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Assistentproven 
nder förra Aret avlade en del U manliga och kvinnliga funk- 

tionärer inom postverket vissa 
av Kungl. Maj :t anbefallda prov 
för erhållande av behörighet att 
söka assistentbefattning. Saken kom 
att  tilldraga sig en större upp- 
märksamhet genom det sätt, var- 
på de överordnade inom posten i all- 
mänhet bedömde kvinnornas prov- 
tjänstgöring. Betygsättarna hade i 
stort sett - de goda undantagen er- 
kännas med nöje - svårt att f å  en 
rättvis syn på de kvinnliga presta- 
tionerna. Flertalet voro nämligen - 
och de vidgingo .det oförbehållsamt 
för att icke saga med bravur - in- 
ställda a priori därpå att så snart det 
gällde ledarskap över underordnad 
personal, då vore kvinnorna, på grund 
av sin egenskap att icke vara män, 
med naturnödvändighet mindre skic- 
kade eller alldeles icke lämpliga. För 
närmare kännedom om arten av detta 
bedömande hänvisas till en artikel i 
Herthas januarihäfte av Mathilda 
Stael von Holstein. 

Som bekant ledde de avlagda pro- 
ven för kvinnornas del till a t t  gene- 
ralpoststyrelsen av 31 prövande i för- 
sta omgången godkände endast 5 och 
underkände 19, under det att  7 erhöl- 
lo tillstånd till fortsatt provtjänstgö- 
ring. Av dessa sju ha flera sederme- 

inför regeringen. 
ra  godkänts, d. v. s. förklarats behö- 
riga att  söka postassistentbefatt- 
ningar. 

De icke godkända ha, såsom var at t  
vänta, hos Kungl. Maj :t överklagat 
styrelsens beslut och därmed har frå- 
gan kommit in i sitt nu aktuella skede. 

I nyligen till regeringen avgivet 
yttrande över anförda besvär erinrar 
generalpoststyrelsen därom at t  enligt 
statsmakternas beslut postassistent- 
k'aren skall väsentligen minskas och 
begränsas till att  bliva en grad, var- 
ur de högre befattningarna vid ver- 

' 

ket skola rekryteras. I enlighet har- 
med säger sig styrelsen endast ha 
kunnat godkänna sådana prov, dar 
samstämmiga vittnesbörd från prov- 
tjänstgöringen intyga att   de prövan- 
de ha förutsättning för bekladande 
av chefsbefattning. Generalpoststy- 
relsen synes sålunda i allmänhet ha 
Utit de uppenbarligen mycket subjek- 
tiva omdömena av de betygsättande 
myndigheterna f& gälla som fullgilti- 
ga vitsord. Vare härmed hur som 
hälst, s% ä r  emellertid själva fordran 
om allmänt erkända chefsegenskaper 
klar och tydlig. 

Egendomligare ä r  däremot en an- 
tydan i styrelsens yttrande, att  be- 
träffande en del fall de prövandes å1- 
der såsom väl hög medverkat till be- 
slutet att  icke godkänna. styrelsen 



 har dock tidigare själv bestämt vilka 
som skulle f å  avlägga prov och vedei- 
börandes ålder var givetvis redan vid 
detta avgörande den beslutande par- 
ten val bekant. 

Det meddelas dessutom av styrel- 
sen, a t t  assistenterna för närvarande 
äro så niånga att  endast ett fåtal 
kunna pilrakna befordran samt att  på 
grund av detta överskott det icke a r  
möjligt att  nu genomföra den kvali- 
tativa skillnad i postassistenters och 
postexpeditörers arbetsuppgifter som 
ar  avsedd att  framdeles Avaga- 
bringas. 

- För en utomstående kan det synas 
som om detta bort vara ett skal för 
geneïalpoststyrelsen at t  icke lagga 
så rigorösa synpunkter på provens 
bedömande, halst som de från prov- 
t j  anstgöringen föreliggande betygen 
icke äro av beskaffenhet at t  ge till- 
f örlitliga utgångspunkter. 

Styrelsens yttrande har givetvis bli- 
vit f öremål ' fös bemötande inför 
Kungl. Maj :t av kvinnorna inom 
postverket. Dels har det kommit slut- 
piiminnelser från dem, vars prov icke 
godkänts, dels ock en skrivelse från 
Kvinnliga postf öreningen. 

I dessa skrivelser upptagas till kri- 
tik de punkter i styrelsens yttrande, 
vilka här nedan berörts, och vidare 
framhålles, a t t  generalpoststyrelseii 
i större utsträckning an som skett 
bort medge ratt  till fortsatta prov. 
Vederbörande postmästare ha i åt- 
skilliga fall förklarat a t t  de icke 
kunna bedöma vederbörandes chefs- 

egenskaper pa g~*uiid av den korta 
tid provtjai~stgöriiigeii pigått. Där 
av s%dan anledning det allt avgöraii- 
de vitsordet om chefsegenskaper ute- 
blivit, hade i övrigt val kvalificerade 
aspiranter bort f i  tillständ att  under- 
gå fortsatt prövning, anser den 
Kvinnliga postföreniiigeii. 

Deima uppfattning synes särdeles 
väl grulladad och det a r  a t t  hoppas att 
Kungl. Maj :ts prövning skall bringa 
rättelse. 

Generalpoststyrelsen har som skai 
fös underkännande av kviiiiiliga aspi- 
ranter anfört, att en ökning a r  aii- 
talet postassistentei. vore olaglig. 
Föreningen förklarar emellertid, a t t  
en sådan ökning icke varit avsedd, 
utan vad saken gällt för vederböraii- 
de aspiranter, har varit a t t  bliva be- 
rättigade at t  söka postassistenitjämi- 
ster, da sådana ledigförklaras. De ha 
med andra ord velat göra deii be- 
f ordringsmö jlighet, som i princip be- 
retts dem genom behörighetsiagen, 
tillgänglig aven i praktiken. Det iii. 
så mycket större skal härtill som de 
kvinnliga postexpeditörerna, c95 de av 
statsfinansiella skal i strid mot deii 
antagna likalönspriacipen inplacera- 
des flera grader lägre på löneskailali 
an de till postassisteiiter upphöjda 
manliga postexpeditörerna av stats- 
makterna hänvisades till befordrings- 
vageii som kompensation. Emeller- 
tid vill det synas, som om hinder 
restes för de kvinnoi., som söka beti5- 
da denna vag. 

I postf6reningemis skrivelse anf6res 

O b s ~  Svedbergs Skrivunderlagg O b s ~  - Specialtillverk?~ng, välkänd sedan mänga Br. 
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ett exempel varur vi utläsa a t t  man 
icke alltid a r  lika sträng, nar det gal- 
ler ni a n. Det har har redan upprepa- 
de gånger framhållits a t t  det fordras 
samstämmiga vittnesbörd om Chefs- 
egenskaper för a t t  en k v i n n a skall 
få ratt  a t t  befordras, och dessa sam- 
stämmiga vittnesbörd skola till p% 
köpet avvinnas postmyndigheter, som 
ofta nog anse at t  ek kvinna icke l< a 11 
ha chefegenskaper. Samtidigt har- 
ined - skedde för nhgra niånader 
sedan - händer, a t t  en man be- 
fordras till kptrollör, alltså till en 
befattning ovanför postassistentgra- 
den, och detta fastan han uttryckligen 
f örklarats sakna chef segeiiskaper. 
Verkets basta, som visst inte glöm- 
des, tillgodos%gs på så satt a t t  det 
med koi$rollörtj ansten f örenade ar- 
betet lades om något a t t  bättre svara 
mot den befordrades förutsattningar. 

Postverkets kvinnliga befattnings- 
havare ha stått och stå i en nog så 
hård strid och åtskilliga svarigheter 
och bekymmer ha mött deni. Emeller- 
tid ha de också haft en del framgång. 
I några fall - fem on1 vi äro rätt  un- 
derrättade - ha kvinnor verltligen 
~itnamnts till innehavare av postassi- 
stentbefattningar. Isbarriaren, för a t t  
använda ett nästan aktuellt ord, haim 
trots allt genombrutits. 

Vi tillåta oss uttala en förhopp- 
ning att  detta a r  ett gott omen för 
framtiden. Även i så måtto a t t  aldrig 
mer kommer at t  upprepas vad som 
inträffade å r  1927, nar generalpost- 
styrelsen, liksom för övrigt aven te- 

legrafstyrelsen, kungjorde en assi- 
stentkurs tillgänglig e n d a s t föl 
man.liga elever. Fredrika-Brenier- 
Fö.rlxmdet påpekade då i skrivelse till 
Kungl. Maj :t, a t t  det stode i uppen- 
bar strid mot behörighetslagens prin- 
ciper a t t  inom ett verk hindra kvin- 
nor från at t  skaffa sig den utbild- 
ning, som leder till befordran. 

Vad betriiffar de nu hos Kungl. 
Maj :t f öreliggande f ranistalliiiilgar- 
ila från kvinnohåll, a r  det mycket a t t  
önska at t  de skola möta förståelse 
hos regeringen och de kvinnliga post- 
t jansteinannens dugliga och plikt- 
trogna arbete vinna å t   dem den upp- 
rättelse vartill det berättigar. 

Den kvinnliga polisavdelningen i Stock- 
holm. 
Det kan tyckas att rubriken har ovan 

anger ett existerande förhallande. Tyvärr 
ar det inte så, men krafter äro i rörelse 
För att  göra vad möjligt a r  för att detta 
önskemål fortast möjligt inii bli verklig- 
het. Den senaste aktionen ar att en 
skrivelse inlämnats till polisnamnden 
med hemställan att kvinnliga sakkun- 
niga inatte inkallas vid behandling inon1 
nämnden av fru G. Törnells motion i 
Stockholn~ stadsfullmäktige aiigäende 
denra sak. Skrivelsen ar undertecknad 
av Fredrika-Bremer-Förbundets fö.rvalt- 
ningsutskott, Moderata Kvinnoförbundet 
i Stockholn~, Allmänna Valinansförbun- 
dets i Stockholm kvinrioklubb, Frisinna- 
de Itvinnors Stockholmsförbund, Sveri- 
ges socialdemokratiska kvinnoförbund, 
Svenska kvinnors medborgarförbund, 
Svenska kvinnornas . nationalförbund, 
Vita Bandet, K. F. U. K:s centralförening 
och Södra K. F. U. K. i Stockholm. 

,, Naturligt alkaliskt 

R A M L O S A - V A T T E N  
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i tism och Njurlidande. - Hodeilerantör till: H. Maj:t Konungen o. 
H. K. H. Kronprinsen av Sverige samt Hs. Maj. Kongen af Danmark. 



Nanny von Baumgarten. 

I Vaxjö, där hon tillbragt hela sitt liv, 
avled pihkdagen fröken Nanny von 

Baumgarten. Det ar en karaktär av 
mer an vanligt stora och adla drag, som 
med henne gatt ur tiden. Bakom den till 
synes nagot sträva ytan klappade ett för 
lidande och nöd varmt ömmande hjär- 
ta, och under sitt stilla tillbakadragna 
liv verkade hon i hög grad hjälpande 
och stödjande. Hennes namn nämndes 
ofta man och man emellan i samband 
med stora donationer fran "anonym gi- 
vare" till olika sociala andamal och 
sjukvardsinrättningar i Kronobergs lan. 

Fredrika-Bremer-Förbundets Vaxjo- 
krets tillhörde hon alltsedan dess bildan- 
de, och redan darförut hade hon till Kro- 
nobergs Ians stipendiefond överlämna's 
15,000 kr. varav rantan Arligen utdelas 
i tre stipendier, hittills enligt hennes 
egen förskrift lämnade "av anonym gi- 
vare" - hon ville ej ha nagra tacksaegl- 
ser. Nu, efter hennes död, kommer gå- 
van att benämnas "Nanny von Baum- 
gartens fond". 

Genom testamente 'har fröken von Ba- 
umgarten tilldelat Vaxjö stad en dona- 
tion på omkring 250,000 kr. avsedd för 
uppförande av en byggnad med bostäder 
för ensamma äldre kvinnor, företrädes- 
vis pauvres honteux. 

Kronobergs Ians kvinnor skola med 
tacksamhet och vördnad minnas Nan- 
ny von Baumgarten och hennes adla 
gärning för dem. 

BLENDA SYLVAN 
f. Grönhagen. 

Arsmötet i Gävle, 
Fredrika-Brcmer-Förbundets instim- 

dande Arsmöte, vilket som bekant skal! 
hallas i Gävle, ar nu bestämt att äga run 
den 13 och 14 maj. ~l/lötcslokal blir Ho- 
tell Baltirs festvåning, Hoimparken l .  

Utom secl\ïanIiga ~rsredogörelscr, vat 
m. m. konma en del andra angelagense- 
ter rörzride förbundet att behandSas. 
Framst markas arcndcn i anlcdning uv 
den f c n d i n s a m l i n g ,  s o m  tilli 
s t ö d  Q F . -B.-F:s  v e r k s a m  
h e t u u d e r  vintern pigatt och ännu ps- 
gAr inom förbundet och dess kretsar 
och darjamte en brQa rörande stipendle- 
institutionen. 

Vidare kommer dr Anna Clara Roma- 
nus AIfvh, medlem av den kommitté, 
som tillsatts för utarbetningen av det 
snart föreliggande lagförslaget till pro- 
stitutionens bekärnlpandr, att tala tivei 
ämnet K v i n n o r n a  o c h  1ösdrr.I- 
v a r e l a g e n ,  ;Agra  r i k t l i n j : r  
i e t t  n y t t  l a g f ö r s l a g .  

Ett ämne, som oc!<sii skall bchand!as: 
ar E r f z r e n h e t c r  r 6 r a n d e  k v i n -  
n o r s  i n s a t s e r  i n o m  f a t t i g -  
~ A r d s s t y r e l s e r  o c h  b a r n a -  
v å r d s n a m n d e r .  

Första mötesdagen p& kvällen hiilks i 
Allmännu Iaroverkcts aula en o f i c 2 t -  

i Il fl- l i g  d i s k u s s i o n o m  D e n  k v '  
l i g a  u ; l g d o m e n s  y r k e s v a l l  nicd 
rektor Maria Aspman som inledare. 

Arsmötet avslutas andra mötesdagcr~. 
med en av gävle kr et se^ anordnad nid-  
dag å Erand Hotell. 

H o v j u v e l e r a r e  

David Andersen & C:o 
Fredsgatan 8. S t O C k h O E m. rikhaltigt urval. 
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Statsrevisorerna och kvinnliga statstjänstemän 
ännu en gäng. 

S å snart materialet till statsreviso- 
rernas undersökning rörande till- 

lämpning av gällande bestämmelser 
om tjanstledighet, särskilt ledighet 
för sjukdom och semester för statens 
tjänsteman, blev tillgängligt, igång- 
sattes på initiativ och bekostnad av 
sex till de kvinnliga kårsammanslut- 
ningarnas centralrid anslutna kvinn- 
liga. statst janstemannaf öreningar ge- 
nom statistiskt skolad arbetskraft en 
ingående granskning av det satt, på 
vilket det statistiska materialet be- 
arbetats. Och uti skrivelse till stats- 
utskottet den 29 sistl. mars har cen- 
tralrådet framfört en allsidig kritik 
av  statsrevisorernas på en uppdel- 
ning av statstjänstemännen i tvenne 
huvudgrupper, manliga och kvinnli- 
ga, grundad undersökning, vars syfte 
synes centralrådet huvudsakligen ha 
varit åstadkommande av en jamfö- 
relse rörande tjanstledighet mellan 
manliga befattningshavare å ena si- 
dan och kvinnliga befattningshavare 
A den andra och icke s%som man nar- 
mast skulle ha tänkt sig önskan at t  
förhindra eventuellt missbruk av gäl- 
lande bestammelser om tjanstledighet. 
Resultatet av den verkställda utred- 
ningen, som synes ha övertygat revi- 
sorerna om de kvinnliga t j  änstemän- 
nens mindre fysiska och psykiska mot- 
stlindskraft och måhända aven de- 
ras mindre lämplighet för innehav 

av de utav utredningen berörda tjän- 
ster, anses av dem "vara vart beak- 
tande vid den allmänna revision av 
nu gällande avlö.ningsreglementen, 
som enligt beslut av Kungl. Maj :t den 
29 juni 1928 skall verkställas". 

Centralrlidet framhåller i anled- 
ning härav att, om man överhuvud- 
taget av en statistisk utredning skall 
våga draga så vittgående slutsatser 
angående, enligt vad revisorerna 
själva framhållit, så "svåra och öm- 
tåliga spörsmål", denna måste om- 
fatta en tidsperiod av flere &r, den 
måste bygga på ett förutsättningslöst 
valt, stort och för de b%da jämförel- 
segrupperna likformigt j amforelse- 
material och detta material måste va- 
ra  bearbetat ooh omsorgsfullt kon- 
trollerat av med statistik förtrogen 
arbetskraft. 

Till belysande av risken at t  såsom 
skett bygga på erfarenheter från 
allenast ett å r  har vid centralrådets 
skrivelse f okats en tabl% över s jukle- 
digheter för tvanne manliga tjanste- 
mannagrupper inom telegrafverket, 
utvisande en medelsif f ra  på s j ukle- 
dighetsdagar av 26,75 resp. 18,13 för 
å r  :L926, under det a t t  medelsiffran 
för å r  1928 a r  12,68 resp. 9,05. 

Kravet på likformighet i jamförel- 
sematerialet har i revisorernas ut- 
redning förbisetts. De i skrivelsen i 
anledning härav gjorda anmärkning- 

l Fönster put'sas bast med H X A N 



a r  ha - om än ofullständigt - i hu- 
vudsak omnämnts i en uti Herthas 
januarihäfte införd artikel i ämnet, 
varför jag av utrymmesskäl förbi- 
går  desamma. 

Lika egendomligt som statsreviso- 
rernas val av jämfö.relsemateria1 a r  
aven det sätt på vilket det statistiska 
materialet bearbetats. 

Som ovan nämnts har  materialet 
till statsrevisorernas utredning 
ställts till förfogande, men p% grund 
av materialets nuvarande of ullstän- 
Idighet - 100 uppgifter, däribland 
samtliga rörande Rikets allmänna 
kartverk, ha nämligen e j  va.rit till- 
gängliga - har det icke varit möj- 
ligt a t t  till fullo kontrollera siffrorna 
i revisorernas utredning. Det har  
emellertid konstaterats a t t  den i re- 
visorernas berättelse upptagna ta- 
bellen rörande sjukledigheter och se- 
mester för %r 1927 för samtliga av  
utredningen berörda tjanstemän vim- 
lar av felaktigheter. 

I skrivelsen anföres såsom exem- 
pel på de mest i ögonen fallande egen- 
domligheterna bland annat : 

135 gifta och 34 ogifta kvinnliga 
ordinarie tjanstemän ha placerats i 
13-30 lönegraderna. Vi ha dessvärre 
icke kunnat återfinna mer a11 4 ogif- 
t a  kvinnliga ordinarie tjanstemän i 
dessa lönegrader och i n g e n av de 
ovannämnda 135 gifta. 

Antalet gifta kvinnliga ordinarie 
t janstemän i 8-1 0 lönegraderna an- 
gives till 8, men av dessa uppgivas 
23 ha haft sjuksemester i omedelbart 
samband med semester, oaktat endast 
3 tjänstemän åtnjutit sjukseriiester. 

FQr manliga ordinarie t j  ansterniiii 
vid 21-30 a r  ä r  siffran för antalet 
tjaiisteman riktig, men siffrorna i tie 
följande 12 kolumnerna äro alla fel- 
aktiga. 

Nanliga ordinarie tjänstemän i 1ö- 
negraderna B---I0 äro enligt tabeleii 
139 med sammaillagt 1,392 sjukledig- 
hetsdagar. Enligt av oss koiitrolleix- 
.de uppgifter blir sunlmaii 1,430 och 
antalet tjanstemän 137. 

Emellertid framhalles att, iiveil 
med ett lämpligare uttagande och ett  
omsorgsfullare bearbetande av det 
statistiska materialet, en tillförlitlig 
jan~förelse i-nellaii a ella sidan manli- 
ga statstjänstemän överhuvud, a 
andra sidan kvinnliga siidana 2iiiru 
knappast kan ästadkommas, enär 
fullständig likhet i friiga om arbets- 
förhillanden och arbetsvillkor mel- 
lan de med varandra jämförda g ~ p -  
perna ytterst sällan förefinnes. Emel- 
lertid r ider  fullt jämförbara f örhal- 
landen f ör ~ i s s a  t j  alisteniiiii vid pst- 
verket. Dessa tjaiisteniiiii ha samti- 
digt genomgAtt postverkets utbild- 
ningskurs och sedermera befordrats 
till ordinarie postexpeditörer. E11 
skrivelsen bilagd tablii över s j  u kle- 
digheter f ör dessa tjänstemän f ö r  
tidsperioden juni 1921-december 
1928 utvisar att  den årliga sjuk- 
donzsfrekvenseil a r  i inedeltzl 9 3  da- 
gar för nlaiilig och 9,7 dagar för 
kvinnlig tjänstemaii. Siledes för den 
senare en större s jukdon~sfrekveiis 
på 0,4 dagar per Ar. 

Av det ovan anförda iir det tyd.. 
ligt att  den av statsrevisoreriia fike- 
bragta utredningen p i  intet satt h 1 1  

anses bevisa lägre fysisk och psykisk 
m m m m w m m m m m m m m m m m m m m m m w m m ~ m m m m m m 8 m m 0 ~ w m ~ a m m o m m m m ~ m w m m ~ m m m m m m ~ m ~ m m ~ m ~ m m u ~ m m m m m o m ~ m m m u m m m m  

Assurans V y T skyddar hems J o d  ~ 6 n n q u i s t  kara minnen Ingemarsgatan 8, Stockbaia 
E l d Godkänd av myndigheterna O C ~  egendom. Tc!. N. 24 iii 



motståndskraft hos kvinnliga stats- 
tjänstemän i jämförelse med man- 
liga. 

Skrivelsen till statsutskottet fram- 
håller att ett stort och växlande an- 
tal sjukdomsfall äro tillfälliga före- 
teelser, som ej  innebära fysisk eller 
psykisk underlägsenhet hos den s ju- 
ke, och at t  denna omständighet alltid 
torde f örsvåra, användningen av 
s j uksif f ror såsom korrekt underlag 
för  uppskattning av en tjänsteman- 
nagrupps hälsovård. 

Var j e gruppindelning av t j  anste- 
man i fråga om sjukledighet anses 
o.hållbar. Och till belysande av denna 
sats anföras sjuksiffrorna på ett par 
i f råga om arbet~uppgifte~r narståen- 
de grupper av samma kön: för å r  
1926 resp. 1927 var medelsiffran å 
s jukledighetsdagar för telegraf assi- 
stenter 16,83 resp. 13,63, men för ra- 
diotelegrafister allenast 3,97 resp. 
4,12. 

Skrivelsen avslutas med ett fram- 
hållande därav at t  varje gruppindel- 
ning av tjänsteinnehavare såsom un- 
derlag för eii på olikhet i sjuklighet 
grundad löneskillnad ar ohållbar. 

För egen del kan jag i detta sam- 
n~anhang ej  underlåta a t t  påpeka det 
förvånande i a t t  misstaget: 135 gifta 
och 34 ogifta kvinnliga ordinarie 
tjänsteman i 13-30, lönegraderna 
kunnat inflyta i statsrevisorernas 
berättelse. Uppgiften vittnar om 
f ullstandig obekantskap om de kvinn- 

liga t j  anstemännens stallning inom 
statsförvaltningen. Det ä r  smickran- 
de . a t t  e j  mindre an 169 kvinnliga 
tjgnsteman kunnat tankas placera- 
de i lönegraderna 13-30, men hur ha 
135 blivit gifta ? 

Revisorernas utredning omfattar 
1,990 kvinnliga ordinarie tjänsteman, 
därav 442 gifta. Antalet gifta kvinn- 
liga tjänstemän utgör således 16,8 O/o 
av hela antalet kvinnliga t j  ansteman 
i lönegraderna 1-12, under det a t t  
i 13-30 lönegraderna de gifta kvinn- 
liga tjänstemannen skulle utgöra 79,9 
O/o av hela antalet kvinnliga tjanste- 
man i dessa lönegrader. Allt enligt 
statsrevisorerna. 

:Det kan ej  förvåna om siffrorna 
verka skrämmande ! ' 

ELIN RHEBORG. 

S.  K. N:s årsmöte. 
Svenska Kvinnornas Nationalförburid 

hade den 3 april arsmöte i Årsta klubb- 
lokaler. I Centralkommittén omvaldes 
fruarna Signe Henschen, Ebba Odhner, 
fröken Ingegerd Palme, advokat Mathil- 
da Stael von Holstein och fru Elisif Théel, 
och efter de tre förutvarande kommitte- 
medlemmarna fröknarna Helene Daniels- 
sen, Marta Henriques och fru Gertrud 
Törnell, som undanbett sig återval, ny- 
valdes fru Mia Leche- Löfgren, advokat 
Ruth Stjernstedt och fröken Axianne 
Thorstenson. Ordförande blev fru 
,Théel, 1:sta och 2:dra vice ordförande 
fru Ohdner och advokat Stjernstedt, 
protokollförande sekreterare fru Hen- 
schen. ,Till korresponderande sekretera- 
re omvaldes fröken Palme och advokat 
Stael von Holstein likaledes till kassa- 
förvaltare. 

J. F. H O L-TZ 
I - -. . . . . ..-. . 

H. M. Drottningens 
Hofleverantör Stureg. 8, SthI'm. alla slag 



Glimtar av franska idealister och myska 

II. 

M ademoiselle Olga, som suttit och 
fantiserat vid pianot, vände sig till 

oss, dar vi sutto och njöto av det blek- 
nande skymningsljuset: "Jag tror aldrig 
jag förr förstatt, vad som lag i den 1117:~ 
psalmens ord - Hur skulle vi kunna 
sjunga Herrens sång i främmande land? 
- Men nu förstar jag". Och hon slog 
Ater an nagra toner pA pianot för att 
övergå till en vemodig allvarlig rysk 
hymn. 

Jag tyckte att den ryska landsflyk- 
tingevarlden blev så levande för min 
sjal, medan hon sjöng. Kvällen förut 
hade den gamla finländska trotjanarin- 
nan, en av de fem, som inte velat skilja 
sig från "sina fröknar", berättat för mig 
en hel del om deras historia, och de3 
kunde ha varit berättelsen om hundra- 
tals andra flyktingars öden. 

Familjen P-ff hade varit en av de ri- 
kaste i Ryssland - men de hade varit 
människor, som ville ge ut av sitt bästa 
åt andra. överste P-ff, fadern, hade 
varit glad, firad, bortskämd av livet, 
men ibland underligt nedtryckt av me- 
lankoli. En nära släkting, som vid Ri- 
vieran sammanträffat med lord Rad- 
stock - den kände evangeliske engels- 
mannen - och fått andlig hjälp av ho- 
nom i en tid av stor personlig sorg, ha- 
de kallat honom till Petersburg och v i k  
gärna sammanföra honom med sina nar- 
maste. Men överste P-ff kände forni- 
lig fasa för att sammanföras med ett 

främling, som skulle vilja ta p& h m m  
med harda händer, och for hals dve: 
huvud bort till sitt stora gods i r;&iiie- 
ten av Nisjni Novgorod för att e.j kom- 
ma tillbaka pä en minad, ty dlh skiilie 
lorden vara rest. 

översten kom ater, som planerat vai, 
ock fann, att lora Radstock var kvar, ju. 
till och ned skulle komma till hans eget 
hem ngsta dag p& lunch, och 6versix 
kunde ej för sin hustriis skull %a hil 
att vara värd, hur obehagligt det Zi? 
föreföll honom. 
Dä de tv i  mannen - översten och 

lorden - efter lunchen drogo sig 212 i 
överstens skrivrum, kom fOr iiverslc P. 
hans livs rikaste upplevelse. Hans .@sr. 
hade .bett honom, att de skulle bed!.? 
tillsammans innan de skildes. Som artig 
värd maste han samtycka, iastän han 
kände det plägsamt, m m  undcr bcniez 
upplevde han p& ett s2 underbzrt sait 
det andligas rea!itet, att hans liv frii!!! 
den stunden blev kelt förvandlat. 

Han kade varit nöjeslysten, häftig ceh 
ganska självisk, Nia ville han leva sorrs 
en Kristi förkuncaee - i liv cck 3 L  

Den stcrslagna danssalcn öppnadcc Ear 
evangelistiska maten, dit Rrsndradez w 
fattiga och rika getersburgare strcmca- 
de iir - iCOirst av nyfikerdiet, sedan ull;- 
för, att de här mOBtc mdlig verKfig%er. 
Men h a  nöjde sig c j  med möte2 . 

han skapade hiisbergen fiir stiitEe:::c~ 
och kroppsarbetare, i ~ r a t t a d ~  cc tv%-.. 

Specialbokhandel fös in- och ueländok !ittcra~,r 

8" 1 8  i Religion, Fi!osofi, Mystik, Teosobi. An~opssa!i, 
Frim~nareri,Ockraltism. Sufism, ,Uaykoloei. Astrabgf 

Psykisk Forshning, Modern Uppioatra~, 

Stockholm, Norrlandsg. 30. Tel. 2700 New ~ h o c g h t  etc. 



.inrattning för arbetslösa, byggde sjulc- 
hus och skolor, och snart vände maii 
sig till honom från fängelser och ar- 
betshem, när man stod 'inför rriännisko- 
öden, där tjänstemännen sågo, att livet 
var nära förödelse. 

' M:lle Olga hade berättat om nagra 
av överstens vänner, en nihilist, soni 
förratt sina kamrater och till straff fatt 
saltsyra kastad i ansiktet, så att ögon 
och näsa bokstavligen frätts bort, en 
tobakshandlande, som gripits av vild 
lust efter pengar, när en springpojke eii 
dag rusat in i hans lilla bod och velat 
växla 200 rubel, och strypt pojken -- 
och manga andra. Jag visste, att ge- 
nom översten en ny mening kommit in i 
deras liv, och de hade fått bli till levan- 
de hjälp för sina kamrater i fångenska- 
pen. Jag visste också, att  den rätlinige 
Pobjedonostsev, som med förbittring sag 
medlemmar av kejsarens hov - som en 
furst Liewen - lika val som kroppsar- 
betare pli landet och staderna sluta sig 
till den nya rörelsen, hade förmatt kej- 
saren att ställa överste P-ff inför det 
ultimatum att antingen helt upphöra 
med sitt religiösa arbete eller g3 j 

landsflykt. översten valde landsflykten 
och fick också dö i landsflykt. 

Men då hade det likväl funnits pen- 
gar - att  leva på och hjälpa med. Nu 
var &t annorlunda. Visserligen hade 
man haft palats i Rom och Salzburg och 
konstsaker att  realisera, men det fanns 
så  många att hjälpa, att det säkert inte 
nu var mycket kvar. Man maste be- 
.undra deras stora stillhet inför olyckor- 
na - det var inte alla av deras gelikar, 

som kunde ta det sa. Det var under.- 
bart att se  samhörigheten mellan alla 
dem, som levde i flyktingeland, hjalp- 
saniheten och gästfriheten mot alla 
olyckskamrater. Hur manga av dem, 
soni arbetade hart i fabrikerna, i de sto- 
ra magasinen, som chaufförer eller sta- 
tionsvakter, njöto inte av att få möta 
en fläkt av det gamla livet i P-sk;i 
herrimet. 

I den ryska "kantinen", ej langt frän 
Luxembourgträdgarden, sag man andra 
av de niest nödställda. I Palais de la 
Fenime, frälsningsarméns stora harber- 
ge för kvinnor, mötte man somliga. Man 
hörde om somliga, som ej mäktat leva 
igenom svårigheterna utan gatt till bot- 
ten i Paris' elände, om andra, som sjödo 
av bitterhet mot allt och alla, som hör- 
de ihop med sovjet. Men man möttc 
också många, som låtit olyckorna smal- 
ta bort mycket av slagget i deras liv 
och bragt adel metall i dagen. *Dit hör- 
de de tre döttrarna till överste P-ff, 
som i sitt nya hårda liv dock buro vitt- 
nesbörd om att allt i livet kan smältas 
om och förvandlas till livshjalp och 
livsrikedom. . 

* 
Nien det ar ej endast skaran av flyk- 

tingar eller främlingar från jordens alla 
delar, som i Paris ha att kämpa den har- 
da kampen för tillvaron. Det är hårt 
och svart nog för Frankrikes egna barn, 
och inför detta brutala faktum har en 
stark våg av socialt intresse och socialt 
ansvar sköljt fram över Frankrike. 

Djupast ner i de behövandes skikt når 
väl här som ofta annorstädes Fräls- 

Nysilvrets kva l i t e t smärke  
T i l l v e r k a r e :  Guldsmeds Aktiebolaget i Stockholm. 
Ingenyegen butik. Vårt fabrikat hos varje guldsmed. 
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ningsarmen. Deras härbärgen och "hô- 
telleries" samla vrakspillrorna av Paris- 
befolkningen - det intrycket får man t. 
o. m. en sommarkväll, nar man ser gas- 
terna, som strömma in i harbergena 
vid rue S:t Sauveur eller rue Chabrol. 
Anordningarna äro t. ex. vid S:t Sauveur 
de enklaste tänkbara. I gamla baracker 
från kriget a r  harberget inrymt, och sang 
star vid sang, men det ligger i luften n5 
got av glädje över att man har kommit 
i hamn och fått hungern stillad med en 
skal soppa och bröd. Alla äldrar aro 
representerade. En ung flicka pä 18 ar 
har sitt lilla, halvårsgamla barn bredvid 
sig - tydligen en liten mulattflicka. Hon 
har vandrat hela dagen utan att ha lyc- 
kats finna arbete eller logis, tills hon 

hamnar har. Somliga av gästerna ha 
sett bättre dagar, men nu ar harberget 
den enda tillstymmelse till hem, som dc 
kunna finna. De stora harbergena för 
man - rue Chabrol och rue des Cordi- 
lieres - Palais du Peuple - och för 
kvinnor - rue de la Fontaine-au-Roi -- 
bjuda något mer av ett hem. Från bad- 
den i de stora sovsalarna kan man avan- 
cera till en egen liten vra - une cham- 
brette - om man lyckats fii ett ordent- 
ligt arbete, och det a r  gripande att se, 
hur de olika hyresgästerna med .an- 
språkslösaste medel försökt att giv; 
rummen en individuell prägel - ndgra 
fotografier från en liten landsby, några 
blommor, ett krucifix, och rummet blir 
på ett annat satt deras eget. I Palais 
de la Femme med sina små rum för en 
eller två, sin väldiga glada matsal, bib- 
liotek, rekreationsrum, föreläsningssal, 
badrum och läkarvård, har man skapat 
en förstklassig tillflyktsort för omkring 

- .- 

800 kvinnor - äldre och yngre - som 
ha ett arbete men ej mäkta mcd allt fijr 
stor hyra. Overallt a r  dct redan pa soni- 
maren belagt till sista plats, oh man ta- 
lar med en suck om vintern och alla dc 
nya skyddssökande, som vimla fram f r h  
kajernas hålor och källrarnas kyffen och 
som inte kunna avspisas med bara dcri 
mugg soppa eller choklad, som "natt- 
missionen" ger dem. I närheten av place 
Maubert ensamt hade cn av officcrarna 
en natt raknat 650 inan och kvinnor. 
som för sin sista slant bestallt ett glas 
sprit eller en kopp kafic pa niigot av 
traktens ruskiga kafker och darmcd fatt 
rätt att sitta och sova lutade mot bor. 
den tills kl. 2 - stangningstimman, da 
dc m h t c  iit p i  gatorna. Tusentals man- 
niskor i Paris dela deras öde. 

Det ar naturligt att även settle~nentcri 
i hög grad fatt gripa sig an med rent 
hjälparbete under dessa förhällandcn. 
Dispensärer för barn äro förbundna med 
nästan alla Paris' settlements. Le iMoulin- 
Vert, Abbk Viollets storstilade arbete i 
ett av Paris' fattigaste kvarter, har kon- 
centrerat sina ansträngningar p& att hiil- 
la samman hemmen, moraliskt och ckon- 
noiniskt, och man har lyckats skapa cn 
hel liten arbetarstad vid Vitry-sur-Scinc 
med billiga siinda bostäder - en drop- 
pe i havet kanske i allt bostadselanclc. 
men anda ett försök till hjälp. Och iïots 
all den hiisda nöd. som setrle~ner,tci~ 
ständigt stallas inför. ha deras medarbe- 
tare ej förlorat sitt hopp och sin opti- 
mism. Det ar nigot av hemstämning 
och gemenskap över tninga av Puris' 
"R6sidcnces sociales", iite i förstädernas 
röda zon, uppe på Niontmartres hijjder 
eller i nagon av dc tränga gatorna riiir;~ 

B e s t i i I B n i n g a r  o c  reprarat 
utföras förstklassigt på bestämd tid. 

S .  Q, Beckmanei, S k o m a t e d a f f a r  
Tel. Sö. 35670 Tjarhovsgatan 12, STOCKHOLM. Tel. Sö. 35670 



Panthéon och Sorbonne, dar "pappa 
Crainquebille" skulle passa precis i mil- 
jön. 

I nästan allt 'settlementsarbete talar man 
med sådan entusiasm om "Les Equipes 
Sociales" som ett av de viktigaste rriea- 
arbetarinslagen, att  man blir hungrig på 
att få veta nagot om denna samman- 
slutning, som ej hunnit bli mycket kand 
utanför Frankrikes gränser. Den ar värd 
att lära kanna. Monsieur Rob. Garric, 
initiativtagare, ar liksom Marc Sang- 
nier i Le Sillon en skarp intelligens och 
en eldsjäl. Hans längtan var att stalls 
den unga katolska intelligense'n i Frank- 
rike inför kravet att ge sitt basta av ve- 
tande och livstro åt mindre privilegie- 
rade kamrater, och en majkväll 1919 
lyckades en liten grupp av vannner ur 
de intellektuellas led att få kontakt med 
den första skaran av arbetarpojkar i 'ett 
arbete som letts av systrarna i S:t Vin- 
cent de Pauls orden. Man fick grepp 
om sina ungdomar från första stunden, 
och snart började studiecirklar skapas 
litet varstans i Paris. Var det knogigt 
för de unga eleverna att tranga in i stu- 
diet av franska språket, historien, sam- 
hällskunskapen och nationalekonomien, 
så  var det mången gång minst lika kno- 
gigt för de unga undervisningsovana 
akademikerna att finna vägar och meto- 
der för att kunna göra studiecirkeltim- 
marna instruktiva och roliga pa en gång. 

På språktimmarna fick man försöka 
att på samma gång som man ej fick 
försumma att uppliva reglerna för par- 
ticiper och subjonctifformer, ändå först 
och främst tranga in i och söka uppfat- 
ta skönheten i en historisk eller filoso- 
fisk text eller en dikt med klassisk eller 
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modern prägel. NAgra sidor av Miche- 
let eller Pkguy, Verlaine eller Claudel 
kunde sta så levande kvar i deltagarnas 
minne, att man aratal därefter talade 
om, hur statlig den eller den texten va- 
rit. Revolutionens historia fick levande 
kraft genom studievandringar till Musée 
Cariiavalet och konstens skönhet blev 
konkretiserad, nar man tillsammans stod 
inför Louvrens Nike eller Millets Gla- 
neuses. Färder till skogarna omkring 
Saint Leu eller Fontainebleau hjälpte ii!l 
och med sådana rumsittare som " M. 
Lebureau" att njuta av naturen, fast han 
förut aldrig kom från sin biljettlucka 
utom för att fara till och från sitt hem 
med mktron och tyckt att det var bara 
bosch, när man talade om stjärnekvallar 
eller soluppgångar. 

Det basta i studicirklarna har varit 
kamratskapet och gemensamhetskan; 
s h ,  därom äro alla "kquipiers" ense, 
och nar man laser t. ex. Garrics Belle- 
ville med dess fina och djupa förstiielse 
av arbetarbefolkningens psyke, ser man. 
att de intellektuella vunnit lika mycket 
som arbetarna genom kontakten. Glad- 
jen, ja tacksamheten, som stralar fram 
ur redogörelserna för arbetet, ar smit- 
tande stark. 

Man skulle kunna saga, att niigot av 
samrna glädje och ljusa friskhet präglar 
mycket av Paris' sociala arbete. Kanske 
kunna organisation och arbetsmetoder 
vara ännu gedignare i Tyskland eller 
England, men svårt blir det nog att mö-. 
ta starkare tro p i  att ur nöd och elände 
en ny bättre värld skall kunna vaxa 
fram, när mänskor fran skilda lager vilja 
mötas till samarbete och broderskap. 

DAG.NY THORVALL. 

i L i p t o n s  T e  ar och förblir det L I P T O N  
tir vaddens &&sta och 

basta. fbrnarnsta TBflrrna. 
m.................................... .......m......... m.................m.............. 



Muntra bilminnen och 

N orr Malarstrand. Solen lyser och 
"gonar". Malarvattnet skimrar blatt 

och rent (till. synes!), latsas vara, och 
kluckar sitt vårjubel mot kajerna. Sand- 
högarnas väldiga kullar i gult och röd- 
brunt gnistra. I bakgrunden - det ar 
för tio Ar sen - Stadshuset med bygg- 
nadsställningar: precis sa vackert i sin 
tillblivelse som Törneman målat det. 
Nar han fylld av arbetsglädje ännu vand- 
rade dar - och ibland oss. 

Jag sitter vid ratten i en liten bil - 
jag ska lära mig köra. Jag vet allt 
om vaxeln: ettan, tvåan, trean och fy- 

,rano En klart uppritad bild därav finns 
i min hjärna - pa den stirrar min "sjals 
ögon". Motorn brummar och surrar - 

- vaxeln star pa frigang. Den bussiga 
skolchauffören vid min sida manar pa: 
"Lägg in ettan. Slapp efter p2 koqan 
- gas - sa-akta!" - Jag far samma 
känsla i maggropen, tror jag, som min 
nu 16-ariga dotter, nar hon nyligen - 
natt som en fjäril och med glansandc 
ögon - väntade gästerna till sin första 
danstillställning: "Det killar i magen, 
mamma !" 

Det "killar" verkligen - men lugn ma- 
nar rösten vid min sida med någonting 
i klangen som trivsamt minner om barn- 
domens lantliga kuskar. Full av tillit 
släpper jag på "konan" och trampar på 
"gasen" - salig över att bilen lyder och 
knastrar fram över sanden - salig som 
ett barn glider jag in på en nu snart tio- 
årig bana som "chauffös"! Glädjen att 
bemästra bilen påminde för övrigt livligt 
om triumfen över cykeln nar man var 
barn; val hundratals gånger klev jag 

landsvagsavent yr. 
frän en sten upp pä cn gammal skraltig 
"herrvelociped" bara iör att ideligen 
dimpa i backen, tills sliilligen den ving- 
lande färden lyckades fram över tr2d- 
gårdsgiingen meilan krusbarsbuskarrra. 
Att den ocksil lyckades sluta i en trad- 
gardsdcimm full av grön nate: varur jag 
praktfull uppsteg och som en fullstan- 
digt övertygande drypande sjöjungfr:,: 
för en häpen familj förkunnade min se- 
ger, - det ökade ju bara den dagens 
stralgla~s, 

De som provkörde p i  Lagardsgarde 
för tio ar  sen tycks inte ha varit fulit sil 
farliga för promenerande som nu ibland 
- det var ju heller inte sa många. iritzo 
hände mig, utom att bilcn en dag plöts- 
ligt och oregerligt dök in i ett busksnii~ 
vid vägen - - Nej, jag körde intz pCi 
Sigge Siwertz - och ingen annan 
ler - gudvarelov! 

Emellertid, en smula livsfarlig a r  nog 
nybörjaren, det kan inte förnekas. Jag 
tanker att en van förare mera sällan 
åker med en nybliven utan att det &i:- 
hela serier av kalla karar utefter ryg- 
gen pa honom! Kritisk ar enligt rniri 
erfarenhet den period, dä man börjar 
kanna sig saker - ja, lite "mallig" vid 
ratten. Här har jag ett dyrköpt rad 9 1  
unga mödrar - nyblivna bilförare - . 

satt aldrig den dyrkade ungen bredvid 
er på framsätet! MA alsklingen i stallet. 
ömt beskyddad av niigon annan, E ali sir, 

stralande skönhet bepryda Saksatc'i - - 
det är säkrare! 

Ett par mihrrder sen jag :'att k6i-!áxtr 
for jag stolt ut på cn :ur mcd barnrr.. 
tanklöst placerande min Pyrairiga po: - 

En specialaffär har alltid större möjligheter att tiEfredsfälla sina kundvr, t y  där fi::nes 
största urval och billigaste priser. Varje dam bör däeför köpa sina undcrklZdeu, kwsettar, 
corseletter, strumpor och handskar hos Tw:JBUP6fS, Nybrogatan F!, S%o~kh~sOm~ 
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ke bredvid mig. Kyliga havsvindar bör- 
jade vina. - det var vid Sundet - "sa- 
ker" som jag var ville jag svepa om poj- 
ken utan att stanna - ett två tre, så 
var vi i diket! Bilen hade åkt ner - 
rätt beskedligt - och skakat om oss 
som ville den ge mig en ofarlig men 
varnande laxa; jag nästan väntade, att 
den skulle vanda sig om och titta med 
stora förnumstiga lyktögon - liksom 
barndomens hyggliga ridhäst, som bru- 
kade se efter, hur man madde, sen han 
varsamt vippat av en ibland angsblom- 
morna! -- N3 allt var oskadat - utom 
min reputation! Men vad gjorde det; 
nar barnen var hela! De två äldsta i 
baksätet betraktade mig tyst och strängt, 
fyraaringen klev ur och gol förolämpat: 
"Mamma kö'de pA dike!" I flera dar gol 
han, sA fort han fick se mig: "Mamma, 
ja' vill inte köra på dike'!" - Förkros- 
sande! Och en' och annan manlig be- 
kant mumlade strax sitt nedlåtande: "Ja, 
se fruntimmer!" Jag hämtade mig snart. 

Pli den tiden kunde det hagla tillrop 
över den nybakade "chauffösen", i syn- 
nerhet om hon for ensam pA Stockholms 
gator - mer eller mindre räa glåpord 
men också humoristiska och up.prnunt- 
rande rad fran välvilliga individer. 

En kväll nar jag nyttig och beskäftig 
skulle hämta min máke vid Centralsta- 
tionen, maste jag förbi en grupp grans- 
löst ogillande droskchaufförer, vars ovil- 
ja exploderade i: "Ska nu käringar köra 
också!" Inte så  trevligt 'att höra även 
om man funnit ett bra medel mot knö- 
lar: ett synnerligen artigt och oberurt 
leende. Det händer att man får ett brett 
och godhjärtat grin till .svar och kan kö- 
ra vidare glad at att råheten kanske 

bara satt utanpå. Emellertid var det 
ljuvt och gemytligt att efter Stockholms 
gator färdas p3 skanska landsvägar, 
kantade av gapande gummor eller dran- 
Ear, vars hapna skorrande jag uppfån- 
gade i förbifarten: "Da va en fr-ru som 
korr-rde!" - Det var da, det a r  lange- 
se'ri, nu gapar. de inte längre, knappt en 
gång a t  en flygmaskin. 

Varen a r  kommen - äntligen - tror 
man! Upp att feja bilen, lycklige bil- 
ägare, nar andra skrapa batar och rusta 
upp cyklar! Vilken glädje att stuva in 
"grejor" i bilen och ett par vänner p5 
sätena, "slappa efter på konan" och "ge 
gas" - ja, tank då "killar" det igen, 
fast av annan orsak. Startgladje! 

Jag far nu alltid söderut, det kommer 
sig "av födsel och ohindrad vana". Som 
en längtans pil viner bilen ut fran Lilje- 
holmen. De kära gamla kyrkorna häl- 
s a  - blek försilvrar solen Botkyrkas 
graa murar, Salem speglar sig i den re- 
na blanka sjön, som ingen far bada i, 
Hölö står hög på sin udde. Vad vara 
kyrkor ge för ett liv och uttryck At de 
växlande landskapen! Fasta punkter - 
pA kartan och i bygderna! Jag har far- 
dats genom södra och mellersta Sverige 
frAn Mälaren till Ringsjön, från Tiveden 
till Kullen, från Klaralven till Rönne å: 
alltid var det samma glädje att se soc- 
kenkyrkans spira resa sig över en skogs- 
ss, målas i sjöarnas speglar, sträcka sig 
manande Iängtansfyllda - - Betagan- 
de a r  de fattiga orestaurerade gamla 
templen med sina kyrkogardar inom 
gråstensmurar - ja, på ostkusten kan 
man ju följa Almqvist på hans väg till 
- Kapellet! 

~ i i n ~ e n  kvinnlig bilförare - utom 
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den som älskar hastighetsrekord - ar  
kanske som jag road av de gamla pitto- 
reska färjställena. Man guppar ner på 
den gungande färjan, åker båt en stund 
till omväxling, pratar med färjkarlen, 
som trampar fram och tillbaka och hjal- 
per honom att knoga med den drypande 
draglinan. Ibland trängas två bilar och 
ett och annat lantligt åkdon om platsen 
och da gäller det att hålla tungan rätt i 

mun, när man skall upp och ner. Jag 
minns färjstället över Klaralven en un- 
derbar blåtöcknig sommarkväll - flo- 
den var full av timmer och vi fick ta län- 
ga stänger och skjuta undan stockarna, 
som stangade mot båten, medan vi gled 
framåt. En hemlighetsfull tjusande 
kväll ! 

Bilminnen ar för mig mycket ofta för- 
knippade med min omfangsrika, fast 
otroliga van Antonia. 'Hon kan inte ma- 
tas med mått, men .låter sig villigt vätas 
av skrattets tårar! Det går inte att va- 
ga henne på någon vanlig liten våg var- 
ken bokstavligt eller bildlikt! - Efter 
färjan vid Hörningsholm hade hon tap- 
pat sitt fina ärvda pärlhalsband. Vilt 
hade hon rafsat ut alla väl instuvade 
kappor och väskor, energiskt hade vi al- 
la letat runt omkring. Redan stod Ari- 
tonia lutad mot bilen som sjönk i fjad- 
rarna under hennes tyngd - hopplös 
stod hon och försänkt i smärtfyllda tan- 
kar på salig mostern som hon arvt av, 
p i  barnen som s k u l l e ärvt - - 0, 
dysterhet! Men se, skinande som solen 
mellan vikande moln nalkas färjgubbe!~ 
- i hans grova smtitsiga hand skinirar 
de vita pärlorna! - Förtjust kornmtir 
han - aningslös. Antonia kastar sig 
över honom, hennes jubeltjut ekar över 

skog och vatten - som en ckorr-. .xj. 
elefantucge h h g e r  hon sig on; man- 
nens hals, han försvinner för vAru ögon 
i hennes famn. Och far en smällande 
kyss mitt p i  den snusiga munncPi? --- 
Till sin död glöliimer gubben aldrig -- 
-4ntonias famntag och kyss. 

Bilen blev verkligen "baktung", nar 
Antonia var med. ödesdigert baktuilg 
- klagade jag - när det höll p5 att 
hända nAgot i en backe i Tjust. P2 för- 
middager. hade vi förlustat oss i en fi.ev- 

gardstradgard full av mogna astraka- 
ner. Urnzttlig hade Antonia stoppar 
tjogtals innanför klänningen - "din rika 
barm snör upp sitt kyller, med astrakan 
du renseln fyller". deklamerade n5gon 
som kunde Axel och Maria, en annan 
viskade nigot om de Efesiers Diana - 
Så kom backen i Tjust. Den var full av 
grus, föreföll att vara lodrät och slutade 
nagonstans i himlen. Halvvägs dit vag- 
rade den lilla kristidsbilen - stönaae, 
knyckte - inte ens "ettan" tog! Kvickt 
på med hade fot- och handbroms - vad 
hjälpte det - i gruset hasade vi med 
"baktunga" Antonia nerför hela backen. 
Inte förrän vi var nere fick jag l-jlkt- 
klappning - puh! Men Antonias 2pp- 
len hade trillat ur den rika barmei. och 
tecknade glatt röda i gruset vart snöp- 
liga Atertåg! 

Tiveden är spännande och iindesioar 
att fara igenom - pil dagen. Milsvi- 
da skogar susande av "furornas dova 
sorgemusik". Men far inte dz rk+  
nom för s e ~ t  - dct kan bli VA! 
spannafide! Vi hade fått köra ;in- 
ga omvägar under färd till Asker- 
sund - vägarbete pågick! - och kom k: 
i Tiveden i skymningen. Korta tvära 
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backar, en oändlig rutschbana - nar 
man for upp över backkrönet lyste strål- 
kastarna på grantopparna och framför 
gapade bara ett svart hål - tyckte. man. 
Skogen blev allt mer mystisk och tjusigt 
äventyrlig, jag började tro att någon 
t r o l l a d e med.vägen, det var ju sam- 
ma backe att ta hela tiden. Plötslig stod 
en hemlighetsfull varelse i vår väg med 
lysande gröna ögon, vad - f a n n s det 
verkligen troll! - Ack nej, bara en o- 
skyldig kviga, förstorad av mörkret, 
som gjorde helt om och. skenade frani- 
för oss med svansen i vädret! 

:Det enda verkligt otrevliga "tillbud" 
jag varit nied om inträffade för länge 
sedan på motorcykel. Här är ännu en 
dyrköpt erfarenhet: man bör undvika 
att  färdas med sin make pa motorcykel! 
Han välter gärna med en i någon ut- 
försbacke i en otäck kurva. Det gjorde 
min. Han skyllde på att det hade reg- 
nat och var slirigt och att bromsen in- 
te tog. Hur som helst - vi for som två 
skott in i en hög gräsvall den dar fak- 
tiskt räddade våra liv. "Tysta soni 
.Egyptens präster" steg vi upp - jag 
med svullnader på benen stora som 
apelsiner och högra arnien underligt 
maktlös På vägkanten lag cykeln upp- 
och nervänd med motorn och hjulen 
arbetande i ett vansinnigt bedövande 
surr - i smutsen glänste fullt av vita 
prickar, våra från T.rosa Hotell räddade 
dyrbara kristidssockerbitar! 

En bilkörande dam tillvitades av ett 
par älskvärt ironiska vänner att hon för 
sin del förvandlat den amerikanska lev- 
nadsregeln till ett behagligt: lev livet 
vilande! Det var nu tre slags vila hon 
beskylldes för, men den sista och trevli- 

gaste var: b i l v i l a n. Högeligen att 
rekommendera, det ä r  säkert - försö!; 
bara - såvida ni inte redan nunnit till 
- flygvilan! 

1 något kåseri talar Chesterton on1 
"divine discontent" såsom varande nyt- 
tigt: och nödvändigt i denna snöda . 
värld. Det a r  nog så riktigt så. Mer! 
ack, hur trevligt om det går att skolka 
därifrån, att sorglöst och lättsinnigt fly 
bort och hasta fram genom landskapen 
med handen vid ratten och blickarna 
flygande över langa slingrande vägar, 
vilande och dock sysselsatt, Fri att an- 
das den strömmande luften under några 
dagars d i v  i n e c o n t e n t m e n t  
med jordelivet! 

ELISABETH THIEL. 

Föredrag i radio. 

Onsdagen den 24 april kl. 8,45 e. m. 
talar Kvinnliga kontoristföreningens ord- 
förande Edith Lindblom om K o n t o r s- 
o c h  b u t i k s a r b e t e .  Omedelbart 
därefter fortsatter föreståndarinnan för 
F.-E;.-F:s yrkesskola Hilda Selander med 
en framställning av S ö m n a d s y r - 
k e t s  f r a m k o m s t m ö j l i g h e t e r .  

Föredragen ingå i riksprogrammet och 
förrnedlas av Fredrika-Bremer-Förbun- 
det. Längre fram, sannolikt den 8 maj, 
fortsättes serien med ytterligare tvi 
föredrag on1 kyinnliga yrken. 

BASTA RENGORINGSMEDEL 
l 
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Berlinkongresseni. 
Internationella röstrattsalliansen hai- 

nu sitt preliminära program till kon- 
gressdagarna i Berlin i juni färdigt. Det 
börjar med en del förberedande möten 
den 12-16 juni; en aftonmottagning för 
pressen den 12; den 13 ger Mrs Ashby 
middag för styrelsen och ordförandena; 
de internationella kommittéerna sani- 
mantrada; den 15 har fru Adéle Schrei- 
ber mottagning för styrelsen och ordfo- 
randena, den 16 styrelsen för delegera- 
de. En del utflykter äro också förlagda 
till dessa dagar. 

.Den 17 juni kl. 10 f. m. försiggår kon- 
gressens högtidliga öppnande i Staatli- 
sche Festsale vid Platz der Republik. 
Det är da Mrs Chapman Catt kommer 
att hålla sitt stora tal om "The T.wenty- 
five Years Triumph of Woman Suffra- 
ge", ty denna kongress ar ju också Alli- 
ansens 25-arsjubileum. Denna dag ger 
staden Berlin lunch för samtliga dele- 
gerade. 

De frågor, som st8 på kongressens 
dagordning, äro - förutom organisa- 
tions- och ekonomiska som direkt röra 
föreningen, rapporter m. m. - gift& 
kvinnors nationalitet, lönesystem med 
fristaende familjebidrag, ogifta mödrar 
och deras barn, lika arbetsvillkor för 
man och kvinnor, kvinnlig polis, lika 
moral, fred och Nationernas förbund, 
allt i samband med redogörelse för re- 
spektive kommitteers för dessa frågor 
utförda arbete. Offentliga aftonmöten, 
vid vilka kvinnornas insatser i det parla- 
mentariska och kommunala livet, frågan 
om kvinnlig polis samt fredssaken be- 
handlas, under ordföranden fran skilda 
länder, uppta tre kvällar; en afton a r  
det galaförestallning för kongressisterns 
på Operan, en annan afton konsert i 
slottet Monbijou. Den 23 juni avslutas 
kongressen med en stor mottagning i 
Charlottenburgs slott. 

Nya. fösbaan 
G 8 v l e: fru Xaria Bergsten, h Elsa 

Ckruzandep, fröken Barbro Linder, doktor 
Hjördis Nilsson, frökei Beda Pettersson, 
fru H. Tottie, fröken iKaiie Louise mraro- 
dell. 

G ö t e b o r g : fra iinie Chris'tezson, 
fröken Anna Edholm, fr5ken Elisabet?. Gill-. 
blad, fru G u d m  IIallberg, fröker, Alm 
Lindqiaist, fröken Ellen Nordström, fröken 
Signe Palmér, fröken Svea Stackelbcrg, 
fröken Bild2 Werner, fru Ellen Viengel, 
fröken Hulda. Hsraelsson. 

H a l s i n g b o s g: fzöken Ingeborg h- 
dr& fsz Judith Bengtsson, fröken %isa 
Bergman, fröken Ximmi Boeck, f m  Zster 
Boman, fru Klara Ilaxiell, fröken kmic 
Ekelundh, fru Dagmar FakenskiclC, 5% 
Ester Hertz, fru Alma Hoff, fröken Gerda 
Kjellberg, fru Tora Langenheim, grevin-. 
nan Elisabeth Lewenhaupt, fru Margareta 
Eindau, fröken Lisen Nilsson, fru §$grid 
Nilsson, f röken Karin Petterssm, f raken 
Elsa Rosenquist, fru Isa Schönbeck, 5% 
Elsa Trolie-Henckel. 

E u d i k s v a l l: fröken Hedvig :%al;- 
berg, f ria Hanna Johansson, f riiken X1s2 
kundqvis'r, fröxen 01gz Söderstr5n:. f-riikert 
Inga Undén. 

J ö n k ö p i n g: fil. mag. Signe Anaers- 
son, fröken Ekman, fru Alma EngseIl, fru 
Linderholm, fru Ebba Eokrantz, fru. Svnja 
Palm, fia Syllvan, fria Inga Werne~. 

K a r l s i r r o n r :  fru Yilda Fr252K1. 

K r i s t i a n s t e d :  f i u  Agnen Ani- 
strand, fröken G3nb3rg AndiGem?, iSkez  
GunhiM Carlsson, f n  Ingeborg C w i s b - h ,  
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fröken Viktoria Cedergren, fru Hildur Eng- 
ström, fröken Karin Fahlin, fröken Elisa- 
beth Gren, f ru  Astrid Gustafsson, f ru  
Ester Husmark, fröken Elisabeth Hammar- 
lund, fröken Ninnie Hallberg, fru Anna- 
Lisa Hasselgren, fröken Ester Håkansson, 
Nasbyholm, fröken Helmi Kleeberg, fru 
Ebba Lundeberg, fröken Agda Larsson, 
fru Olga Lovén, fröken Ester Månsson, frö- 
ken Greta Nilsson, fröken Hilda Nilsson, 
fröken Selma Nilsson, fröken Signe Nils- 
son, fröken Sigrid Nilsson, fru Nanna Nor- 
denskjöld, fröken Ruth Persson, fröken 
Beth Persson, fröken Viktoria Persson, frö- 
ken Olga Ragnarsson, fröken Anna Ros- 
vall, fröken Greta Rosvall, fröken Pamela 
Sandberg, f ru  Jeanne Schurer von Wald- 
heim, fröken Frida Svanberg, fröken Ester 
Thomson, fröken Lisa Thomson, fröken Rut 
Thorsén. Nasbyholm, fröken Anna Wenster, 
fröken Solveig Winberg. 

L u n d: fru Lisen Anshelm, f ru  Martha 
Ask, fru Ebba Brannström, fröken Karin 
Kull, fru Rosa af Klercker, fru Hanna Lun- 
deberg. 

M a l m ö: fru Karin Andersson, fru 
Paula Callmer, fröken Dina Celander, frö- 
ken Klara Dahlback, f ru  Emmy Ekstam, 
fru Dagmar Eriksson, fru Regina Flens- 
burg, fru Alma Frost, fröken Anna Giese, 
fru Grunberg, fröken Ellen Hall, fröken 
Mathilda Hall, f ru  Hilrna Htansegard, f ru  
Henrietta Lindahl, fru Hanna Lindqvist, 
fröken Mai Ljungh, fru Karin Löfberg, frö- 
ken Syster Pettersson, fru Ellen Renée, fru 
Elisabeth stangenberg, fru Ruth Stjern- 
ström, fru Hanna Svensson, fröken Maja 
Svensson, fru Svea Thorell, f ru  Lilly Wi- 
derberg, fru Aurora Carlo, fröken Carin 
Carlo, f ru  Stella ,Sölwe, fru Lisa Ting- 
ström, f ru  T'heander, f ru  Elsa Wahlberg, 
fröken Signe Widegren, fru Elsa Ahlström, 
fröken Marta Ekerot, fru Harriet Helges- 
son, fru Augusta Jonasson, f ru  Wilma 
Nilsson, fru Clara N~ordenfeldt, fröken Hil- 
da Olsson, fru Oscar Qvist, fru Anna Rahn- 
berg, fru Magda Roos, f ru  Louise Schån- 
berg, f ru  Signe Wahlberg. 

M a r i e s t a d: fru Margit Wranne. 

N o r r k ö p i n g: F ru  Anna Flzeter, 
fröken Margit Haggström, f ru  Fredrika 
Kintlahl, fru Ruth Landqvist, fru Clara 
Larsen, fröken Marta Malmborg, fröken 
Gerda Marcus, fröken Elisabeth Willén. 

N y k ö p i n g: fröken Tilda Nyberg, 
fröken Marta Giertz, fröken Elna Johnell, 
fru b i t t a  Olson, fru Karin Sundström. 

S t o c k h o l m: fröken Hedvig Kind- 
berg, f ru  Elisabeth Wågman, fröken Maja 
Waller, fröken Karin Egerström, fru Ellen 
Lantïorff, fröken Hedvig Ödman, fröken 
Kerstin Nordendahl, f ru  Ester Järte. 

S v a l öv: fru Svea Björkblom, fru 
Sophie Dahn, Teckomatorp, fröken Gunvor 
Hansson, f ru  Anna Israelsson, fru Sigrid 
Larsson, fru L. Moldenhaver, Kågeröd, fru 
Martina Olander-Strandberg, Teckomatorp, 
fru Emy von Sydow, f ru  Ellen Runqvist, 
fröken Inga Westesson, f ru  Svea Buhrman, 
f ru  Selma Unggren, fröken Greta Wan- 
berg, fru Sofia Möller. 

U n1 e å: fru Aina Dahlgren, fru Berta 
Forsblad, f ru  Alma Kellgren, f ru  Clara 
Nilsson, fröken Ellen Wallner. 

V a n e r s b o r g :  f ru  Edith Landberg, 
fru Gullan .Ljungberg, fröken Martha 
Ljungner, f ru  Karin Sobel, f ru  Martha 
Wahlén, fru Hanna Wallin, fru Elsa Wilck. 

V a x j ö: fru Anna Pira, f ru  A. Aschan, 
fröken Margit Hjeltman, fröken Saga Wal- 
lin, f ru  Anna Akerlind, fru Elisabeth 
Aaby-Ericson, Alvesta, f ru  Marta Anders- 
son, f ru  Margareta Myhrman, Gemla, f ru  
Maud Petri, fru Lydia Jonsson, fru Ruth 
Persson. 

Y s t a d :  f ru  Augusta Appelgren, fru 
Hilda Hennigor, fru Ellen Holm. 
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Prolog 
vid Norrköpingskretsens fest den 12 mars, 
författad och uppläst av fröken Ester 
Lindström (till tablåer förstallande kvinnc - 
typer från skilda tider). 

At Sveriges kvinnor ha vi helgat kvallen, 
Vi se dem skrida fram i långsamt tåg: 
Vår forntids kvinnor framför runohällen, 
Birgitta, drömmande vid Vätterns våg. 

Och slottsfrun, van a t t  ordna och befalla 
I segerns och i nederlagens tid - 
Från tredje Gustafs dagar gratier alla - 
Fredrika Bremer, kampande sin strid. 

Trad fram, I skuggor ifrån gångna tider, 
Uch tala så, som endast Ni förmår 
Om Eder lycka, Eder levnads strider, 
Om pliktens allvar och om glädjens var. 

Och säg oss då, a t t  trogna kvinnohjärtan, 
Hur an allt yttre skiftat i vår varld, 
Ha klappat varmt för lidandet och smärtan, 
För barnets lycka och för hemmets härd. 

Då många ha ett namn, som hävden göni- 
mer, 

De flesta slumra utan namn i ro. 
Men fast en värld ej  Edert verk berömmer, 
Vi, som i Edert och vårt Sverige bo, 

Vi minnas Eder, ty  å t  fosterlandet, 
Ni, kara, helgat har E r  levnads id. 
Och mellan E r  och oss vi kanna bandet, 
Som binder forntid till vår egen tid. 

Ni slutat vandringen. Vi, som härinne 
E r t  minne manat fram i festens stund, 
Sta an  i kampens mitt med öppet sinne 
För stora krav i systerligt förbund. 

Fastän vår varld e j  blott a r  hemmets 
trygga, 

Vi hava e j  E r  adla garning glömt. 
Vårt stora samhallshem vi vilja bygga 
Pil vad Ni varmakt känt och skönast drömt. 

B o r i s k r e t s e n  höll den Il mar.; 
sitt Arsinöte i flicklaroverkets högtidssal 
under ordf örandeskap av fru Leonore Oden- 
crants. Ars- och revisionsberättelser före - 
drogos och ansvarsfrihet beviljades. Sty- 
relse och revisorer återvaldes. Meddelande 
lämnades a t t  behallningen av den barnfest, 
som kretsen hade anordnat den 1 mars, 
500 kr., Översänts till F.-B.-F:s insamlings- 
fond av år 1929. 

Före Arsmötesförhandlingarna höll för- 
fattarinnan Jeanna Oterdahl föredrag 
över ämnet L e o n o r a  K r i s t i n a  Li- 
f e l d t ,  e n  1 6 0 0 - t a l s b i l d .  

G ö t e b o r g s k r e t s e n s  årsmöte ag -  
de rum den 6 mars å Residenset, dit osdfö- 
randen, fru Mary von Sydow, kallat kret- 
sens medlemmar. 

Ars- och revisionsberättelserna u p p l ä ~ t ~ . i  
och ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Ord- 
föranden meddelade a t t  Kvinnliga Studiz- 
hemmet på grund av ekonomiska skal mas- 
te upphöra med sin verksamhet. Rantan pii 
återstående fonderade medel skulle i forni 
av stipendier utdelas till studerande unga 
flickor. 

Styrelsen omvaldes nied acklan~atio~i 
och bestär alltsii a r  följande medlemmar: 
fru JIai'y von Sydow, ordf., fröken Thgra 
Kullgren, v. ordf., fria Astri Levisson, seki.. 
o. kassaförv., fröken Anna Lönnerblad, fru 
Klara Wijkander, fröken Nanny Lindströn? 
och fru Marta Leffler. 

Efter förhandlingarna höll fru Mia Le- 
che-Löfgren föredrag om &'sedrika Bremer. 

De till ett 100-tal narvarande medlem- 
marna bjödos därefter te och kakor och 
årsmötet avslutades under angenain sala- 
manvaro. 

H ä l s i n g b o r g s k r e t s e n  höll den 
18 febr. sitt årsmöte undcr fröken Signc 
. ennbcrgs ordförandeskap. Av Arsberat - 
teisen framgick a t t  kretsen vid arsskiftat 
raknade 437 medlemmar. Ansvarsfrihet be- 
vi1 jades styrelsen. 

övertraffas icke av något annat medet 
vid reng6~iiag och psle~sing av möbler. 
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Till styrelseledamöter atervaldes frökcn 
Signe Wennberg, u:r 6anna Christer-Nils- 
son, fruarna Astrid Gierow, Sigrid S jövail, 
Helga Sjunnesson, Lily Månsson och Sel- 
ma Högstedt-O'lsson samt fröken Ellida 
fersson och nyvaldes fru Margit Sjögreen 
och friherrinnan Elsie Mannerheim efter 
fröknarna Léonie Deshayes och Teresa 
Kjellberg, som undanbett sig återval. 

Till revisorer utsågos fröken Elin Witt 
och fröken Olga Francke med fröken Olga 
Ljungberg och fru Johanna Nordlund sorn 
suppleanter. Till kretsens representantei. 
vid Fredrika-Bremer-Förbundets års möt.^ 
valdes ' fröken 'Wennberg, fröken Deshay.3~ 
samt fruarna Gierow, Sjövall, S junnesso~, 
hånsson, Helmi Stjerna, Högstedt-Olssoi~ 
och Nordlund. 

Styrelsen konstituerade sig med fröker. 
Wennberg till ordförande, d :r Christer- 
Nilsson till vice ordförande, fru Gierow tiil 
sekreterare, friherrinnan . Mannerheim till 
vice sekreterare, fru Månsson till skatt- 
mästare, fröken Ellida Persson till vice 
skattmästare, fru Högstedt-Olsson till hus- 
mor och fru Sjövall till föreståndarinna 
f ör upplysningsbyrån. 

Ordföranden f ramförde till de avgaende 
styrelseledamöterna kretsens varma tack 
för deras ovärderliga och osjälviska arbe- 
te inom styrelsen. 

Efter f örhandlingarna höll överläkare J. 
Velander föredrag "Om nervositet". 

H u d i k s v a l l s k r e t s e n  hade den 7 

febr. en familjeafton å Statt. Ordföran- 

den, fru Stina Rodenstam, halsade de nar- 
varande välkomna. Kvällens program upp- 

tog pianosolo av fru Brita Bruno, sång a t  
fröken Sigrid Hallgren, deklamation av 
pastor Bergstrand - ur Karlfeldts, Hei- 

denstams och Frödings diktning - sanit 

Delsbostintan med sina historier och gain- 

maldags låtar. Därtill "lekstuga" under 

"Stintans' ocn agronom Littmarcks ledning 
med danslekar och upptåg av allmogekladd 
ungdom frkn Forssa och Delsbo. Stadsda- 
mer i "Fredrikau-dräkter samt några unga 
i~ - - io r  i rokokodräkter, dansande menue5t. 
och kadrilj, ökade det fargrika ocn glada 
vimlet. Byffé, konditori, lotteri. 

Den 13 mars hölls årsmöte, varvid till 
styrelseledamöter återvaldes fruarna St im 
Rodenstam och Anna Burchardt samt frök- 
narna Hildur Ahlbom och Astrid Forsberg 
och nyvaldes efter fru Malin Benett, som 
avsagt °sig, fru Greta Bruno, samt efter 
fru Viola Lyttkens, som avflyttar fr&n or- 
ten, fröken Elmine Wikström. Till styrei- 
sesuppleanter återvaldes fru Anne-Ma r- 
greth.e Murray och fr. 'Anna Igglund. 

Att representera kretsen vid förbunds- . 
årsmöte i Gävle utsågs fru Rodenstam 
med fruarna Murray och Bruno som er- 
sättare. 

Till revisorer utsågos fruarna Fanny 
Lundberg och Elvira Högman med frök- 
narna Gerda Ostman och Inga Persson 
som suppleanter. 

Till festkommitterade valdes fruarna 
Bruno, Diamant, Ulvhammar, Sjöberg, och 
Abrahamsson samt fröknarna Wernqvist 
och Ostman. 

J ö n k ö p i n g s k r e t s e n  sainmantriid- 
de den 14 febr. till årsmöte i Margareta- 

skolans festvhing under fru A. Bergi8fs 
ordförandeskap. Ur den av sekreteraren 
fru M. Herrlin föredragna årsberättelsen 

framgick bl. a. a t t  krecsen vid Arsskiftet 

raknade 160 medlemmar. Verksamheten 

har fortgått efter ungefär samma linjer: 

som föregående år: samkväm med musik 

och föredrag samt enbart föredrag. Revi- 

sionsberättelsen föredrogs, styrelsen be- . 

vi1jad.e~ full och tacksam ansvarsfrihet. 

En av styrelsens medlemmar, fröken El-. 

sa Pehrsson, hade på grund av avflyttniiig 
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avsagt sig, och efter henne invaldes fru 
Elsa Maimroth. Styrelsen utgöres av: fru 
A. Berglöf, ordf., fröken E. Aulin, v. ordf., 
fru M. Herrlin, sekr., fru G. Almér, kassa- 
förv., samt fru A. Hall, fröken B. Heden- 
stierna, fru E. Malmroth, fru G. Roempke, 
fröken E. Schhnberg, fröken G. Sjöberg, 
fruarna C. Söderberg och S. Sörensen. Li- 
kaledes Atervaldes revisorerna: fru K. Lin- 
dell och fröken C. Wahlstén med fru A. 
Hiller och fröken A. Bergstrand som supp- 
leanter. Till ombud vid Fredrika-]Bremer- 
Förbundets årsmöte i Gävle utsags fru A. 
Berglöf med fröken E. Aulin som supple- 
ant. Efter årsmötesförhandlingarna vid- 
tog samkväm med musik av fru B. Alming 
samt tesupé. 

Den 1 och 2 mars hade kretsen anordnat 
en soaré å Restaurang Alphyddan, besökr 
båda dagarna av en talrik och road publik. 
Programmet rikhaltigt och omväxiande: 
två gamla familjeporträtt frhn rokokons 
tider ha råkat i ett samtal som får sin illu- 
stration genom danstablåer i for varje tid, 
som de tillhöra, stilenliga dräkter, menuett, 
kadrilj, polka, pas d9Espagne, Wienervals 
ända fram till dagens tango och jazz; en 
parad av damdräkter från 1700-talet oca 
fram till 1929, 1700-talsdräkten ett släktarv 
och en gång buren av ingen mindre ao 
Magdalena Rudenscnöld. Hemlagad km- 
fekt försåldes och "soffdockor" utlottades. 

K a r l s k r o n a k r e t s e n  höll d. 26 
febr. årsstämma å Stadshotellet under L - u  
Eva af Geijerstams ordförandeskap. Ars 
och revisionsberättelser föredrogos och sty- 
relsen beviljades ansvarsfrihet. Ur Arsbe- 
rättelsen framgick att  medlemsantalet vid 
årsskiftet uppgick till 201, samt att  den 
frivilliga enkroneinsamlingen till Blekinge- 
stipendiet under året uppgAtt till kr. 50, 
varigenom stipendiet nu utgöres av kr. 
320 : - för kurs vid folkskoleseminarim. 
Fröken Hanna Andersson och fru Märta 
Weinberg, som voro i tur att  avgå ur styrel- 
sen, omvaldes. Efter fru Anna Swedin, som 
avlidit, och fru Alma Falk, som avflyttat 

f rkn staaen, valdes suppleanterna f ruarn r 
Mercedes Hollbeig och Astrid Bergstrantt, 
och i dessas ställe nyvaldes till supplean- 
ter fru Elsa Hasselgren och fröken 
Signe Kelsson. Ovriga styrelsemedlem- 
mar äro fru S. Hagströmer, f m  Maïy 
Granström, sekr., och fröken Diss Skantzcl. 
Till reesor efter fröken Nelsson insattes 
revisorssuppleanten f m  E. Keventer cc013 
rröken Ebba Hellström omvaldes. Pm <P. 
Wenströin och fröken Lisa Holmberg retri- 
sorssuppleanter. 

Att representera kretsen vid fört>w.idct-; 
årsmöte i Gavle i maj utshgos fruarna 25' 

Geijerstaxn, Weinberg och Granström. 
Efter iorhaudliriga~ma höll fm af Geijer- 

stam eQY förcdrag om Wien, därefter ",- 
supé och sång av fröken Cedergren, 2c- 
~ o r r i g a ~ c r a d  av fröken Sundgren. 

K r i s t i a n s t a d s k r e t s e n i  hade d m  
16 mars tillsammans med Husmode~fii~c- 
ningen samt Xoderata och Frisimade 
kvinnors förenungar en föredragsafton 
Högre allmänna läroverkets aula, v a ~ d  
fru Ester kutteman talade över hanet 
"h yorieneermgen i henlträgan". 

E a n d s k r ~ n a ~ ~ r e t s e n  hade dan 1'7 
mars anordnat en soare, vmViCg för~kolii 
dsiiktpamd av ett 20-tal damer med kejsa- 
rinnan ZosépZne i teten. En andra Jose- 
phine, Josephine Baker, kom indznsade. 
En teaterpjäs, "De bida frierierna", samt 
"Bellma~, och Ulla Wimi)rlad" kompletteza- 
de progzzmmet. Utlotening av en siden-. 
hdae,  försäljning av pepparkakor oc3 tilE 
sist auktion pi överolivna sidana. 

L u n 6 a k r e t s e n sammzmtr6dde Ger!. 
i 3  mars a Grand Hotell imder ord?ö~'andv- 
skap av fna h a  Herrlirni. Lftoneiis fök-  
drag hölls av professor E!'.na;. Sjövall öve;. 
ämnet 9'iF'ateigv55rdslageas betydelse l 5 2  

den samhälleliga omsorgcn om sjuka CC;: 

invalider". Efter sarnmaa~tradet samhaiiz 
med ~esupé. 

t i h t a  a n a v a l  n y h e t e r  



M a l m ö k r e t s e n  hade den 11 mars 
sammanträde å Kungsparkens restuarang 
under fru E. Quensels ordförandeskap, 
varvid fru Signe Höjer talade om, "Samhal- 
lets barnavård". Samkvam med tesup4 
och musikunderhållning. 

M j ö l b y k r e t s e n  hade sitt Arsmöte 
den 1 februari. Styrelsen omvalde9 i. sin 
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen f ör dess 
helhet, ordförande fru Gertrud Wågman. 
förvarmhg under 1928 och det beslöts at!; 
aven i å r  utdela ett stipendium till någon 
ung flicka från staden. 

Ur årsberättelsen må antecknas, a t t  ett 
offentligt föredrag har hgllits under 1928. 
Det var lektor Emilia E'ogelklou, som. då 
talade över ämne': Barn, kvinnor och män, 
ett kapitel ur den mänskliga sammanlev- 
naden". 

Under föreningssammanträdena har bl. 
a. hållits yrkesföredrag av medlemmar, 
som skildrat var och en sitt arbete som h- 
tograf, sjuksköterska, lärarinna och bank- 
kassör. En medlem har talat om olika möb- 
ler och möbelstilar, och en annan afton ut- 
ställdes handarbeten och vävnader gamla 
och nya. 

På vårfesten uppföraes Astrid Värings 
dialog "Fredrika Bremer och den nya kvin- 
nan", och vid julfesten höils ett föredrag 
om gamla julseder. 

Till representanter vid årsmötet i Gävle 
valdes fru Gertrud Wågman och fru Mar- 
gareta Hökerberg, den senare som supp- 
leant. 

N o r r k ö p i n g s k r e t s e n h a d e  
den 12 mars en musikalisk-dramatisk soaré 
i Stadshussalongen. ' 

Efter ett musiknummer, skickligt utfört 
av en trio, uppläste fröken Esther Lind- 
ström en av henne själv författad, ståtlig 
prolog. I en serie tablåer, framställdes 
märkliga svenska kvinnotyper : Ingeborg, 
med recitation ur Fritjofs saga och beled- 
sagande musik, komponerad av fru Elsa 
Alkman; Birgitta, med sång, partier ur 
Södermans mässa; Frun på Salshult, med 

recikition av Snoilskys dikt med samma 
na.mn.; Flickan vid sybågen, gustaviansk 
idyll med sång, orden ur ett gammalt manu- 
skript, musiken av fru Elsa Alkman; Fred- 
rika Bremer, f ramstalld efter Södermarks 
porträtt, hyllad i vackra verser av nu- 
tidsflickor. 

Efter ett . musiknummer kom föreställ- 
ningens höjdpunkt, den av fröken Ida von 
Plomgren författade dialogen mellan Gus- 
taf III och en nutidskvinna. Dialogen ut- 
fördes av två beprövade Norrköpingsama- 
törer, lika utmärkta i replikföringens fi- 
ness som skickliga i a t t  utnyttja situatio- 
nens lustiga poänger. 

Soarén avslöts med tesupé. Inkomsten 
tillfaller insamlingen till F.-B.-F :s pen- 
sionsfond. 

, N y k ö p i n g s k r e t s e n  hade månda-. 
gen den 11 mars sammanträde i Odd Fel- 
lows klubblokal. Kretsen hade glädjen att  
som gäst se fru Ruth Schurer von Wald- 
heim, som höll ett orienterande föredrag 
om F.-B.-F:s verksamhet, vilket mottogs 
med livliga applåder. En del förenings- 
ärenden behandlades, och under kvällen 
förekom även högläsning och musik. Sam- 
kvamet avslutades med tesupé. Et t  50-tal 
inbjudiningskort till utomstående hade ut- 
skickats. 

S t o c k h o l m s k r e t s e n  sarnman- 
trädde d. 26 febr. till årsmöte å Arsta- 
klubben. Ars- och revisionsberättelsern.?. 
föredrogos, decharge beviljades styrelsen. 
Till kretsordförande atervaldes fröken El- 
len Kleman. Likaså omvaldes styrelsen i 
övrigt: fröknarna Kerstin Fjetterströni, 
Elsa Ekström, fru Alma Faustman, frök- 
narna Eva Fröberg, Ida von Plomgren, 
fil. dr. Hanna Rydh, fru Elisif Théel, frö- 
ken Axianne Thorstenson. Styrelsesupp- 
leanterna: fröknarna Maja Dalén, Beth 
Hennhgs, fruarna Asta Hägg, Ebba Odk- 
ner, fröken Rigmor Schnittger, friherrin- 
nan Anna Stael von Holstein, samt reviso- 
rer& fru Dorthe Hubner odi fröken Han- 
na Olsen samt revisorssuppleanterna frö- 
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ken Elsa Robach och fru Helena Olbers 
återvaldes. Val företogs av ombud för 
kretsen vid förbundets instundande år+ 
möte i Gävle. 

Efter förhandlingarnas slut vidtog en 
diskussion 01-11 "De förvärvsarbetande kvin- 
nornas hemproblem" med inledningsföre- 
drag av fru Elisif Théel. Frågan hade an- 
knutits till idén centralkökshus, vilken 
hade sin sakkunnige förespråkare i den 
vid sammankomsten narvarande arkitekter! 
Sven Wallander. Diskussionen i sin helhet 
blev även ett  gillande av denna idé. 

Den 20 mars hade kretsen en samkväms- 
afton i Arstaklubbens lokaler varvid advo- 
kat M. Stael von Holstein talade i ämnet 
"Vem ärver ? " 

S t r ä n g n ä s k r e t s e n  hade den 20 
febr. en lyckad soaré. Fru Rangnitt un- 
derhöll med charmant säng; Delsbostinian 
berättade med vanligt friskt humör sina 
skrattretande historier; Strängnäs orke- 
terförening bjöd bland annat på ett pot- 
purri svenska melodier. Aftonen var syn- 
nerligen angenäm, men salongen var långt, 
ifrån fullsatt. En nettobehållning på un- 
gefär 50 kr. inflöt dock. 

Den 28 febr. hade kretsen ärsmöte. Av 
årsberättelsen framgick a t t  medlemsanta- 
let vid årsskiftet utgjorde 112, varav 78 
lokal- och 34 förbundsmedlemmar. Behåll- 
ningen vid årsskiftet var kr. 388: 24. Sti- 
pendiefonden uppgick vid årets slut till 
480: 94 kr. Ansvarsfrihet beviljades sty - 
relsen. 

Till styrelse omvaldes fröken Ninni 
Huldt, ordförande, dr Anna Jansson, v. 
ordf., fru Inga Rosenqvist, sekreterare, 
fru Ellen Ekedahl, kassör, samt f ru  Anna 
Palmqvist. Suppl. blevo fruarna Geraa 
Löwenhjelm, Gerda Wranke och Agne3 
Ahlenius. Till revisorer valdes fröknarna 
Elsa Haglund och Asa Widebeck med 
fröknarna Karin Jönsson och Ellen Litzé~i 
som suppleanter. 

S v a l ö f s k r e t s e n  hade den 27 febr. 
årsmöte i Fridhems lantmannaskola under 

fru Nilsson-Ehles ordförandeskap. X\- ars- 
berättelsen framgick, a t t  kretsen bestar 
av 103 medlemmar. Revisionsberättelseii 
upplästes och beviljades styrelsen fuli 'och 
tacksam ansvarsfrihet. Hela styrelsen iiicd 
suppleanter omvaldes. Till revisorer valdes 
fröken Klara Engler och fru Elsa Persson 
med f ru  Hedvig Lindberg som revisors- 
suppleant.. 

Efter förrättade ra1 oninamnde ordfö- 
randen den inom förbundet piigáende in- 
samlingen till starkantle av f örbundets 
ekonomi. Kretsen beslöt at t  i sin máii bi- 
draga, en soaré skulle anordnas och netto- 
behallningen av densamma Översändas till 
insamlingskommittén i Stockholm. 

Fröken Anna Munck af Rosenschöld hö11 
härpå föredrag om "Rom och svenska ar- 
keologiska institutet", beledsagat av bildr~r. 
från det gamla Rom. Samkväm med kaf- 
fedrickning och musikunderhiXlning. 

Den 17 mars gick soa& av stapeln 5 
Kommunala mellanskolan. Programmet 
upptog "dräktparad", uppläsning av ett par 
av Andersens sagor av fru Rasmussen, ett 
solodansnummer samt tv& sm& teaterpja- 
ser: ett gammaldags sirligt frieri och ett  
nutida, där den unga damen tar  saken i 
egen hand. Därefter s h g  av en livsle\-an- 
de Bellman - fröken Carola Jagerfelde 
med 'L'lla mrinblad som fager och leeiitk 
lyssnerska. Under mellanakterna försiil j- 
ning av piskris, pepparkakor och konfekt 
av en pepparkaksgumma och dito gubbe 
samt en konf ektpo jke. 

L m e i i k r e t s e n  hade den 21 iiiars 
sitt Arsmöte. Av styrelseberättelsen, soni 
med godkännande lades till handlingarna, 
framgick, a t t  kretsen i sept. sände till fbr- 
bundsstyrelsen 200 kr. som bidrag till des:: 
verksamhet under Aret, och nu har ma11 
beslutat a t t  av kretsens kassa saiida 500 
kr. som bidrag till ordriandet av  pensions- 
fonden för byrAns befattningshavare. 

Vid Arets slut hade kretsen 134 m:~c?!ctzi- 
mar. Styrelsen beviljades ansrarsf  i het. 

Mötet beslöt utöka styrelsen med 21nu 
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en medlen?, varvid i styrelsen invaldes fri: 
Elisabeth Grahn. Till ordförande återval- 
des fru Fanny Bergström. Styrelsen i öv- 
rigt omvaldes, varför densamma utom de 
nämnda består av fru Elsa Grafström, 
vice ordförande, fröken Ingeborg Oquist, 
skattmästare, fröken Anna Hörnell, sekre- 
terare, fru Bertha Ringstrand, fru Gurli 
Forsberg och fru Tekla Nyman. 

Till revisorer återvaldes fruarna Ester 
Lindgren och Anna Gillberg samt till de- 
ras suppleanter f röken Fanny Holmberg 
och fru Vilma Kinch. 

Efter årsmötet vidtog samkvam, vid 
vilket fröken Ingeborg Oquist talade om 
en afton i föreningen Svea i Wien. 

Efter föredraget följde säng av fröken 
Gunni Eriksson, ackompanjerad av fröken 
Marta Degerman. 

V a r b e r g s k r e t s e n  anordnade tisd. 
1.9 febr. och mind. 4 mars tvenne talrikt 
besökta handarbetsaftnar ' på Stadshuset. 
U.er gemytlig stämning arbetades på 
vinster tiI1 en tombola. Stadshusets ka- 
pell utförde en del musiknciminer, man las- 
te högt och kaffe serverades. 

Den 5 mars anordnade kretsen tillsain- 
mans med stadens övriga kvinnoförenin- 
gar ett offentligt möte med föredrag a r  
f röken Henni Forchhammer f rån Köpen- 
hamn om Nationernas förbunds humanita- 
ra  verksamhet. Mötet var synnerligen tal- 
rikt besökt. 

V ä n e r s b o r g s k r e t s e n s  årsmöte 
hölls den 4 mars. Arsberattelsen för före- 
gående å r  föredrogs och godkändes, revi- 
sionsberättelsen upplästes och ansvarsfri- 
het beviljades styrelsen. Styrelsen omvai- 
des med undantag av suppleanten, barn- 
morskan fru Hanna 'Fictorin, som undan- 
bett sig återval. I hennes ställe vardes 
f olkskollararinnan f röken Gunhild Hall - 
berg. Övriga funktionärer omvaldes: 

Till representanter vid mötet i Gävle val- 
des ordföranden och fru Häger. Angående 

de i:nsamlade medlen för F.-B.-F:s fortsat- 
t a  verksamhet beslöt kretsen därtill ans15 
3,000 kr. Efter mötet höll fru Mia Leche- 
Löfgren ett offentligt föredrag i larover- 
kets aula inför flera hundra personer, her- 
rar  och damer. Föredraget handlade om 

'Fredrika Bremer och var, som alltid denna 
företlragshållares, vederhaftigt, intelligent 
och synnerligen roande samt i hög' grau 
belysande för Fredrika Bremer, hennes 
samtida' och vår egen tid. En yp- 
perligt gjord jämförelse med Dickens' 
författarskap och dennes betydelse för sin 
tid och eftervärld vidgade perspektivet och 
gav ny kunskap och nya synpunkter. 

Föredraget väckte livligaste bifall. Dar- 
efter samlades et t  sjuttiotal av medlem- 
marna till supé och samkvam med den ära- 
de gasten. 

Y s t a d s k r e t s e n sammanträdde den 
26 febr. till årsmöte å Continental under 
ordförandeskap av fru Maja Strandberg. 
Ars- och revisionsberättelser föredrogos, 
decharge beviljades. 

Av arsberättelsen framgick a t t  styrelsen 
under året sammanträtt fjorton gånger 
och kretsen sju. Av kretsens samman- 
träden hade ett varit offentligt och tv& 
med inbjudna deltagare. Sex föredrag ha- 
de anordnats, vidare en demonstrations- 
kurs i matlagning samt en barnavardsut- 
stallning. Kretsen hade till två ystads- 
flickor utielat tv& stipendier & 200 kr., ett 
för genomgående av kurs i gravering och 
ett fiir fortsatt: sjuksköterskeutbildning. 

Den under 1927 bildade diskussio~s- 
klubben hade under det gångna året fort- 
satt sin verksamhet och sammanträtt cn 
gång i månaden, varvid åtskilliga aktuel- 
la friigor både av allmän och lokal inne- 
börd upptagits till behandling. 

Medlemsantalet i kretsen utgjorde vid 
årets slut 201. 

Vid förrättat styrelseval återvaldes de i 
tur a t t  avga stående styrelseledamöterna, 
fruarna Olga Aartelo, Ingeborg Olsson. 

som s& ofta förbittra livet, av- ilugnmenförvAnansvartsnabb Smartor i muskler hjäJpas iiven i envisa fall, pb effekt.Deturskiljer&venstarkt 
några f R minuter, om Ni tar urinsyran ur kroppen samt går 

och leder, Huvadvärk, ett PF. tabletter TOG=. till roten av det onda. TOGAL 
TOGAL rekommenderas a r  fbs, utan recept, % alla apo- 

Förkylning etc. tusentals liihre, a.r svenskt tek till Kr. O:% och 240 
fabrikat, samt iir oö~ei:tr#ff,zt pr flaska. 
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Hertha Persson samt Clary Schultz och 
nyvaldes efter fru Anna Nilsson, som av- 
sagt sig, suppleanten fröken Emilia Da- 
vidsson. Till suppleanter omvaldes fröken 
Anna Gedda samt nyvaldes fru Mattis 
Tengberg och fru Freja Bong, den senare 
invald efter fru Ebba Adlercreutz, som 
undanbett sig Aterval. 

Revisorerna fröknarna Bertha Grönwall 
och Ida Malmborg återvaldes liksom deras 
suppleanter fru Thora v. Normann och 
fröken Ellen MAnsson. 

Till ombud vid förbundets årsmöte i 
Gävle den 13 och 14 maj valdes ordföran- 
den samt fruarna Hertha Persson, Clacy 
Schultz, Fanny Welinder och Ingeborg 
Borg. 

Kretsen beslöt a t t  sända tre ombud till 
kretsstyrelsemötet i Malmö den 7 april. 

Kvällens program upptog vid sidan m 
de ordinarie årsmötes förhand lingarn^ ett 
föredrag av e. o.  hovrättsnotarie^^ f ru  
Mattis Tengberg om våra barnavårdsia- 
gar samt shng och musik av fröknarna 
Sylvia Persson och Gulli Gemzell. 

Den 19 mars hade kretsen möte A Hotell 
Continental. Musik uff ördes av hotellets 
musikkapell och därefter höll kretsens ord- 
förande, fru Maja Strandberg, föredrag 
om Fredrika Bremers liv och gärning. 

Därefter företogs val av en styrdsesupp- 
leant efter fru Freja Bong, som avsagt sig, 
och utsågs i hennes ställe fru Julia Beck- 
man. 

Till sist följde samkväm, under vilket 

fröken Elsa Nhrtensson medverkade med 
sin vackra sång till ackompanjemang av 
fröken Ama kjiangdahl. 

Den 8 april talade fröken Mathilda "Nide- 
@en om 'sGen&ve som internationellt cent- 
mm". Därefter samkvam med säng zv fru 
Lillg Harlasen, ackompanjemang av fr23ken 
Ljungckhl. 

Nöte",besiöt a t t  kretsen skulle bidraga 
till sta'5ilise;ingen av firbundets ekonomi 
genom ett frivilligt tillskott av 50 öre pr 
medlem, s& at t  i stället för kr. 2: 549 sh%le 
till huvudkassan inbetalas kr. 3: - pr med- 
lem. Om ej de frivilliga bidragen kflöto 

a5 2v över lag, skulle det resterande utfylln * 
kretsens kassa.. 

K r e t s s t y r e l s e m ö t e  med regre- 
sentanter för styrelserna i kretsarna Xal- 
mö, kund, Landskrona, Hälsingborg, Sva- 
löv, Bistad, Ystad, Halmstad, Kristianstad 
och Vijlxjö, upIsgaende till ett 40-kl, kolls 
den 7 april i Malmö. Man dryftade en del 
frågor: "önskemiil för de stadgar, som 
skola ligga till gmand för inval i länens för- 
troendenämnder" (eller lansnämnderna, 
som de numera kallas), "önskemål för vill- 
koren för överlämnandet av insamlings- 
fondeng9, förslag till föredragshhllare och 
föredrag anordnade som turnéer inom kret- 
sarna under nästa arbetsär m. m. 

Deltagarna bereddes även tillfiille att bz- 
se den av 3Xalmö F.-B.-F.-krets och Itidahii 
Musei-Vamer anordnade utställningen av 
korsstyngs- och pärlbroderier p4 Ridhus& 
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Fredrika- Bremer-Förbundets 

Tr adgårdsskola. 
A p e l r y d .  

Båstad. 
- - 

Praktisk teoretisk ettårskurs för kvinnor börjar den 1 mars 1929. 
Ansökningar om elevplats mottages av skolans föreståndare, som 

meddelar närmare upplysningar, adr. Apelryd, Båstad. Tel. 61 
Exi ra elever mottagas aven. 

Fredrika-Bremer-Förbundets 
lanthushdllningssemin 
narium d Rimforsa i 

Österq~tland. 
N y  4urs börjar den 

1 o& varje d r .  

Ansö4an insandes före den 15 juni under adress: 

tanthush&llning~seminariet, Rimforsa. 
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