektivare åtgärder för 
vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever. I det följande används be
nämningen 1961 års utredning eller utredningen. 

Direktiven för 1961 års utredning 

I anförandet till statsrådsprotokollet med hemställan att tillkalla utred
ningsmän för utredning av frågan om effektivare åtgärder för vård 
utom skola av ungdomsvårdsskoleelever m m erinrades om olika utta-
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landen och förslag i fråga om ungdomsvårdsskolorna och anordningar 
för vård utom skola (jämför ovan). Ehuru resurserna för vård utom 
skola ökats, hade vårdformen ännu inte utbyggts och anordnats på ett 
tillfredsställande sätt, varför det befanns nödvändigt att utreda frågan 
hur vården utom skola lämpligen skulle organiseras och bedrivas. Där
vid borde den allmänna riktpunkten vara att vården utom skola skulle 
så anordnas att den bleve en vårdform som kunde minska behovet av 
anstaltsvård, så långt möjligt minska återtagningar av elever till skolor
na och i övrigt tjäna som ett effektivt instrument för elevernas återan
passning till samhället. Den av riksdagen begärda utredningen om vid
gad användning av familjevård borde utredas i avseende å ungdoms
vårdsskoleklientelet. Mot bakgrunden av en kartläggning av tillämp
ningen av vården utom skola borde organisatoriska frågor klargöras be
träffande eftervårdsassistenterna och -konsulenterna. I direktiven •— som 
avslutas med uttalande om att vad däri berörts inte finge betraktas som 
någon fullständig redovisning av frågor, sammanhängande med vård 
utom skola, varför till behandling borde upptas även andra spörsmål 
av betydelse för tillgodoseende av syftet med utredningen •— finns in
taget följande uttalande, som i sak kan sägas vara både direktiv och 
principuttalande om ungdomsvårdsskolevården : 

»En fullgod tillsyn och hjälp åt elev då denne vårdas utom skolan tor
de vara av väsentlig betydelse för ett gott resultat av vården. I prin
cip råder inte någon skillnad på skolans ansvar för elev vare sig denna 
vårdas inom eller utom skola. Det är därför av vikt att elev även då 
han är utplacerad från skolan blir föremål för alla ändamålsenliga be
handlingsåtgärder. Särskilt bör möjligheterna att för sådana elever till
godose behovet av fortsatt medicinsk-psykologisk behandling uppmärk
sammas. Vidare bör barnavårdsnämndernas och arbetsmarknadsorga
nens medverkan i arbetet att återanpassa eleven beaktas. Dessutom bör 
frågorna om ett lämpligt anordnande av samarbete med kriminalvår
dens eftervårdsorganisation undersökas. 

Vidare bör frågor som sammanhänger med övervakarinstitutionen 
övervägas. Det intresse för insatser på detta område som kan finnas hos 
olika ideella sammanslutningar bör tillvaratas och lämpliga former för 
dess utnyttjande undersökas.» 

Genom Kungl brev den 18 november 1963 har åt 1961 års utred
ning uppdragits att verkställa utredning och till Kungl Maj :t inkomma 
med förslag i fråga om beredande av ökade möjligheter att bistå unga 
personer, som löper fara att utvecklas i asocial riktning. Dessa direktiv 
för ett vidgat utredningsarbete sammanhänger med att riksdagen — med 
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överlämnande till Kungl Maj :t av andra lagutskottets av riksdagen god
tagna uttalande nr 58 i anledning av dels proposition med förslag till 
lag om ändrad lydelse av 33 och 87 §§ Bvl, dels i ämnet väckta motio
ner — som sin mening givit Kungl Maj :t till känna vad utskottet anfört 
om behovet av utredning och åtgärder. Samtidigt som direktiven på an
givet sätt vidgats för 1961 års utredning har Kungl Maj:t dels upp
dragit åt polisberedningen att efter samråd med socialstyrelsen framläg
ga förslag rörande formerna för samarbete mellan barnavårdsnämnder 
och polis, dels föreskrivit att 1962 års ungdomsutredning vid fullgöran
det av sitt uppdrag skall ta i beaktande vad andra lagutskottet anfört 
om stöd åt ungdomens egna organisationer. 

Delbetänkanden av 1961 års utredning — nu återstående arbete 

Den 17 september 1962 avgav 1961 års utredning promemoria med för
slag om ändringar i ungdomsvårdsskolestadgan m m (Socialdeparte
mentets stencil 1962: 3), vari redovisades vissa författningstekniska spörs
mål i gällande ungdomsvårdsskolestadga jämte formulären för utred
ning enligt 31 § d) och elevjournal enligt 55 § andra stycket samma 
stadga. Den 28 juni 1963 överlämnade utredningen till socialministern 
delbetänkandet »Vård utom ungdomsvårdsskola — organisation och 
principer» (Socialdepartementets stencil 1963: 4), vari behandlades bl a 
ställningstagande till socialstyrelsens eftervårdsorganisation och vissa 
förslag i avseende på ungdomsvårdsskolornas personalbehov med hän
syn till elevernas vård utom skola. Dessutom analyserades familjevård 
för ungdomsvårdsskoleelever och förutsättningarna för en vidgad an
vändning av denna vårdform inom ramen för vården utom skola. Den 
12 juni 1964 överlämnade 1961 års utredning till socialministern ett del
betänkande, benämnt »Ungdomsvårdsskoleelevers vård utom skola i 
kollektiva former» (Socialdepartementets stencil 1964:4), vari bl a re
dovisas olika förslag beträffande kollektiva inrättningar samt beträf
fande allmänna utgifter för och kyrko- och mantalsskrivning av elever 
som vårdas utom skola. Delbetänkandet den 12 juni 1964 är ett kom
plement till delbetänkandet den 28 juni 1963. 

I det följande skall olika överväganden och förslag av 1961 års ut
redning relativt kortfattat redovisas jämte något om den bakgrund som 
utredningen funnit vara betydelsefull. Endast en mera fragmentarisk 
redogörelse kan här ifrågakomma. 

1961 års utredning har inte slutfört sitt arbete i och med överläm
nandet av delbetänkandet den 12 juni 1964. Det återstår för utredning-
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en att bl a slutligt redovisa ställningstaganden till frågorna rörande om
fattningen och sättet för utom skola vårdade ungdomsvårdsskoleelever! 
medicinsk-psykologiska behandling. Dessa frågor har bedömts böra när
mare övervägas liksom frågor sammanhängande med övervakarinstitu
tionen samt utbildningen av övervakare och andra frivilliga medhjäl
pare i ungdomsvårdsskolornas arbete. Samtidigt med slutförandet av nu 
angivna utredningsarbete skall utredningen behandla de frågor som in
nefattas i tilläggsdirektiven den 18 november 1963. Dessa senare pro
blem bedöms vara av allvarlig natur och påfordra skyndsamma åtgär
der. Utredningen har dock ansett sig böra i första hand slutföra det ut
redningsarbete som direkt har samband med frågan om effektivare åt
gärder för vård utom skola av ungdomsvårdsskoleelever. Såsom framgår 
av avslutningen i direktiven för 1961 års utredning kan även andra frå
gor än de ovan angivna komma att upptas till behandling. 

Författningstekniska spörsmål 

I promemorian den 17 september 1962 uttalade 1961 års utredning att 
bestämmelserna i ungdomsvårdsskolestadgan, rätt tolkade i enlighet med 
förarbetena till 1960 års barnavårdslag, är ägnade såsom ett riktigt un
derlag för ett progressivt arbete med vården utom skola. Vissa bestäm
melser i ungdomsvårdsskolestadgan borde dock ändras för att under
lätta en mera flexibel vård och göra stadgan mera lättbegriplig; skrift
liga vägledningar och anvisningar, vilka erfarenhetsmässigt sällan hålls 
intakta, skulle inte behöva gälla annat än detaljer. Utredningens förslag 
i dessa delar har inte föranlett några mera väsentliga ändringar i ung
domsvårdsskolestadgan. 

I delbetänkandet den 12 juni 1964 föreslog 1961 års utredning att 
samma regler om kyrko- och mantalsskrivning skall gälla för utom skola 
vårdade elever som för de elever som vårdas inom skola. Enligt gäl
lande bestämmelser skall elev som vårdas utom skola egentligen kyrko-
och i sinom tid mantalsskrivas på den ort där han erhåller vård utom 
skola, något som av praktiska skäl är mindre lämpligt och sällan före-, 
kommer. Uppenbara fördelar bedöms av utredningen vara förknippade 
med den praxis som nu i allmänhet tillämpas av ungdomsvårdsskolorna 
i strid mot gällande bestämmelser, dvs någon ändring sker inte beträf
fande kyrko- och mantalsskrivning under hela den tid som vården vid 
ungdomsskola pågår. 

Viss del av vården inom skola föreslås av 1961 års utredning i del
betänkandet den 12 juni 1964 bli överförd till området för vården utom 
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skola. Detta gäller ungdomsvårdsskoleelevers vård på utskrivningsavdel
ningar i tätort utanför vederbörande skola. Denna vård bedöms till mål
sättning och omfattning vara av samma art som ifrågakommer såsom 
vård utom skola. Termen utskrivningsavdelning — bildad enligt termi
nologin i 1924 års barnavårdslag — föreslås, såsom nedan skall refereras 
i samband med förslagen om ungdomshem, inte mera komma till an
vändning för dessa avläggare till ungdomsvårdsskolor. 

Såsom nedan skall omnämnas i samband med redogörelsen för Skid-
och Friluftsfrämjandets medverkan i vården av ungdomsvårdsskole
elever bedöms den vård som möjliggörs genom denna organisations 
medverkan framdeles böra planeras såsom vård inom skola. För närva
rande äger denna vård rum såsom vård utom skola. 

Regionala konsulenter och vården utom skola — översiktligt och 
långsiktigt arbete för vårdformen 

I nykterhetsvårdsutredningens betänkande om översyn av nykterhetsvår
den (SOU 1961:58) förordades att den till länsnykterhetsnämnderna 
knutna konsulentverksamheten skulle samordnas med närbesläktad kon
sulentverksamhet och att länsnykterhetsnämnderna därmed skulle upp
höra. Denna tanke på samordning av konsulentverksamheten inom so
cialvården återkommer i socialvårdskonsulehtutredningens betänkande 
om den statliga konsulentverksamheten på socialvårdens område (SOU 
1963: 30) och i 1961 års utrednings delbetänkande den 28 juni 1963, i 
detta delbetänkande beträffande regional medverkan i ungdomsvårds
skolornas arbete med vården utom skola. 

Skyddskonsulentorganisationen inbegrips inte i de förslag som social-
vårdskonsulentutredningen och 1961 års utredning framlagt. Samarbets
frågor de olika konsulentorganen emellan berörs dock och det uttalas, 
att ett intensifierat samarbete kan leda till att frågan om ytterligare sam
ordning av statlig konsulentverksamhet framdeles bör omprövas. De kon
sulenter som närmast berörs av de framlagda förslagen är — utöver re
dan nämnda socialvårdskonsulenter, nykterhetsvårdskonsulenter och 
eftervårdskonsulenter — länsstyrelsernas barnavårdskonsulenter, social
vårdsförbundens (barnavårdsförbundens) barnavårdsombud samt social
styrelsens familjevårdskonsulent (placerad på styrelsens skolbyrå). 

1961 års utredning — som ingående penetrerade och redovisade efter
vårdskonsulenternas arbetsuppgifter — uttalade bl a följande om den 
framtida konsulentorganisationens arbete i avseende på vården utom 
skola. 
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Översiktligt och långsiktigt arbete för effektivisering av ungdoms
vårdsskoleelevernas vård utom skola bör under socialstyrelsen handhavas 
av i första hand regionala konsulenter. Gestaltningen av en konsulent
organisation för ungdomsvårdsskolorna bör utformas så, att den har 
möjlighet att fortlöpande ägna omsorg åt de åtgärder som erfordras för 
vårdens rätta bedrivande. Nödvändig intensifiering av de olika ung
domsvårdsskolornas verksamhet för elevernas vård utom skola bör främst 
äga rum genom de olika skolorna. Härför bör dessa kunna anlita konsu-
lcntorgan med kännedom om samtliga de möjligheter som socialvården 
rent praktiskt förfogar över. 

Förslag om ändring av eftervårdskonsulenternas arbetsuppgifter i rikt
ning mot vad ovan angetts bör dock inte ses som en isolerad fråga för 
ungdomsvårdsskoleorganisationen; olika fristående konsulenter för skilda 
grenar av socialvården bör så vitt möjligt undvikas. Å andra sidan bör 
vid samordning av den sociala konsulentverksamheten ungdomsvårds
skolornas problem i tillbörlig utsträckning beaktas vid bestämmande av 
arbetsuppgifterna i detalj för regionala länsorgan. 

I detta sammanhang kan erinras om att statsmakternas ställningsta
gande till frågan om den regionala konsulentorganisationen inom social
vården tills vidare bedömts böra anstå med hänsyn till pågående över
syn av socialstyrelsens organisation. Dessa båda frågor har ju också ett 
intimt samband. 

1961 års utredning bedömer det orealistiskt att räkna med att de olika 
ungdomsvårdsskolorna kan frigöras från översiktligt och långsiktigt ar
bete med vården utom skola. Fastmer måste skolorna kraftigt engagera 
sig i detta arbete, vars nödvändighet är synnerligen påtaglig. Denna 
aspekt har utredningen berört i såväl delbetänkandet den 28 juni 1963 
(jämför ovan) som delbetänkandet den 12 juni 1964. 

Enligt utredningen är uppenbara fördelar förknippade med sådana 
placeringar som fortlöpande kan användas för elevers vård utom skola. 
Personer i de hem och på de arbetsplatser som här kommer i fråga skaf
far sig så småningom erfarenheter om elevers beteende. Vederbörande 
skola erhåller genom dessa kontinuerliga placeringar och kontakter 
grundligare kännedom om varje placerings möjligheter utifrån olika syn
punkter samt ökar successivt sina förutsättningar att lämna de frivil
liga medhjälparna kvalificerad ledning. En systematisk upparbetning av 
ett antal placeringsmöjligheter, som fortlöpande kan erbjudas för vård
formen, är på lång sikt dessutom arbetskraftsbesparande för skolorna. 

För att vad ovan angetts skall kunna genomföras bör skolorna ha 
personella resurser att i samråd med socialstyrelsen och regionala kon-
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sulenter arbeta med kurser, konferenser o d för övervakare, familje
vårdsföräldrar och andra frivilliga medhjälpare. Dessutom bör arbetet 
för skolorna även i annat avseende underlättas. Detta bedöms ske ge
nom garantibidrag för elevers vård utom skola, för ackvisition av lär
lings- och arbetsanställningar, lämpliga för den typ av elever som ve
derbörande skola tilldelas, samt av goda, enskilda hem, lämpliga att ta 
emot elever för familjevård. Varje skola föreslås av utredningen få slu
ta avtal med arbetsgivare och familjevårdsföräldrar om kontinuerliga 
placeringar av elever. Detta kan bli möjligt genom att anslagsposten 
»Vård utom skola» förklaras vara avsedd även för sådana garantibidrag 
som skall utgå då avtalad placering inte utnyttjas. Socialstyrelsen bör 
enligt vad utredningen närmare utvecklar i delbetänkandet den 12 juni 
1964 meddela de anvisningar och föreskrifter som fortlöpande visar sig 
erforderliga för ändamålsenlig utveckling av de åtgärder som blir möj
liga genom ändringen. Denna form av garantibidrag bör dock maxime
ras i avseende å såväl beloppet — enligt utredningen föreslagsvis fyra 
kronor för dag till arbetsgivare och högst rumshyran och andra därmed 
jämförbara fasta kostnader till familjevårdsföräldrar — som tiden — 
enligt utredningen förslagsvis så att garantibidrag kan utgå högst trettio 
dagar i följd. 

Behandlingsplanering vid ungdomsvårdsskolorna 

Som grund för varje ungdomsvårdsskolas arbete med vården utom sko
la — liksom självfallet med vården inom — bör alltså enligt 1961 års 
utredning ligga en samlad erfarenhet om vilka placeringar som är mest 
ändamålsenliga för den typ av elever som skolan tillförs. Utifrån den 
enskilde elevens behov av individuell vård, fostran och utbildning bör 
överväganden göras om det lämpligaste sättet att nå fram till hans re-
socialisering. Varje utplacering från vården inom skola och varje om
placering inom vården utom skola bör kunna ske i enlighet med upp
rättad behandlingsplan för respektive elev jämte de erforderliga juste
ringar av planen, vartill behandlingen och elevens beteende ger anled
ning. 

1961 års utredning har kraftigt understrukit vikten av en rationell be
handlingsplanering vid ungdomsvårdsskolorna. En sådan erfordras be
träffande ungdomsvårdsskoleklientelet i minst lika hög grad som vid 
fangvårdsanstalterna, där sådan planering som regel är obligatorisk. Vid 
upprättandet av behandlingsplan för en elev bör erforderliga åtgärder 
bedömas för hans vård utom skola i den utsträckning som då kan över
blickas. Behandlingsplan — som av 1961 års utredning föreslås vara 

11 —640090. Soc. Medd. nr 7—8 161 



skriftligt utformad — synes böra uppta bedömning av bl a lämplig ut
bildning, arbetsgren vid vården inom och utom skola, behov av fritids
sysselsättning, medicinsk terapi samt samtal i grupp och enskilt. Det an
ses som regel vara lämpligt att varje behandlingsplan kommer till stånd 
efter skolans samråd med vederbörande barnavårdsnämnd och arbets
förmedlingsorgan. Stor vikt bör dessutom läggas vid realistiska försök 
att aktivera eleven själv och dennes målsmän i planerna att nå en kon
kret lösning på lång sikt av de problem som lett till elevens intagning i 
ungdomsvårdsskola. Kortsiktiga lösningar, hur värdefulla de än kan 
vara, hjälper ofta inte eleven ifrån annat än rent akuta problem. 

För att underlätta genomförandet av behandlingsplaneringen vid ung
domsvårdsskolorna är det enligt 1961 års utredning viktigt att barna
vårdsnämndernas utredningar om dem som inskrivs vid skolorna är till
räckligt klarläggande så att dessa utredningar kan ligga till grund för 
skolornas arbete. Barnavårdsnämnds utredare samlar in och samman
ställer utredningsmaterial i samband med nämndens beslut om omhän
dertagande och i samband med nämndens beslut att ansöka om plats 
vid ungdomsvårdsskola. Dessa båda beslut liksom utredningar för dessa 
beslut behöver inte sammanfalla i tiden. För behandlingsplanering vid 
ungdomsvårdsskola bör barnavårdsnämnds utredare ha redovisat sådana 
faktorer som bedöms komma att från behandlingssynpunkt bli av bety
delse för den utredningen avser. 

Ett rationellt arbete med behandlingsplanering vid ungdomsvårdssko
lorna erfordrar att organisationen inom varje ungdomsvårdsskola funge
rar tillfredsställande. 1961 års utredning har uttalat sig dela den från 
flera skolor framförda uppfattningen att personalresurserna för admi
nistration och institutionell vård ännu är otillräckliga. Det ingår dock 
inte i utredningens åtaganden att framlägga förslag om kontors- och ka
meralpersonal för skolorna; inte heller är det utredningens uppgift att 
göra någon översyn beträffande personalresurserna för vården inom 
skola. 

Familjevård m m 

Såsom torde ha framgått av vad inledningsvis relaterades om 1960 års 
barnavårdslagstiftning, om utredning av vården utom skolan och om di
rektiven för 1961 års utredning har det för denna utredning gällt att 
bl a redovisa möjligheterna m m för en vidgad användning av familje
vård för ungdomsvårdsskoleeleverna. Innan här sammanfattas något om 
vad utredningen anfört i denna del skall två klarlägganden göras för att 
bringa terminologisk reda i begreppet familjevård. 
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Den ursprungliga betydelsen av familjevård hänför sig till den vård 
som bereds någon i enskilt hem, om placering ägt rum i hemmet som 
alternativ till anstaltsvård. Utplaceringarna från mentalsjukhusen, sär
skolorna etc till anlitade enskilda hem sker alltså som familjevård; lika
så är vård i enskilt hem enligt 36 § Bvl i allmänhet att anse som fa
miljevård. Då 7 kap Bvl är tillämpligt — vilket inte är förhållandet be
träffande ungdomsvårdsskoleelever — används dock termen fosterbarns
vård. Som bekant har termen familjevård kommit till användning även 
i annat sammanhang. Inom kommunal socialvård avses med familje
vårdsprincipen (eller familjeprincipen) olika administrativa eller kura-
tiva strävanden, ägnade att förbättra den enskildes kontakter med so
cialvården och möjliggöra en effektiv socialvård. I denna framställning 
liksom i 1961 års delbetänkanden användes ordet familjevård i sin ur
sprungliga betydelse. Parentetiskt må här inflikas, att vad som inom 
den kommunala socialvården avses med familjevårdsprincipen hänför 
sig till enskilda hjälpbehov (familjers och familjemedlemmars behov av 
en socialvårdande centrering för att förebygga eller lösa vissa problem). 
F a m i l j e v å r d s p r i n c i p e n t o r d e i n t e d i r e k t k u n n a 
a n l ä g g a s p å l å n g s i k t i g t o c h ö v e r s k å d l i g t a r b e t e 
i n o m s o c i a l v å r d e n . Termen familjeprincipen används, särskilt 
förr, också inom anstaltspedagogiken ; vård i institutioner sker enligt fa
miljeprincipen då förhållandena inom institutionerna görs likartade dem 
som råder i ett hem, t ex genom att föreståndaren är gift med husmo
dern och dessa jämte familjen i övrigt tillbringar viss del av sin fritid 
tillsammans med de i institutionen intagna. 

Det torde stå klart för envar, att den definition av familjevård, som 
ovan begagnats måste bli relativt vid. Varje placering av exempelvis en 
ungdomsvårdsskoleelev i enskilt hem kommer ju att falla in under defi
nitionen och detta gäller även i sådant fall att det enskilda hemmet av
sett att bereda eleven allenast ett hyresrum. 1961 års utredning fann 
sig därför i delbetänkandet den 28 juni 1963 ha anledning att definiera 
begreppet »vård i enskilt hem» (jämför 36 § Bvl) och dess relation till 
begreppet »familjevård» såsom sistnämnda begrepp bör fattas vid en 
konstruktiv uppläggning av principer för denna vårdform inom ramen 
för vård utom skola, överväganden beträffande dessa terminologiska 
frågor o d kan sammanfattas enligt följande. 

Med vård i enskilt hem avser 1961 års utredning alla placeringar av 
elever i enskilda vårdmiljöer, oavsett graden av engagemang i vården 
från familjens sida. Relationerna mellan elev och familj kan stundom 
vid sådan placering jämföras med vad som förekommer vid ett ordinärt 
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hyres- eller inackorderingsförhållande, tillkommet främst för att tillför
säkra den inackorderade en materiellt ordnad tillvaro. Med familjevård 
av ungdomsvårdsskoleelever avser utredningen sådan placering där kraf
tigare engagemang i vården från vederbörande familjs sida förutsätts 
och där denna måste vara beredd att åta sig ett visst ansvar för eleven; 
i detta ansvar ligger, att hemmet bör kunna vidta vissa åtgärder, var
till elevens beteende kan ge anledning, eller, i samförstånd med veder
börande skola, verka för att lämpliga åtgärder kommer till stånd. Fa
miljevårdsverksamheten bör ordnas så, att behandlingen däri kan till
godose de individuella behoven hos varje elev eller svara mot de skilda 
resurserna hos honom. För 1961 års utredning har det alltså gällt att 
uppdra riktlinjer, vilka kan ligga till grund för en utökad familjevårds
verksamhet från skolorna. 

Redan inledningsvis i detta sammanhang bör framhållas, att 1961 
års utredning såväl i delbetänkandet den 28 juni 1963 som i delbetän
kandet den 12 juni 1964 framhållit, att placering i familjevårdshem är 
olämplig för en del ungdomsvårdsskoleelever även efter en längre tids 
vård inom skola. För vissa av de elever som först kunnat placeras i fa
miljevårdshem erfordras dessutom även andra placeringsalternativ så
som ett senare led i behandlingen under vård utom skola. 

Utgångspunkten för en lämplig familjevårdsverksamhet vid ungdoms
vårdsskolorna kan enligt 1961 års utredning inte vara det praktiska till
vägagångssätt som skolorna för närvarande i stor utsträckning tvingas 
använda. Detta inger enligt utredningen betänkligheter, framför allt med 
hänsyn till det svåra klientel det här är fråga om. Från skolornas sida 
framhålls också det otillfredsställande i nedanstående, från delbetänkan
det den 28 juni 1963 (sid 98 f) citerade arbetssätt, vilket emellertid hit
tills ofta varit ofrånkomligt, främst beroende på att tillräcklig personal 
för vårdformen inte tilldelats skolorna: 

»Som bedömningsgrund vid urval av hem har skolan inte sällan tillgäng till 
endast summariska och allmänt positiva uttalanden från barnavårdsnämnder. 
Hemmet kan därför presenteras för eleven endast på ett sätt, som för honom 
knappast möjliggör ställningstagande till annat än dess geografiska läge. Place
ringen som skall komma till stånd tillgår därefter så, att eleven på skolan erhål
ler färdbiljett till en plats, där han möts av människor, som han aldrig tidigare 
träffat och om vilka han erhållit mycket sparsamma upplysningar. Även familjens 
orientering om eleven är ofta knapphändig. Inte heller i den fortsatta kontakten 
mellan skola och familj förekommer alltid personliga sammanträffanden. Kontak
ten ombesörjs per telefon och brev, varvid elevens (miss-)skötsamhet synes vara 
helt utslagsgivande för omfattningen härav.» 

Den framtida verksamheten med familjevården från ungdomsvårds
skolorna måste enligt 1961 års utredning bygga på helt andra förutsätt
ningar än som nu är möjlig. Som grund för det fortsatta arbetet att möj-
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liggöra för skolorna att klara uppgiften att resocialisera det svårbehand-
lade restklientel det här är fråga om bör ligga följande principer. Där
vid har utgångspunkten varit, att vården utom skola skall vara så beskaf
fad att förutsättningar skapas för större självständighet hos eleverna i 
den takt som dessa kan vara kapabla att klara sådan. Detta skall såsom 
påpekats gälla även i avseende på urvalet av hem för elevers familje
vård. I denna verksamhet bör inrymmas, å ena sidan mycket skyddade 
miljöer med tonvikt på vård och med små krav på elevernas arbetspres
tationer, å andra sidan behandlingsformer med stort utrymme för själv
ständighet och avsevärda krav på arbetsinsatser i eller utom hemmet. 

Om placering i familjevårdshem kan ifrågakomma för elev — utifrån 
behandlingsplanen för eleven jämte de erforderliga justeringar av pla
nen, vartill behandlingen och elevens beteende ger anledning •— bör pla
cering på lämpligt sätt äga rum i ett väl valt familjevårdshem. Dessför
innan måste det ha skapats goda relationer mellan hemmet och eleven; 
detta är oftast förutsättning för den fortlöpande behandlingen av ho
nom. Det är därjämte av väsentlig vikt att hemmet kan påräkna stöd 
och vägledning från den skola, vari eleven är inskriven. Samarbetet mel
lan skola och hem bör således inte inskränkas till att omfatta endast de 
akuta situationer som direkt framtvingar kontakt för elevs omplacering 
eller återtagning för vård inom skola. Tilltänkta familjevårdsföräldrar 
bör alltid veta att vederbörande skola ingriper, så snart svårlösta pro
blem uppstår i elevens behandling. Skolan och den för eleven förord
nade övervakaren skall alltså vara ett verkligt stöd för familjevårdshem
met i dess arbete med eleven. 

För att återgå till nuvarande verksamhet med ungdomsvårdsskole
elevernas familjevård kan omnämnas, att enligt en undersökning, som 
1961 års utredning lät verkställa beträffande förhållandena under andra 
halvåret 1961, omkring 40 procent av de elever som under denna tid 
vårdats utom skola erhållit placering på ett avstånd av mer än 20 mil 
från vederbörande skola. Men hänsyn härtill och till de ovan angivna 
principerna föreslog utredningen därför, att varje skola skulle såvitt möj
ligt söka placera eleverna för vård utom skola på närmare avstånd från 
skolan. Inte minst för att möjliggöra den kvalificerade ledningen åt an
litade familjevårdshem — och för att underlätta skolornas arbete med 
utplaceringar och eventuella återtagningar samt sådana behandlingsåt
gärder som fortsatt kontakt med eleverna, handledning av övervakare, 
tillsyn från skolans sida m m — borde socialstyrelsen ge erforderliga råd 
och anvisningar om bl a lämpliga placeringsområden för de olika sko
lorna, inom vilka områden eleverna borde placeras, såvida inte särskilda 
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skäl motiverade annat. Anledningen härtill torde ligga i öppen daget. 
För att en skola skall kunna fullfölja sitt ansvar beträffande de utplace
rade eleverna kan avståndet mellan skolan och dess elever av praktiska 
skäl inte vara för stort, såvida inte särskilda skäl av skolan bedömts upp
väga olägenheterna av de försvårade möjligheterna till omsorgsfullt ge
nomförda placeringar samt till kurativa åtgärder och tillsyn från sko
lans sida genom egna befattningshavare och genom till skolan knuten 
psykiater eller psykolog. Såsom en riktlinje för socialstyrelsens fortsatta 
arbete med vården utom skola i allmänhet och familjevården i synner
het har 1961 års utredning angett som sin uppfattning att tio mil i all
mänhet är det största avstånd, som bör komma i fråga mellan skola 
och elev, såvida inte särskilda skäl motiverar annat. 

Vid överväganden om lämpliga placeringsorter för ungdomsvårds
skoleelevers vård utom skola har 1961 års utredning särskilt beaktat 
elevernas resocialisering genom personlig kontakt och påverkan •— den 
kanske viktigaste faktorn vid behandlingen av eleverna •— något som 
avsevärt underlättas om eleverna vårdas i vederbörande skolors närhet. 
Utredningen har därvid beaktat den risk för gängbildningar som kan 
uppkomma genom att flera elever placeras så nära en skola. Risken för 
eventuella gängbildningar bedöms dock väga avsevärt mindre än de för
bättrade terapeutiska och kurativa åtgärder denna nära anknytning ger 
möjlighet till. Det nuvarande systemet vid fördelningen av eleverna på 
de olika skolorna medför för övrigt svårbedömbara risker, därest elever
na utplaceras för vård utom skola på förhållandevis stort avstånd från 
vederbörande skola. Gängbildningar — svåra att kontrollera och svåra 
att komma tillrätta med — kan därvid ske av olika skolors elever, vilka 
kan vara bekanta från tiden före intagningen i en ungdomsvårdsskola. 

Möjligheterna att utbygga familjevårdsverksamheten vid familjevårds
skolorna bedöms av 1961 års utredning vara stora. Även om flera för
ändringar inträtt i samhället och i familjers inställning till den verk
samhet det här är fråga om, torde det för avsevärd tid komma att fin
nas personer, lämpade för och intresserade av att medverka i behand
lingen av ungdomsvårdsskolornas elever. F ö r u t s ä t t n i n g a r h ä r 
f ö r ä r e m e l l e r t i d a t t f ö r e f i n t l i g a s v å r i g h e t e r mö
t a s m e d k r a f t i g a m o t å t g ä r d e r o c h f ö r a n l e d e r ö k a 
d e i n s a t s e r f ö r d e n n a v e r k s a m h e t . I delbetänkandet den 
28 juni 1963 framhöll 1961 års utredning behovet av bl a personal och 
resurser i vidare mån än vad nu tilldelats skolorna. Sammanfattnings
vis kan härom anföras följande i samband med redogörelse för den nu
varande situationen. 
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Personalförstärkning m m till ungdomsvårdsskolorna 

I delbetänkandet den 28 juni 1963 föreslog 1961 års utredning bl a att 
ungdomsvårdsskoleorganisationen skulle tillföras tjuguen förste assisten
ter för elevernas vård utom skola, att Lövsta och Ryagården erhöll yt
terligare en assistent för vården utom skola och att de nuvarande efter
vårdsassistenterna vid fyra skolor skulle omändras till förste assistent
tjänster för vården utom skola. Innehavarna av de föreslagna befatt
ningarna borde enligt utredningen noga förbereda erforderliga åtgär
der för elevs vård utom skola i enlighet med upprättad behandlingsplan, 
varvid borde eftersträvas ett fortlöpande samarbete med bl a den barna
vårdsnämnd som har befattningen med eleven. Den av utredningen fö
reslagna intensifieringen av ungdomsvårdsskoleelevernas icke institutio
nella vård bedömdes föranleda vissa kostnadsökningar för bl a telefon
samtal, för resor samt för anskaffning och underhåll av de mindre per
sonbilar som utredningen ansåg ett tiotal skolor med omfattande verk
samhet för vård utom skola borde utrustas med. 

En del av utredningens förslag förelades årets riksdag genom stats
verksproportionen. Sålunda föreslogs att tolv förste assistenttjänster in
rättades för elevernas vård utom skola. Beträffande ifrågasatta kostnads
beräkningar för den intensifierade vården utom skola föreslogs bl a att 
skolornas omkostnader för denna vårdform upptogs särskilt såsom ett 
förslagsanslag, betecknat »Ungdomsvårdsskolorna: Vård utom skola». 
Till detta anslag skulle föras även ett tidigare särskilt reservationsanslag 
på riksstaten, »Bidrag till inackorderingshem m m», varifrån utbetalas 
vissa bidrag till inackorderingshem drivna av ideella organisationer, 
visst bidrag till Frälsningsarmén för dess mödrahem i Borås och för dess 
flickhem i Stockholm samt bidrag till IOGT för dess verksamhet till 
förmån för inackorderingshemmen. Anslaget »Ungdomsvårdsskolorna: 
Vård utom skola» upptogs till 2 000 000 kronor, innebärande en ökning 
i jämförelse med motsvarande anslag för budgetåret 1963/64 med nära 
400 000 kronor. Riksdagen har beslutat i enlighet med vad Kungl Maj :t 
sålunda föreslagit. 

I juni 1964 utgick ansökningstiden för de ovan nämnda tolv förste 
assistenttjänsterna, vilka ledigförklarades månaden innan. Socialstyrel
sen har förklarat sig planera en fortbildningskurs under hösten 1964 
för de befattningshavare vid olika skolor, vilka såsom förste assistent för 
vården utom skola får att under vederbörande styrelse och rektor svara 
för 

1 :o) elevernas utplaceringar för vård utom skola, 
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Pà ungdomsvårdsskolorna försöker man ge en så mångsidig yrkesutbildning och yrkes
träning som möjligt. Kontakten mellan arbetsledare och elev blir ofta personlig — 
ett betydelsefullt led i den psykologiska behandlingen. 



2:o) kontinuerliga åtgärder för stöd och hjälp åt de elever som så
lunda vårdas, samt 

3:o) (sist men inte minst) skolans långsiktiga arbete att öka place
ringsmöjligheterna för elevernas vård utom skola. 

Principiell bakgrund till förslag om vård utom skola i kollektiva 
former m m 

Såsom ovan framhållits kan inte alla ungdomsvårdsskoleelever erhålla 
vård utom skola i familjevårdshem. Detta i och för sig självklara kon
staterande har utifrån gjorda erfarenheter analyserats av 1961 års ut
redning såväl i delbetänkandet den 28 juni 1963 som i delbetänkandet 
den 12 juni 1964. Härom bör först refereras följande. 

Familjevårdsverksamheten för ungdomsvårdsskoleelever kompliceras 
av att de flesta elever passerat skolåldern och därför förmodas vara 
mindre tilltalade av fostran i annat hem än föräldrarnas — eller någon 
av föräldrarnas — särskilt som fosterhem ofta varit ett misslyckat ge
nomgångsled mot ungdomsvårdsskola. Uppskattningsvis har endast om
kring en tredjedel av eleverna emellertid vuxit upp tillsammans med 
båda sina föräldrar; omkring en fjärdedel av eleverna har bytt fostrare 
en gång och en fjärdedel två eller flera gånger. En relativt stor del av 
ungdomsvårdsskolornas elever har således före intagningen varit place
rad i annat hem än föräldrarnas. Av de elever varom nu är fråga var 
det emellertid påfallande många, vilka uppenbart haft alltför stört be
teende för att utan annan behandling kunna anpassa sig till ett sådant 
hem. Fosterhemsplacering synes många gånger ha blivit »ett sista för
sök» som misslyckats bl a på grund av att den inte föregåtts av erfor
derligt förarbete. I många av dessa misslyckade fall av vård i fosterhem 
hade det varit fördelaktigare om den unge först erhållit behandling i 
annan form — t ex vid barnhem, barnpsykiatrisk klinik eller ungdoms
vårdsskola — vilken behandling gjort honom mera mottaglig för vår
den i familj. Med hänsyn till det mera gravt belastade klientelet vid 
ungdomsvårdsskolorna erfordras dock att ungdomsvårdsskoleorganisa
tionen i resurshänseende förfogar över en behandlingsform som kan vara 
en övergång mellan den mera slutna vården i institution och den friare 
vård, som för det äldre klientelet ifrågakommer såsom familjevård. De 
elever det här gäller är alltför omogna och störda för att utan en sådan 
övergångsperiod under kvalificerad vård anpassa sig till familjemiljö 
eller bo på egen hand i inackorderingsrum av gängse typ. 

Hur väl familjevårdsverksamheten för ungdomsvårdsskoleelever än 
utbyggs, kommer placering i sådan vård för en del elever att vara olämp-
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lig även efter en längre tids vård inom skola. Alla elever är nämligen 
inte mottagliga för den i och för sig värdefulla behandling som vården 
i familj ger. För vissa av de elever som först kunnat placeras i familje
vårdshem, erfordras andra placeringsalternativ än de som kan ifråga-
komma i enskilda hem; endast genom den sedvanliga slussningsprin-
cipen i avseende å arten och graden av tillsyn o d kan vården utom 
skola bli meningsfylld för dessa elever och härigenom bli ett värdefullt 
instrument i arbetet med deras resocialisering. Dessutom gäller det att 
för ungdomsvårdsskoleeleverna ta hänsyn till yrkesutbildningen. Att 
meddela sådan är numera inte det primära för den institutionella vår
den vid ungdomsvårdsskolorna. Vårdtiderna för vården inom skola har 
successivt blivit allt kortare. Det är därför angeläget att vid ungdoms
vårdsskola meddelad arbetsträning och grundutbildning för flera olika 
yrken verkligen kan fullföljas i vården utom skola. Ett realiserande av 
detta kräver en inriktning av utplaceringsmöjligheterna på städer och 
andra tätorter, där lämpliga kurser och anställningar är för handen. 
E l e v e r n a s m ö j l i g h e t e r t i l l d y l i k a y r k e s u t b i l d a n 
d e p l a c e r i n g a r s k a l l i n t e v a r a b e r o e n d e a v a t t d e 
s a m t i d i g t ä r l ä m p l i g a f ö r p l a c e r i n g i e n s k i l d a 
h e m . 

De ovan angivna principerna för ungdomsvårdsskoleelevers vård utom 
skola i kollektiva former bör enligt 1961 års utredning i görligaste mån 
realiseras med nu tillgängliga resurser, vilka successivt bör utbyggas för 
att svara mot förefintligt behov. Följande placeringsalternativ står som 
bekant till förfogande: olika inackorderingshem, för pojkar bl a fem av 
IOGT drivna, två hospits för elevers vård under kortare tider, två ut
skrivningsavdelningar i tätort, arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsarbe
ten samt Skid- och Friluftsfrämjandets olika läger om tre månader 
(»Operation vildmark») eller tre veckor (rösningspatruller). Efter att 
ha närmare studerat dessa placeringsalternativ och tagit del av tillgäng
lig resultatstatistik anser sig 1961 års utredning ha fog för konstateran
det att de nuvarande placeringsmöjligheterna för elevers vård utom sko
la i kollektiva former såväl kvantitativt som kvalitativt är i hög grad 
otillräckliga. Behovet av åtgärder — redan i nuläget alltså synnerligen 
nödvändiga — bedöms komma att öka genom tillämpningen av brotts
balken. Det torde enligt utredningen vara realistiskt att räkna med att 
de mera flexibla åtgärder som brottsbalken möjliggör kommer att leda 
dithän att s k o l o r n a t i l l f ö r s ä n f l e r u n g d o m a r f ö r 
v i l k a v å r d i e n s k i l d a h e m i n t e k a n k o m m a i f r å g a 
o c h v i l k a i n t e b e d ö m s b ö r a å t e r v ä n d a t i l l s i n a 
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h e m o r t e r u t a n a t t h a f å t t en l ä n g r e t i d s k v a l i f i c e 
r a d v å r d g e n o m u n g d o m s v å r d s s k o l a s f ö r s o r g . 

Här skall inte sammanställas de statistiska data, som utredningen re
dovisat om utfallet av de nuvarande formerna för vård utom skola. Då 
nu tillgängliga resurser såväl kvantitativt som kvalitativt anses otillräck
liga, bedöms tillgänglig resultatstatistik vara mindre belysande, särskilt 
som det sällan varit enbart behandlingsbehov som motiverat gjorda pla
ceringar. I stället skall nedan redovisas de av 1961 års utredning fram
förda förslagen beträffande ungdomshem, arbetsmarknadsstyrelsens be
redskapsarbeten samt Skid- och Friluftsfrämjandets medverkan i vården 
av ungdomsvårdsskoleelever samtidigt som något meddelas om den nu
varande verksamheten vid arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsarbeten 
och om Skid- och Friluftsfrämjandets medverkan i denna del av ung
domsvårdsskolornas arbete. Dessa placeringar är nämligen som regel 
mindre kända än andra inom ramen för vård utom skola. 

Ungdomshem 

Utredningen bedömer den vård som meddelas ungdomsvårdsskoleele
verna i kollektiv under mera fria former vara så likartad till målsätt
ning och utformning att olika institutioner — såsom inackorderingshem, 
hospits, utskrivningsavdelning o d — bör hänföras till en och samma 
kategori av åtgärder, nämligen vård utom skola, och erhålla samma be
teckning, nämligen ungdomshem. De nuvarande utskrivningsavdelning
arna och hospitsen föreslås därför bli statliga ungdomshem. Ytterligare 
åtta sådana föreslås bli inrättade för budgetåret 1965/66. Platsantalet i 
varje sådant hem bör vara åtta. De båda till ungdomshem omvand
lade hospitsen i Göteborg bör såsom speciella ungdomshem stå till för
fogande för samtliga ungdomsvårdsskolor. Övriga statliga ungdomshem 
bör fördelas på de olika skolorna så att minst ett ungdomshem står till
gängligt för varje elevkategori. Det bör dock för varje statligt ungdoms
hem finnas en skola som är primärt ansvarig för verksamheten i så 
måtto att ungdomshemmet är denna skolas. Den för ett ungdomshem 
ansvariga skolan bör i första hand placera elever i ungdomshemmet. I 
den mån platsantalet inte helt kan utnyttjas med sådana för ungdoms-
hem lämpliga elever bör det åligga skolan att ställa tillgängliga platser 
till förfogande. Anmälan om ledig plats bör ske till socialstyrelsen, som 
bör ha att förmedla denna till annan skola i behov av placeringsmöj
ligheter. 1 9 6 1 å r s u t r e d n i n g u t t a l a r b l a a t t d e n f u n 
n i t d e t v a r a m e s t ä n d a m å l s e n l i g t a t t v a r j e u n g -
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d o m s v å r d s s k o l a h a d e t i l l g å n g t i l l e g e t u n g d o m s 

h e m , n å g o t s o m s u c c e s s i v t b ö r k u n n a g e n o m f ö r a s 

g e n o m f ö r s l a g a v s o c i a l s t y r e l s e n f ö r s e n a r e b u d 

g e t å r . 

Enligt utredningen är det lämpligt att det vid sidan av statliga ung

domshem finns icke statliga sådana med privata organisationer såsom 

huvudmän. De nu av IOGT i Sundsvall, Borlänge, Västerås, Karlstad 

och Linköping drivna inackorderingshemmen bör efter hand omvand

las till icke statliga ungdomshem. För dem bör såsom hittills utgå stat

liga bidrag i form av dels garantibidrag, motsvarande de fasta kostna

derna för respektive hem, dels beläggningsbidrag såsom driftsbidrag för 

varje dag en plats utnyttjas. Emellertid bör beläggningsbidragens stor

lek kunna ändras av Kungl Maj :t även under löpande avtalsperiod. 

Nedan citeras från delbetänkandet den 12 juni 1964 vad 1961 års ut

redning anfört om personalbehov m m för de statliga ungdomshemmen. 

I princip gäller vad sålunda citeras även de icke statliga ungdomshem

men, enär det bör eftersträvas att i görligaste mån få de icke statliga 

hemmens resurser så lika de statligas som det är möjligt. 
Det är en väl grundad erfarenhet, att ungdomsvårdsskoleelever alltför ofta 

misslyckas i placeringar i vård utom skola på grund av svårigheter att klara fri
tiden. Detta gäller inte minst elever, som placerats i kollektiv. Vissa nackdelar 
vidlåder otvivelaktigt ofta placeringar i grupp av beteendestörda ungdomar. Mil
jön kan bli mycket provocerande genom utvecklingen av relationerna inom grup
pen och genom inflytelser från misskötsamma ungdomar utifrån. 

För personalen vid ungdomshemmen gäller det att kunna ge eleverna ett alter
nativ till sådan samvaro i gäng av mer eller mindre asocialt slag som tidigare ut
övat lockelse. Det är med hänsyn till det klientel det gäller nödvändigt att ge 
varje ungdomshem resurser för betryggande tillsyn och aktivering av elevgruppen 
på hemmet och för ett individuellt inriktat »utslussningsarbete» under elevernas 
fritid. Det senare måste innebära att fortlöpande åtgärder vidtas att länka in en-
ekilda elever i positiv aktivitet utanför hemmet i föreningar, klubbar och kurser 
av olika slag eller att söka skaffa dem lämpligt umgänge, anpassat efter deras 
förutsättningar, bland skötsamma ungdomar, i familjer och dylikt. Försök av 
detta slag torde inte sällan kräva, att eleverna vid de första kontakterna åtföljs 
av en befattningshavare, som de känner väl och som de har goda relationer till. 
Det motstånd och den osäkerhet som flertalet av ungdomsvårdsskolornas ungdo
mar upplever när det gäller att efter anstaltsvistelse söka sina första kontakter 
med socialt anpassade människor, är ofta så betydande, att dessa kontakter inte 
kan genomföras utan hjälp. Möjligheterna att ge erforderlig hjälp är enligt ut
redningens bedömning en av förutsättningarna för att ungdomshemmen skall lyc
kas ge eleverna detta hållbara alternativ vid val av fritidsaktiviteter. 

För att ungdomshemmen skall kunna arbeta efter angivna riktlinjer erfordras 
således enligt utredningens bestämda uppfattning såsom absolut minimum för 
varje ungdomshem en personaluppsättning om en förste tillsynsman, en biträdan
de husmor och två vårdare. 

En nedskärning av utredningens förslag till personaluppsättning för ungdoms
hemmen skulle på ett avgörande sätt påverka möjligheterna att arbeta med ele
verna på deras fritid och därmed allvarligt äventyra hemmens förutsättningar att 
lösa sina uppgifter. Enligt utredningens uppfattning har tidigare lösningar av 
personaluppsättningen för institutioner för öppen vård av asocial ungdom varit 
klart underdimensionerade. Starka skäl talar för att utredningens förslag om per-
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sonaluppsättning för ungdomshemmen är ett minimum. Utredningen har emel
lertid av kostnadsskäl inte ansett sig kunna framföra mera långtgående förslag. 
Under ordinära förhållanden bör en personalgrupp av den redovisade omfatt
ningen — under förutsättning av ändamålsenligt urval och lämplig utbildning — 
kunna möta de problem som aktualiseras. Vid större svårigheter för ungdomshem 
förutsätts effektiv hjälp från förste assistenten för vård utom skolan. 

Arbetsmarknadsstyrelsens beredskapsarbeten 

Då det visade sig medföra vissa olägenheter att sammanföra olika ål
dersgrupper vid arbetslöshetskurser och beredskapsarbeten, prövade ar
betsmarknadsstyrelsen under 1950-talet särskilda beredskapsarbeten för 
s k specialhänvisade, dvs svårplacerade arbetslösa. Sålunda genomfördes 
några vägarbeten med i huvudsak alkoholmissbrukare scm arbetskraft. 
Verksamheten bedömdes som både lyckad och nödvändig, och på våren 
1957 startades på försök såsom statliga beredskapsarbeten särskilda ar
betsplatser med enbart alkoholskadade. Det är mot bakgrunden av de vid 
dessa arbetsplatser vunna erfarenheterna man bör se tillkomsten av sär
skilda arbetsläger även för ungdomsvårdsskoleklientelet. 

Det första beredskapsarbetet för ungdomsvårdsskoleelever startades i 
januari 1960 i Ytterhogdal i Jämtlands län, varvid pojkar i åldern 16— 
19 år emottogs för iordningställande av vägen Storån—Huskölen. Se
dan detta arbetsprojekt färdigställts, överflyttades verksamheten i no
vember 1960 till Myckelgensjö i Västernorrlands län för arbete med 
vägen Grundstjärn—Myckelgensjö. Till sistnämnda beredskapsarbete 
hänvisades och hänvisas fortfarande i huvudsak normalbegåvade elever 
över 17 år. I november 1961 startades ytterligare ett beredskapsarbete 
för samma klientel och med samma slags arbete i Emmaboda i Krono
bergs län. Arbetsprojektet är här vägen Grimmansmåla—Eriksmåla. Ett 
tredje beredskapsarbete tillkom i augusti 1962 i Fåröna i Skaraborgs län 
för elever över 16 år från Lövsta, Långanäs och sedermera även Gräs
kärr. På denna arbetsplats sysselsätts eleverna med skogsförbättrings
arbete. Ytterligare utbyggnad av beredskapsarbetena för ungdomsvårds
skoleelever är planerad, och en fjärde arbetsplats beräknas kunna igång
sättas under hösten 1964 i Skaraborgs län. Vid de angivna arbetsplat
serna kan emottas, i Myckelgensjö högst 14 elever, i Emmaboda högst 
10 elever och i Fåröna högst 8 elever. 

1961 års utredning har funnit det vara lämpligt att föreslå utbygg
nad av åtgärderna för denna form av vård utom skola. Sedan skolorna 
genom tidigare placeringar och utfallet av elevers vård fått erfarenheter 
av hur vårdformen fungerar och vilken typ av elever som lämpar sig 
för de olika arbetsplatserna kan stora krav ställas på en fortsatt för-
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söksverksamhet på detta område. Budgetåret 1965/66 bör förslagsvis 
finnas fem arbetsplatser med plats för sammanlagt omkring femtio ele
ver. Enligt 1961 års utredning är det av väsentlig betydelse för verk
samheten med vården utom skola i denna form dels ett ändamålsenligt 
ordnande av elevernas fritid, dels åtgärderna för elevernas förhållanden 
efter det att de avslutar vistelsen vid ett beredskapsarbete. 

Skid- och Friluftsfrämjandets medverkan i vården av 
ungdomsvårdsskoleelever 

Genom engagemang av Skid- och Friluftsfrämjandet kan ungdoms
vårdsskoleelever erhålla vård utom skola i lägerform under tre månader. 
Varje läger består av en arbets- och fritidsledare, en kocka och fyra 
elever. Vid dessa läger — som erhållit arbetsbeteckningen »Operation 
Vildmark» — är skogsbruk och friluftsliv de huvudsakliga sysselsätt
ningarna. Under tiden februari 1959—februari 1963 har ett fyrtiotal 
läger, de flesta i Norrland, anordnats för manliga ungdomsvårdsskole
elever i åldern 15—18 år. Verksamheten fortsätter. Som bostäder funge
rar skogshuggarbaracker, vilka olika skogsbolag ställt till Främjandets 
disposition. Ofta har dessa baracker rustats upp av lägerdeltagarna. 
Barackerna är som regel belägna i utkanten av något mindre samhälle. 
Kontakt upprätthålls i växlande omfattning med föreningslivet i orten. 
Någon gång i veckan uppsöks närbelägen tätort för bio- eller dansbe
sök. Några dagar i slutet av varje lägerperiod ägnas åt en längre vild
marksexpedition, då deltagarna under arbetsledarens överinseende får 
pröva på friluftsliv under primitiva förhållanden. 

Från år 1962 utsträcktes Främjandets engagemang för ungdomsvårds
skoleelever till att omfatta även s k rösningsexpeditioner. Detta år an
ordnades tre sådana expeditioner och under år 1963 ett tiotal. Varje ex
pedition till tiden omfattande tre veckor, har anordnats för fyra elever, 
vilka tillsammans med en friluftskunnig och fjällvan ledare fått ombe
sörja rösning av vandringsleder i fjällen. Elevernas ålder har varit lägst 
sexton år. Uttagning till expeditionerna har skett efter frivillig anmä
lan från elever som vårdats inom skola så lång tid att de efter rösnings-
expeditionen beräknas kunna erhålla fortsatt vård utom skola. 

Skid- och Friluftsfrämjandets medverkan i vården av ungdomsskole
elever bedöms av 1961 års utredning liksom av skolorna vara av stort 
värde. Skolorna är dock väl medvetna om att denna verksamhet inte 
kommit att få den ursprungligen avsedda inriktningen att vara ett sta
dium som inte efterföljs av vård inom skola. Olika skäl har medfört att 
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elever ofta måst återtas till skolan vid lägers avslutande utan att elever
na misskött sig under lägervistelsen. Behovet av friluftsliv för ungdoms
vårdsskoleeleverna är uppenbart. De flesta av dem har före sin intag
ning i ungdomsvårdsskola levt under förhållanden, som brutit ned kon
ditionen och som medverkat till att asocialiteten förvärrats. Bibringan
det av regelbundna vanor och en sundare livsföring innefattas i sko
lornas uppgift. Viktigt är att den frilufts tekniska delen i behandlingen 
insätts på det lämpligaste stadiet av vården. 

Enligt 1961 års utredning erhålls genom Skid- och Friluftsfrämjandets 
medverkan i vården av ungdomsvårdsskoleelever en förstärkning av 
vården inom skola. Främjandets läger Operation Vildmark och rösnings-
patruller är alltså realiter ett komplement till den behandling skolor
na kan erbjuda eleverna. Av principiella skäl bör därför socialstyrelsen 
och Skid- och Friluftsfrämjandet planera den fortsatta verksamheten 
med tanke härpå. 1961 års utredning uttalar att lägervistelse o d inte 
bör komma alltför sent under elevernas institutionella vård och att ti
den för lägervistelse inte bör vara alltför lång, även om det i varje sär
skilt fall bör bestämmas lämplig tid. En så lång lägervistelse som tre 
månader bedöms i allmänhet vara för lång. 

Det är ställt utom allt tvivel, att ungdomsvårdsskolorna som regel 
saknar praktiska möjligheter att utan hjälp utifrån ordna den frilufts-
tekniska delen av elevernas vård. Det intresse för medverkan i vården 
som finns hos Skid- och Friluftsfrämjandet bör därför enligt 1961 års 
utredning tacksamt accepteras. Hjälp utifrån är värdefull även från 
den synpunkten att eleverna därigenom successivt kan länkas in i um
gänge med föreningsungdom, något som är av stort värde med tanke 
på vården utom skola och utskrivningen från ungdomsvårdsskola. 

Kostnader 

Trots att 1961 års utredning vid sina förslag som regel stannat vid mi
nimikrav och bedömt en mera genomgripande utbyggnad av exempel
vis familjevård och ungdomshem böra anstå till dess erfarenheter vun
nits av en mera blygsam upprustning, leder ett genomförande av ut
redningens förslag till kostnadsökningar, vilka i förstone kan synas höga. 
Samhällets åtgärder för ungdomsvårdsskoleklientelet bör dock i första 
hand bedömas med andra mått än de rent ekonomiska. Det gäller ju 
å ena sidan att hjälpa dem som av olika anledningar inte kunnat eller 
velat acceptera de normer samhället uppställt och, å andra sidan, att 
skydda samhället mot de skadliga yttringar av detta restklientels bete-
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ende. I n g e n av d e a n g i v n a s i d o r n a k a n d i r e k t m ä t a s 
e k o n o m i s k t . 

I delbetänkandet den 28 juni 1963 meddelade 1961 års utredning att 
de föreslagna befattningarna som förste assistent för vården utom skola 
— en till varje ungdomsvårdsskola — och som assistent för vården 
utom skola — en tjänst till vardera av Lövsta och Ryagården — med
förde en årlig kostnadsökning om 569 436 kronor. Härtill kom de kost
nadsökningar som föranleddes av den av utredningen föreslagna inten
sifieringen av ungdomsvårdsskoleelevers icke institutionella vård. För 
budgetåret 1964/65 beräknade utredningen att utöver ordinarie medels
anvisning — uppräknad med hänsyn till vad den allmänna kostnads
ökningen betingade — erfordrades för telefonsamtal 50 000 kronor, för 
resor 70 000 kronor samt för anskaffning av tjänstebilar och bussar 
90 000 kronor jämte 30 000 kronor för underhåll och drift av de mindre 
personbilar som utredningen ansåg borde tilldelas ett tiotal skolor med 
omfattande verksamhet för vård utom skola. Ett genomförande av ut
redningens förslag om att tilldela några skolor mindre personbilar be
dömdes vara en förutsättning för att ökningen av reseanslaget skulle 
kunna stanna vid det ovan angivna. En del av utredningens här rela
terade förslag har såsom tidigare angetts genomförts för budgetåret 
1964/65 genom beslut vid årets vårriksdag. 

De av 1961 års utredning framlagda förslagen i delbetänkandet den 
12 juni 1964 medför ytterligare kostnadsökningar. Sådana uppkommer 
ju för övrigt redan med hänsyn till den effektivisering, vartill utred
ningen syftat. För förvärv av ett statligt ungdomshem beräknas av ut
redningen 175 000 kronor för budgetåret 1965/66. Hyreskostnader för 
elva statliga ungdomshem föreslås bli uppräknade till 132 000 kronor för 
samma tid, då också inventarier till samtliga ungdomshem beräknas er
fordra 220 000 kronor samt personalkostnader och övriga kostnader för 
driften av dessa hem beräknas öka till 1 158 432 kronor respektive 
438 000 kronor, övriga kostnader, föranledda av vad 1961 års utred
ning föreslagit i fråga om bl a garantibidrag till arbetsgivare och fa
miljevårdsföräldrar samt nya avtal med IOGT om verksamheten vid in
ackorderingshemmen, beräknas kunna tillgodoses genom uppjusteringar 
av de ordinarie anslagen till ungdomsvårdsskolorna under delposterna 
vård utom skola och reseersättningar. 
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En kunskapskälla av ovanligt slag och 
ovanligt djup 

Av förste assistent BENKT SJÖBERG, Lövstaskolan 

Mycken forskarmöda har genom tiderna spenderats på försök att teck
na relevanta modeller av institutionaliserade grupper. Denna inriktning 
av forskningen på atypiska klientel borde vara ägnad att förvåna. Vid 
studiet av t ex barns och ungdoms personlighetsutveckling borde det 
vara lika angeläget att centrera intresset kring fenomenet normalitet. 

En omfattande undersökning (Gustav Jonsson och Anna-Lisa Kälve-
sten: 222 Stockholmspojkar, en socialpsykiatrisk undersökning av poj
kar i skolåldern, Almqvist & Wiksell Förlag AB), som egentligen är att 
betrakta som en första rapport från ett forskningsprojekt inom den psy
kiska barna- och ungdomsvården i Stockholm, ställer en normalpopula-
tion av pojkar i skolåldern i centrum för uppmärksamheten. 

Undersökningen omfattar 0,5 procent av varje årskull stockholmspoj
kar, som föddes under åren 1939—1946. Det ursprungliga samplet inne
höll 238 pojkar. Av olika anledningar bortföll 16, varför den under
sökta gruppen omfattar 222 pojkar. 

Storleken på den undersökta gruppen är preciserad med omsorg. Råd
givningsbyråernas pojkklientel omfattade under ett år, 1954, i genom
snitt ca 0,5 procent av sina åldersgrupper. Från starten 1947 fram till 
1956 hade ca 220 pojkar i skolåldern varit intagna på Barnbyn Skå. Det 
blev således möjligt att jämföra en slumpvis utvald population barn och 
ungdomar med dessa båda grupper. 

Jämförelser i olika avseenden mellan de nämnda tre grupperna har 
emellertid varit av sekundär betydelse för undersökarna. Det väsentliga 
för dem har varit att med avseende å olika variabler karaktärisera en 
grupp slumpvis utvalda, icke-institutionaliserade barn och ungdomar. 

Den socialpsykiatriska undersökningen omfattar således 222 pojkar i 
Stockholm, jämte pojkarnas familjer. Vid valet av metodik har under
sökarna utgått från den praxis, som utbildats vid de psykiska rådgiv
ningsbyråerna. Den statistiska bearbetningen har, självfallet, fordrat en 
standardiserad undersökningsprocedur och protokollering. 

De psykiska rådgivningsbyråernas arbete karaktäriseras av ett sam
arbete mellan barnpsykiater och barnpsykolog och kurator. Helhetsbil
den av exploranden och hans familj i denna undersökning är sålunda 
den kvalitativa och kvantitativa summan av d e l s barnpsykiaterns kli
niska undersökning av pojken, vartill kommer kompletterande samtal 
med pojkens föräldrar, d e l s testresultat, varvid undersökarna använde 
sig utav Terman-Merrill för att mäta intelligensen och Rorschach, 
Machovers teckningstest samt ett satskompletteringstest för att komma 
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åt motivationen till det manifesta beteendet, d e l s besök i hemmet av-
någon i arbetslaget, med åtföljande samtal med föräldrarna. 

Materialet har, med undantag för resultaten av testningar och läkar
undersökningar, insamlats med hjälp av intervjuer. Efter nödvändiga 
försöksintervjuer stannade undersökarna för ca 200 frågor, användbara 
vid föräldra- och lärarintervjuer. De svar som hade till uppgift att läm
na upplysningar om t ex föräldrarnas attityder i olika avseenden, ran
gerades utefter femgradiga skalor. 

Undersökarna har strävat efter att nå fram till två mål. Dels har de 
sökt att bestämma frekvensen av insufficienssymtom hos den under
sökta populationen. Dels har de prövat vissa, i förväg definierade hy
poteser avseende sambandet mellan graden av insufficienssymtom och 
graden av psykisk hälsa å den ena sidan samt faktorer i uppväxtmiljön 
å den andra sidan. 

För att komma åt symtombelastningen hos de undersökta pojkarna 
skattades följande variabler: a) Psykosomatiska funktioner (sömnrubb
ningar, matbesvär, nervösa magbesvär, nervös huvudvärk, astma och 
hudallergi o d, enures, enkopres samt sexuell aktivitet), b) motorik, ha-
bituella manipulationer o d (psykomotorisk aktivitet, stereotypier och 
tics o d, nagelbitning, tumsugning samt talrubbning), c) lynne och lägg
ning (nej — ja-sägare, aggressivitet, lust att plåga eller plågas, exhibi
tionism — blyghet, självkänsla, kamratkontakt, koncentrationsförmåga, 
stämningsläge, modersfixering, sensitivitet, ångest samt fobier och tvångs
handlingar), d) skolbeteende och socialt uppförande (läs- och skriv
svårigheter, skolskolk, vagabondering och rymning, lögnaktighet och 
fabulering, stöld och snatteri, förstörelselusta — överförsiktighet samt 
eldsanläggning — eldrädsla). 

Sammanlagt är det fråga om 32 olika variabler. Dessa variabler har 
definierats på operationell väg, varvid undersökarna utgått från möd
rars sätt att berätta om sina barn i en undersökningssituation. Fynden 
har därefter sammanförts till olika kategorier, vilka representerar olika 
punkter eller steg på en femgradig skala. 

En uppgift, som undersökarna ålagt sig, var således att söka mäta sym
tombelastningen hos en grupp slumpvis utvalda pojkar. Fördenskull sam
manfördes de olika insufficienssymtomen till syndrom, varigenom det 
blev möjligt att differentiera mellan exploranderna med avseende å 
symtombelastning. Undersökarna definierade de olika graderna av sym
tombelastning enligt följande skala. 
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Grad 1 Symtomfria: Inga som helst symtommarkeringar eller lättaste 
graden av endera nagelbitning eller läs- och skrivsvårigheter el
ler liknande. 

Grad 2 Lätta symtom: Något eller några symtom av sådan art och 
grad att de inte stör omgivningen, t ex lätta sensitiva drag. 

Grad 3 Måttliga symtom: Något eller några symtom som klart place
rar pojken i särställning men som inte utgör något aktuellt 
problem; pojken har förmågan att »handskas med sitt sym
tom»; intet akut behov av behandling. Exempel: Pojke som 
klarar sig bra i läsklass eller hjälpklass. 

Grad 4 Problembarn: Flera symtom av sådan art och grad att omedel
bar hjälp är av nöden, t ex vid en rådgivningsbyrå i uppfost
ringsfrågor eller hos annan läkare. 

Grad 5 Anstaltsfall: Pojken kan inte vistas i sin naturliga omgivning 
utan kräver vård på specialinstitution, t ex sjukhus, ungdoms
vårdsskola eller Skå. 

De undersökta pojkarna fördelade sig på denna skala enligt följande 
tabell. 

25 procent av de undersökta pojkarna skulle således vara i behov av 
barnpsykiatrisk vård i någon form. 31 procent av fallen är behäftade 
med liknande symtom, ehuru dessa fall inte skulle vara i omedelbart be
hov av psykiatrisk eller psykologisk hjälp. 44 procent av pojkarna har 
endast lätta symtom eller är helt symtomfria, varför de skulle kunna 
karaktäriseras som välanpassade. 

Dessa fynd avtecknar sig som undersökningens mest relevanta resul
tat. Det verifieras av andra undersökningar, såväl in- som utländska. 
Hur resultatet tolkas beror naturligtvis på vilka värderingar med avse
ende på den i detta sammanhang aktuella problematiken uttolkaren 
använder sig utav. Tvivelsutan torde många, såväl experter som lek
män, referera sig positivt till undersökarnas försiktigt formulerade kon
klusion, nämligen »att behovet av psykisk barna- och ungdomsvård är 
mycket stort, betydligt större än vad denna verksamhet fn kan orka 
med.» 
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Den för mig adekvata frågan är: Säger resultatet politikern något? 
En detaljgranskning av samtliga 32 variabler och deras frekvenser lå

ter sig inte göra i detta sammanhang. Det kan här, tyvärr, endast bli 
fråga om en ytlig granskning av resultaten. 

Läs- och skrivsvårigheter fann man hos 19 procent av de undersökta 
pojkarna, en del av lättare grad, dock inte mindre än 8 procent av s k 
ordblindhetstyp. Denna variabel skattades av både mödrar och lärare, 
med god samstämmighet i skattningarna. Dessa höga procenttal inne
bär uppenbarligen att det i varje skolklass k a n finnas ett par elever, 
vilka lider av dyslexi. 

Mödrarnas skattningar av sina pojkar ifråga om aggressivitet och 
överkänslighet lämnade lika intressanta som uppenbarligen inkorrekta 
resultat. Medan endast 5—10 procent av de undersökta pojkarna upp
fattades som uttalat trotsiga eller aggressiva, betecknades inte mindre 
än 20—25 procent som överdrivet känsliga till sin läggning. Detta fe
nomen kan lätt iakttas på åtminstone vissa institutioner, t ex ungdoms
vårdsskolor, där inte endast mödrarnas men också fädernas bristande 
realitetsanpassning i detta stycke kan utgöra problem, vars närmande 
tarvar känslighet och försiktighet från befattningshavarens sida. 

Hos 1—2 procent av de undersökta pojkarna manifesterades vane-
mässigt skolk, hos lika många ungefär mera tillfälligt skolk. Samma 
frekvenstal fick undersökarna med avseende på vagabondering och rym
ning. Dessa fynd stämmer väl överens med andra undersökningar. Som 
jämförelse kan nämnas, att ca 40 procent av skolhemspojkarna på ung
domsvårdsskolorna skolkat före intagningen (Blomberg, D., Undersök
ningar rörande ungdomsvårdsskolornas klientel, SOU 1954: 5). Motsva
rande siffra för klientelet på Barnbyn Skå är 60 procent. 

Psykosomatiska symtom fann undersökarna i följande utsträckning: 
sömnrubbningar hos 15 procent av pojkarna, matbesvär hos 5 procent, 
nervösa magbesvär hos 17 procent, nervös huvudvärk hos 18 procent 
samt astma eller hudallergier hos 13 procent av pojkarna. 

I barnpsykologiska och -psykiatriska sammanhang uppfattas ofta vissa 
åldersstadier som uttalat harmoniska medan andra åldersstadier upp
fattas som särskilt problemfyllda. Som en harmonisk period under bar
nets uppväxt karaktäriseras t ex tioårsåldern. Puberteten några år se
nare betecknas däremot som problemfylld, både för den puberterande 
och för föräldrarna och för omgivningen. Sådana till sin innebörd ofta 
vaga och schablonmässigt applicerade uppfattningar får inte stöd i den
na undersökning. Medelantalet symtom fördelade sig nämligen lika på 
de olika åldersklasserna — de undersökta pojkarna var födda under 

180 



åren 1939—1946. Mödrarnas beskrivningar av sina barn visar, att ingen 
av dessa åldrar framstår som vare sig särskilt problemfri eller särskilt • 
problemfylld. 

Råder det något positivt samband mellan t ex barns anpassning och för
äldrarnas socialgrupp? eller mellan barns anpassning å den ena sidan 
och hemmets ekonomi å den andra? eller mellan barns anpassning å 
ena sidan och barns plats i syskonskaran å den andra? Med begreppet 
symtombelastning som kriterium på de undersökta pojkarnas anpass
ning kunde undersökarna belysa sådana frågeställningar. 

På institutioner för asociala barn och ungdomar är socialgrupp 3 
regelmässigt överrepresenterad i förhållande till de båda andra social
grupperna. Undersökningen visar utan tvekan något överraskande att 
det i en normalpopulation pojkar i de åldrar det här är fråga om inte 
finns några divergenser vad avser socialgruppstillhörighet mellan som 
välanpassade respektive missanpassade karaktäriserade barn och ung
domar. 

Vid jämförelse mellan de undersökta pojkarnas symtombelastning och 
familjernas inkomster framträdde inga positiva korrelationer — utom 
för en liten men i sådana här sammanhang viktig grupp, de med en 
årsinkomst understigande 8 000 kr, således de allra fattigaste i vårt sam
hälle. Denna grupp omfattade 10 procent eller 22 fall. Sambandet mel
lan stark symtombelastning hos dessa pojkar och hemmens mycket då
liga ekonomi röjde vid en närmare analys andra negativa faktorer i 
uppfostringsbilden än bristen på pengar: modern ensam familjeförsör
jare, endera av föräldrarna fysiskt eller psykiskt sjuk, alkoholmissbruk 
etc. Detta resultat tillåter således den konklusionen, att barn och ung
domar från de mycket fattiga hemmen är utsatta för negativa påverk
ningar under uppväxten, inte endast till följd av hemmens brist på 
pengar utan även till följd av att det i dessa miljöer finns negativa fak
torer accentuerade av den dåliga ekonomin. 

Både i facklitteratur och i mera populärt hållna framställningar mö
ter man uppfattningen, att de rollförväntningar ett barn utsätts för 
varierar med barnets plats i syskonskaran. Undersökningen verifierar 
på intet sätt sådana antaganden. De äldsta pojkarna har oftare än 
andra befunnits vara motoriskt oroliga och aggressiva och trotsiga •— 
tvärsemot den gängse uppfattningen av det äldsta barnet som pålitligt 
och omtänksamt (Boalt, G, Familjesociologi, 1959). Mellanbarnet be
tecknades ofta som vekt och känsligt — inte i ett enda fall som trotsigt 
eller aggressivt. Yngsta barnet har inte, vilket var väntat, framstått som 

181 



vekt och känsligt men heller inte som mera trotsigt och aggressivt än 
övriga syskon. 

Vid sidan av begreppet symtombelastning har undersökarna arbetat 
med begreppet psykisk hälsa. Därigenom kunde de inte endast täcka de 
undersökta pojkarnas symtombild utan fastmer även ta hänsyn till per
sonlighetsstrukturen och psykodynamiken bakom beteendet. Vid klassi
ficeringen togs hänsyn dels till pojkarnas symtombelastning (grundad 
på föräldrarnas och lärarnas uppgifter), dels till resultaten av intelli
genstest och projektiva test och dels till läkarens och psykologens sub
jektiva fynd vid undersökningen av pojkarna. 

Undersökarna ställde upp följande huvudhypotes: »Det emotionella 
klimat som omger ett barn under de första levnadsåren spelar en av
görande roll för barnets personlighetsutrustning.» Barn, som växer upp 
i ett emotionellt gott klimat, skall således mindre ofta manifestera störd 
känsloutveckling och social missanpassning än barn, som växer upp i ett 
emotionellt otillfredsställande klimat. Begreppet emotionellt klimat i dess 
positiva betydelse definieras närmare genom ett antal delhypoteser, vilka 
berör tre sidor eller faktorer av uppväxtmiljön: Barnets vård under de 
första levnadsåren, föräldrarnas attityder till barnet samt föräldrarnas 
personligheter och deras inbördes relationer. 

Om det är gynnsamt att ett barns infantila behov tillfredsställts och 
inte frustrerats, bör barnet bl a under sina första år ha fått sin vård av 
en och samma person, modern eller konstant ersättare för henne. Detta 
tema har varit centralt inom barnpsykiatrisk och -psykologisk forsk
ning under senare år. Något positivt samband mellan tidig separation 
å ena sidan och starkare symtombelastning eller sämre psykisk hälsa å 
den andra kunde undersökarna inte konstatera. Vid jämförelse mellan 
normalpopulationen och klientelet på Barnbyn Skå framträdde markan
ta skillnader, främst vad avser frekvensen av upprepade separationer 
men också vad avser frekvensen av förstagångsseparationer i åldern 3 
—6 år samt — vilket framstår som viktigt i sammanhanget •— tidrym
den av separationen mellan mor och barn. 

84 procent av pojkarna på barnbyn Skå har under förskoleåldern va
rit skilda från mödrarna, medan motsvarande siffra för pojkarna i nor
malmaterialet är 38 procent. Förstagångsseparationen i åldern 3—6 år 
förekom hos endast 13 procent av de undersökta Stockholmspojkarna, 
hos 31 procent av Skåpojkarna. Separationens längd är en intressant 
variabel i detta sammanhang. I normalpopulationen hade endast 1 pro
cent av pojkarna upplevt en skilsmässa från mödrarna överstigande ett 
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år. I detta material var det således fråga om i regel endast korta sepa

rationer. I Skå-materialet hade inte mindre än 14 procent av pojkarna 

varit skilda från mödrarna mer än ett år. 

En närmare analys av dessa resultat skulle möjligen ge ytterligare be

sked om sambandet mellan modersseparation i förskoleåldern och ti

digt uppkomna karaktärsstörningar. 

Preliminärt synes resultatet verifiera Bowlbys teori att mellan dessa två 

variabler föreligger en klar positiv korrelation. 

O m man uppställer hypotesen, att det är ofördelaktigt för barn så

väl att ha föräldrar med extremt »stränga» åsikter vad avser uppfost

ran som extremt »milda» åsikter — det skulle alltså föreligga ett po-

nerat U-format samband — så verifieras inte den hypotesen i under

sökningen. I den mån det föreligger en positiv korrelation mellan des-

Dc tillfrågade lärarna talade oftare om läs- och skrivsvårigheter än om disciplinfrågan, 
berättar Anna-Lisa Kälvesten i en serie på fyra artiklar i tidningen Vi om undersök
ningen av 222 Stockholmspojkar. 



Övervägande delen, eller 71 procent, av de undersökta pojkarna gillade sina klass
kamrater. (Teckningarna på s 183 och 184 är gjorda av Sven Björnson.) 

sa variabler, föräldrarnas uppfostringsattityder och symtombelastning 

och psykisk hälsa, så är det fråga om ett lineärt samband. 

Med denna rapport på närmare 700 sidor har det tillkommit en kun

skapskälla av ovanligt slag och med ovanligt djup. Huruvida denna 

ambitiöst utförda undersökning kommer att avsätta praktiska resultat 

återstår att se. Löftet om att nästa steg i forskningsarbetet innebär in

tensivare jämförelser mellan dessa som en normalpopulation karaktäri

serade 222 pojkar och rådgivningsbyråernas klientel och barnen och 

ungdomarna på Barnbyn Skå måste infrias, ju förr desto bättre. 
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Skolbyråns personalutbildning 

Av byråsekreterare HEINZ SCHILLER 

Krav på utbildning av personal, som skall handha vården av missan
passad ungdom på anstalt är ingen nyhet. Redan år 1935 betonade de 
sakkunniga i sitt betänkande »Verksamheten vid skyddshemmen mm» 
vikten av särskild utbildning för såväl högre som lägre personal, som 
hade sin verksamhet vid de dåvarande skyddshemmen. Liknande krav 
har sedermera med korta mellanrum framförts i andra offentliga utred
ningar angående vården vid ungdomsvårdsskolorna, i socialstyrelsens 
petitor och i statsverkspropositioner. 

Medan andra närliggande vårdområden — exempelvis kropps- och 
mentalsjukvården — efterhand löst sina utbildningsfrågor genom att 
inrätta specialskolor och bedriva omfattande inbyggd utbildningsverk
samhet, saknas än i dag motsvarande utbildningsmöjligheter för vård-
och tillsynspersonalen som har sin tjänstgöring inom ungdomsvården, 
nykterhetsvården och kriminalvården. Olika förslag om gemensam cen
tral utbildning av dessa befattningshavare har hittills av olika skäl inte 
kunnat genomföras. I avvaktan på att en sådan utbildning skall kom
ma till stånd har de olika centrala myndigheterna genomfört en relativt 
omfattande inomverksutbildning. För sådan utbildning av personal, 
som är anställd vid ungdomsvårdsskolorna, ansvarar socialstyrelsens skol-
byrå. 

Varför behövs utbildning av vård- och tillsynspersonal? 

I propositionen 1959: 88 uttalade statsrådet och chefen för socialdepar
tementet, att vårdresultatet vid ungdomsvårdsskolorna bl a måste ak
tualisera frågan om personalens rekrytering och utbildning. Bakom det
ta uttalande ligger således en förmodan att det föreligger ett samband 
mellan vårdresultat å ena sidan och rekrytering och utbildning å andra 
sidan. 

Nyanställd personal, som skall handha vården av eleverna på ung
domsvårdsskolorna, bör ha såväl teoretisk som praktisk utbildning innan 
den utnyttjas för tjänstgöring utan handledning. Möjligheterna att ge 
sådan utbildning och erforderlig handledning under den första tjänst
göringstiden är för närvarande rätt begränsade. Eftersom en del av den 
nyanställda personalen saknar tidigare erfarenhet från människovår
dande arbete, liksom den stundom inte har någon vana från anstalts
arbete, står den många gånger rätt främmande inför den problematik, 
som den möter på ungdomsvårdsskolorna. Den bristande kännedomen 
om klientelet, dess sociala och psykologiska bakgrund, okunnigheten om 
vård- och behandlingsmetodiken torde ha återverkningar på elevvården. 
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Det framstår därför som en första uppgift för utbildningsverksamheten, 
att snarast möjligt efter anställningstidpunkten meddela nyanställd per
sonal elementära kunskaper inom nämnda och angränsande områden. 

Emellertid är kunskapsfaktorn inte allena avgörande för det arbets
resultat, som vårdaren presterar. Vård- och tillsynspersonalen är den 
kategori befattningshavare, som har den s k dygnet-runt-kontakten med 
eleverna på skolorna. I denna kontakt utsätts personalen för olika reak
tioner hos eleverna såväl individuellt som kollektivt av exempelvis ag
gressiv, hysterisk eller depressiv karaktär. Den möter dagligen provoka
tion och försätts i upprepade konfliktsituationer. Den outbildade per
sonalen reagerar gärna i provocerande situationer spontant och opsyko
logiskt och inte så sällan motarbetar den härigenom sitt eget vårdarbete. 
Den utsätts även, utan det skydd som en stabil kunskapsgrund ger, för 
större risker att snabbt slitas ner. Detta »slitage» yttrar sig ofta i bris
tande tolerans, kitslighet och benägenhet att krampaktigt klamra sig 
fast vid stela regler och förordningar, vilket i sin tur medför onödig 
osmidighet och onödiga kontroverser. Arbetet blir än mer betungande, 
personalen insufficient och därmed personalomsättningen mycket hög. 
Man orkar inte med den psykiska påfrestningen, som arbetet med de 
ofta svårt skadade eleverna innebär. Den tidvis stora personalomsätt
ningen måste således även ses mot denna bakgrund, dvs bristande ut
bildning. 

Knappast något annat arbetsområde är utsatt för så mycket spekula
tion vad gäller möjliga och lämpliga arbetsmetoder, som vården av miss
anpassad ungdom. Personer utan någon som helst kunskap om eller 
erfarenhet av sådan ungdom framträder som experter på området och 
torde genom sina inlägg ofta påverka en del av den allmänna opinio
nen. Även en del av den personal som rekryteras till skolorna torde vara 
påverkad av allmänt utbredda fördomar och missuppfattningar på om
rådet, vilket sannolikt även färgar dess attityd gentemot eleverna och 
deras behandling. Förutom att verka kunskapshöj ande måste utbild
ningsverksamheten därför även inrikta sig på en attitydpåverkan. 

Ytterligare ett syfte med personalutbildningsverksamheten bör fram
hållas. De ungdomar, som intas i ungdomsvårdsskolorna, kommer i 
många fall från torftiga miljöer. Deras allmänbildningsnivå är dålig. De 
saknar verkliga intressen och är ofta oförmögna att positivt utnyttja sin 
fritid. Utbildningen av befattningshavarna måste därför även syfta till 
att aktivera befattningshavarna till en positiv påverkan av eleverna i 
berörda avseenden. Slutligen har utbildningsverksamheten naturligtvis en 
allmänt stimulerande effekt, som inte får underskattas. Genom att vård-
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och tillsynspersonalen får träffa kolleger och utbyta erfarenheter ökar 
den kollektiva gemenskapen och ansvaret för arbetet. 

Den aktuella utbildningsverksamheten för vård- och tillsynspersonal 

För närvarande bedrivs utbildningsverksamheten enligt tre olika huvud

linjer: 
1 Centrala utbildningskurser 
2 Aspirantutbildning 
3 Intern utbildning 

Härutöver planeras av personalutbildningsberedningen (PUB) i an
slutning till tidigare försöksverksamhet fortsatt gemensam grundutbild
ning av personal från kriminalvården, nykterhetsvården och ungdoms
vården. 

De centrala utbildningskurserna bedrivs i form av internatkurser. 
Kurserna består dels av grundkurser, dels av fortbildningskurser. Grund
kurserna omfattar en utbildning på tre veckor medan fortbildningskur
serna i allmänhet begränsas till två veckor. 

Ett kursprogram för en tre veckors grundkurs kan se ut på följande 
sätt: 

Timmar 

Psykiatri 13 
Allmän psykologi 10 
Anstaltspsykologi och behandlingsmetodik . . 20 
Vård av alkoholskadade elever 5 
Lag och stadgar 6 
Samhällskunskap 5 
Elevernas fritidssysselsättning 4 
Vård utom skola 2 
Brandskydd 4 
Olycksfallsvård 4 

Förutom det antal föreläsningstimmar, som ovan redovisas, tillkom
mer studiebesök, filmförevisningar, diskussioner och framför allt grupp
arbete. 

Erfarenheten från tidigare kursverksamhet har visat, att kursdelta
garna stundom uppfattar föreläsningarna som ett teoretiskt resonemang, 
som saknar tillämplighet i det praktiska vårdarbetet. På grund härav 
har kurserna numera lagts upp så, att efter två timmars föreläsning föl
jer två timmars grupparbete. Vid detta grupparbete indelas kursdelta-
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garna i mindre studiegrupper. Varje sådan studiegrupp leds av en er
faren gruppledare, som genom frågor, påståenden och ibland tillspets
ningar aktiverar deltagarna till diskussion. Härigenom anknyts de ny
vunna lärdomarna till praktiska exempel hämtade från kursdeltagarnas 
egna arbetsfält. 

Grupparbete förekommer också i sådan form, att deltagarna på egen 
hand får lösa vissa i förväg iordningställda frågor, som anknyter till den 
problematik som tidigare behandlats i olika föreläsningar. Detta grupp
arbete, som sker utan ledning av gruppledare, avslutas med en redo
visning av gruppens arbete. Efter denna redovisning, som sker inför 
samtliga kursdeltagare, deltar även respektive föreläsare, gruppledare 
och andra sakkunniga i den följande diskussionen. Denna arbetsform 
har visat sig särskilt lämplig för attitydpåverkan. 

En internatkurs består emellertid inte enbart av det schemabundna 
arbetet. Besvarandet av frågeställningar som spontant tas upp i den ge
mensamma samvaron på kvällarna och vilka ofta berör väsentliga pro
blem för de enskilda befattningshavarna, utgör en stor del av kursverk
samheten. Likaså är en mera informell samvaro med besökande tjänste
män från den centrala myndigheten uppskattad, då kursdeltagarna däri
genom bereds möjlighet att framföra sina speciella synpunkter och öns
kemål direkt till centralt ansvariga tjänstemän. 

De påbyggnadskurser i form av internatkurser, som socialstyrelsen 
anordnar för vård- och tillsynspersonalen, är i motsats till grundutbild
ningen mera inriktade på viss specialundervisning. Programmen kan 
därför variera och de problem tas upp, som vid den aktuella tidpunkten 
förefaller mest akuta och brännande. En viss psykologisk-psykiatrisk vi
dareutbildning liksom information om nya förordningar, lagar och stad
gar ingår likväl som fasta punkter i programmet. 

För närvarande har cirka 75 procent av samtliga befattningshavare 
tillhörande vård- och tillsynspersonalen erhållit någon form av grund
utbildning. Resterande antal befattningshavare utgörs bl a av gruppen 
nyanställda och korttidsanställda. Med den frekvens som utbildnings
verksamheten har fått innevarande budgetår, torde någon form av 
grundutbildning i fortsättningen kunna ges samtliga befattningshavare 
inom rimlig tid efter anställningstidpunkten. 

Den andra formen av grundutbildning utgörs av aspirantutbildningen 
vid Lövsta skolhem och yrkesskola. Denna utbildning tillkom år 1959 
för att i någon mån tillgodose de allt starkare kraven på bättre utbild
ningsmöjligheter för vård- och tillsynspersonalen. Aspirantutbildningen 
skiljer sig från de ovan skisserade internatkurserna framför allt genom 
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sin längd — 11 månader — och genom att den teoretiska utbildningen 
är kombinerad med praktiktjänstgöring. Eleverna får under handled
ning fullgöra ca 9 månaders praktik vid olika skolor och avdelningar 
inom ungdomsvårdsskoleorganisationen. 

Aspirantutbildningen som sannolikt är den formen av utbildningsverk
samhet, som i framtiden kommer att betraktas som ett minimiprogram 
för grundutbildningen, är för närvarande till omfånget mycket begrän
sad. Endast tio personer kan årligen utbildas, medan antalet sökande de 
senaste åren varit avsevärt större. 

Den tredje formen av utbildning för vård- och tillsynspersonalen är 
den s k interna utbildningen. Denna sker vanligen i form av studiecirk
lar och konferenser som anordnas vid de enskilda skolorna. Den interna 
utbildningen tar i första hand sikte på att i anslutning till de centrala 
internatkurserna belysa speciella vårdproblem och konkretisera proble
matiken genom att anknyta till det elevmaterial, som finns på respektive 
skola. Intern utbildning bedrivs också som en fortbildning i speciella äm
nen, varvid studier i psykologi och samhällslära hittills varit mest fre-
kventa. 

Den centrala grund- och fortbildningen anses vara i det närmaste obli
gatorisk och lön utges därför till kursdeltagarna under studietiden. Den 
interna utbildningen har mera formen av frivillig verksamhet och sker 
vanligen utan ersättning på personalens fritid. Kostnader för föreläsare 
och litteratur m m finansieras genom bidrag till varje skola från ansla
get för personalutbildning. 

Övrig utbildningsverksamhet i skolbyråns regi 

Förutom utbildning för personalkategorierna vård- och tillsynspersonal 
anordnar skolbyrån även grund- och fortbildningskurser för andra be
fattningshavare vid ungdomsvårdsskolorna samt därutöver konferenser 
för den ledande personalen. Omfattningen av denna utbildningsverk
samhet under innevarande budgetår framgår av nedanstående uppställ
ning. 

Tre konferenser för rektorer 
Fortbildningskurs för rektorer 
Fortbildningskurs för 1 :e assistenter 
Grundkurs för utbildningsassistenter 
Grundkurs för yrkesmästare 
Grundkurs för husmödrar 

Såsom framhållits består utbildningsverksamheten för rektorerna dels 
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av kurser och dels av konferenser. Kurserna ägnas åt fortbildning bl a 
inom områdena psykologi, psykiatri och vårdmetodik. På konferenserna 
upptas mera akuta problemställningar till behandling. Konferenserna 
har även sin stora betydelse för ömsesidig information mellan skolorna 
och den centrala myndigheten liksom de befrämjar samarbetet skolorna 
emellan. Såsom framgår av kursprogrammet anordnar socialstyrelsen 
även kurser för yrkespersonalen — utbildningsassistenter, yrkesmästare, 
husmödrar m fl — som handhar elevernas arbetsträning och därför be
höver lika goda insikter som vård- och tillsynspersonalen. 

Den framtida utbildningsverksamheten 

Såsom tidigare anförts finns anledning att anta att personalens utbild
ningsnivå har betydelse för vårdresultatet. Den utbildningsverksamhet, 
som skolbyrån bedriver, har innevarande år kraftigt utökats och planer 
föreligger på en ytterligare utbyggnad. Utbildningen kan för närvaran
de inte anses tillräcklig. Den grundutbildning på tre veckor, som nu 
meddelas vårdpersonalen genom de centralt anordnade internatkurser-
na, kan inte ge mer än en ytlig orientering i vårdproblematiken. Också 
grundutbildningen för yrkespersonalen är otillräcklig. Fortbildningskur
sernas ringa frekvens och kapacitet medför att varje befattningshavare 
måste vänta flera år, innan han kan räkna med att få bevista en sådan 
kurs. Genom att den interna utbildningen ännu inte är tillräckligt ut
byggd, föreligger risk för att den ursprungliga attitydpåverkan liksom 
kunskapsförrådet under den långa tid som förflyter mellan deltagandet 
i kurserna inte kan hållas vid liv. 

I det planeringsarbete, som personalutbildningsberedningen i sam
arbete med bl a socialstyrelsen för närvarande bedriver, tar man sikte på 
ett utbildningsprogram för vårdpersonalen enligt följande punkter. 

1. All nyanställd personal erhåller inom sex månader efter anställnings
datum en »förutbildning» i form av en internatkurs omfattande tre 
veckor. Denna kurs skulle ge deltagarna elementära kunskaper i lag-
och stadgefrågor, psykologi och vårdmetodik samt någon orientering 
inom vissa praktiska områden såsom sjukvård och brandskydd. 

2. Inom ett år efter anställningstidpunkten och efter det att befattnings
havaren genomgått »förutbildningen» kallas han till en »grundut
bildning» omfattande tre månaders teoretisk och praktisk undervis
ning i form av internatkurs som är gemensam för vårdpersonal från 
kriminal-, nykterhets- och ungdomsvården. 
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3. Grundutbildningen följs av återkommande fortbildningskurser, så att 

varje befattningshavare ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och • 

ta del av nya landvinningar på området. 

4. För att hålla inlärda kunskaper vid liv och för att kunna ta upp prak

tiska vårdproblem till behandling anordnar varje skola en omfattan

de intern utbildning i form av studiecirklar och konferensverksam

het. 

Om detta program kan genomföras, torde man ha uppfyllt de minimi

krav på utbildning, som måste anses erforderliga för att ifrågavarande 

befattningshavare på ett förtjänstfullt sätt skall kunna fullgöra ett be

handlingsarbete i sin verksamhet på ungdomsvårdsskolorna. Målsättning

en måste därför vara att snarast utbygga undervisningsverksamheten till 

den skisserade nivån. Det finns skälig anledning att förmoda att investe

ring i utbildningsverksamhet ger god utdelning ifråga om vårdresultat 

och därför också i sista hand rent ekonomiskt är väl motiverad. 

Premiärkurs för den centrala företagsnämnden för 

ungdomsvårdsskolorna 

Under sistlidna december månad ordnade socialstyrelsen på Sundbyholm en tre-
dagarskurs för den centrala företagsnämnden för ungdomsvårdsskolorna och re
presentanter för ett par av skolorna, inalles ett trettiotal deltagare. Det var den 
första kursen i sitt slag i landet. Utom en rad allmänna problem inom skolornas 
verksamhet behandlades personal- samt utbildningsfrågor. Byråchef Göta Rosén i 
socialstyrelsen informerade om yrkesskolornas framtida organisation och styrelsens 
chefspsykolog Kurt Gordan talade om problem inom anstalterna. Sekreterare S 
Måhl i civildepartementet redogjorde för företagsnämnderna i statsförvaltningen. 
LO-sekreteraren I Söderström föreläste om motiv och målsättning för ett aktivt 
företagsnämndsarbete och ombudsman A Buckau från statstjänstemannaförbundet 
om personal och rationalisering. 

Föredragen följdes av grupparbeten och diskussioner. 

Samarbetsorgan för ungdomsbrottsfrågorna Forts fr s 152 
Hans Löwbeer, ersättare undervisningsrådet Sven-Erik Henricson: för arbets
marknadsstyrelsen generaldirektören Bertil Olsson, ersättare byråchefen Albert 
Bergh; för rikspolisstyrelsen rikspolischefen Carl Persson, ersättare överdirektör 
Kurt Lindroth; ordföranden i statens ungdomsråd ledamoten av andra kamma
ren stadskassören Rune Carlstein, ersättare konsulenten Lars Gråby; rådmannen 
Ingvar Ågren, ersättare bitr häradshövdingen Ragnar Adde; barnavårdsdirektö
ren Karl-Erik Granath, ersättare barnavårdsdirektören Algot Wickberg. Tillika 
har förste aktuarien Ulla Larsson förordnats att vara sekreterare i samarbetsorga
net. 

Sekretesslagen ändras från 1 juli 1965 i en del avseenden. Allmän uppfostrings
anstalt skall inte längre nämnas i lagen. 
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Effektiv minnessak 

När en svensk ledande fängvårdsman för någon tid sedan kom på besök till en 
likaså framstående engelsk kollega, så observerade han att kollegans ämbetsrum 
hade endast en väggprydnad — och det var ovan återgivna gipsrelief av Gunilla-
klockan i Uppsala bakom ett fängelsegaller. Den engelske kriminologen hade fått 
reliefen vid ett studiebesök i Sverige och ungdomsfängelset i Uppsala. De unga 
internerna här tillverkar minnessaken för att lämna den som gåva till besökare 
och ger därmed en rent praktisk erinran om sin egen situation — en erinran som 
har en sällspord effekt. Den som ser reliefen bakom det hårda gallret undgår inte 
att känna ett hugg i hjärtat. 

En del av ungdomsfängelsets fönster vetter mot Gunillaklockan, vars förekomst 
har hävdvunnen anknytning till studentlivet i den gamla universitetsstaden. 
— Det är egentligen — kommenterar fängelsedirektören Enar Lundborg — sam

ma killar: studenterna som tågar till Gunillaklockan sjungande om friheten och 
våra pojkar här bakom galler och slutna dörrar. De är på bägge hållen aderton-, 
nittonåringar inför starten av sin vuxentillvaro. Vad som skiljer dem åt är fram
för allt utgångspunkterna. Gallret våra pojkar smider kan även symbolisera deras 
instängdhet i sig själva, deras psykiska isolering, som ju är problemet för dem. 

Jag betraktar vår anstalt som en institution ansluten till Uppsala universitet. 
Under semestrar och vid vakanser tjänstgör ofta studerande vid de olika fakul
teterna som kuratorer, assistenter eller vårdare. Fångvården får hjälp och de unga 
får en inblick i fångvården av idag som kan skapa ökad allmän förståelse för den 
nya vårdgiven. När det nu är fråga om att lägga ner detta ungdomsfängelse, då 
det är otidsenligt, så tänker sig fångvårdsstyrelsen att man därför inte skall be
höva lämna Uppsala utan söka att här få till stånd en ny modern ungdomsanstalt. 

Från nyåret har fångvårdsstyrelsen bytt namn för att i fortsättningen heta kri
minalvårdsstyrelsen, som är ett mera neutralt och vidsträcktare namn. 
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Fängelsebiblioteken 

Av byrådirektör INGEMAR LUNDKVIST 

Den lag som reglerar verkställigheten av frihetsstraff trädde som bekant 
i kraft år 1946. Några av dess grundtankar kan lämpligen repeteras i. 
detta sammanhang. Cellstraffet avskaffades ju i princip, den intagnes 
isolering gentemot yttervärlden blev mindre och man ville motverka de 
negativa följderna av anstaltstillvarons förkonstling och enformighet. I 
det betänkande som låg till grund för lagen framhölls det som en hu
vuduppgift för en modern straffverkställighet att — vid sidan av ratio
nellt arbete — »söka fylla ut de intagnas tid med nyttiga och intresse
väckande fritidssysselsättningar». Man erinrade också om att de intag
na i stor utsträckning kommer från kulturellt torftiga miljöer och säl
lan ägnat sin fritid åt värdefulla sysselsättningar. 

Lagen talar också i några paragrafer uttryckligen om att den intagne 
skall uppmuntras att ägna sig åt »självstudier och annan lämplig fri
tidssysselsättning». Rörande just läsning preciserar lagen den intagnes 
rätt i följande mening: »I den utsträckning det kan ske utan olägen
het må intagen skaffa sig eller mottaga böcker, tidskrifter, tidningar och 
annat som kan bereda honom lämplig sysselsättning under fritid även
som äga tillgång till lån ur anstaltens bibliotek. Tillfälle till tidnings
läsning bör beredas intagen.» Denna målsättning stämmer också över
ens med internationella grundsatser. I FN:s »Standard Minimum Ru
les» för behandling av fångar heter det rörande böcker: »Every institu
tion shall have a library for the use of all categories of prisoners, ade
quately stocked with both recreational and instructional books, and 
prisoners shall be encouraged to make full use of it.» 

Biblioteksverksamheten ingår sålunda som ett led i ett behandlings
program, som syftar till den intagnes förbättring och återanpassning i 
samhället. Det är självklart att boken i det särpräglade bildningsarbe
tet bland fångvårdsanstalternas intagna måste inta en central plats. I 
fråga om den moderna fångvårdens arbetsdrift brukar det numera sä
gas att en intagen är en arbetskraft som är berövad sin frihet, dvs den 
intagne får nytt arbete och ny arbetsgivare under strafftiden. Men det 
gäller också för den intagne att ha något lämpligt att syssla med under 
den fritid som återstår efter 45 timmars arbetsvecka. Med en något 
förhoppningsfull analogi skulle man kunna säga, att en intagen är en 
bokläsare och studerande som har blivit berövad sin frihet. 

Biblioteksverksamheten inom modern fångvård måste tillgodose syn
nerligen skiftande behov. De intagna representerar skilda åldrar, yrken, 
språk och intressen. A ena sidan den intagne med akademisk bakgrund, 
å den andra den mindre väl utrustade intagne med indifferenta eller 
obefintliga läsvanor. Ett bibliotek i en fångvårdsanstalt skall också hjäl-
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pa intagna som studerar per korrespondens eller i studiecirkel att fin
na lämplig litteratur att läsa bredvid. Man bör också komma ihåg att 
en intagen i regel har en rad olika saker att välja emellan på sin fritid. 
Kurser och föredrag, teater- och filmföreställningar, konserter, idrott 
och hobbyverksamhet står honom till buds, givetvis i varierande om
fattning beroende på de olika anstalternas resurser. På denna punkt är 
skillnaden mellan nuet och cellstraffets tid iögonfallande. Bokens at
traktionskraft var givetvis större för fången som satt i ensamcell. I dag 
är bokläsning endast ett alternativ bland flera. 

Frågan om läsning och övrig fritidsverksamhet för intagna är natur
ligtvis också förknippad med det allmänna fritidsproblemet ute i sam
hället. Den intagne skall en gång återvända dit och bör vara så väl 
rustad som möjligt att gå i land med en normal tillvaro där ute. I 
detta sammanhang kan det också erinras om att departementschefen i 
sin proposition om den nya lagen anförde att de intagnas villkor inte 
får rätta sig efter de sämst ställda medborgargruppernas i samhället. Ut
talandet anses väl i regel gälla huvudsakligen de materiella förhållan
dena men det är skäl i att inte bortse från de kulturella villkoren. En
ligt Wieselgren (i Sveriges fängelser och fångvård, Sthlm 1895) var det 
för övrigt bl a den stigande folkbildningen som vid mitten av 1800-
talet påverkade utvecklingen så att fängelsebiblioteken kom till stånd. 

Man kan dessutom betrakta fängelsebiblioteken som en följd av cell
straffets införande på 1840-talet. Till stöd för den själavårdande verk
samheten bland de intagna var det i första hand religiösa böcker som 
fann vägen till fängelserna. Det förefaller självklart att efterfrågan på 
böcker från människor som satt isolerade bör ha varit stor och att läs
ningen fyllt ett verkligt behov som bot mot isoleringen. Egentliga fängel
sebibliotek var det till att börja med inte fråga om. År 1860 beviljade 
dock Kungl Maj :t 1 500 rdr till lämpliga böcker i cellfängelserna. 

Förhållandena under 1900-talet i stort sett fram till den nya lagens 
ikraftträdande kännetecknas av progressivsystemet. Att läsa böcker an
sågs vara en förmån bland andra och endast steg för steg fick man ökad 
frihet att läsa. Straffångar t ex fick under de första två månaderna 
varje vecka låna en eller två böcker av fostrande och undervisande in
nehåll. Så småningom uppluckrades emellertid systemet åtminstone i 
fråga om rätt till bokläsning och restriktionerna blev inte så kännbara. 
Redan några år före 1946 var det tillåtet för alla straffångar att re
dan från straffets början låna böcker i lämplig omfattning. 

Det har många gånger påpekats att det på viktiga punkter saknades 
erforderliga resurser för att den nya verkställighetslagen från början 
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skulle motsvara lagstiftarnas intentioner. Detta var i stor utsträckning 
fallet också med de intagnas fritidssysselsättning och studier inklusive 
biblioteksverksamheten. I stort sett sköttes anstaltsbiblioteken av fängel
sepredikanterna, oftast med någon intagen som medhjälpare. Anslagen 
till studiearbetet var tämligen blygsamma och detsamma gällde också 
bokinköpen. Det fanns inga som helst möjligheter att kontinuerligt köpa 
böcker till alla fängelsebibliotek i rimlig omfattning. I Folkbiblioteks
sakkunnigas betänkande Folk- och skolbibliotek, år 1949, karakterise
rades läget på följande sätt: »Fångvårdsbiblioteken hör till det moder
na biblioteksväsendets mest försummade grenar. ( ) Otillräck
liga anslag och brist på bibliotekssakknnnig ledning har helt präglat 
verksamheten. De fasta biblioteken domineras av mer eller mindre för
åldrad andakts- och uppbyggelselitteratur och saknar representativa 
urval av modern skönlitteratur. Den årliga tillväxten av bokbeståndet 
är synnerligen ojämn.» 

För att biblioteksverksamheten vid fångvårdsanstalterna skulle er
hålla större resurser föreslog folkbibliotekssakkunniga att de kommunala 
biblioteken skulle överta verksamheten. Man beräknade för omläggning
en ett driftsanslag av 10 kronor per vårdplats och år. De sakkunniga 
framförde också ett förslag att till statens bibliotek byrå skulle knytas en 
konsulent med särskild uppgift att ägna sig åt biblioteksverksamheten 
vid sjukvårds- och fångvårdsanstalter. 

Det dröjde emellertid innan situationen förändrades. Först 1958 ge
nomfördes i stort sett det system som bibliotekssakkunniga hade före
slagit. Huvudprincipen är att de kommunala biblioteken åtar sig att för
se anstalterna med litteratur för de intagna. Fångvårdsanstalterna har 
träffat avtal med biblioteken om detta samarbete. De viktigaste punk
terna säger att de utlånade böckerna »skola vid varje tillfälle uppgå 
minst till ett antal som motsvarar två per vårdplats» och att »byte av 
böcker skall ske minst var fjärde månad». Enligt avtalet åtar sig det 
kommunala biblioteket också att skaffa böcker till enskilda intagna på 
särskild begäran. I själva verket torde anstalterna i regel förfoga över 
betydligt mer än två böcker per vårdplats. Det bör kanske tillfogas att 
en del anstalter och folkbibliotek på egna initiativ hade börjat sam
arbeta efter ungefär de nämnda riktlinjerna redan före 1958. Dock 
fanns inga särskilda medel anvisade för ändamålet. 

I och med att det nya systemet började tillämpas behövde fångvårds
styrelsen inte längre köpa böcker till biblioteken för intagna. Ett undan
tag utgör dock referensböcker samt biblar och psalmböcker, dvs littera
tur som i regel inte går att låna till anstalterna. Begreppet »fängelse-
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bibliotek» börjar sålunda att få en ganska begränsad innebörd. Och i 
den nya lagen om behandling i fångvårdsanstalt (gäller f rom 1965) 
talas det inte längre om »tillgång till lån ur anstaltens bibliotek». Nu 
heter det »allmänt bibliotek». 

För den service som det kommunala biblioteket ger betalar fångvårds
anstalten 10 kronor per vårdplats och budgetår. Det totala beloppet för 
denna verksamhet under budgetåret 1964/65 är beräknat till 55 000 kro
nor. Denna lösning är uppenbarligen mycket billig för statsverket. 

I samarbetet ingår också att det kommunala biblioteket skall »öva 
fortlöpande tillsyn över anstaltens biblioteksverksamhet samt svara för 
att erforderlig kontakt uppehälles mellan stadsbiblioteket och anstalten». 
Anstalten å sin sida åtar sig att ombesörja utlåning av böckerna och att 
hålla böckerna tillgängliga på lämplig plats. 

Ett problem som kan bli särskilt besvärligt i denna biblioteksverksam
het är böcker som skadas eller förkommer. Huvudregeln är att den in
tagne i sådana fall så långt det är möjligt skall ersätta skadan eller för
lusten. Men man har räknat med en större avskrivning av böcker än vad 
som annars är vanligt inom folkbiblioteksverksamheten. Och man tog 
också hänsyn till denna omständighet, när man fastställde avtalet för 
samarbetet. 

Vilka böcker har då en intagen möjlighet att läsa? Det är givetvis en 
väsentlig skillnad mellan dagens förhållanden och den tid då böcker för 
intagna var såväl ransonerade som censurerade. För urvalet av böcker 
får nu i första hand styrelsen för vederbörande kommunala bibliotek 
svara. Enligt avtalet bör intagna i princip erhålla samma möjligheter 
att låna som står bibliotekets övriga låntagare till buds. Tack vare sam
arbetet biblioteken emellan kan en intagen ju låna praktiskt taget vad 
som helst. Och i fångvårdsstyrelsens s k vårdcirkulär heter det : »Böcker, 
tidskrifter och tidningar, som de intagna önskar läsa, behöver icke vara 
av fostrande eller undervisande innehåll. Även ren underhållningslitte
ratur får förekomma, om den icke med hänsyn till ordning och säker
het inom anstalten eller av andra särskilda skäl kan anses olämplig.» 
Som ett sådant särskilt skäl har styrelsen framför allt syftat på vissa in
tagna vid psykiatriska avdelningar. 

Praxis i fråga om urvalet av böcker måste betecknas som tämligen li
beral. I stort sett gäller att vuxna människor i anstalt åtminstone i det
ta avseende behandlas som vuxna. En bibliotekarie vid ett stadsbibliotek 
har i en tidskrift berättat om sin inventering i ett gammalt fängelsebib
liotek. Bl a fann han i några tidiga översättningar av Anatole France 
följande ord inskrivna: »Får endast läsas av bildade fångar!» På denna 
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punkt anses alla fångar vara bildade numera. Deckare, Mykle och Law
rence är tillåtna, däremot inte sådant som kan betecknas som sadism, 
perversitet etc. 

Det måste för övrigt vara en synnerligen svår och ömtålig uppgift att 
utöva censur för intagna i fångvårdsanstalt. I det sammanhanget vill 
jag citera vad en amerikansk expert på ämnet sade till en besökande 
svensk bibliotekarie för några år sedan : »Jag tror inte att det finns nå
got att läsa i någon bok vare sig i fråga om brotts- eller kärleksskild
ringar, som en fånge inte redan vet. Det litterära värdet bör vara det 
avgörande — naturligtvis med undantag för böcker med rent pornogra
fiskt innehåll.» Nu skulle givetvis frågan om pornografins farlighet för 
de intagna kunna vara förtjänt av en diskussion, men det ligger utanför 
artikelns ram. 

En fråga som hänger ihop med urvalet av böcker är ju också vilka 
böcker som de intagna egentligen läser. På denna punkt vet vi inte så 
mycket, och en undersökning skulle förmodligen kunna ge intressanta 
upplysningar. Av ännu större intresse skulle det givetvis vara att få veta 
något om hur böckerna påverkar dem. Här finns alltför mycket anta
ganden och lösa påståenden. 

Hur fungerar nu detta nya system? Jag tror att åtminstone parterna 
på fångvårdssidan i allmänhet är mycket belåtna. Den »missionerande» 
attityd hos bibliotekarierna som ofta omtalas, kommer också tillsynes i 
denna verksamhet. Det förefaller vara mycket vanligt att anstalterna 
får låna hem avsevärt flera böcker än vad som är sagt i avtalen. Intag
na med speciella önskemål, studerande, utländska medborgare och and
ra, kan få ganska speciella önskemål tillgodosedda. 

Även en rent personlig insats utöver avtalets text görs ofta av biblio
tekarierna. Deras besök på anstalten med möjlighet för de intagna att 
få samtala om böcker och läsning sägs vara uppskattade inslag i anstalts
livet. På något håll har man under Bokens vecka haft bokprogram med 
vederbörande bibliotekarie som medverkande. Alla sådana stödåtgärder 
är givetvis av särskild betydelse på en fångvårdsanstalt. Allt som kan 
göras för att värva nya bokläsare är av värde. 

Även initiativ från de intagna förekommer och behövs. Vid en anstalt 
brukar en grupp intagna för egna medel köpa nyutkomna böcker och 
bilda en läsecirkel. När böckerna cirkulerat färdigt, överlämnas de till 
anstaltens bibliotek och bindes på fångvårdens bekostnad. 

Biblioteksverksamheten på en fångvårdsanstalt möter också speciella 
materiella problem som kräver en speciell lösning. Så t ex har man på 
ett stadsbibliotek försökt dryga ut medlen genom att köpa fickböcker. 
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Bortsett från de ekonomiska synpunkterna har detta system också be
tecknats som fördelaktigt i fråga om trivseln. Böckerna har befunnits 
vara »lätta, lockande, ej skrymmande». 

Sammanfattningsvis kan sägas att det nuvarande systemet har stora 
fördelar och fungerar bra. Ändå finns det naturligtvis vissa brister. En 
självklar sådan är att låntagarna inte har tillgång till folkbibliotekets 
öppna hyllor, Bokvalet försvåras härigenom och chansen att rätt bok 
skall finna vägen till rätt läsare blir mindre. Bl a därför är det nödvän
digt att biblioteksverksamheten blir så uppsökande som möjligt. Det räc
ker ju inte med att det i och för sig går att låna böcker, det behövs en 
aktiv insats därutöver. Detta önskemål innebär att det fordras mera per
sonal. Och de gällande samarbetsavtalen säger ju inget om en personlig 
medverkan av det slaget. 

En annan nackdel är knappheten på uppslagsverk, lexikon och andra 
referensböcker. Anslagen har hittills bara medgett tämligen sporadiska 
inköp av sådan litteratur. Det måste dock betraktas som en självklar 
och nödvändig sak att varje anstalt utrustas med ett skäligt urval av så
dana böcker. Inte minst för intagna som bedriver studier är det av stor 
vikt. 

Slutligen kan man också spekulera över om inte »fängelsebiblioteka
rierna» skulle vara betjänta av särskild utbildning. Och kanske vore det 
skäl att ännu en gång väcka till liv det gamla förslaget om en särskild 
konsulent för bl a biblioteksverksamheten vid fånevårdsanstalterna. 

PS 
Unik aktion mot ungdomsbrott 
Den statliga kommitté under ordförandeskap av hovrättspresident Björn Kjellin, 
vilken undersökt förutsättningarna för att studera effekten av samhällets kriminal
politiska åtgärder, framlade i mitten på sistlidne december månad sitt förslag. 
Enligt förslaget skall i en medelstor svensk stad — som t ex Borås, Gävle, Upp
sala, Västerås eller Örebro — barna- och ungdomsvårdens resurser byggas ut till 
ett maximum. 

Själva försöket beräknas ta fem år, förberedelserna två år och den vetenskapli
ga bearbetningen ett år. Hela försöksperioden skulle alltså uppgå till åtta år. Ett 
försök av denna art och omfattning har aldrig tidigare gjorts i något land. 

Planläggningen hade väsentligt underlättats, säger kommittén, om verksamhe
ten kunnat anknytas till en vetenskaplig institution på det kriminal- och socialpo
litiska fältet. Men eftersom någon sådan inte finns anser man det nödvändigt med 
en fristående central försöksorganisation. Den föreslås bestå av en chef med höga 
vetenskapliga kvalifikationer, en permanent arbetsgrupp, vars medlemmar mot
svarar licentiatstadiet, konsulter och kansli. Kostnaderna beräknas uppgå till 42 
miljoner kronor. 

Utom hovrättspresident Kjellin har kommittén bestått av riksdagsledamöterna 
Blenda Ljungberg, Yngve Möller, Annie Wallentheim och Daniel Wiklund samt 
f riksdagsledamoten Margret Nilsson. Som experter har medverkat hovrättsfiskal 
Erland Aspelin, professor Gösta Carlsson, överläkare Hans Curman, psykolog Sven 
Larsson, förste aktuarie Ulla Larsson, tillika sekreterare, stadsfiska] Klas Lithner, 
jur kand Britt-Mari Persson-Blegvad och docent Knut Sveri. 
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Den tilltagande brottsligheten i USA 

Av socialattaché JOHN LÖFBLAD, Washington 

De flesta länder och samhällen kan konstatera ökad brottslighet, varför det kan
ske inte skulle kunna behövas sägas vara något uppseendeväckande, att USA dras . 
med denna företeelse. Men med hänsyn till kriminalitetens omfattning och natur 
i USA, är den starka ökning, som noterats under senare år ganska alarmerande. 
Den senaste tidens rasorolighet med följande lagöverträdelser har naturligtvis va
rit av mycket specifik karaktär och kan nog inte sägas vara ett tecken på en 
ökande brottslighet men har ändå bidragit till att öka debatten om brottsligheten 
och dess orsaker. Även mordet på president Kennedy bidrog som bekant till ökad 
självkritik och analys. 

Den senaste tidens händelser med upplopp och vandalisering i New Yorks ne
gerkvarter kan kanske också mera hänföras till våldsmentalitet och kriminalitet 
hos ett degenererat människomaterial än till en organiserad manifestation för 
kravet på likaberättigande. 

Min avsikt med denna lilla rapport är emellertid inte att försöka mig på en 
redogörelse för eller analys av förhållanden i Harlem, som av de flesta skriben
ter här beskrivs såsom ett ghetto, utan att redovisa en del siffror som meddelas 
i en rapport av FBI — Federal Bureau of Investigation — (den federala poli
sen). 

Den 20 juli 1964 framlade FBI en rapport enligt vilken grov brottslighet ökat 
med 10 procent från 1962 till 1963. Under den senaste 5-årsperioden 1959— 
1963 ökade brottsligheten med 40 procent medan befolkningen i USA endast 
ökade med 8 procent. Brottslighetens främsta hemvist är de stora städerna, men 
brottsligheten ökar överallt. Förstäderna fick under 1963 en ökad kännedom av 
brottsligheten, som ökade mest där. Brottsligheten i förstadsområdena ökade med 
13 procent under år 1963 mot 10 procent för storstäderna och 7 procent för 
landsbygden och som nämnts 10 procent för hela USA. 

Ar 1963 begicks i USA enligt BFI 8 500 mord — en ökning med 1 procent, 
16 400 våldtäkter — en ökning med 1 procent, 100 160 rån — en ökning med 
5 procent, 147 800 överfall — en ökning med 6 procent, 975 800 inbrott — en 
ökning med 9 procent, 611 400 stölder av mer än $ 50 i värde — en ökning med 
13 procent, 399 000 bilstölder •— en ökning med 11 procent. 

FBI beräknar »försiktigt» att kostnaden för all brottslighet år 1963 var 27 
mlijarder dollar. 

Det är farligt att vara polis i USA. 16 793 polisöverfall noterades år 1963 och 
55 poliser mördades. 

Fyra svåra brott begicks i genomsnitt varje minut år 1963. Här återges statistik 
över överfall och rån i de »farligaste» städerna i USA i antal per 100 000 invå
nare och ökningen av brottsligheten under de senaste 3 åren. 
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Ett särskilt problem är störande av kvinnofriden. I de större städerna är det 
inte rådligt för kvinnor att gå ute ensamma på kvällar och nätter, och det före
kommer också sällan. 

Brottsligheten är särskilt hög i fickor av fattigdom och elände som New Yorks 
Harlem och Chicagos negerkvarter. Brottslighet av alla slag är exempelvis mång
dubbelt högre i Harlem än i övriga New York. Däremot är självmordsfrekvensen 
lägre i Harlem än i den övriga staden. 

Rasmotsättningarna, fattigdomen och brottsligheten är Förenta Staternas stora 
sociala problem. Brottsligheten är nog det största av dem alla. 

Nytt franskt statligt centrum för kriminalvårdsforskning 

Den franska motsvarigheten till vår kriminalvårdsstyrelse ingår som en avdelning 
inom justitieministeriet. Som mål för sin verksamhet har den att försöka förbättra 
den dömde på ett sådant sätt, att han efter frigivningen kan leva ett samhällsnyt-
tigt liv och inte återfalla i brottslighet. Som medel har kriminalvårdsstyrelsen 
verkställigheten i anstalt av ådömda frihetsstraff. 

Syftet med anstaltsvården är alltså fullt klart, och det har man sedan länge sökt 
förverkliga. Att man nått och når en hel del positiva resultat i behandlingsarbe
tet, kan man kanske våga förmoda. Detta har man emellertid hittills inte kunnat 
avgöra med någon större bestämdhet, eftersom de metoder som kommit till an
vändning inom kriminalvården, inte varit föremål för systematisk observation el
ler kontroll. Man har dock i Frankrike gjort allehanda undersökningar på krimi
nalvårdens område, men det har då ständigt rört sig om fragmentariska undersök
ningar — beträffande någon speciell kategori av brottslingar eller beträffande vis
sa begränsade aspekter på anstaltsvården. 

Enligt fransmännens egen uppfattning har de som arbetar inom kriminalvården 
varken haft tid eller resurser att i nämnvärd grad bedriva sådan forskning, och 
de har dessutom otvivelaktigt saknat möjligheter att betrakta problemen helt för
utsättningslöst. Insikten härom har nu i Frankrike lett till skapandet av ett or
gan, varigenom det blir möjligt för vetenskapliga forskare att på ett helt annat 
sätt än tidigare studera den för alla betydelsefulla sektor av samhällslivet som kri
minalvården utgör, dess metoder och dess resultat. Man hyser i Frankrike stora 
förhoppningar att denna forskning skall lämna betydelsefulla bidrag både ur kri
minalvårdens speciella synpunkt och ur vetenskapens mera generella. Det nya or
ganets sammansättning och arbetsuppgifter skall här närmare beskrivas. 

Genom lagstiftning i början av år 1964 inrättades i Frankrike ett centrum för 
forskning på kriminalvårdens område, Centre national d'études et recherches 
pénitentiaires (CNERP). Detta centrum skall ha till sin främsta uppgift att be
driva och befrämja sådan forskning som kan leda till förbättrade metoder inom 
anstaltsvården och därmed till bättre resultat av de frihetsberövande åtgärderna. 
CNERP leds av en direktör, som tillika är ordförande i ett administrativt sex-
mannaråd. I detta råd ingår både vetenskapsmän och praktiker, utsedda av un-
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dervisningsministeriet och justitiedepartementet. Forskningen skall bedrivas i nä
ra samarbete med universitetet i Strasbourg. 

Det verksamhetsområde som CNERP får till sin uppgift att bevaka, tycks vara 
mycket vidsträckt, och det vill synas som om den första svårigheten vore att orien
tera sig inom detta område och att utstaka gränser för det närmast aktuella ar
betsprogrammet. 

Man bör sålunda, menar man inom CNERP, till en början begränsa arbetspro
grammet till att omfatta endast de frihetsberövande åtgärderna. I Frankrike ut
görs påföljderna i mer än 40 procent av domsluten av sådana åtgärder. Frihetsbe-
rövandet representerar alltså det förebyggande medlet för nästan hälften av den 
uppdagade brottslighet som lett till dom. Att effektivisera frihetsberövandet med 
god återanpassning som följd är sålunda ett samhällsintresse av första ordningen. 
Tilltron till frihetsberövandet gör det emellertid nödvändigt med ett stort antal 
undersökningar, som kan förbättra den ännu otillräckliga kunskap, som vi har bå
de om brottslingarna och om livet i anstalt. 

Man får inte glömma, säger CNERP, att kriminalsociologin uppstod i Frankri
ke vid början av detta århundrade genom Emile Durkheim, som med sina arbeten 
visade, att brottet är ett väsentligen normalt fenomen. Tyvärr förlorade den fran
ska sociologin senare intresset för studiet av brottet och lämnade detta område till 
psykologer och psykiatrer, som har en tendens att särskilt studera de anormala 
brottslingarna. Man har i Frankrike mest intresserat sig för den mindre grupp av 
intagna som fått långa frihetsstraff, och försummat den stora majoriteten intagna 
med endast korta strafftider. Inom den förra gruppen kan man vänta en mindre 
andel normala människor än inom den senare kategorin. CNERP menar nu att 
forskningen mer än tidigare bör inriktas på den stora massan av intagna med kor
ta straff. Detta hindrar emellertid ingalunda, att man ur vissa synpunkter även 
studerar de verkligt anormala kriminella, bl a för att kunna ge dem en lämplig 
förebyggande behandling och för att bättre kunna bedöma de risker som samhäl
let kan löpa vid deras frigivande. 

Men det är inte endast brottslingarna, som förtjänar ett intensivt studium. 
Även fångvårdsanstalterna och anstaltsmiljön måste bli föremål för forskning. 

Under de senaste decennierna har man i Frankrike varit av den åsikten, att 
frihetsberövandet har ett gynnsamt inflytande på den intagne i samma grad som 
själva utformningen av fångvårdsanstalterna motsvarar ett visst antal karakteri-
stika. Risken med ett sådant betraktelsesätt är, enligt CNERP, att man bortser 
från andra betydelsefulla funktioner hos anstaltsmiljön. För att exakt bedöma ef
fekten av anstaltsvistelsens inflytande på den kriminelle synes det därför vara 
nödvändigt att betrakta anstalten ur sociologisk synpunkt. Man måste — helst på 
platsen — bl a studera de officiella eller halvofficiella lagar som råder i den so
ciala mikrokosm som anstaltsmiljön utgör, och undersöka de roller som olika ty
per av intagna och personal spelar, och de latenta eller öppna konflikterna mellan 
de intagna och mellan personal och intagna. Och man måste ägna större intresse 
åt de krafter som i praktiken antingen verkar till förmån för en förändring hos 
den kriminelle i en återanpassande riktning eller bromsar de gynnsamma effek
terna av ett frihetsberövande. Institutionaliseringen bildar på detta sätt en mång
fald interaktioner, sam- och motspel, som ger anstaltsmiljön en specifik karaktär. 
Forskning av här antytt slag har aldrig tidigare bedrivits i Frankrike. 
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Man kommer slutligen in på den svära frågan om olika metoders inverkan på 
recidivismen. Hela kriminalvårdens syfte är ju att så mycket som möjligt minska 
återfallsrisken. Man kan säga att just siffror för recidivismens storlek visar, i vil
ken grad kriminalvården kunnat förverkliga sitt syfte. Det kan då visa sig nöd
vändigt att mer än nu differentiera klientelet, använda olika behandlingsmetoder 
på skilda grupper av klientelet osv, och att sedan söka mäta metodernas effekt i 
återfallsminskande riktning. 

Avslutningsvis skall också nämnas, att det inom Europarådet finns en expert
kommitté, the European Committee on Crime Problems, som behandlar spörsmål 
beträffande förebyggande av brott och behandling av brottslingar. Dess huvud
sakliga arbete bedrivs inom ett antal subkommittéer. Till Europarådet är också 
knutet ett vetenskapligt råd inom kriminalvårdens område. 

Vidare bör även nämnas några ord om läget i Sverige inom kriminalvårds
forskningen. Det är närmast kriminalvårdsstyrelsens lag- och utredningsbyrå, som 
skall följa utvecklingen av kriminalvården inom och utom landet, sörja för att 
uppslag till förbättringar av olika slag blir undersökta och verka för att de, om 
så befinns lämpligt, även blir prövade i den svenska kriminalvården. Nämnda by
rå skall vidare biträda styrelsen med utarbetandet av förslag till sådana principiel
la eller praktiska reformer, som synes ägnade att öka kriminalvårdens effektivitet. 
För att i någon mån kunna förverkliga dessa syften skulle kriminalvårdsstyrelsen 
behöva ha tillgång till en forskningsavdelning. Sådan saknas emellertid, och Sve
rige synes — trots att det allmänt anses vara ett föregångsland på kriminalvår
dens område — stå på samma nivå som nästan alla andra stater. Endast England, 
Japan och nu Frankrike har särskilda statliga organ för kriminalvårdsforskning. 
Går man exempelvis till USA, finner man att en hel del forskning på detta om
råde visserligen bedrivs där, men det sker nästan uteslutande med stöd av privata 
fonder. 

KEF 
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Summaries 

Cover: 

"The vicious circle" is often mentioned both when discussing practical and 
theoretical questions of youth care — the circle that is an evil reiteration of 
harmful incidents resulting in a suffocating web of negative influences that blocks 
a development in the desired direction: every thread holding the victim down in 
dire reality. Is there no chance of breaking through this circle? "We know too 
little about the problems of the socially maladjusted", says one of the four 
authors of the belletristic social reportage in this issue. Still we must do some
thing. We can not just sit down and wait for the results of the research sug
gested as desirable. "Parallel with research we shall have to continue and look 
for results along the lines already started." 

T H E WRITER'S VIEW. Page 3 

Increasing criminality and growing asociality in children and youth constitute 
an urgent problem in our society. Public opinion has been roused and even 
touched to the quick by the mass-media, such as the film "491" , live interviews 
on radio and T V etc. Simultaneously the authorities have published several re
ports trying to penetrate the various problems connected with this development. 
This issue endeavours to find a middle way between the sensational reportage 
and the dry and not easily readable official reports. Four writers who have shown 
an inclination for social problems have been offered an opportunity of visiting 
various reformatory schools, talking to staff and pupils and representatives of 
authorities concerned. The idea has been through the eyes of the writers to ob
tain a fresh and unprejudiced view on the problems encountered by the pupils. 
The four of them, Irja Browallius, Per Olof Sundman, Viveka Starfelt and Ake 
Wassing have described the destitution of the soul and the miserable conditions 
under which these youngsters have grown up. In their views on the complex of 
causes they differ and particularly they react differently in the way of assessing 
the measures taken by authorities. Perhaps this is due to the fact that they have 
visited different schools or to the degree with which identification has taken 
place, as in the case of Ake Wassing. An important feature is the reservedness in 
taking a standpoint as to whether society can give an answer to the questions 
what? why? how? what to do? by whom? This corresponds to the officially ex
pressed need for research in the field. Anyhow the literary reportage as presented 
here offers an insight and opens up lanes of thought different from the official 
and professional approach being written as it is by people with a wide experience 
of life and spontaneous reactions. 

Irja Browallius cites severed examples of the tragedy of not being able to cope 
with life in society but also of the triumph felt by headmaster and staff when 
they have been able to restore a tough case to normal life. Hardly any of the 
girls she has met have had a normal, protected childhood. Very often parents 
totally neglect them when they have been sent to the reformatory. Irja Browal
lius appreciates the attempts made to teach the girls a job but finds that there 
is too little of play in the closed sections. Also the number of pupils should be 
kept low so as to preserve the home-like atmosphere so much needed and longed 
for. There is an urgent need for youth welfare in the big towns, it is not enough 
to arrange entertainment on holidays, youth centres must be able to take care of 
the many young people from the country moving into the towns and living in 
cramped boarding houses or hostels. 

Per Olof Sundman gives a vivid picture of how the pupil looks upon the re
formatory and how differently staff members view the pupils. Also he has seen 
the pupils as an extremely heterogeneous group of individuals without any feeling 
of belonging or mutual solidarity. He points out how easy it is to be critical of 
the approved schools, not in the vulgar way as the popular press, but of the 
form of education as such: bringing together a disparate group of children suf
fering from all kinds of mental and moral aberrations into one school. But as yet 
we know too little about it. 

The author is convinced, however, of the need of these schools. "There are 
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too many children and young people, whose situation is of such a kind that there 
is no better feasible form of treatment to be found for them at present." 

There is a third form of criticism, to which we are dangerously near when we 
are taken in by the charm of these often nice pupils longing for contact, the af
fected criticism denying the value of all social measures and wanting us to start 
from scratch. The author had a definite feeling that many pupils do not see the 
reformatory as a school, but as a prison, particularly on account of the use of 
isolation cells to prevent pupils from absconding. A great drawback is the low 
wages of the staff and personnel and the difficulty of retaining efficient and 
good workers. 

Viveka Starfelt gives very lively descriptions of the character and personality 
problems of the girls she has met. She does not give any opinion about the 
reformatory system but gives a few examples of bad fits of temper also mentioned 
in official reports by the authorities who demand widened resources for active 
treatment and more places with the introduction of the new general school 
education system. 

Ake Wassing, who spent several years of his childhood in a home for the aged, 
has noticed that the young people he met were not as bad as he had expected 
and that it was relatively easy to talk to them. He wants to point out that they 
are more interested of what will happen when they leave the reformatory, they 
feel it to be a house of detention. The boy or girl must be given a chance to 
learn a job, which in the opinion of the author they don't. The young people 
are better than they have been described in Gorling's book "491" and the 
schools are worse than their reputation. He is very irritated at the detachedness 
shown by a psychologist but appreciates what is being done by the staff. The 
system of fines for swearing and other measures enhance the prison feeling. One 
of the cases described draws forth the reflection that the appointment of a super
visor for family care would be called for immediately upon a divorce as much 
as a child care officer is appointed to protect illegitimate children. The author 
has engaged a girl from a reformatory to look after his children one summer, 
after which she was returned to her mother. He has also had an interesting cor
respondence with a girl and a boy in reformatories. 

A visit to a special class for disturbed children in a school near Stockholm 
makes Wassing draw the conclusion that the children there behave much worse 
than those he met in the reformatories and that there is a real need for special 
pre-treatment of children showing school difficulties at an early age or whose 
parents can not cope with them, followed by an after-treatment that will make 
reformatory schools superfluous. In his opinion the reformatory schools do not 
restore boys and girls to normal life, they sidetrack them. 

BELLETRISTIC SOCIAL REPORTAGE. Page 127 

Commenting on the contribution of four writers, Göte Nilsson of the school 
division of the National Welfare Board points out that the Board did not expect 
applause and gildings when commissioning these articles. It was supposed that 
the unprejudiced view of the authors might conduce to increased tolerance to
wards young people with adjustment disturbances. The outcome makes one think 
that the personal background of the authors has had a decisive influence on their 
way of feeling the situation at the schools. Although seeing things differently 
three of them have without compromising with their convictions tried to present 
objective and factual aspects, which can also be demanded from reportage. They 
have also underlined that no general conclusions can be drawn from the material. 
But Wassing shows a different attitude, tangibly identifying himself with the 
young people he has met at the schools. All four have recoiled strongly on seeing 
young people locked up, though expressing insight in the risks of absconding. 
Now this is a real problem. On principle the care is open. But if necessary for 
the safety of the pupil himself, other pupils or the personnel, i.e. upon acute 
acts or during states of violence the pupil shall be isolated. Under circumstances 
the isolation of certain pupils is a prerequisite if the school shall be able to func-
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tion at all. If it is necessary to keep a pupil under observation he is sent to a 
closed section. This is an alternative to taking a young offender into custody. 
The suggestion that 6 employees act as warders to 8 boys is a plain misunder
standing. The staff do not work 24 hours of the day for seven days. But the 
boys have to be supervised all the time. We must not forget that the reformatory 
schools not only offer treatment but also have to guard their inmates, to protect 
the pupils against themselves and to a certain degree society from the pupils. As 
to the comparison with an observation class in a school the fact is that many of 
the reformatory pupils have failed in their adjustment in spite of these classes. 
I t is easy to find fault with the present system. It is much more difficult to sug
gest realistic alternatives yielding good results. This is partly due to the fact that 
we know too little about treatment. It is quite possible that research will turn 
the tables. What the Board wants is schools for youth care consisting of small 
wards not taking more than 10 pupils, with a reasonable standard, differentiated 
vocational training and education in well-equipped premises and workshops, per
fectly satisfactory leisure-time rooms enabling the personnel to activate the boys 
and girls and stimulate positive occupation and of course ample and well trained 
staffs and resources for qualified individual medical, psychiatric and psychologi
cal treatment. 

CONVICTED OF "WANTONNESS" — IGNORANT BUT EXPERIENCED. Page 123 

When we know that the reason for sending girls to reformatory schools in 1961 
was sexual depravity in 52.2 % of all cases one may well question what causes 
this immorality in girls, says Maj-Briht Bergström-Walan and puts the following 
questions. What is done to help these young people, what basic knowledge are 
they given about the facts of life and is information on sexual matters given at 
the schools? The reformatory's psychiatrist has so many other problems to solve 
that no time is left for this purpose. Thus the author has been invited to lecture 
at a few schools. Now she discovered that the girls evinced a startling ignorance 
of such elementary questions as fertilization, venereal diseases, pregnancy, child
birth although many of them had been pregnant or ill or even had a child. Also 
ethical aspects such as consideration, tolerance, confidence were things they did 
not connect with sex although one of the causes leading to their condition may 
often be a hunger for contact and affection that has not been satisfied. Their 
sexual boasting as well as inhibitions may often derive from ignorance. Their 
pattern of value may go as far as counting the number of coitions in one night. 

The surprising thing is that for boys the description sexual depravity is quoted 
only in 5.3 % of those sent to reformatories. This does not mean, however, that 
sex problems would be less important to them. In this respect it is interesting to 
know that they suffer very much from the lack of contact with girls during their 
stay at the reformatory, although they never tell the staff. Many of them 
masturbate but quite a few have a guilty feeling about it and fear they may fall 
ill. Really distressing is their depreciatory attitude towards girls, showing igno
rance and lack of grown-up patterns. O n the other hand they are extremely 
intolerant of similar behaviour in girls. In their behaviour they follow the old-
fashioned male pattern and "have fun" with girls they don't walk out with. It 
seems the boys' need for tenderness has been suppressed and their sexual symbol 
is the motorcar or bike instead of woman and affection. They were sensitive to 
discussions about the giving and taking in normal life and the happiness of 
having a child. In talks with staff members the author noticed that many of them 
consider the important question of sex education neglected and regret that they 
have not been taught enough to be able to answer spontaneous questions and 
conduct discussions. 

A N INSTITUTE FOR RESEARCH AND TREATMENT. Page 141 

In this paper Dick Blomberg calls attention to the fact that about 1,000 young 
people are in reformatories, their ages ranging from 13—20 and the main part 
being between 15 and 17 years old. Almost the same number receive after-treat-
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ment outside the reformatory schools. This total number of 2,000 young people 
under supervision of the reformatory system implies that 2 in every 1,000 citizens 
of that age have shown such difficulties in social adaptation that they had to be 
taken care of in this manner. On the other hand this also shows that the reforma
tory schools handle a hard core clientele of whom many have already been con
victed or had the charge withdrawn or received a conditional or suspended 
sentence. They show not only criminal inclinations but also suffer from mental 
and emotional difficulties, vagrancy, alcoholism, promiscuity, school difficulties 
and among the elder ones difficulties in keeping their jobs. Often they come 
from broken homes, have passed several foster-homes and been subjected to a 
variety of education principles. Their behaviour differs from the adopted pattern 
and it is difficult for them to reform. One possibility of testing the effect of 
the reformatory is to check on those discharged. It has been shown in one in
vestigation that within 4 years 79 % of the boys and 25 % of the girls had com
mitted crimes registered on the criminal records. 38 % of the boys and 4 % of 
the girls had been registered in the register of alcoholics. Only 39 % were not 
registered for any form of asocial behaviour. In assessing these figures we have 
to be very cautious, however. The question is, whether the fact that so many 
relapse shows that the reformatories are inadequate, or the 39 percentage proves 
that considering the difficult clientele, they do a splendid job. Still it cannot be 
denied that at present the Swedish reformatories do not fulfill more than a part 
of the task they have to face. In view of this the social welfare minister appointed 
two commissions in 1961, the first one to investigate more efficient measures for 
the out-care of reformatory pupils and the othrr one to map the research on 
treatment in reformatories carried out abroad and in Sweden and elucidate the 
need of such research. The commission was not to suggest changes in treatment 
methods or principles. The official report has now been published (SOU 1964: 24) 
and was also intended to be used for the education of reformatory staff members. 

If we break down the complex of items making up the "treatment" we find a 
wide gamut of measures that have to be adapted to the particular difficulties of 
each pupil. The commission describes the prerequisites for care and treatment 
departing from legislation, the principles of differentiating pupils with regard to 
reformatory, the period of stay, personnel recruitment etc. 

Attention has been paid to practical viewpoints such as educational and vo
cational curricula, therapeutical programs, leisure-time occupation, behaviour of 
pupils, absconding and negative effect of pupils on each other. The breakdown 
has given rise to various questions as to the positive and negative effects of treat
ment, the application of closed care and it has been shown that very few of 
these questions have been subjected to scientific investigation. 

The first task for research on reformatory treatment is to create measurement 
instruments adequate for the qualitative assessment of the effect of treatment. 
As shown the usual thing is to observe the number of relapses. But that is a 
very coarse instrument and leaves many questions unanswered, such as the 
number and quality of the offences, the period of correct behaviour etc. Social 
aspects such as adaptation to family life and job conditions are neglected, mental 
health and other aspects left out of the register. In spite of the limitations of the 
method, the commission has suggested the establishment of a continuous statistic 
cal survey of the adaptation of reformatory pupils based on data from official 
records. Through continuously collecting data it should be possible to observe 
the effect of changes in the treatment at the reformatory schools. Also personality 
and attitude tests at the beginning and end of the stay as well as observation 
through participant observers ought to yield results. Treatment research should 
concentrate on isolating the various items of treatment, assessing the weight of 
each factor and its importance for the joint result of treatment and on studying 
how the change of a single factor affects the result of treatment. As the schools 
mix pupils who suffer from cerebral traumas, personality disturbances and 
neuroses it will be important also to study the connection between treatment 
and personality factors and reciprocal effects. It is therefore considered important 
for systematic research to dispose of a continuous description of the existing 
clientele of the schools, making possible the classification in categories relevant 
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from the treatment aspect. This calls for etiological research concerning be
haviour disorders, their causes and genesis. On the other hand this research 
should be handled in the first place by scientific institutes working in general 
behaviour research. 

A very important question is the differentiation of pupils in different types of 
reformatory schools. Also a very important complex of problems is offered by 
the length of treatment, as both a too short and a too long stay can have a 
detrimental effect. Furthermore the commission wants the effect and organiza
tion of the "special wards" (vocational training etc.) for closed treatment in
vestigated. The reformatory school system is based on the open treatment prin
ciple and it is therefore considered urgent to find out how forms of care de
parting from this idea affect the results of the system. Absconding implies a 
serious interruption of treatment and involves bad relations with the people 
living in the neighbourhood, relapse into crime etc. and the causes should be 
studied. Last but not least the conditions within groups of pupils are considered 
an important object. Very often their effect is more important than the endeav
ours of the school staff. 

The agency conducting this research shall be quite independent and is to 
study problems relevant from the scientific viewpoint. The choice of hypotheses 
and methods shall be made independent of viewpoints of criminological policy. 
On the other hand it must be safeguarded that questions considered important 
by the authorities responsible for treatment are also elucidated. The commission 
has considered the most adequate solution to connect with the Institute for 
Criminal Science at Stockholm University a department for treatment research, 
conducting independent research on problems of treatment and doing commis
sioned research for other authorities. There shall be an executive board con
sisting of representatives from various branches of science. The authorities re
sponsible for reformatory treatment shall also be represented on the board. The 
preliminary budget is 500,000 Sw. Kronor per year, being 1—2 % of the total 
cost of treatment. 

EXTRAMURAL TREATMENT OF REFORMATORY SCHOOL PUPILS. Page 153 

With the development of prophylactic resources it has gradually become less 
common to send mild cases of delinquency to institutions and particularly re
formatory schools. In addition delinquency is spreading to lower ages, calling 
for a revision of treatment resources and legislation. In the new Child Welfare 
Law of 1961 "boarding out" and "probation" have been substituted with "extra
mural treatment". It has been considered important to give treatment under free 
conditions whenever possible and to underline the responsibility of the child 
welfare boards for the children in care of society. Extramural treatment can not 
be given in the home of parents as there is no need for reformatory care when 
parents are fit to take care of the child. It has been considered necessary to in
vestigate the possibilities of extended family treatment and a commission was 
appointed in 1961. The commission has completed several interim reports con
cerning uniform legislation, after-treatment and personnel requirements, treat
ment of pupils in private homes and in collective arrangements etc. Among other 
things it is suggested that a treatment plan be drawn up for each pupil. With 
regard to his individual need for treatment, education and upbringing the best 
way of his resocialization should be considered and realized through the most 
adequate arrangement as to type of school. These treatment plans should be 
considered whenever the pupil is boarded out and when a change is made in the 
extramural form of treatment. The commission has urgently underlined the im
portance of rational planning of treatment, including adequate training, branch 
of care, need of leisure-time occupation, medical therapy and talks, private and 
in groups. The plan should be drawn up in collaboration with the child welfare 
and the employment board. The pupil and his parents should be activated for a 
concrete solution. Short-term solutions solve acute problems only. Family treat
ment or treatment in a private home implies the placing of a pupil in a private 
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home irrespective of how much the family in question is engaged in the treat
ment. This may range from simple lodging and boarding to undertaking a certain 
responsibility for the pupil. In the latter case the foster-home will be able to 
take measures for the safety of the pupil and confer with the school if necessary. 
As the present and future clientele of the schools constitutes a difficult category 
it will be necessary to be very careful in the choice of a family, the aim being 
to make the pupil more and more self-contained and to restore him to normal 
life. It may also be necessary to give the pupil a very sheltered milieu depending 
on his stage of development. The effect on resocialization of placing several pupils 
from one school too close to each other has duly been considered. I t is expected 
that a considerable number of families will be ready to accept pupils, but strong 
measures will have to be taken to facilitate their participation. Also a consider
able reinforcement of staff and other personnel in the reformatory school system 
will be required. 

The commission considers that the collective treatment in boarding homes, 
hostels and discharge homes pursues the same aim in various forms and should 
be brought under one heading: extramural treatment. It is suggested to organize 
them under the title government youth homes and to build an additional number 
of eight homes. In each home there shall be eight beds. One of the great diffi
culties for the pupils that have been released is that they can not manage their 
leisure-time occupation. I t is therefore necessary to equip the homes with ade
quate material and premises for leisure-time activities. Besides it is absolutely 
necessary to have sufficient personnel. At present the absolute minimum is con
sidered to include one overseer, one matron and two attendants. The Society for 
the Promotion of Ski Sport and Open Air Life in Sweden have engaged in treat
ment of reformatory school pupils in camps and on treks. From February 1959— 
February 1963 forty camps have been arranged for boys aged 15—18 years. 
The original idea of releasing the pupils after these camps has proved unfeasible, 
the pupils have to return to school for some time even if they have behaved all 
the time. Still this activity is extremely important and gratifying as the schools 
lack resources for this kind of work. 

AN UNUSUAL AND PROFOUND SOURCE OP KNOWLEDGE. Page 177 

Gustav Jonsson and Anna-Lisa Kälvesten have analyzed a normal population of 
schoolboys and sampled 222 boys born 1939—1946, i.e. 0.5 % of each age group. 
This has been done to make future comparisons possible. The number of boys 
sent to consultation bureaus in 1954 was 0.5 % of every age group. Also from 
1947 to 1956 220 boys of school age had been sent to Barnbyn Skå. The sampled 
population has been examined and tested by a child psychiatrist, child psycholo
gist and social worker. 200 questions based on test interviews were used for 
interviews with teachers and parents. Two targets were set: to determine the 
frequency of insufficiency symptoms and to test certain beforehand defined hypo
theses as to the correlation between the degree of insufficiency symptoms and 
psychic illness on the one and factors in the conditions of childhood on the 
other hand. The following variables were assessed: a) psychosomatic functions 
such as insomnia, enuresis, nervous headaches etc. b) motor activities, habitual 
manipulations c) temperament and disposition (mother fixation, sensitiveness, 
concentration etc.) d) school behaviour and social adjustment, a total of 32 
variables that were defined operationally. The task the authors set themselves 
was trying to measure the symptom loads in a random sample of boys. To that 
purpose the insufficiency symptoms were grouped into syndromes after which 
the load could be used for differentiation. The following grading was used: 1. no 
symptoms or slight degrees of a single symptom. 2. light symptoms. 3. moderate 
symptoms clearly separating the boys but not causing acute problems. 4. problem 
children requiring treatment at a consultation bureau. 5. institution cases. The 
investigated population was distributed as follows: 
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Thus 25 % would need some form of psychiatric care, 44 % have light symp
toms or none and might be called well-adjusted. 

Popular concepts such as harmonious ages (about 10) and positive correlation 
between social class and adjustment are not confirmed by the investigation. Only 
in the case of very low incomes is there a correlation, but when closely analyzed 
other negative factors were found such as alcoholism or poor mental health in 
one of the parents, mother having to work for the upkeep of the family etc. 
This report with its 700 pages constitutes an unusual and profound source of 
knowledge says the reviewer Benkt Sjöberg, although it is impossible yet to say 
what the practical results will be. The earlier we can expect the promised com
parison with the clientele of the consultation bureaux and the pupils of the 
Barnbyn Skå school, the better. 

THE TRAINING OF REFORMATORY SCHOOL PERSONNEL. Page 185 

There is nothing new in the demand that personnel and staff responsible for 
the treatment of reformatory pupils should receive adequate training, says 
secretary Heinz Schiller. This was pointed out already in 1935 in a report on 
the reformatory homes. Whereas other fields of care — both mental and physical 
— have long ago organized the training of personnel, the training of those who 
supervise and treat reformatory pupils, alcoholics and criminals has not been 
adequately solved. While awaiting a central decision the various authorities 
have started a relatively comprehensive educational program within the ad
ministration. The School Division of the National Social Welfare Board has 
undertaken the training of personnel employed at reformatory schools. In 1959 
the social welfare minister voiced the opinion that the result of treatment at the 
reformatories is dependent on the recruiting and adequate training of personnel. 
Newly appointed personnel working without supervision must have both theo
retical and practical training. The possibilities of giving such training during the 
initial period of their employment is restricted. As several of them lack previous 
experience of handling people, they feel at a loss when meeting the problems 
that keep emerging in a reformatory. Their imperfect knowledge of the clientele 
and its social or psychological background, ignorance of methods of treatment 
will react on the pupils. A primary task is therefore, as soon as possible to give 
new personnel an elementary insight into this and adjacent fields. On the other 
hand, it is not only a question of knowledge, but also of understanding. In the 
day-and-night-contact with the pupils, staff members and personnel are constant
ly exposed to individual and collective reactions of an aggressive, hysterical or 
depressive kind. They are provoked and trapped into conflicts. Untrained em
ployees in a provoked situation react spontaneously and unthinkingly and thus 
may counteract their own curative work. Without the protection sound know
ledge actually provides they risk being "worn out", a fact which manifests itself 
in lack of tolerance, insistence on rules and discipline in its turn causing un
necessary controversies. The final outcome being a too fast turnover of personnel. 

A difficulty is that the loud-voiced opinion of self-promoted "experts" in
fluences public opinion and that part of the personnel recruited for the schools 
will probably be influenced by generally accepted misunderstandings and pre
judices. This affects the attitude they adopt towards the pupils. As most of the 
pupils come from surroundings not only poor economically but also destitute in 

14—640090. Soc. Mead, nr 7—S 209 



culture and intelligence, their educational level is low, they have no hobbies or 
pastimes and don't know how to use their leisure time in a positive manner. It 
is therefore required of the personnel that they activate and influence the pupils 
in a positive direction. They can be taught to do so. Last but not least training 
gives them an opportunity of meeting colleagues and discuss experiences. 

Three types of training are at present provided. 1. Centralized training courses. 
2. Regular courses for trainees. 3. Internal training. Besides the Staff Training 
Committee (PUB) is planning the joint training of personnel working in criminal, 
temperance and youth care. The centralized courses are given as basic or ad
vanced training courses. The basic course lasts three weeks and comprises : 

In addition there are films, visits, discussion and group studies. It has been 
established that some students look on the lectures as a kind of theoretic argu
mentation not applicable to the work situation. To counteract this attitude a 
two-hour lecture alternates with two hours of group work. To this purpose the 
students are divided in small groups with a leader who goads them through 
questions, statements and assertions into discussion and comparison with work 
in the field. Another type is where questions have to be answered based on 
previous lectures. The result of group work is reported in front of the assembled 
course and teachers, lecturers etc. and discussed openly. 

But also at social gatherings in the evenings various questions are discussed 
informally with visiting guests. Representatives of the central administrative 
authority will often be present, a much-favoured opportunity for the personnel 
to forward specific viewpoints direct to the administrative officers responsible at 
"headquarters". 

The advanced training courses more often approach special problems that are 
of current interest. Fixed items, however, are additional education in psychiatry 
and psychology, information about new laws. Up to now 75 % of all employees 
have been given some kind of basic training. The remainder consists mostly of 
newly appointed or temporary personnel. The regular trainee courses, are quite 
different inasmuch as they last for 11 months and can take only a limited 
number of pupils, 10 per year. The theoretical education is combined with 
practical training and given at the Lövsta approved school and vocational school. 
The third form, internal training, takes the shape of study groups at the school, 
during leisure time and as a rule unpaid, whereas the other courses are com
pulsory and salaried. 

Other courses to staff and personnel not directly employed in supervision and 
care are arranged annually and comprise this year: Three conferences for head- • 
masters where current problems are discussed, a Training course for headmasters, 
Advanced course for welfare officers, Training course for training officers, Train
ing course for vocational teachers, Training course for matrons. 

Under present conditions the available training can not be considered suffi
cient or adequate. The three-week training courses offer only a superficial sur
vey of problems and methods. The low frequency of advanced courses implies 
that an employee has to wait several years before being given an opportunity of 
improving his knowledge. As the training in the schools is not thoroughly or-
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ganized there is a risk that the original result of attempts to influence the at
titude towards the pupils wears off. 

The following targets have been set for the planning work at present con
ducted in the National Welfare Board : , . 
1. All newly appointed personnel shall within six months be given a preliminary 

three-week training course providing elementary knowledge in law and regula
tions, psychology, treatment methods and some practical orientation on nursing 
and fire protection. 

2. Within one year after the day of appointment and after having passed the 
preliminary course the employee shall be invited to a three-month basic 
course in theoretical and practical subjects compulsory for all curative per
sonnel in criminal, temperance and youth care. 

3. The basic training shall be followed up in regularly recurring advanced 
courses enabling every employee to widen his knowledge and become ac
quainted with new developments. 

4. In order to maintain the level of knowledge and take up practical problems 
for discussion each school shall arrange comprehensive internal training in 
the shape of study circles, and conferences. 

If this program is realized the desired minimum of training can be attained. 
The first thing to do now is as soon as possible to enlarge the training activity 
so as to reach the suggested level. The necessary investment in money will pay 
itself back many times over in improved results of treatment. 

THE PRISON LIBRARIES. Page 193 

The new penal law of 1946 prescribes i.a. that an important task of modern 
penal treatment, besides rational work, is the occupation of the inmates with 
useful and interesting leisure-time activities. The law definitely states that the 
inmate should be encouraged to engage in studies. If feasible without incon
veniences the inmate shall be entitled to procure or receive books, periodicals 
and papers to give him adequate occupation in his leisure time and to have 
access to the prison library. He shall be given an opportunity of reading news
papers. Thus library occupation is part of a treatment program in order to im
prove the prisoner and readjust him to society. As the prisoners represent all 
ages, occupations, modes of life and interests there must be a wide variety that 
is to be covered. It has been explicitly pointed out by the minister that con
ditions for the prisoners shall not be based on those categories outside the prison 
who live under the worst circumstances. Until the new law was introduced 
reading of books was seen as a privilege in the progressive system of rewards, 
but already before 1946 prisoners were allowed to read books from the very be
ginning. In order to widen the possibilities of providing adequate reading it was 
suggested that the local libraries should undertake this activity. This system was 
adopted in 1958. For this service the local libraries receive 10 kronor annually 
for each prisoner. In the 1965/66 budget the amount is 55,000 kronor. There are 
no restrictions in the choice of books with the exception of mental cases and 
excluding books that are typically perverse or sadistic. No investigation has been 
made as to what books the prisoners read and would like to read. Librarians 
regularly visit the prisons and in some prisons librarians have given lectures 
during "Book Week". One of the drawbacks is that the inmates of the prison 
lack the advantage of the open-shelf system of the popular libraries. Also there 
is a lack of encyclopedias and works of reference. 
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Till socialstyrelsens bibliotek inkommen litteratur 
under tredje kvartalet 1964 

ALKOHOLENS RESORPTION. Alkoholhalten i blod 

och urin. Alkoholens förbränning. [Av R Bon-
nichsen, R Dimberg & L Sjöberg.] Sthlm 1964. 
(Meddelande från Institutet för maltdrycks
forskning. 12.) 

ALLMÄN FÖRSÄKRING. Lund 1964. (Sociallagarna 

5.) 
BEFOLKNINOSUTREDNINO för Gotlands län fram 

till 1960 med jämförelsematerial från riket i 
övrigt. Solna 1964. [Stencil.] (Lantbruks
styrelsen. Arbetsgrupp för översiktlig plane
ring.) 

BERNITZ, U. Swedish anti-trust law and resale 
price maintenance. Sthlm 1964. (Studieför
bundet näringsliv och samhälle.) 

BoROENViK, H. Personlige inntektsskatter i 7 
vesteuropeiske land. Oslo 1964. (Artikler Ira 
Statistisk sentralbyrå. 9.) 

BYOOA om och bygga till. [Red : Hildur Kraniz-
Jensen.] En handbok från Statens institut för 
byggnadsforskning utg av Hem i Sverige. 
Sthlm 1964. 

CARLSSON, AXEL & HULTQVIST, L. Garage. 

Sthlm 1964. (En Hem i Sverige-bok.) 
DICH, J S. Socialpolitikens teori. Laeren om de 

offentlige tilskud. Bd 1. Khvn 1964. 
DOKUMENTATION der im Rahmen des 1. Interna-

tionalen Seminars fur Jugendrecht gehaltenen 
Vorträge und Fachreferate. Zusammengestellt 
und red von H W Kaluga & P Krause. Wien 
[1963]. 

ENGWALL, U & LARSSON, ERIK. Koordinatangiv-

ningsmetoden för samhällsplaneringen. Sthlm 
1964. (Byggforskningen. Rapport 104.) 

FÖRENTA NATIONERNA. 

The economic development of Latin America 
in the post-war period. New York 1964. 
(Publ 64. 2. G. 6.) 

— Economic commiss ion for Asia and 
the Far East. 

Economic survey of Asia and the Far East 1963. 
New York 1964. (Publ 64. 2. F. 1.) 

Manual on training of statistical personnel at 
the primary and intermediate levels. New 
York 1963. (Publ. 63. 2. F. 8.) 

— Economic commiss ion for Europe. 
Economic survey of Europe in 1961. P 2. Some 

factors in economic growth in Europe during 
the 1950s. Geneva 1964. (Publ 64. 2. E. 1.) 

FÖRENTA NATIONERNA. 

Department of economic and social 
affairs. 
Population studies. New York 1964. 

35. Guanabara demographic pilot survey. 
A joint project of the United Nations and 
the government of Brazil. (Publ 64. 13. 
3.) 

— Food and agricul ture organ iza t ion . 
European timber trends and prospects. A new 

appraisal 1950—1975. New York 1964. 
(Publ. 64. 2. E. 4.) 

HAMMAR, T. Sverige åt svenskarna. Invandrings
politik, utlänningskontroll och asylrätt 1900— 
32. Sthlm 1964. (Akad avh.) 

HOLM, L. Strategi för kultur. Sthlm 1964. 
HOLMOREN, L. Hörselproblem. Sthlm 1964. 

(Vår hälsa 24.) 
HUVUDSTAD. Plan för lokalisering av statlig verk

samhet inom stockholmsområdet och ut-
byggnadsplan för civil statlig förvaltning i 
Stockholm. Utg av Byggnadsstyrelsen. Sthlm 
1964. 

INTERNATIONELLA ARBETSBYRAN. 

Manual of industrial radiation protection. 
Geneva 1964. 
4. Guide on protection against ionising 

radiations in industrial radiography and 
fluoroscopy. 

5. Guide on protection against ionising ra
diations in the application of luminous 
compounds. 

Wages. A workers' education manual. Geneva 
1964. 

INTERNATIONELLA ARBETSKONFERENSEN. 

49th session, 1965. 
Report. Geneva 1964. 

4 (1). The employment of young persons 
in underground work in mines of all 
kinds. 

5(1) . The employment of women with 
family responsibilities. 

INTERNATIONELLA ARBETSORGANISATIONEN. 

Declaration concerning the policy of »apart
heid» of the Republic of South Africa and 
I L O programme for the elimination of 
»apartheid» in labour matters in the Repub
lic of South Africa. Geneva 1964. 

JACOBSSON, ULLA. Parts kostnad i civilprocess. 
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Idéhistorisk utredning och synpunkter på 
kostnadsreglernas funktion. Sthlm 1964. 
(Akad avh, Lund.) 

JONSSON, GUSTAV & KÄLVESTEN, ANNA-LISA. 222 

stockholmspojkar. En socialpsykiatrisk under
sökning av pojkar i skolåldern. Sthlm 1964. 
(Monografier utg av Stockholms kommunal
förvaltning.) 

KOMPENDIUM över folkpensioneringen. Sthlm 
1964. (Försäkringskasseförbundet.) 

Kuusi, P. Social policy for the sixties. A plan for 
Finland. Kuopio 1964. (Publ of the Social 
policy association.) 

KVARACEUS, W C. Juvenile delinquency. A 
problem for the modern world. Paris 1964. 
(Unesco.) 

LANGHOLM, O. Tidshorisonten for deterministiske 
planleggingsmodeller. En analyse av et 
metodeproblem i normativ bedriftsökonomikk. 
Bergen 1964. (Norges handelshöyskole.) 

Mc LOUOHLIN, P F M. Language-switching as 

an index of socialization in the Republic of the 
Sudan. Berkeley & Los Angeles 1964. (Univer
sity of California. Publ in sociology. Vol 1.) 

MICHANEK, E. For and against the welfare state. 
Swedish experiences. Sthlm 1964. (The Swedish 
institute.) 

MORTENSEN, G & PERSSON, SVEN. Vocational 

training in Norway. Publ by the Norwegian 
joint committee on international social policy. 
Oslo 1964. 

NORRLÄNDSKA FRAMTIDSPERSPEKTIV. [Av] G Albins

son [mfl]. Sthlm, Gbg&Upps 1964. (Sunds
vallsbanken.) 

OROÂRD, P L. I människovårdens tjänst. Anteck
ningar ur Gävleborgs läns landstings historia 
med en kvartssekelkrönika och redogörelser 
för dess olika institutioners verksamhet. Utg av 
Gävleborgs läns landsting. Ljusdal 1962. 

RIKTLINJER för socialvårdens framtida organisa
tion i Malmö. Malmö 1964. (Malmö stad. 
Drätselkontoret. Utredningsavdelningen.) 

Roovi, F A. Båndlxggelse efter den nye arvelov. 
Udg af Sparekassen for Kjöbenhavn og omegn. 
Khvn 1964. 

SALVESEN, K. La politique sociale en Norvège. 
Publ par le Comité tripartite pour les relations 
internationales de la politique sociale. Ministère 
des affaires sociales. Oslo 1964. 

SATSA på Norrland. 7 remissvar på betänkandet 
»Aktiv lokaliseringspolitik» samt riktlinjer för 
regeringens proposition i sammandrag. Sunds
vall 1964. (Norrlandsförbundets skriftserie. 7.) 

SAXER, A. Die soziale Sicherheit in der Schweiz. 
Bem 1963. 

SKAR, J. Omsetningen av glass- og stentöyvarer. 
En studie i et distribusjonssystem. Bergen 1964. 
(Norges handelshöyskole.) 

SOCIAL WELFARE STATISTICS of the Northern 

countries 1960 (1960/61). Sthlm 1964. (Statis
tical reports of the Northern countries.) 

SPECIALUNDERVISNING i grundskolan. Sthlm 
1964. (Skolöverstyrelsens skriftserie 60 a.) 

STOCKHOLMS UNIVERSITET. K r i m i n a l v e t e n 

skapl iga ins t i tu te t . A v d e l n i n g e n för 
a l l m ä n kr imina lve t enskap och krimi
nalpol i t ik . 

[Skrifter.] Sthlm 1959—64. [Stencil.] I 
1. Agge, I. Kriminografiska uppgifter rörande 

unga lagöverträdare. (59.) 
2. Sueri, K & Waerner, R. Kassaskåpsinbrott och 

vaneförbrytare. (63.) 
3. Femström, Ingrid. Biltjuvar i Malmö 1958. 

Brottskarriär och reaktioner. (63.) 
4. Lithntr, K, Åklagararbete och åklagarroll. (63.) 
5. Sueri, K & Britt & Rengby S. Unga lagöver

trädare år 1956. (63.) 
6. Holmberg, S & Sveri, K. Persistenta och tempo

rära brottslingar. (64.) 
STUDENT 65. Handbok om yrken och utbildnings

vägar för studenter. Utg av Arbetsmarknads
styrelsen. Sthlm 1964. 

SUNDÉN, H. Om ålderdomen. En orientering. 
Sthlm 1964. 

TVÄTTMASKINER. Skrift utg av Statens institut för 
konsumentfrågor. Sthlm 1964. (Köpråd 5.) 

U R STOCKHOLMS HISTORIA 1863—1963. Utg av 

Stadskollegiets reklamkommitté. Sthlm 1963. 
UTREDNINO med förslag rörande socialbyråernas 

organisation och arbetsmetoder. Avsnitt 1. Det 
egentliga socialhjälpsarbetet. Sthlm 1964. 
[Stencil.] (Stockholms stadskansli, Organisa-
tionsavd.) 

WÄRENSKJOLD, E. Noen tanker om administrativ 
ledelse i dag og i morgen. Bergen 1964. 
(Kristofer Lehmkuhl forelesning 1964.) 

VÅR TRYOOHET. Utg. aV Rådet för social infor
mation. Sthlm 1964. 

Y 70. Länsutredning för Västernorrlands län. 
Befolkningsutvecklingen, skatteunderlagets ut
veckling och bostadsproduktionen i Västernorr
lands läns kommuner och kommunblock åren 
1961—63. [Sundsvall 1964.] 

ÖIEN, A & BORGENVIK, H. Utviklingen i person

lige inntektsskatter 1952—64. Oslo 1964. 
(Artikler fra Statistisk sentralbyrå 8.) 

213 





Förenta Nationernas tredje kongress rörande förebyggande av brott och behandling av 
brottslingar hålls i år i Stockholm. 

FN :s generalförsamling beslöt år 1950 att en internationell kongress rörande förebyggande av brott 
och behandling av brottslingar skulle hällas vart femte år. Den första kongressen ägde rum i Genève 
år 1955 och den andra i London år 1960, varvid brittiska regeringen stod som värd. Den tredje kon
gressen kommer att hållas i Stockholm under tiden den 9—18 augusti 19G5 med Sverige som värd
land. Kongresslokal blir Folkets Hus. 

I likhet med tidigare kommer kongressdeltagarna att vara av följande tre kategorier, nämligen: 1. Of
ficiella delegater som utses av respektive land och som är experter inom kriminalvårdsområdct med 
särskild sakkunskap och erfarenhet rörande de frågor som skall behandlas av kongressen. 2. Repre
sentanter för speciella organ inom FN och för internationella sammanslutningar, verksamma på det 
sociala området. 3. Privata deltagare, som genom sitt yrke har anknytning till kriminalvård, såsom 
exempelvis universitetslärare med sakkunskap på områden som faller inom kongressprogrammet, be
fattningshavare vid sociala institutioner, fångvårdsanstalter, ungdomsvårdsskolor, domstolar, polis
myndigheter och åklagarväsendet. 

FN svarar inte för några kostnader som är förbundna med deltagande i kongressen. Det totala anta
let deltagare är maximerat till 1 200. Ca 200 platser torde kunna ställas till förfogande för svenskar. 

Kongressprogrammet är koncentrerat kring temat före byggande av brott och omfattar följande ämnen: 
1. Sociala förändringar och kriminalitet. 
2. Brottspreventionen och de sociala krafterna (särskilt allmänhetens inställning, familjens roll samt 

utbildnings- och utkomstmöjligheternas betydelse). 
i. Förebyggande samhällsåtgärder (framför allt planläggning och genomförande av åtgärder på det 

medicinska, sociala och polisiära området). 
4. Åtgärder mot återfall i brott (speciellt med avseende på ogynnsamma förhållanden i samband 

med häktning och brister i rättegångsförfarandet). 
5. Frivård för vuxna. 
6. Förebyggande åtgärder och behandlingsmetoder, speciellt avsedda för ungdomar. 

Samtliga ämnen kommer att beröra såväl ungdomsbrottslighet som brottslighet bland vuxna, även 
om de tre förstnämnda främst tar sikte på åtgärder som avser att förebygga kriminalitet bland unga. 
Utöver diskussioner i anslutning till kongressämnena kommer även föreläsningar att hållas rörande 
nya, betydelsefullare forskningsresultat och undersökningsmetoder inom olika områden av intresse 
för kongressen. 

Kongressarbetet kommer att bedrivas samtidigt i två sektioner i form av paneldiskussioner, åtfölj
da av allmänna debatter. Sektionerna kommer att sammanträda dagligen förmiddag och eftermiddag 
under fem dagar. Sista kongressdagen hålls ett plenarsammanträde, varvid sammanfattande rappor
ter avges rörande de resultat, som kan ha uppnåtts under diskussionerna. 

En dag kommer att reserveras för att kongressdeltagarna skall få tillfälle att besöka olika fångvårds
anstalter samt ungdomsvårdsskolor och andra inrättningar på ungdomsvårdens område. I program
met ingår även filmförevisningar och en utställning. 

De officiella språken under kongressen blir engelska, franska, spanska och ryska. Simultantolkningar 
mellan dessa språk kommer att ske. 

Personer, som önskar delta i kongressen i egenskap av privata deltagare och därvid fyller de kvalifi
kationer som angetts ovan, skall insända ansökan härom till t he C h i e f of t h e S e c t i o n of S o c i a l 
Defence , U n i t e d N a t i o n s , E u r o p e a n Off ice , G e n è v e , S c h w e i z . Ansökan kan även 
sändas till O r g a n i s a t i o n s k o m m i t t é n för F N - k o n g r e s s e n . K r i m i n a l v å r d s s t y r e l s e n , Box 
12 1 50, S t o c k h o l m 1 2, Anmälan är kostnadsfri. 

För hotellreservation kan hänvändelse göras till Reso, Fack, Stockholm 1. 
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