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• Kan vi · accept~ra att barn ser pa u-Uinder so m nagot trakigt oc_h 
obehagligt, Uinder befolkade av étt slags ]rammande manniskor som vi
ska tycka synd o m - ja da kan vi traggla de vanliga u -landsbockerna, 
sager Gunilla Borén, som ar lektor i barnlitteratur vid hogsk9fan i Boras. 

Anser vi de.t daremot nodvandigt att barn ser likheten ~ellan alla 
manniskor pa Jorden, likheten i manniskors behov och gladjeamnen, 
maste vi valja bocker med stor urskillning. 

Efterlyses: ailnorlunda 
barnbOcker om u-liinder 
• "Boken var dalig. Den hand
lade ju bara om hur fattigt det 
var diir. Det kunde ju va nat bra 
ocksa." Sa liit en , kommentar 
fran en tolvaring, som lockats 
att liisa om barn i u-land. Andra 
kommentarer (till u-landsboc
kerna) var "Bra for den var 
spiinnande", "Bra for det hiinde 
saker hela tiden", "Intressant 
att veta hur dom har det i andra 
liinder'\ "Dom iir nog dumma i 
huvet som inte kan ordna det 
biittre for sig." 

Det var alltsa mycket blanda
de reaktioner vi fick pa de boc
ker som vi med mycken moda 
och eftertanke plock~t ut for att 
prova pa barn. 
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1m Onsdag 
Stadsvandring 
• 1 Rt)DA RUMMETS fotspar gar 
promenaden- frin Bh\ Tornet, 
Drottninggatan 85, till Mosebac
ke. Start kl 18 med Anita Pers
son som ciceron. 

Teater 
• NYPREMIAR pa O'Neills 
"Hughie" med Per Oscarsson 
och Tor lsedal pa Komediteatern 
kl19.30. 1 
• PARKTEATERNS familjefore
stiillning "Jorden runt pa 80 da
gar" spelas kl 19.30 i Ragsved, 
Bjurslitragatan. 

Utstallning 
• POSTMUSEUMS sommarut
stiillning "Frimiirken blir till" 
invigs kl 14 .av konstniiren och 
grafikern, professor Philip v.on 
Schantz. Se sid 3. 
•SPAR AV lJUS - en fotout
stiillning av Peter Stening som 
bar vernissage kl 18 pa Gauss 
Fotografiskt Galleri kl18. 

Vandring 
• SAMLING vid T-banan, Axels
berg, kl 19 for kort vandring 
6-lOkm. 

Visning 
• NATIONALMUSEUMS utstill
ning ''Tenn ur vara sam!ingar" 
visas kl 19 av Jan af Burén. 
• MODERNA museets "utstill
ning "Marcel BroothaeUI 
1924-1976" visas kl 13 och 19. · 
Broodthaers filmer visas kl 14 
och 19. 

Tors~~9 . ,- _ 
Barn 
• 1 BACKTUNETS lekpark ges 

Pa bibliotekshogskolan ingar 
det i utbildningen att ga ut m.ed 
liisfriimjande bokprat och utlan 
av bOcker i grundskolan. De bli
vande bibliotekarierna pratar 
da ocksa med barnen om deras 
liisning, liisvanor och preferen
ser. 
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