


~~bevll]a~! UviarsaLrtogsamma ............ her ?W millioner fronor. 
Remleinlomst .............................. över 8 dliione~ h w r .  
Ränte- och byresinkomst .................. ber 3.1 mliiioner kronor. 

Llvforsäkrisg~~~mman vid årah sint iver 355.8 millioner' kronor. 
SamUlga tiiigasgar ca .......................... 75- mlllienar hosor. 
I tillg5nprne in* iikti&garnes ~wmndfondsförbindelser 

6 m.000 Kr. 
--P-- 

Till försäkrhysägtrne : Lentaet Pidst ................. ;. Kr. fd89.61 C: SO 
TIII aktieiproe : utdelning. ........................ ,, 30.000: - 

Under sin verksamhet har bolaget atbetalat 
till fÖrsiiki-'ingsäprne: - . ' 

riost ............... över 13.000.000 lir. .. 
d6dsfallse~$ttningar Över 3 1.000.000 ,, 
kagl!alforsakr.-belopp ock 

liiin!or ......... iver P- i i .IOO.oM- ... .. ,5Se~004000 
Dugliga kvinnliga agenter antagas. 17 

BOM U LLSVAFNADER 

FABRIKAT . 
HOS HVARJE VALSORTERAD ~ÄFNADSHANDLARE 

7,016,000 kr. skola utlottas i 1593 5r.s Stock- - 
holms Teater-premie-obligationer, Dragning den 2 
Juni och ar högsta vinsten 1 - - 

10,000 kr. I 
F a r  endas f 75: ö ~ e  

- 

1 
e;hillcs kontrakt med ensam <fnstjäti a en obligation; 
för kr. 3115 ii fem st.; för kr. 5:G.a sjn st. och för 
kr. 10: -. :i femton obligationer. Om minst fem nuni: 
mer tagäs, portofr it€ och dragningslista. Numren i, 
detta ovanligt.fÖrdelakiiga lotteri iiro starkt efterfr& 
grde. Skynda pi 4 Ni säkert hinner med. Besfäil- 
ningar insiindas till OBLIGA T.iONSKONT0- 
RET, s o r a  Nygatan 19-27, Afal+uö. 

45 

BAXERYTANDF: och i hela v e d e n  enastäendc 
äro de stng Hälsobrunnar med namn av Radeljum- 

element, som sv Aktlebolagd, Radioaktiva Vatten kon;.. 
struerats, tillverkas och uthyras -till ailmänheten fik. - 

daglig tillverkning i hemmet av staritt 
radiumenianatiansvatten till genorngii- -. 
ende av fullstäudiga bruniisgurq. 
Myresav iften är n11 SH biltig,,att ele- 
menten f r 6  f5r varje behövande i<a. 
fil1 angliga. SA. kosta: typ M i 5000 
raf-enheter IW&e pr dag, t p A Ili- 
iOOOJ r. c. 17 a r r  typ B d. lhO~r, 
e. 34 &e, typ F B 35000 r. e. 44 6re 
typ K h 50000 *;'e. 51  Öre, typ L -4 
80000 r: e. G7 Gr$ t p R d l25000 r. 
E. SI w e  och typ 6 i i 6 0 0 ~  r. 4 
100 are gr dag. mstnaden per person 
stSl!er sig ännu Iagre om flere perso- 
,ner tillsammans *yra- ett. starkt 45- 
ment och dela vattnet. En drick* . 

bor icke undwstiga 30 dagar. Kur@- 
verkningar iiro a l i t  efter rntd m& 

Patent drickningen. av&, beroende av 6' 
mentets st r ka och kurens utsträck- Vaium. W15. ning, s { ordrae-t. ex, en sv$rar€gf.- 

gikt för att kunna piverkas Mdc etf siarlit :elemeilt 
och en Isng kurtid. Det indihduilla gör sig ofta gäi- 
lande. Vid 1913 i r s  slut hadexa  8000 personer L'  
värt !and hyrt vira Radeliamelernli-it och r e s  Hn IOW 
personer begagnat sig av demofar tiavande av .e 
flertal sjukdomar. specletit -. G&. .D& - Retlm- 
Nearalgiq. och Neuriter,. iimnes@dittahgst$ikdc@- . 
ar, kronirka inflammattoner e& Ratarnr I -slem : 
hinnor etc. 

Tiilskriv .oss och begär de ri%ma& u&lysnl*i 
som önskas . . . . 

Aktiebolaget ~adioaktivit ~atteni.1 
Brunkebergstorg I l ,  SZDCI(HOi&. . . . .  
Rikstelefon 38 13. - Alim.:Tel. 16390. 

Che~emist  : Docenten vid Kungl. Tekn: ~ögpko-. 
ian John Bhler. Kontrollant: ?r. Jahn Poaee<n% 

. . .  



. . 

S amtidigt med . att . detta Hertha num- 
mer., når allmänheten öppnas den 

Baltiska utstallniogeii i Malmö. Arsta 
slottsport' har även slagits upp för .att 
lämna tillträde till d& iika .&qosition 
av kvinnoverk och kvinnoarbete, som 
finnes iiiom det vita slottets murar. 

Vårt ,nästa häfte k?? skildra öppnan- 
det av . utstiiliningen och ge en första 
rundblick av hur Arsta ter sig med sitt 
rikhaltiga , utställningsmaterial. I dag få 
vi halla oss till en' fortsättning av ' den 
redog&e!se . för de  dika kommittéernas 
arbete och de skilda avdelningarna, som 
vi började med i Herthas 'sista nummer. 

Främst ha vi då att namna 

Fredrika-Bremer- Förbundets utstallning. 

Som ' initiativtagare till hela rörelsen 
för en kvinnornas ' byggnad på Baltiska 
utställningen - . impulsen utgick från 
Förbundets Malmökrets - ar det helt 
naturligt att Förbundet tilldelats en he- 
dersplats inom Arstaslottets murar. Den 
stiftelse, som . bär Fredrika Bremers 
namn, intar e n  dominerande, ja i bok- 
stavlig mening upphöjd plats i den sto- 
ra hallen. För Förbundets räkning har 
nämligen .upplatits ' en' ett par trappsteg 
från golvet uppförd estrad, dar det som' 
ar framstillbart av Förbundets historia 
och verksamhet exponeras. : .  

, Först .möter här blicken ett stort por; 
trätt av Fredrika ' ~ r ~ m e r ,  . södermarks 

. s 

kända ,origi~~almålning av' vik frejdade för- 
fattarhila, Kungl. hrarinneseminariets 
egendom, av dess rektor godhetsfullt ut- 
pnad för andameet. Den konstnärliga ' 

utsmyckningen består vidare i Qvarn- 
ströms Fredrika~Bremerbyst samt i Erik 
Lindbergs . vackta porträttmedaljong av 
p ör bundets stiftarinna Sophie Leijonhuf- 
vud-'Adlersparre, original i gips, i stil'full 
inramning. 

Kring dessa . dominerande konstverk 
slu. . sig det ' som kunnat' åskådliggöras 
av det nara 30-åriga Förbundsarbetet. ' 

Först da' att marka. dess litteratur,. re- 
presenterad av tidskriften Dagny, tjugo- 
tv& Argangar i vackra svensk-blaa band. .. 
Vidare; likaledes sammanförda inom blAa 
pärmar, Förbundets skrifter och tryckal- 
ster, arsberattelser m. m., samt i ett' 
konstnärligt utfört band alla Förbundets , 

skrivelser till myndigheter och korpora- 
tioner, en ganska - imponerande volym. 
I ett sirdeles stilfullt utsmyckat album ' 

arb porträtt samlade av de personer, 
som på 'ett ' mera verksamt sätt ingripit i 
Förbundets historia. 

så  kómrna n&r!igtvis grafiska tabel- 
ler! ' Statistik ar ju tidens lösen. Men 
har har man sökt omkläda den torra . 
statistiska stommen. i en artistisk dräkt. 
Och tack vare medverkan av: en verklig 
konstriär, fru Fanny Brate, har 'denna 
kombination lösts pA ett. lyckligt satt. . 
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Förbundsverksamheten ar framställd å 
tvenne tabeller. På den ena, dar utveck- 
lingen av Förbundets sjukkassa, sjukskö- 

' terskeförmedling, lönerörelse och stipen- 
diefonder . framställes, har man, ehuru 
inom en konstnärlig, inramning, ej kun- 
nat undgå att följa det gängse stapelsy- 
stemet. Vid den andra tabellen daremot, 
uteslutande agnad. At Förbundets stora 
trumf, stipendieinstitutionen, har artis- 
ten fått lämna sin fantasi friare tyglar. 
Har ses rent "figurligt" taget hela den 
storartade rörelse Askadliggjord, som på- 
gått under snart tjugo år för att bereda 
Sveriges unga kvinnor genom det egna 
arbetet utväg till. en lyckligare, mer obe- 
roende existens. Varje stipendiat ar fram- 
ställd med en egen figur, de olika kall, 
yrken, uppgifter, studier, som stipen- 
dierna äro avsedda till, ha på ett myc- 
ket . ingeniöst satt demonstrerats genom 
motsvarande emblem eller situationer, 
från processionen av. 64 sjukvårdssyst- 
rar fram mot den öppna sjukhusporta- 
len till de med studentmössa prydda 
unga adepter, för vilka uni.versitetets 
portar utgöra det vinkande målet; från 
de med praktiska yrken av olika slag 
sysslande till de många, som valt bear- 
betandet av det mänskliga materialet 
(undervisning, barnavård m. m.) till sin 
livsuppgift. Det he!a erbjuder en både 
nöjsam och lärorik tavla, imponerande 
genom sin innebörd - 363 stipendia- 
ter, d. v. s. lika många nyttiga, själv- 
ständigt verkande svenska medborgarinnor. 

Utstallningen kompletteras för övrigt 
av en -modell över Förbundets lanthus- 
hållningsskola i Rimforsa och av andra 
denna inst'itiition tillhörande pianscher 
ocli sifferuppgifter. 

AterstAr att nämna en broschyr, som 
utarbetats med anledning av Fredrika- 
Bremer-Förbundets i och med slutet av 
dettzi år 30-åriga tillvaro, vilken i kort- 
fattad form återger Förbundets historia från 
dess stiftande till nuvarande stund. 

Vi övergå nu till 

Den sociala utställningen. 

Den sociala kommittén, som ordnat 
denna avdelning, har haft ett särdeles 
vidsträckt omrade att bearbeta. Det har 
sträckt sig över mångfaldiga arter av 
kvinnoarbete och samhalle5ga institutioner 
upprättade av och för kvinnor. Som 
stora huvudgrupper, i vilka dock icke 
allt som tillhör denna utställning kan 
lämpligen inrangeras, kunna nämnas: un- 
dervisnings- och uppfostringsarbete, sam- 
hallsforbättrande arbete, kvinnors ar- 
bete för utvidgande av deras offentliga . 

inflytande, kvinnligt samhallsarbete på 
grund av offentligt uppdrag, yrkesförenin- 
gar, sjukvårdsarbete, damklubbar för oli- 
ka ändamål, djurskydd. 

Undersöker man så vad som ingår i 
dessa grupper, finner man de omfatran- 
de underavdelningarna: högre flick- och 
samskolor, folkskolor och seminarier, ut- 
bildningsanstalter för huslig ekonomi, 
för kvinnlig slöjd, kindergarten och kin- 
dergartenseminarier, barnavårdsskolor, ar- 
betsstugor, yrkesskolor, trädgårdsskolor; 
L. K. P. Ris arbete; socialt förelas- 
ningsarbete för skolangdorn, bibliotek, 
ungdomsklubbar, kvinnliga studentför- 
eningar, klubbar för arbeterskor; abnorm- 
anstalter av olika slag; hem för ensarn- 
ställda mödrar, spädbarnshem, barnkrub- 
bor, . barnhem, elev- och lararinnehem, 
hem för arbeterskor, vilo- och Alder- 



domshem, arbeterskehem, skyddsförenin- djurens skydd har .också 'ett statligt? al- 
gar, skyddshem; K. F. U. K.,-diakoniss- . bum. Av stort intresse äro de två vack-. 

* 

anstalter, Frälsningsarméns slumverksam- ra läderbundna blha böckerna med det  
het,. nykterhetsföreningar, Vaksamhets ar- kronta S:et. De innehålla brev och an- 
bete, kooperation, arbetsförmedlingsföre- teckningar av drottning Sophia, rörande 
tag, pensionsforeningar; kvinnor i kung- de välgörenhetsinrättningar hon stiftat och 
liga kommittéer och på kommunala för- underhållit. Man finner där av drott- . 

troendeposter; sjukhem och utbildnings- 'ningen själv i detalj minutiöst . ut- 
anstalter för sjuksköterskor, konvalescent- arbetade förslag och ordningsregler tör . .  

hem. ' . . hem och anstalter, brev från drottningen 
Ett arbete har det varit att till personer, som arbetat med i de oli- . 

skaffa utställn.ingmteria1 för ' allt detta, h företagen, till och med hela  hand- 
att finna &t lämpliga, roliga och vackra lingar, som drottningen 'skrivit angåen- 
sättet att framlägga det, att ordna, grup- de en eller annan plan, som hon .haft' i : . 
pers och salilmanställa det. hela. Som sinnet. Allt i original av hennes .&gen 
det nu kommer. fram, i fotografier, tryck, hand. 
album, grafiska tabeller, illustrativa fram-' En särskild minnesutställning över 
ställningar, . modeller, är det Askadbart drottning Sophia har för övrigt ordnats- . 

och fattligt på ett sätt som man ej kan Den uppter ett stort porträtt av drott- 
göra sig en föreställning om - förr an ningen, fotografier från Sophiahemmet och . . 

man sett det. Och verkligt i~poneran-  Drottning Sophias stiftelse, de redan 
de storartat är det intryck man darige- nämnda )'blåa böckerna",' .album, @'&s- 
nom .far . av vad kvinnor - oftast , heft ser m.. m. . o 

ensamma -. mäktat uträtta och skapa , 

fram . 

Några av de stora albumen ta vår 
uppmärksamhet i anspråk. Där ha vi 
porträtten av vara 8 6  kvinnliga stads- 
fullmäktige, de efter hand avgångna 
då medtagna. Där ligger, det kcnstnär- ' 

ligi utstyrda albumet över jordbruks- 
kolonien Emmaus, detta Maria Winquists 
statliga företag att av vilsekomna unga 
'kvinnor göra dugliga lantbrukare. Det 
ar lustigt att se huru mjölkspannarna 
växa i storlek år från år bredvid den 
duktiga, mjölkerskan, dar hon sitter på 

 land porträtten av.  de tolv kvinnliga 
medlemmarna av kungliga kommittéer, . 

som vi haft .och ha, kommer aven drott- 
ning Sophias med. Kring henne som ord- 
förande i den kungliga ,kommittén för 
jubileumsfonden ar det som de övriga 
kvinnliga kommittéledamöterna gruppe- 
peïats. I 'särskilt stort format marker man 
bland dessa doktor. Valfrid  almg grens och 
fröken Marie Louise Gagners, de t i  l e d a  
möter i .  kungliga kommittéer som även. 
gjort utredningar på kungligt uppdrag, 

L. K. P. R:s utställning, som harsirn 
rikhaltiga avdelning av propagandalitte 

sin pall, hur måtten av potatis och rot? ' ratur utgiven av föreningen, väcker sär- 
frukter taga till, hur skörden av andra skild uppmärksamhet .genom sin stom 
koloniens produkter blir allt rikligare. världskarta, .dar den kvinnliga rösträttens 
Sveiïska Allmänna Kvinnoföreningen till landvinningar. äro markerade. Man far 
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d ä r  för ögonen - vad ju för öv- De nätta modellerna äro omställda av 
:rigt vi alla veta - huru världsomfattan- respektive hem och föreningar själva. 
.de arbetet för kvinnlig rösträtt är och 'Och så våga vi ej namna mera om 
'vilka områden, som vunnits. Det tar sig den sociala utställningens lockelser utan 
effektfullt ut, att- Sverge här sticker av från sluta med några ord om . 

-de omgivande länderna som dem efter- 
blivet i frAga om att erkänna sina .kvin- 
nor som politicka medborgare. 

Ett vackert album visar porträtten .av 
Landsföreningens och de olika rösträtts- 
föreningarnas ordförande samt andra för 
röstrattsarbetet starkt intresserade kviiinor. 

Vita Bandets Ståtliga monter med dess 
vackra fotografier av föreningens restau- 
ranger och hem, populära grafiska fram- 
stallningar och pA varje kartong med- 
delade korta, lattlasta text ar nigot 'av 
det allra basta utställningsmaterialet. 
. Handarbetets Vänner och de. kvinnliga 
slöjdseminarierna ha en intressant liteii 
utställning för sig med vackra föremil 
och prydliga. modellserier. 

Något som säkerligen kommer att väc- 
ka en intresserad uppmärkmhet ar de 

' tolv modellerna av verkliga barnkrub- 
bor, barnhem m. fl. ' inrättningar, som 
komma att utställas, små dockhus med full 
inredning, som . skulle. fröjda en barna- 
själ lika starkt som de väcka beundran 
hos oss vuxna. Exempelvis modellen 
.av Engelbrekts barnkrubba i Stockholm. 
Det ar ett prydligt litet hus med trev- 
iigt .tegeltak, en gröntomslingrad liten al- 
tan, bakom fönsterrutorna lysa vita, ny- 
strukna gardiner, - och nar man lyfter 
p2 taket, ty' det kan man göra med det- 
ta underbara lilla hus, ser man gla- 
da små rum med bilder och tavlor pk 
väggarna och i ett av dem en he! rad 
med små. baddar och i dem lugnt so- 
vande barn. . . . 

Tidskriftsutställningen, 
soni får sin plats tillsammans med bib- 
lioteket i övre våningen. (Vad biblioteket 
beträffar har det fått sitt särskilda om- 
nämnande på annat ställe i detta num- 
mer av Hertha.) 

Meningen har vafit att samla sa myc- 
ket som möjligt av tidningar och tid- 
skrifter, som utgivits och redigerats 
av kvinnor. 

Har finner man första och sista ar- 
$ingen av vår fersta kvinnosaksticlskrift, 
den av Esselde redigerade T i d s k r i f t 
f ö r 11 e m m e t. Det ar Argångarna 
1859 och 1885. Som fortsättning på 
dessa komma första och sista ArgAngen 
av Fredrika-Bremer-Förbundets D a g n y, 
åren 1886 och 1907. SA v e c k o t i d- 
n i n g e n D a g n y, för 1C07 och 1913. 
Till dessa sluta sig, bundna till en vo- 
lym, de under detta år tills nu utkomna 
nio häftena av H e r t h a. Vidare ha 
vi et! par Argångar av R ö s t r a t t f ö r 
k v i n n o r, den av Anna Sandström ut- 
givna V e r d a n d i, Elna Tenows D j u- 
r e n s r a t t, en årgång av Lotten von 
Kraemers V å r t i d, Mary Karadjas XX- 
d e å r h u n d r a d e t, Frälsningsarméns 
slumtidning L j u s i m ö r k r e t, 
S v e n s k  S j u k s k ö t e r s k e t i d n i n g ,  
F o l k s k o l a n s  B a r n t i d n i n g  m. fl. 

Och SA far vår överblick vara .slut för 
i dag, nu blir det p i  själva Arsta vi 
göra våra vidare studier över utställnin- 
gen. 
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- Sjalar och ' ansikten. , . , 

'Anna. B. 'Shaw. 

n liten kvinna med. åldrat utseende, 
- gestalten satt och rundryggad, an- - E 
siktet blekt, håret snövitt, har Anna 
Shaw för eil flyktigt prövande blick in- 
tet impo~erande i sitt yttre. "En elske- 
lig, klog og fin. Bedstemoder" var den . 

karakteristik av hennes yttre, som en 
Köpenhamnsjournalist gav vid kongres- 
sen 1906. De möfka ögonen måste man 
strax,. lagga märke till. Det uttryck,som 
oftast bryter det neutralt intellektliella av 
utatvand uppmärksamhet eller inåtvänd 
eftertanke, ar den godmodiga humorns. 
Atminstone förefaller det så för,  den 
som blott sett Anna Shaw under de 
för vår tid egendomliga umgängesfor: . 

mer, som de stora internationella kon- 
gresserna skapa: former, som äro var- 

. ken det vanliga sällskapslivets eller det 
vanliga arbetslivets och, i regel ge ännu ' 

färre tillfällen ' fil1 'direkta inblickar ' i ' f& 
miljeiivek och den nära personliga van- 
skapens förhållanden an .salongen ' och 
arbetsrummet erbjuda. 

Om hennes egenskaper som talare skrev 
en ' Köpenhamnstidning (en annan än 
den nyss citerade): "Hun bruger alle 
Midler, . huil er sarkastisk og hun er 
overbevisende, hiin er rolig, klar og 
nögtern, hun er ' overlegen Kölighed, 
og hun er flammende Ild - med andre 
3 r d  hun er den gudbenaadede Taler, 
der river alle' med sig." Det ar sant, 
att hon har medlen i sin , makt. - sa 
som en stor konstnär har det, som bemast- 
rar tekniken så att den helt. och hållet 

4 

tjäna?, helt och hållet underordnas in- 
spirationen. Hon kan uttryc,ka de mest 
skiftande själslagen, kanslosfarer, livsinne- 
håll framför allt därför, att "intet a r  
henne frammande". Vittfamnande rik 
m&r;klighet är, . tycker man, nar' man 

.tatiker efter, hennes karakteristikon, . icke . 

en sutnma av egenskaper, med uteslu- 
tande. av andra. - Hon ar ensam för sig , 

en hel värld av. själsliv, m h g a  själar, i . 

en och en s j i i  i niinga faser, alltid eld 
men i olika former, från skämtets' yra 
smågnistok' till det flahmande :altarbålet. 

Vad skail man kalla hennes tal? ' De& 
är agitation och dock inte agitation,. det  
ar vackelsepredikan . och uppbyggelse, ni? 
ning och ' ' betraktelse; självbekännelse 
och meddelad uppenbarelse. ~ n n a  Shaw - 
har utövat prästerlig verksamhet ' inom. 
sitt kyrkosamfund, metodisternas. A; det.; 
som ovänliit nog i vanligt sprakbruk . ' 
ofta kallas ' prästerligt, har hennes offenf- 
liga ord intet, intet hieratiskt och hierarkiskt, 
än mindre salvelsefullt. Men 'den invig- 
'das ord, ingivelsens ord ar det. Hon 
ser och kommer andra att se - med 
denna förmaga att gora livet' inifrån .ge- 
nomskinligt, ' som är . gemensam för den 
bildskapande konstnären .och den religi6- 
se siaren, de tv& vilkas närhet till var- 
andra psykologien ännu knappt ' antyd- . 

ningsvis funnit. Ingen fråga om vil- 
kendera av dessa båda hon inte bark 
formellt . utan inneh~llspsykologiskt n i b  
mast representerar. Endast flabbig y& 
ligbet eller. sttiril vulgärrationalisin ' ellek 



trårigbröstad sekterism (de bägge senare 
ha mer gemensamt a n  de själva tro) kan 
gara  en åhörare av Anna S h G s  livsvi- 
brerande, livöverförande tal blind för det 

- . specifikt religiösa däri. 

Med specifikt religiös menar jag då 
visserligen nigot ganska allmint: en i 
personlighetens centrum tillägnad och där- 

. ifrån ater ut&rålande totalåskådning och 
ett därav bestämt personligt förhållande 
till livet. Enligt den definitionen avspeg- 
fia a l l a Anna' Shaws anföranden det 

religiösa hos henne. Själv är h.on re- 
ligiös i positivt kristlig bemarkeke; 

bgonens uttryck och leendet äro det 
mest sjalskarakteristiska för en manni- 
skas ansikte, endast hos de unga och 
ännu outpräglade i nigon man bero- 
ende 'av materiell form och fargskönhet. 
Ett . vackert leende - ljust, blitt, luttrat 
- hos en .gammal människa säger mer 
om hennes liv och hennes inre' än någ- 
r a  ord. Anna Shaw ar , gammal och 
hennes leende är vackert, livserfarenhe- 

'. ilens', leende men ocksi för starkt den ri- 
Ika strålande livsgemenskapens för att ic- 
ke ännu vara den fullkraftiga ålderns. 

Mona Lisas mangbeprisade hemlighets- 
fulla leende ar självförsjiinket och inåt- 

. vänt, men hennes lugnt eftertänksamma, 
vaket öppna blick har inga dolda djup. 
H& Anna - Shaw ar '  det leendet, som 
g i r  omgivningen till mötes, allfamnande, 
lysande, värmande. Ogonens intensiva 
uttqck ar, då hon vid ett .anföraiides 
slut- samlar talets olika synpunkter un- 
d e  en, alla behärskande, väl ett skådan- 
de, men icke ett' åskådande i vanlig 
wardagsmening. Det ar ett skådande in- 
,3t, en 'fjärrsyn, ett förnimmelsesätt, som 
hon 'överför på andra genom en per- 

son!ighetens magi, för vi!ken hennes ' 

språk- och talkonst blott är det under- 
ordnade hjälpmedlet. 

Hilma Boreks. 

Vid Rimforsa har i stället för den förut- 
varande husmoderskursen en lanthushällsskola 
inrättats i enlighet med kungl. förordningen 
av den 29 juni 1912. 

Tvenne kurser anordnas årligen, den första 
fran 20/,-20 den andra från 'O/o-"/D. Un- 
dervisningen, som är dels praktisk, dels teo- 
retisk, omfattar allt' vad till matlagning och 
bakning hör, konservering, tvätt och städning, 
mjölkhushillning, trädgärdsskötsel, husdjurs- 
skötsel, slöjd, födoämneslära, enkel bokföring 
och beräkning av hushällsutgifter, hälso- och 
sjukvårdslära samt barnavird, husdjurslärans 
grunddrag. 

För att vinna inträde fordras att ha fyllt 
16 år, att äga god frejd, att ha minst ett år 
deltagit i de vid ett lantmannahem förekom- 
mande göromålen och att ha godkända av- 
gångsbetyg från folkskolan; Ansökan om in- 
träde skall vara 'egenhändigt skriven av den 
sökande, och till ansökningen skola fogas lä- 
karebetyg och behöriga kompetensintyg. 

Avgiften är i ett för allt, undervisning, 
kost och logi, 100 kr. för tremånaderskurs, 
125 kr. för fyramånaderskurs och erlägges 
förskottsvis. Från undervisningsavgiften kun- 
na obemedlade eller mindre bemedlade er- 
hålla befrielse, om medellöshetsintyg företes. 

S t a t s u n d e r s t ö d kan erhållas av intill 
25 kr. pr månad. Detta sökes av eleverna själva 
å särskild blankett, som skall ifyllas och in- 
sändas till respektive hiishållningssällskaps 
sekreterareexpedition. Blanketter härtill erhål- 
las genom skolan eller genom hushållnings- 
sällskapen. 

Anmälan on1 inträde, ställd till Lanthus- 
hållsskolans styrelse, adr. Rimforsa, skall göras 
före den 1 dec. till 1:sta kursen, före den l 
april till 2:dra kursen. 



. Montessorimetoden. 
.aria Montessori ar  född i Roma i M ett enkelt ' borgerligt hem. Hon 

visade tidigt stor håg för studier och 
lyckades övertala si.na föräldrar att få 
studera till läkare, något som då för 
över tjugo år  sedan var an .mer. ovan- 
ligt i Italien an nu. Hon är Italiens 
första kvinnliga . läkare. 

Efter avlagd examen fick doktor Mon- 
tessori anställning som reservläkare vid 
Romas psykiatriska klinik. Barn med 
sent utvecklade hjärnor behandlades har 
p9 alldeies samnia sätt. som idioter. Dok- 
tor Montessori fick snart ett stark't in- 
tryck av hur orätt man gjorde' dessa 
svagt utrustade barnasjälar. I stä!let 'för 
att väcka och utveckla dem blev .resul- 
tatet ofta ett motsatt. Hennes intresse 
för dessa barn växte alltjämt starkare. Iv- 
rigt studerade hon den berömde läkaren 
Edouard . Séguins ' pedagogisk-vetenskap- 
liga metoder. 

.Snart nog fick hon klart för sig, att 
skulle hon lyckas i sina strävanden att 
uppnå ett gynnsamt resultat vid behand- 
lingen av dessa barn, s% måste läkaren 
och läraren gii hand i hand, ja, så in-' 
timt att det var en mycket stor fördel, 
nar de . båda yrkena förenades på en 
hand. Efter flera ars :trägna studier'och 
jaktragelser på de defekta barnen, där 
hon även hade en god lijalp i kina kol- 
legers ' och flera larares observationer, 
beslöt hon att någon tid resa till Lon; 
don och Paris för att där praktiskt S@- 
dern dessa barns uppfostran. 

Vid hemkomsten antog doktor .Montes- 
sori anställningen som -direktris för SCUO- 
la Ortofranica, .en skola för svagt ut- 

. . 
vecklade barn och som står tinder ita- 
lienska regeringens tippsikt. Har under-. 
visade hon ofta, 'säger hon själv,' från 
åtta på morgonen till sju pii kvällen. 
Rsultatet av hennes ansträngningar och 
nya metoder blev det, att nar hennes 
elever upptogos i de offentliga skolorna, 
h n d e  de utmärkt val följa med under- 
visningen, och ofta visade det sig att . 
deras förmåga att iakttaga och snabbt 
och praktiskt utföra uppgifter var större 
än hos ' deras kamrater. .Småningom 
kok då doktor Montessori till den över- 
tygelsen, att när . hennes metoder haft' så 
goda resultat med dessa barn, borde de 
med ännu större framgiing användas. på 
n o s ~ a l a  barn. Under flera, år  studerade , 

hoii. alltjämt filosofi, psykologi och pe- 
dagogik, 'dels teoretiskt och dels genom 
P -  
talrika besök i skolor. . . . 

Slutligen kom för doktor ~ontessor i  
tillfälle att f4 .praktiskt. tillämpa sina me- 
toder: Det var da - hon fick ett. erbju- 
dande. av ingenjör Talamo, generaldirek- 
tören för den romerska . institutionen "In- 
stituto Romano di.  Beni Stabili", vars 
mil är '  att ordna sunda och. hygieniska 
bostäder;' som hyras ut till mindre be- 
medlade, och . att försöka uppfostra 
hyresgästerna aven i moraliskt och este- 
tiskt hänseende: : Signor Talamo hade 
haft stora svårigheter i .  många, avseen- 
deria och Särskilt tjekymmersamt hade det 
varit att veta bästa sättet att behandla 
de manga barnen. - lian hade för deras 
räkning låtit inrätta .ett stort rum i de 
olik:< husen. Doktor ~ontessor i  Atog . 

sig till att börja med att ha uppsikten 
vi.. ett av hemmen, och på sa. satt öpp- 

. 



*riades år 1907 det första Casa ,dei B a p .  
bini. Snart kommo flera till stand, och' 
nu finnes -det ett i alla instititionens 
bostiider. Hyresgästernas barn mellan 
tre och sju..år få gratis vistas dar och 
sysselsattas mAnga timmar om dagen 
under uppsikt av lärarinnor, utbildade 

. av doktor Montessori i henne princi- 
per. I Italien anvindas hennes meto- 
der i många skolor och i flera kloster. 
De ha blivit påbjudna i de offentliga 
sm3barnsskolorna i Schweiz. De äro 
ratt allmänt införda i många skolor i 
England och Amerika, aven i Frankrike 
och Belgien, ja, t. o. m. i Kina och Ja- 
pan. 

Vari bestar då doktor Montessoris me- 
4od; vad ar det som gör att den pii 
ratt kort tid blivit spridd s% vida 
omkring?   örn am liga st beror det kan- 
ske. på att den ar grundad på stor 
frihet, men efter den principen, at1 
det skall vara en frihet SA stor, att den 
just kräver och uppfostrar -till en stark 
ansvarskänsla. Frihet ar basen, en nöd- 
vändig följd. skall bliva disciplin, icke 
den nödtvungna disciplinen utan den, 
.som kommer av att man ar . herre 
över sig själv; genom .detta skall barnet 
småningom inse skillnaden aven mellan 
gott och ont. Fullkomliga nyheter äro 
ju ej hennes huvudprinciper. Vårt sven- 
ska undervisningsväsen står nog man- 
genstadek rätt h.ögt i detta avseende.. 
Samma eller snarliknande principer ha 
sedan många år tillbaka åtminstone delvis 
tillämpats vid Göteborgs Högre samsko- 
la och för den, som närmare känner till 
och har satt sig in i den framstaende 
holländske pedagogen Jan Ligtharts 
iisikter och metoder, framstå ju stora 

likheter med doktor Montessoris. Även i 
m ta lien- har jag under besök vid profes- 
sor De Sanctis skolor för ej fullt nor- 
mala barn sett undervisningen bedrivas 
med ~~tmärkta resultat efter ungefär sam- 
ma principer. Efter vad jag förstått har 
han tidigare eller samtidigt kommit .till 
dessa sina Asikter i undervisning. Det 
ar kanske 'har nödvändigt att betona, att 
f r i h e t ju hos dessa föregångsman i 
uppfostran ej är, som lekmannen ofta 
tro, detsamma som självsvAld: Tvärtom. 
En uppfostran, som ar grundad p2 
dessa iisikter, måste för. att lyckas ställa 
mycket svårare ansprak både p2 den un- 
dervisade och framför allt p2 den un- 
dervisande an i vanliga fall. Hari lig- 
ger kanske den största svhigheten: att 
finna uppfostrare, som sjilva SA vitt möj- 
ligt fylla ut kravet pa att ratt kunna le- 
da till en uppfostran, grundad pii verk- 
lig frihet. Man ser ju ofta hur en la- 
rare av Guds nAde vinner stor fram: 
gAng med aven en mindre god metod, 
under det att den allra bästa metod för- 
fuskas q i  en stympares hand. 

Hos doktor Montessori ha i hög grad 
vetenskapen och stor pedagogisk förma- 
ga gått hand i hand, eller för att citera 
en italiensk lärare, hon har förenat "kvin- 
nans hjärta med vetenskapens ljus." 

Det som kanske personligen grep mig 
mest. som .niigot nytt vid besök i ett 

:Casa dei   am bi ni är det lyckliga greppet 
--att aldrig tvinga dessa småttingar (de 

äro ju blott mellan 3 och 7 år) p2 nå- 
g d .  Yis.. Därigenom undvikes till e11 del 
den stora förändring, som annars intri- 
der för ett barn, nar det från sitt obund- 
na liv införes i skolrummet, dar det of- 
ta tvingas att sitta mer .eller mindre orör- 



ligt under många timmar. Avbrottet blir 
p i  detta sätt ej så stort, och barnen 
vänjas småningom vid . den ordning och 
samling av alla funktioner, som ju blir 
en nödvändighet i en skola på ett' nå- 
got högre stadium än doktor ~ontessci- 
ris kindergartenskolor. . 

. I Casa dei Bambini välja barnen själ- 
va det "arbete" de önska ,och få lämna 
det vilken, stund de vilja för att gripa 
efter ett aniiat, naturligtvis med den för- 
utsättningen, att den första "leksaken" ar 
lagd på sin plats igen. Genom denna 
stora frihet att välja varierande- föremål 
förebygges all ledsnad och trötthet. Fö- 
remålen äro valda så att de på en gång 
utveckla intelligensen, flera olika silinen 
och muskler 0th uppöva den praktiska 
färdigheten. För många. barnuppfostrare 
.har det numera blivit allt klarare, att teo- 
retisk och praktisk kunskap måste gå 
jimsides. Kanske . har doktor Montessori 
i ovanligt hög grad lyckats få detta, ge- 
nonifort in i alla enskildheter pA detta 
stadium, diir det aven stiiller sig liittare 
an senare, då .barnen äro större. Hon 
försöker att utan alla teorier praktiskt 
utveckla' barnens intelligens, känsla, smak, 
syn, hörsel och. andra kroppsliga organ 
medelst dessa "lekar". Det var under- 
bart att se, huru dessa fyra- och sex- 
åringar kunde ha en så fin k2nsla för 
vikt; form och färg. 

Lärarimlan förhåller sig har så passiv 
som möjligt, hon griper endast in, nar 
baryen ej äro snälla mot varandra eller 
på annat sätt uppföra sig illa. Hon le- 
der . deras arbete ' utan att direkt hjälpa 
dem, hon rättar aldrig på. själva arbe- 
tet och 'pxpekar ej felen. Barnen f2  ge-, 
nom resultatet själva komma under fund 

med vad som 'är felaktigt. I de flesta 
fall lämna de ej 'det felaktiga arbefet 
halvfärdigt, utan göra det om och * o h  
igen, tills de själva märka, att .det ar 
riktigt. Läiat in~an .ger noga akt på 
barnet för att kunna se vad som behö- . 

ver uitvecklas och vad .man ska!l 
försöka att hejda i dess utveckling. Vari 
ken belöningar eller straff förekomma. 
Eli liten "rebell" .isoleras helt enkelt i 

, 

den allmänna .salen, om han eller hoii 
stör de övriga; SA vitt 'inöJligt behand- 
las allt i den vagen som en. sjukdom, 
naturligt&. med. stor kärlek och vän- . 

lighet. . . . .  

Inga särskilda lektioner förekomma i 
allminhet, ' då vart barn har frihet. att 
sysselsiitta sig med vad det vill. Lärar- 
innan ger akt på vad barnet intresserar 
sig för, .men det .tvingas, som 'sagt, al- 
drig att. upprepa en övniiig, tills den ar 

. riktig. 
Till "arje casa dei  amb bi iii h.ör om . 

möjligt en liteii trädgård. ~ e i i  ar dock . 

i flera, fall mycket liten. , Rummeii. ai-o 
' rätt a enkla efter våra begrepp. 1 det Ca- 
sa ' dei Bambini, soni jag besökte, ver- . 
kade 'rummen ej vidare hemtrevliga. Alla 

, 

rum äro,' som helt naturligt har i Ita- 
lien, försedda med stengolv, 'i ett hörn 
av rummet stodo en liten soffa och någ- 
ra sini stolar och bord, ej större än att? ' 

barnen' själva lätt kunde flytta på dem. 
Det fanns ej mycket. av blommor och 
glada färger, som vi äro vana att finna 
i våra flesta småbarnsskoi,or. - Men itali- 
enarens hela begrepp om hemtrevnad i 
ett rum ar SA ofantligt olika vårt, att 
detta 'kanske ä r  helt naturligt. Val fanns 
fotografier 'men inga .färglagda, och dess; 
utom , vor0 de flesta nog- reproduktioner . 



. av stora mästares tavlor, men oftast så- 
dana, som barn i den åldern ej kunna 
förstå. Ett lågt tvättsfall med til.be- 
hör stod i ett hörn. Ofta äro itminsto- 
ile några luckor för fönstren (nödvandi- 
ga har i Italien) så låga att barnen sko- 
la kunna stänga och öppna dem. Runt 
väggarna 'äro låga skåp med de olika 
materialen. 

Klockan 9 komma barnen vanlig& till 
skolan. Lärarinnan ser efter om de iiro 
rena, alla skola ha på sig stora för- 

. . kläden och .ha ' aven rosetter i .olika fär- 
ger, betecknande olika klasser. De fingo 
öva sig i att tyst komma, gå, halsa, 
tacka etc. Flera av dem kommo helt va.n- 
ligt fram och hälsade pa främlingen, 

- som satt och såg p i  dem. Doktor Mon- 
tessori håller mycket p i  . att de skola 
lära sig att vara herre över sina musk- 
ler,. att de skola kunna röfa sig tyst 
utan att stöta emot något, stilla, gå upp 
och ned för en trappa o. s. v. EnVnlek", 
som de började med vid mitt besök, var 
att alla bariien. skulle' »sova9', alla blun- 
dade och många lade ner huvudet på 
de smi armarna, som de Sagt p i  bor- 
det. En ,liten flicka gick fram till larar- 
innans plats, och sedan vistade hon 

I 

kamraternas namn en efter annan. Visk- 
ningen var så svag att det måste vara 

.. absolut stilla för att den skulle kunna hö- 
' ras. Några få blevo kallade tvi ginger, 

men - de flesta kommo genast fram så ljud- 
löst som möjligt. Nar sedan alla vor0 
framme, gingo de på en ging alla tyst 
tillbaka på sina platser. Genom en dy- 
lik övning upptäckes bland annat snart 
om någon lider av dövhet. Någon lik- 
nai~de övning. ger anledning att göra 
iakttagelser om närsynthet etc., och har 

gäller ju som så ofta att snar hjälp ar 
dubbel hjiilp. Jag vet inte om de all- 
tid började med .denna tystnadslek, men 
vilken ro och stillhet kom inte darige- 
noni' över dem redaii fråli första ögoii- 
blicket ! 

I den klass jag besökte fanns barn 
mellan tre och sju år, så att deras för- 
måga i olika avseenden var naturligtvis 
myeket olika, somliga kunde både läsa 
och skriva, men de flesta ej. Lärarinnan 
skrev med stora bokstäver på tavlan: 
"Försök att röra er utan buller." De 
läskunniga följde genast uppmaningen, 
och de övriga gjorde efter de större 
bariie!ls exempel, tysta gingo de omkring 
i rummet och flyttade aven tyst da och 
da p i  en stol eller något dylikt. Larar- 
innan skrev med stora bokstäver på tav- 
lan : "Tag fram materialen". Genast 
'gingo de fram till de små skåpen runt 
väggarna och hämtade fram olika sa- 
ker. Just i vår nervösa tid tror jag, att 
det kan vara ett lyckligt satt att ge en 
tillsägelse endast genom att skriva den 
p i  tavlan; det verkade så lugnt och stil- 
la och ar ju dessutom en övning för 
ögat. Till att börja med händer det 
nog ibland; sade lärarinnan, att de vilja 
ha samma saker, men snart nog komma 
de bra överens och äro nöjda aven med 
annat an vad de kanske först rankt på. 

De minsta togo i allmänhet fatt på 
stora träramar, me!lan vilka vor0 span- 
da två stycken. tyg, som dels skul!e hak- 
tas ihop, dels knappas med större eller 
mindre knappar; andra tygstycken skulle 
snöras eller knytas ' ihop. Detta ar ju en 
ofantligt nyttig och praktisk övning. De 
flesta sågo helt roade ut av sin syssel- 
sättning och njöto tydligen mycket nar 



det lyckades bra för dem. Flera ut- 
förde arbetet om och om igen och .fingo- 
ju därigenom stor övning i att snabbt 
kunna använda sina muskler. 

Nar materialen togos fram, hade någ- 
ra av barnen lagt ut två långa mattor 
på golvet, och på dem roade sig nu 
flera .på olika satt. Några .byggde torn 
av röda träkuber, de största nederst och 
den allra minsta överst; om de ej kom- 
ma efter storlek, ramlar ju lätt hela bygg- 
naden, och då göra de det oftast om- 
igen, tills de lyckas. De marka själva 
felet och se nu noga efter att bitarna 
komma efter storlek. Genom en sadan 
och liknande lekar få de in olika storhets- 
begrepp. 

Några lekte med trästänger malade i 
rött och blått. Den ' minsta 'var. l dm. 
lång och blå, nästa 2 dm., hälften blå 
och. halften röd, och så undan för un- 
dan till den längsta, som var 1 m.' och 
hade fem blå och' fem röda falt. " Dessa 
trästänger laggas efter storlek; ligga de 
i rätt ordning, så bildas blå och röda 
tvärstrimmor, fel ar ju har lätt att upp- 
täcka. samtidigte som de här lära sig 
både storleksbegrepp och färger, få de 
aven in de första begreppen i rakning. 
En liten femåring. roade sig med att 
lägga en motsvarande siffra. efter varje 
rad, han fortsatte alldeles ratt att lagga. 

. siffror och bitar till 11, 12 . o. s. v. 
ända till 20. 

Doktor Montessori vill utveckla bar: 
nens sinnen, gärna många på en gång. 
Ett sinne, som små barn ha i hög'grad, 
är Kanselti, men. hur fort går ej det sin- 
jiet till en stor del förlorat för oss allt- 
eftersom vi - vaxa upp. Barnen .utföra 'en 
massa . övningar m e d  förbundna 'ögoi~ 

för att uppöva sin känsel. - Ett barn . 

hade framför sig ett trästycke, däri man 
gjort olika stora runda hål, i vilka &nå 
träcylindrar - passade. Mycket allvarligt ' 

satt den lille Mario' .och lät sina .srnå 
fingrar glida runt cylindern och runt ' 

hiilet. Han skulle nu med. 'aven' ögats 
hjälp placera cylindrarna i deras motsva- ' 

!ande h&' Han kom inart att ta .his- 
te ' och satte .för srni . cylindrar . i hå- 
len. Först vid det sista halet. upp- 
täckte han, att : cylindern ej passade. Då 
var det bara att göra om alltsammans 
igen. Nar han gjort det rätt . ett par ' .  : 
gånger, alltjämt djupt intresserad) av silt 
arbete, band lärarinnan för hans ögon, 
och nu var , det endast känseln, som , 

hjälpte honom att finna ratt. På samma .' 

satt var det med en mängd andra sa- . 
. . . . 

ker. : . 

.Andra barn hade. träskivor med hal, 
som vor0 tre- och fyrkantiga, runda etc. 
och till vilka' passade 'olika geometriska 
Figurer. Har gällde också att finna de 
rätta formerna. ~ g a t  vänjes vid -formen. .. 
; ~ a r ~ r i n n a r i  nä iner  dessutom ofta de . 

olika figurerna h d  namn,. och så ökas 
helt omiirkligt 'men säkert barnens ord- 
förråd. e t t  annat satt att utvidga deras 
språk &h samtidigt ge dem ett ratt be- . 
grepp bakom ordet ar att lärarinnan. sä- 
ger åt dem, nar de hålla på med något . 

arbete: "Detta'. ar den största, den min- . 
sta, den lättaste, den tyngsta'' o. s. v. 
Ofta' upprepa barnen orden; göra de det 
ej, så 'uppmanas de ej därtill. Ord' och 
begrepp . få småningom triinga in i. den 
lilla hjärnan. 

. I '  ett hörn satt en liten tös och titta- 
de fundersamt på en man'gd olika sor- . 

.ters tyger. Hon såg efter vilka ..som hör- 
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de ihop, d. v. s. vad som var bomull, ylle, 
kläde. Aven här nämner lärarinnan blott 
nästan i förbigående: "Detta är sam-' 
mei" o. s. v. En annan gång bindas 
ögonen för, och den lilla far endast ge- 

. nom känseln finna de olika tygsorterna. 
För att lära barnen namn pil olika fär- 

ger har lärarinnah t. ex. garn i olika 
färger. Hon hålier upp en .  docka och 
frligar: "Vad är  detta för en färg?" - 
"Röd". Lärarinnan säger t. ex. : "Jag 
ger .den röda färgen At Hans". Detta 
upprepas med alla fargerna. Sedan ber 

- hon om att f& t; ex. den blAa färgen, 
och i .. tur och ordnirig lämna nu bar- 
nen ifrån sig garnet, vars farg de sam- 
tidigt säga. 

Några roade sig med askar, indelade i 
åtta lika stora rum, irinehallande silke i 

. ' åtta färger och varje farg i Atta olika 
nyanser. Det var förvanansvärt att se 
med vilken sikerhet dessa smattingar la- 
de de olika färgerna i. deras rätta schat- 
teringar. Ibland visade lärarinnan dem 

.. en farg,  ch de fingo tvärs över rum- 
met hämta samma färg 1 sin ask. - En 
utomordentligt fin .övning för. deras för- 
måga. att minnas en färgnyans. Till en 
början göra de misstag; men bli till 

. sist mycket säkra p i  färgerna. 
Några av barnen hade tagit de olika 

geometriska figurerna och försökte m.ed 
en penna. .rita runt om dem på ett pap- 
per. På så sätt vinna de övning i att 
säkert kunna föra en' blyerts. Mangala- 
de figurerna 'i kors- över varandra och 
fyllde s,å med olika färger ut de respek- 

. tive formerna. Ritning .på svarta tav- 
lan förekom mycket. De. försökte dels 
att rita av saker de hållit på- med och 
dels helt andra saker. De mera försig- 

T H A  
-- 

komna hade ark med dels tryckta, dels 
av lärarinnan ritade konturer till olika 
föremal, som barnen sedan målade. Sär- 
skilt h.är gjorde jag den iakttagelsen, att 
i speciell teckningsundervisning sta de 
flesta svenska skolor mycket högre. ' 

De nu nämnda och milnga andra lek- 
saker äro saledes för a'tt likvärdigt öva 
alla sinnen, olika muskler och viljans 
herravälde över desamma. 

E11 viktig sak är naturligtvis läs- och 
skrivmetoden. Flera av barnen sysslade 
med stora och tydliga bokstäver och 
siffror, dels 'utskurna i sandpapper och 
uppklistrade pil trä, dels träskivor med 
hal för de olika bokstavsformerna och 
till sist bokstäver av järn. De kanna 
med fingret pa sandpappersbokstäverna, 
skriva med en penna i halet för t. ex. 
a och rita omkring järnbokstäverna. La- 
rarinnan säger: "Detta är 'a, detta i", o. 
s. v. Hon upprepar det fkra gånger 
och fi-ågar sedan: "Vad ar detta för 
bokstav?" Vet barnet det' ej denna g h g ,  
så gör det ingenting, en annan dag vet 
det den och nämner. bokstäverna säkert 
vid namn. Barnen f& även kär lära sig 
att med slutna ögon känna igen de olika 
bokstäverna. När de kunna alla bokstä- 
verna, säger lärarinnan mycket tydligt 
t. ex. ordet m a n o, hand. Barnen ta då 
lätt reda på de fyra bokstäverna. Lä- 
rarinnan säger ett annat ord, och så gar 
det undan för undan. Snart börja de 
själva på tavlan skriva olika bokstäver 
och ord. Ja, det hade hänt flera ganger, 
berättade lärarinnan för mig, att ett barn 
utan vidare hade 'tagit en krita och skri- 
vit långa ramsor på tavlan. Jag hörde 
uppgivas, att de efter denna metod kuli- 
na skriva bokstäver. redan efter två må- 
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nader och att de efter fem a sex skriva 
såsom . andra barn efter tre års ' under- 

' visning. ' Det händer kanske i enstaka 
fall, att det. går sa fort, alltid gar det. 
nog ej. Men aven om det .tar ett' år, 
ar det ju ändå ett vackert resultat, nar 
nian ser en femåring skriva sa jämna 
bokstäver och så. pass felfritt. Jag .be- 
sökte ett Casa dei Bambini i .  februari, 
och skolan hade börjat efter sommarfe- 
rierna. i november, således hade de hin- 
.dre gatt fyra manader i skolan, men 
b land  dein såg jag ingen, - som kunde 
skriva eller läsa, utan det var blott de 
större barnen, som hade uppnått den 

. färdigheten. 

' Man kommer dock här att tänka på 
en annan sak, och det .är, om det verk- 
ligen ar så lyckligt, att barn redan vid 
denna spada ålder ha vunnit denna 
kunskap. Jag .  tycker, att faran för att 
överanstränga barnahjärnan ligger nara. 
Mig. slog det har, som för resten mån- 
ga .  gånger i Italien, nar jag sett på barn 
under deras lekar, hur olika de äro vå- 
ra nordiska småttingar. Man ser så 
litet av vara barns glada ögon och hör 
inga muntra skratt. Att bahen här vo- 
ro roade och djupt in'tresserade av .sitt 
arbete, det var tydligt och klart, men för 
min del skulle jag onskat att få se dem 
mera som glada, sorglösa barn an som 
dessa allvarliga, tysta srniittingar. Barna- 
hjärnan är  ju ofta mycket "tänjbar" i 
de aren, 'men månne det säkert ar en- 
dast till välsignelse att ' vid så tidig ål- 
der lära dem sa mycket? ' 

Några pauser förekomma ej på an- 
nat satt an att barnen .en stund samlas i 
en sal, d i r  del dels marschera, dels leka le- 
kar . under musik och sång. ' Arbete i 

d& lilla trädgården ' förekommer även 
och emellanåt några gymnastiska övningar. . . 

Lera användes so& material vid un- 
dervisningen. men e j  alls i den utsträck- 

' 

ning som i våra skolor. ,Papp- och flat- 
ningsarbeten förekomma ej, då dr Montes: 
sori menar, att detta är något'som ingen 
betydelse har för det praktiska liv&; lika- 
så få de ej lära sig att sy, då det en- 
ligt hennes %sikt är  skadligt för de små 
barnens Ögon att använda s;nfl. Om 
dessa sistnämnda. åsikter iiro naturligtvis 
meningarna mycket delade. . 

DA det i allmänhel ar heldagsundervis: 
ning, äta barnen frukost i skolan: Nag- 
ra gjorde i 'ordning små bord.' Var och 
en hade en korg med. sitt .namn 'på. De 
flesta hade små aluminiumdosor med. 
olika mat i, dessa satte's på .en ugn till 
uppvärmning och buros sedan .omkring 
av barnen. - 

Maria ' Montessoris metod har nog all- 
deles särskilt stor betydelse i Italien, dar . . 
cïnnu s& många av folket iiro analfabeter 
och val behöva uppfostras till aven. de 
enklaste begrepp om hygien. Även vi 
kunna naturligtvis ha mycket att .lära av 
den. En viktig, sak är dock att  komma 
ihag, att man aldrig sa .utan vidare 
kan taga en iippfostringsrnetod från ett 
land och direkt omplmt'era den i ett an- 
nat. Endast det. kan användas, som så 
helt har .blivit vart eget, att det är som ,' 
framvu>iet ur oss själva.. 

En sak, som ej hör till själva metoden . 

men som dock måste .namnas i samband 
därmed, ar den .stora svårigheten. för en . 

främling . att fia tillstand att hospitera. 
Det var först efter upprepade försök jag 

. 

slutligen erhöll tillstAnd att komma som ' 

khörare. 
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Dr Montessori' har nu en 'eller två 
ganger om året kurser för utbildandet 
av lärarinnor, efter hennes metoder. Det 
ar dock mycket dyra kurser.. Eleven har 
att betala i förskott 1,250 lire (=g00 
kr.) för en kurs, .som drages ut i fyra 
månader och som bestar av trettio timmars 
teoretiska lektioner av dr ' M. själv, tjugo 
1 x-timmes- praktiska ' lektioner dels un- 
der '  ledning av dr M. och deis av nå- 

. gon av -hennes medhjälpare, och slutli- 
gen minst femtio Ahörarelektioner i Ca- 
sa dei Bambini. I prospektet star; uttryck- 
ligea skrivet, att kursen utbildar lararin- 
nor för smibarn, och de utbildade 
elwerna aga ej rättighet att undervisa 
andra i metoden. Mig förefaller detta nå- 
got osympatiskt, ' i all synnerhet nar det 
galler en sadan sak. Om man ar  fast 
övertygad om valsignelsen av en riktig 
underihingsmetod, borde man kanske 
göra allt för dess spridande. 

Firenze den 15, april 1914. . 
Ruth Philijl. 

Föreningen Kvinnorna och landet, som 
för några veckor sedan började sin upplys- 
ningsverksamhet med. en veckas studiekurs i 
Stockholm; har redan nu planen färdig till en 
ny sexdaga'rskurs, denna gång i Djursholm. 
Den ar' huvudsakligen avsedd för landsorts- 
bor, och för att göra det lätt för dessa att 
bevista den har man genom särskilda arran- 
gemang lyckats satta avgiften för hela kursen 
plus bostad och vivre till - 15 kr. pr delta- 
gare. 

Programmet blir i huvudsak detsamma 
som vid Stockholmskursen. Dr Lydia Wahl- 
ström hiller sex föreläsningar i statskunskap, 
samtliga partiprogram framläggas av repre- 
sentanter för de respektive partierna och po- 
pulära föredrag om lant- och sjöförsvaret 
komma att hållas. 

Glimtar utifrån. 
Protektionism. De politiska. väderprofe- 

terna förkunna, att det torde dröja flera år 
innan vi få se allmän rösträtt, men låt oss 
inte glömma, att bara några timmars avstånd 
skiljer oss från anblicken av detta fenomen, 
som nu håller på att genomlöpa sitt begyn- 
nelsestadium i vårt närmaste grannland. Än- 
nu tycks där dock inte vara mycket att se. 
Omvälvningens följder ha hittills visat sig 
vida ringare än man önskade eller bävade 
för. Det är inte för tilltagsenhet man har att 
beskylla Norges kvinnor. Med häpnad varse- 
blir man, att i c k e e n av dem har fatt en 
plats i det Storting, som nu sitter och hand- 
skas med folkets öden! 

Av detta misslyckande eller denna försum- 
lighet har uppstått en ytterst grotesk situation. 
Regeringen och Stortinget, ostörda av någon 
påminnelse om kvinnliga medborgares tillvaro, 
vidhålla automatiskt det gamla sexualsyste- 
met och spela vidare den roll av förmyndare 
för det andra könet, som de en gång för alla 
avsagt. sig. Man finner tillfallet lagligt att 
försöka införa en särlagstiftning för kvinnor, 
av dessa själva förklarad skymflig och skadlig. 

Vi ha upplevat alldeles samma historia 
hos oss - det gäller nämligen den interna- 
tionella farsot, som heter nattarbetsförbud för 
kvinnor i industrin. Protestmöten och inlagor 
visade sig vanmäktiga, såsom bruket ar hos 
oss; i Danmark däremot har man hittills lyc- 
kats avvärja attentatet. Nu ar det således 
Norges tur, och Norges röstberättigade kvin- 
nor måste föra en precis likadan protestkam- 
panj som deras politiskt omyndiga grannar. 

Det ar som regeringsproposition denna 
socialdemokratiska älsklingsdröm ar franilagd 
för Stortinget, och man kan förutse, att den 
skall vinna hänförda anhängare i alla lager. 
Ty denna famösa nattarbetsfråga har allestädes 
en underbart förenande effekt. Liksom den 
förmår fabriksarbeterskan att ett ögonblick 
niotta den akademiskt bildade kvinnosaks- 
kvinnans utsträckta hand, så förvandlar den 
reaktionära senatorer till passionerade med- 
kampar i annars icke välsedda proletarbröders 
.konkurrenskamp. Det ligger något tjusande i 



särlagstiftning för kvinnor. Där ar något som 
appellerar till rent mänskliga instinkter, som 
återfinnas fullkomligt lika innanför alla socia- 
la kostymeringar. 

Den enkla kärnan i denna sexualkonl<ur- 
renslag har hos oss längesedan plockats fram 
ur sitt bräckliga men dekorativa skal av .ras- 
hygienisk dogmatik, men en punkt däri niiste 
vi påpeka för nöjes skiill : nattarbetsförbudet 
upphäves i defall d a r  m a t e r i a l e t  k u n -  
d e t a s k a d a. Har. offras för högre, d . ' ~ .  .s. 
ekonomiska intressen det manskoniaterial, som 
s i  ömt skulle skyddas till förmån för likaled 
des ekonomiska intressen. -- 

Drottning Margareta rör pA sig. 1 g 8 
av utkastet till den nya danska gr~~ndlagen 
heter det: "Finns vid tronledighet ingen tron- 
följare, väljer den förenade riksdagen en ko- 
nung och fastställer den framtida arvföljden." 

Med anledning härav har det spökat i 
Roskilde domkyrka, de tre nordiska rikenas 
forna drottning Margareta Valdemarsdotter 
har vänt sig i sarkofagen och harmfullt in- 
spirerat Dansk Kvindesamfund att till grund- 
lagsutskottet inlämna en skrivelse nied begä- 
ran att det försåtliga ordet "konung" ni i  

- .  
andras till I1regentll. 

För mycken ara. Fru Ohlson, hjältinnan 
frin Persien, vars berättelser on1 sina brag- 
der publicerats av T i m e s, begagnas av 
T h e V o t e som röstrattsargument, och vad 
kan inte begagnas som sådant? Svårare ar 
det att leta upp något som passar på andra 
'sidan. Emellertid slutar den lilla panegyriken 
på följande satt: "B e i n g S w e d i s.h, s h e 
. w i l l  s o o n  I i a v e  a v o t e n .  De . t ro  så 
i England. . 

Rösta pA narri. Den franska röstratts- 
rörelsen, eljes så blygsani och folkskygg, 
gjorde sig en glad söndag.4 det fria den 26 
april. Paristidningen L e J o II r n a l, ett blad 
nied fint sinne för reklanieffekter, hade i sam- 
råd med de ledande suffragisterna, soiii dock 
med någon tvekan inlato sig på projektet, 
anordnat en kvinnlig försöksoniröstning med 
så att saga. b.lanka sedlar: de innehöll0 inga 

kandidatnanin ' utan ' endast den röstandes . 
namn och 'adress jan'ite orden: llJ e. 'd é s i r e 
v o t e r". valbyråer vor0 inrättade i huvud- 
staden och landsorten, och skrupulös, nog- 
grannhet iakttogs. 
. Denna .vårsöndag vimlade Paris' gator och 

bulevarder av röstrattskvinnor, som med 
llsniåleende vardighetl ell'er va förtrollande 
charm" (allt efter ålder) attackerade kvinnor ' 

av alla klasser' med sina valsedlar, .Det man- 
liga galanteriet yttrade sig naturligtvis stun- . 
dom i de särskilt mustiga glapord franska i 
språket . förfogar över, men hwudsakligen , 

tyckas de ' dristiga äventyrerskorna ' ha mött 
sympati och vanlig, nyfikenhet. . Ingen 
kunde vara mera förvånad. än .de själva ' 

över tilltaget. Det var mer an de hade 
väntat av sig. Kl. 6 avslutades röstinsam- 
lingen, och allt .var fröjd och. belåtenhet. 
L a - F r a n c a i s e för 9 maj meddelar, tri- 
umferande rösträkningens resultat: 505,91? 
sedlar från ~ a r ' i s  och landsorten. 

Denna ,improviserade röstningslek. har na- 
turligtvis inget statistiskt . varde, men säkert 
har den gjort god .  tjänst som propaganda 
och som ett medel att satta fart i suffragistle- 
darna, dessa försiktigt beräknande generaler, 
som nu till att börja med artigt begära 
ingenting värre an komniunal rösträtt. 

Ett nytt. antiargument är uppfunnet! ' 
.Det låter otroligt men ar fullkomligi sant. 
Visserligen har det mer an enagång framhål- 
lits som en grav invändning,, att icke alla 
kvinnor äro med om kvinnorörelsen, att någr.a 
äro fientliga och massor likgiltiga (man vet 
ju av historien, att alla livskraftiga'idéer legi- 
timera sig genon! att vid sitt första uppträ- 
dande samla alla dem de angå kring sitt ba- 
n&), men ingen har förstått att ge denna 

' 

insinuation en så konkret och darför'inipo- 
nerande form som M. Clément Vautel (cite- 
rad i La Francaise '  18 april). H& krossar 
hela "feminismen" nied ett faktum, ett verk- 
l i g  t faktum : stora anklagade (de g r a n d  e s  

' 

'accu s 6 es) sådana som Tliérkse - ~ u m b e r t  
'och madame Caillaux försmå att,'anvanda 
kvinnliga advokater! "De tro icke på h inn-  
.liga advokater, de 'ta dem icke på-all~ar.'? 
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Men varför skulle vi misströsta? Kanhan- men slutar hopplös: "Nej, jag ar ur s t h d  
da försiggår evolutionen långsammast hos att fatta den". 
våra. kvinnliga försnillare och mördare, och Bland de bidragande markas vidare den 
.om tio 'år skola de möjligen ha hunnit fram ungerske prelaten Alexander Giesswein, den 
till kvinnliga rättegångsbiträden. , franske deputeraden Ferdinand Buisson och 

den italienske dito Salvatore Barzilai, den 
belgiske socialistledaren Emile. Vandervelde, 

Jus Suffragii utgav första maj ett präktigt baron d9Estournelles de Constant och den 
jubileumsnummer med anledning av hter- tyska sociologen ()da Olberg. Olive Schrei- 
nationella rösträttsalliansens tio-åriga tillvaro. ner, ~ ~ ~ t h ~  von Suttner och Hedwig ~ ~ h , , , ,  

. .  Första sidan W~tages,  son1 sig bör, av mrs den tyska rösträttsveteranen, ha skickat sym- 
Chapman Catts furstliga bild, och till det rika patibrev, 
innehållet ha många hystra medarbetare bi- 
dragit. .Alliansen och dess ledare hyllas. av Den nya hunianismen- 1 sin bok T h e 
~ n n i e  Furuhjelm och Marie strit( Israel 
Zangwill, behandlar på sitt drastiskt humo- 
ristiska manér  kvinnofrågan en mansfrågat1, 
Gabriele Reuter har en utredning om "Kar- 
lek och rösträttu, Jean Finot yttrar sig om 
"Kvinnorna och slaktets framtidn, Rosika 
Schwimmer prisar skämtsamt "Alliansen som 
språklärare" och John Galsworthy försöker 
klargöra för sig '~ntisuffra~isternas logiku, 

fu tu re  of t h e  women's movement  be- 
klagar mrs Swanwick, att ordet h u m a n i s m 
redan ar upptaget - alldeles för tidigt upp- 
taget -, ty det skulle utomordentligt val 
passa som den internationella termen för 
kvinnorörelsen, vilken i stallet blivit behäftad 
med det mycket vilseledande namnet femi- 
nism. Ty kvinnorörelsens mål ar mänsklig- 
hetens humanisering. 

Årstabiblioteket. 
ar höga rådet, vilket varder uttytt 
Arstautstaliningens centra~styreise, 

fattat beslutet att ordna ett. stirskilt bib- 
lioteksrum inom Arstabyggningen, vars 
väggar skulle beklädas med svenska för- 
fattarinnors verk, mottog den lilla bok- 
kommitté, åt vilken lämnades' att söka 
.verkställa beslutet, detta uppdrag med 
tämligen blandade känslor. Böcker som 
utställnings- och dekorationsföremll, tan- 

, ken var för det bokälskande sinnet föga 
tilltalande. Och hur fil en ~~ågor lunda  
representativ boksamling sammanförd och 
ordnad på ett fatal månader? Det har 
emellertid visat sig här som så ofta, att 
"llapp&it vient en mangeanty, d. v. s. 
att. intress6 vaxer med arbetet. Böcker 

äro ju n&ot förmer ä n  torr statistik eller 
andra döda expositionstingestar, det är 
levande föremål med klappande hjärtan 
och talande stämmor, och ju mer man 
sysslar med dem, ju mer växa de sig in 
i ens själ - krävande moderlig kärlek 
och omvårdnad. Och så har biblioteks- 
kommittén, som börjat arbetet under miss- 
mod och tvivel på dess berättigande och 
utförbarhet, allt som det fortskridit fattats 
av tro på dess icke efemära utan bestå- 
ende betydelse. 

Naturligtvis icke ur utställningssyn- 
punkt, därvidlag ställer sig biblioteket 
hors concours, utan som en varaktigare 
exponent för det intellektuella kvinnoar- 
betet. Den livgivande drivfjädern till det 
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hela har :nämligeii , varit: förhoppningen, 
att de t~nu  ihs4ihladg Skall. bli 'grundst&nk 
men till eitt s\ienskt kvinhobitiliotek, viil 
ket . -mmanfört :på 'en hand och fack-,, 
mäscigt skött.och ordnat samt kompletterat . 

och, tillökat skall bliva- nutida och fram- 
tida forskare i kvinnornas historia till gagn. 

Kommitténs första åtgärd 'blev att ge- 
nomh en av sina mest boksynta och hte- 
raturkunniga medlemmar få ett urval gjort 
och en förtecknini. utarbetad. A l l t vad 
som sedan hedenhös flutit Lir en svensk 
författarinnas ;penna och befordrats till 
trycket kunde ' ju ej komma med, det 
hade varit ogörligt ;och alltför öfverväl- 
digande. Vad som avsigs var icke ett 
mönsterurval av flde basta böckerna" 
utan en karakteristiskt skiftande prov- 
kollektion, representerande kvinnligt för- 
fattarskap av alla arte; tidstyper och. 
rangklasser. 

För att bevara de.  riktiga propor- 
tionerna .beslöt man att låta några stan- 
dardföifattarinnor, vara klassiker, dornii 
nera den. brokiga' samlingen med sina 
komplptta verk. 

Därnäst kom själva *anskaffandet. En 
ung bi blioteksamanuens engagerades, sta- 
tioner4d p i  Arstabyrån, i t  vilken det gan- 
ska krävande praktiska arbetet anförtroddes 
att utskriva boklistorna, mottaga boksänd- 
ningarna, verkställa katalogiseringen över 

.varje inkommet. arbete m.. . m,. .~atal.ogise- 
ringen står eljest under ledning av vår 
på området mest betydande kvinnliga auk- 
toritet, doktor Valfrid Palmgren-Munch- 
Pedersen i Köpenhamn, vilken även Atagit 
sig att på platsen ordna .biblioteket efter 
alla konstens regler. 

Hur ha nu alla böckerna kunnat hop- 
bringas? . Först genom hänvändning till 

f6rläggarna. och  med .det 'allra &&rita 
tillmötesgående ha ..forlagen efteikomhit 
kommittérk begäran, även när 'som ' fallet : 

\ varit med ,' Bonnier, iNorstedt -& : Soder, 
Geber, - Wahlströh 8r .Widstrand m.: Il. ' 

.det gällt massproduktion ' av kviiihlig 
I i  tteratur. . .När böcker varit utgångna 
ur förlagen, har man vänt sig till förfat- 
tarna sj'älva, även här med det .bästa re! 
'sultat. Rörande mer svåråtkomliga ar'be- 
ten har man tagit sin tillflykt till Iåne- 
systemet, men i ganska inskränkt skala, , 

då man hoppas att samlingen. skall kunna 
bibehållas orubbad; Med stor generositet . 
ha ägarna till dyrbara och mer sällsynta 
arb. er1 ställt dessa som Ian under ut- 
s>k&$iden till bibliotekets förfogande. 
Sist har man måst taga sin tillflykt~atill 
antikvariaten .och allra sist, dock i helt 
ringa 'utsträckning, till bokhandeln. 

!.I. Den. största delen av biblioteket har 
således. tack vare förlägg&es och för-. 
.fattares '. frikostighet . erhållits som . g%va, 
.varför inköpen icke betingat nigra stbra 
sutimor, .. kostnidema. ha utom själbi 
oranahdet egeitligen gälitt:bindningen i v  
böckerna,. vilken huvudsakligen omhän: 
dertagits av err kvinnlig bokbindare ..i . 
Malmö. Samlingen tankes även vad det 
yttre beträffar skola presentera sig i. .ett 
tilltalande skick. 

. Nu ett par ord 'om utställningsföre- 
målen! s å  vitt d e t  är möjligt att med 
ett par' ord uttömma, ett ämne som .om: 
spinner flera århundraden, eller en lit- 
teraturalstring med den heliga Birgitta och 
Elin Wagner och andra vara nyaste nya 
bland de moderna. som ytterpunkterna. 
Vad Birgitta beträffar är detta stor? för- 
fattarenamn värdigt representerat i FOrn- 
skriftsäliskapets. av Klemming , utgivna ' 
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upplaga av Uppenbarelserna, en gåva 
till biblioteket av ri.ksantikvarien. Övriga 

. klassiska skaldinnor äro likaledes före- 
trädda: fru Brenner, fru Nordenflycht, 
fru Lenngren, endast "Euphkosynett, fru 
Nyberg, har trotsat alla uppsparings- 
försök. - Avis aux éditeurs! MAnga 
för länge sedan glömda eller som ur- 
modiga ansedda författarinnor ha under 
fisket i antikvariatens innandornen korn- 
mit i dagen. Många av de gamla ha 
ju ock .ägt tillräcklig livskraft för nya 
uppIagor, såsom friherrinnan v. Knor- 
ring, ~rnil ie  Flygare-Catlh, Marie Sofie 
Schwartz, Claude Gerard, för att ej tala 
om allas vår Fredrika Brerner! 

Men om skönlitteraturen är ett fält, 
där kvinnoanden är mest. hemmastadd 
och talrikast företrädd, ar det långt ifrån 
hennes . enda. Den populära historien 

. och menioarlitteraturen ha de kvinnliga 
författarna i stor utsträckning lagt beslag 
pi, ävenså det sociala och kulturella om- 
radet i alla dess mangskif,nde. grenar. 
Härtill bör . läggas det rent vetenskapliga, 
där en. rik samling avhandlingar och 
uppsatser, tjocka .luntor och tunna sät- 
tryck, bära vittne o& våra kvinnliga 
akademiska medborgares verksamhet i alla 
fyra fakulteterna. 

Så mycket om Arsta-bibliotekets upp- 
komst och sammansättning. Det övriga 
säga oss de till digra hundralal upp- 
gaende volymerna. Vad- vi skola hop- 

. . pas är att besökaren, då han låter blic- 
ken$ överfara . bokryggarna med deras 
många talande titlar, skall erhålla en god 
föreställning om den svenska kvinnans 
skapande fantasi och iderikedom, om 

- mangsidigheten i hennes intelligens och 
k.unskaper. L. D-n. . 

Äktenskapslagstiftningen och kvinnans 
rösträtt. Vid ett möte, som Stockholms 
F. 5. P. R. anordnat den 28 april för att 
dryfta lagberedningens förslag tilll 1 lag 
om äktenskaps . ingaende och upplösning, 
antogs enhälligt en resolution, vari be- 
tonades vikten au att ett lagförslag om 
politisk rösträtt och valbarhet för kvin- 
nor antogs vi!ande vid 1914 års riks- 
dag. Detta förutan skulle frågan om 
kvinnornas rösträtt förhalas ytterligare 
en treårsperiod, och det slutliga försla- 
get om ny äktenskapslagstifi ning skulle 
troligen komma före i riksdagen, innan 
kvinnorna fått möjlighet att dar vinna 
inträde. Denna i kvinnornas förhållan- 
den så djupt ingripande lag skulle d& 
avgöras endast av man, en orätt mot 
kviniiorna, som säkerligen ej voIe till 
gagn för samhället i dess he:het. 

Inledningsanförandena vid mötet höl- 
los av jur. kand. fru Anna Wicksell och 
advokaten Georg Stjernstedt, som bada 
ingingo i en utförlig kritik av lagbe- 
redningens förslag, samt av justitierådet 
Hj. Westring, som försvarade det. 

Montessorisystemet hos oss. Så litet 
som det hos oss talats om det världsberöm- 
da Montessorisystemet, finns det dock redan 
en skola, s-om tilllämpar det. Under detta las- 
år har fröken E. von Schéele lett ~indergar- 
tenavdelningen vid Södermalms nya läroverk 
för flickor i Stockholm efter dr Montessoris 
metoder, i kombination med Fröbelsystemet. 
Fröken von Schéele har liksom fröken Philip, 
som på annat ställe i detta häfte skriver'om 
Montessorisystemet, studerat det på ort och 
ställe. 



Årets Fredrika- Brerner- 
Förbundsstipendiater. 

u r F r e d r i k a - B r e m e r - F ö r b u n d e t s  
a l l m ä n n a  s t ' i p e n d i e f o n d  ha 

årets stipendier fördelats på följande satt: 
700 -kr. till fru Signe Bergner-Andersson 

för studier av valfärdsanordningar vid indu- 
striella företag berörande kvinnor och minder- 
åriga (fritt stip.); sanima belopp till fil. kand. 
Klara Johanson för litteraturhistoriska studier 
vid tyska arkiv och bibliotek (Stockholms stads 
stip.); 325 kr. till Wanja Agren för utbildning 
till föreståndarinna för arbetsstuga p i  lands- 
bygden (Norrbottens stip.); 260 kr. till Gurli 
Grenholm för utbildning till lärarinna i kvinn- 
lig slöjd (Västerbottens stip.) ; 400. kr. till Tora 
Langlet för kurs i folkskolelärarinneseminari- 
um; 250 ' kr. till Mathilda Apelgren för kurs 
vid smiskoleseminarium i Lund och 150 kr. 
till Hanna Ohlson för kurs vid Hvilans folk- 
högskola. (Malmöhus stipendier); 325 kr. till 

' Maja Hall för kurs vid fackskola för huslig 
ekononii (Sthlnis Ians stip.); 200 kr. till Eli, 
sabeth Larsson för kurs vid folkskollararinne- 
seminarium (Vastërnorrlands stip.) ; 200 kr. 
till Naemi Nyman för kurs .vid Teknisk skola 
(Varmlandsstip.); 260 kr. till Maja Hesselgren 
för sjukvårdskurs (Kopparbergs.. lans stip.); 
200 kr. till Rakel Tirén för kurs vid teknisk 
skola (Jämtlands stip.); 225 kr. till fil. stud. 
Ebba Johansson för akademiska studier (Vast- 
manlands stip.);. 200 kr. till Judit Hedström 
för sjukvårdskurs (Uppsala Ians stip.); 300 kr. 
till Olga' Svedberg för kurs vid högre Iarar- 
inneseminarium (Södermanlands stip.); 550 
kr. till Maja Lindgren för kurs vid högre Ia- 
rarinneseminariuni (Östergötlands stip.); 200 
kr. till.Greta Danielson för sjukvårdskurs (Öre- 
bro Ians stip.); 200 kr. till Ruth Ahlberg för 
utbildning till vävlärarinna (Örebro lans stip.); 
250 kr. till Naemi Holmberg för kurs vid 
folkskollararinneseminarium ; 250 kr. till Vik- 
toria Ifflander för yrkeslararinnekurs i klan- 
ningssöm (Göteborgs och Bohus stip.); 200 
kr. till Ethel Hassellund för sjukvårdskurs 
(Älfsborgs stip.); 260 kr. till. vardera Greta 
Lindberg och Agda Johansson för resp. aka- 

demiska studier och ordnad kurs i barnavård 
(Skaraborgs lans stip.); 200 kr. till Ebba Hag- 
.berg för .kurs vid högre lararinnesemi'nariutn 
(Jönköpings stip.); 260. kr. till Hanna Lind 
för'kurs, i trädgårdsskötsel (Kalmar stip.);'270 
kr. till Lizzie Estella 'för kurs vid högre Iarar- 
inneseminarium (Kronobergs st$.) ; 225 kr. 
till Siri Hedgren för sjukvårdskurs (Gotlands 
stip;); 225 k?. till Betty Almqvist för barn: 
morskekurs (Blekinge stip.); 200 kr. till Lilly 
Celander för kurs vid högre Iararinnesemina- 
rium (Kristianstads stip.). 

Johanna Kempes stipendier för kvinnor,. 
som studera medicin,. ha av  redr rika-~rirnerf 
förbundets stipendieriiimnd tilldelats med.. 
kand. Wenny Jansson nied 500 kr., med. kand. 
Hilma Nilsson med 400 kr. samt med. kand: 
Nanna. Johansson med 500 kr. 

Svenskorna .vid I. C. W:s femarsmöte 
och internationella kvinnokongress i 
Rom; . Vid Internationella kvinnoförbundets. . 

nu pågående femarsmöte i Rom och den dar: 
på, följande .internationella. kvinnokongressen ' 

representeras Svenska kvinnornas nationalför- 
bund av fröken Ellen Terserus, stallföretra- 
dare för ordföranden fru Eva Upmark, som 
själv ar hindrad resa, av friherrinnan Elisabet 
Frölich, fröken. Kerstin Hesselgren, friherrin- 
nan Anna Ruuth, fröknarna Ellen von Platen, 
Thyra Markstedt och Ragnhild Sahlboni. 

Av regeringen har Nationalförbundet er- 
hållit 1,500 kr. till resebidrag åt deltagarna i 
mötet. 

Elfte a l lmanna flickskolernötet halles' i .. 
~ i n k ö ~ i n ~  den 11 - 13 instundande juni. Ett 
rikt urval av överliiggningsaninen med olika 
inl'edare star på motetseprogram. Mandagen : 
den ' l5  .juni ar därefter 6nskilt möte ordnat 
för foreståndarintior och föreståndare vid flick- 
och. samskolor. 

. . 
Röda Korse ts  ' kviiinoförenirig har hållit 

sitt årsmöte. i Stockholm, &varvid de i tur av- . 
gående styrelseledamöterna omvaldes : 'fröken 
Eva. von Baumgarten, friherrinnan Ebba Rud- 



beck, fru Julia Svedelius och fru' Eva Upmark 
-med fru Anna Flensburg, fru Gerda Herlitz, 
fru Bertha Nordenson och fru Ida Sjögren. 
som suppleanter. 
. Revisorer blevo fru Ida Montelius och kap- 
ten Alb. Oldberg med 'fröken Selma Henric- 
son och kommendörkaptenen frih. Carl Sparre 
sqm ersättare. Till representanter i Svenska 
kvinnornas nationalförbund utsågos. fru L. 
Dyrssen och fröken Selma Henricson. 

Föreningens medlemsantal har under året 
ökats i Stockholm till 1,124 och i hela landet 

. till 11,500, och.förråden ha ökats i varde med 
25,000 kr. Arbetet för landstormens utrust- 
ning har utvidgats genom ett 50-tal lokalför- 
eningar. De folk- och elementarskolor, som 
upptagit Röda korsets arbete, äro sammanlagt 
493 till antalet. Under de två år arbetet på- 
gått ha i dessa skolor tillverkats 5,412 plagg. 

Under förra hälften av juni månad kommer 

Röda korsets kvinnoförening , att hål@ sitt 
andra allmänna 'möte i Malmö. Inbjudan här- 
till har utgått från kvinnoförbundets central- 
styrelse och från lokalavdelningarna i Malmö, 
Lund, Hvilan och Bara-Hyby-Mölleberga. 

Reservkår av sjuksköterskor. I samin- 
tresse med Röda korsets kvinnoförening ha 
några kvinnor i Stockholm tagit initiativ till 
bildande av en reservkår av sjuksköterskor, 
vilken skulle vara redo att i fall av behov er- 
satta de skolade sköterskor, som nu leda det 
direkta sjukvärdsarbetet p i  våra sjukhus. En 
första grupp av denna nybildade reservkår 
har redan genomgått en teoretisk kurs vid 
Röda korsets kvinnoförenings sjukvårdskurser. 
En praktisk sjukvårdskurs vid sjukhusen i 
Stockholm pågår nu under 2-3 månader för 
dessa reservister, som därigenom vinna sjuk- 
husvana och någon erfarenhet i sjukhusarbete. 

Notiser 
~öjeskultur av Ellen Key. (D. Y. G- 

Laboremus skiiftsei-ie VIII.) A.-B. ~ & m l  . 
tidens bokförlag. . , 

Jag, resonerade forr ntgon &ng med 
en .sk.6tsarn arbetaryngling, som troget 

. bevistade föredragen i Folkets hus för 
-att kultivera sin sjal. Han var inte 
nöjd med Hinke Bergegrens terminologi 
och hans ogillande av professor Wick; 
sel1 vid ett särskilt tillfälle' - efter vil- 

- ket. professorn fick Atnjuta nigon tids 
. ostörd vila i Ystad - var oförställt liv- 

ligt. Endast det bast valda uttryckssättet 
ar gott nog, nar det talas till folket, 

' tyckte han. 
Ellen Key skulle varit nöjd med den- 

ne unge man. Det ar den sorten, som 
lättast bör första .vad hon vill med .nö- 
jeskultur. 

Det ar 'annars nog inte s& lätt att ge- 
. nom undervisande göra proselyter p& det- 

ta falt. Den pedagogiska pekpinnen, 
som visar på. de produktiva eller: im- 

bokvarlden. 
'produktiva nöjena, ar i sig inte rolig. 
' Men efter detaljundervisningen lyfter 

Ellen Key upp saken pA ett högre plan. 
Det ar inte arbetaren för sig, av vilken 
hon begär nöjeskultur, det ' ar den som 
hon menar blivande bäraren av en mo- 
ralisk ock social nydaning, som hon an- 
befaller en "högre etisk och estetisk, 
kroppslig och andlig~kultur." .Han maste 
bli en bittre människa, och därmed den 
bättre tjänaren av sitt sociala ideal. 

Maii må se vilka framtidssyner som 
helst, men man ar Ellen Key tacksam 
för att hon s% starkt betonar nödvan- 
digheten av kultur-el1 utveckling för den; 
son1 hon anser skall komma att ta det 
nya samhället om hand. Och man öns- 
kar blott att hon måtte få ratt i sin dris- 
tigt vackra tro på att ett släkte skall da- 
nas, "för vilket vardag som helgdag, från 
uppvaknandet med morgonljuset till in- 
slumrandet under stjärnorna, bli fulla av 
andaktigt njutna fröjder". 
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Nygift på sommarnöje af Linda Öberg. 
Albert Bonniers förlag. . 

Linda Obergs. första bok hette "Sorn- 
margården" ' och kom ut 1912. "Ny- 
gift pa sommarnöje" ar hennes andra. 
Näs man läser dem, förvanas man över 
att en så pass obestridlig talang skri- 
ver bocker som desy.. 

Det är. en förbluffandi säker siil, ' en 
i svenska böcker ovanligt ledig samtals- 
ton - .som skulle vara ännu bättre; om 
förf. ej s i  envist höll på verbens plura- 
lisformer -, en miljöteckning, som nap- 
peligen kunde ha finare och skarpare 
konturer, och till sist en blick för naturens 
syner, som fångar in färgspel och lin- 
jer och skiftande ljus, så . som en 
konstnär kan det.' . 

Med allt detta har hon ingen sjalvsQn- 
dig röst och intet av, vikt att säga. l "Somr 
marboken" tala alltför högt igenkännligt 
Ellen' Keys och Karl-Erik Forsslunds stäm- 
mor, och hennes sista bok ar i sin char- 
gerade. käckhet endast ett jou,nialistkåseri, 
de verkligt bedårande natursynerna och 
den akta naturkanslan till' trots. 

av kvinnliga' författare, som Linda Öberg' 
av1 ivar i. en handviindning. 

E. K-n. 

Insanda . . böcker. ' -  

. . 
Hugo ' Geb'er: Rëiigioi ' och vetenskap av 

Sven LÖ@org. - Frihetsmännen vid makten 
,av Gustaf Stridsberg: ' . . 

Albert 'BOnnier: Huset s udden bro ok. Histb- 
rten. om en. familjs förfall av Thomas Manrz. . . 
Övers. av Walborg Hedberg. Andra upplagan. 

. 

- Kriget - d e t  förgångna.  Freden -fram- . ' 

t iden  av Charles Richct. Övers. av Hannes 
och ' Efr.aini,,Sköld. - Films. Noveller av Hen- . . 
nirzg Berger. - Nygift p4 sommarnöje. av 
Linda Öberg., - Hur man skall sjunga. Någ- 
ra praktiskavinkar av Enrico Carmo. Över- : 
sättning från engelskan. - 50 sätt. att till- 
laga maccaroni; sammanställda av A F. 

Aktiebolaget Hierta: Tunneln. Roman av 
Bernhard Kellermann. Övers. av Carl David 
Marcus. 

E t t gott synes den första . 
A.-B. Framtiden: Nojeskultur av Ellen . .  . ,  Key. ', 

boken haft med sig, för henne sjilvv. . (D.  Y. G.-Laboremus skriftserie VIII.) , . . 

En litterärt animalisk längtan efter P. A. Norstedt & Söner: .Om ~ver ige  till 
b a r n e t, vilken sannerligen ej verkade svensk ungdom. Föredrag och up~satser av . 

tilltalande, har hon där skrivit sig fri ifrån. h .An ~ ~ ~ ~ ~ d .  - K~vinnang hmnes ställning 
Inte ett spår finns kvar i "Nygift". Vid 
man dar återigen skulle kunna anmärka 
på ar ett affekterat begär att .framstå d 

oberörd av personliga förhållanden 
Om Linda Oberg ämnar skriva flera, 

böcker, skulle man vilja be att det blev 
om n y a . mänskor. Ty trots' den tyd- 
liga avsikten, att de skola vara y t t e r - 
l i g t  nya, verka de så pass efter, att 
man inte vet varför det skall skrivas en 
bok om dem. A v e n om den ar vida 
talangfulla're gjord an de 25-öresböcker 

, ' .  , . o  . . 

. - 

och inflytande i det gamla Grekland och Rom 
samt under kristendomens första århundraden 
av. farnes Donaidson. Övers. av August Carr. 

Wahlström 8r Widstrand :  rinnande skepp. 
Dikler av 'Karl. joh. Rådström. - Marie An- 
toinette, drottning af 'Frankrike. En Iattsinnig 
och olycklig kvinnas roman av 5 Prehn- von 
Deivitz. Övers. av V .  L. - Henri Bergson. 
Tänkesättet Bergson i dess grunddrag av Al- 
got Ruhe. - Gallsten och gallstenskolik samt 
Njursten och blåssten. Några rad och .anvis- 
ningar. 

. . . . .  
. . 
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COLLAN-OLJAN, 
världens förnämsta laderpre- 
servativ, gör skodonen absolut 
vattentäta och nzinst rlrcbbeit 

. varaktl;p.a. Finnes öfverallt i 
0: 75 ' och 1 : 25 per flaska. 

A.-B. COLLAN OWE- FABRIKEN,. 
T. O L S E N ,  Stockholm. 

23 

I * .  

Kvinnliga ju r id i ska  byrån 

l -' ' 

Wallingatan 12. 

a 

I A.-B. Hasselblad-Scholander l I dervisa i pianospelning. I 

A h .  te]. l83 36; 
Kontorstid : 10-3. . , 

Utför a l al s i a  g s juridiska uppdra$ 
26 

kopiera Edra bilder 

16 Hamngatan 16 Adress: Karlaplan 8, 4 tr. t. vänster, 
(Mitt för ~ u n ~ ~ t r ä d ~ ~ r d e n j  Stockholm. 

46 

. . 

Erin Blix,' 
1ära;inna i ~ i cha rd  Anderssons M u -  

sikskola, önskar under sommaren vis- 

tas hos familj på landet, mot. att. un- 

. A.-B.  ordi is ha Kompaniet. 

Textilafdelningen t hi ra Grafström, Stocliholm . . 

Permanent ntrtällning av färdiga och påbörjade arbe- 
ten &mt material. Rad vid inredning av vhingar  ni:n~. 

l Undervisning 
i Italiensk spets- och annan konstsöm. ' 

I Ständigt p i  lager dartill hörande material: 
I Svensk, Fransk och Bömisk Spetstråd. ' Rikhaltigt urval av Spetsmönster.' 

40 



F, E N G L U N D S  
BOKTRYCKERI. 

Drolttriiriggaitan 48 

S T O C K H O L M  . 
. . 

UtfZSr a l l ?  s lags ft5renfinigstryclr. . 

smakfu l l t  arbege och facila priser. ' 

: Lugna dej, pojkef . 
Det går p& ett 

par minuter 

HUSWARNA. SYMASKIN. 
I;ormdnZiga afbetaZningsviZZ&or 

53.000  ar Skor l 
4 par skor for endast 10 kr.! 

På grund. af att några stora sko- 
fabriker råkat i penningförlägenhet, har 
jag erhållit i uppdrag att realisera ett 
stort parti skor betydligt under till- 
verkningspriset. Jag för&ljer därför 
2 par herr- och 2 par dBmsnörskor, i 
brunt eller svart läder, högeleganta, af 
nyaste facon, storiek e* nr eller cen- 
timetermått. 

Alla 4 paren Rosta endast I0 kr. 

Försändas pr efterkraf från 

d. K L U G E R ,  Krakau 
Sebastyana 16, A 1888. 

Ombyte och återbetalning medgifves. 
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Hårets avfallande förekommes genom att 
hålla hår och hårbotten rena och fris från Mr- 
och hudsjukdomar. En mgngårig erfarenhet 
har visat, att Salubriti är verksrinit mot eh hel 
del .hudsjukdomar, och det är 'ett fullt' palitligt 
medel. mot mjäll, skiiggsvarnp och flera and- 
ra hårsjukdomar; såvida det anvindes i cnlig- 
het ined .bruksanvisningen. Sdubrin tillbmda- 
h%lles i Parfym-, Speceri- 6 P'igaffärer. I 
parti hos Geijer & C:o, Stockholm. ' 

~ckornrnerrderur nyh ercr fik saisorren : 
. -. ---. . .. -- 

Promenaddräkter 
. 

Kappor & Kjolar 
---A- 

Solida 'kvalitc?er - Biliiga priser. 
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