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N %r V i  här anniala Hertha till pre- 

nuineration för ar 1.922 Ila vi gläd- 
jen vands oss till en större grupp a$ &: 
relit intresserade än vad tidigare nå- 
gonsin varit fallet. Fredrika-Bremer- 
Förbundets sedan n%gra &r tillbaka 
planerade och under 1921 igAngsatta 
omorganisation har tillfort förbundet 
ett antal nya kretsar, och vi utga 
ifrån att de därigenom tillkomna 
ilya niedleinmarna i väsentlig ut- 
striickqi?g . önska prenumerera på för- 
bundets pressorgan. Det %r huvud- 
sakligen genom detta kretsmedlein- 
iilarna i .  olika delar av landet sättas 
i stand att följa förbundets arbete, 
medan. 5 andra sidan Hertha ävenle- 
des blir språkröret för de skilda kret- 
sarnas strammden och önskeniål i den 
m%n dessa vilja begagna sig härav.. 

En staende avdelning blir ocksa 
F r A n  F . - B . - F . - k r e t s a r n a ,  dar 
kretsangelägenheter oinnäi~~iias i no- 
tisform. 

I linje med Herthas uppgift att 
var,% ett niedlemsblad för förbundet 
och dess kretsiw &r dess givna upp- 
gift att i överensstäniinelse med för- 
bundets syften, med hjälp av det 
tryckta ordet, verka för frainjandet 
av billiga och rättvisa reformer av 

kriiii~omas ställ.ning dar sa ännu p&- 
fordras. M h g t  och niycket är redan 
up1)n&, ett till eftertanke bringat so- 
cialt sanivete och u tvedilingen sj alv 
ha m&Mört r n ~ o , ~ e n  viktig fr&s 
lyckliga lösning. Annat Aterstår &n- 
nu, saker so111 vi böra föra fram och 
kunna vänta att viinna gehör för: 
Genom utredande artiklar, genom iltt 
i tid upptaga en fr%ga och markera 
en opinion, vill och kan Herthn hjäl- 
pa en rättvis sak p2 väg. 

Hand i hand med arbetet för de 
principiella önskem~lens förverkligan- 
de sPlväl som för aktuella, rent prak- 
tiska frli,gors ordnande, kominer vi- 
dare Hertha, sh lkngt utryinn~et det 
medger, att genom artikl.ar i behö- 
riga iimnen biträda den sociala upp- 
1ysningsvei.ksa.m~het förbundet 'vid sin 
omorganisation givit en bredare plats 
än .förr. p5 sitt program. 

. Vid sidan av dessa huvuduppgifter 
bereder I3ertha soin förut r i m  för ar- 
tiklar av l~ulturellt, litterärt och all- 
mänt intresse. I K r i n g b l i c k koin- 
mer allt framgent att lämnas en re- 
gelbundet Aterkoi.im,znde resumé av 
vad som försiggar av vikt i andra 
länders kvinnorörelse. Under rubri- 
ken N o t i s - e r  f r A n  b o k v ä r l -  
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d e n recenseras Arets, framfbr allt de a n s t a l t eller i b o k h a n  d e l. Pris 
kvinnliga författarnas, mera berpärkta - för po@upplagan är: år kr. 650; 
böcker. l/, Ar kr. 3: 50; '1, år kr. 1: 90. Lös- 

Tidskriftens pris &r oförändrat. nummer 65 öre. 
F ö r b u n d s m e d l e m m a r  erhalla R e d a k t i o n  och e x p e d i t i o i i :  

sillunda Hertha till ett pris av kr. 48 KlarabergsgatanII, Stockholm. 
5: 50, . varvid prenumeration sker di- R e d a k t i o n s t i d: Tisdagar och 
rekt genom F r e d r i k s-B r e m e r- fredagar kl. 1-3. Allm. tel. 48 50, 
F ö r b u n d e t s  b y r a ,  48 Klara- ~ i k s  tel. 2762. E x p e d i t i o n e n :  
Uergsgatan, Stockholm. K1. 11-4 varje söckendag. Allm. 

I c k e - f ö r b u n d s m e d l e i n l n a r  tel. 4816. Riks 2762. 
prenumerera % n a r 111 a s t e p o s t- Reda kfionm. 

Förestandarinnan vid Förbundets sjuk- 

skfilerskebyrli i Stockholm fröken Sally 

Pcterson har den 15 november d. a. efter 

1Ang och trogen vakt avgatt friin sin be- 

fattning. 

Nar förbundet p& hösten 1902 beslöt 

uppratla en sa,rskild byra för sjuksköter- 

skor, skild frlin förbundets övriga plats- 

förlnedling, var nian lycklig nog att finna 

en person sa skickad att ataga sig värvet 

alt organisera denna arbetsuppgift som 

fröken Sally Peterson. Sophiasystern, 
med en rnAngArig erfarenhet &val p& 
den privata sj ukvbrdens som anstaltsjuk- 
drdens omrAde, nied ett brinriande in- 
tresse för sjuksköterskekallet, med höga 
ansp r~ k  pSi dess utövare förenad med 
för.itlielse för de svhigheter som äro 
c~~.iidgiingliga i detta speciellt ömtaliga 

arbete, besatt hon de egenskaper, vilka 
utgjorde en horgen för att förbundets 
önskan att p B  ett effektivare sitt än hit- 

o 

tiiu kunnat ske gagna stival allmanheten 

soni sjuksköterskorna skulle bliva för- 
verkligad. Nar verksamheten startades 
hade visserligen Sophiahemmet och Röda 
Korsets sjuksköterskehem existerat i flera 
&r och dar i f rh  kunde behovet a r  sjuk- 

sköterskor delvis tillgodoses. hlen ett 
stort antal sjuksköterskor, ävenledes med 
god utbildning, tillhörde icke de nämnda 
institutionerna. Har ville nu förbundet 
ingripa samlande och stödjande och söka 
fR till stand en sjuksköters.kegrupp, för 
vilken man kunde piitaga sig ansvaret 
gentemot lakarna och allmänheten. 
Varmt intresse, talamod, stundom strang- 
het ha behövts för detta sovrande enande 
arbete. 'Att det har lyckats ar syster Sally 
Petersons förtjänst. 

Sjuksköterskebyråns dagliga rutin mzd 
expeditionsgöromZi1, korrespondens, mot- 
tagningar och utredningar ar  synnerligen 
krävande för en person - b y r h  maste 

bl. a. vara tillgänglig dygnet om och för 
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att forest andarinnan skall kunna kanna 
sig ledig mAste hon först kunna sätta 
sin ställföreträdare in i vad som skall 
iakttagas vid eventuella sjukbud in. in. - 
men detta har icke hindrat att de '19 Aren 
iiro rika p& initiativ.' Behovet för sjuk- 
sköterkkorna av bättre och billigare bo- 
städir an de oftast ha tillgAng till hade 
lange gjort sig kännbart och oförtrutet 
arbetade fröken Peterson för tillkomsten 
av ett hem, dar sjuksköterskorna vid le- 
dighet frAn arbetet kunde känna trevnad 
och vila. Ar 1906 kunde ett sAdant hem 
förenas med sjuksköterskebyran. I hem- 
met, över vilket förestandarinnan alltjiimt 
utövat tillsynen, ha c:a 17 sjuksköterskor 
itrligen Atnjutit möblerad bostad, varme, 
lyse m. m. pA synnerligen fördelaktiga 
villkor. 

Med öppen blick för det sammanhal- 
lande och livgivande moment, som tillfö- 
res en kar genom besittningen av ett eget 
pressorgan, lat hon inga svarigheter av- 
skriicka sig vid stravandet för detta mal. 

I fröken B. Wellin hade hon en varm 
bundsförvant, mRnga andra sjuksköter- 
skor vunnos ocksa för företaget och Ar 
1909 började Svensk Sjukskötersketidning 
utgivas. Alltifran början har fröken Pe- 
terson varit ordförande i tidningens sty- 
relse och verksamt deltagit i dess redige- 
ring. 

Fröken Petersons framstaende förmaga 
som undervisare och föredragshallare har 
p4 mfingfaldigt satt utnyttjats. SA har 
hon i alla ar undervisat i sjukvfird och 
hygien vid högre yrkesskolan vid Grev- 
turegatan; hon har hfillit instruktionskur- 
ser pfi Sabbatsbergs sjukhus innan under- 
visningen var sfl ordnad som nu ar fallet. 

Att hemmens kvinnor, speciellt mödrar, 

borde aga kunskap i sjukvardens ele- 
inentara grunder, insåg fröken Peterson 
vara riv största vikt och hon anordnade 
darföre under flera Ar mycket besökta 
sjukvArdsku&er. Sedan emellertid dylika 
kurser upptogos av andra och annat ar- 
bete mer och mer lade beslag pA byraföre- 
standarinnans tid, har det p& senare Aren 
mest varit vid de av Svensk sjuksköter- 
skeförening av 191 0 anordnade repeti- 
tionskurserna 'som hennes lärartalang bli- 
vit tagen i ansprak. 

Det har fallit sig naturligt att vid denna 
'hastiga Aterblick tala i förfluten form, 
men alla för sjukv8rdsfrAgor intresserade 
hoppas att syster Sally Peterson ännu en 
IAng följd av Ar skall verka b!de som un- 

dervisare och hjälpare med rad och dAd 
p& det omrade, som .knappast kan !md- 
vara hennes erfarenhet 'och insikt. Hon 
har visserligen Atervant till det gamla 
hemmet i Kalmartrakten men inAnga hem 

och hjärtan st& öppna för henne i Stock- 
holm och nihga iiro nog de intressen, 

soni kalla henne hit. 
. Ett bevis pA sj~kslcöterskornas minnes- 
godhet fick hon röna dA hon nyligen fyll- 
de 60 Ar. Ett album med narrnare 200 por- 
tratt av kamrhter framliimnades da, Atfö1,jt 
av en penninggava. Härav skänkte fröken 
Peterson 1,000 kr. till en fond, som till- 
kommit p& hennes födelsedag 10 Ar förut. 
En enskild givare hade d5 överlämnat.en 
summa pfi 5,000 kr., vars avkastning ar 
avsedd till hjälp At digon sjuksköterska i 
behov av nAgot tillfälligt und.erstöd. 

Vad Sally Peterson verkat för sjukvar- 
dens och sjuksköterskekfirens - höjande 

kan icke nog högt uppskattas. Att denna 
verksamh.et iigt rum under .förbundets 
egid är  för forbundets styrelse en källa 
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till rik tillfredsstiillelse. För alla rättvi- 
sa förbiittringar i sjuksköter&ornas ställ- 
ning har syster Sally franigiingsrikt ivrat, 
mot allt som tenderat att sänka. sjukskö- 
tersliekallet har hon gfitt i. bräschen. Fullt 
har hon givit sig At sitt arbete, med fast 
tro pA dess egen inneboende segerkraft 

har hon begagnat alla tillfallen att höja 
och f6rdjupa uppfattningen . om sjuk- 

basta i ett människoliv 5r dess arbete i 
kiiïlek och tro." 

* 

Till fröken Petersons efterträdare har 
styrelsen antagit syster Alliild Elg, som 

länge tillhört förbundets sjuksköterske- 
grupp och statt förestandarinnan iiara i 
arbetet sanit flera ganger skött vikariat 

vardskallet hos dess utövare. De ord som vid b y r h  Efter sin 
Svensk Sjukskötersketidning tagit till sit-t under mknga ar varit 
niotto kunna tillämpas p3 henne: "Det 

P - .  - - i  

utbildning liar hon 

verksam i sjukvbrd. 
SIGRID ULRICH. 

.-F.-styrelsens ordinarie höst- 

C örbundets denna var beslutade omor- 
1 ganisation medförde stadgandet av or- 
dinarie styrelsesam~nnntriiden saviil pii va- 
ren som p& hösten, da de i landsorten bo- 
ende styrelsemedlemiiiarna tillsammans 

.. . 
med Stockholmsledamöterna ha att be- 
Iiandla förekoniniande ärenden. Det för- 
sta av dessa ordinarie höStinöten agde 
rum i Stockholm 25-26 riovember. - 

Förutoni Stockholinsnied~lemmarna vil- 
ka SA gott som mangrant niirvoro, del- 
togo i styrelsemötet fren landsorten: fru 
F. Björknian, Norrköping, docent Hilma 
Borelius, Lund, fru M. Eknian, Mariestad, 
doktor Martha P:son Henning, Uppsala, 
fröken Th. Kullgren, Göteborg, fru L. 
Odencrantz, Boriis, -fru E. Q~iensel, 
Malmö, grevinnan L. Stenbock, Linkö- 
ping, och fröken J.  Wallerstedt, Orebro: 

Det iirende som franiför allt tog styrel- 
sens tid i ansprak var den s o c i a  l a 

ordnande och därvid särskilt det vikti- 
ga momentet u p p l y s n i n g s n ~ m n -  
d e n s tillsättning och val av dennas nied- 
lemmar. Man var i f r h  början klar med 
att en dylik central i Stockholm vore 
nödvändig, d& dGrifrAn hjälp i arbetet 
kunde givas de skilda kretsarna. Till le- 

damöter i namnden utsiigos fröken Sig- 
rid- Björklund, fröken Riith Mathiesen, 
fröken -4xianne Thorstenson och fru Liz- 
zie Tynell,. f. Moll, namn som garantera 
den sociala litteraturlcunskap, som ar för- 
utsättningen för att nämnden fyller sin 
uppgift, . den nödiga -arbetskraften 
och darutöaer i ett fall. ocks3 
det intima bandet med förhuil- 
dets a l lmhna verksamhet. Namnden 
kommer nu hl. - a. att sta till reds med 
anvisningar pA litteratur, ge rad i fr5iga 
on1 föreläsningar och kurser och ange 
riktlinjer för den s5rskilda upplgsniiigs- 
verksamhet angiiende aktiiella samhälls- 
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in sig p&. 

En andra viktig fraga var A.p e l r y d- 

s k o l a n s  n y b y g g n a d s p l a n ,  vil- 

ken preliminart gillades i viiiitan pli upp- 

delningen ' av vinsten f rAn det Apelryd- 

och Ri'n~forsaskolan av staten beviljade 
peniiingslotteriet. 

Till utdelning ur  F l e e t n7 o o d s k a 
f 'o n d e il bestämdes' fem livstid,speiisio- 
ner fi 400 kr. vardera. Pensionärer blevo 

fru M. O. Maln-igren, Norrköping, fröken 

A. L. Kacksell, Gamleby, fröken H. Ch. 

Rosén, Nybro, fröken E. Ugarph, Linkö- 
ping, och fröken H. Akerhielm, h!l,41illa 

kyrkby. 

Vidare meddelades att ett pensionsriim 

blivit ledigt i Z a n d e r s k a f o n d e n, 

vilket sliledes kunde sökas.  äru utöver 
förekoniino en hel .del andra ärenden, SA- 

soni faststiillancle av stadgar för nya kret- 
sar, decharge för skolorna, val av reviso- 

rer för en del olika avdelningar m. m. 
En kortare resumé :iv de n y j  liarna- 

viirdslagarna liiinnades andra samman- 
triidesclagens micldag av fru &rtrud Tör- 

nell. PA grund av den strängt upptagna 

tiden gavs emellertid icke tillfälle att g5 

närmare in i det intressanta iimnet. 

Samma dags afton redogjorde fru Anna 
Wicksell för koi~iniittéerna inom Natio- 

nernas förbund. Det instruktiva föredra- 

get var av särskilt virde i det samman- 

hang det gavs, styrelsen hade ännu obe- 
handlade tvanne h5nviindelser frhn in- 

ternationella kvinnoli~ll om F.-B.-F:s 
niedverlian vid nämnande av kvinnliga 

kandidater till tvii.niie av N. F:s konimit- 

téer: ' kommittén fiir .bekampandet av han- 

del med kvinnor och barn och hygien- 
kommittén. 

kled avseende pil den första kommittéii 
stannade styrelsen i beslutet att föreslfi 

M:me Avril de St. Croix, Frankrike, detta 

i överensst5niinelse inec! Internationella 

Rösträttsalliansens förslag, men tog som 

sin- andre kandidat i samma koininitt6 

fröken .Clara \Vahlström, i stallet för den 

av . alliansen föreslagna fröken Henni 

Forchhaminer, Danmark. Fröken Clara 

WaI~ilstrCims kiinda, alldeles sarskilda 

kompetens att syssla med de fr8gor som 
inom kommitténs omrfide gör vi- 

let naturligt och givet fr5in vilrt h811. 

Till medlem av Iiygienkommittén beslöt 
styrelsen för sin del föreslfi doktor Alii18 

Sundqvist, sfisom företrädare av ett land 

med en sli framskriden .lagstiftning soin 

vArt i frliga .om särskilt vissa smittosam- 
: . ... 

ina sjukdonlar. 

Efter dessa fragors avgörande lidtcig 

det siillskapliga samkviin, ~iilket stått' s h  

sista punkten .pA mötesprogrammet. " 

. . 

: 

. . .  

Ileii första mötesdagens afton hadc 

Stockliolmskretsen sörjt för. Som ett 

lcd i den sociala iipplysningsverksamhet. 

F.-13.-F. tagit upp i och med sin omorga- 

nisation hade kretsstyrelsen ordnat ett of- 
fentligt mote i R. F. U. M:s stora sal, var- 

vid professor C. talade om 
V i i r l d s k r i s e n  o c h  des ' s  s b c i a l n  

i n ii e b ö r d. Det brännande aktuella 

.spörsmalet och föreläsarens namn hade 

lockat den stora publiken, som med gi- 
rig uppmärksamhet. följde den djuptlo- 

dande undersökning av de abnorma eko- 

nomiska och sociala förhlillanden världs- 

kriget framskapat som här gavs av den 
vetenskaplige specialisten i fragan. 
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I Dornburgs Goetheslott. 
Översättning från förf:s manuskript. 

S taten gör det inte gärna. .Men när 
den föreskriver det som en ovillkorlig 

plikt för sina medlemmar, maste den 
ocksa till slut själv uppfylla denna plikt. 
Och den tillsäger varje husägare: du far.. 
icke skicka av din hyresgast från ditt hus 
utan att en annan vbning anskaffats M 

Iionoiii . 
I detta icke s& vanliga läge av förplik- 

telse kom staten, da den ville saga upp 
en väninna till mig, som bodde i Dorn- 
burg. Staten inrättade där en krukma- 
kareskola. Dar förfärdigas inget annat 

lergods än de oss thyringar välbekanta 
blfia, 'gröna och bruna lerkrukorna och 
lerfaten med de vita prickarna och i de 
modeller, soni äro den natta specialiteten 
för alla hantverkare har i lergodsfacket. 

'Men. staten protegerar nu. en gling sin 
krukmakareskola, och s& maste den ju 
harbirgera Iirare och elever. 

Den nästa Atgärden var alltsa att min 
darvarande väninna och kollega sades 
upp - och den därpa följande att man 
pliktenligt maste stalla en annan bostad 
till hennes förfogande. ' 

Och s& erhöll hon som ersittningsbo- 
stad "kuskkamrarna" pli Do-rnburg. 

'Kuskkamrarna äro precis vad' de kal- 
las för. De ligga alldeles under taket och 
vor0 de förutvarande hertigliga och sena- 
re storhertigliga kuskarnas rum. De äro 
laga nied vita takbjälkar och grova vita 
hriidtak. Väggarna nymalades till in- 
flyttningen och en viss lokalitet - som 
kilskarna umburit - inrättades, vilken 

komfortabla nymodighet kostade staten 
sina 14,000 mark. Men staten mastc, 
som varje kommunal husGare, sörja för 
sina uppsagda hyresgäster. 

Detta oaktat, av allt för stor komfoft 
lida annu i dag inte kuskkamrarna i Goe- 
theslottet. Huru hänförande de äro - 
det gar endast sa småningom upp för den 
ständige invanaren, i alla dess intima en- 
skildheter. 

Sedan nagra veckor tillbaka ar jag hiir 
som lycklig gäst. De bada 16ga och breda 
fönstren i mitt rum vetta ut mot slotts- 
terrassen, frAn vilken den övervuxna 
bergssluttningen stupar brant ned i da- 
len. Därnere vidgar sig den breda Saale- 
dalen med den stilla floden, som likt 
ett slingrande band flyter fram mellan 
strandängarna. Mitt över ligga mjuka 
höjder beklädda med bokskogar, soni 
skimra blsaktiga i skymningen. Harli- 
gast iiro manskensnätterna över dalen - 
längst nere speglar manen sig i vattnet 
och töckenslöjor sväva över floden och 
bgarna. 

Goethes skönaste dikt faller en här i 
minnet: 

 ulle est wied.er Busch und Tal 
Still mit Nebelglcmz, 
Lösest endlich auch einmd . 

A4eine Seele gam. . . 
I slottets första vaning ligga de tre ruin 

Goethe bebodde. I hans arbetsrum med 
de bedarande och inbjudande möblerna 
från "Schiller- och Goethetiden" - som 
folket har kallar empiretiden - 'ar ' det 
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niest förtjusande en vacker gammal in- 
lagd sekretär. När man slar upp klaf- 
fen, ser man in i mellandelen av sekre- 
tären som föreställer en teatersal med 
inlagt rutat parkettgolv och med av pc- 
lare uppburet tak. 

I rummet bredvid finns emellertid en 
vida enklare mögel av samma slag. Och 
det ar  den sekretiir vid vilken Goethe ar-, 
b.etade. 

"Herr Geheimeradets" fönster vetta dels 
mot slottsterrassen - liksom sovrum- 
mets - dels mot parkens baksida, som 
hiir bildar en stor rundel av urgamla 
kastanjetriid, i vars mitt ligger en liten 
vattenbassäng, diir '"hovträdgardsinästa- 
rens" duvor samlas och kuttrande dricka. 

PK andra:sidan trapphuset ligger fest- 
salen. Den ar vackert panelad och malad 
i dunkelblAtt. Portriitter av Carl August 
och andra, äldre kungliga högheter, fina 
gamla tavlor, hanga p& viiggarna. PA ena 
sii-iggen star den berömda. dubbelsoffan, 
oerhörd i sin- ISngd, pB vilken Goethe och 
Carl August brukade sträcka ut 'sig fran 
v:ir sitt hfi11, and l  endast nfiende var- 

- andra med taspetsarna, och ligga och be- 
ratta Iiittfardiga historier för varandra. 

De harligaste av breven till fru von 
Stein ha skrivits har p5 Doïnburg. En 
gang skickade ocksa Goethe till den fil- 
skade IiiirifrAn versen: 

Ich bin nirgends geborgen, 
Sognr bis zur li~eblielien Sade hi,er 
Verfolgen nikli meine S.orgen - 
'End meine Liebe zu #dir. 

Det finns ytterligare tv& slott i Dorn- 
burgs slottspark, det ena, den s. k. mit- 
telbyggnaden, iir ett vackert, enkelt ba- 
rockslott, dar Carl August bodde. Det 
"gamla slottet" iir vii1 bibeliCillet och iir 

uppfört i tidig borgstil. Det ar  det minsi 
anmärkningsvärda av de tre slotten. 
Tradgarden ar  enastaende skön med sina 
terrasser, bastioner, brokiga blomrabatter 
och de fordom kortklippta hackarna, vil- 
ka nu sedan länge redan vuxit till över 
manshöjd och som nu endast sta som 
höga gröna väggar. 

,Av och till hör man har uppe i mitt 
rum liksom trippandet av en liten far- 
hjord nere i Goetherummen. D% visas 
slottet för d g o n  skola. Aro vuxna med, 
kan man vara saker pfi att ffi höra plöts- 
liga, gällt uppklingande toner 'fran den 
gamla spinetten, som förskräckt Ater för- 
stummas. 

För det mesta ar  det en gammal träd- 
,giirdsmästarfru, som visar slottet och som 
har. lart sig utantill vad som ska sagas 

.om det. Men om nligon fragar om nagot 
därutöver, svarar hon: Tcivlan? Det ar '  
en mycket märkvärdig tavla. Den är det 

n;fgot särskilt med. Och efter en, stund 
koiiinier det, heinlighetsf'ullt: -Den sa- 

ligen avsomnade herr tr~dgArdsmästaren 
Bechstzdt - han 18r nämligen haft reda 
pfi det. 

Tyvarr är sedan nagra Ar tillbaka 
Bechstadt, der1 gamle hovträdgArdsmastn- 
ren, död, vilken, som inan pdstir hiir 
i byn, skulle varit en direkt ättling till 
Carl August. Han ha.de ämne i sig till 
det.' Den samtliga befolkningen i byn 
kallade han: "den geniena pöbeln". Om 

Goethe talade han djupt vördnadsfullt 
och alltid i tredje person pluralis. "Hier 
haben der Herr Geheimrat von Goethe 
gar oft gesessen." Vi iakttog0 ocksa d3  
att han sade: "Das sind der Schreibsekre- 
tar vom Herrn Geheimrath", nar han vi- 
sade' den vackra möbeln i Goethes ar- 



betsrum.. Mindre bekant ar  att den gamle 
. .?Sechstiid.t en ..gfing: lär ha: sagt.:. '.'O,m- son- 

$agarna rör jag mig inte ur  flicken, dfi 
ger jag a U d i e n s hos nig;  i mina rum." 

Han brukade ockdi saga om sig . sjalv: 

"Jag har sa' att saga vuxit upp ur Goe- 

thes sköte." . . 

Den gamle Beclistiidts efterträdare, en 
- .. viinsliaplig ung man, pretenderar inte att 

ge nilgra audienser utan inskränker sig till 

att - halla slottstradgarden vid fortgfiende 
blomstring, att sköta de traditionella du- 

vorna och att mecl sakkunnighet berätta 
om slottet för friindingar. . 

Dröjer man emellertid allttför Iiinge pa 
terrassen om kviillarna, kvarhallen av 

inanskenet och dalens töckenbilder, kan 
clet liitt hända en att nar man .mot mid-. 

- natt, ensam, stiger uppför den breda 

slottstrappan, hör man bakom Goethes 

.dörr ett svagt rasslande och ser ett ljus- 

sken .tranga fram genom dörrspringan - 
alldeles säkert inte skenet från fullmanen! 

Nej, fran herr geheimeradets arbetslam- 

pa, dar han till sent p& natten ännu sit- 

ter och skriver vid sin vackra gamla sek- 
retär - antingen dikten till m h e n :  

Fiillest wieder Busch und Tal 

eller ocksb det härligaste brevet till fru 

von Stein, där det heter: 

Ich bin iii Liebe zu dir  ersu unken 
41s h2tt .ich von ileinem Blute getrunken - 

vem kan veta sa noga nar man 

vid midnatt smyger förbi Goethes dörr 

för att konï.ma upp i sin egen .medfarna, 

bedarande kuskkammare? 
TONI SCHWABE. 

- . -  Från . F.-B.-F.-kretsarna. . . 

F.-B.-F.-kre t s  b i l i d a d e s  i Y s t a d  den 
14 .novembler efter föredrag av fröken S 
Laurell om ,F.-B.-F. som neutral kviiinofiir- 
 ening.^ En interims tyrelse på 5 personer 
ti.llsaltes, vilken dock redan den 21 novein- 
ber som s tdm salfes ur funktion, d5 
kretsen denna adag koiifiitukzwde sig och 
vdde o~diiiarie styrelse. I denna ingick in- 
terimslyrelsens medlemmar, #röken A. 
Fridman, friherrinnan A. S tael von Hols teiii, 
fru A. Stenberg, och fru !M. Strandberg samt 
nyvaldes fröken B. Holmer, frök:en O. Jons- 
son, fru A. Nilsson, fru H. Persson och frö- 
k-en I. Witllioff, med fröknarna G. Bjur- 
ström, E. Sttranidberg och fru A. Weriisledt 
som suppleanter. Ordförande blev frili. S tael 
von Holsiein, vice ordföra.nlde fru Maja 
SLrandberg, sekreterare fröken 0. Jonsson, 
vice sekreterare .fr&ken E. Slrandbrg och 
kassaförvalhr Fru A. Stenberg. Kretsen räk- 
nar redan .el t 00-tal nmdlemmar. 

D e n  n y a  B å s t a d s k r e t s e n ,  som vid 
sitt bildande tillsatte en iiiterimstyrelse på 
fem personer, har vid nyligen hållet sam- 
manträde kallat ytterligare fem att utgöra 
slydsen. Till ordförande valdes fru R. 
Nilsson, till vice o~dförande fru S. Forsberg, 
tt11 sekreterare fröken E. Lundberg och till 
k~assaförcaltarc fru S. Graff. Ovriga styrel- . 

seniedleiiiinar .blev0 fröken M. Graff, fruar- 
na. Gu.dmunsson, Hammnrlund, 'Hjort och 
Olsson. 

K r e t s  i M j ö 3 b y  bil-dades den 18 no- 
vember vid ett möt-e i centralskolans sam- 
lingssal, efter föredrag av fröken S. Laurell. 
En i.nkrimstyrelse ItillsaLLes besdaende nv 
fru E. AMvén, fröknarna E. Cnattingius, T. 
Flinta, fru G. Gerholm och fröken L. 01s- 
son. 

K r i s t i a n s  t n - d s k r e  t .sen hade clen 
1.5 november ett talrikt besökt möte under 
ordförandeskap av kretsens liedersordföran- 
de fröken Anna Möller. Flera nya n~edlem- 
niar anteckna.de .sig s& alt antalet nu uppgar 
till 106. . Stadgar antogos och revisorer vnl- 
des: rektor B. Sjövall och fru S. Franzén 
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med fröken A. Ripa oeh fru 1-1. Andersson 
soni ersiitture. Kviillens föredrag hölls av  
fröken S. Laurell soin laninade en överblick 
;iv F.-R.-F:s iiu 37-a~ig:i' verksamhet.. 

J ö  n k ö p i n g s k r e  b s e i i  :hade den 17 
iioveinl~er n i ö k  , å Ynglingaföreningens hör- 
sal, ac14r. fröken S. Laurell .blande oni .F.-B.- 
F:s upp@ft soni neulral ilkviiinoföreniiig». 

M a l m ö k r e t s le n hade ,den 10 novein- 
ber '  iiiö~le ?i S.bdt HindIu~g ,  varvid kretsens 
o~clförnnlde, fru E. Quensel, redogjorde i'ör 
föiibiiiidets brsniöt-e. idleniin 74r och den dar 
beslirliilde oniorganis:~.l-ioneii. Xyrkoheide 
A. Lysmder höl:l d i rpå  ett föredrag oin 
»Gustav A~dolfsmi~ii.i~eii i leii katolsk bygclm 
och vid Idel .ai~im:ecade sainkviiin soin sehare 
vidtog gav fröken. Signe Widell prov på sin 
v4ilkanlda och alllid högt skattade ~ecitslions- 
t.iilzng. 

I< ï e t  .s e n L u li d iii e ld o ni n e j d hade 
den 14 november saiiin~a;n~h-a~de på Grand 
Hol~ell uuixcler ordföixnuhskap av ,docent Hil- 
ina BoreXus," mrvid .förfaktar.en Axsel Ahl- 
nian hö11 ett sakrikt .och ined intres.se åhört 
föredrag Imtillxt "Nyttokonsten", vilket taln- 
ren i l l~is~t~erade niad några prover på Orre- 
fo.rsglns .sainst Rörstrasrcls- och Gustavsbergs- 
porslin. EfiterAt var ,sn~iikväiii ianor.dnat. . 

O r e:]:, r o ,k r e ,t s e n Iiade .Ileii 29 novein- 
ber .s:iinniai1t.r3de Q Risbergska skalan,. wir- 
vid b'eslu.1 fa.liladles om rrtt i februari niistta 
Qr.anor.diia en. kurs i stxtsku:nskap urned rek- 
tor Odhner,, Fa:llingsbro, so111 ledare. Dess- 
utom 'beslöts a tt en del  andra föreläsningar 
skulle anordnas unicler iden narmas4e tiden. 
Till styrelse vrbdes fröken J. Wallerslecl t, 
o~dförancle, samt frii E. Li.nd, fru Arndorw, 
fru Hziner, f r ~ ' E ~ i s : ~ b e t h  I<or:lsson, f r u  Signe 
Lundgren, fröskeii Ella Löwegren, #röken 
Valborg Ors,lröin och fröken Ada Arwsds- 
son. 

Vid mötet beslöts akt .kretsen skall .iiig& 
i Orebro lans, .bflciniiigsförl~~i~i~d. 

G ö t e b o T g s k r e t s e n ha r  under höslen 
en  serie föreläsningar i sociala am- 
nen. Den "3 noveniber före1ast.e professor 
P. O. Gränström över anket :  .Varuti' består 

.det s. k. .demokratiska geiion~brottet i vårt  

.Iand?m, ~clen 10 iiovember över .Svensk re- 
. gering på parkanieiiiarisk gruiidm; den 17 no- 
veml~er håller direktör Th. Wijkandmer. före- 
drag orii wSoci:lltörsakiirig»; iden 24 nov. pro- 
fessor P. 0. 13äckström on1 »Vår koniinuna- 
la självs~~yi:else»; den 1 ,dec. doktor Rurik 
i-Tolm bin 'n~veiiska .kyrkans plats i vårt  folks 
liv,; oden 5 och 12 dec. docenten S. Helander 
oni .T<onijunhturer joch ikriser~. ' 

Förel5sningarn:a, som' IiAllas i Chalperskx 
inslilutets liögtidssal, äro avseddn iiven fö r  
allm&nlielen.~ 

S t o c . k h o I r i i  s k r e  t s e n s  ver 'kga 'n i -  
he . t  har  under höst& lagts pS ett intim& 
och mera personligt .arbek av kretsstyrelsen. 
Mindre sanikväin p å  förbundels lokal, till 
vilka personer u l o ni krelseii inibjudas, ' li,a 
aiiordiints .och ha r  inan &i-vid letts av tan- 
ken M kunna iiilressera särskilt ,de mbe- 
kande kvinnorna pi d i k a  omriden för F.-B.- 
F:s uppgifter. . lhr jan gjordes den 16 110~. då 
e t t ii t& m l a l  represent:inter för skilda sam- 
ni.anslutningnr, kviiinor i .stal@ns tjänst, sla- 
clem  itv vinn liga !tjiiiisteinan, kvinnliga konto- 
rist- och o expedit fören inge ii ni. .fl. samla.cles 
och efter ekt kor.tare inledningsföredrag av  
krestsens ordförande, ,fröken E. Klemail, dis- 
kudera.de .ii~trasseg&ni e n . ~  kapen inel.lm f ö r- 
bundet och. de  i tjiinster och anställningar 
gr,belaride kvinnorna.. 

.Deii 2 och 9 december ha saniniankoni- 
ster ine@ represen.tan.ler för en. ode1 arbe- , 

tarungclorn ägt rum, där  niöjlighelternn 
all: nied initresseralde Iiirarirmors hjälp bilda 
tu:diecirk;lar ~debattem~ts. 

Den 25 november hade ikretsen, i samband 
med F.-B.-F:.s s ty ite1sesa.iiiii1~ilialraid.e~ .anord- 
ii.wl ett: stort offenl.l.igt inöle .i K. U. ,M:s Iiör- 
sal, varviid professor Cassel ta1sd.c över ani- 
net  »Viirldskrisen od i  dess sociah inne11öi.d~~ 

F.-B.-F:s M n .l ni ö .k r e .t s :har till ansökan 
an~näl t  tvänne stipencllier u r  Cederlio'1msk.a 
~doii~i.tioiisfonid.eii A v.aidera 1,000 kr. Rätlig 
het %tt söka slipendiet h a r  kretsen tillhö- 
ra:t~de ung obemledl.a~d !flicka, och syftet a r  
geriomgåen~de av s lud ieku~s  vild niagon .av för- 
.bulidels sk~olor, vid Apelryd, Rinifocsa e lk r  
yrkesskolan i Stocikh~oli.n. 
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Leonora Kristina LJlfee 
En hinnoprofil från 1600-talet; 

II. 

Urider den tid Ulfeld var ute pA sin 
franska ambassad, medan Sinnu lyckans 
sol log (iver honom i det danska fiidernes- 
landet, hade han i Köln samniantriiffat 
med en dQ högst olycklig man, den lands- 
flyktige konung Karl II av England, som 
lian förstrickte en ganska betydande pen- 
iiingesumma. Som denne nu ater kommit 
1x9 tronen siindc Ulfeld grevinnan Leonom 
liristina över till England att av honom 

söka AterfA vad man rättmätigt hade att 
fxdra.  Hade konungen varit en hederlig 
karl hade han naturligtvis utbetalat detta 
Mopp. Men s& skedde icke. Tvärtom 
gjorde lian sig salter till en av de nes- 
ligaste handlingar man - gärna vill tanka 
sig. Vid ankomsten till England gjorde 
genast danske ministern anhallan om hen- 
nes utlämnande. Officiellt skedde icke 
detta. Pro forma lät konungen insatta 
henne p& Dowers kastell, och vid ett till- 
fälle, dA hon erhallit tillatelse fara ut pa 
promenad, passade s& danske ministerns 
legater p& att gripa henne. Som fånge 
fiirdes hon nu till Kopenhamn. 

Vid ankomsten dit blev hon visiterad 
ii!pil Itroppen, och de juveler som hon sökt 
dölja i sitt har blevo skoningslöst henne 
frhtagna. Hon insattes nu pil Blaa Tornet 
i Kiipenhamn, ett doitida svbrt fiingelse, av- 
sett fiir de grövsta brottslingar. I tjugu- 
tv5 Ar fick hon sitta kvar dar, utan att 
iitigonsin mera triiffa maken, som efter 
varjehanda Svcntyr hastigt avled i Tysk- 
kind 1664. . 

Det var ett sannskyldigt martyrskap 

denna rikt begavade och hart prövade 
kvinna miiste utsta under fängelsetiden, 
och man förstAr icke den kunglige bro- 
dern, som kunde tillfata n4got s%dant. 
Men lian var en svag karaktär, som styr- 
des av sin högmodiga och grymma ge- 
miU, Sophia Amnlia, vilken försvurit sfg 
att tillintetgöra allt vad Ulfeld hette. 

Grymheten gick slutligen sh 1Angt att man 
fcrbjöd grevinnan ~ l f e l d  att med arbete 
fijrdriva den langa fängelsetiden. Hon 
slikte emellertid det oaktat finna pR rAd. 
Sfilrinda omtalas att hon rev upp sina sil- 
kesstrumpor för att med tillhjälp av trä- 
pinnar sticka nya igen. Sedan lyckades 
hon fA garn eller silke och virkade nu 
en del strumpor, som ännu. lära förvaras 
i ett av Köpenhamns museer. 

När konung Fredrik avlidit 1670 och 
Kristian V uppstigit pA tronen, sökte 
denne genom ingripande friin den mot 
grevinnan Ulfeld mera vänligt stamda 
drottning Charlotta Amalia att n5got 
lindra den fangnas nöd. Ett par av gre- 
vinnans döttrar lyckades ocksii vid ett 
tillfälle förklädda till karlar komma till 
tals med hkedrottningen d& denna en 
giing spatserade i Rosenborgs tradgArd, 
men hon uppmanade dem att genast vid 
svArt straff lämna Danmark. 

Under den tid bemalta drottning hade 
ledningen fick icke Leonora Kristina ens 
ha en kakelugn i sitt fiingelserum. Ko- 
nung Kristian lat emellertid föranstalta 
om att en sAdak blev insatt. A; det ler, 
som vid uppsättningen spilldes p l  golvet, 
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tillvzrkade hon en liten bagare, staende 

p& tre knoppar och utsirad med det ..fi- 
naste lövverk, vilken hon sedan brände i 
kakelugnen. Konungen, som fatt veta 
detta, begirde f& se den, och överraskades 
därvid av att finna en böneskrift pA bott- 
nen av denna. 

Resultatet blev att konungen beviljade 
henne att f4 begagna de redskaper, som 
hon önskade för sitt handarbete, samt 
jämväl .skrivsaker. Det senare var icke 
minst ett betydelsefullt medgivande och 
helt säkert ett &dant, varpa .den fAngna 
satte stort viirde. Nu blev hon nämligen i 
tillfiille att nedskriva sina "Jammers- 
minder" eller det arbete, vari hon för 
sina barn tecknar sina erinringar och min- 
nen frAn fangelsetiden. Det har blivit 
sagt om detta arbete att det är Danmarks 
främsta prospverk under det Arhundratie 
det skrevs. Det torde ligga icke ringa san- 
ning i detta p4stAende. Denna bok ar ett 
i~iiisterverk, och vad man särskilt förva- 
nar sig över Sr den upphöjdhet och det 

iidelmod, varmed hon behandlar sina vc- 
dersakare. Leonora Kristina framstar hiir 
som en kvinna med en ren och upphöjd 
karaktär och av en hög och adel resning, 
som det agnar och anstar dottern tilI, en 
av Nordens fram.sta regenter. 

Ar 1685 avled iintligen änkedrottningen, 
och nu dröjde det icke länge förrän den 
fbngna grevinnan befriades fran sitt harda 
lidande. Hennes skildring av denna lycko- 

stund verkar resignation ach lugn. "Dron- 

ningen formente at se mig, der jeg gik ud, 
var gait heen paa en Balkon. Men det 
var te.mmelig mörkt, til med havde jeg 
et svart Flor for Ansigtet. Slotspladsen 
langs ned af Broen og udenfor var saa 
'forfyldt a f  ~ennesker ,  saa vi naappeste 
kunde traenge os. igjennem Kareten . . . 
Gud -'velsigne' min allernaadigste Konge 
med alle kongelige Lycksaligheder, undcr 

hs. Kg. Majestaets . helbrede og kgge  
maange Aar til hans Alder.. . ." 

Grevinnan Ulfeld var da, 64 Ar gammal. 
En plats blev nu At henne anvisad A Ma- 
riebo kloster p& Lalland och ett belopp 
anslaget At henne .till underhAl1. Hiir 
levde hon nu en sorgfri alderdom tillsam- 
mans med den ena av döttrarna, som va- 
rit gift med faderns förre s'tallmiistare Ca- 
sette. Den aterstiiende delen av sitt liv . 
använde hon dels till studier och dels tiil 
förfardigandet av vackra handarbeten. 
Utan glasögon broderade hon saluncin 

bland annat ett altarkläde, som var pryii 
med en Iiingre vers av den beskaffenhet 

att den nogsamt vittnade om hennes för- 
inaga och skaldiska sinne. Först ar 1698 

avled denna Iiart prövade kvinna och blev 

begraven i MarieBo kyrka. 
En hennes dotter Eleonora Sophia var 

gift med herr Lave Beck till Andrarum I 

Skane. Familjen Beck-Friis leder allts8 
sina anor fran denna högt begAvade och 
för sitt mer eller mindre oförtjänta mar- 
tyrium över hela Norden kända kvinna. 

PEHR JOHNSSON. 

Notiser från bokvärlden. 
I tempel och thehus av ~ b b e t h  Det är fler an Elsbeth Funch själv som 

Funch. Wahlström & Widstrands för- ha roligt när hon ar ute och reser. För 
lag. andra ghgen  har hon nu alskhirdheten 



.att bjuda den stora publiken med pil en 
lang resa, ocli det kan-.sägas med detsani- 
ma att.det ar  första klass hela vägen och 
.att , roligare kan man knappast ha än 
med henne som ressällskap. . Inte bara 
diirför att hon tar en med bort fran de 
 vanliga fardevagarna, som nu genom 
.-4merika och dess "vilda väster" till sol- 
uppghgens land i den fjärran - &tern, 
utan dnrför att hon är vad jag skulle 
vilja kalla resenaren av Guds nAde. 
.Snabbt iakttagande, med klarvaket intres- 
se för det som möter henne, äger hon 
,gavan att se företeelserna i deras sam- 
manhang och att bedöma dem ut dar- 
i f r h .  En piitaglig fond av förhandskun- 
skap om de förhfillanden hon genom sina 
resor kommer in p% och om de länder hon 
besöker ger henne ännu en trumf pi3 hand. 

Med osvikligt g0t.t hiiiiiör ocli föï- 
friskande humor beriittar hon sina upp- 
levelser, och, nar' hon slutar har nian 
inte endast haft ovanligt roligt utan man 
har f8tt veta en hel del om de fjärran 
-trakter Elsbeth Funch s& malande skildrar. 

E. K-x. 

De sma Ka6sarnia. Ett romantiskt 
Uppsalahem av Vivi Horn, f. Ankarcrona. 
Hugo Gebers förlag. 

Vi känna dem väl, de sma Knösarna, 
och vi ha redan nier an en gang förr 
tittat in i deras lilla filgelbo till hem. 
Malla ocli framför allt Agnes Geijer ha 
-tagit oss dit. "Theklorna" själva ha vi 
ju dessutom rakat litet varstans ihop med 
tidens vittra Uppsalapersonligheter, för 
.att inte tala om att den yngre av dem 
-genom Fredrika Bremers varma viinskap 
kommit att synas i hennes sällskap. 

Vivi Horn har med hjälp av slaktpap- 
per och brev - hon star själv i släktskap 
nied familjen Knös - velat ge en min- 
nesteckning av Thekla Knös. Dennas i 
manuskript bevarade dagboksantecknin- 
gar, verser m. m. saviil soni *brev till och 
f r h  henne, darav ett flertal ej publicerade, 
'ha utgjort hiivudmaterialet till boken. 

Man ar givetvis tacksam för de nya bi- 
drag som har bringats till kännedomen 
av Thekla Knös, hennes släktförhallanden 
och det lilla hemmet i Uppsala, som drog 
till sig allt vad universitetsstaden hade 
förnänist av lart och litterärt folk - och 
det var som bekant inte lite den gången! 
Till kunskapen om det vemodiga utveck- 
lingsförlopp Thekla Enös' liv fick har en 
hel del nya fakta lagts, som man med 
intresse annoterar. Den kronologiska 
överskadligheten, den sa vanliga stöteste- 
nen för den nye biografen, ar inte 
fullt oantastlig, och man kunde önskat 
ett djupare utnyttjande, även ett exaktare 
angivande, av vissa kallor, nien boken om 
"De små Knösarna" har dock sitt givna 
varde; Sakert blir den ocksa en popu- 
liir och mycket omtyckt julklapp. 

E. K-W. 

Ean bok om goda grannar av Stinci 
Aronson. Albert Bonniers förlag. 

Det ar nagot fel med denna bok. Dcn 
har faktiskt gott om talangfulla ansatser, 
men det blir 5nda ingenting av med det 
hela. Nar man läst den till slut, ar det 
inget kvar av den. Jo, nligra konturer. 
I<onstapel Albihn t. ex., mellan Clara och 
Majen och Attans gard med patron Me- 
I~iiis' ardennerhästar- Och därtill en hopp- 
lös förvirring i fraga om tiden n 5  dessa 
konturer avtecknade sig. Utställningsåret? 
Fanns det en utstiillning nagon gang i 
början av 80-talet? 

intrycken av Ludvig Nordström, 
Erik Fahlman, och Elin Wagner, med to- 
tal uteslutning av H. C. Andersen, smalts 
om av 'Stina Aronsons faktiskt euiste- 
rande egna begavning och n l r  hon fatt 
nagot att skriva om utöver det med ögat 
sedda och de tvivelsutan minnessamlade 
anekdoterna, kommer hon möjligen att 
skriva en bol; bättre an de flestas. Det 
vore att önska hon dröjde till dess. 

E. K-n. 
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RAD VID INREDNING AV VANINGAR' 
AL.TELIER FUR GOBELINLAGN.ING 
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F.-B.-F.-styrelsens ordinarie hästsammanträde. .- -- . - .- 
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Från F.-B,-F.-kretsarna. -- .- .- 

g . .- - --. 
Leonora Kristina Ulf eld. J, .h Pt!71w JoB , t s ~ ~ ,  . - - -- - - 

Notiser f d n  bokvärlden. 

EN EKONOMISK HUSMODER 
B O R T ~ L ~ S ' A R  ICKE I ONUDAN 

BLIVER - EN GANG P R ~ A T I  SEDERMERA 
#&3'+MWS PAVCB 

-i Liksom även SVEA (SEEBD 
för bordet, stekning och bakning. 

barnrna oövertrtiffadc kvalit6 som före krlstlden. 
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