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Hedin,

om åtgä"de,' till motverkande av
biografel'llas skadliga inve"kan å bal'll.

Å v fröken

Till Stockholms stadsfullmäktige.
Pä senare år har brottsligheten bland minderäriga tilltagi t
på ett oroviickande sätt. P å lärare- och bamavårdshäll har man
börjat att allvarligt diskutera frägan för att utröna orsakerna och
för att om möjligt fä dem undanröjda. Människomaterialet är det
dyrharaste samhället har att vårda och därför böl' också samhället
göra allt föl' att skydda särskilt barnens både andliga och fysiska
hälsa. I de fiesta rapporter om stölder bland barn står att en
av de förnämsta orsakerna varit att komma åt penningar till bio·
grafema. Mån ga barn i Stockholm gå pä biograf så gott som
varje kväll. Det är ju sorgligt, att det finns så oförståndiga föräldrar, att de till äta detta, men i mänga fall äro barnen överlämnade åt sig själva, föräldrarua äro upptagna av sitt arbete
eller sina nöjen och kunna ej överl'ltka sina barn. För barnen
blir det ett oöve rvinneligt nöjesbegär, som måste tillfredstiillas.
Om de ej få pe nnin gar till dessa nöjen , så skaffa de sig dem på
vilket sätt so m helst . D c program, som bjudas dem på biograferna,
äro ofta långt ifrån lämpliga, liven om de mest osedliga bilderna
förbjudas av censuren . Det återstående är dock så spännande och
rafflande,

a.tt det snart nog överanstränger de unga och förvrider

deras av naturen sund a omdömen. Om man kvidl efter kväll på
biografema sel' detekti vdramer, blir mau så van , så bekant med
b!'Ottet, att man ej längre känner uägan avsky diirför. Det är
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samma fö rh llande, som när bar n till fltas ntt sluka all tför mflnga
spilnnande böcker .
Därtill kommer på biogmferna dcu maSsa iutryck , som barnet
får. D et iir omöj ligt att smiilb, allt, man vlinjer sig att taga all-

tiog ytligt.
upptaga,

Dc många bi1der, som ögat och hjärnan tvingas itU
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!\stadkomma snart en överanstrilngning, som kan ffi all-

varliga följder.
Det da~li"'a livet med sina ofta enabanda plikte,' bli r matt
o o
och tJ1\kigt i jämförelse med det omvilxlande program, som biograferna bjuda på. D et bör diirfö r ick e viicka förundran , uilr d.
unga försöka att byta ut sitt ord nade liv mot det mest iiventy rliga, dc kunna finna på. Men sAdant slutar ju vanligtvis sna rt
med ett obehagligt uppvaknande och man f r varo. tacksam , om
den unge sedan tAr att rädda . D et iir samhällets plikt att söka
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förekomma detta onda.
Förutom övriga nöj e etablissement iiger Stoekb olm 64 biog rafer
med tillsammans 17 ,6 18 platser. A v de sa biografer ha tol v
stycken endast plats för tillsammans 960 j,ersoner, eller i medeltal 80 personer, de öniga 52 ba i medeltal plat för 320 peroner . Om man beriiknar lågt 3 föreshilln ingar på vard aga rua
och fl på söndagarna, eller 23 förestiillningar i veckan, så blir
det plats för 405,214 personer i yeckan . Stockholm s folkrniingd
utgöres för näryarande enligt statistiska kontoret nv cirkn 40 8,0 00
personer. D. v. S ., det finns lika många platser på biograferna
pr vecka, som det finn s invånare i Stockholm, men d~ h elt säkert
mer än hälften ay befolkningen aldrig eller sil "'ott som ald rig
.
o
går på blOgraf, så förstår man , att bland den övriga hälften mås te
det finnas ganska många , som gä åtskilliga gånger i veckan.
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Pa grund a,· vad jag ovan anfört ber jag att fil h emstiilla ,
att stadsfullmäktige snarast möjligt måtte hos övcrstfithallareämbetet anhålla ,
att barn under skolaldern icke matte tillätas att
besöka biograferna,

att skolbarn intill 15 är ej mä till . tas att oftare
än en gäng i veckan få besöka bio" ra fermt (detta kan
lättast kontroll eras, om de för att ko~ma i n måste up p·
VlSa kort
från skolan , vilket bör maku leras i biljett,.
luckan, men behållas av uarnet under föreställ ning'eu),
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