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En skribent som sysslar med kon urnentfrjlgor fin 
ner det all tid tilltalande, niir en prorlukt delclarerar 
vasenrliga fakta om sig sjalv. Det gor Tre E~ .. Lyx 
redan pa paketet, som hl.a. infonnel:ar 01~1 narrngs 
varde vitamin- och kalorihalt oeh fOl·vann~stempe 
ratur.' Pa paketet aterfinns ocksd f~bnk~.ntens 
datllmmarkning i Iiittfattli g kod, som mnebar en 
vardefull farskhetsgarunti. 

Den behagliga, friska smaken, den goda brynings 
formagan, de utmarkta balmingsresu.l~aten alit 
sarnverkar till att jag finner vegetabifiska Tre Ess 
Lyx val fylla de funktioner }.?g I kraver av ett bra 
matfett. Varfor inte smaka sjalv! 

Varjc Tre Ess Lyx-paket iir miirkt tiled en ked, sa all detnlj isten 
Hill kan se n iir- inneh:illct ar tillvcrkat. 

5:- 
fOr en historia 

STRAFFA 
ar ett otackt ord, det har psykologen 
lart 055. Men straffa gor vi oeh straf 
fa· bor vi alltemellanat, Oeh med 
straff menar vi da ieke aga, om vil 
ken myeket redan skrivits. Vi menar 
straff i vidare bemarkelsa. Om sa 
dant ar annu ganska lite sagt, at 
minstone av den halt som vi har 
har tillfalle att bjuda pa. s. 9. 

MOGNA 
oeh bli vuxen ska ju vara nagot fint 
det, nagot att efterstrava. Men hur 
ar det? Visar vi vuxna nagra teeken 
pa att sa skulle forhalla sig, nagra 
av de teeken som unga angsligt spa 
nar efter? Vad felas oss? 5.19. 

SKIMMAS 
skulle vi som gor ett sant vasen av 
ungdomens harmode. Vart ogillande 
av langharet har tagit extremt lojliga 
former. Ord oeh inga visor pa s. 22. 

FURST! 
maste vi 1) att barnen upplever 055 

som ett hinder, 2) att vi inte far riva 
ner hindret. s. 25. 

RITA 
gubbar oeh kladda med farg ar en 
sa spontan lust hos bam att endast 
en teekningsundervisning a la den 
gamla goda skolan kan ta dod pa 
den. Hur gcr den nya skolan? s. 29. 
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smak 
och 
fakta 
avgjorde! 

LoFTE 
Forstaklassaren hade Iart sig Fader VAr i sko 
Ian. PA eftermiddagen leker hon skola med sig 
sjalv oeh sager da: 
- ... oeh forlAt oss vara skulder, vi ska 

snart betala dom. 
Tjuvlyssnande mamma 

GASTER 
Mamma forhor Eva, 9 ar, pA nagra frAior som 
star i Evas kristendomsbok. 
- Nar radion dar hemma ar pA under guds 

tjansttid (gudstjanstprogrammet) - vern gas 
tar da hemmet? 
Eva svarar snabbt: 
- Farmor eller mormor. 

Ulla 

Deua stur flu paketet 
Hogstu niiringsvarde-Kalo. 
rihalt: 7.700 kal/kg - Fett 
haIt: 82% - Endast vegeta 
biliskt feu - Vitaminerat: 
Vitamin A 30.000 IE (Interna 
tionella Enheter) per kg - 
Vitamin 0 1.500 IE per kg - 
Lika myeket vitarniner aret 
om - Liimplig forvarings 
temperatur: +6 till +10°C 
- Basta bredbarhet vid +15 
till +20°C. 

SPRAK 
Den 13-iirige sonen i huset till sin far efter att 
ha lyssnat till "Drop in" i TV: 
- Du skulle ha hort vikken sangare, Varl 

dens mjukaste rost, StenhArt alltsa! 
Beatles-foraldrar 

HALA 
I en skola i Saffle haller man pA med geografi, 
- Kan du Lisa rakna upp staderna i Varm 

land? 
Lisa kunde allesammans men gldmde sin egen 

stad. 
- Men Lisa da, du glornde ju Saffle, som du 

sialv bor i! 
- Aseh, Saffle - det saier mamma att da a 

bara e Iita Iorthalat 
Kerstin 

- smaken som segrat 

GAMMAL GOD 
Lararinnan i en smaskola i Sjuharadsbygden 
har berattat om hur Jakobs soner sAlde sin bro 
der Josef. Oeh sa fragar hon barnen: 
- Varfor borde de stygga broderna ilngra 

sig? 
- Jo, sa en liten blAOgd sjuharadsgosse, di 

tockte nog att di hadde salt Josef for billit. 
Lilla parisaren 



Av barnpsykiater INGA-GRETA AGRELL 

Sagans konung har i sitt folje yng 
lingar med langt har oeh pann 

lugg. De kallas for pager oeh atnju 
ter allman aktning. 
Har ni sett John Bauers tavla Vill 

Valla reman ? Lille Vill Vallareman 
har ett boljande harsvall oeh en 
luggardin, som skymmer ogonen. 
Det ar en fantasieggande bild. Vad 
tyeker ni om Vallaremannens har? 
Unge man av idag med pagefrisyr 

kallas mods oeh behandlas med for 
akt, oversitteri oeh provoeerande 
intolerans. 
Vart intresse for pojkarnas har 

oeh fliekornas med for den delen - 
har tagit sig uttryek i ett intrang pa 
den personliga integriteten, som inte 
ar till gagn for de ungas fortsatta 
utveekling oeh framfor alIt inte de 
ras installning till den aldre genera 
tionen. Uttryeken for ogillandet av 
langharigheten har tagit former, 
som ibland ter sig rent sadistiska, 
t. ex. nar man skrattar at den unge 

som .. vasnas 

man, som grater strida tarar, nar 
han tvingas lata loekarna falla for 
saxen. 
Stallda mot vaggen borjar lang 

harsmodets belaekare att jamsa om 
hygien. Man hanvisar triumferande 
till, att en Ius skulle funnits i hu 
vudet pa en langharig. "Om de at 
minstone kunde halla haret rent." 
Men det ar just, vad de gor, Undan 
tagen ar myeket, myeket fa oeh be 
kraftar regeln, att de langa haren 
tvattas i det oandliga, Sjalv har jag 
aldrig sett sa manga rentvattade ka 
lufsar pa min lakarmottagning, som 
sedan dagens harmode gatt sitt se 
gertag. Det ar risk, att haret slits 
oeh harbotten skadas genom ungdo 
marnas alltfor tragna hartvatt. 
Det ar en perfid tillvitelse fran 

de vuxna, nar man pastar, att det 
langa haret inte halls rent. Harhy 
gienen tar for ungdomarna betydligt 
Iangre tid an forut - men det har 
ju inte vi ont av annat an i badrums- 
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kon, Och det ar en annan historia. 
Men visst har det langa gossharet 
naekdelar. Det ar onekligen en smu 
la besvarligt, nar man meter en ung 
person i nagot arende oeh inte pa 
utseendet kan avgora, om det ar en 
herre eller dam, man talar med. 
Men denna lilla olagenhet motive 
rar inte, att vi inte respekterar ung 
domarnas onskan att se ut just sa. 
Man har givit den intressanta as 
pekten pa dagens harmode bland 
gossar, att det kan vara en reaktion 
mot tidigare tuffhetsideal. 
Ebbe Linde har i Dagens Nyheter 

av 24 sept. en spetsig liten artikel 
om modsharet, Han talar om "mo 
dets gubbdiktatur": Han menar, att 
darfdr att herrarna sjalva pa 20-30- 
talet giek med kort, valborstat har, 
sa maste den nya generationen gora 
sammaledes. Sam antites ger han en 
elegant exemplifiering av harmo 
dets vaxlingar. For battre forstael 
se av ungdomens harmode rekom- 

men gliimmer 

menderar Linde en liten kurs i kla 
dedraktens historia. 
Det £inns mycket allvarliga aspek 

ter pa de aldres attityder mot ung 
domens konventioner. De unga ar 
alltid intresserade av.. vad vi gamla 
tycker om demo De vill, att vi skall 
gilla dem, bli arga pa dem - vad 
som heIst bara inte likgiltiga. Hade 
vi Iatit bli att provoceras av deras 
langa har, tror jag, modet snabbare 
hade blivit passe. Vi har fixerat de 
unga i en kollektiv trotsattityd ge 
nom vart ogillande, som tagit sa ex 
tremt lojliga former. Vi har gjort 
en prestigeforlust. Den betyder min 
dre. Vasentligare ar den angelagen 
hetsgradermg i vara normer, som 
har kommit till synes. Vi har vas 
nats betydligt mer om ungdomens 
harmode an om de verkliga preble 
men: De sjunkande aldrarna for 
kriminalitet oeh missbruk av alle 
handa gifter. 
Skams pa oSS. 
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o sa bdret viktigare ting 
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