
Kvinnliga medborgarskolan i Fogelstad 
Fysisk kultur-idrotts- 
tävlingar och idrotts- 

märken 
Au ELIN FALK 

börjar första kurs den I april Ur det av skolans rektor Fröken Hermelin utgivna prospktet hämta vi 
följande : 

, Skolan vill ge sitt bidrag i arbetet för att bakom vart medborgarskap måtte stå självständiga och ansvars- 
fyllda människor 

Skalan måste arbeta genom att samla människor från olika arbetsfält och livsområden från landsbygd och 

städer till genomsamma studier och ömsesidigt utbyte Den vill lägga undervisning och studiearbete så att sam. 
samband vinnes mellan handens hjärnans och hjärtats arbete mellan hemmets värld och samhället mellan den en- 
skilde och det allmänna 

Vid skolan ha hittills planerats två kurser Teorierna för människokroppens 
kultur och till stor del ackså deras 
praktiska tillämpning ha under de se- en värkurs på tre månader, I apri l-30 j un i  en sommarkurs på tre veckor 27 juli- 15 aug. 

praktiskt arbete sömnad vävnad. hemskölsel och hemmets bokföring 
teoretiskt arbete sammanhållet inom t i r  äm grupper I. modersmålet och dess litteratur 2. historia jämte revolutionsartat sätt Amerika är 

medborgarkunskap (även i förening med praktiska övningar 3 praktisk själskunskap och etik med hygien otvivelaktigt föregångslandet på detta 
Sommarkursen kommer att i huvudsak följa samma linjer som vårkursen men vara lagd på ett plan område 

som kräver större mognad Det praktiska arbetet kommer då att ersättas av utvidgade övningar i muntlig Man har mer övertygande än förr 
framställning sammanträder- och mötesteknik m. m lyckats påvisa det nödvändiga i au alla 

Arbetet kommer att vila på fortlöpande undervisning av skolans ständiga lärare Fröken Honorine Hermelin de olika grenarna av denna kultur (M- 

Fröken Ebba Holgerson Fröken Helena Rydqvist kompletterad in lektionsserier a r  dess perivdiska medarbetare rings- och lufthygienen bostads- &- 
Yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren Fru Anna Flygare Stenhammar Lektor Emilia Fogelklou Norlind Doktor Klädnads- Och renlighetsanordningarna 
Ada Nilsson. Fröken Maj Sondén Fröken Herta Svenson Fröken Elisabeth Tamm m. fl. na. rörelse- och vilometoderna samt 

delvis också rahygienen samarbetas . Inträdesvillkor är att vara r id god hälsa och för vårkursen att ha fyllt 20 år för sommarkursen och förbättras för att den skall bli effektiv 

effektiv Man har också klargjort att 25 år 
Avgifter de speciella kroppsövningarna gymnastik 
Vårkursen Kursavgift 50 kr. erlägges rid kursens början inackordering 70 kr. pr månad erlägges förskotts- stik lek och idrott m. m. kunna ordnas 

nar så att de bli till mångdubbelt stör- 
Sommarkursen 150 kr. i ett för allt re gagn än hittills för det praktiska livets 

Ansökan til l kurserna insändes till skolans rektor adress Fogelstad Julita för vårursen före 15 man, Desutom har man fått en djupare 
insikt rörande det intima sambandet 
mellan andens och kroppens kultur 

Vidare frangår av prospektet att skolans närmaste ledning utövas av den i Tidevarvet förut omtalade samt vikten av att genom andens tränning 

kurskommittén från 1922 bestående av fröknarna Tamm. Hesselgren och Hermelin, Doktor A L  Nilsson och ning förvärva viljekraft och uthållighet 
Fru Wägner Vid kommitténs sida står ett förtroenderåd sammansatt av kvinnor från vitt skilda verksamhets- het t i l l  a n  vårda kroppen 

I samband med ifrågavarande m- områden 

formrörelse bar m skarp kritik riktats 
mot vissa dåliga metoder inom kroppskulturen 
kroppskulturen bl. a. också mot de överdrivna 
na idrottstävlingarna idrottsmärkena 
m. m. 

Mot bakgrunden av denna kritik 
verkar den agitation som på åtskilliga 
liga håll påbörjats för alt locka sär- 
skilt de unga kvinnorna in just i tävlings 
lings och märkeseländet beklämmande 
beklämmande 

senaste årtiondena omslagts på ett nästan 
Vårkursen kommer - utom såna. gymnastik lek och idrott . att omfatta 

vis vid varje månads början 

Stipendier upptill 200 kr. för vårkursen upptill 75 kr. för sommarkursen kunna sökas vid skolan. vets olika slag av arbetsrörelseteknik 

för sommarkursen före I juli. 

Färtroenderådets sammansättning är följande 

Ordf. Yrkesinspektrisen Kerstin Hesselgren v. ordf. redaktören för Morgonbris Fru Signe Vesman 

Fru Gerda Lundqvist Dahlström, Helsingborg 
Fru Ester Ekengren Nyköping 
Lektor Emilia Fogelklou Norlind Jakobsberg 
Fru Hildur Hult. lärarinna. Eskilstuna 
Fru Anna KäII Sparreholm 
Fröken Clara Käck. fosterbarnsinspektris Norrköping 
Fröken Elln Landmark skorarbeterska Örebro 
Fru Gerda Lindblom Stockholm. 

Att så mycken erfarenhet och sakkunskap gir sitt i 
torde H anses som en borgen för. att Fogelstad kvinnliga 
tiden. utan även har utsikt att kunna göra sin insats 

Fröken Elisiabeth Lundgren lärarinna Örebro 
Fröken Karin Nilsson textilarbeterska Norrköping. 
Fröken Signe Nilsson Norrköping. 
Doktor Andrea Andreen Svedberg Stockholm. 
Fröken Herta Svenson fabrikskonsulent Stockholm 

Varpå beror det att stjärnorna 
inom den Olympiska idrotts- och 
gymnastiktävlingsvärlden (märk väl 
att också gymnastiken låt vara i min- 
dre grad. nåtts av tävlingsraseriet 

pi bild sid 3 synes och fula rörelser. 

orientering av medborbildningen t i l l  människovärdet och vården om Månne inte just f deras jakt efter 
som framgick av individerna - - till ömsesidig vinning rekord utan nog hänsyn till kroppens 

dess tidigaste form sprang fram här i behoven vid folkhögskolans tidigare för arbetet och samhället såväl som förmåga För att bli mästare ta 
Sverige Den har satt i sikte att vara genombrott på 60- o. 70-talet.Fram för dess verkställare och medlemmar. de vid både träningar och tävlingar 

av böcker hänvisas till d- medborgarskola i första hand för för allt behover här dragas direkta för Låt oss höra på Fredrika Bremer ut krafterna för mycket orka härvid 
som för givaren själv varit till män. (I regel har endast sommarkursen bindelse och bildningslinjer ej blott Jag v i l l  lägga på deras hjärtan". Sa- inte hålla och röra kroppen nog &- 

särskilt @je eller nytta. Ty alla kursen varit tillgänglig för kv inno r  mellan "im" arbetet mansarbetet i a v ~  hon t i l l  de unga kvinnorna, "de- nomiskt "tan få trötthetshållningar 
. diktböcker bilderböcker Just i våra dagar visar sig den man ursprunglig bemärkelsen och samhället res eviga bestämmelse deras ansvarighet och trötthetsrörelser som så småningom 

slag äro kärkomma människo- liga elevfrekvensen i starkt sjunkande let utan framför all t  mellan hemmet ansvarighet som människor - - - - ningom bli konstanta deformiteter 
Och alla valymer de, medan det kvinnliga elevantalet och samhället Hemarbetaren vare måste tänka och tala UT kvinnofärens och opraktiska vanerörelser 

fylla en plats från Verdandihäftet befinner sig i kraftigt stigande Detta sig som husmor eller hjälpreda nosfärens centrum de måste fana sig Tack vare naturens undebara m- 

till våra stora författres samlade ar. är en mycket naturlig utvecklingsgång måste lära sig se sin insats just i dess .jil\,a och livet och arbetet jupare passningsförmåga kunna visserligen 
arbeten gång d i  den sista stora representationsreformen åtskilliga av dessa stjärnor 

De eventuella gåvorna torde sändas tionsreformen just innebär kvinnornas monstruösa idrotts och gymnastikarekord 

vid Fogelstad postadress Julita eller följande behov av utbildning för det själva eller andra vare sig fråga -- 
Triewaldsgränd 2 III Stockholm , De helt nya plikter som nu möta l ighet De ha bara kastat bort tid och 

krafter på att idrotta hundrafalt 

Andra olympiska stjärnor taga 
allvarlig skada och försvinna i det 
tysts. Andra åter förmå ej längre 

En vädjan Kvinnlig medborgarbildning oftast ha dålig kroppshållnning som 

Men största glädje och tacksamhet 
mottagas gågor till Kvinnliga Med- Det var i samband med representationsformen annorlunda lag 
borgarskolans vid Fogelstad tionsformen som folkhögskolan i bildningen. än 

BIBLIOTEK. 

slag äro 

, , kundskaps-böcker 

. das till Kvinnliga Medborgarskolan nas fulla medborgarskap och därav k o r d  Utan mista gagn för dem 

hälsa eller a* och samhällsduglighet 

för  mycket 

till undertecknad adress Triewaldsgränd nya samhällskravet 

. Honorine Hermelin kvinnorna i samhället kräva en något dettta sakliga arbete också i relation 

Forts I,. sid 3 



Kvinnorna och staten 
Statsutskottets utlåtande - ett bakslag 

Fredrika Bremer-statyn P å  detta ha r  f ru  Emi l i a  Fogelklou 

Vad beträffar den del av H. C-rs 
Mig synes fru Fogelklou i sin ar- rättighet att se de skisser som trots inlägg som rör mig, en privatperson 

artikel i förra numret av denna tidning kommitténs försummelse att utlysa privatperson och icke den offentligheten representerande 

synda mot sin egen regel, att man allmän tävlan tira varit inlämnade representerande kommitténs åtgärder 
bör själv se ett konstverk, innan man Må offentligheten. ljus falla p i  de eller icke - åtgärder har jag tyvärr 
genom andras ord gör sig en idé eventuella skisserna t i l l  statyn Det att andraga att om någon senare 
därom Hon gör själv sitt bästa att är helt enkelt det enda rätta och om konstnär berett mig samma formån 
fråntaga oss denna rätt genom att ge den n u  utvalda vinner allmänt gillande jag i glad okunnighet skulle ha flerdubblat 
oss sitt intryck och sin uppfattning de och juryns bifall så här ju kom- flerdubblat min förseelse Jag kände 
av den skiss till Fredrika Bremerstaty kommitténs majoritet vunnit fog för sin mig inte alls som strejkbrytare Hur 
staty som hon ensam en privatperson mening och frihet från ett under andra kan man gå på privatbjudningar om 
privatperson - blivit inbjuden att beskåda dra tillvägagångssätt tungt ansvar man inte är säker p i  att alla äro 

Man må för övrigt undra att ej Till slut råga som 
fru Fogelklou förvånad nekade att så Geijers ord 

It intryck 

En insändare skriver då det ju alldeles solklart är en allas 

Den allmänna pensionsförsäkr 
pensionsförsäkr ingen 

När kunna reformförslagen våntas 

hänger verkligen samman med en för- 
man. som nu knappast längre går för 
sig att dela med någon den nämligen 

nämligen att jag såg konstverket som något 
något p r i v a t  utan relation till offent 
liga och andra på praktiska angivelser 
angivelser inriktade, meningar och stämnningar 
stämnningar 

Hade j q  meddelat mitt intryck 
före det offentliggjorda kommittébeslutet 
kommittébeslutet kunde det ju mjöligen tänkas 
ha vallat någon praktisk förtret Nu 
förstår jag inte. att så kan vara fallet 
fallet Finns det flera är Sigrid Frid- 
man som av Fredrika Bremer in+ 
inspirerats till vackra ting så tycker jag 
det bara är en stor glädje 

För en månad sedan uttalade Tidevarvet tigare eller olyckligare på de sista 6 
Tidevarvet om den kungl propositionen åren 
propositionen i Iönefrågan att man trots berättigad 

berättigad För ett år sedan bebådades att den 
önska dess genomförande ty frågan joritet i statsutskottet Vad har varit nästa reform inom den obligatoriska 
kunde annars komma att ligga än drivfjädern för dem som röstat för folkförsäkringen som kung Pensionsstyrelsen 

Pensionsstyrelsen skulle förorda till föreläggande sämre till en annan g å n g  Försämringen detsamma . 
Förämringen Tydligen inte omsorgen om männen föreläggande för Riksdagen skulle bliva 
Enligt statsutskottets nu föreliggande Högerpressen har ju betygat att männen en bättre ställning för kvinnorna i 
de utlåtande skulle i själva verket de ha allt att vinna på likalönsprincipen persionshänseende 
kvinnliga statstjänarnas lönefråga få som skulle beröva kvinnorna hela deras Någon Kungl. Proposition föreligger 
en sämre lösning än den av 1921 års deras charme såsom arbetskraft - prisbilligheten föreligger dock icke vid årets Riksdag och 
lönekommitté föreslagna Danna prisbilligheten Skulle det verkligen var den kommitté som haft förarbetena 
kommitté förordade som bekant lika- omsorgen statsfinanserna som om hand har icke lämnat några upp 
lönsprincipens tillämpning f r .  o. m. dikterat beslutet Det är svårt att lysningar om efter vilka riktlinjer 
15:de lönegraden i vilken befordran tro när man besinnar hur små summor bättringarna skola äskas Då Kungl 
sker efter urval och d i r  nedom stigande mor det gäller. En million om året i Persionsstyrelsen kallat Pensionsnämnderna 
stigande procentuella avdrag. Man erkände merkostnad för genomförd likalönsprincip nämnderna i Stockholm och Stock- 
kände således i fråga om de högre &- likalönsprincip inklusive en dräglig implacering Stockholm grannkommuner till gemensamt 
fattningarna den' kvinnliga arbetskraftens ring räcker gott till Vad är nu gemensamt diskussonssammanträde med 
arbetskraftens likvärdighet med den manliga egentligen det i budgeten Så mycket begäran att diskussionsfrågor skulle 
liga. mer som en god de av summan skriftigen insändas ti l l  Kungl. Pensionsstyrelsen 

Statsutskottets förslag som innebär skulle tas från kvinnliga skattebetalare Pensionsstyrelsen var det därför natur- 
här indragning för kvinnliga befattningshavare skattebetalare Nej. man kan inte komma naturligt a~~ bland alla de administrativa 
befattningshavare sista löneklassen i ifrån att utskottsmajoritetens beslut frågor som av nämnderna upptogos 
samtliga lönegrader tar helt avstånd måste dikteras av m - hor somliga framställdes från ordförandena för 
från Utskottet kanske undermedveten - ovilja mot Stockholms 15 persionsnämnder frågan 
motiverar sin beklagliga ståndpunkt självförsörjande kvinnor och ett där- frågan huruvida några lagstiftningsåtgärder 
på två sätt. Dels har man velat ordna med sammanhängande behov att hålla lagstiftningsåtgärder vore at t  vänta vid årets Riksdag 
na åtminstone kvinnornas löner i -- dem tillbaka dag för att förbättra kvinnornar pen- 
enlighet med behovsprincipen sådan den Och därmed är vi framme vid problemets pensionsrätt 
kom till uttryck i lönekommitténs förslag preblemets ofta framdragna och ständigt 
slag för att på så sätt ha vägen mera bordglömda kärnpunkt bristen på Diskussionen inleddes av Byråchefen 

hänsynstagande till denna princip fatta att kvinnorna är medborgare i Pensionsstyrelsens vägnar förklarade att denna 
- en synpunkt som t ro l ig t  föga staten Det finns inle två medborgare denna fråga låg under Kommittébehandling 
gläder de manliga befattningshavarna medborgare som är likvärdiga vare sig som Kommittébehandling och skulle komma att röna den 

befattningshavarna Dels har man velat undvika en arbetskraft eller på annat sätt och största uppmärksamhet Fröken Gr- 
merkostnad för staten Och man det finnis massor av olikvärdiga grupper ind af Klintberg ordförande i 3:dje och risktabeller med olika pensioner 
finner ovedersägligt ådagalagt att grupper av medborgare Allt det gör 

klagade att denna utredning fortfarande 
Härvid hade bestämts icke en uppdelning 
uppdelning i olika yrkesriker icke i olika 

dyrare än männens. Härvid stöder riskgrupper för dem som hava med- sig gemensamt skördar vinsten av rom- 
födda lyten eller äro från födseln utskottet på I Den större sjukligheten somligas förtjänster och gemensamt delar kommittéerna utan att någonsin komma 

ten som anses bevisad utan minsta delar kostnaderna för andras mindrevärdighet till något resultat man kunde frukta 
att frågan skulle fördröjas till irre- sunda och friska utan såsom alla minnes 

hänsynstagande till den dräpande kritik mindrevärdighet 
kritik av bevismaterialet som förebragts sig mot grupp till klasskamp eller irreparabel skada för hela folkförsäkringen 

minnes en uppdelning i män och kvinnor 

från kvinnohåll 2 Prestations förmågan könskamp eller vad det nu kan kallas folkförsäkringen medan bollen studsade mellan 
med olika procent å inbetalta avgifter 
ter * proc. för kvinnor övergångsprocent 

mångan om vilken man uttalar övergångsprocent 16 proc. och 30 proc. för 
med försiktighet man vågar emellertid och det är fara a färde. Kampen 
tid ej lita på¨ den särskilt med tanke mot kvinnorna ärnalldeles särskilt absurd Stockholm 6:te pensionsdistrikt framhöll Vid Sveriges kvinnor väntade var 
tanke på de lägre kvinnolönerna på allmänna surd därför att denna grupp av med- an vi begärt få denna fråga upp att dessa 2:ne moment i lagen skulle 
männa arbetsmarknaden vilka anses medborgre i själva verket är lika omöjlig tagen trots avsikten med diskussionsmötet komma att ändras Tolv år har lagen 

ha ett visst sammanhang med de olika omöjlig att frånskilja som lan att urskilja. diskussionsmötet väl varit att administrativa frågor lagen varit i kraft men ännu beräknas 
olika arbetskrafternas effektiva värde Och detta helt enkelt medan varje frågor skulle behandlar. men då detta nas inkomsten för en inom hemmet 
3 )  Pensionsåldern som utskottet i man ärver fullt lika mycket av sin mor tillfälle nu gavs att för första gången arbetande kvinna till under 800 kronors 
motsatt till k propositionen föreslår som a" sin far och varje kvinna fullt sedan pensionsförsäkringens ikraft- nors värde och a" boets gemensamma 
lägre för kvinnor än för män . lika mycket av sin far som av sin trädande för 12 år sedan få diskutera inkomster påföres henne icke någon 

E j  underligt alltså att påståendet själva lagen med Kungl. Pensionsstyrelsens del utan tilläggsavgifterna 2 kr.; 5 
propositionen har man bibehållt det sim- endet om kvinnornas mindervärdighet Pensionsstyrelsens chef och tjänstemän hade vi kr. 10 15 20; 3o;  5o kr, per år 
sta: den orättvisa inplaceringen och het som samhällelig arbetskraft är begärt få upplaga denna fråga Redan påförsa endast mannen Att en &d- 
bestämmelsen om att sjukdom som dan i r  1913 fördes från Sveriges ring här är nödvändig är icke en enveten både obevisat och obevisbart 
står i samband med havandeskap och Såväl k. propositionen som ut- kvinnor en stark opposition mot 2:ne barnsbörd ej skall räknas såsom enveten kvinnosakssynpunkt Även 

skottsutlåtandet framhålla den stora punkter i l a m  som ställde kvinnorna många män som satt sig in i frågan 
önskvärdheten av att lönefrågan fin- i en sämre ställning Den ena var medgiva att det är bättre att inte hela sjukdom. . 

Här i Sverige är lagstiftarna så ner sin lösning vid innevarande riksdag bestämmelsen att gift kvinna icke boets gemensamma inkomst planceras 
överkloka, att man kan bli förtvivlad 
Finland, Norge Danmark. Tyskland 

dag så att behörighetslagen m å  kunna skulle påföras mer än grundagiften på ett kort genom att inbetala avgifterna 

Holland ha lika lön för män och 
träda i kraft Häri instämma natur- 3 kronor i pensionsavgift, oberoende avgifterna för endast ena maken utan att 
naturligtvis kvinnorna av allt hjärta Skulle av makarnas ekonomiska förhållanden fördela dödsfallsrisken genom att inbetala 

kvinnor i statstjänst 
ett sunt och kultiverat land där fast- 

Holland är ju le emellertid - det Gud förbjude - förhållanden Om det gemensamma boet hade betala hälften för  vardera maken 
riksdagen besluta i enlighet med inkomster utöver 800 kr. skulle till- Redan 1913 förklarade dåvarande 

ställdes 1918 att "min och kvinnor atatsutskottets förslag & återstår oss läggsavgifterna endast påföras man- Regeringsrådet Lindstedt som utarbetat R gifta och ogifta skola för samma endast att med all kraft ta fasta på nen såvida hustrun ej deklarerat egen utarbetat förslaget att man naturligtvis 
tjänstgöring åtnjuta samma löneför- försäkringstekniskt kan använda en utskottets uttalande om m tidsbegränsad inkomst 
miner." Kanske var det drottning tidsbegränsad lösning av frågan och handla Den andra var att pensionerna gemensam dödlighetes- och risktabell 

skulle utgå efter 2 olika dödlighets- för hela folket. Om man i stället 
Wilhelminas förtjänst 

för två använde m gemensam tabell 
alla fall att Holland inte blivit fat- 

skulle pensionerna utgå med 27 proc. 
för alla i stället för 24 proc. för kvinnor 
kvinnor och 30 proc. för män. Ännu 
gälla övergångsbestämmelsernas procentsatser 
procentsatser 16 proc. och m proc Innan 
de definitiva bestämmelserna träda i 
kraft. hava vi förhoppning ah nya 
lagförslag komma före i Riksdagen 
Generaldirektör Jocknick har redan 
för ett år sedan i Tidskrift för pensionsförsäkringen 

pensionsförsäkringen virat sitt intresse 
för att dessa reformer skola komma 
under Riksdagens prövning så fort 
som möjligt 

Hur är det möjligt att ett förslag så 
allvarlig kritik måste sådant som det nu föreliggande fått majoritet och 

har inte låtit vänta på sig. 

om 

av 

likalönsprincipen 

fri för ett eventuellt senare allmänt samhällssolidaritet oförmagan 
att fen Broberg som å Kungl. Pensionsstyrelsens 

Pensionsdistriktet i Stockholm beklagade 

fortfarande bollades med mellan kommittéerna 
kvinnornas arbetskraft skulle bli dy- ingenting så länge vi håller samman 

Men så fort grupp reser 

sig kallas då knakar samhället i fogarna kommittéerna 
Undertecknad. ordförande i Stock- män övergångsprocent m proc. 

Detta är huvuddragen Av propositionen mor 

Säkert är i därefter 

. Anna Abergsson 



Fysisk kultur - idrottstävlingar 

Forts. från 1 sta sidan. 

prestera nog för att nå rekord smick- 
rande omnämnande i pressen m. m. 
och - sluta därför idrottsövnin- 
garna. 

och idrottsmärken 
ledare finnas för att lära de unga att 

träna klokt för dessa märken, borde 

Andra idrottsmärken äro åtmin- 
stone delvis allt för lätta Deras en- 
da raison d’ètre tycks vara att till- 
fredsställa vederbörandes märkes- 

de ej få förekomma. 

lystnad! ! 

Lika lön for 
lika arbete 

Tidskriften for Kristet Samhälls- 
liv hade i årets första nummer ett 
uttalande I denna fråga som vi inte 
kunna undgå att beröra. Det säges: 

Det råder stor glädje bland kvin- 
nosakens förkämpar över a n  denna 
princip godkänts av regeringen och 

riksdagen Man synes mena, att 
denna löneprincip innebär en själv- 
klar rättvisa Detta är dock ingalun- 
da fallet. Om prestationsprincipen 
tillämpas mekaniskt utan att regleras 
av behovsprincipen leder den till 
orättfärdighet. Är det rättfärdigt, 
att en ogift man eller kvinna skall ha 
lika stor lön som en familjeförsör- 
jare i samma befattning? Lika lön 
måste leda till en helt olika ekono- 
misk ställning i detta fall. Är det 
rättfärdigt? Det skadar nog inte att 
pröva saken.” 

Rättvisesynpunkten torde dock va- 
ra den enda hållbara grunder att byg- 
ga på Om behovsprincipen skall 
tillämpas inte endast då det gäller 
platsens tillsättande (då det alltid ut- 

att en man behöver den 

lagts t i l l  grund för dess förslag till 

ifrån 

privata förhållanden medverka vid 
avgörandet, än som i allmänhet sker. 

Om en förmögen ung man f i r  en 
tjänst framför en fattig ung man, så 
upprör detta dem det angår långt 
mindre, än om en kvinna i samma 
ogynnsamma ekonomiska ställning 
skulle “tagit platsen ifrån honom" 
som det heter. Om en kvinnlig be- 
fattningshavare gifter sig anses hon 
böra lämna arbetet huvudsakligen 
därför att hon då icke behöver eller 

milj. Men att en tjänsteman gifter 
sig rikt har knappast någonsin an- 
förts såsom skäl för att han borde 
stiga åt sidan till förmån för någon 
mer behövande arbetskamrat. 
De gifta kvinnorna se nog på den- 

na fråga ganska olika, evad de ha 
make och familj, eller stå ensamma i 
arbetet att fostra och försörja bar- 
nen eller dessa hunnit s i  långt att 
kampen börjat för dem själva och 
det då gäller utkomsten (+ såväl 
döttrarna som sönerna. 

Dagens tidning har även tagit upp 
frågan om den lika lönen är en rik- 
tig eller oriktig princip. I ett av sva- 
ren från de intervjuade arbetschefer- 
na har en bankdirektör mycket er- 

känsamma ord för den kvinnliga ar- 
betsförmågan. 

“En kvinna är så ytterst noggrann, 
ordentlig och samvetsgrann och hon 
tar en oerhörd energi. Utan klagan 
utför hon vad som blir henne ålagt 

och hon sparar sig ej. Det är inte tu 
tal om att non ej  inom vissa avdel- 
ningar är bättre än en man, bl. a. ge 
nom sin anpassningsförmåga, sin böj- 
lighet och sin psykologiska blick. 

“Men” - och så följer en del un- 
dantag i lämpligheten ~" att använda 
den kvinnliga arbetskraften varav vi 
citera detta: “från avdelningskonto- 
ren i landsorten kommer ofta begä- 
ran om vikarie till följd av sjukdom 
eller dylikt Vid ett sådant tillfälle 
skickas naturligtvis en man, då ban- 
ken ej vill ta på sitt ansvar att ut- 
sätta en ung flicka för de obehag 
som eventuellt kunna uppstå med 

otrevliga hotell o. d.” 
svårigheter att erhålla bostad, eller 

än någonstädes annars? 

Tolstoys ord i be- sig all “eftersom jag icke kan följa 
den linje, som kompassen visar, så 
skall jag kasta bort kompassen eller 
låta bli att se p i  den". 

folkningsfrågan 
Till diskussionen i denna fråga har in. 

sänts följande 

Tiden fordrar att befolkningsfrå- 
gan tas upp i hela sin vidd. Det är 
nödvändigt att se verkligheten osenti- 
mentalt i ögonen. Men borde man 
inte därvid åtminstone erinra om vad 
sådana män som Tolstoy sagt i denna 
fråga 

“Kyskheten är icke en regel", .e- 
ger Tolstoy, “eller m föreskrift, utan 
idealet eller snarare ett av villkoren 
för dess uppnående. - - - 

Det mänskliga livets hela betydelse 
ligger i framåtskridandet mot detta 
ideal - (upprättandet av Guds rike 
på jorden) - och därför är det så 

En modern kvinna. 

långt ifrån, att strävandet t i l l  det 
kristna idealet i dess helhet och t i l l  
kyskheten, som ett av dess villkor, 
skulle utesluta möjligheten av liv, all 
tvärt om frånvaron av delta kristna 
ideal skulle omintetgöra framåtskri- 
dandet och följaktligen möjligheten a\- 
liv.” - - - 

“Det är illa att använda medel mot 
födandet av barn, först a h  främst 
därför att det fritager människorna 
från den möda och omsorg som ut- 
? den sinnliga kärlekens lösepen- 
ning och för det andra därför att det 
starkt närmar sig den handling som 
mest strider mot det mänskliga sam- 
vetet - mord”. 

“Det är just olyckan, att - - - 
har man en gång tillåtit sig att för- 
ringa idealet, för att lämpa det efter 
an svaghet, så är det sedan omöjligt 
att finna den gräns där man bör stan- 

av oändlig fullkomlighet icke kan va- 
ra en ledning i livet, utan att man vid 
åsynen därav antingen måste slå med 
handen, sägande, att man icke behö- 
ver det, eftersom man ändå aldrig 

idealet till det trappsteg, där ens egen 

na. - - Det är oriktigt att ett ideal 

kan uppnå det, eller också draga ner 

svaghet vill stå.” 
Att döma på det sättet är detsam- 

ma som om en sjöfarande skulle säga 

Vilka futtiga avundsgräl följa ej i 
de olympiska tävlingarnas kölvatten! 
Samvetsgrant spridda genom pressen 
över hela världen! Rekordjägarnas 
andliga prestationer i detta fall äro 
av samma motbjudande halt som de 
kroppsliga. 

Också “hemmastjärnor” finnas ju 
inom varje land, plus landsgräl av 
mera allmän eller lokal natur. Tyvärr 
allt delta också bland ungdomen. 

Förra hösten åsåg jag i Stockholm 
en del av skolungdomens idrottstäv- 
lingar. Bland de tävlande fäste jag 
mig särskilt vid två. Den me var mä- 
stare i höjdhopp: överutvecklade ben, 
men deformerad överkropp, fula, 
kantiga rörelser, blekfett ansikte med 
trött uttryck. Den andre hade en nä- 
stan formfulländad kropp och frisk 
ungdomsglädje över hela sin varelse 
- den ende av denna typ jag kunde 
upptäcka bland de tävlande. Han ut- 
förde proven lekande lätt, med kor- 
rekt och ledig hållning och mjuka, 
vackra rörelser i övrigt. Han hade 
tydligen en stor förmåga att bedöma 
och ekonomisera sina krafter. Och 
de räckte väl till för de idrottsliga 
uppgifterna. Ehuru han fullt för- 
tjänat att bli “mästare” blev han det 
ej, så vitt jag minns rätt. Han hade 
naturligtvis några sekunders eller 
millimeters sämre resultat (!) än re- 
spektive “segrare”. 

Alla idrottsidkare och gymnaster 
kunde arbeta i samma stil som denne 

sköttes på rätt sätt. Framför allt: 
om de finge lära sig att själva be- 
döma sina krafter så att de toge var- 
ken för mycket eller för litet av dem! 

Att realisera något dylikt är emel- 
lertid med organiserade tävlingar 
omöjligt - ett eller annat undantags- 
fall frånräknat. Under både tränin- 
gar och tävlingar jämföra nämligen 
de uppträdande gamla och nyslagna 
rekord, och allas uppjagade lystnad 
att segra framtvingar allt för hårda 
tag eller - absolut misströstan med 
åtföljande farväl åt idrotten! 

yngling; om blott deras undervisning 

Idrottsmärkesfordringarna äro för 
ett stort antal individer för svåra, 
och dessa överansträngas ofta 
under sin strävan att ej bli sämre i n  
kroppsligen bättre lottade. Särskilt 
gäller detta barnen och ungdomen. Så 
länge ej tillräckligt många och goda 

“Idrott utan tävlan eller märken 
går e j ”  äro slagord, som ofta uppre- 
pas. I vårt land har man emellertid 
e j  i större utsträckning försökt nå- 
gon annan metod än tävlingarnas och 
märkenas Vad kvinnorna beträffa 
är de nog mest bristen på fredade 
övningsplatser och goda ledare, son 
hindrat större tillslutning till idrot- 
fen. Men många ha säkerligen också 
avskräckts från den just genom män 
nens idrottsliga överdrifter. För 
dessa kvinnor är den sunda tävlar 
mest tilltalande, som helt spontan 
uppstår, när flera människor samlas 
fill gemensamma övningar, i vardags 
lap eller rid festliga uppvisningar 
o. d 

Föreligga inte goda skäl för att 

oss, män som kvinnor, söka höja d o  
börja en mera rationell metod? Låt 

fysiska kulturens alla olika grenar. 
Och i fråga om de speciella kropps 
övningarna arbeta på att få till stånd 
lek- och idrottsplatser, sim- och fri 
luftsbad samt gymnstiksalar, alla av 
högsta kvalitet, i tillräckligt antal och 
så belägna att alla medlemmarna i ett 
samhälle lätt kunna i la dit för öv- 
ning och vederkvickelse. Ingen läro- 
anstalt skulle få byggas utan dylika 
anordningar. Också liknande öv- 
ningsplatser utanför samhällena, 
frisk lantluft, böra anskaffas. Och 
allra mest: låt oss verka för att till 

dare utbildas till an skickligt under 
visa såväl äldre som ham och ung 
dom i denna kroppskultur. Det är 
minst lika behövligt som att läkar 
och sköterskor utbildas för sjuka. 

De äldres undervisning i detta av 
seende är kanske den allra viktigaste 
Vilka massor av dem lida ej nu av 
övernäring och bristande kroppsöv- 
ning! Varifrån, om ej bland de äldre 
skall ungdomen hämta exempel att 

följa? Vilka skola skaffa medel och 
möjligheter till den fysiska kulturen 
höjande, om ej de äldre, som äro le- 
dare inom stat, kommuner och hem 
De äldre behöva lära sig att iakttaga 
och njuta av den glädje och arbets 
krait. som en för dem väl avpassad 
kroppskultur kan skänka. Upplevel- 
sens övertygande kraft skall också ge 
dem kraft att reformera! 

Elin Falk 

räckligt många läkare och andra le- 
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Kvinnlig medborgar- 
bildning 

Forts fr. 1:sta sid. 

betraktas i förhållande till dess hög- 
sta mål. Först då får det sin rätta 
betydelse." Detta är den ena sidan av 
saken. Den andra är att till det sak- 
ligt presterande eller utredande, politi- 
ska arbetet (i gammal mening till- 
f ö n  en .fördjupad syn på det mänsk- 
liga det som Ellen Key så karaktäris- 
tiskt nämnde, samhällsmoderlighet 

Det är av stor rikt att vid en bild- 
ningskurs med sådant ändamål vinna 
elever både från de hemmet tillhöri- 
gas led och från de i samhällets mera 
yttre verksamhetsområden arbetande 
kvinnorna. Skillnaderna i skolbild- 

då vardera gruppen ändock står in- 

kraftigare sätt behöver till tillgodoses för 
dem allesamman De två väsentliga 
bildningsämnena - utanför det prak- 
tiska arbetets - måste bli samhälls- 
kunskap och människokunskap (med 
de ämnen rom kunna falla därunder) 
jämte arbets- och hemkunskap. 
Men hur skola kvinnor från så oli- 

ka bildningsvägar k " " ~  studera ex- 
empelvis historia samman? Det gäl- 
ler an ur nuets aktuella samhälleliga 
a h  statliga däri naturligen inberäk- 
nat människoekonomiska) problem, 

i hela dess historiska räckvidd, dess 
förvandlingar under skredet mellan 
skilda samhälls- eller arbetsvillkor. 
visa dess uppkomst, död återupp- 
ståndelse och dess aktuella belysnin- 
gar i nuet, allt efter den erfarenhe- 
tens utsiktspunkt vederbörande grupp 
(eller parti) intager. Därefter gäller 
det att söka se frågans lösningsmöj- 
ligheter i dess olika konsekvenser för 
den ena eller andra samhällsgruppen 
och för sammhället som helhet, Det 
gäller har att lära sig se både de sak- 
lika konsekvensera av psykologiska 
inställningar (t.ex. högfärd, feghet, 
slösaktighet) och de psykologiska 
verkningarna på samhällsmedlemmar- 

ning kan här ej spela nämnvärd roll, 

för samma nya ansvar, som på ett 

taga upp ett efter annat, visa frågan 

Eskilstuna-avdelningen av Frisin- 
nade kvinnors länsförbund i Söder- 

manland hade sitt årsmöte i lördags. 
holm, som bestämt avböjde åtetval 
valdes fru Hildur Hult. Övriga sty- 
relseledamöter blevo vice ordf. f ru  
Ingrid Dale, nyvald, sekreterare frö- 
ken H. Nordlund, kassör fröken Sel- 
ma Ekström fröken Elna Fernström, 
fröken Elna Gabner och fru HiIda 
Larsson Till suppleanter omvaldes 

Lydia Guthe. 
Föreningen beslöt att hålla sina 

sammankomster sista tisdagen i varje 
månad, varvid till diskussion skola 
upptagas aktuella frågor, hämtade ur 
dagspressen samt Tidevarvet, samt 
sådana riksdagsmotioner sim i sär- 
skild grad intressera kvinnorna. Dess- 
utom beslöt föreningen att taga verk- 
sam del i arbetet för Födelsedags- 
gåvan. 

Efter förhandlingarna följde ett 
trevligt samkväm, varvid sång och 
musik utfördes av fröknarna Elna 
Fernström och Greta Winqvist, var- 
jämte fru Ingrid Dale under spänd 
uppmärksamhet refererade en ut- 
ländsk pedagogs syn på svensk upp 
fostran. 

fru Viktoria Liljeholm och fröken 

Uppsalaföreningen av F.K.R. har 
haft sitt första sammanträde för året 
å Hushållsskolan Efter de egentliga 
föreningsärendena hö11 fröken Hilde- 
gard Blidh ett intressant föredrag om 
"Studerande ungdom i socialt arbe- 
te". Såsom mest initierad i S.S.U. 
H:s verksamhet skildrade föredrags- 
hållerskan huvudsakligast denna för- 
enings arbete p i  det sociala området 
Detta arbete omfattar dels Södersko- 
lan i Stockholm, som uppehålles ge- 
nom samarbete mellan S.S.U.H. 
och A.B.F., dels två barnkolonier, 
den ena i Värmland, den andra i 
Norrbotten i närheten av Luleå. Till 
kolonierna uttagas friska barn ur tu- 
berkulösa familjer. och samma barn 
få så vin möjligt återkomma som- 
mar efter sommar, för att största 
möjliga resultat skall ernås. I sam- 
band med skildringen av dessa koloni- 
somrar visade fröken Blidh ett an- 
tal skioptikonbilder, där åhörarna fin- 
go se svart på vitt på hur paradisisk 
tillvaro gestaltar sig för småttingar- 
na Efter der långa vinterns brist 
ofta nog på både luft och sol, bad och 
närande mat blomstra de nu upp un- 

Getingen 

Holmgren 
Fru Holmgren, som på tisdagen 

mottagning med te i Grand Hôtels 
matsal som anordnats för henne på 

fyllde 75 år, blev redan på måndagen 

eftermiddagen. I mottagningen del- 
togo ett hundratal damer och herrar. 
Bland de närvarande märktes stats- 
rådinnan Sandler samt många från 
olika delar av landet hitresta repre- sentanter för kvinnoförbund och 
rösträttsföreningar. 

När fru Holmgren anlände över- 
lämnades till henne ett fång härliga 
syrener, varpå fröken Ingeborg Wa- 
lin i ett tal erinrade om fru Holm- 
grens gärning i rösträttsrörelsen och 
hennes initiativtagande till och d- 
förandeskap i Svenska kvinnors med- 
borgarförbund Fröken Walin erin- 
rade om att k .m: t  beslutat tilldela 
fru Holmgren Illis quorum och över- 
lämnade i en vacker silverask den 
penninggåva på omkring 2,000 kr., 
vartill mer än tusen kvinnor lan- 
det runt bidragit.. Professorskan 
Holmgren tackade med varma ord 
för gåvan och utbringade ett leve för 
kvinnornas strävanden. 

Fru Emilia Broomé framhöll i ett 
tal vad professorskan Holmgren va- 
rit och är som person. D:r Gulli Pe- 
trini skildrade fru Holmgren före 
“rösträttstiden”, huru hon uppfostra- 
de sina åtta barn, huru hon i sitt 
gästfria, trevliga hem tog hand om 
de första midentskorna. och berörde 
även med några ord hennes arbete 
för rösträtten. Borgmästare Lindha- 
gen betonade slutligen i ännu en hyll- 
ningstal fru Holmgrens varma in- 
tresse för fredssaken 

På aftonen deltog fru Holmgren i 
Sv. Turistföreningens högtidliga års- 
möte,. varvid dess ordförande justitie- 
rådet Louis Améen begagnade till- 
fället att erinra om minnet av före- 
ningens stiftare, framlidne professor 
Frithiof Holmgren, som för 40 år se- 
dan lade grundstenen till samman- 
slutningen. 

R O M A N  
av 

E.L.  VOYNICH 

händerna? Och varför var han så 
bitter mot Montanelli? Fem år - 
fem år - 
Om hon bara vore säker på att han 

var död. om hon hade sett hann döda 
kropp, då skulle kanske det gamla så- 
ret en gång sluta upp att blöda, och 
när ännu ett tjugutal är förrunnit 
skulle hon kunna blicka tillbaka på 
det förflutna utan fasa 

Hela hennes ungdom hade blivit 
förgiftad vid tanken på vad h a  
gjort. Dag efter dag, och år efter 
år hade hon kämpat mot sina sam- 
vetskval. Hon hade alltid försök 
tänka på att hennes arbete låg i fram. 
tiden hon hade alltid försökt att und 
vika det förflutnas vålnader. Men 

hon den döda kroppen driva ut til 
h o n  och ett rop som hon inte för. 
mådde tysta, steg ur hennes hjärta! 
djup: "Jag har dödat Arthur! Ar- 
thur är död!” Ibland tyckte hon att 
hennes börda var alltför tung att 

dag efter dag, och år efter år, såg 

(Forts.) 

- Han var min kamrat, fortsatte 
hon. a h  jag satte tro till ett nedrigt 
förtal mot honom, som polisen hittat 
på. Jag dog honom i ansiktet och 
kallade honom förrädare och sedan 
fick jag veta att han var fullkom- 
ligt oskyldig. Kanske är detta minne 
ändå bittrare än edra egna. Jag 
skulle hugga av min högra hand om 
jag kunde göra det ogjort. 

Något blixtrande till i hans ögon, en 
snabb och farlig glimt. Han böjde 
hastigt sitt huvud och kysste hennes 
hand 

Hon ryckte förskräckt tillbaka. 
- O, så får ni inte göra! utbrast 

hon klagande. Det gör ont. 

na av de sakliga förändringar, som 
åstadkommas genom ett offentligt 
(eller enskilt) beslut i form av lag, 
stadga, program, direktiv o.s.v. 
Först genom att allsidigt söka stu- 
dera detta inbördes samspel mellan 
sakligt och mänskligt. kan man på 
allvar se in i historien och klarlägga 
nödvändigheten av politik (det är all- 
mänanda i det privata handlandet. 
såväl som av psykologisk insikt vid 
det offentliga beslutandet. 

"Det levende Ord” har alltsedan 
Grundtvigs dagar varit A och O, i 
folkhögskolans undervisning. Det 
måste ha kvar sin hedersplats, som 
suggestiv faktor - intet kan i den 
egenskapen ersätta det? Men det 
måste kompletteras genom den hjälp 
till självarbete som ligger i att indi- 
viden lär sig handlar med böcker 
a h  andra upplysningshärdar i sak- 
lig forn. Lära sig hur man tar reda 
på en sak själv - vare sig det gäller 
ett historiskt faktum eller någon sam- 
tida omständighet - detta måste ef- 
ter kvinnornas medborgerliga myn- 
dighetsförklaring nödvändigtvis gå si- 
da am sids med det receptiva bild- 
ningstillägnandet genom “Det leven- 
de Ord.” Vid sidan om samhälls- 
och människokunskap måste också gå 
bok- eller forskningskunskap, d.v.s. 
hjälp att på egen hand söka sig fram 
till kunskapskällor över huvud taget. 
Därtill hör ock övning i att läsa vad 
tidningam verkligen innehålla. d.v. 
s. genom åsynen av en frågas hela 
yttre spektrum, sådant det avspeglar 
sig i den dika partibrytningens syn- 
linjer. 

Men a huvudsyftet är an lära 
kvinnorna tänka och arbeta politiskt, 
d.v.s. med allmänanda, varför då 
ägna så mycken tid åt praktiska syss- 
lor? Jo, därför att en idéfostran utan 
materialfostran lätt blir svävande. 
Materialets, ofrånkomliga verklighet 
- vid såväl god behandling som vid 
missgrepp - hjälper en att varsna 
realiteterna, det substantella, också 
i fråga om idéer och psykologiska 
ting. Det ger dessutom den ro 
att fördjupa reflektionerna och in- 
trycken av det teoretiskt inhämtade. 
som det enbart intellektuella arbetet 
i d e  kan ersätta. Om det eljest visar 
sig sunt mänskligt att fostra hade 
hjärna och hand hade anden och dess 
bärare, så är det i fråga om kvinno- 
bildning av självklar vikt. (Vi för 
vår del anse oss obildade, om vi icke 
få uppfostran både för handen och 
hjärnan och hjärtat!) 

Till en frisk, god människodag hör 
ock den inre vilan och någon stund 
av konstnärligt skådande genom dik- 
tarens eller de andra konstnärernas 

- Tror ni inte det gjorde ont när 

- När jag dödade - A. där kom- 
ni dödade den mannen? 

mer Cesare. Nu mi, te  jag gå. 

När Martin trädde in i rummet. 
låg Getingen ensam med en kopp 
orört kaffe hredvid sig. Han svor 
sakta för sig själv, men på ett lik- 
nöjt sätt som inte tycktes bereda ho- 
nom något nöje. 

som stundom gjor- 

der ni en ny kampanj 
mot den stackars kardinalen? fråga- 

Mötesp platsen 

hjälp. Också för det skola vi ha ut- 
rymme. I hela dagsplanen ville vi 
ett sådant samspel mellan studier, 
idrott och handens arbete, som skulle 
kunna motsvara en sund livsföring 
och en så allsidigt harmonisk inrikt- 
ning, som man önskar ge åt ett dagligt 
liv och för dess glädje, hälsa och om 
växlande, oförnötta arbetsutstrålning. 

de han en smula retligt. 
- Min käre vän, varför söker n 

alltid efter dåliga motiv? Det är 
verkligen högst okristligt. Jag för 

logi för den nya tidningen. 
- Vilken nya tidning? 

bereder en essay om jämförande teo- 

Det var så gott som ,,I offentlig 
Riccardo rynkade ÖÖÖ 

hemlighet att man väntade en ny 
tryckfrihetsförordning och att oppo- 
sitionen ämnade överraska staden 
med en radikal tidning. 
- Svindlargazetten förstås, eller 

- Sch! Rivarez, ni stör de andra. 
- Hil l  er då till kirurgien och 

Kyrkokalendern 

ju med i Duprezexpeditionen, kanske 
ni vill vara vänlig och hjälpa oss med 
en sak Det är en dam som begär 
att få veta när expeditionen startade 
och när den passerade genom Ecqua- 
dor. 
- Den startade från Paris höster 

ligt bifall. efterföljdes av tésupé och 
samkväm. 

Föreningen Frisinnade Kvinnor i 
Ystad ha haft årsmöte under ordf.. 
skap av fil.kand. Hulda Lundh. Där- 
v i d  föredrogos års- och revisionsbe- 
rättelserna, a h  ansvarsfrihet bevilja- 
des för gångna året 

Till styrelseledamöter återvaldes: 
fil. kand. Hulda Lundh. ordf., fru 
Augusta Grufstedt. vice ordf., fru 
Frida Hagen, sekr., fröken Olga 
Johnson. kassör och vice sekr., samt 
fru Maja Strandberg, och-nyvaldes 
efter avlidna fröken Anna Fridman 
fru Linda Westin. Till suppleant 
återvaldes fröken Ida Björk och ny- 
valdes fru Alma Sjölin. Till reviso- 
rer valdes fru Elsa Dahlstedt a h  fru 
Anna Wallén med fru Charlotta Wei- 
mard och fröken Hulda Stenberg som 
suppleanter. 

Aftonens diskussionsämne var tjä- 
narinnefrågan. 

1837. Vi voro tre år i Brasilien, fort- fortsatte sedan ner till Rio och anlände 
till Paris sommaren 1841. Önskar da- 
men några data om upptäckterna? 
- Nej tack. Beppo, lämna det här 

papperet till signora Bolla. Tack så 
mycket, signor Rivarez. Jag ber om 
ursäkt att jag besvärat er. 

Getingen lutade sig tillbaka i sto- 
Ien. Varför ville hon ha dessa upp- 
gifter? När de passerade genom 
Ecquador - 

Hon gick av och an i rummmet. Hon 
hade sovit  illa de sista nätterna och 
hon hade mörka skuggor under ögo- 

Fem år - och ett luxuöst hem, nå- 
gon som han litat på hade bedragit 
honom och han hade upptäckt det - 
Hon stannade och förde händerna 

mot huvudet 

omöjligt - det var absurt. 
Men ändå, tänk så de draggat i den 

hamnen. 
Var hade han fått de där blå ögo- 

nen ifrån och den nervösa oron i 

nen. 

Detta var ju vanvettigt - det var 

På själva födelsedagen mottog Ann 
Margret Holmgren en ström av be- 
rökande. släkt, vänner och tacksam- 
ma medlemmar i de många förenin- 
gar fru H. bildat eller understött med 
sitt intresse Det vackra hemmets 
rum fylldes efter hand av de härli- 
gaste blomsteruppsatser. Från Fri- 
sinnade Kvinnors Riksförbund över- 
lämnade dr Ada Nilsson en knippa 
skära nejlikor och mimosa. Bland 
mängden av telegram märktes, utom 
från kvinnoföreningar i alla de nor- 
diska länderna, minnesgod tacksam 
hyllning från studentföreningarna 
Verdandi och Philocoros, från kv,- 
studentsångföreningen i Kristiania, 
från deltagare i studentmötet i Upp- 
sala för 50 är sedan, kvinnor i Fin- 
lands riksdag. Ellen Keys tolfter, f. 
d överståthållaren Tamm, Sveriges liberala parti, Förbundet för humani- 
stisk politik, riksdagens kvinnliga le- 
damöter, Sveriges socialdemokrat ska 
kvinnoförening, en mängd tidningar i 
Sverge, Norge. Finland och Dan- 
mark,justitierådet Trygger med fru, 
statsrådet Branting, professorerna 
Hedenius, Hammarsten, Öhrvall, Au- 
relius, landshövdingarna Linnér och 
Robert Dela Gardie, envoyén Bo- 
ström, Madrid, borgmästare Jakob 
Pettersson, professor Carl Miller, 
Frigga Carlberg, Ebba och Erik 

Lamm, Sigurd Curman, Ruben Lilje- 
fors, f.d. statsministern Gunnar 
Knudsen, Eric Werenskiold, Otto 
Blehr, Clara Tschudi, Caroline björn- 
son, Annie Furuhjelm, d:r Walfrid 
Munch-Petersen, Fridtjof Nansen, 
Lally Lammers. och många an- 
dra kända personligheter inom veten- 
skapens, konstens, de sociala och po- 
litiska områdena. H.K.H. kron- 
prinsen sände fru Holmgren sitt por- 
trätt jämte en egenhändig lyckönsk- 
ningsskrivelse. 
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