Sveriges Kvinnliga Fredsförening.
Årsberättelse för år 1903.
Den sträfvan att anknyta fredspropagandan till folk
bildningsarbetet, som föreningen redan föregående år
sökte göra gällande, har under år 1903 framgångsrikt
fullföljts. Vid årsmötet beslöt föreningen att anslå ett
belopp af 100 kr. till inköp och utdelning af lämplig
fredslitteratur, och denna har af styrelsen så fördelats,
att alla Sveriges folkhögskolor erhållit hvar sitt exemplar
af romanen “Abrahams offer“, samt att flertalet af de
öfriga inköpta böckerna skänkts till vandringsbibliotek, läsestugor, skol- och arbetarbibliotek. Föreningens
ombud i landsorten hafva äfven erhållit några af dessa
böcker till lämplig placering på sina respektive orter.
Föreningen har därjämte från ett stort antal bibliotek
och enskilda mottagit rekvisitioner å den litteratur för
eningen tillhandahåller till nedsatt pris. Antalet böcker,
som genom föreningen under året bortskänkts eller för
sålts, har uppgått till inemot 200, däraf hälften större
arbeten.
En annan insats i folkbildningsarbetet, utgör den
serie scioptikonbilder, som af föreningen skänkts till
Föreläsningsbyrån i Stockholm. Till dessa bilder, som
utgöras af fotografier och konstverk, belysande krigets
verkningar, grafiska framställningar angående härarnes
och militärutgifternas tillväxt, krigs- och fredsår, skiljedomsidéens tillämpning m. m., porträtt af framstående
fredsvänner etc., har föreningens ordförande utarbetat
ett föredrag med titel “Från krig till skiljedom“, hvilket
medföljer bilderna, då dessa uthyras genom föreläsnings
byrån. Då serien ej är upptagen på annat håll, dispo
neras den fritt af föreningen och har vid flera tillfällen
användts såsom illustration till föredrag af ordföranden
och fröken A. B. Bergstrand. Den förre har hållit tre
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dylika föredrag: å Stockholms Allmänna Kvinnoklubb, å
Centralförbundets för nykterhetsundervisning populär
vetenskapliga vinterkurs samt i föreläsningsföreningen i
Sundbyberg, den senare 8 dylika: i Stockholm inom
föreningen Studenter och Arbetare, Kvinnoklubben, en
ungdomsförening, Stockholms Fredsförening och å ett
arbeterskesamkväm, samt vidare i Uppsala, Krylbo och
Hedemora. Den erfarenhet, som vid dessa tillfällen vun
nits angående bildernas värde såsom medel att väcka
intresse för fredssträfvandet, har varit mycket gynnsam,
och önskvärdt vore att sådana scioptikonförevisningar
kunde komma till stånd på så många orter som möjligt
i vårt land. Styrelsen har till medlemmar i landsorten
utsändt skrifvelser med begäran om att på föreningens
risk söka anordna dylika, men ledsamt nog har gynn
samt svar å denna framställning ej ingått från så många
som önskligt varit. Då föreläsningsbyråns scioptikonserier i allmänhet äro mycket begärliga, borde det
emellertid för personer, som intressera sig för fredssaken,
ej möta någon större svårighet att förmå en föreläsningsförening eller annan förening, som plägar anordna
föredrag, att hos “Föreläsningsbyrån, Stockholm», till
dess ordinarie pris, 5 kr., rekvirera den ifrågavarande
bildserien med föredrag “Från krig till skiljedom“.
Utom de 29 bilder, som ingå i denna serie, har för
eningen anskaffat ännu en del andra, som äro i dess
ägo. Originalen till många af bilderna hafva välvilligt
ställts till vårt förfogande af den franska föreningen “La
Paix par le Droit“. A andra sidan har också denna
förening, som för fredsföreningen i alla länder förmed
lar inköp af lämpliga scioptikonbilder, genom vår bemedling erhållit en del nya original till sin samling.
Som bekant äger S. K. F. sedan flera år ett bi
bliotek af fredslitteratur, som hittills haft sin lokal å
Klara Norra Kyrkogata 8. Från Svenska Freds- och
Skiljedomsföreningen, som för sin del också beslutat
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uppsätta ett likartadt bibliotek, framställdes i våras för
frågan, om de båda biblioteken ej lämpligen kunde
sammanslås till ett. Styrelsen, som ansett det för fredsvännerna och andra, som önska upplysningar angående
fredsfrågan, lämpligt, att all tillgänglig litteratur finnes
sammanförd å ett ställe, har så till vida tillmötesgått
denna framställning, att den medgifvit böckernas för
flyttning till Fredsföreningens expedition, Regerings
gatan 74. Någon absolut sammanslagning af de båda
biblioteken har dock icke ägt rum, utan mellan styrel
serna har träffats den öfverenskommelsen, att hvardera
föreningen förblir ägare af de böcker den anskaffat samt
ansvarar för deras vård och kostnaderna härför. För
afgörande af gemensamma frågor utser hvardera före
ningen en delegerad, som dessutom närmast har hand
om alla angelägenheter, rörande biblioteket. Till biblioteksdelegerad för S. K. F. har utsetts fröken Alida
Jakobson, och styrelsen har för sin del ansett, att för
eningen till biblioteket borde anslå en årlig summa af
30 kronor. “Fredsbiblioteket“, upprättadt af Svenska
Freds- och Skiljedomsföreningen och Sveriges Kvinn
liga Fredsförening, kommer att lämna boklån kostnads
fritt för 14 dagar, hvarefter länet förnyas eller betalas
med 10 öre pr vecka.
Till det af Svenska Freds- och Skiljedomsförenin
gen anordnade fredsmötet i Östersund i juli sände S.
K. F. på inbjudan ett ombud, fröken A. B. Bergstrand,
som där höll ett med bifall mottaget föredrag om
“Scioptikonförevisningar i fredsarbetets tjänst“ samt
ytterligare vid afslutningsfesten talade om “kvinnan och
fredssaken“.
Vid fredskongressen i Rouen sistlidne september
kunde föreningen tyvärr ej låta representera sig, utan
måste åtnöja sig med att dit sända en hälsningsskrifvelse.
Föreningen „har under året gjort ett uttalande till
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riksdagen af följande lydelse: “Sveriges Kvinnliga Freds
förening, samlad till årsmöte den 25 febr. 1903, uttalar
sin lifliga anslutning till den folkmening, angående för
bud mot ölutskänkning å lägerplatserna, som rundt hela
vårt land tagit sig imponerande uttryck. Till de dryga
offer af penningar, tid och arbetskraft, som genom den
nya härordningen pålagts vårt folk, får, enligt förenin
gens mening, icke läggas det ännu större offret af en
sänkt moralisk nivå hos den mänskliga ungdomen. Det
är därför den svenska allmänhetens och icke minst dc
svenska mödrarnas rätt, att fordra de mest betryggande
åtgärder mot sådana vådliga följder af kasernlifvet, som
det är möjligt att afvärja. Att ölutskänkning å läger
platserna innebär en verklig fara för utbredning af dryc
kenskapslasten, bekräftas såväl af erfarenheten från vårt
eget land, som ock genom en af S. K. F. år 1901
verkställd undersökning rörande kasernlifvets verkningar
i andra länder, hvilka, enligt samstämmande uttalanden
(från Frankrike, Tyskland, Österrike, Holland och Dan
mark), gifva vid handen, att alkoholfrågan är en af
militärtjänstens allvarligaste skuggsidor. I förvissning,
att ett folks moraliska kraft också är dess starkaste
försvarskraft, vill föreningen därför ge uttryck åt sin
önskan, att den massmotion angående förbud mot öl
utskänkning ä lägerplatserna, som af riksdagens nyktcrhetsgrupp vid innevarande riksdag frambäres,' måtte
af riksdagens ledamöter bifallas“.
Bland fredsvännerna i skilda land har den menin
gen gjort sig starkt gällande, att baronessan Berta von
Suttner vore i hög grad förtjänt att erhålla det Nobelska
fredspriset såsom erkännande och stöd för sitt värdefulla
arbete i fredssakens tjänst. S. K. F., som delar denna
uppfattning, har gifvit uttryck åt densamma i en skrifvelse tilll norska stortingets Nobel-kommitté. Till denna
skrifvelse, som afsändes i oktober, anslöto sig äfven
föreningarna Hvita Bandet, Fredrika-Bremer-förbundet
oeh Kvinnoklubben.
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Föreningen har vändt sig till den ena af Nobel
pristagarna 1902, M. Elie Ducommun, med anhållan att
han i sammanhang med sitt besök i Kristiania äfven
ville besöka Stockholm och här hålla en föreläsning.
M. Ducommun har lofvat att om möjligt tillmötesgå denna
önskan.
En främmande föreläsare har föreningen haft gläd
jen se som sin gäst, nämligen dansken, doktor Olav
Benedictsen, som den 9 januari 1904 å K. F. U. M:s
hörsal höll ett med lifligt bifall hälsadt. föredrag om
“Samhörighetskänslans utveckling hos individer och folk“.
Det skall säkerligen glädja föreningens medlemmar
att erfara, att i vårt land uppstått ännu ett centrum för
kvinnlig fredsverksamhet, nämligen Örebro kvinnliga
fredsförening. Mellan denna förening och S. K. F.
finnes visserligen intet formellt samband, men en vän
skaplig samverkan mellan dem har dock på flera punk
ter ägt rum.
Föreningen har under året erhållit ett nytt ombud,
fru Ellen Hagen i Uppsala. Medlemsantalet är vid 1904
års början 176. Anmälning af nya medlemmar äfvensom årsafgifter insändas lämpligast till föreningens skatt
mästare.
Föreningen har under året haft 1, styrelsen 7 sam
manträden.
Stockholm i januari 1904.
Emilia Broomé,
ordförande.

Ann~]Vlargret H°lnigren,

Julia i/on Bahr,

v. ordförande.

sekreterare.

Fanny Petterson,

Alida Jakobson,

sekreterare.

sekreterare.

Anna Brita Bergstrand,

Anna Ldndhagen.

kassaförvaltare.
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Revisionsberättelse.
Undertecknade, af Sveriges Kvinnliga Fredsföreningutsedda revisorer för granskning af föreningens räken
skaper för är 1903, få efter fullgjordt uppdrag afgifva
följande redogörelse:
Räkenskaperna utvisa följande ställning:
Inkomster.
Behållning frän 1902.................................................................. 1127: 68
Arsafgifter .................................................................................... 271 : —
Räntor ............................................................................................
7: —
Extra bidrag ................................................................................
1: —
Summa kr. 606: 68

Utgifter.
Litteratur......................................................................... 162: —
Årsafgift till Sv. Kv. Nationalförbund..................."... 12: —
Reseomkostnader för föredrag ...................................... 46:.55
Diverse omkostnader för annonser, trycksaker, skioptikon, papper, porto................................................ 219: 76 440: ;j|
Behållning till år 1904:
Kontant i kassan............................................................ 29: 37
Pa-sparkasseräkning ..................................................... 137:
— ^7.37
Summa kr. 606: 68

Kontrabok frän Stockholms Handelsbank med däri
innestående kr. 137: — har blifvit oss företedd i likhet
med nödiga verifikationer af utgifter.
Föreningens räkenskaper äro förda med ordning
och noggrannhet, och hemställa vi, att föreningen med
tacksamhet för styrelsens nistiska vård af dess angelägen
heter måtte bevilja densamma full ansvarsfrihet för 1903
ärs förvaltning.
Stockholm den 29 Januari 1904.
Marta Dahlström.

denny Bonnier.

Förteckning å Fredslitteratur,
som genom direkt hänvändelse till
Sveriges Kvinnliga Fredsförening, Stockholm,
erhålles med 25 % rabatt.

I.
II.
III.
IV.
V.

I Sveriges Kvinnliga Fredsförenings småskriftserie:
Fredssaken och kvinnan af Emilia Broomé.
Pris 15 öre.
Fredstanken af Ellen Key. Pris 30 öre.
Frgdsutopien af Frédéric Passy, öfversättning.
Pris 25 öre.
Skandinavisk neutralitet af Fredrik Bajer,
auktoriserad öfversättning från danskan. Pris
75 öre.
Hvad kriget kostar af J. v. Bloch, öfversättning
af Klara Johanson. Pris 1 kr. 25 öre.

I studentföreningen Verdandis småskriftserie :
N:o 49. Fredsrörelsen af Anna B. Wicksell. Pris
20 öre.
N:o 99. Fredsrörelsen på 1890-talet af Anna B.
Wicksell. Pris 30 öre.

Den väpnade freden af G. Björklund. Pris 25 öre.
Framtidens krig af J. v. Bloch. Pris 1 kr.
Skönlitteratur :
Abrahams offer, en roman om kriget af Gustaf
Janson. Pris 3 kr. 75 öre.
Fred, oratorium af B. Björnson. Pris 25 öre.
I grus och spillror af E. Zola. Pris 3 kr.
Ned med vapnen af B. v. Suttner, öfversättning.
Pris 2 kr. 75 öre.
Ned med vapnen af B. v. Suttner, bearbetning af
Toini Topelius. Pris 2 kr. 25 öre.
Samvetskval af August Strindberg. Pris 2 kr.
Skildringar från Sebastopols belägring af Leo
Tolstoy. Pris 2 kr. 50 öre.
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