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br kapitalister, sarskildt fruntimmer, har det lange varit
ett ijnskningsmil a t t knnna ijfverlamna virden af sina vardepapper,
ocll skotseln a€ sina affiirer i t nkgoli person eller institution, som med
absolnt sakerhet forenade punktlighet och noggrannhet i ntforandet af
det aufiirtrodrla nppclraget Bfvensoin prisbilligl~et. E n sbdan institution ar

Stocliholnls Enslrilda Banks Notariatafdelning

(LiLZa Nygntnn 2 7, expeditionstid 10-4),
so111 okter garanti af Stockl~olms~nskiidaBank Btsger sig vArd
ocli forvaltning af enskilda personers ocli kassors vardepapper.
.Exempel 1. Om en person 110s Notariatafdelningen deponerar
obligationer, inkhssel:ar Notariatafdelningen vid fijrfallotiderna kuponger och tillhnndal~kller deponenten influtna medel. Vidare efterser
Notal.iatafde11nge ntlottningar a€' obligstioner' och underrattar deponenten i god tid, i f d l en denne tillhorig obligation blifvit utlottad,
s m t 1iim11ar forslag till ny plecorhg : ~ f det ledigblifna kapitalet.
Exempel 2. Om inteckningar deponeras 110s Notariatafdelningen
underi%ttar Notariatafdelningen galdenlren daroin att rMntorna i% inteckningarna skola till afclelningeri inbetalas, hvarefter de medel, som
jnflgtn, till deponenten redovisas. Vidare tillser Notnriatafdelningen
att inteckningarne blifva i vederborlig tid fornyade. Om en 110s afdel
ningen deponeimadinteclr~linggenom underlitell fornyelse skul.le forfnlla,
ersiitter Stockllollns Ellskilda Bank diirigenom nppkorn~rleil skada.
E'iirvarhgsafgift: 50 ore fijr Rr' pr . 1,000 kronor sf depositionens v#rde; dock 'ej under tv8 kronor.
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knnnn lariminnor och med dem liksta!cla erhklla inackordering

under Juni, Jnli och dugusti far langre , e h r kortare tid.
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Rosalie Olivecrona
fodd

,

Roos.

Borta Gr nu den sista af de tre banbrytnnde och ledande
kvinnor, hvilka med ofverlagsen forlnlga och varmt nit bidragit till
en sund och normal utveckling :%f de nya samhallsformer, som andrade socia.la och ekonomiska forhalanden kraft for den svenska
kvinnan. Rosalie Olivecrona har for alltid nedlagt sin penna, som
hon Bfven under sista h e n fort med talang, sakerhet och kvinlig
takt. Den unga generation af kvinnor, som .nu fAr obehindradt tillfredsstdla sin kunsknpstor&, utveckla sina anlag, gora sin begifning fruktbgrande, vinna ekonomiskt oberoende samt blifva till stod
for sina niirmaste, och som ej mer behofver fiestas att anlita t'v&ngsgiftermU soul ftirsorjningsmedel; denna unga generation kan 'knappast fullt uppskatta viirdet af de forarbeten, som utforts af Fredrika
Bremer och hennes efterfoljare, de tvti .samtida vannerna friherrinnan Sophie Adlersparre och fru Rosalie Olivecrona. Nutidens medelAlders kvjnnor, som forst betradt de nya banorna och som delvis
vnrit med om kampen mot hinder och fordomar, de kunna lattare
uppskatta banbrytarnas storverk an de unga, som aro lyckliga nog
att fa vandra fram p% bnnade stigar, diir vanligen inga andra hinder
mota an de, som brist pb sjiilsgiifvor, krafter eller kontanter liigga
i de unga kvinnornas viig.
Endast f A individer hafva sA djupt son1 Rosalie Olivecrona
kiint saknaden af dessa forulAner och behofvet och langtan efter
kunskap och verksamhet. Utrustad med en glodande 'vetgirighet,
ett hillfast minne, ett brinnande verksamhetsbegar' och med en
dunkel men liflig fornimmelse af formfigan att kunna nAgot utrgtta,
tardes den unga flickan af ett otillfredsst~ldtbegar efter undervisning. Hennes starka medfodda rattskansla alstrade en nastan

'

afundsfull bitterhet mot den samhallsordningens oriittvisa, som Bt
hennes manliga bekmta gratis skiinkte allt detta goda, som hon sB
lifligt meh dock forgafves eftertridde. Inom det viihnbende hemmet, som styrdes a£ en kraftfull och skicklig husmoder, var hennes
arbete mindre behofligt. Den ofverloppstid, som ej fick anvandning
vid husliga sysslor och sm% syskonens undervisning, agnades visserligen till flitiga studier i faderns rika bibliotek, men upptogs ocksb
ej s a a n af aggande reflektioner ofrer de missf8rhbllanden, for
hvillca hon kande sig sjalf vara offer, men som ingen annan ens
obscrverade.
I Fredrika Bremers biografi moter lasaren samma triingtan
efter vetande och verksamhet, blott 5in mer stegrade, an mer tgrande;
- kanske darfor att Rosalie Olivecrona mer iin Fredrika Bremer
agde inom hemmet personlig frihet, sysselsattning och tillgbng till
andlig utveckling.
Ocksil kande hon sig lBngt i f r h olycklig. Begifvad med ett
poetiskt sinne, besjong hon med hanforelse naturens skonhet och
prisade sitt goda hem:

,dii.r min lefnads glada vbr forflutit,
diir jag bsrnsligt lekt och sorglost njutit,.

'.

Rosalie Ulrika Roos foddes den 9 dec. 1823 i Stockholm, diir
.
hon . tillbrakte sin barndom. Hon Lade diirigenom lyckan att fii
begagna sig af den s. k. Wallinska skolan, son1 iippnades 1831
och dar en vida mers systematisk och grundlig undervisning meddelades an den hittills for flickor vanliga. Rosalie tillhorde liiroverkets forsta uppsiittning af elever och utmiirkte sig tidigt fiir vetgirighet och begsfning och lade redan i skolan en god grund fiir
sm bildning. D& foraldrarna 1839 flyttade till Sjogeris vid foten
a£ Mosseberg, var hon i besittning af ett kunskapsforriid, sorn for
hennes Alder och kon var pB den tiden hogst ovsnligt. netta
vetande fick nyttig anviindning vid de yngre syskonens undervisning. Hennes karleksfulla sinnelag och praktiska duglighet kolvrno
ortens .befollming till godo an pB ett, iin pB ett annat satt. Sjiilf
vandrade hon omkring i stugorna och utdelade allt efter behof mat,
kliid.er eller inedicin. En glng hiinde sig, att en ilsken gctlt med
sin huggtand flackke npp benet inemot hoften pb en gosse. Liikare
kunde ej fHs p% flere dagar, men dH han kom, befanns sHret vara

'

sB v5il forbnndet och skott, att gossen, som varit nara att forbloda,
var riicldad och blef aedan fullt Bterstdld.
Under allt detta fortsatte hon sina studier, dock alltid med
den aggancle k8nsl.an af brist p% handledning och m%l.. Hon hade
redan fyllt 28 Br, dB ett tillfalle erbjod si.g for fftgeln att flyga ut. .
En hennes vSininna hacle rest ofver till Amerika, och g& hennes
tillrBdan beslot R o s ~ l i eRoos att fara efter. Planen vackte lifligt
motstand. Det krafdes den viljestarka kvinnans hela en;rgi att
ofvervinna alla de hinder, anhorign och vanner sokte liigga i vagen
for realiseringen af en plan, som syntes- &em onodig, opassande
och vBdlig. Det var ocksB n8got oerhordt, a t t en ung bildad kvinna
allena och obeskyddad antradde resan bfver Atlanten. PA den tiden
ansBgs det nastan opassande for en ung dam att gB ensam ofver
Norrbro. Men den oerfarnn kvinnans obojliga vilja skot undan
hindren med kraften. hos en naturlag.
Ron reste 1851 och ficlz diirnte genast plats forst i skola och
sedan i familj. Hvad. honQhinge solct, faun hon i rikt. mltt, utvecliling, erfarenhet, arbete och oberoende och hernkom en mer
clngande, Mar och sjiilfstiindig personlighet $in forut. h e n i sH
fall hade resan gjort henne rikare; den hade utvecklat hennes form8.ga af fosterlandslr8rlelz. Det vm hernliingtan, son1 efter 4 Brs
bortovero grep b.enae sft starkt, att hon ofvergaf sin vinstgifvnnde
befattning, sina nya intressanta bel-cantskaper och vanner och sydststernas af henne sB beundrade naturprakt for att f& &terse sitt
kalla fadernesland och. sitt varina foraldrahern. Sjalf skrifver hon
hiirom :
~FBge'lfinge
jag din vinge,
vet jag h a r t jag flog.

Hiin till Norden,
fosterjorclen,
Sagas galnla iittehog. l~.

Foraldrama hade nu flyttat till Stockholm, dar Rosalie Roos
pB nyftret 1856 sammantr affnde med frlr. Sophie Leijonhufvud, .seder~nerablifvande friherrinnan Acllersparre. De bftda intelligenta kvinnorna voro just lagom Ijkatankande for att ingB fostbrodralag och
med forennde krafter g& till strids i den oblodiga kampen f6.r k v i ~ ,
nans riitt till undervisning och sji(lffors6rjning. Rosalie Roos,.som
kant mer af overksamhetens tryck och bristen pB undervisning ooh
som dessutom under niigra Br inandats Amerikas.frihetsm5ing.da lnft,
bar vid denna tid mera revolutionar 8n Esselde, frk. Leijonhufvud.
som.- viidjade
till
I3on var ocksB den forsta a f de bdda , .vannerna,
.
.

.

offentligheten for att pBpeka bristerna i flickors bildning och upp.
fostran. Utan annan fortrogen an modern, skref hon och afsande
anonymt sin forsta uppsats med titeln w E 9 2 ,ropandes rout i b'knenw,
hvilken trycktes i Aftonbladet r h e n 1867. Hon lyckades fiista
uppmarksamheten p% mBnga missforhlllanden och ~ i n n agehor for
sina Bsikter och dymedelst bereda jordmdnen for kommaude reformer.
g e t d&rp%,januari 1868, skref Sophie Leijonhufrud i w Sversku Tidningm~ en artikel, i hvilken hon uppmanade kvinnorna att
bilda ett eget pressorgan for reformfrdgans behandling. Uppsatsen
signerades med market wEeiwerw, och ej ens Rosalie Roos hade
ringaste aning om hvem sorn gomde sig bakom den ar~sprdkslosa
pseudonymen. Porslaget att uppratta sarskildt organ for spridande
af deras reformforslag kom sA1edes forst frln friherrinnan Adlersparre, men accepterades genast med acclamation af fru Olivecrona,
sorn skiifver harem:*)
~ N l g r a dagar efter artikelns publikation erholl jag ett bref
friin Sophie (fru Adlersparre), dari hon sager: 'Mgcket liingtar
jag hora, om ej kanske samma tankar, sorn dessa sista dagar
vimlat inom min hj5irna, ocksB varit p% besok hos dig, om ej
bd.gon hemlig sympati hviskat samma ord i ditt ora sorn i mitt
-. ord, hvilka till att borja rned forefollo mig sii djiirfva, sb otrol i p , sb hogst omojliga att gora ndgon verklighet af, men sorn dock
envisats att stanna och nu ligga sorn andra stackars halfgrodda
fron, hvjlka vanta sitt wvardew af dig. Fii se om det k o m e r ' .
Mitt svar lydde: 'Du sager: jag gar en idC, jag har utkastnt
en plan, klad den i ord, utveckla den dt mig. XBval, har jag oratt
cm jag sa.ger, att den ror sig omkring en sddan ~Revttedes dezm
modesw, sorn vAr Keiner foreslh, och att du har dina sm8 funderingar att I b a din intelligens, din penna tit denna plan for att
darjgenom bidraga till dess verkliggorande? Har jag riitt, sH har
afven du ratt, ty samma tanke har rarit p i besok i min hjiirna,
och jag har ingentipg emot att gifva honom husrum diir, slvida
den forhgller sig stilla och beskedligt. Xen hur realisera en sddan
id&? That is the 'question. Min forsta impuls var att tillskrifva
forf. af den ifdgavarande artikeln for att bedja honom som redaktiir
satta sig i spetsen for foretaget. Ridrag amnade jag 1ofi.i frill
tvenne fi-untimmers pennor (din och min) sdsom permanenta medarbetare och dessutom vill jag forsoka skaffa extra bidrag. NBviil,
3)
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hvad sager va1 du om mina djerfva planer, minn vidtsvafvande
fantasier?~- - SHdant var uppslaget till w Tidskrift for Hemmet,. Under loppet af 1559 utgafs forsta &rgQngen,sorn helt och hbllet fylldes af
redaktriserna sjafva. Det var w En iidslcr~tuia.12 namn D : ~ . Artiklcma Siro ofta ej ens signerade, fostbrodralagets enhet var fnllstiindig, de tu voro ett. Man har numera sviirt, afven niir man personligen kgnt forfattarinnorna, att alltid kunna gifva, hvar och en
sitt. Dessa upplcfde nu en lycklig tid. Det roacle dem obeskrifligt
att under anonymitetens skyddande f orkladnad f b sjungn mt sina
hjiirtans tankar om en mangd frBgor och att f & lyssna iin till smiclrrande anmarkningar och sakliki bifall, an till klander och ogillande.
Dot ena som det andra ledde till mystifikationer och sin8 oskyldiga
intriger, som gjorde redaktriserna stort noje. Storsta lyckan var
dock att f B agna sig &t ett arbete, som ofverensst&rnde med deras
anlag och smak, att se foretaget kronas med frnmghg och forst
och friimst att f H medverka for en sak, som l&de bdde till den
enskildes och till sainhiillets basta.
Redan i tidskriftens andra Brgbng och sedan allt framgent
aro artiklarna signerade. Anonymiteten lyckades de b&da redaktriserna dock i det narmaste bibehBlla Sifven under utgifvandet af
denna Brg&ng. Roligt ar att iakttag'a hur fyndigt de visste variera
sina signaturer for att dolja briaten p i medarbetare, en brist som
de 1Bngt ruer an publiken erforo. Rosalie Roos hade redan 1855
ntgifvit ett hiifte dikter under market ))La Straniem). Frsn denna
pseudonym l h a d e hon begynnelse- och slutbolrstafverna och tecknade sig i tidskriften an med St. och an med - -rs.
Troligen
har hon ocksii begagnat andra signaturer. Hennes flesta bidrag
behandla iimnen sBdana som exempelvis : D fiinn.an och arbetet D ,
D Rickors uppfos tran D , )) llirimzans religiosa uppfostran S , )) Om klnndersjuka)) o. s. v. I 4:e .och 5:e &rgBngarna blifva bidragen fiirre. Hennes tid och tankar rycktes oernotstBndligt allt mer och mer till
andra kra.ftfordrande uppgifter.

VBrsommaren 1857 intradde Rosalie Roos i aktenskap med
d Hvarande profess orn sedermera blifvande justiti.erBdet K. Olivecrona

och jkladde sig diirmed moderskallet for fyra styfbarn, en son och tre
") Se 1:sta Arg. sid. 155.

'

dottrar. Under foljande &r iikades ~ ~ s k o n k r e t s emed
n en son och
en dotter. Omgifven af denna barnskara och uppfylld med djnp
kansla af de plikter, hennes stallning Alade, blefvo de stnuder, hon
kunde iigna Bt tidskriftens redaktion allt firre. 1)artill kom den
besviirliga omstGndigheten, att de b i d s redaktrisernu bodde lHngt
i£rh hvnrandra, den ena i Stockholm, den andrn i V ~ ~ p s a l a D
. A,
fore jarnviigarnas tid, var detta a f s t h d bet~dligt. Tidskriften try&tes for det mesta i Uppsala, men den verksammaste redaktrisen
bodde i Stockholm, h u a f mycken tidspillan och iikadt arbetc.
Db med S:e 4rgdngen tryckningsorten forlades till Stochholm, ansig
fru Olivecrona, som annu bodde k r a r i Uppsala, det liimpligt att
draga sig tillbaka h8n redaktionen. Hon iifvertalarles fiir den
gdngen a t t kvarstS, och fostbrodralaget fortgick alltsii iiil ett par 81..
Nen 1868 satte hon i verket sitt Lelut att afgg, och frtn denna
tid skref hon blott som tillfallig medarbetare i tidskriften. Att afst%
fr&n foranldrav&rden om sin andes barn var h e m e dock piikostande,
och hon siiger sjalf, att om hon dB auut sin egen flyttning till
Stoclcholm hosten 1868, ekulle steget lnthiinda ej blifvit taget.
Strax fore och under tidskriftens fiirsta fir intriit'fade t ~ e n u e
for de bdda vannernas framtid och verksamhet viktigu tilldragelser.
Pd sommaren 1S5.7, kort efter frn Olireeronas gifterm81, antrKdde
de bdda makarna, &tfoljda af frijken Leijonhufvud, en ut-rikes resa
och besolcte darunder Tyskland, Schweia och Italien. De h5da
unga damerna njoto i fillla drag a£ konstskatternu i storvtiidernas
musher och naturskonheternn i de schweiziska Iandskapen och vid
Medelhafvets blB boljor. Riktade med nya intryck, soln sedermera
gbfvo arnnen till nittta skisser i tidskriften, bterkommo de hem.
A£ an storre vikt for tidskriften blef den f a d , som de tre
resenarerna tillsammans foretogo solnmaren 1861 t-ill Tyskland,
Frankrike, England, Skottland och Irland. Cnder denna resa
betraktades studiet a£ konst och natur mer som bisak; hnfruduppgiften var att e r b a l a kannedom om hur man i Kuropas stora k d turlander sokte losa de problem, som lifligast sysselsatte och brxdds
vannernas hjarnor.
PB kontinenten hade man fisga tltt lara. . I Tysliland:?,
siiger fru Olivecrona, m a r den s. k. krinnofrtgan sK godt son1
ok5ind.~ I Frankrike var forhdllanclet ungefiir det samma men
visade dessutom bena.genhet att hiir och diir urarta till hvad Fr.
Bremer kallar ,den falskas kvinnoemancipationen.
Kstelsen i
Storbritannien gaf biittre resultat. 3 h n gjorde bekantskay med

redalrtriserna af ))English Woman's Jonrnztl)), tog notis om en
forening : the society for promoting the employment of worn en^
jned BndamBl att underlattn kvinnans bemodanden att erhgla arbetsfortjsnst. Nan besokte flere af denna farening grr~ndadeinstitutioner,
diiribland ett D .Register)) med sainma syfte sorn vAra )) Adresskontor
for arbeterskon, en a m a n motsvlzrande den bar sedan inriittade renskrifningsbyrgn, och Bnnu en tredje: w .Ladies' Rea.ding Room), som
vsckte tanken p l den 1886 i Stockholm oppnade ))Lasesalong fiil.
damer )).
PA uppmaning af de nga engelska belrantslcaperna beslot man
sig for att bevista ett stort mbte i Dublin ))For the pronzotiolz of social
sciences, d8r man sknlle f B saimnsntriiffa wed sina.nya v h n e r och
f & tillfllle se den Bldrige presidenten lord Brougham och hora flere
fra~nstBencle talare, diiriblancl Btskilliga kvinliga. Nan kan forkst$illa sig de b&da svenskornas tillfredsstiillelse, dB de har fingo bekriiftelse BB sitt antagande, att %hen kvinnan besitter formd.gan
att lrlart och logislrt uttryclra sina tanlrnr, utan att diirvid forlora behag, tczkt och blygsamhet, och dB de fingo gliidjen.hora detta
falitum Gppet och varmt erkiinnss af framstkende mln inom pressen.
Denncz resa blef sti nlycket mer liirorik, som de bgda darnerna
under sina forskuingar hade ledning, skydd och. stod af .en s&liird,
&tad och 'erfxren foljeslagare soin justitierLdet Oliv~crona,far hvilken tjlltriidet till frarnstbeade personer och institutioner stod oppet.
De intryclr och liirdomar, hvilka de b&da s& mottagliga vannerna iillltilntade under fgrden, hafva utofvat ej rjnga inverkan pB
v&rt samhiille sBvBl genom resen 8rernas akrif tliga uppatser som
ock genom uppriittal~.det af uyttjga institutioner, liknande de forebilder 1na.u sett i England. Den siktninp kvinuororelsen i ~+'~rt
land
siilunda redan tidigt mottog frkn anglo-sachsiskt hBll, torde vnra
en bland orsakema, hvarfor den varit sB sund och fri frln abnormiteter.
Sophie Leijonhufvud var deu, som a n i praktiskt hiinseende
utofvczde storsta verksmnheten. Hon satte sig i spetsen for inriittandet af en renslcrifilingsbyr&, som skottes af livinnor och &nnu fortg8r; for bildandet af sondsgsslroleklasser, i bvi.llra unga dalner meddelade frivillig ~ulclor.visning;for gmndandet af ))Liiseselong for da:
mer,, en institution som gnnu iiger b e s t h d fast under titeln stockltolnzs' ldsesalong~ o. s. v. Frn Olivecrona., som ej bodde i hufvudstaden, och som dessutow. var mer npptagen af hemplikter och all-
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miinna uppdrag i Uppsala, kunde blott tala och skriha for samt
gla.dja sig %t de nya nyttiga foretagen.
Detts forhA1lande a.ndrades viisentligt, dB familjen Olivecrona
hbsten l8GS flyttade till Stoclrholm. Redan samma Br finner man
i tidskriften inford en af fru Olivecrona skriken artikel med titeln:
felande 2iiuk nzellnn dell clrbetsgifunnde ock delr nrbetssokn~zde:>.
HBr frarnhollos skalen och planliiggningen for den blifvande anstalten >Bikupans, som oppnades redan 1870, och som under alla f51jande Br vasit f orsd jningslokal for handarbeten af finarc slag, forniimligast tillverlrade af kvinnor, Eom sett biittre dagar, men soln
genom lyckms viidingar kommit p% obestgnd och blifvit for sitt
uppehiille hiinvisade till nLlen eller annan krinlig handaslojd.
Hennes praktiska blick insig behofvet a£ en dylik inriittning och hos en hennes van vacktes samma tanke rid Asynen
af liknande anstalter i utlandet. Enappt var familjen k o m e n till
Stockholm, fiirr an hon satte sig i spetsen for grundandet af aBiIwpana, som under hennes ledning alltmer viixt ut och 1887 forenades med en a d r e inrattning af snarlikt syfte: w Sallskapet fol* arbetsflitens bef*a~~/jander.Rorelsen har nu tag it stora dimensioner och
omhuldas med intresse a£ H. K. H. kronprinsessan. Under
IS96 steg forsaljningssumman till 56,700 kr. och under 1897, expositionsiret, flog den upp till 79,300 kr. Den har utgjort ett betydligt tillskott i mdngn obemedlade krinnors knappa drsinkomst.
Naturligtvis skulle de bdda riinnerna oaktadt ijfverlagsen duglighet och brinnande nit ej £orm%ttBstadkomma s% minga och storartade foretag, om de ej haft till sin disposition en stab af kvinnor,
utrustade med formfinen af bildning och formogenhet och lifvade af
samma anda och syfte som ledarinnorna. Nhgra bland dessa stabsofficerare hafva sede'rmera som chefer fast sina namn vid andra
samhiillsnyttiga foretag.
&en sedan fru Olivecrona 186s uttradt ur tidskriftens redaktion, har hon allt emellanit liimnat bidrag, mest i form af reseantecknbgm-, skrifna under hennes mdnga och ldnga fiirdcr i f r a mande land. Af best%ndande intresse och viirde ar den samling
statistiska uppgifter, hon orduat med anledning af r%rldsntstdlnin.gen i Philadelphia, och som h n e s intagen i l0:de Irg. af tidskriften i en vidlyftig uppsats med titeln : s Den svellska kviwztms arbete)).
En s% redig, omfattaude och grundlig afhandling i detta iimne, for
de viktiga Bren 1831--18.77, har knappast bvarkea forut elles efterBt blif vit slcrif ven.

Men ej blott i )) Tidskvift ff- Henrwet)),utan ock i audra pressorgan forelcomma uppsatser af hennes hand. Dessutom utgaf hon
IS57 en intressant lefnadsteckning ofver den framstkende flantropen Mary Carpenter samt 2 haften dikter. Det senare: aSpritlda
Zllad~ utlconl 1889. Ndgra stycken i samlingen hafva utmiirlcts med
hedersomniimnande af Svenslra Alcadeinien. Heunes sista uppsats
vidrorde bland annat Laura Marholms till oss importernde gammalh kvinnor8relsen'
nya laror rarande kvinnan. Under titeln: o
bertittigad ?> infordes artikeln i Dagny sommnren 1896. Denna sunda,
sakrikn och sansade vederlaggning af a~klngeleernamot Irvinnororelsen i v%rtland under sennste Artionden och af deu tyslra dalnens
nlaterialistislra reaktionsforsok - hos oss i andra hand - bildar
e t t viirdigt inkgg till de m&nga andra, som i sainma syfte salntidigt
utgdfvos, och utgor denna for rattvisa och renhet sd va.rmn lwinnas
sista ingripande i v&ra sociala frkgor.
Fra Olivecrona hude lyclran att i ovadigt hog grad fb tillfredsstalla sin vetgirighet och tillgodose sin3 mbngsidiga intressen. HOII
var en viildig resenar. Pd hemvagen frAn Binerilra gjorde hon en
ntflykt till Havana och njot obeskrifligt af den tropislra natureus
skonhet. DSirifriin foretog hon en tur uppfor Mississippi, besokande
landets forniimsta platser och sevilrdheter. ~ f v e r n l lvann
t
hon genom
sitt angen5ma vBsen och sina ' m h g a kunskaper intressesade viinner
och beskyddare. I sin mans stillslcap bevistade hon flere lrongresser, 1861 i Dublin, 1869 i Kopenham, IS72 i Briissel, IS76 i Budapest. Tillsammans foretogo de 3ifven andra fgrder, sdsom t. ex.
den forut o&n%rnnda 1857. ~ n n usB sent soul IS96 bevistade hon
nnder en resa till Schweiz en passant lcvinnokongressen i B e r h
Odrtadt sina mdnga lligganden som inor, maka, husmor och
vardinna, oaktadt sitt forfattarskap, sin offentliga verksamhet och
sitt lifliga intresse for litteriira och social? frlgor fann dock fru
Olivecrona tid for en vidstrackt viilgorenhet. Hon drefs dgrtill af
va.rm medkansln for dln Lidande. Hennes klczra, vidtomfattande
bliclr och hennes praktislrn sinne nppdagade orsd~eruatill mdnga
missforhA1lmden och basta sattet att dem undanrodja och formddde
henne ntt med storsta ifver och intiesse omfatta s8dnnn forslag, som
hade till syfte att forebygga noden och dess olycl~sfi~ljder.Hennes
viktigaste foretag i detta h8nseende vnr inriittandet a£ den nyssnamnda forsdjningslokalen Bilrupan. Som direktris i styrelsen for
denna anstalt ofvettog hon hogsta ledningeu af den kvinliga arbetsafdelningen vid Wiener-expositionen IS73 och. fick sedermera 1893 .
'
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i uppdrag att ocksn leda anordningen for Chicago-expositionen,hkilket fortroende hon dock p8 grund af Blder och andra omstandigheter afsade sig, efter att forst hafva organiserat den arbetskomitk.
som sedermera utforde verket. 1878 deltog hon i Yenitentierkongressen i Stockholm, hvarvid hennes uppsats ofver Nary Carpenters verlrsarnhet foredrogs. Hon har ocksd varit inedlem af styrelsen for flere viilgorenhetsforeningar, t. ex. for Idiothemmet och
for Arbetshemmet for kvinliga idioter. I arbetet for stittandet af
sistnarnnda anstalt har hon verksamt deltagit.
Denna vaJgorenhet i stor skalu fiirmddde l i k d ej tillfredsstiilla hennes behof af att personligen omhulda de arma och lidande.
Xiinga ranfors och ofvergifna hafva hos heme fbtt r i d och bjalp,
och gtskilliga sadana svafvade under hennes lHnga sjukdoin i oro
for egen framtid och ntkomst, sedan hon ggtt bort.
Rosalie Olivecrona hade god hiilua, var hardig for kyla och
anstriingning och besatt en hog grad af seg uthillighet. Vannerna
raknade pii att lange fii behblla henne. Xan betraktade i borjan
hennes Arsl%nga sjnkdom soln ett obetydligt illamiiende, hvilket
hennes goda fysilc snart skulle ofvervinna. Men pldgorna tilltogo
ocli krafterna aftogo. Forliden oktober nedlades hon pb sjukbiiclden
och kiinde ej mer uppst8. SvAra tider stundade. Den lifliga sjalen
pinades af en piitvnngen overksamhet, och den kraftiga stofthyddan
brots blott lhgsarnt ned af pltigorna. Slntligen kom niigon lisa.
Under de par senaste mhaderna intriidde en domning, som brot
skarpaste udden af s&vd de fysiska som psykiska smartorna. Slutligen efter n&gm dagars stilla dvala befriades hon den 4 juni frAn
sitt liingvarigra lidande.
Man kan icke ens flyktigt t e c h a Rosalie Olivecronas bild
utan att sarskildt fasta uppmarksamheten pti den riittskansla och
fasthet, som voro utmarkande drag i hennes karakter och som tillvunno henne vanners och bekantas fortroende och bestdndande aktning. Riittsbegreppen voro hos henne sH utpriiglade, att vid bedomandet af personligheter hon alltid satte i forsta rummet karalrterens etiska egenskaper. Hvarkon intelligens, skarpsinne, kvickhet
eller ens snille kunde muta heme att i riirdnact biija sig infiir biiraren a£ dessa lysande egenskaper, om i dennes personlighot saknndes
de etiska. Detta rattsinne var grundadt pb en allvarlig gudsfruktan,
som tidigt utvecldades och bar priigeln af den tidens religiositet,
den sorn fiitt sitt vackraste uttryck i Wallins gsalmbok.

Inom privatlifvet tog rattskiinslan form af en utpraglad plikttrohet och offervilligliet i alla motande forhillanden, i hemlif, i
.forfattarskap, i vanskapsforbindelser, i viilgorenhet, i allmanna uppdrag och forenades med en ihiirdighet, en nthBllighet, som .nastan
alltid forde heme till mBlet. I hennes skrifter har detta rattskaffens sinnelag funnit ~nttryckpi m h g a staJlen, t. ex. i. berattelsen
n Tvenne kvinnon, inford i 5:te &rg. af ~ids1:rift'for Hemmet, och sedan
i det vackra versifierade stycket a Pal-allelem. PA bBda stallenn
frnmhH.lles sanlnla tema: ytligheten af det viirldens domslut, som
afgudar konstniiren men glommer v8lgoraren. Hennes fasthet behofdes vQ for att under de forsta stadierna af ema.ncipationspolemiken motverka fordoinarna om kvinnans osj&lfst&ndighetoch vankelmod och har tryckt en p&el af vederhaftighet pH. det reformarbete,
for hvilket tidskriften vsr sprlkror.

Rvinnororelsen bar i nggra afseenden tagit en vandning, som
afven de mest skarpsynta ej knnnat forutse. Forr, och till en del
annu, anse motstindarna, att kvinnorna efterstriif va ett onatnrligt
och skadligt oberoende, att de aflas ofverskrida sitt verksamhetsomride och inkrakta y l mannens; att deras konlrurrens nedsatter
llans arbetslon, o. s. v., ocb man tycker att deras preteationer borde
afvisas. 13vnrken de, som strgfvade for, eller de s o ~ nstrkfvade mot
rorelsen, kunde i forstone fullt uppfatta frhgans vidd. Ingendera
inslg klnrt, att den eftertddda eller afskyddn forfindringen var
oundviklig, var en nodvandig foljd af 4ndrade sociala forhgllanden.
~ndustrieuoch maskinarbetet berofrade kvinnorna i hemrnet det ena
verksnmhetsf&et efter det andra, i synnerhet handarbetet'!'). Sysselsiittning inom hus fanns slutligen som regel endast for rnatm6drar
och tjanarinnor. Dareinot oppnades andra banor, andra verksamhetsomrAden, d8r den kvinliga arbetskraften lifligt e f t e r f r ~ ~ a d e sKvin.
noma behofdes pL filbrilren och kontoret, vid kassapnlpeten och
skrifbordet, vid telefonen och telegrafen, i handelsboden, i smAbarnsslrolan, i folkskolan, pB seminariet, p i gymnastilren, p i posten
och for en mangd anclra befattningar. Om kvinnan behijfde arbetet,
s+ hade arbetet i lika h8g grad behof nf lrvinnan. Det blef i mlnga
*) I S. 8 . Andrhes skrift ~Industrienoch ICviunofrBgan~Sir detta
forhlllande p l ett grnndligt sBtt afhandladt.' (Se Verdandis srnlslzrifter
haft. 40).

fall onodigt att teoretiskt fiirfilkta reformer, s o n gingo af sig sjdfva
sfisom gifna foljder a£ ett ngtt samli5illsskick och hvilkn utan allt
teoretiserande och trots allt kortsynt motsthd skulle blihit satta i
verket. Kvinnorna behofdes allt mindre i hemmet men SA mycket
mera pb annat hill, d8r deras ztrbete ocksB betalade sig biittre.
Foljaktligen d s t e d n g a bland dem soka sitt uppehiille ntanfiir
D hemmets stilln vilrld D
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En foljd h8rnf - och den, dls icke fiirntsedd - har blifvit,
att e t t ej ringa a n t d kvinnor kiinna sig missbelktna med den stiillning, i hvilken de nj7a samhli.llsformerna fijrsatt den. TIe form arbetsfaten Bro borta och ersntta af andrn, soln mindre motsvara rlessa
kvinnors smak. De t r h a frkn ut- till hemarbetet, frbn tankeverksamheten till liandsliijden, £ran pulpten till de husliga sysslorna.
Men diir behijfvas de ej - - -- de mlriste stannn i skolkstedern,
p i b~tnlckontoret,vid telefonluren o, s. v. -- och fiir deras inre iiga
hBgrar aden gamla goda tidend i hemmet som ett paradis, frin
hvilket de frukta att for dltid vara utestiingda. Ir'orra tiders lidanden Hro forgatna: hjiilplosheten, beroendet, forodmjukelsen, fortryclret.
Ingen .mB tro, att alla dessa kvinnor kiinna tacksamhet mot dem af
sitt kon, sorn de anse hafva befordrat en sBdan sakernas ordning,
eller att de besitta skarpsinne och rattvisa nog att inse, det reformen gifvit A t kvinnokonet i stort taget en vida battre stiillning iin
forut. De knorra och skylla olagenheterna i deras nya fiirhlllanden
pb D banbryterskornav och &a diirmed den motsthdskraft, sorn forsvArar och forsenar ofverghgen frAn gamla forlldrade till nya iindadlsenliga samhallsformer. Och forkampama, hrilkas vUneraknade verksamhet underlattat ombildningsarbetet, skorda frin detta
hAll snarare ogillande an tacksamhet.
NAgot %n mer . ovantadt har darjiimte intriiffat. Htskillign
kvinnor borja anse och framstiilla sorn onatur det h o p kvinnoideal,
sorn vbr civilisations adlaste och mest beggfvade man skapat i dikt
eller prosn, och sorn vbra basts kvinnor fiimerkligat i lifvet. 3Ian
borjar betrakta d m rene kuilltlea sorn en naturvidrig foreteelse, en
decadent och ej som dyrbaraste vinsten af den stranga disciplin, hvarunder kvinnokonet Artusenden igenom ut~ecklats. BIan h h a r s h i i l
den dyrt forvarfvade typen som dem, lirilka hWla den for idealet.
Nkgot skdant skulle ingen af krinnosakens fiirkiimpar kunnat ens
ana, dB de fortrostansfullt arbetade p% sitt kons hojande i ekonomiskt, intellektuellt och moraliskt hiinseend e.

Men denna reaktionsvind iir h o t t tillfdlig och har sitt oviiderscentrum i vissa nutidens. religiosa och sociala forhilllanden, hvillca
(let blefve for vidlyftigt att h&r vidrorn. - ))Viigen gArframilt, den
giir ej tillbaka. >)
Nigot sf idealiteteus solglans ligger ijfver de tre hiir aiirunda
lrvinnornas arbete for en samhiillsnyttig riktning af kvinnororelsen.
Alla tre besjiilades af ett brinnande nit for reformen, alla voro
i besittning sf en for sin tid ovaldig bildning, alla hade hog Saml~&llsstiiilning,alla voro elconomiskt oberoende - tlvB af d e n for~nogna- alla iigde ijfverlagsna sj&lsgilfvor, alla hade foim&gan att
elektrisera nndra for sina syften och - last but; not least - alla
nnv&nde dessa fordelar - dessa forsynens stora gratialer - till gag11
for sitt kijn och sitt land. Alla antogo och efterlefde det sszml~iillslxvsrande budet : ,noblesse oblige,. richesse oblige,). I haf ven filtt
for intet. Gifven!
Ocksd skola 'At Rosalie Olivecrona skviil som At Fredrika Bremer
och Sophie Adlerspsrre tjugonde seklets kvinnor Ggaa den vordnad .
och tacksamhet, som nu stundom forviigras dem, inen son1 de i
s9 rikt mktt 'fortjanat.

E m F'~.~xell.

-

Tacksamt m i erlrii.nnas att under de senasto 20 h e n landatingen arbetat med bide nit och frnuging for sj~zkrlrirdcnsforbiittrande inom sina respektive omrdden. Dock hsr detta arhete 1iit.intills gAtt nBstan uteslntaiide i en riktning, den att nnskaffa tidsenlig och god s ~ u ~ ~ ~ I ~ s L ' Q ~fE
YtE lidnnde medmiinniskor. 89 viilsignelserikt dettn iin varit, SB Br det likval nn tyiiligt nog att lilnd~by$lem
behof af sjukvi.rd hv arken blifrit eller of verhuf vad taget nagonsill
kan blifva tillfr.edsst8lldt endast _genom 18nslnsarett och andrcl sjukviirdsanstalter. Icke allenast ekonomislra ntan iif ven rent lokala
s k a liigga hiirfor hinder i viigen. Pd landsbygden kommer det
nog alltid att blifva siisom det nu Br, att blott ett f & t d af de sjuka
kunna beredas vBrd p i sjukhus.
Friin sjukhnsvRrd uteslutna Siro forst och friimst det stora flertalet
epideiniskt sjuka, hvilka enligt nn giillande prasis icke cmottugas till
viird pB lanslasaretten. Vidare alla sBdana sjuka, som icke kunna
forelas till sjuhhus, antingen till fol jd af sjlnkdomens beskaffenhet
och hiiftighet eller till foljd af afstiindet och svira kommunikationer. Ptterligare tillkommer en pB ~ b landshygd
r
talrikt reprcsenterad klass, bestBende af smii hemmans~gare,torpare, haudtverknre,
dagsverkare, med ett ord d a dessa ~ m i n d r ebemedlade)), sum utan
att vrtra nog fattiga for att kunna erh4lla fattighjalp dock ingalunda alltid. ha r i d att betala legosiingaafgiften for r k d i allmant rum pH ett liinssjukhus. At ulla dessa sjuka, som icke fb
begagna sig af lanets sjukhusvlrd eller som af ett eller mnat skiil
icke kunna begagna sig af den, miiste ri siledes soka att i deras
eget hem bereda nodig riird, sL framt liinets s j u k d r d skall riittvist tillgodose de olika intressena. Staten liar i detta llanseencle
redan gjort h n d p& den sk5lligeu nnkommer. Vid fall a£ s~brare
epidemisk sjukdom liter den pg sin bekostnad iirnbetsliiliaren %retaga sarskild resa till den aagripna orten for att meddela sgviilforeskrifter om de sjukas v t r d som ?nvisning om de itgiirder, hvilka
bora vidtagas till fiirekorumande af sjukdomens utbredning, den
sorjer for att tillrackligt antal liikare atbildas, och den har geno~n
frikostiga anslag, synnerligast under det senaste Hrtiondet, upp
0

intinttat och nnderlattat bildandet af' ett s t h e antal nya extra provinsialliikaretjiinster. Nu synes det dock som om man p& densistnamnda vagen hunnit till en gram, ofver hvillren man icke garna
bor gB. Ett genom mer eller mindre konstlade medel fororsakadt
6lrande .af liilrarnas antal utofver det som landet verkligen behofver
och kan foda vore ingalunda onskviirdt, ty det slrulle ovillkorliged
medfora en sankning i medelnivhn af liikarnas vetenskaplighet
oclz allmanbilduing samt forr eller senare uppamma ett 1Bkareproletariat, hvarpA icke minst allmanheten blefve lidande. .
Daremot har pb senaste tiden mer och mer den Bsikten brutit sig fram, att landstingen, f6r att tillgodose landsbygdens lcraf
gB forbattrkd och liittare tillgiinglig sjulrv&rd, horde oka liikamas
nrbetskraft och formAga att hjEilpa genom att vid deras sida stdla
skolade och palitliga skoterskor. Dock ioke sildnha pB den vanliga
tjiinstekvinnans nivB stbende, som redan mn h k och dar af enskilda
personer eller kommuner antagas och afslredas, utan sldana, som
efter wh8ll.en utbildning for sitt yrlre skulle af landstingen antagas
och stiillas ' under formanskap af ambetsliikxre, dem de sbledes skulle
vara for sin tjiinsteverksalnhet narmast ansvariga.
De ntgifter, som n.f landstinget mbste goras for att kunna af*
lone en slroterska inom hvarje liigaredistrilrt, blefve ;ngalunda. afskraclrande stora. MB vi som evempel us verkligheten taga ett
medelstort landstingsomrtide rned en ytvidd nf 19,700 kvadratkilometer
och en folkmangd af 200,000 personer samt 14 lakaredistrikt. Detta
landsting anser redan nu sedan flera i r tillbaka att det a r klokt
och med god hushbllning ofverensstammande att Brligen utgifva
niigot ofver .100,000 kr. for att anskaffa lasarettsvkd Bt cirka 2,000
personer, hvilkas sjukdomar, om an for individen sv&ra och farliga,
dock icke i regel genom sin smittosamhet utgors nbgon fara for
familjen, kommunen eller samhdlet. For de 12,000 personer Bter,
som enligt officiella uppgifter under samma tid af W a r e vbrdats
i sina hem for diverse andra sjukdomar, hvilka ofta kenom sin smittosamhet utgjort en stfindig fara for d m ofriga familjen, grannarna
och lrommunen, har landstinget icke haft nBgon sorn halst ntgift.
Under forutsiittniag att landstingen vore rilliga att anslii 600 lrr.
fit en skoterska i hvarje lakaredistrikt, blefve detta en Arlig utgiftssumma a£ 5,400 kr. eller knappt 1/12 af den summa som landstinget &digen offrar pA sjukhusen. Och dock vore den valuta soln
landstinget skulle fb for denna tolftedel icke ringa. Ty genom anstdlandet af dugliga skoterskor, hvilka ofvervakade efterlefvandet

af lakarens r i d och anvisningar, skulle do sjukas v8rd i hemmen
betydligt 'forbattras, deras lidanden mildras och miinget dodsfall,
ruingen eftersjukdom afvandas. Genom att undervisa om och iifvervaka de sjukas isolering och smittoamnets forstorande redan vid
sjuksiingen och i sjukrummet skulle skoterskan kraftigt bekfmpa.
sjukdomeas spridning och betydligt minska den fara for smitta, hvarmed hvnrje epidemiskt sjukdomsfall hotar grannarna, kommunen och
hela samhallet.
Icke allenast lidande och manniskolif skulle hiirigenom sparau,
ntau afven de kostnader och utgifter som hvarje farsot fijr med sig,
s& viil for den euskilde som det allmlinna.

.

b e t iir dock icke nog med statens, landstingets och kornmnnernas nnderstijd. Afven den enskilda offervilligheten och hjiilpsamheten m h t e tagas i anspr8k pi% detta vidstrackta arbetsfalt.
Fijr att lrunna ena och samla a h p l en ort tillg~ngligakrsfter
har darfiir Fredrika-Brerner-Eorbandets sjukv&rdskomit4 tankt sig,
' a t t inont 7ivmje liiknredistrikt en f i i r e h g borde bildas ~f 911ti92 ock
k . v i ~ l ~ mson2
~ , 801'0 villign. till genzenstlnzt arbets i hiilso- oc71 sjuktxh-dells
tjdnst. Fiiretrfdesvis borde hiirtill anmodas bildade och int.resserade
kvinnor, samt praster, lakare, landstiugsmiin, kommunalstAmmo- och
kornmunalniimdsordforande, storre egendomsagare och arbetsgifvare
och sist men icke minst allmogemiin och allmogekvinnor. Inom sig
utser foreningen en styrelse af miin och kvinnor.
Till erh&llaude af medel for bestridandet af nocliga utgifter
bestammes en efter de lokila forhgllandena liimplig &dig afgift, som
bor sBttas sii liig sorn mojligt for att den icke m& ntgora nlgot
materiellt hinder for intrade i foreningen. Pijr ijfrigt torde deuna
ledamotsafgift afven kunna erlgggas genom naturaprestationer eller
personligt arbete i fiireningens tjiinst.
Dar icke redan distriktskoterska finnes, biir en af den nybildade
foreningehs forsta Htgiirder blifva, eRer hvad vi fonlt haft tillfiille unfora,
att it distriktet anskaffa en skolad sjukskiiterska. Nen d i foreningen
antasligen icke. eller endast med en svhighet, som snart skulle slappa
- det nyvalznade sjukviirdsintresset, sknlle k~annagstadkomlna de hiirtill
nodiga penningemedlen, borde foreningen genast frBn fiirsta borjan
viinda sig till landstinget med anhiillan att landstinget behagade
anstalla en skolad sjukskoterska inom foreningens lakaredistrikt.
'

'

'

'

Siixdeles tjanligt och befordrande sakens framging vore om
distriktforeningen, d l den genom nigon sin motionSr ingir till landstinget med bekirm om en skolsd skoterskas anstiillande inom for- ,
eningens distrikt, afven kunde bifoga ett efter de lokala forhalandena lampadt forslag till instruktion for hennes verksamhet.
Fredrika-Bremer-Fijrbundets sjukvbrdskomiti! anhHller darfor att i
Bilaga A f l pbpeka n&gra hufvudpunkter, som framfor andra fortjiina att beaktas vid uppgorandet af detta forslag.
I och rned en sjukskoterskas anstallande ar dock distriktfor.eningens verksamhet lbngt ifrin afslutad. Mycket IterstAr annu
att gora, att understodja, att hjgllpa, far att skoterskans arbete skali
blifva sB viilsignelserikt som det kan och biir bli.
For att nu namna blott nigra exernpel, s i b6r foreningen
uppratta ett forrdd af en del artiklar och pewedk, sorn vid s j u k d o v
fall alltic2 behiifcns, men ngstan alltid saknas i de enskilda hemmen.
Dit hor i f orst a rummet diverse sjizkvdrdsutensilier, hvilka skulle
af slroterskan anvandas i de sjukes tjanst, utlinas eller skiinkas
till de sjuke. Exempelvis m i nalnnas sprutor, slc6ljkannor, matglas',
.medicinskedar, lcatetrar, profrorsstiill for urinundersokning, ispungar,
linne- och ylledukar till vattenomslag och inpnckningar. En E'sh
marksbindn for blodstillning, ett bindtyg med diverse instrnrnenter,
en sats rijrformiga vaginalspecula, bindor, trekantiga dnkar, en latt
sjulrb&r, desinfektionsrnedel, vidare borde i forrbdet fi.nnaa en tran.sportabel siing nmd dubbel utredning, att a£ skiterskan begagnas
i sldana hem, dar ingen sangplats kau l t heme beredas, laskedrycker, vissa dietetisk~fodoiimnen, linneplagg, lakan och dylikt.
Egentliga fodoamnen kt fattiga sjulra bor det dock icke vara depotens sak att tillhandahilla, utan fattigvlrdeus. Skoterskan slcall'
tillse ntt till lins frdn forrbdet bekomna artiklar iterstallas i godt
slrick, och hon ansvarar for att de blifva fullstandigt rengjorda och
desinficierade, innan de inyo komua till mviindning. Dar burgna
personer erhala sjukv6rdssaker till lbm frbn forrldet, bora de darfiSr till foreningens Icassn betaln nfigon billig ersattning. Porriidet
s t l r under tillsyn af sarskild diirtill af distriktforeningen ytsedd
person.
I karnpen mot de epidemiska sjukdomarnn har foreningen att
sjiilffnllet g t till vaga pd det satt som passar for de lokala forhlllandena och den sarskilda sjukdoinen. Hvad som dock alltid behofves
iir en eller t v l skolade desinfektijrer att anvandas enligt lakarens
foreskrift och under skoterskans tillsyn, icke allenast vid de vanliga
,

smittosamma sjukdomarna utan iifven vid de fall, diir lungsiktig
aflidit i eller afflyttat f r h forut begagnad liigenhet.
Vid t r a ~ z s o f a n e atf svcira).e s j t ~ keller sdrad till sjukhm eller
vii)'ddfistnlt Iran foreningen gora mfingen barmhiirtighetstjiinst, t. ex.
genom ntt frgn depoten utlgna behijfliga sjukv6rdspersedlar.
Men distriktforeningens arbete bBr icke endast och uteslutande
riktas pi'speciell sjukvgrd, utan det bor &en utan svlrighet kunna
hoja aig till en hiilsovird, hvilkcns miil vore siviil att fijrebygga
sjukdomar, som i synnerhet att dana ett starkare sliikte. Ty om
vi ali icke lsunna hoppas att en g&nggenom halsovard gora sjnkvt?d 'obehoflig, sB kunna vi dock genom ett konsekvent och ihardigt
fortgiende p& denna antydda viig gora sjukv&rd mindre behoflig.
Redan frBn praktisk synpunkt sedt blir det dessutom d t i d icke
sllehast sakrare utan afifven billigare att forekomma sjukdom an att
bota den.
PB allt for mBnga stillen % landsbygden ar Bnnu hiilsov%rdsoch' epidemistadgan en dod bolzstaf, A annu flera stgllen tillampas
den p& ett mindre tillfredsstkillande satt, och att soka bringa upplysning och rattelse harutinnan yore nog ett lika nyttigt som viirdigt m&l for en forenings 'verksamhet. Icke utan skal vvPga vi
darfor' tro, att distrilztforeningen skulle gora mycken nytta, om den
ville fastn niigon uppmiirksamhet vid den allmznna hiilsovlrden inom
sitt omr&de,och lika viil som den verksamt kan understiidja skoters k h i . hennes arbete, bor den iifven kunna uppmuntra och understa'dja de resp. halsov&rdsmyndigheter (t~tinstellikarna, kommunalnamnder) i deras ofta ganska svlra och omtHligtb uppgifter.
Onskligt vore iifven att foreningen ville verka for inforandat
af 'det fijr vgrt folk och vHrt klimat passande badsttcbadef. E j heller
borde folkskolor~mssanitiira forhbllanden, ungdomens uppmuntran till
lamplig idrotts utofvande anses ligga utom foreningens verksamhet.
Den. skulle harigenom icke allenast bekampa redan utbruten sjukdom utan afven kraftigt verka i den allmanna hiilsovlrdens tjanst
och i vasentlig mln bidraga till hojandet af hela folkets lifskraft.
Enar det skulle vara till obeutridlig fordel sB val for sjalfva
saken som for de nybildade distriktforeningarna, om sambandet dem
emellan .kunde uppehiillas af ett centralorgan, s%ar Fredrika-BremerPorbundet villigt att afven for framtiden formedla detta sammbete
och meddela begiirda rHd och anvisningar. Villkoren hiidor vore:
1) Att vederborande distriktforenings verksamhet vore ordnad
i hnfrudsaldig Gfverensstammelse med de h l r af forbundet angifna
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principer, utan att dock diirfor behofvn att omfatta alla har irntydda .
verksamhetsomrBden.
2) Att distriktforeningen inom sin styrelse utser en.person,
man el er Irvinna, ntt B dess vagnar satta sig i forbindelse med
Fredrika-Bremer-Forbundet, och genom hvilken foreningens ocli- forbundets omsesidiga meddelanden kunna framforas. ~ g e rredan
Fredrika-Bremer-Pijrbundet ombud inom foreningens verksamliets.omr%de, bor detta ombud insiittas i foreningens styrelse, dock utan
att dkfor nodvandigtvis behofva utses till nyss namnda uppdrag..
3) Att en kortfattnd berattelse om distriktfore~?ingensverksamhet, enligt i bilaga B forslagsvis uppstalldt formuliir, Brligen insiindes till Fredrika-Bremer-F~rbundet.I f orbundets tidskrift ~Dagny,)
skalle. dessa irsberattelser ~Eentliggoras,antingen i sin helhet eller
saminanfattade och bearbetade, och iigde sedan hvarje distrilztforening,
som sB onskade, att diiraf taga nodigt a.ntal siirtryclz for ntdelning
bland sina medlemmar och andra intrewerade. Genonl detta tillvaggagtiendo slrulle mBngen vackelse och nppml~ntrantill fornuftsenlig sundhetsvBrd spridns i vida lcretsar f i r en kostnad sorn ned'bringats till minstsl mojliga.
Detta forslag, som viickts inom Freclrika-Bremer-Forb~~ndet
och ntarbetats sf fol*bnndets sju.lrvirdslroinit~, kommer att genoin
.forbundets i landsorten varnncle ombnd eller andra darfor. lgmpliga
personer meddelas allmanheten.
Endast antydningsvis, men med anknytning till de hos oss pti
det sanitara omredet bestBende administrativa forhiillanden, hafva
vi i fijrslaget velat pipeka n&gra af de arbeten i snndhetsvfirdens
tjanst, dar kvinnans hjiilp och bitrtide skulle for samhiillet vam af
allra storsta nytta och g a p . Vi vilja hoppas att det lifliga intresse for halso- och sjukvhd, som inom de bildade kretsarna n~
gor sig gallande, mBtte i bildandet af talrika ofver hela vBrt land
distriktfo~e~zi~~gal-,
i syfte att u.nspriddn FY-edrika-Brenzer-ForBu~zdeis
derstodja och forbattra landsbygdens sanitiira fiirh$illanden, finna . en
praktisk form, hvarigenom detta intrease kunde lcomma till godo de
80 % af Sveriges invBnare, som bebo dess vidstriii,clcta landsbygd.
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. NHgra hufvudpunkter af instruktionen fiir en distrikt-

skiiterska m. m.

I ) Distriktskot erskan b&* vnra sbcir'l teoretiskt son2 praktiskt
vdl zctbildad med goda &sord ofver tj&)~stgoringsont skoterskn via
starre s j d i l w ; f6retrSlde vid tjtinstetzs tillsatta~rdeti1lko)nnzer den, som
dfven tjdnstgjort d e-pidenzisjuk1zzc.s.
Man m%ste p% distriktskoterskan stiilla ganska hoga fordringar,
.ty genom sin verksamhet p l landsbygden i ambulatorivk sjukvlrd
kommer denna skoterska att vara oftare undandragen lakarens
dagliga tillsyn, mera hanvisad At sig sjdf an sjukskoterskan p%
ett sjukhus. ~ f v e nbehofver hon en mera praktisk kannedom om
de epidemiska, sjukdomarna samt om de nodvandiga iitgiirderna
mot smittans spridni~ig. Darfor blir det onskviirdt for heme
att hafva tjanstgjort en tid pH epidemisjukhus.
2) For hvarje kikare-distrikt skall pmns ea af 1ndsti.nget tillsatt ndnzd, sonz har ntt mtnga och elltlediga skotersknn, ofiteruaka
hennes goro~n&loch gifua heme de yttedigare foreskrifter, soin zdofuer
instruktionen kunna erfordms.
Dema ntimnd bor best& af en d f o r a n d e , som skall uara Eiiknre,
och tvb ledamiiter, man eller hianor.
Skoterskan bor antagas och aflonas af landstinget, ty om
detta sker af en enskild kommun, sii torde denna giirna vilja genom sina fortroendeman bestamma ofver skoterskans verksarnhet in
i de minsta detaljer. Hon blir d4 latt: nog en kommunal doktorinna
och tvjngas p& sB siltt rent af till kvacksnlveri. Aterigen om 1a.ndstinget tar saken om hand, kan man med temligen stor sakerhet pirakna att landstinget, som vet hvar skoterskans plats inom sjnkvkden Zir, a h e n vet att genom instruktion stalla hennes rerksamhet
under llikarens ledning och kontroll.
Till ledamoter af namnden komma antagligen att af landstinget utses sBdana personer, som redan aro ledamoter i distriktEoreningens styrelse. Skulle icke st% blifva forhdllandet, bor distriktforeningens styrelse utse en eller t v l af sina ledamoter att stalla
sig i forbindelse och samarbete med namden i aUa till dess befogenhet horande sjukv&rdsfr&gor.
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3) Skoterska atztages for e a tid nf tv& dl. nzed tre nz&qzadws
omesid;ig zypsiigniag, melz kan af nlinlde,~for grofre tjb,?stqfel afskeclas
utaqz uppsdg d n g .
Sill, fasta &rliga lon er7zdller hon kvartalsvis frhz la~zdsti~zget.
Ed besdc hos sjuka erhdller kon fri skjuts och lcost, 01% goc7t@-es
~ . rn6jlig t bor
kostnnden, liarfor af den sju-lce ellw demes ~ ~ z d l s m a ~Ona
fion drligen ht~zjutandgon tids (hiiyst 1 nz&nads) semester.
4) Skb'terskan bar hafva sin bostad i ndrheten of den ldkare,
sow ar hemes ~zarwzasteforman ock som bestihnnzer hvar och lzuru h012
slcall zctoifva silt verksnnzhet.
De farhagor, som frBn skilda orter i v t t land anforts rorande
distril<tskoterskors verlrsti1nhet, kunna saminanfattas. under ett enda
&d: kvacksalveri. Men erfarenheten har visat, att denna olagenhet
fijrekominit endast dB skoterskan ej omedelbart subordinerat under
liilxaren, utau st&tt under icke saklntnnig ledning eller fgtt g& alldeles ph egen Band. Stiilles Ater distriktskoterskan i samma forhUlande till vedorborande iimbetslii-kare som skoterslran pB ett sjukhns till sjukl~usliikaren,s B torde fwan for 1rvaclzsa.lveri vara redncerad ti11 ett minimum. For skoterskan sjalf hade detta den stora
fordelen, att hon hade endast en fijrman, hos hvilken hon i alla
handelser kunde pBriilma ett sakkunnigt bedomande, samt rAd och
hjBlg i sin lmmp mot djupt rotnde ovanor och fijrdomar, och hon
blefve iclce utsatt for den plikternas kollision som giirna vill intriidn,
dB digon rnBste ti5ina tvB herrar.
5) 1 regel skull skotwslcan arbeta inom det distrikt, for Izuilket
hon blifvit anfageft, men ppd ,forste p?-ovinsicillbkae.ens order skull h0)Z
dock vara skyMig att tjihzstgow jtinzvti.1 utom detsawma.
'

Man har anrniirkt, att bl.ott en slroterslca inom Iwarje liikaredistrilct vore alldeles for Met, isynnbrhet om det giiller att bekainpa
nigon a.llm8nna1:e sjnkligh et ; men. dels iir sjukligheten sa-llan 0111
ens n.Agonsin sarntidigt lika stor inom hela lanet, utan ar an ett,
gn ett annnt distrikt Inera ahgriPet, dels lcan slc6terskornas fBta1ighet i ej ringa grad ersattas genoin deras okode rorlighet. For dettn
~ndami%b6r forste provinsialliikaren, som redan nu af staten har
sig uppclraget att utofva tillsyn ofver lBnets offentliga ha-lso- och
sjukv&rd, jiimoal a€ landstinget bemgndigas, att till tjiinstgiiring
inom ett a£ sjukdom sardeles angripet distrikt iakalla skoterskn frBn
sBdant distrikt, dar sjukligheten iir ringa, och dar sBledes hennes
tjiinst kan for nagon kortare tid undvaras. Genom. att p& detta
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stitt koncentrera de tillgiingliga krafterna pA den hotade punkten,
kan afven med smg medel stor verknn iistadkommas.
E t t annat oaskningsmbl, att knnna bereda skoterskan ndgon
tids Brlig ledighet ntan sarskild utgift yare sig for skoterskan eller
distriktet, torde ocksB endast pB detta satt kunna uppnhs.
6 ) Skoterskn bligger-:
att vbl-da sjzcka pd sjuk7tw [epidencisjukkus, sjukstngtr) e1ler 7tos
enskilda och for detta tindamdl pCi kallelse of ldkarea iakttcrga s k y ~ d smn instdllelse hos dea +lie;
att af Ukaren mottaga fireskrifter O I M de sjakas cird sawt )toga
aktgifva pd och efterfolja desammn;
att m a dagbok (se formular htrtill, bilaga C) ofver tldrdade
sjuka, att dd fdt-&tdri?lgar i de sjzckas tillstdnd eller. a1tt1r.a or-onide
omstlindigheter b t r a f a , darom genast zcnden-atf a ltikanm. Att leda den
dagliga renhdllningen och desitlfektionen wid sjzcksd~zgen sanct oifvervakn
de s~nittosamntasjukas isolering;
att on8 patient eller denrzes ozzzg(fhing geltom sitt z~p~f'iirande
gor
hennes verksana7zet gngrtlos, sddant gemst tilt liikarea nteddeln.
For att dessa iinske~niilma kunna genomfiiras, mi"lstc skoterskan icke allenast vara boende i lakarens niirhet utan afven stadse
bemijda sig om att p% 18mpligt satt hdlla lakaren unden8ttad om
sjukdomsforhii.llandet hos sina sjnka.
PA de flesta stallen ii landsbygden blir de sjukas isolering
ofullstandig. MHngenstades finnes icke mer an ett rmn for helu
familjen, pH andra stallen, i detta afseende battre lottade, saknas
god vilja eller forstand om isoleringens nytta. En skoterska, fSir
sin tjanstestallning endast beroende af landstinget och lakaren, har
storre auktoritet och kan inom epidemisjukvlirden liittare gora sig
itlydd, Bn den af enskildes godtycke beroende skoterskan.
Liikaren, som ytterst bZir ansvaret fiir patientens vdrd, lnilste
knnna lita pB aft den af honom a n ~ a n d askoterskan icke blott
noggrannt utfor bans fiireskrifter, utan af ren uppfattar sitt koll
pi% ett dlvarligt och vardigt satt samt vet att iakttaga en gramlaga fortegenhet. SB lange skoterskan vistas inom det af sjnkdom angripna hemmet, b6r hon darfor vara e d a s t ocl~ allencrst
sjukvkrderskn, framfor d l t respektern dea sjukes oclc dennes owgifnings
religiiisa iifuertygelse, afhllla sig ifrtin och afboja allt skvaller och
onodigt prat och aldrig glomma att det hor till hennes k d l s
dyraste plikter att lugna och lisa den sjuke samt, sb mycket som
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heme knn ankomma, sprida omkring sig en kansla. .af frid
och ro.
Att sjukskoterakeinstitutionen p& senaste tid blifvit s%popular
som skett och framfor allt att den vunnit sympati och understod af
landets liikare berSor till icke ringa grad diirpl, att den i likhet
roed hela het nuticla mera vetenslrapliga sjukv&rdsv'6sendet stgllt sig
11%rent nlansklig och sainhallelig gruncl.

Bil. B.

Beriittelse
f r h Fredrikn-I3remer-Forb~i11dets
distriktfiirening fiir halso- och
sjulrviird i h'. distrilct af N. la11 on1 dess verksa.n~bet
under &r189.....

1:o. a) Antal ledamoter i distriktforeninge.
b), Styrelseleda~notems namn och furtktioner, med uppgift p i den styrelselednmots namn och d r e s s , som
har att uppeh%lla forbindelsen mecl Fredrika-IBremerForbundet.
c) krsafgifter; kassa,ns sttlllning.
2:o. For halso- och sjukvirden vidtagns gtgiirder.
a) Distriktskoterskans unclerstodjande.
Redogorelse for hennes vorksainhet.
V8rdade sjnka:
i ccknta infektionssjulcdomar ;
i kroniska
d:o .
(tuberlzelsjnkc1orn);
i a d r a sjnlrdomar.
Skoterskens afloningsform&ner; semester.
b) Sjukns afsldjande frBn frislra; mtrymda bostiider.
c) Desinfelction anordnad efter smittosa~nmasjukdomar;
desinf ek tion af lagenhet som bebotts af lungsiktig.
3:o. Andra med halso- och sjukv8rden i sa~nmanhsngst%ende
~rendeu, som af foreningen behandlnts, men soin icke iiro under
o£v:mst8ende ruhriker hiinforliga.
I

for sjukskoterskan S. N. i 11'. provinsiallakare(extra
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?ro\ril~siaIlakare)distrikt6fver virdade sjuke Br lS9S.
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Ilikaxens namn.

summa
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sjuke.

summa
besok
10s den
sjuke.

Af foreningen
rneddel ad t
understoa.

?rov.-1:n G. Borg
Lasarettsh Alm
D:r 0.Lindholm

M&I oljde till
sjukhuset.
Desinfektion af
bostczden *I4.

VAr nyaste kvinliga filosofie doktor.
.Under fernton l h g a i r har vHrt land haft enclast en kvinlig
filosofie doktor att skryta med, och det Tore inte underligt, om den
vemodiga tanken slagit rot hos litet hvar, att Ellen Pries skulle
bli den sista i sitt slag, liksom hon varit den forsta. De sista
mhaderna ha emellertid Bstadkomruit mycket for att godtgora ett
och ett h d f t decenniums gackade forvantningar, i det vi f l t t icke blott
en he1 ny doktor att ghdja oss A t utan iifren loftesrikt material
till flere frrcmtida dylika i form af hela och halfvlt licentiater. Don
historiska kontinuiteten synes sdlunda rara betryggad fijr en tid
bortlt, under det A andra sidau konkurrensen ligger i linda och en
kvinlig individ, som erofrzlt den akademiska lagern, Bnnu icke kan
undga att bli en celebritet och fore~niilfor sina medm5inniskors intresserade nyfikenhet.
Det hiirliga ogonblick, dB man infor allt folket far mottaga
de synliga och jordiska tecknen pti att man hefiitter doktoral lardom, plikgar, som livar och en vet, foreggs af en publik tortyr,
hvilken benamnes disputation och bestsPtr diiri, att man soker freda
en bok, soin man sjiilf har skrifvit, mot det blander, som riktas
mot denna af tre eller flere personer, hvilka i illrillig afsikt studerat densamma och med berddt mod tyde allt till det viirstu. Det
hade komrnit till rtk kiinnedom, attl Astrid Clere, filosofie licentiat
af Stockholms lanclskap, den 27 sistlidne maj klockan 10 f. m.
Bmnade utsiitta sig for en dylik exekution, och respondentens person tpcktes oss A t den i och for sig ganska alldagliga a h e n gifva
ett intresse och en betgdelse, som krifde v8r niirvaro. Vi infunno
oss alltsL p l den angifna tiden i lirosalen n:o IS B Upysala lcongl.
universitet, med Btskillig spanning men fiiga oro motseende hvad
som komma skulle.
Eftersom vi a n l h d e i s&rdeles god tidy hade vi till en borjan
ingenting annat att gora an inkttaga auditoriet, som till ovanligt
stor del utgjordes af darner, och med bemlig blygsel iifrer en till
studentexamen medford och under lifvets senare skiften aldrig afhjalpt okunnighet i naturvetenskaperna bliiddra i ett universitetsvaktmastaren aflockadt exemplar af det vetenskapliga arbete, som
skulle utgora amne for de foljande tirnmarn~sbetraktelser. Om vi
saga, att afhandlingens titel var ~ S t u d i e rofver ndgra svenska vaxters
groningstid och forst&rkningsstadium~ samt ntt den vas 98 sidos
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stdrk och forsedd med 31 illustratiol~oi., t o d e vi ha uppllgtt griiusen for de omdomen, son1 af en lekman daroln kunna fBllas. Vi
lrande oss emellertid, p% grond af det vi visste om forfattaren, of:
vertygade att den representerade ett s81:del.e~fijrtjiinstfullt och vetenskapligt grnndligt arbete, hvilken ofvertygelse disputationen bekriiftade.
Nar den lngstadgado lzvsrten var till iinda, intriidde den unga
respondenten, steg lugnt och beslutsamt upp i den hoga katedel-11,
gjorde en lindrig bngning fiir tre blonds, frackkladdrt herrar, sorn
sutto p i frhnsta banken och sBgo ut som opponenter, saint borjade
med viil behgrskad. stBmmc?,korrigera de i. afhandlingen befintliga
tryckfelen. Vam sig nu katedern lsli-idde respondellten eller respon:
denten Isntedern, saliert iir att de tillsam~llansbildade. en siirdeles
nnsldende helhet, och det behagligs intrycket stegrades ytterligare,
d% lnnu lyssnade till hennes rediga och vardigt framforda bemotande
nf de invgndningar, som rilrtades mot alhnndlingen sBvii1 af de ordinarie oppouenterna som af en extra opponerande professor. De
traditionella cerewonierna, . dii de respektive opponenterna resa sig
upp och lyclconska forfattaren i slnB vackra kompliinenterande tal
och forfattaren B sin sida Bger att uttrycka sin fortjusning ofver
'den angeniimn lmitik, som komrnit h m s arbcte till del, genomgiugos
af alla parter pL ett rnycket tillfredsstiillande sstt. Icke ens tredje
opponenten, till hvilkens uppgift det hcr att framstalla anmafkningar nf ovederliigglig beskaffenhet, lyckades rubba respondentens
jiimvikt eller berofva h e m e dot godn lynne, hvari de gliidjande
omstandigheterna forsatt heme.
Tisdagen den 31 maj forsiggick promotionen, vid hvilken vi
icke hade tillftille att vara narvarande och frBn hvilken vi sdedes
icke k u m a meddela n.B.gra ditaljer i forsta hand. Det has emellertid behittnts OSS, att v i r doktor tog sig bra ut i lagerkransen,
hvilket mdste forefalla ganska snmtirkningsvardt for hvar och en,
som sldidat en massa doktorer vanstallda af denna med vAra dagars
miinniskotyper myclcet illa harmonierande huf vudprydnad.

Dolctor Astrid Cleve har gtskilliga egenskaper, som skulle
giira hknne bemgrkt, iifven om vi hade storre tjll.gLng p& lwinliga
doktorer. Den for en iakttagare pi% Iibgt hiill troligen mest frappanta Br hennes stora nugdom. Att bestiga paraassen vid 23 i r s

Blder ar niimligen alls icke vanligt nu for tiden, dti fordringarna pB
grsdualdissertationers vetenskapliga vgrde och omfdng antagit ganska dryga proportioner. I all synnerhet ar det markvardigt i friga
om en flicka, alldenstund en dylik icke plagar ha tiUfalle eller h&g
att sH helt rikta sin energi pB studierna, som en man kan ha.
Dfen a h a markviirdigast ar det med Astrid Cleve, som utonl det
vetenskapliga intresset synes vars utrustad med alla mi;jliga
andra intressen och har funnit tid att forsoka sig p t en he1 mnssa
andra omr&den an studiernas. Iuom somliga a£ dessa omrlden %.Ihon val endast amator, men i ett och annat torde hon ha forvlixfvat masterskap; sarskildt ar detta fallet med vissa grenar af sport,
dar hennes uppdrifua skicklighet forviirfvat heme en stor'itminstone
lokal ryktbarhet. Visserligen hade hon den f o r ~ n h e natt bli student redan vid 16 &rs Blder efter att ha undervisats hufvudsakligen
nf sin mor och undsluppit tidsodande skolglng; men det forutsiitter
dock en sallsynt begiifning och en hos studiemanniskor iindl sallsyntare form%ga sf koncentrstion och iindam8lsenlig indelning af
arbetet for att under s& mgngsidiga sysselsgttningar och utan 6fveranstrangning p l den relativt korta tiden af sju Ar hinna till
inHlet for den akaderniska banan.
Hur mycket man an gl8der sig Bt Astrid Cleves framgingar,
kan man icke undgfi att se dem £ran en litet remodig synyunlrt,
om man haft tillfiille att iakttaga heme i hennes egenskap af Iramrat, Som slda.n komnler hon att saknas, s& liinge det i Uppsala
finnes ]war nlgra kvinliga studenter ctf den generation, som hon
lifvat med sitt hurtiga, ungdomsfriska vasen och i hrars salulif
hon spelat en s% inflytelserik roll.
Det iir kanske sakrast att sluta nu, eftersom det borjar ljkna
sig till en rninnesrnna i stallet for lyckijnskningsord till en, som
stHr i begrepp att trada ut i lifvet och kanske inte ar tacksam
for att mota en karakteristik ofver sig sjalf p l trijskeln. Alltet
vilja vi uppskjuta ait ineddela vidare biografiska data och psykologiska iakttagelser till ett eventuellt annat tillfiille, d% den nya
doktorn har nBtt nagon miirklig punkt psri sin bana och kommit
and& narmare det mtl, till hvilket hennes harmoniska utveckling
synes tendera, det dik, rniinskligt att tala, intet manskligt mer iir
frammande.
E-(f.
'

Litteratur.
-.

Sill n#stas hustru. En karlekstragedi i tre akter af Harold Gote.
E n ny tid mater med nyn mBtt och tiderna- tyclras vasla allt
snabbare. Under det man forr ralmade med mknslroBldrar eller
lwartsekel, iir nu det flydda Artiondet en aflagsen stAndpunlzt, dB
man solrte fram till andra mil, sBg upp tiil andra idealer och framfor allt hade en helt annan smakriktning.
Under den tid, d& realismen forde spiran inom konst och litteratur, rBdde misstro till allt soin rojde en djupare kanslighct i
uppfattningen, hvilket ocksB vanligen stiimplades sBsom sjuklig sentiuzentalitet. En bolr sBdan sorn denna skulle d& knappast sett
dagen, och om sB slrett, antagligen icke blifvit oanfiiktad af en
lrritilr, for hvilken redan titel11 klingat soin en utmaning.
&.!en ett skonlitterart alster domes ju f r h flere synpnnkter.
Ocll s8dsna erbjuda sig har mBnga: den etiska, den sprBkliga, den
dramatiska, den, om man sB fBr saga, intentionella. Hvad har forf.
menat, hvad har han velnt siiga? Ty omojligt kan det antagas
vara att vilja bringa en frBga uuder debatt, detta egendomliga uppdng till en tragedi. 'En hogiittad rik arftagare hemfor till sitt land
en enropeiskt ryktbar balettdiva af judisk bord, och blott nf faderns
maktspr&k - hvilket val har praktiskt vill saga detsamma som att
gora honom arflos - hindras han att taga henne till hustra. En
yngre bror foriilskar sig i denno samma %fra och snser, naturligt
nog, sin ratt lika god on1 e:j battre an broderns, ty Efra, som nu
forst forstbr att det var af en slags sideell* berlkning om hem
och ro och ))en liten loarnhand tryckt i sin)), som hon foljde den
aldre, besvarnr hnns bojelse. Konflikten mellan hennes kanslor af
olika art, i fr8ga om de begge broderna, mellan karlekskraf
och hederslrrtzf, samt upptradandet af fadern, den stolte men ovanligt brutale aristokraten, utgijr dranlats handling, hvillcen blott kan
losas genonl hjiiltinnans dod. .
F6rf:s styrka ligger i st&rnningsskildringai, ty liisaren f i r
i sjalfva verket personer och situationer fullt klart for sin uppfattning och tanker sig ovillkorligen hvad en Sarah Bernhardt, en
Eleonora Duse skulle gora af den pinsamt gripande dodsscenen.
Men allt ror sig i den moderna fransyska kannsloanalysens
osunda atinosfar, och just det som i forf:s foregaende arbete, ~ L e j o nets enge)), vaclrte det storsta intresset, dialogen, ar hBr behandlad
pB ett 'satt, som gor lasningen ytterligt trottsam. Man stannar oupphorligt infor epigram, paradoser och antiteser, hvilka, om de ibland
t o djupsinniga och fyndiga, dock icke sB sallan aro platta och
oftast sokta. Att interlolrutorerna, hvilka de an Bro, mera munhuggas %n saintala, bidrager icke till lraraktarsteckningen, emednn alla
tyclras lika fardiga i repliken. Man kan dock, hur man an utmejs-
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lar sina fraser, st~mdom hugga i sten, och att kastn om skift
njngar i sprgket, frHn den hijgsta pstos till en simpel ordlek, iir
icke viil funnet.
I fransmiinnens rika och smidige sprdk fiireko~nmerofta nttrycket om ))la force des chases)), dot vill siiga det utomstteudes
opersonliga, onmtlige iuverkan, soin meter oss i lifvet. 3Iiinskoriljan skapar miinskoodet, men niir denna omstindighetenlas makt
sammnnfor fleres starlra vjljor, dB resa de sig mot hvarandra, dk
blifver strid, och hvarje siidan rnedEiir en seger och ett nederlsg.
Hiir iir knnppt frAga om ens en Pyrrhnssegcr, alla dnka under, och
diirfor heter det alltsii en kiirlekenv trngedi, ehuru rnihi-inda det
,aammalrnodigt kliugande >I bdets offer,, w r i t ~ c e r aesukt. l)et iir
dock en obestridlig talaug i det helu. 1)iirfiir k a s t a ~icke heller
bokeu Bt sidan, iuuan man hnnnit till slntet, sB som skor rned sd
mdnga af de hvnrdagsro~mner och novellstlmlingar, hrilkn regelbundet framtriida under jul- .och v8nuinadernit och rekommenderas
s&soma sgnnerligen lampliga ,under helgen o eller till sommarlelrtyr.
Harold Gote iir en fiirf., som har m8nga fiirutsattningar men
alltfor liten lifserfarenhet och mbhiinda nlltfiir stort sjiilffortroende
sisom banbrytare. Om s i icke rore, sknlle vh littertltur Icnnna
hoppes pB helt andra alster af dcluna fiirf:s egendomliga beglfning.
Ty i trots af det omojliga och overkliga i det hela har forf. dock
lyckats att ofver Efra och hennes underbara tjusningaforruBga gjuta
ett skiminer af poesi, som gor att man ej gliimmer dcnna gestalt,
hvilken blott hor hemma i en diktares fsntasi.
Det lyckans allmanna skeppsbrott, af h ~ i l k e tsamtliga dramats
personligheter drabbas, ar mlhanda ocksii ett utslag af den poetislriz
riittvisans dom. Det, som icke k(01 lefva, mgste ju do.

.L.x.

Bindande band. Berattelse af . Ama T;Va7denberg.
En iilctenskapshistoria - naturligtris. Llngt bakorn oss ligga
J e tider, dB romanen slutade rned briillopet och man kiinde sig
beliiten bara ?)Numa ficlr sin Pompilius .. rBindanrie band)) - man
skulle Gnskat boken en rner vallGdande titel - skattar iifven den
At tidens smak for invecklade iiktenskapskonflikter. net tir l e r f t telsen om en otrogen Lkta, man, en begragen hustru, brytning, fiirlatelse och forsoning och en kiirlelr som trots allt binder rued onyplosliga band intill, ja t. o. m. bortoru diiden. Inte iir just detta
mycket origineut. Det iir en llistoria lika ofta heriittad soul on1
och om igen upprepad ute i lifvct, men liksom allt soiu iir gripct
ur verkligheten verkar den, om icke rned nyhetens, sii med sanningens makt,
Den son1 vantar sig en sensationsberiitteIse eller en iiktensknpsdram af det vanliga drastiska slaget med skaudnl och pikmtu
scener blir emellertid bedragen. Det iir med lnycken finhet och

takt forf. behandlat det omthliga amnet, och hon har liimnat mer
utrymme Bt sj%lsanalyserna 21n fit handli.ng och dramntiska situatioher. Och. i det stora hela iir forks psykol.ogi fiiljdriktig och sann.
Af hustrun har hon lyckats gora en ganska tilltdande personlighet,
en fin, varmt kiinnaude kvinna;, soin satt sitt iiktenskapliga ideal
hogt och som ej kan se detta falla sonder ntan att pB samnm gfing
sjiilf krossas under spillrorna. T. o. m. den for ro~nanforfattare
vauligo noclfallsBtgiirdon att lBta hjdtinasn l ~ g g asig
, och do, forefaller ej har sQ banal, motiverad som den iir under beriittelsens
g h g och anad redan frAn borjan.
Den iikta mannen iir en tgg for sde 0tiick.a karlnrnae, &lslr-.
viirda yttre egenslraper, liittsinne och kamlctersloshet pB djupet. I
sjalfva verket %r det just Anna Wahlenbergs speci.alitet att skildra
vanliga mii.tmiskor; icke storslagna eller miirkviirdiga, knapp ast
intressanta och sympatiska personer, men slridana n ~ a n~notertill
dagligdags, Lr god van och.bror nled och sorn det inte slzulle falla
en in stt ~ a s s ain i en bok. Denna in11assnings:konst forstir forf.
sig 118, hon tar manniskorna som de gB och st& presentera dem
for liisaren i deras hvnrdagsdriilzt och diiifor verlra de oftast sH
lifslef vande och naturtrogna.
Hon lyckas ocksi? mindre viil med nndantags~n.&uniskornaoch
originalen. Hon har forsokt sig pB on s%dan fignr i den lialft
afsigkomaa musildiiraren Kurt Tholander, men bBde haas onttalacle
kiirlelr till frn Miirta och hans oden for ofrigt liimna oss tiindigen
oberorda.
~Bindandeband)) Br som ett helt betmktadt ett fint uttk1.1rt
och ett viil utfordt nrbete, och betecknar, som hvarje nytt sfidant
nf den begMvade forfattarinnan, ett steg fraldit pA den l.itter#riz
banan. Och det &r mer a n som 1mi siigss om alla unga och gamla
vandrare, som slagit in pB denna besviirliga vag.'
13. B.

))Bergtagens och .Andra ber~ltelseroch skisser sf E2in Anzeejz.

.

Ett notvarp sinBstycken insamlaze frBn tidskrifter och jnlpnblikationer, diir de flesta af dem, om vi ej misstn,dh ass, \;it?
slzilda til1fii:llen forut fAtt trycksviirtans stiimpel satta pB sig. Dirind'
n p samling skisser och berattelser af Elin Ameen'fortjiinar dohk'
biittre Bn de flesta dylika smB tillfiillighetsalster i t t 'bindas. ihbg
till ett helt for att i boliformens mer stabla gestalt forvaias fij<
.. - . . . .
eftervarlden.
3.Ied en vaken och forstBende blick ser sig forf. omkring ;.
vi.irlden och fiister med saker hand det iakttttgna pB papperet. Hon
ser tingen och foreteelserna i lifvet i en vemodig, 'mQgot 'd&npczd
dager, men Ijuseffekterna taga dock oftast ofverhand ofver sk'ug-.
gorna och diirfor gora hennes smBstyck6n ett mindre gngslig't intry& iin .hvad som oftast brnkar s a r s fallet n~ed'ber8tt;els'e'frsgme1it.
'
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af detta slag. Nhgra af skisserna aro stamningar, gripna i flykten,
diiribland bergt tag en^, det stycke efter hrilket sadingen fMt
,
sitt namn, afvens% ~ L i s e t t e ~och >Hosts. I ~ S k v a l l e r ~))En
rabulist., ~Fiidernasmissgiirningar)) och andra, sl&r fiirf. in p& den
konkreta berattarformen och afven hari ar hon gemenligen lyckad.
I en och annan af bergttelserna, t-. ex. ~Kamrernsiiuk:io, gor sig
en diskret humor gallande, och de glimtar man s k p t a r af dema
sida i forf. natur Ihter en onska att f i se mer af samma sort.
Att narmare redogora for hvar och en sarskildt af skisserna, af hvilka det stora flertalet kunna betraktas endast sorn utkast eller fragment, vore ett otacksamt v8rf. T'i afstB sBledes d5i.rifrtin under forutsattningen att forfattarinnam namn skall vara en
tillraclrlig rekommendation for att locka liisaren att sjiilf taga del
a€ dessa talangfullt skrifna och af en varm kiinsla uppburna smB .
noveller.
B. B.

Religionsundervisning A t v&ra barn af S. H. Ad1mpal.r.e.
Hor till det slags bocker, sorn af sina vedersakare allt for
ofta plaga tigas ihjal, en taktik, sorn halst anvandes mot modiga
och anda till naivitet entusiastiska miinni~kor,sldana som forf. till
denna larobok. Den blir nu ledsamt nog desto lattare att ignorera,
sorn forf. af langtan efter en fnllt ))modern>)kristendomsundervisning kastat sig in pti ett experiment som detta utan de erforderliga
vare sig teologiska eller pedagogiska kvalifikationerna. S& har Gamla
Testamentet, afven sedt ur synpunkten af den riktning forf. tillhor,
blifvit allt for styfmoderligt behandladt, siirskildt i frtga om profetismen, hvars egentliga innebord synes vara den moderna bibelkritikens
stora upptackt. I skildringen af Jesu lif dgremot har forf. mera
foljdriktigt genomfort sina egna grundsatser, om ocksh den kronologiska ordningen eller rattare sagdt oordningen nagon g h g mgste
vacka forundran. Bast lyckadt iir utan tvifrel det i vanliga l&obocker allt for knapphandigt gjorda sammandraget af Apostlagarningarna.
I skildringen af Pauli lif med dess val valda utdrag ur hans
skrifter hojer sig stilen till viirme och poesi. Aljes ar den i allmenhet tung och abstrakt rned klumpiga ordsammansattningar, s&d a m sorn ~ a n d e b u n d e noch
~ D andehungranden. Och hvartill ~ t d a n a
massor af bibelcitat utan nagon egentlig historisk inledning, som
har forekomma, silrskildt inom Gamla Testamentet, db man daremot
forgiifves letar efter en for barn s i llmplig fra~nstiilluingsorn skildringen af t. ex. Esaias' och Jeremias' personligheter biir kunna
blif va ?
Forf:s arbete torde dock icke vara bortkastadt, 01.11 det kunde
vackn eggande pi%likartade strgfvanden och diirigenom bidraga till
fralnkallandet af en ur bide kristlig och vetenskaplig s p p u n k t anviindbar 1Lobok. born den tyska litteraturen finnes redan en f8r-
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triifflig sfidan i gostlins rLeitfaden zum Unterricht im Alten Testament %.
Sakerligen iir dock inom detta amne mera an inom ndgot
annat larmens beskaffenhet af oandligt mycket storre vikt iin
L. W-nz..
larobokens.

Frhn 1898 Ars riksdag.
P

(Ports.)
Det far behandling af det kungl. fordaget tillsatta s ~ r s k i l d ~
utskottet intager i allmanhet samma stlndpunkt i fragan soin I(.
Maj:t, och det Br ocksb endast i nlgra punkter det uttalar en afvikande mening. ~ t s k o t t e ttycks hylla grundsatsen: I n nedio cow
sistit v i ~ t t i s ,och vill hvarken veta af herr Gustafsons i tilr sista are
tikel omnamnda motion om lterinfiirande af fullsttindig egeizdoms~
yenzenskap inom aktenskapet eller de af det kungl. forslaget icke
upptagna, af 1884 Brs riksdag uttalade, onskningarna om utstriickning
af gift kvinnas f orvaltning sratt.
Endrist i el2 viktigare punkt har utskottet afvikit frAn K. Dfits .
uppfattning, namligen betraffande giild, som hustran, oberoende af
mannen, ldragit sig under aktenskapet, i det utskottet icke ansett
en sb vidstrackt skuldsiittningsforrnfiga, som enligt det kungl. forslaget medgifvits gift kvinna, vara pAkallad af den heme 1874
medgifnn forvaltningsratten, utan har det harvid1a.g funnit riktigt,
att borgenarernas ratt oinfattar blott egendorn, hvarofver hustrun r l der eller under egendomsgemenskapen Iran komma att rkda, men
icke de tillglngar hon forst darefter f l r under sin forvaltning.
Utskottet har vidare afstyrkt upphiifvandet af forbud att koga
af annans hustru af det skH1, ntt detta forbnd icke kan afse egen.don, hvarofver hustrun Lger sjdf rddn..
I anledning af herr Per.ssons i Tdlbtirgn motion foreslar ut.slrottet ett tilliigg till K. N:ts forslng, att ins7crtin.kninyen of manneas
ratt att fiilyoga ofu:~ l ~ u ~ t r u ~enskilda
zs
af holzon~forualtade fasbighet
llzd gtilla flfven uppldtelse af skogsafoerk~zi~~gsr2itt.
Utskottets ofriga Bndringar giilla mindre viktiga detaljer.
LikasQ reservanternas aamarkningar. Endast en reservant, herr
Unger, upptrader mot hela reformen,, d& . h e s ideal .ar den full*

stiindiga egendomsgemenskapen inom Sktenskapet. Af diametralt
motsatt s k d reserverar sig herr Eliasson, som finner den foreslagna
reformen allt for litet omfattande och alldeles icke uppfyllande de
onslmingar, som uttalats af 1884 Brs riksdag, slirslzildt i afseende
p i 'hustms riitt att utan aktenskapsforord f & rada Giver sin enskilda
egendom.
Vi ofvergil nu till att i stijrsta korthet redogora for diskussionen i kamrarna, dar det kungl. fijrslnget stod friilust pB dagordningen den 27 april.
I Forsta kammaren uppstod rid foredragningen af forsta punkken, ang%ende andringar i vissa delar af Gifterm$lsbalken, en liingre
debatt, sorn ijppnades a£ reservanten, herr figer, med ett vidlyftigt
anfijrande. Han erinrade om riksdagens skrifvelse i frigan &r1884,
.men ville fritaga riksdagen frgn att efter sQ l&ng tid bebijfva biira
.konsekvenserna af denna skrifvelse. Han angaf motiven for sin
reservation och vande sig d% forst mot de foreslagna inskrankningarna i mannens mUsmansratt, hvilka han motsatte sig a£ s% viil
praktiska som teoretiska skiil. Not upphafvandet a£ mannens millsmanskap anforde talaren en del afskrackande exempel frtn Amerika,
hvilka omtalas i en af justitierddet Olivecrona utgifven juridisk
shrift. ") Han klandrade vidare fiirslagets brist p% principiell enhet,
sarskildt betraffande bestamelsen att fastighet i stad skulle h h foras till den egenddm, som icke inglr i den andra mskens giftoratt, d i han snsbge, att, skulle man s l l in p& denna viig, vore
intet skid att stanna vid en halfmesyr. For att vara konsekvent
b o d e man utstracka besthmelsen Cfven till losegendorn, dB ju
i sjtilfva verket skilnaden mellan fast och 10s egendom blifvit
utjamnad genom bruket att sHtta egendomar och hus pb aktier.
Om hustrun finge fri forvaltning ofver sin egendom, skulle
'daraf sakerligen uppstb hogst beklagliga f oljder for familjen. For
sin del onskade h m fullstandig egendomsgemenskap med bibehgllande af mannens mdlsmanskap, men ban ville giirna p i zlndra viigar
an de foreslngnrt soka skydda hwtruns formogenhet. Talaren slutade med en varning mot de moderna idiierna, att det vore fijr
trkngt for kvinnan att endast para sig ))mellanvaggan och slefvenw.
Under det den forste talaren kritiserat fiirslaget ur fornamligast juridisk synpunkt, framhollo de talare, som sedermera under
s) Utgifven p i l858talet.

debattens iopp npptriid& mot detsamrna, hufnodsnlzligen de mora
liska viidor det anstigs skola medfora. - Herr Iiirdebeck motiverade sitt afslag i B den grand, att forslaget slrulle v5icka split och
osiimjn. I3nn framhbll, att afven den ideella synpunlrten b o d e
Iromma till sin riitt och att, dB iiktenskapet ej finge betraktas soiu
.ett bolag, borde lagstiftaren gora rnotstind mot vissa strtirnningar,
som arbetades fram, han vggade saga, pii Ironstlade vagar.
~ n n uifrigare forsvarades den qamla .iitergt~ngsstiindpunkten
nf herrar Bodhe och Fehvman, af hvilka den forre ansBg, att inskrankningen af mannens milsmansratt innebure ett afsteg frgn den
kogre lag, son1 giiller Hktenslrapet, och att forslaget skulle ined
Ironsekvensens nmkt leda till det fullstiindiga npphiifvandet af detta
mBlsinanslx~p, hvillzet skulle verlca som en soderspriingande kil pB
enigheten inom aktenslmpet.
Herr Fehrman gick annu langre i sina farhiigor och p5pekade
att, om lagstiftningen skulle gii i den riktning, som forslaget tydde
pii, vore detta helt enkelt att sonderslita iiktenskapets band och
5stadkomma split inom familjen. Inskranlrandet af mannens mgsmanskap vore ntt vtildfora sig mot iilrtenskapets hoga idk och
skulle helt och hBllet fordarfva detsamma.
P& motsatta sidan fordes forsvaret pi% ett talangfullt satt af
herrar Afzelius och Tq-yggsr. Den forre erinrade i ett af bravorop
iilfoljdt anforande om det rniing8riga arbete, som liige till grund
for det nu frainlegda forslaget, hvilket trots detta vore sii foga tillfredsstallande, att han garna skulle vara med om att forknsta det,
darest icke vir iiktenskapslagstiftning genom 1874 &rs forordning
blifvit brakt i ett 18ge, dar den ej langre kunde forblifva. Forslaget vore ingen kungatanke; dari saknades principiell enhet, men
det solrte bringa klarhet och reda i bestainmelser, dar oklarhet och
oreda rldde. Ville man icke taga detta forslag, sii hade man, dii
den nuvarande aktenskapslagstiftningen vore ohallbar, endast att
valja mellan att gH tillbnka eller att taga steget fullt ut fi.n.nzdt. E n
foregiiende talare hade onskat den forsta utvagen, lnen den vore
stangd, och' den andra vore' ej heller onskvard. Han lade diirfor
kammaren pii hjartat att antaga forslaget och diirigenom gora ett
slut p&det famlande och den oskkerhet, som nu r&dde inom ilkten,
:skapslagstiftningen.
I samma anda talade herr Ilrygger, som dock forklarade sig i
sjglfva verket st& pii en mera avancerad stiindpunkt an det fraintaget instiimde i hvad herr
lagda forslaget, i det han i allmiin€$

-Eliasson framhdllit i sin reservation. Sirskildt bade han gerna
velat, att 1854 firs onskemBl i afseende & hustruns utstrackta fiirvaltningsratt skulle accepterats, men d& forslaget i sin helhet i alla
fall miste anses som ett framsteg, yrkade han bifall. Till slut
phpekade han gentemot ett par foregaende talares yttrande, att
hur hogt aktenskapet an stir, h n e s det n&got som s t i r ofver detsamma, och det iir individen. ~ k t e n s k a ~ eid8
t s kunde ej fordra, att
individen ginge under.
Herr nickson viinde sig mot de anmarkningar herr U~zger
f r a m ~ t ~ l loch
t
uttalade gorn sin gsigt, att, dH det inom de olika
liinderna i Europa forefunnes alla de olika satten att ordnn iikta
makars egendomslorh3landen och man ej visste af, att forhtllandet
mellan gkta makar vore battre, diir den ena eller mdrn principen
tillampades, kunde man daraf draga den slutsatsen, att egendomsforhalandem icke vore s& v&sentligen bestiimmande for den aktenskapliga lyckan.
- Debatten afslots med ett kort anforande a£ justitieministen~,
som framholl iorslagets praktiska betydelse och alutade med orden,
att den dag, d i 1874 hrs forfattning upphiifdes p t det siitt, att
man iterginge till de forhalanden, som voro rbdande fore denna
lags antagande, finge riksdagen aldrig upplefva.
Nu var det spiinnande ogonblicket for voteringen inne, hvilken
utfoll shy att den foredragna punkten - utskottets foralag om iindringar i 9 k. 1 5 GiftermUsbalken - bifolls med 83 roster mot
47, som yrkade afslag. Darmed var principfrdgan afgjjord.
Efter n&gra detaljanmarkningar bifollos afven de ofrigs pnnlcterna med undantag af ett par, som gterremitterades.
I Andra kammaren, diir utskottets forslag med undantag af
ett par punkter, som gterremitterades, autogs ufnn votering, upptradde endast tv8 tdare, hei-rar Restadius ot:h Lindhagen, som btiia
yrkade bifall, den forre hufvudsakligast af det skiil, ntt forslaget
skulle gifva domaren en fast och stadig grund vid clfgorandet af
hittills sv8rlosta frbgor.
Herr Lindhageia iiterigen pipeka'de, att fbrslaget i sjiilfva ver
ket endast innebure en formell omredigeriug af redan giillande bestammelser. .
De gterremitterade punkterna hafra sedan i sin omrediRerade
form antngits af kamrama.

.

Soka ~i nu att sammanfatta hvilkn forinfiner det Icungl. fbrslaget beredt den gifta livinna,n, finna vi framst bestammelsernn
om 1~ist.rzcm ovil kodiga bej?ielse att med sin ell skilda egendont
svara for mnmens gtild;
ont t~pphtifvande qf nlaka~.s egeszdonzsge~)ze~zskai ufseeude pii
stadsfnstigltet;
om nznmzem skytdiglzet att, db 1t.an anvzorledes tin till betalqzijzg
a f gtitd arsvttndt yenzewnrn ecJenclor)~$31" enskild qz.yttn, dd@r gi;fva vederlag vid bodeln.i~l.g;
om 11zist1*um fOmdga att ikltida sig fol.bindelser och. h'emes ans~mrighetdtiq~for;och slutligen
091% *er7dillancZe u,f Boskilnad, som blifvit betydligt zcnclerltittaclt.
Betraktadt sisom uppfordt . p& det, best%endes orubbade grund,
erkanna vi villigt det nu antagnn forslagets forij&nste.r att bringo
reda och klarhet i en del forut dunkla lagbest8mmelser, men uttalsl
p i samma g%ng vArt fasta hopp' och bestamdn fortrostan, att inom
.
en ej alltfor aflagsen framtid deana grund skall rubbas.
For mer Si.n femton Ar sedan upl~hiifdes i England manuens
111Usmanskap och egendomsgen~enslcapeninorn aktensirapet, och man
k.an tryggt p&st&, att ej i m&ngzl Pander, om ens i nHgot laud,
hemmets, familjens och aktenslcapets id&, med hvilken enligt de
'

konservatives mening reformen

%r oforenlig, hllles s& hogt som

just diir. Det steg, som n u tagits framQt, biir 18ngt i f r h att insofva reformvBnnerna i en maklig 11vils mnna dem a t t nllt vidare
Bgna sina krafter &t det foresatttta mQlet:
a f t kvircnas ratt att: 6fver sig och sitt rlidn.
A. S.

Foreningsmeddelanden.
Fredrika-Bremer-Fbrbimdets grsn~iiteegde run1 den 23 maj i
forbundets lokal. Den vid detta tillfalle uppltista Brsberettelsen har som
bilage %tfoljt Dagnys 10:e hgfte. I tur att afgB ur forbundets styrelse
voro fruarna AnliW~v5irdoch Montelins, rilrsantilwari Hildebrand samt
frijknarna Dahlgren, Hjelrneius och Ulrich, hvillrn samtliga omvaldes. I
st. f. dolitor Ellen Fries, som p& grund af 1itterih-a uppdrag och okad skolverksamhet nninelt sin afgAng nr styrelsen, invaldes styrelsesuppleanten
froken C. Wahrolin. Styrelsesuppleanterna froknarna Adelborg, Lagerberg!
Leijonhufvud och Silow: fsu a£ Klintberg samt yrkesinspelitoren Uhr omvaldes; nyvalda tiro fil. liandidaten. Sig~idBjorklund, .fru E. Odelberg

och doktor H. Toll.

Till revisorer utsigos friiken A. Rossander, cloktor

V. Svedbom och fru E. Odelberg samt till revisorssuppleanter friiken A.
Lindhagen, revisionssekreteraren ITT. TTppslriim ocli fru S. Wising.
Motet beslot en fiir8nilring i fbrbnndets stadgar innebiirande att den
forut erforderliga intrgdesafgiften skulle borttagas och fiirbundets medlemmas vid intrade i fiirbundet endast iiga att erliigga en arsafgift af 3 kr2

Foreningan Handarbetets Vanner har utvgndt Qrsberiittelsefijr
1807, det 23:e &ret af sin tillvaro. Foreningens styrelse utgores a£ foljancle
personer : Ordirtctr*ic medlemn~rcr: Frnarna U7allt.nberg (ordf.). dnkarsrlird
(vice ordf.), 1C. Clason, Curman, Odelberg och Wising, friherrinnan Liljencrantz ocll froknarna Rohtlieb ooh Gisberg. Srrppkecrnter: Frnarna (;laPson:
Grundstrijm, Lilliehii~k,Petersen 8amt frijlinnrna Cardon, L a n m , I~eijonhuEvud, Levisson (sekr.) ocll Widniark.

Vgr andra kvinliga filosofie doktor, :\strid Ciete, promoveradcs tisdagen den 31 ~ n a jefter ntt den 27 maj h a forsvarat en afhandling
med titel vStudier iifver nggra srenska viistcrs groningstid och fiirstiirlrningsstadiumv. Doktor Cleve ar fodd i Upsala 1855 oc.h dotter till professor P. T. Cleve och den kanda fiirfattarinnan Alma Clevu.

*

Docenten ]EscP~elssonliar afslagit juridiska fakultetcns genolu
dcsv dekan framforda anbud att soka st llenne utverka fiirordnaniltt att
skijta professuren i civilriitt f r i n den 1 juni.
-..

Beriittelss 6fvsr sjette allnaai-innma dIlicksko8en1iitet i Sundsvall
juni 1897 har utgifvits a€ motets sekreterare. Hj. Bostriim och Th. Sjiistrand. Bland amnena fiir de refererade diskussionerna miirkas: den
liogre kvinnobildningens &ndam&l och omfattning*, oBorde ej fiir undervisningen i viirt lands skolor efterstriifvas en mern nationell k a r a k t e r ? ~
och vHvilken bor vara smLskolans u p p g i f t ? ~ ,inledda af dr Ellen Fries,
skolforestlndarinnan Anna Ronstrom friin h n d och fBrest8ndarinnan fijs
lagre lgirarinneseminariurn i Stockholm Alma Detthon-. Siista, lniite kommer att hiillas i Stockholm 1901.
..
Utstallningen i Haag. Vnder den nationella utstiillningen af
kvinligt arbete i Haag, som kommer att pig& lndnaderna juli, augnsti och
September, skola i en enkom di-irfiir uppfiird lokal anordnas en massa fijredrag och diskussioner ofver sociala, hygieniska ocll pedagogiska Bmnen
efter redan faststaldt program. Forfriigningar angiiende dessa bcsvarss af
sekreteraxen for den allmenna kongresskomitdn, E'raulein E. Diegenbrock,
de Jong van Beek en Donk, Parliweg 175, Amsterdam.'

FREJA-MAGASINET
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Spis- och Knac e b ~ o d
.i 7I?.dll(/UoZif:u so7*ter., oiif~'wtq*iiffii(/a
i. v t i ~ s n ? ( i ~ i ' .

Aktiebolaget Stockholms Parasiticida,

~ e s i y f e k t i o n s -och ~lattrengijring~austalt,
Itilrstelefon 36 12. ~ ~ l l h ~ l 101.
l ~ Allm.
~ &Tel.~ 87~99.n
F e n a r fjiicler och reder tagel inedelst nykonstmerade rnasliiner.
Atager. s i g rengoring, forvaring och kofiservering af mattor,
gardiner, pelsverk m. 111. U:rotande nf alla slags parasiter f r t l
mijbler, bohag och lzliider &fvensc?mf r h boningsrnm och f a r t y g m. m.,
r l l t till priser, som for v&a full garanti lemnande metoder a r o sardeles moderata.
Desinfektion effer smittosamma sjukdomar i rum.
0138.! Effelrter rzfhemtas och Btersiindrw utan sarskild afgift icoln Stockholm.

A Fredrika-Bremer-F6rbundets byra,
Stockholm, 54 Drottninggatan,
fiunas nnpiilclo kuiuliga firbetssoksnde sisoii~:lektionsgifvare i olika Bmnen,
svenskn 0th utliinclska liimrinnor for hem och skolor, kontors- och skrifhitriiden, bonner, IlusfijrestHndnrinnor, sMskap och bitriideu i hem, foreliiserskor, gyn~naster,sjukskotcrskor m. A.

Annonser fidr D A G N Y
upptagas af'

f r 8 k e ~ cI n g e b o r y Bem*gnt9*6rrr. 37 ~ s t e r m o l m s ~ a t a37.
n

Adresser:
Hze.

.z6$
$2

Fedrika- Bremer- Forbundet : Drottninggatan 54.
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Ilikstelefon 13 46 - A l l ~ u .telrfon 47 15
vintern ijppen alla helgt'ria dagar. utom liirda~ar.kl. 10-4.
FGr l?j&lpsClia~idekl. ' ?Ill-11.
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Foreninyen Handarbetets Venner : Brunkebergstorg 18.
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Xllm. tel. 48 16.

F. V. 0. Centrafbyri: Stora Nygatan 36
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Fiirbundets byrli i i p p ~ n11-4.

Rikstelefon 2 i 6 2 .

Oppet
10-4.
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Stockholm, Aftonbladets tryckeri, 1898.
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