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"Dar en stark fysik byggs spelar 
I(ellogg's I( Special en viktig roll." 

Sa skriver den i Sun Valley, Idaho, verksamme Kurt Eken 
berger, som i Amerikas fornamsta sportort framgangsrikt driver 
ett physio-therapy institut. I sitt spontana brev till Kellogg's 
fortsatter han: 

"Manga modrar inser i dag vikten av att tidigt lata sina barn bygga en stark fysik. Under 
barndomen, nar grunden for en val utvecklad kropp laggs, ar proteinet en av de. mes~ 
vasentliga byggnadsstenarna i kosten. Kellogg's K Special ar rikt pa protein, fattigt pa 
fett, har hoga vitaminvarden och, vad som inte ar minst viktigt, smakar delikat". 

Vi har intet att tillagga forutom den har deklarationen av innehallet per 100 g K Special: 

Protein 20,1 g Niacin 7,1 mg 
Jarn 5,9 mg Kolhydrat 77,6 g 
Tiamin (B,) 0,6 mg Fett 0,5 g 
Riboflavin (B2) 1,1 mg Vaxtftber 0,8 g 
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Viigra inte barnen tillsyn, 
manar dr Inga-Greta Agrell 
i denna jor alla foriiIdrar 
hogaktueHa artikel. 
Den iir hiimtad ur hennes 
nyutkomna bok "Etik och 
etikett" och aterges med 
viiIvilligt tillstand 
jran Zindermans Forlag. 

Av dr INGA-GRETA AGRELL 

Varje ar hander det att flera barn far 
synen skadad for att de lekt utan till 
syn. Varje ar drunknar barn i brun 
nar, vid badstrander, i diken, i baljor 
- for att de lekt utan tillsyn. Arligen 
dodas i trafiken manga barn - for 
att de lekt utan tillsyn. 
A v Svenska Iivraddningssallskapet 

och andra foreningar och samman 
slutningar och fran det allmannas sida 
vidtas atgarder for att forebygga 
olyekshandelser, De enskilda utsatter 
frikostigt sina barn for riskerna med 
motiveringen: De maste lara sig att ta 
vara pa sig sjalva, 
Lar de sig det? Ja, det gor de kan 

ske, de som overlever, men de far of 
ta nog betala sin lardom med invali 
ditet. Det hade varit billigare att skyd 
da barnet - att forekomma olycks 
handelsen. Barnets erfarenhet ar inte 
vard sitt pris. 
Dagligen utkampas harda strider pa 

lekplatser och giirdar, dar den star 
kaste segrar, Dagligen blir foreskole 
barn som slappts utan tillsyn och 
skydd ranade av starkare kamrater. 
En liten 5-aring kom stortjutande 
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emot mig ute pa garden i det nya fina 
"barnvanliga" bostadsomradet. Hans 
mamma var oeh handlade i affaren 
bredvid, men hade dessforinnan slappt 
ut pojken med ett apple oeh nagra 
smaslantar i fiekan oeh en smorgas i 
naven, Han kom lyeklig ner pa lek 
platsen for att finna nagon att visa 
sina skatter for. Men dar attaekerades 
han av andra barn. Tva holl fast ho 
nom, en sokte igenom hans fiekor oeh 
berovade honom hans slantar, hans 
apple oeh hans smorgas. 
Det val' synd om den ranade pojken, 

men det ar annu mera synd om ra 
narna, som vid sa unga ar lar sig att 
ett sad ant handlingssatt gar for sig. 
Ingen vet vern som ar den ansvarige - 
man kan inte halla reda pa alla ungar 
pa lekplatsen. Forvanansvart ofta sker 
sadana saker utan att nagon vet vern 
som egentligen ar skyldig. Lekkamra 
terna vet ofta inte varandras namn. 
Man leker anonymt oeh man slass ano 
nymt. Det finns ingen att anklaga. 
Hal' rader djungelns lag: Ata eller 

atas. Har rader den oinskrankta fri 
heten, som i sjalva verket ar den star 
kares ratt - navratten. Till oeh med 
Iorskolebarnen lar sig snabbt vad ano 
nymitetens skydd innebar. Hemma 
kanske barnen far hora: "Kom inte 
hem oeh gnall, sla igen bara." Oeh bar 
net slar igen, men inte pa den star 
kare, dum Yore man val da, utan pa 
den mindre oeh svagare. Samma me 
kanism fungerar i samband med stryk 
som man far eller hotas med av for 
aldrarna; det far ocksa ga vidare - 
till de mindre oeh svagare. Valdet hal' 
ju sanktionerats av de vuxna, som all 
tid vet battre. 
Under ett par ar bosatt oeh verksam 

inom ett nytt bostadsornrade upplevde 
jag gang pa gang, hur oroliga modrar 
stod oeh tryekte bakom gardinen for 
att fa se en skymt av sina barn som 
lekte pa garden. Nar jag fragade dem 
varfcr de inte giek ut med barnen i 
stallet, fiek jag svaret att man inte 
vagade for grannarna. De kunde kan 
ske tro att man pjoskade med sina 
barn. Pa en del hall harman genom 
gott samarbete lyekats ordna vakthall- 

ning oeh tillsyn av egna oeh andras 
barn, men det hor tyvarr inte till van 
ligheten. 
Vagrar man barnen tillsyn, vagrar 

man dem ocksa den trygghet som lig 
ger i att fa ta del av de vuxnas erfa 
renheter - oeh tryggheten att ha en 
vuxen att vanda sig till, nar tillvaron 
blir for komplieerad bland alla fram 
mande manniskor, stora oeh sma, som 
man motel' pa lekplatsen. Ju fIera 
okanda, desto storre risk for anonymi 
tet oeh desto viktigare med tillsynen. 
Om mitt barn hor till dem som inte 

klarar sig i den anonyma gruppen - 
sadana barn finns oeh de kan vara 
alldeles normala - oeh jag sjalv inte 
har mojlighet att alltid passa barnet, 
vad gor jag? Jag later min unge leka 
inomhus eller pa balkongen, det ar 
mindre risk med lite knapp tillgang pa 
frisk luft an med farorna - bade de 
psykiska oeh de fysiska - pa lekplat 
sen utan tillsyn. Oeh sa forsoker jag 
inleda samarbete med mammorna i 
huset for att fa en kollektiv barntill 
syn. 
Men om mitt barn visar aggresiva 

tendenser - vilket ocksa helt normal a 
barn kan gora - vad gor jag da? Pre 
eis samma, jag slapper inte ut honom 
utan tillsyn, oeh jag gor klart for ho 
nom, att ar man inte givrnild oeh 
snall oeh hygglig mot andra barn, sa 
far man leka ensam eller stanna inne 
- inte som straff utan som nodvandig 
konsekvens. • 

TIPS FOR UNGDOMSLEDARE 
Vad ar det vi vill i ungdomsarbetet? 
Kan aldre oeh yngre verkligen ha kon 
takt? Varfor ar man egentligen ung 
domsledare? 
Det ar fragor som kommer att dis 

kuteras i Radioskolan under den kom 
mande varterminen, narrnare bestamt 
tolv sondagsmorgnar med borjan den 
27 januari. Kursen heter Modernt ung 
dornscrbete oeh vander sig i forsta 
hand till alla fritidsengagerade ung 
domsledare inom alla sorters organi 
sationer, men den har ocksa som mal 
att fa fIer vuxna att enroll era sig som 
ungdomsledare. 
Kursen blir vidare en praktisk ge 

nomgang av metoder oeh hjalpmedel i 
ungdomsarbetet oeh ger svar pa fra 
gor som : Hur ska vi anvanda filmen? 
Vern kan leda allsang? Hur leder man 
lekar? 32 

IJist I Jiirarpreas 

AtskilIiga fijriildnr bar oroat sig fOr 
hur det ska gil fOr deras barn vid in 
trlidet till gymnasium, ifa1l de valt 
franska i grundskoIan. Tidning ior 
Sveriges lliroverk Dr 31/62 iormedlar 
ett lugnande besked fran JYDlD8Sieut 
redningen: 
I &itt arbete med fOrslag till ny lliro 

plan ior gymnasiet har gymnasieut 
redningen utg&tt fran att gymnasiet i 
framtiden kommer att motta elever, 
som llist tyska men ej franska, och 
elever som llist franska men ej tyska 
i grundskoIan. BAda kategorierna kom 
mer s81unda att p8 lika villkor ha till 
trade till gymnasiet. 
De elever, som innevarande 1iis8r i 

8rskurs 7 av grundskolan lliser enligt 
den nya lliroplanen, sk:all normalt av 
sluta sina studier i denna skola var 
terminen 1965. En del av dem kom 
mer ciA att sOka till gymnasium. An 
talet dyUka elever kan beriUmas bli 
ganska start - mAblinda nlirmare 2.000. 
Med hinsyn hii.rtill lir det onskvlirt att 
det nya gymnasiet kan starta redan 
hOstterminen 1965. Gymnasieutred 
ningen bedriver dlirfor sitt arbete i 
sadan takt att utredningen rliknar med 
att detta rent tidsmlissigt bOr bli mOj 
ligt. 
SAsom framgAr av det ovan sagda 

rliknar gymnasieutredningen med att 
det nya gymnasiet skali kunna trlida 
i verksamhet med liislret 1965/66. In 
triideskraven till det nya gymnasiet 
kommer, om utredningens intentioner 
vinner bifall, att vara anpassade till 
den underliggande nya grundskoIan. 
De farh8gor som uttalats for att grund 
skolans elever skulle fa sv8righeter 
vid OvergAngen till gymnasiet kom 
mer att savitt utredningen nu kan be 
d&na sakna fog. 

Om olika atgirder mot rilming berlit 
tar Tidning for Sveriges lliroverk Dr 
31/62: 
Pa fOrslag fran skolllikaren kommer 

rOkande folkskoleelever i Kristina rek 
torsomr8de i Norrkoping att efter nig 
ra varningar fa ordningsbetyget slinkt 
om de ertappas med att rOka under 
skoltid e11er pl viig hem eller till sko- 

33 Ian. Anledningen lir att rikningen bor- 

jat anta orovlickande omfattning till 
och med i l8gstadiek1asser. 
A.ven fran andra h8ll kommer rap 

porter om tilltagande rokning. Skol- 
1iikaren dr H. Holmgren i Halmstad 
siiger i en skrivelse till SO att rok 
ningen utbreder sig alit liingre ner i 
;lldersklasserna inte minst bland flic 
korna. Ungdomarna tycks helt oemot 
tagliga for antitobakspropaganda. 
I Bromma lliroverk i Stockholm dis 

kuterades nyligen elevernas krav p8 
rokiorbudets upphlivande och p8 en 
siirskild "rikruta". Skoillikaren S. L 
Ro11of sade sig inte beredd att g8 med 
pa kraven. Skolan mAste gripa in och 
minska riskerna ior missbruk. • 

Bllderh6eker I Ar 
Bland Arets bilderbOOker lir det svirt 
att hitta DAgon verklig fulltrliff. Grann 
iarg och bra figurer finDs det, men det 
lir brist p8 god text. Av det 2O-tal bOO 
ker vi haft tillflille att ta del av lir det 
ganska il SOlD man nAgorlunda ore 
serverat vill rekommendera. Det giil 
ler Russel Hobans "Slingdags for Pol 
ly" med teckningar av Garth Williams 
(R & S, 9:50) och den stora fotografisk:a 
hoken om Nils Holgersson med bilder 
- tagna i anslutning till inspe1ningen 
av filmen - av Hans Malmberg. Selma 
Lagerlofs text bar redigerats av Tage 
och Kathrine Aure11 (AB, 24:50). Eve 
Titus och Paul Galdone later musen 
Anatole komma igen iiven i ar och 
deras "Anatole och katten" (SvLiir, 
7:50) star sig bra i konkurrensen. Sa 
bar vi Ulf LOfgrens "Goddag Kung 
Kasper" (Gebers, 8:75), en star och 
grann bok med mAnga gada uppslag, 
men med ganska mager stary. Den 
tjeckisk:a importen "Den hjiilpsamma 
hanan" (Fib) tycks oss ocksA forsvara 
sin plats, iiven om den kanske mer lir 
en illustrerad saga. Av de mer opre 
tentiosa viiljer vi slutligen de ryska 
''Liselott och KrAngel-Petter" och "Om 
kissekatter oeh kycklingar" (Saga, 
4:85) samt Harald Wibergs och Hans 
Petersons ''Lill-Olle och sommarda 
gen" (R & S, 4:50). Till de DAgot ilche 
kan man lugnt ge Sven G. Gillsiiters 
fotografiska "K.onstiga djur i tropisk: 
natur" (AB, 9:50). Diiremot tycks 0S8 
''Historien om guldfisken" av Roger 
Mauge (R & S, 12:50) i hemskaste 
laget. C. 


