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Sveriges Kvinnliga Fredsförening.
Årsberättelse för 1910.
Föreningens verksamhet har under 1910 varit inrik
tad dels på anordningar för den världsfredskongress, som
hölls i Stockholm i augusti, dels på arbete för den inter
nationellt igångsatta världsfredspetitionen till nästa Haagkonferens.
Föreningens medverkan vid fredskongressen har bl. a.
bestått i ekonomiskt understöd dels ur föreningens egen
kassa, dels utav medel som skänkts eller insamlats av före
ningsmedlemmar. Vidare har av medlemmar i föreningen
presterats en hel del arbete för anordningarna vid kon
gressen. Så har ordföranden, fru Broomé, tjänstgjort som
kongressens skattmästare och förestått dess byrå. Värde
full hjälp med den dryga utländska korrespondensen har
lämnats av fruarna Louise Lombard och Fanny Petterson,
av vilka den senare såsom ledare av anordningarna för de
utländska gästernas inkvartering och föreståndare för mottagningsbyrån inlagt stora förtjänster om främlingarnas trev
nad och lyckats bereda dem gästfrihet i en utsträckning,
som livligt uppskattades.
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Vid ett av de stora offentliga möten, som ägde rum
i samband med kongressen och som särskilt var ägnat åt
kvinnan och fredssaken, hade anordningarna anförtrotts åt
Sveriges Kvinnliga Fredsförening, och hade särskilt fruarna
Örtenblad och Holmgren hedern av den festliga prägel,
som alldeles särskilt utmärkte detta möte. I musikaliska
akademiens festligt smyckade högtidssal, som till sista plats
fylldes av en entusiastisk åhörarskara, hälsades de olika
nationernas representanter först av fru Ann-Margret Holm
gren med varma och stämningsfulla välkomstord, vilka
desto mer senterades, som var och en fick dem riktade till
sig på sitt eget språk. Sin högtidsprägel fick aftonen fram
förallt genom ett storstilat anförande av Ellen Key, som
genom sin medverkan vid detta tillfälle visade Sveriges
Kvinnliga Fredsförening ett älskvärt tillmötesgående, för
vilket föreningen även ofta förr haft anledning att känna
djup tacksamhet. Bertha v. Suttner, som även lovat upp
träda på detta möte, var tyvärr av sjukdom hindrad att
infinna sig vid kongressen, men hade skickat manuskriptet
till det tal hon ämnat hålla, vilket tryckt utdelades till de
närvarande. En av kongressens mest bemärkta kvinnliga
deltagare, miss Anna B. Eckstein, fick man emellertid till
fälle att höra, då hon på ett sympatiskt och intresseväckande
sätt redogjorde för den stora världsadressrörelse, till vilken
hon tagit initiativet. Övriga talare på mötet voro Nobel
pristagaren och fredsveteranen Fr. Bajer och comtesse
Barrante du Plessis, representant för Alliance universelle
des femmes pour la paix par l’éducation, vilka båda läm
nade värdefulla bidrag till aftonens behållning. Vid mö
tet utfördes också stämningsfulla musiknummer för violin
och piano samt en av fru Ebba Cederstrand för fredskon
gressen komponerad fredssång.
Sveriges Kvinnliga Fredsförening hade vid kongressen
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tre röstberättigade ombud, fruarna Broomé och Holmgren
samt fröken A. B. Bergstrand. Av föreningens medlem
mar invaldes den sistnämnda samt fruarna Petterson och
Wicksell i kommissioner, som hade att förbereda kon
gressens uttalanden i olika frågor.
Redan långt före kongressen hade styrelsen i S. K. F.
fört underhandlingar med miss Eckstein angående igång
sättandet av en fredspetitionsrörelse i Sverige för den tredje
Haagkonferensen i samband med den i en stor del andra
iänder påbörjade namninsamlingen å en av miss Eckstein
författad gemensam världsadress. Ävenledes hade ordföran
den såsom ett första bidrag till startandet av denna rörelse
fått av miss Eckstein mottaga ett belopp av 300 kronor. Då
frågan om väridsfredsadressen behandlades vid kongressen,
förelågo också petitionslistor med svensk text färdiga till
undertecknande. Sådana utdelades ock vid det förut om
nämnda mötet i musikaliska akademien.
Såväl styrelsen som föreningen ha vid sina samman
träden behandlat frågan om det lämpligaste sättet att orga
nisera den svenska adressrörelsen. Därvid ansågs att led
ningen av denna närmast borde övertagas av Sveriges Freds
föreningars Samarbetskommitté, något som också på före
ningens förslag kommit till stånd. Föreningen har emeller
tid för sin del medverkat i arbetet så till vida som peti
tionslistor utsänts till alla medlemmar och som det är 3
av föreningens medlemmar, fruarna Petterson, Lombard
och Cederstrand som på samarbetskommitténs uppdrag åta
git sig det betydande arbetet för adressens spridning; ord
föranden har också tagit verksam del i redigeringsarbetet
beträffande adressens svenska ordalydelse och övriga till
adressrörelsen hörande trycksaker. Över 18,000 under
skrifter ha hittills insamlats, men då detta antal måste mång
dubblas, begagnar styrelsen tillfället uppmana föreningens
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medlemmar till kraftigt arbete för adressen och att för ända
målet i mån av behov rekvirera nya petitionsiistor hos
»Fredsadressens expedition, Stockholm». Detta är ett till
fälle, som ingen fredsvän bör försumma, att verkligen ut
föra ett direkt arbete för fredssaken.
Föredrag i fredsfrågan ha även detta år vid flera till
fällen hållits av fruarna Broomé och Petterson.
Föreningen har under det gångna året även sysselsatt
sig med frågor angående det svenska fredsarbetets orga
nisation, som från olika håll framförts. Å föreningsmötet
d. 16 mars behandlades två dylika frågor. Först diskute
rades ett förslag som utgått från ungdomsföreningar inom
nykterhetsrörelsen om en sammanslutning av fredsintresserade organisationer till ett »Den svenska fredsrörelsens cen
tralförbund», omfattande dels egentliga fredsföreningar, dels
organisationer med annat huvudsyfte, men med allmänna
sympatier för fredssaken. Föreningen uttalade sig mot
tanken på en dylik sammanslutning dels på grund av svå
righeterna vid en så pass heterogen organisationsform, dels
pä grund av principiella skiljaktigheter mellan det före
slagna programmet för den nya sammanslutningen och de
riktlinjer, som hittills följts av S. K. F.
Samtidigt förelåg emellertid ett annat från Lunds freds
förening utgånget förslag om hänvändelse från samtliga
de utom Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen stående
svenska fredsföreningarna till riksdagens interparlamentariska
fredsgrupp med begäran att den måtte taga initiativ till en
ny fredsorganisation, som för dessa föreningar kunde er
bjuda möjlighet till samverkan och ömsesidigt stöd. För
slaget, som utarbetats av en bland S. K. F:s mest intresse
rade och mest sakkunniga medlemmar, fru Anna Wicksell,
vann stora sympatier inom föreningen, och beslut fattades
om anslutning till den från Lunds fredsförening föreliggande
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skrivelsen. Denna liar sedermera även biträtts av de öv
riga fristående svenska fredsföreningarna och vunnit beak
tande hos riksdagens fredsgrupp, så till vida att framstående
enskilda ledamöter av densamma trätt i spetsen för bil
dandet av en ny svensk fredsorganisation. Det förbere
dande arbetet härför har utförts av en kommitté, där fru
arna Wicksell och Broomé varit medlemmar. Då den nya
föreningen, Svenska Fredsförbundet, konstiuerades den 30
jan. 1911 invaldes dessa båda dels i centralstyrelsen, dels i
dess verkställande utskott, fru Wicksell som sekreterare och
fru Broomé som kassaförvaltare. Av S. K. F:s övriga sty
relseledamöter invaldes fru A. M. Holmgren dessutom i
centralstyrelsen.
Det är sålunda uppenbart, att S. K. F. med avseende
på den nya fredsorganisationens uppkomst och planlägg
ning haft ett icke ringa inflytande och att det med all sanno
likhet icke kommer att råda någon divergens mellan andan
och arbetsmetoderna inom Svenska Fredsförbundet och dem
som hyllas inom S. K. F. Det är emellertid att hoppas,
att den nya organisationen, som bildats under samverkan
med framstående politici och som efter all sannolikhet kom
mer att förfoga över långt större resurser i avseende på
ekonomi och personliga krafter än dem S. K. F. någon
sin ägt, skall kunna långt kraftigare och effektivare arbeta
för det eftersträvade målet.
Då S. K. F. bildades 1898, funnos skäl att samla
kvinnornas intresse för fredssaken i en särskild organisa
tion, som numera knappast kunna anses föreligga. Det
gällde att hos kvinnorna inarbeta den tanken, att de i freds
arbetet hade en för dem särskilt ägnad kulturuppgift. Det
var vidare att hoppas, att kvinnorna inom en särskild orga
nisation skulle kunna göra sig mera gällande än i sam
arbetet med män. I båda dessa hänseenden har den gångna

tiden medfört framsteg, som göra behovet av en speciell
kvinnoorganisation mindre kännbart. Det har därför synts
styrejsen som en naturlig konsekvens av utvecklingens gång
och av den andel S. K. F. tagit i den nya organisationens
tillkomst, att S. K. F. nu ansluter sig till densamma, och
denna anslutning har styrelsen tänkt sig såsom ett direkt
uppgående genom medlemmarnas anmälning till inträde i
Svenska Fredsförbundet.
Frågan har preliminärt diskuterats på ett föreningsmöte
sistlidna 11 dec., men har naturligtvis ej kunnat slutbe
handlas, förr än den nya organisationens konstituerande för
siggått. Föreningens medlemmar ha nu att avgöra i denna
sak pä det förestående årsmötet. På det att alla må kunna
på förhand sätta sig in i den nya föreningens program
och stadgar biläggas dessa årsberättelsen.
Då föreningen sedan världsfredskongressen disponerar
en del trycksaker av intresse har styrelsen ansett att en ut
delning av dessa till medlemmarna borde ersätta den sed
vanliga årsboken.
I Sveriges Fredsföreningars Samarbetskommitté har före
ningen liksom förut representerats av fru Broomé, som under
det gångna året tjänstgjort som denna kommittés ordförande.
Föreningen har under året haft 2, styrelsen 3 samman
träden. Medlemsantalet vid 1910 års slut var 277.
Styrelsen har utgjorts av fruarna Emilia Broomé, AnnMargret Holmgren, Fanny Petterson, Sissi Örtenblad och
fröknarna Alida Jakobson, Anna Brita Bergstrand och Ester
Åkeson.
Stockholm i februari 1911.
Emilia Broomé.
Ordf.

Alida Jakobson.
Sekr.
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Revisionsberättelse.
Undertecknade, av Sveriges Kvinnliga Fredsförening
utsedda revisorer för granskning av föreningens räkenskaper
för år 1910, få efter fullgjort uppdrag avgiva följande
redogörelse :
Utdrag ur räkenskaperna:
Inkomster:
Behållning från är 1909 ................................................
Avgifter .........................................................................

Räntor och diverse .....................................................

kr. 107: 19
» 233:

»

17:77

kr. 357:96

Utgifter:
Lokalhyror.............................................................. kr. 13: Porto, prenum........................................................ » 57-__
Trycksaker och bokinbindn..............................
»130:
Kongressavg. och representantavgifter till
C. S. A............................................................ » 15: 50
Inkassering av avgifter ........................................ » 22: —
Diverse ..................................................................
, 7: — 244: 50
Behållning till 1911 :
Innestående i Stockholms Handelsbank .........
» 105: —
»
» Sydsv. Kredit A.-B..................... » - : 22
Kontant i kassan...............................................
»
8:24 113-4(5
kr. 357:96

Som räkenskaperna äro noggrant förda och försedda
med vederbörliga verifikationer, hemställa vi, att styrelsen
måtte beviljas full ansvarsfrihet för 1910 års förvaltning.
Stockholm i februari 1911.
Maria Lewin.

Ellen Gyllander.
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