
Sveriges Kvinnliga Fredsförening.
Årsberättelse för 1902.

De undersökningar angående kasernerfarenheter i ut

landet, hvarmed S'. K. F. under senare hälften af 1901 var

sysselsatt, gåfvo till resultat ett ganska rikhaltigt och ur

många synpunkter belysande material, hvars bearbetning

anförtroddes åt föreningens ordförande. För allmänheten'

framlades sedermera de vunna upplysningarna angående

kasernvådor och kasernskydd under form af en artikelserie

i D. N. 6-10 febr. 1902, hvilken på flera håll ådragit

sig intresse och uppmärksamhet.

Ungefär vid samma tidpunkt hade föreningen glädjen

att såsom sina gäster hälsa Norges fredsförenings dåvarande

ordförande och sekreterare Kand. Mag. Halvdan Koht och

hans fru, af hvilka den förre på föreningens inbjudan den

11 febr. höll ett offentligt, talrikt besökt föredrag om

»Fredstanken och det nationella själfständighetskrafvet», hvil

ket några dagar senare upprepades i Uppsala. En af före

ningen anordnad festlig kollation efter föredragets slut be

redde fredsvänner i Stockholm tillfälle till angenäm personlig

samvaro med de båda framstående representanterna för freds

rörelsen i vårt broderland.

Af S. K. F:s småskrifter ha år 1902 utkommit två

nya nummer nämligen:

IV. Skandinavisk neutralitet af Fredri!? Bajer, auktoriserad

öfversättning från danskan. Pris 75 öre.

V. Hvad kriget kostar af 1. v. B/och, öfversättning af

Klara Johanson. Pris 1 kr. 25 öre.
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I den förra af dessa broschyrer gifver den kände danske
fredsvännen en på noggranna studier grundad, mycket be
lysande ofversikt af den i alla de tre nordiska Hinderna
aktuella neutralitetsfrågan ; den andra broschyren framställer
i kort sammandrag resultatet af de vidtomfattande under
sökningar på det militär-sociala området, åt hvilka v. Bloch
ägnade en stor del af sitt Iif.

Till öfversättarinnorna af dessa broschyrer, fruarna
A. M. Holmgren och Anna Wicksell samt fröken Klara
Johanson, står föreningen' i stor förbindelse för det utmärkta
sätt,. på hvilket de utan all ersättning utfört sitt ingalunda
lätta arbete.

Då 1902 års riksdag på grund af herr S. A. Hedins
förnyade neutralitetsmotion hade att uttala sig angående neu
tra!itetsspörsmålet, beslöt ~. K- F., för att i sin mån främja
frågans lösning, att utdela broschyren Skandinavisk neutra
litet bland riksdagens ledamöter; af de 400 ex., som åt
gingo härför, bekostades halfva antalet ur föreningens egen
kassa, medan de i öfrigt ,erforderliga medlen ställdes till
föreningens disposition af andra intresserade.

Till riksdagsman S. A. Hedin beslöt föreningen vid
sitt årsmöte att afIåta en tacksamhetsskrifvelse med anledning
af hans oförtrutna arbete för neutralitetsicten.

Ö~t upplysningsarbete angående fredssaken, som före
ningen förut bedrifvit genom spridning af fredslitteratur,
anordnande af föredrag, etc., har under det gångna året
med ifver fullföljts. Föredrag ha hållits vid »Hvita Bandets»
kongress och inom förenin~en »Röda korsets sjuksköterske
hem:. af fru Fanny Petterson, inom föreningen »Studenter
och Arbetare» af fröken A. B. Bergstrand, inom K- F. U. K
af fru E. Broorne, som äfven är anmäld såsom föreläsare
vid :tCentralbyrån i Stockholm för populärvetenskapliga före
läsningar» och i denna egenskap varit kallad till Kungsör
att tala öfver ämnet: :.Fredsfrågan, en Iifsfråga för de små
nationerna:t. I allmänhet har föreningen sökt anknytning
på så många punkter som möjligt till det folkupplysnings-
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arbete, som på de senare åren tagit ett så glädjande upp
sving i vårt land. Genom att ställa sig i förbindelse med
de olika centra för detta folkbildningsarbete har föreningen
lyckats åstadkomma, att fredslitteratur ingår såväl uti de
tifl många håll kringsända vandringsbiblioteken, som uti de

'bokförteckningar, enligt hvilka folkbiblioteken pläga göra
sina inköp. Genom fördelaktiga aftal med förläggare ser
sig föreningen i stånd att skaffa lämplig litteratur till billigt
pris. Helt nyligen har styrelsen träffat aHal med Central
byrån för populärvetenskapliga föreläsningar om att få an
ordna en serie skioptikonbilder, belysande fredsfrågan, hvilka
jämte tillhörande text komma att genom byrån enligt rekvisi
tion uthyras. Det antal fredsskrifter af olika slag, som under
1902 . genom föreningen sålts eller bortskänkts, uppgår till
inemot 100 förutom de i riksdagen utdelade broschyrerna.

Medlemmar, som önska sprida fredslitteratur, hänvisas
till den årsberättelsen bifogade litteraturförteckningen. Å
alla där upptagna arbeten lämnas 25 % rabatt vfd direkt
rekvisition till S. K. F., Stockholm.

På Björnstjerne Björnsons sjuttioårsdag, den 8 dec.,
önskade S. K. F. på ett i möjligaste mån värdigt sätt del
taga i hyllningen för den store nordiske diktare, som så
ofta gifvit uttryck åt sin varma tro på kvinnans kulturmission
i kampen mot våld och barbari. Föreningen anordnade
därför denna dag en Bjornsonfest å Grand Hötels stora
festsal, i hvars fond jubilarens lagerkrönta byst framträdde
mot en bakgrund af svenska och norska flaggor samt lef
vande växter. I ett föredrag' om »Björnson och Sverige»
tolkade fröken Ellen Key varmt och förstående den store
diktarens och fosterlandsvännens lifsgärning, hvarefter följde
sånger åf Björnson, tonsatta af norska kompositörer, samt
deklamation af '»Bergliot» med musik af Grieg. Den allt
igenom stämningsfulla festen, som var besökt af en talrik
och distinguerad publik, refererades sympatiskt i pressen.
Genom behållningen å Björnsonfesten erhöll föreningen äfven
en afsevärd tillökning i sinfl ekonomiska tillgångar.

)
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Angående föreningens förhållande till fredsrörelsen i

utlandet må nämnas, att den under året lämnat ett bidrag

af 25 fr. till »AlIiance universelle des fem mes pour la

paix», samt att den tillkännagifvit sin anslutning till den

verksamhet,' som utöfvas af den franska föreningen» la Societe

de I'Education pacifique». Till en hedersgåfva åt Berner

byråns mångårige föreståndare Elie Ducommun har före

ningen bidragit med 50 fr., skänkta af några bland föreningens

medlemmar. Från Bernerbyrån har föreningen å sin sida

med anledning af den Blochska broschyrens utgifvande mot

tagit ett anslag å 50 fr. ur den af statsrådet v. Bloch för

fredspropagandan donerade fonden.

Föreningen har vidare att uttrycka sin tacksamhet för

en gåfva från riksdagens fredsgrupp af 10 ex. af direktör

E. Beckmans afhandling om »Den interparlamentariska unio

nen» samt' för en gåfva från fru Dikka Malier i Norge af

50 ex. »Nyla'nde», innehållande' ett tal af B. Björnson till

kvinnorna om freden.

Den 27 jan. 1903 har S. K. F. ägt bestånd i 5 år.

Den afvoghet eller åtminstone likgiltighet, hvarmed före

ningen vid sitt framträdande på många håll möttes, har under

tiden förbytts till ganska allmänt ekännande. Och om det

å ena sidan är sant, att endast ett fåtal svenska kvinnor ännu

äro aktivt verksamma i fredsarbetet, så har föreningen å

andra sidan under den gångna tiden haft glädjen konstatera

en växande förståelse af detta arbete såsom en för kvin

norna naturlig och närliggande uppgift. Såsom ett tecken,

bland andra, i denna riktning torde få anses, att Svenska

Kvinnornas Nationalförbund på initiativ af S. K. F.:s ombud

i dess styrelse under det gångna året gjort ett uttijlande om

sin benägenhet att under lämpliga former samverka med

andra länders nationalförbund för skiljedomsfrågans lösning.

Medlemsantalet, som vid 1902 års början utgjorde 129,

är vid 1903 års början 161. Otvifvelaktigt borde detta antal

ännu kunna betydligt ökas, om föreningens medlemmar mera

allmänt ville verka för intresserades anslutning till densamma.
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Anmälning af nya medlemmar äfvensom årsafgifter, 1 kr.
för medlemmar i landsorten samt 1 kr. för aktiv och 3 kr.
för passiv ledamot i Stockholm, insändas lämpligast till
fröken A. Bergstrand, adr. Stockholms Nya Samskola, Kam

makaregatan. 8.
Föreningen har under året haft 1, styrelsen 7 samman-

träden.

Stockholm i januari 1903.

Emilia Broome,
ordförande.

Ann-Margret Holmgren,
v. ordförande.

Fanny Petterson,
sekreterare.

Anna Brita Bergstrand,
kassaförvaltare.

Julia von· Bahr,
sekreterare.

Alida Jakobson,
sekreterare.

Anna Lindhagen.
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Revisionsberättelse.
Undertecknade, af Sveriges Kvinnliga Fredsförening

utsedda revisorer för granskning af föreningens räkenskaper
för år 1902, få efter fullgjordt uppdrag afgifva följande
redogörelse:

Räkenskaperna utvisa följande ställning:

Inkomster:
Behållning från 190 l 73: 36
Årsafgilter . . . . . .. . . .. .. 261:-
Räntemedel . " . .. . . 1: 85
Extra bidrag I: 50
Anslag från Fredsbyrån i Bern 35: 71
Nettobehållning å Björnsonfesten . ' 180: 85

Summa kr. 554: 27

Utgifter:

'J

Lokalhyra
Litteratur .
Arsafgilt till Sv. Kv. Nationalförbund
Anslag till "AlIiance universelle pour la Paix"
Flagga till Lissabon . . . . .. . ....
Diverse omkostnader för tryck, papper, 'porto, m. m.

7: 50
77: 55
12:
18: 49
3: 50

107: 55.226: 59

Kontrabok från Stockholms Handelsbank med däri inne
stående kr. 310: - har blifvit oss företedd i likhet med
nödiga verifikationer af utgifter.

Föreningens räkenskaper äro förda med ordning och
noggrannhet, och hemställa vi, att föreningen med tacksam
het för styrelsens nitiska vård af dess angelägenheter måtte
bevilja densamma full ansvarsfrihet för 1902 års förvaltning.

Stockholm den 31 januari 1903.

Behållning till år 1903:
Kontant i kassan .
På sparkasseräkning .

17: 68
310: - 327: 68

Summa kr. 554: 27 \
j

Jenny Bonnier. Ellen Gyllander.

~ -,---_-,---::.....-- L
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Förteckning öfver medlemmarna i Sveriges
Kvinnliga Fredsförening vid början

af år 1903.

Styrelse.

Emilia Broomc,
ordforandc.

fru, Malmskillladsgatan 60.

Ann-Margret Holmgren, professorska, Brunkebergstorg 14.
v. ordförande.

Julia v. Bahr,
sekreterare.

Fanny Petterson,
~ekrctcrarc.

Alida Jakobson,
sekre!er:tre.

Anna Brita Bergstrand,
k3s~aförvaltarc.

Anna Lindhagen,

fröken,

fru,

fröken,

Brahegatan 26.

Fleminggatan 51 A.

Östermalmsgatan 46.

Kammakaregatan 8.

Valhallagatan 49.
Summa: 7.

friherrinna,

fröl~en,
fru,

;

\
j

J. Bonnier,
S. Boström,
E. Böldin,
J. Collijn,
S. Gum<.elius,
S. Palmcrantz,
A. Wicander,
L. Åkerman,

Ständiga medlemmar.

fröken, Hamngatan 2.
fru, Nyköping.

Sturegatan 34.
Djursholm.
Drottninggatan 2.
Karlsvik.
Strandvägen 49.
Djursholm.

Summa; 8.

Medlemmar i Stockholm.

l

I. Almen,
A. Glasell-Andersson,
H, Andersson,
A. Arnoldson,
S. Arrhenius,
G. Bergstrand,
A. Billberg,
E. Borge,
A. Christie-Linde,
I. Draghi,

a. Aktiva.

fröken,
fru,

fröken,

fru,
fröken,

fru,

fröken,

Riddargatan 43.
Tunnelgatan 25.
Pipersgatan 20.
Svartensgatan 20.
Garfvaregatan 7.
Rådmansgatan 72.
Åsögatan 79.
Östermalmstorg 2.
Luntmakaregatan 5.

51.



8

S. Draghi, fröken, Luntmakaregatan 51.
H. falk, Bergsgatan 24.
K. fjällbäck, Banergatan 29.
L. fjällbäck, ' 29.
B. Hirsch, • St. Nygatan 12.
O. Hirsch, fru, Oref-Maghigatan 16.
M.. JÖnsson, fröken, Bellevue.
E. Krikortz, fru, Schee1egatan 9. !f'
L. Laurent,

. fröken,
Vasagatan 40.

M. Lewin, Johannesgatan 18.
B. Lewysohn, fleminggatan 12.
O. Lewysohn, ' 12.
A. Ljungberg, Kommendörsgatan 42. I

O. Marcus, Valhallavägen 3l. 'It

O. Meyerson, Kungsgatan 20.
O. Myhrman, Beridarebansgatan 45.
T. Nehrman, Vasagatan 10.
E. Nilsson, fleminggatan 43.
J. Nilsson, " , 43.
H. Nyblom, professorska, Johannesgatan 20.
C. Ohlsson, fröken, Hummersberg.
A. Olsson, fru, Ad. fr. Kyrkogata 15.
S. Palmcer,

med. J,and.,
Linnegatan 4.

L. Paykull, Kungsholmsgatan 26.
C. Rossander, fröken, Sturegatan 24.
M. Schröder,

fr'u,
Malmskilnadsgatan 46.

A. Stadling, Döbelnsgatan 5.
E. Sundberg, frökeQ, Oötgatan 9.
E. Thorstensson, , Orefturegatan 32.
E. Troselius, fru, Rädmansgatan 76.
S. Wavrinsky, Scheelegatan 20.
N. Welin; fröken,
A. Whitlock, , Kammakaregatan 8.
A. Ohnell, fru, Mästersamuelsgatan 2l.
C. Örtenblad, Kammakaregatan 8.

Summa: 45.

b. Passiva.

L. Beckman, fru, Djursholm.
M. L. Berg, Handtverkaregatan 2.
A. Bergman, , Thulegatan 27.
E. Bergman, fröken, Sturegatan 28.

. E. Bonnier,
fr~I,

Hamngatan 2.
L. Bonnier, Karlavägen 15 A.
T. Burgman, doktorinna, Hamngatan 2.
J. Cassel, fru, Djursholm.
A. ·Cederschiöld, Strandvägen 29.
E. Dahlen, fröken, . Drottninggatan 98.
M. Dahlström, fru, Nybrogatan 21.
Maria folkeson, med. doktor, L. Vattugatan 12.
E. fryxell, fröken, Drottninggatan 67.
N. fröIander, fru, Djursholm.

"-'- -'- ---==- .AJ
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Medlemmar i landsorten.

A. Geete,
N. Belldixson,
A. Bergström,
F. Carlberg,
A. Hedlund, f. v. Bahr,
E. Hedlund,
M. Hedlund, f. Hedlund,
S. Hedl'und, L Rudenschöld,

doktorinna,
fru,

fröken,
fru,

fröken,

Borås.
Göteborg.

.-.A-~---",-- --=-- ~'/
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E.Siewers, .
H. Sjöstedt,
E. Skantze,
f. Andersson,

. M. 'Anderson,
I. ~ Blomberg;
A. Borg,
Kr. Borg,
H. Broden,
O. Broden,
S. Cedervall,
O. franke.
A. Hansson,
M. Hedström,
A. Jönsson,
M. Löfberg,
S. Löfberg,
S. Nilson,
U.' Romar,
A. Svenson,
E. Svenson,
A. Schultz,

. A. Åstrand,
G. Hellberg,
A. Wicksell,
H. Lundgren,
K. falkman;
E. [iagen,
E. OhrVall,
A. Andersson,
M. Arcadius,
M. Mems,
G. Petrini, f. Rossander,
A. Andersson,
H. Haglund,
E. Santesson,
M. Laurent,
A. Omberg,

'.. Ini, .

fröken,
fru,

fröken,
fru,

fröken,

"fru,
fröken,

"- fru,
fröken,

"fru,
fröken.,

fru,
fröken,

fru,

fru,
fröken,

fru,
professorska, .

rektorska,
fru,

fröken,
fil. doktor,

fröken,
fru,

GötebQrg.

Jönköping .
Karlstad.
Lund.
Norrköping.
Uppsala.

Väx1ö.

Björk, Bredgrind.
Nobynäs, finnaryd.
Mälby, Ghesta,
Norberg.
fredsberg, Sörbygden.

Summa: 46.
Summa: 161.

......
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Förteckning å Fredslitteratur, ,
. , . .'

_ som ,genom direkt härivandelse till,

Sveriges Kviimliga Fredsförening, Stockholm,
erhålles med 25 % rabatt.

I Sveriges Kvinnliga Fredshrenings småskrijtserie:
r. Fredssaken och kvinnan af Emilia Broome. Pris 15 öre.

II. Fredstanken af Ellen Key. Pris 30 öre.
III. Fredsutopien af Freddric Passy, öfver~ättnirig. Pris

25 öre.
IV. Skandinavisk neutralitet af Fredrik Bajer, auktoriserad

öfversättni-ng från danskan. Plis 75 öre.
~ V. Hvad kriget kostar af l. v. Bloch, öfversättning af

Klara Johanson. Pris 1 kr. 25 öre.

I studentföreningen Verdandis småskriftserie:
N:o 49. Fredsrörelsen af Anna B. Wicksell. Pris 20 öre.
N:o 99. Fredsrörelsen på 1890-talet af AnnaB. Wicksell.

Pris 30 öre.

Den interparlamentariska' unionen' af Ernst Beckman.
Prts 30 öre.

Det 'l:e Nordiska fredsmötet i Skien. Pris 25 öre.
Den väpnade freden af G. Björklund. Pris 25 öre.
Freds,. och afväpningsfrågan af G. Björklund. Pris 1 kr.
Om nationernas sJmmanväxning af G. Björklund.- Pris

2 kr. 50 öre.
Framtidens, krig af l. v. Bloch. Pris 1 kr.

Skönlittefatur:
Abrahams offer, en roman om kriget af Gustaf lunson.

Pris 3 kr. 75 öre. ';'
Fred, oratorium af B. Björnson. Pris 25 öre.
t grus och spillror af E. Zola.\ Pris 3 kr.
Ned med vapnen af B. v. Suttner, öfversättning. Pris

2 kr. 75 öre.
Samvetskval af August Strindberg. Pris 2 kr.
Skildringar från Sebastopols belägring af Leo Tolstoy.
, Pris 2' kr. 50 öre. -

..... Lämnas till 2 kr.' 50 öre netto.
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:,;tockhoLm, Oskar Eklunds boktryckeri, 1903.
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