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av herr J . S. 

MOTIONER 

NR 36 

Motion 

Nyberg m. fl. angående anslag till barn sällskapet 
Kottarnes ve7·ksaml!et . 

. Barnsällskapet • Kottarne . är en sammanslutning, som har till syfte att 
I~tressera s~ol~ngdomen fö~ scenisk självverksamhet, dramatik, lyrik, konst. 
narhg up~lasnmg och dylIkt. Denna ungdomsverksamhet har grundats 
och uppI:~tthålles. av d :r M . Schischkin. I sin verksamhet anger det 
sIg ~ramfor allt vIlja .~a vara på och uppodla barnens egen gestaltnings
formaga, låta deras sJalvvel'ksamhet framträda i valet av sånger, dikter 
och deklamation , i impl"Ovisation , t. ex. vid scenisk framställning etc. 

Undel·tecknade, som följt d:r M. Schischkins verksamhet som lärare i 
skådespelarkonst och särskilt givit akt på den entusiasm för intellektnella 
och konstnärliga värden, som han förmått ingjuta hos ungdomen såsom 
en motvikt mot ensidiga sport- och nöjesintressen, finna det i hög grad 
angeläget att fästa uppmärksamheten hos stadens myndigheter, som handha 
ungdomens andliga fostran , på det utmärkta tillfälle, som skulle givas 
genom att i någon utsträckning taga i anspråk d:r Schischkins kraft för 
att t. ex . på lek- och fritiden intressera skolungdomen på detta område, 
varigenom ungdomens fritid, som nu ofta födlyteI' på gatan, kunde bättre 
tillvaratagas. 

Även en hel del ungdomssammanslutningal' med ideella intressen av 
äldre skolungdom och ungdom ~ ål'en strax efter s~ol?ång,en b01:de kunna 
berikas i fråga om arbetsuppgifter genom undervlsnmg l scenIska upp
giftel', uppläsning etc. till fromma föl' ett sunt kultUl'inu'esses upp
odlande. Detta synes oss vara ett kommunalt medborgarintresse, väj väl·t 

att stödja. 
Sällskapet hal' under innevarande ål- haft ett kommunalt anslag av 500 

kronor men detta anslag hal' visat sig otillräckligt. Trots att största 
delen ~v det arbete, som här nedlägges, är frivilligt och sålunda oavlönat, 
åtgår dock mycket pe~gar till" inst.rument, dräkter, lo~albyra etc. "Instruk
törel' måste också i VISS utstracknIng engagems. De mkomster, salIskapet 
föda al' över, äro, förutom barnens bidrag som natnrligtvis måste 
hålla! låga frivilliga gåvor och tillfälliga engagemang såsom vid Radio
tjänst och medverkan vid vissa knltUl'ella föreningaI's möten. För att be-



~",. a ... lag till bant.tflhkapd XoUanat' ",rbomhd 

trygga iillskapet fortsatta Ilt'l"ecliling synes det nödvändjgt, att det blir 
tillförsäkrat ökat ekonomisJ.:-t stöd. 

Vi föreslA därför, 

att stadsfullmäktige måtte llJlsl, ett belopp av 2,000 kronor 
till barnsiillskapet Kottarnes verksamhet . 

Stockholm den 15 november 1937. 

J. S. Nyberg Axel Carström 

Fredrik Ström 

-----

Anna Johansson- Visborg 

Carl LindItagen 
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