Sveriges Kvinnliga fredsförenings
årsberättelse för 1899.
Under första delen af år 1899 riktades verksam
heten inom Sveriges Kvinnliga Fredsförening hufvudsakligen på att fullfölja det redan i slutet af före
gående år påbörjade arbetet med att samla under
skrifter å en till fredskonferensen i Haag riktad
adi’ess, afsedd att uttrycka sympati för konferensens
syfte. Genom att redan från början tillförsäkra sig
en synnerligen effektiv medverkan af pressen och
genom att hänvända sig till ett stort antal organisa
tioner för olika syften lyckades föreningen åstad
komma en mycket omfattande spridning af de för
namninsamlingen afsedda listorna, och då dessa den
15 febr. indrogos, kunde man glädja sig åt det syn
nerligen vackra resultatet af 227,899 underskrifter,
insamlade på den korta tiden af 2 månader. Af
undertecknarna voro 142,306 män och 85,593 kvinnor.
I)et största antalet underskrifter hade insamlats i
Stockholms län och stad samt i Värmlands, Koppar
bergs och Örebro län och det minsta antalet i Krono
bergs, Västerbottens och Gotlands län. Som alla för
namninsamlingen nödvändiga expeditionsgöromål ut
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fördes genom frivilligt arbete af föreningens egna
medlemmar, kunde kostnaderna för detta omfattande
företag begränsas till kr. 660: 72, däraf kr. 540: 51
komma på räkenskapsåret 1899. Af denna summa
liar ett - belopp uppgående till kr. 442: 01 erhållits
genom subskription af ntom föreningen stående per
soner, som intresserat sig för saken.
På det adressen måtte för konferensen presentera
sig i fullt värdigt skick, lät föreningen konstnärligt
texta densamma i färger och guld på tvenne perga
mentsblad, å livilka därjämte meddelades af förenin
gens styrelse samt af notarius publions styrkta upp
gifter angående undertecknarnes antal samt namnen
på de män och kvinnor, som till den svenska all
mänheten riktat en uppmaning att talrikt ansluta
sig till fredsadressen. Dessa pergamentsblad infatta
des i en portfölj, smakfullt utförd i läderplastik och
prydd med svenska riksvapnet, inramadt i en bård
af stiliserad oliv. Adressen, som sålunda företedde
en i allo tilltalande och konstnärlig utstyrsel, öfverlämnades af föreningens styrelse till svenska rege^
ringen, som genom sitt ombud vid konferensen i
Haag lät öfverbringa densamma till konferensen.
Styrelsen har sedermera från konferensens ordförande
mottagit en i förbindliga ordalag affattad skrifvelse,
i hvilken han frambär konferensens tacksamhet för
det. intresse och den sympati för konferensens syfte,
som genom adressen tagit sig uttryck.
På ännu ett annat sätt har föreningen varit i
tillfälle att åstadkomma en opinionsyttring med afseende å Haagkonferensen. Med anledning af ett
från Tyskland utgånget förslag, att kvinnorna i
skilda länder skulle å samtidiga möten göra uttalan
den, som sedermera skulle samfäldt öfverlämnas till
konferensen, anordnade föreningen å den gemensamma
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demonstrationsdagen, d. 15 maj, ett möte, till hvilket
inbjudits kvinnor, tillhörande liera olika föreningar
inom hufvudstaden. Vid mötet, som var besökt af
omkring 200 personer, antogs följande resolution:
»Svenska kvinnor, som lifligt intressera
sig för de frågor, livilka komma att behand
las på diplomatkonferensen i Haag, gifva här
med uttryck åt sin öfvertygelse, att rättens
och moralens bud böra blifva bestämmande
grundsatser inom statslifvet. På grund af
denna sin öfvertygelse önska de, att ett all
varligt arbete måtte under konferensen ägnas
åt frågan, huru de i yttre makt underlägsna
nationaliteternas rättigheter bäst skola kunna
skyddas mot öfvergrepp af starkare makter,
så väl som åt anordnandet af fasta rättsinstitutioner, till hvilkas afgörande interna
tionella tvistefrågor kunna hän skjutas.»
Från 13 olika länder ingingo till mötet häls
ningar från de kvinnor, som där voro samlade för
samma syfte; en likartad hälsning från Sverige hade
äfven afsändts till de länder, där man visste, att
samtidiga möten ägde rum. Sin särskilda karaktär
erhöll det af föreningen anordnade mötet därigenom,
att det gaf anledning till ett personligt närmande
mellan fredsintresserade svenska och norska kvinnor.
Vid mötet infann sig nämligen en deputation från
härvarande i norska ministerhotellet samlade norska
kvinnor för att till de församlade frambära en hjärt
lig och med entusiasm mottagen hälsning, som seder
mera' af de svenska kvinnorna på liknande sätt be
svarades.
Af den broschyrserie, som föreningen beslutat utgifva, utkommo i början af året de tre första häf
tena, nämligen: I Fredssaken och kvinnan af Emilia
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Broome, II Fredstaiiken af Ellen Key, III Fretlsutopien af Fredr. Passy, öfvers. af Louise Fraenclcel.
Föreningen liar sökt främja spridningen af dessa
broschyrer dels genom att verka för att de blifvit
anmälda i tidningar och tidskrifter, dels genom att
på enskild väg söka afyttra dem. Föreningen har
vidare beslutat att skänka broschyrerna till folk
högskolornas och läsestugornas bibliotek. Till de
personer i utlandet, med hvilka föreningen står i
förbindelse, ha sändts exemplar af broschyrerna för
att göra dem kända äfven utom Sverige. Detta har
äfven till en viss grad lyckats, enär N:o I utkommit
i holländsk ocli N:o 11 i dansk öfversättning. Ge
nom föreningens försorg ha tillsvidare sålts eller
bortskänkts något mer än 400 exemplar af broschy
rerna. För att företaget må kunna fortsättas, är
det emellertid af vikt, att föreningens medlemmar
icke försumma något tillfälle att verka för broschy
rernas spridning. För den vackra omslagsteckning,
som pryder broschyrerna, står föreningen i tacksam
hetsskuld till fru Elsa Beskow.
De exemplar af romanen Ned med vapnen, som
föreningen ägde kvar sedan förra året, ha utdelats
till skol- och arbetarbibliotek.
Föreningens eget bibliotek, som under året nå
got ökats,, har måst flyttas från den lokal, där det
förut förvarats, och finnes numera tillgängligt för
kostnadsfri utlåning till personer inom och utom för
eningen i Arbetarinstitutets lokal, Klara Norra
Kyrkog. 8, 1 tr., hvarje dag kl. 1—9 e. m. Under
det gångna året har från biblioteket hämtats mate
rial till en'dpi tidningsuppsatser samt för utarbetan
det af en historik öfver de senare årens fredsarbete,
hvilken är ämnad att utgifvas bland studentförenin
gen Yerdandis småskrifter. Från biblioteket utläm
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nad litteratur har också kommit till användning i
och för ett föredrag öfver fredsfrågan inför Lunds
kvinnliga studenter.
Äfven inom Uppsala Kvinnliga Studentförening
har fredsfrågan under det gångna året varit under
debatt. Diskussionen angående densamma inleddes
genom ett föredrag af ordföranden, fru Broomé. Vid
två af föreningens egna sammanträden ha föredrag
hållits, ena gången af kand. E. Svensén om Betydel
sen af tsarens fredsmanifest, andra gången af profes
sorskan A. M. Holmgren, som meddelade Några per
sonliga intryck från interparlamentariska jredskonferen
sen i Kristiania, hvilket senare föredrag sedermera
upprepats i Kvinnoklubben.
Till Fredsbyrån i Bern har föreningen under året
inbetalat ett belopp af 25 francs. Då frågan om.
statsanslag till denna byrå förekom vid årets riks
dag, sökte föreningen, genom att i pressen redogöra
för byråns verksamhet och organisation, verka för
beviljandet af ett dylikt anslag. I pressen ha för
öfrigt genom föreningens försorg influtit ett ej obe
tydligt antal artiklar och notiser angående freds
arbetet.
På förslag af två bland föreningens ombud i
landsorten har den förändring vidtagits i föreningens
stadgar, att alla medlemmar i landsorten numera
betala i årsafgift endast 1 kr. Samtidigt beslöts
äfven, att den förut stadgade inträdesafgiften af 1
kr. skulle helt och hållet bortfalla.
Föreningen har under året lidit en kännbar för
lust, i det att en af dess styrelsemedlemmar, fru
Hanna Theorell, en af föreningens stiftarinnor, ge
nom döden afgått. För det varma intresse, hvarmed
hon alltjämt omfattade föreningens verksamhet, står
föreningen till henne i stor tacksamhetsskuld. Till
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utländsk sekreterare efter fru Tlieorell liar valts fru
Louise Fraenckel. Inom styrelsen liar för öfrigt vid
tagits endast den förändringen, att fröken Julia von
Bahr öfvertagit ordförandeskapet inom pedagogiska
sektionen, samt att fröken Anna Bergstrand inträdt
i hennes förra befattning såsom föreningens kassa
förvaltare.
Föreningens medlemmar äro vid början af år
1900 118, däraf 8 ständiga, 46 passiva och 64 aktiva.
Stockholm i Januari 1900.
EMILIA BROOMÉ,
ordförande.

Arma Lindhagen,

Fanny Petterson,

sekr. för inrikes korrespondens, sekr. för utrikes korrespondens.

Louise Fraenckel,

Anna Bergstrand,

sekr. för utrikes korrespondens.

kassaförvaltare.

Julia von Bahr,
ordf. för pedagogiska sektionen.

Geliy Marcus,
ordf. för litterära sektionen.
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Revisionsberättelse.
Undertecknade, ntsedda revisorer att granska
Sveriges Kvinnliga Fredsförenings räkenskaper för år
1899, få häröfver afgifva följande redogörelse:
Den ingående behållningen från år 1898
utgjorde ........................................................... 109: 39
Inkomster under året:

Inskrifnings- ock årsafgifter.............. 215: —
2 ständiga ledamöter......................... 50: -— 265-_Bidrag till fredsadressen :
å lista............................................... 372: 01
af herr L. O. Smith ..................... 45: —
af direktör A. Gumælius.............. 25: — 44g; 01
Räntemede]............................... .................. .
3:70
Rättigheten att öfvers. Ellen Keys »Freds
tanken» till danska språket ..................... 20: —
Kronor 840: 10
Utgifter:
För adressen till Fredskonferensen i
Haag ............................................... 540: 51
Lokalhyror ........................................ 43: —
Böcker och tidskrifter ..................... 19: 55
Tryckningskostnader ......................... 43: 83
Årsafgift till Sv. Kv. Nationalförbund 12: — Till Fredsbyrån i Bern..................... 19: 53
Fru A. M. Holmgrens reseomkostnader 5: 80
Annons i Fredsfanan......................... 10: —
Papper, porto m. m............................ 45: 86 74O: 08
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Återstår alltså en behållning vid årets slut
af kr. 100: 02, bestående af:
kontant i kassan............................. 32: 05
på sparkasseräkn. hos Stockholms
Diskontobank ............................. 67: 97 100: 02
Verifikationen äro oss förevisade och befunna i
vederbörlig ordning; likaledes motbok med Stock
holms Diskontobank.
På grund, häraf få vi tillstyrka full och tack
sam ansvarsfrihet för 1899 års räkenskaper och för
valtning.
Stockholm den 17 Januari 1900.
Jenny Bonnier.

Ellen Gy!landar.

Stockholm, Aftonbladets tryckeri, 1900.

