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S pecialit.6 : Linne- aeli S.ingu*styrsiar. 
Största htirvtwande lager af Linne- i ~ r  'E)Cornu~~svafna~er: 

Duktygr, Handdukar, Nlsdukar, Spetsar, Wianslsliiftsr. Broderlar. 

Mottagningstid f d n  och med den 1 Kovemt-ter kl. 12-2. 

af I~omiill, Liiiiie (-Uiuedalils~ och Ylle, största tjortertide lager, till de lag- 
. sta priser i 

AXEL 'HI NDERSONS -- . . ._  

Gariibod: R6torgt.t is. - Filial: Götgrtrn 16. . .. 

Priskiir:irit siiiidw pli h&rnii. 

Hygieniska Skodon tillverkas fllr Herrar, Damer esR Bmi, '; -- 
OBS.! l'rislwliiiitn :if ~riikt-l iefoi iiifiirciiiugen. 

Skodon tillverkas afven efter modern fason. 
J#r A l l t  nr1~et.e ntförea iioggramit och af Liista uitrteriel. 

Renarationer verkställas val och ~i bestämd utlofvad tid. 
m- - 

P. GUST.  PETTERSSON, 
52 Drollninggatan 52. 

- - P P 

Nya ~ush%llsskolarr  
iför bildade flickoiz. Giundnd 1881. 

Fiiresthiztriiiiia : Fröken H. Cronius. 
Nya ~us~~l l s s~o1ax1s  M a t m a l a r  

Vestra Trädgärdsgatan 19. 
ORS.! Särskild matsal för friintimmer. 

Bagasin des Nouueanths pour . Coafectiee ,... z 

och dess filialer 

S Vesterlånggatan och 75 Vesterlånggatan 
rekommenderar 

i största iirwl till IHt&yaste pbe;ls 

Höst-, & Vinte~kapgm~ 
H. de TRANCH HOCKENDORFF. 



F ~ P  kapitalister, särskildt fruntimmer, har, det länge varit . ' 

et t  önskningsniål a t t  liti-n% öfverlamna vården af sina värdepapper 
och skötseln, af sina affärer ,åt. riggon person eller iiis$itu,tion, soin med 
absoliit säkeriiet' förenade punktlighet' ocli rioggrann!i,et i.iitföraiidet af 
det anförtrodda uppdraget iifvensorn prisbillighet. E n  sådan institution är  

Stockholms Enskilda Banks Notariatafdelning 
( L i C Z a  iV$&yatcan ZY,. expeditionstid f0-41, 

, 

soni under garanti af Stockliolins Eriskililn Bank, åtager sig vård 
och förvaltning af enskilda personers och kassors värdepapper. 

Exempel 1. Oni en person Iios Notariatafdelningen deponerar 
obligationer, inkasserar Notariatafdelningen vid förfallotiderna kiipon 
ger och tillharidaliåller deponenten. influtna medel. Vidare efterser 
Notariatafdelningen utlottningar af obligationer' och undsrrattar depo- 
nenten i god' tid, ifall en denne tillhörig obligation blifvit ntlnttad, 
samt liimiinr förslag till ny plnceriiig af det ledigblifna kapitalet. 

Exempel 2. Om inteckningnr deponeras Iios Notariatafdelningen 
underrättar Notariatafdelningen gäldenären därom '.a,tt rantorna å in- 
teckningarna skola till afdelniiige? inbetalas, hvarefter de iiiedel, soin , 
inflyta, till deponenten redovisas. Vidare tillser Notariatafdeliiingen 
at t  inteckningarne blifva i vederbörlig tid föriiyade. Om en hos afdel- 
ningen deponerad inteckning genom iinderlåteii förnyelse skulle förfalla, 
ersätter Stockliolins Eiiskildn Bank därigenom ugp~oinirien skada. 

Förvnriiigsnfgift: 50 ör.e för år  pr 1,000 kronor af deposi- 
tionens viirde, dock ej iiiider två lwonoi'. 

Afven p e r s o n e ~ ,  som 4c7ce &ro medlenmar  af  
E'oróunclet, 7i:u~mna óZifva delegare i 'densccmnc~. * 



Försäljningslokaler: .nedira óotten, en, tvd och t r e  tr. upp 

STOCKHOLM. 

, Största lager i Norden 
Kulörta o. Svarta Yllekladningstyger 

Kulörta och Svarta Sidemger .J . 

Schalar och Kapptyger m. m.., 

0 bser~  er&!  eni im krekta f0rbinde;ser med 'in- 
och utlandets förnämsta fabrikanter kan jag erbjuda 
ofvannämda artiklar bättre och billigare än någon an- 
nan och torde en hvar genom besök i mina lokaler eller 
genom reqvisition af profver ' och varor lätt blifva öfver- 
tygad om fördelen att hos mig fylla sina beliof af dessa 
artiklar; 



S. L-d Adlersparre. 
In memoriam. 

Den 27 sistlidne juni slutade fru Sophie Adlersparre på 
ägendomen Ström invid Södertelje sitt ädla, gagnerika lif. Den . 

smärtsamma underrättelsen, som öfver hela vårt land, och äfven 
där utanför, framkallat sorg och deltagande, kom ej. för hennes 
närmaste vänner oväntad. Redan under den gångna vintern 
hade den förr så kraftiga lifslågan, som brunnit för så mycket 
stort och ädelt, som på s& m h g a  verkat tändande och lifvande, 
börjat mattas och aftyna, man anade att  det blott skulle 
behöfvas en piist för att f% den svaga gnistan att  för alltid 
släckas. Och hvad vinterns kalla vindar skonat, det skulle 
skördas af sommarens inilda fläktar. Född midt under rosornas 
tid, fördes Sophie Adlersparre sakta och omärkligt in i den 
eviga hvilan, aiider det nat~iren stod i sin fagraste somrnarprakt 

. . - en början och ett slut symboliska för en lefnad, som, eldad 
af en alltid sommarvarm entixsiasm, vetat att  i så f d t  mått 
locka fram blommor och rika ,skördar ur oansenliga frön och 
obrutna tegar. 

F& af samtidens kvinnor, om ens niigon, har i lika, hög 
grad, så mångsidigt och framgångsrikt, som fru Adlersparre 
ingripit i sitt lands kult~~rarbete, därvid framför allt med sitt 
eget köns högre intressen som mål. För en utförligt utarbetad 
teckning af ett så innehållsrikt lif är nat~wligen ännu ej rätta 
tiden kommen. Därtill fordras en längre tidrymd än den af 
några f& veckor, och en lhngt rymligare plats än den vi ha till 
v-årt förfogande. Några minnesblad, hvarpå de, som i lifvet 
stodo den hädangångna nära, tecknat några drag nr hennes lif 



och verksamhet, är det emellertid för oss en kar och dyrbar 
plikt att sända ut i världen, medan ännu hågkomsten af den 
adla gamlas rika personlighet och storartade lifsgarning lefver 

c friskt i allas sinnen. I den svenska kvinnans historia, iiar den 
en gång blir s h i h ,  skall Esseldes bild intaga en betydande 
plats. I afvaktan därpå må dessa blad =ra vkil enkla, men 
af varmaste hjärta kända, hyllningsgard Lit hennes minne. 

Den kortfattade lefnadsteckninp, inledd med ofrrin~taeiide ord, soni 
hiir nedan meddelas, trycktes kort efter fru Adlersparres död och utdelades 
d% i en sjirskild skrift till den bortg3ngnns niirmnste ~Buner. 

Red. 



Barndoms- och ungdomsar. . . 

Midt i eii härlig, storartad natur i södra Tjust afKalmar 
län ligger herregodset Helgerum. Från några klara sj öar längre 
upp flyter en bred å dar förbi ned till hafvet. Ty hafvet g&r 
med en l&ngt inskj~~tande smal vik ända dit fram. Man 

»ser från lönnars och kastanjers löfverk 
gamla herresätet, forna slakters 
~Rel'ge rum», frAn två terasser höja 
lugnt sig mellan'berg och fors och spegla 
sin altan och sina paviljonger 
djupt i viken . . .D 

Helgerum ggdes pet 1820-talet af öfverstelöj tnanten Erik 
Knutson Leijonhnfvud, och här föddes den 6 juli 1823 hans 
andra barn, dottern Sopj~ie. . . 

Hennes barndom var rik på skönhetsintryck. Tidigt vaken 
för all naturens härlighet, omgafs hon tillika i hemmet af en 
atmosfer af förfining och harmoni. Hennes far, »en ädling i 
ordets vackraste beniärkelser, högsinnad och fördomsfn, förenade 
med en stolt naturs hiiftighet ett visst vekt och drömmande 
grunddrag i själen. Han älskade musik, .och hans aderton år 
yngre maka, Sophie Hoppenstedt, hade ett för hennes tid ovan- 
ligt välde öfver tonernas språk. Deras äldsta dotters rika musi- 
kal.iska begåfning fick därför tidigt utveckling. Hon talar i en 
efterläimad anteckning med förtjusning om musikaftnarna i 
den präktiga, genoni två viiningar gående runda salen påHelge- 
rum. %Aldrig tändes skymningsbrasan eller det hemlighetsfulla 
takljuset, som öfvergöt de hög& vaggarne med ett gallerverk 
af ljus och skugga, utan att  modern vid pianot lät de gamla . 

mästarne tolka själens djupaste rörelser, eller vid harpan 'schwei- 
zerb~~b'en' eller 'kolargossen' under susande' ackompagnement 
tälja i toner sin saga ; eller ock sågs faderns sköna gestalt, med 
fiolen på ett eget sätt hvilancle mot bröstet, lhta Bellmans- 
melodier springa fram under strhken, beledsagade af harpans 
ackorder. » *: 

' Detta liksom öfriga citat iiro hemtade ur efterl8mnnde sjiilfbiogra- 
fiska an tecknin p r .  



Modern undervisade själf Sophie och en yngre dotter ej 
blott i musik utan äfven i handarbeten och i det efter dåhida 
anspråk icke ringa mått af boklig bildning, som hon själf in- 
hemtat. Dotterdotter till den kvicke som talare kände biskop 
Wallenstråle och sjalf utrustad med en lekande intelligens och 
stor energi, hade hon nämligen ej kunnat nöja sig med den 
uteslutande franska bildning, som kommit henne till del i pen- 
sionen. Den tyska litteraturens segertag genom Sverige hade 
ryckt äfven henne med, och hon hade p& egen hand brutit sig 
väg till dess skatter. Nu kunde hon afven till dem vagleda 
sin vetgiriga dotter. 

Dennas riks, mångsidiga anlag gjorde sig tidigt märkbara. 
Redan vid fyra &r kunde hon läsa, lärde allt med liist och 
lätthet och gjorde snabba fkamsteg, sarskiklt i spr&k, mudc  
och handarbete. Modern följ de med gladj e hennes ntveckling 
och uppmuntrade henne ofta, dock aldrig utan att  inskärpa, 
hurusom de anlag hon f%tt vor0 en Guds gåfva, ett lån, hvilket 
hon hade att  i lif och gärning återbara. 

Modern tänkte härvid förnämliganst p& musiken. Det var 
af sin far, som Sophie Leijonhufiud första gkngen racktes till 
aning om att  hennes egentliga styrka 1&g i nigot annat. Roii 
mindes ännu p& gamla dagar det beröm hon fgtt af honom for 
en svensk uppsats och den utsikt h m  öppnade för henne att  
en gång kunna med pennan bidraga till sitt uppehiille. Han 
var angelägen att  vänja henne att  e,j för framtiden räkna på 
det öherflöd, hvwi hon växt upp. 

Tillsammans med sina tre syskon uppfostrades hon p i  
det hela strängt, adock s& att  de iinder strängheten anade 
kärleken. » 

FLIU af upptig och phhitt, deltog Sophie med lif och lust 
,i sina b&da bröders leksr och iippfiuigade afven mbnget kom 
af deras informators undervisning. Starkast var hon dock fast. 
vid den tv& &r yngre systern Amklie, henne mycket iuiderliigsen 
i beg&f i~g ,  men en den älskligaste uppenl~arelse s& till yttre 
som inre egenskaper. I förhhllandet till denna srster, mer 
ännn än i förhhllandet till den henne i mycket alltför lika 
modern, fann barnet tillfredsställelse för sin efter sympati och 
kärlek törstande sj al. 

Till och med sitt trettonde &r växte Sophie Leijonhufvud 
p& detta sätt upp i stillhet p& Helgerum. Xen då kom den 



. . .  . . 
glada :syskonkretsens fö~s ta  sorg. Barndomshemmet, som de 
med sådan hänförelse älskade, vid ' hvilket de vuxit ' fast med 
så m h g a  fina hjärtetrådar, sålde?, och familjen flyttade på 
hösten 1836 till Stockholm. 

  et tillfälle att  vidga. gina k&sl;aper, som nu erbjöds den 
unga Sophie, försonade henne dack snart med vistelsen i hufvud- 
staden. Hennes bokliga, uppfostran ifslutades nu med en tk -  
årig kurs i den ansedda Bjurströmska pensionen. Den unga 
flickans ovanliga begåf~ing fäste här lärarnes uppmarhsamhet, 
på samma gång hon roade kamraterna med sina infall och 
påhitt. Nhgon .säkerhet, t. ex. i behandlingen af inodersmålet, 
kunde hon ej under sin korta skoltid vinna., Men hon fick dock 
medel att  på egen hand asbeta-vidare, nar; efter den sommar 
då hon fyllde 16 år, heines skoltid anshgs afslutad. 

Från denna tid inskränktes hennes egentliga studier till . 

musiken, och hou agnade sig allt allvarligare 'ht denna konst. 
Eon fick en förträfflig lärarinna i en syster. till tonsättaren. ' 

Josephson. Denne torde äfven själf öfvat inflytande på hennes 
musikaliska utbildning. Han tillbragte tillsaAmans nied sin 
syster någon sommar nere på Manhem,' en gård vid Bråviken, 
som baron Leijonhufvud inköpt en ' tid efter försaliandet af 
Helgernm. - 

PrBn och med 1843 bodde fainiljeii &i-et om p& deima 
landtagendom, ~111der flitigt amgange med grannarile. .Har 
lefdes nu ett 'friskt och gladt lif bland en uiigdomlig krets; 
känd för glada upptåg och Icvickt skämt. Under allt detta 
gick dock på djapet af Sophies sinne en wideotröni af otill- 
fredsställda andliga behof - ett. tyst, inen oaflåtligt spanande . 

efter verksamhet och 1nhl för de krafter, som rörde sig inom 
henne och som musiken, skönlitteraturen, handarbetet och det 
glädtiga hvardagslifvet ingalunda togo i tillräckligt  anspråk.^ 

Under dessa år och redan sista tiden i Stoclrliolin hägrade 
för den unga flickan slii.iftstallareskap som ett lockande mål, 
och hon gjorde i allra största hemlighet nhgra försök i den 
vägen, iita11 att  visa dem för någon. Läsning var vid denna 
tid nästan ännu mer an musiken hennes tillfiykt och passion. 
Hon glömde aldrig den vackra sommarkväll på Manhem, då 
hon tillsammans med sin syster första g&ngen läste och förtju- 
stes af Runebergs nyutkomna Nadeschda. För ofrigt p8ver- . 
kades hennes fantasi då starkast af Fredrika Bremer, Jngeman . 



och Walter Scott, och hon gjorde upp planer a t t  ohersiitta den 
senare, planer, dem hon qj ännu kunde bringa till verkstä.Ilighet. 

Kom s& sorgen öfver det glada hemmet. Husfadern bort- 
rycktes af döden i maj 1848, och familjens ekonomiska ställning 
befanns nn i betänklig grad rubbad. 

Detta slag väckte all tjugufemåringens slumrande energi. 
Med ifver motsättande sig förslaget a t t  flytta till en smtistnd 
för a t t  spara, lofvade såväl hon som systern a t t  söka bidraga 
till. deras och moderns gemensa,mma unilerh&ll i Stockholm. 
De fingo sin viLJa fram. Och sällan hade den efter verksamliet 
törstande unga kvinnan k ä m t  sig s& lycklig som den dag, hon 
med inkomsten af sina musililektioner och broderier kunde 
betala hyran för deras våning. 

Arbetets art skänkte henne dock ej full tillfredsställelse. 
Det blef henne tungt - mycket tungt redan andragvintern, 
då blott två funnos kvar i hemmet. Döden hade d% på hösten 
1849 ryckt film hennes sida den älskade systern, nvid livilken 

-alla hennes innersta, finaste hjgrterötter sedan barndomen sani- 
manvuxit. Hon kände sig nu till sitt bästa;, innersta vaseii som eii 
lusryckt planta, drifvande vind för våg p i  tårarnes bittra Iiaf.. 

Nu följde tre langa &r af glaiijelöst arbete och oaflåtligt 
sökande efter ' ett verksamhetsomrfide, som bättre motsva.rade 
hennes begiifning. Aftnarna, d& mor och dotter tillsammans 
vid lampan fördjupade sig i sina engelska älsklingsromaiier, 
voro hennes bästa stunder. Först 1852 kom en ljusning, i ilet 
hon d& fick en öfversattning fiHn Dickens antagen till tryck- 
ning. .Den klara sommarkvällen, dk Sophie nedaliför badlinset 
i Xarstrand s& den lilla skissen intagen i Posttidiiiiigen och 
vid hemkornsteii hörde modern, som ej erinrade sig a t t  det vanr 
hennes arbete, berömma öfversattningeii, Tar deii första lj~~s]:~unkteii 
i hennes diharande lif och vändpunkten till en ny fmmtid.. 

Öf~ersättnin~safietet  bragte henne åter i j amdct. At t  
grundligt fördjupa sig i författare sidana som Dickras, Irving, 
Beecher Stome och under straf~~andet a t t  literge deras tanke- 
gAng och sätt a t t  se mer och mer bli herre öber sitt eget 
sprhk; det kände hon var en förskola för hennes bästa 1ira.fter. 
Det förberedde henne för den användning af dem, 11va.i.till berii- 
ringen med en likstämd ande småningom skulle leda henne. 

S-d. 



Utveeklingsar. - Samarbete. 
Ombedd at t  gifva några betaljer från det skede af S. 

L-d:s lif, ander hvilket hennes litterära begåfning bröt sig fram . 
i dagern, villfar jag så mycket hellre denna önskan, som jag 
sålunda får tillfälle at t  åter genomkfva oförgätliga stunder. 

Vår första bekantskap härledde sig från nyåret 1856, då 
vi sammanfördes af en gemensam van, som med Sophie talat 
om mitt vistande i Amerilra och min Aterkomst därifrå;, hvilket 
föranledde hennes önskan att  lära känna mig. HO];, så väl som 

t jag, hade länge trängtat efter en vän,, i hvilken hon tillika 
kunde finna en själsförvandt, som hon; ntan f d t a n  a t t  miss- 

' 

förstås, kunde låta blicka in i sin inre värld. Hon säger också 
om vhrt 'sammanträffande :  båda kände instinktmässigt vid 
första mötet, a t t  de  Behöfde hviwaiidra, och snart var 17'änskaps- 
bandet knutet)). 

Minnesrilia äro ocksa för mig de stunder vi tillbragte 
under förtroliga sanital, utbytande åsikter och lifserfarenheter, 
meddelande tankar, förhoppningar och önskningar, eller tillsam- 

S mans läsancle värderika uppsatser och ansl5encle skaldestycken. 
Stunclom var Sopliies vörclnaclsvärda moder den tredje i dessa 
intima samkvapi, där hon gjorde en varderik insats genom sin 
själsodling, sitt fina vett och sin rika världserfarenhet. Bland 
cle allvarliga ämnen, som ofta afhaidlades, insmögo sig äfven 
lekande skämt och kvicka infall, och det uppfiiskandg skrattet 
var ?j heller dar frainmaiide. 

Ehuru uppfostrad i öf17erflöd och med förfinade vanor, var 
. Sophie dock enkel till sitt väsen och ansprkkslös i sitt upp- 

trädande och i sina behof. Hon kände ej heller den falska 
blygsel, som vid den tiden, b8de inom den Hass hon tillhörde 
och äfven p& lägre trappsteg af samhället, betecknade såsom 
förödmjukande för en kvinna. af god familj, at t  medelst eget 
arbete förvärfva sig en beliöfiig inkomst. Som hon af egen 
erfarenhet lart sig inse arbetets värde och välsignelse, men på 
samma gång svårigI1eter;m för en ltvinna i hennes ställning att  
erhålla ett lönande arbete, blef hon också en af förltämparne 
för iitvidgandet af kvinnans verksamhetsoinråcle. 

' H5.r förekommande citat, iiro, d5 ej oiinst migifves, lieintode f r h  
saniina sjiilfbiografiska niiteckningsr, hvilka i det föreg8encle oiiitslas. 



Redan i det föregående har blifvit antydt, a t t  Sophie 
genom musiklektioner ' och öfversättningar funnit en inkomst- 
källa. Den fyndighet och den makt öfver språket, hvarpå hon 
gaf prof--i sina öfversättningar, ledigheten, behaget i hennes 
stil,. skaffade henne snart högt anseende shom öfversättarinna. 
J ag  märkte likväl inom kort, a t t  heiines själsghfkor pekade på 
något högre ä11 det osjälfständiga öfkersättningsarbetet och 
rippmanade henne ofta att  försöka sin penna på fri hand, men 
hon svarade 'alltid: %Det h g e r  jag ej till,. Sk stor var rid 
den tiden hennes misstro till sig själf. 

De försök till skriftställeri, hon tid efter annan i *sthet 
gjort, hade väl skänkt henne en rföruniierlig njutnings, men 
visades ej ens för systern annat än undantagsvis. %Blyg äfven 
inför sig själfr vid blotta tanken p6 att  framträda inför allmän- 
heten, uppbrände hon snart dessa, förstlingsalster af sin penna. 

Vid denna tid var ännu den högre aristokratiens k ~ k n o -  
värld kringgärdad af konventionella skrankor och lefde darför 
tämligen oberörd af de friskare vindkast, som framkallades 
af den nya tidens vingslag. .Visst hade Fredrika  reme era, 
Agardhs och andra författares skrifter gifrit Sophie en aning 
om, a t t  ej 'allt var som det borde rara i &aga om krinnansi 
iippfostran och lefriadsmil, men hon ra r  dock uppfödd, rörde 
sig ännu uteslutande inom kretsar, där med ytterst f& undantag, 
de nya åsikterna om kvinnans uppgift antingen ignorerades 
eller förlöjligades. Endast med modern hade hon nhgon g h g  
bytt tanka+ i änmet, och man hade då stannat vid den slut- 
satsen, a t t  . det myckna shifrandet ' och &skuterandet blott 
tröttade och retade tiu motstknd, men at t  det jn alltid stode 
hvar och en fritt at t  i handling visa sina griindsatsws. 

Jag hade däremot redan i min tidigaste ungdom' kommit 
p& det klara med, a t t  ej allt var s& val bestalldt för kvinnan 

I 
x dans le meilleur des mondes r .  Xin naturliga rattskansla upp- 
rördes af den orättvisa, som i mitt tycke ra eder fors henne, da 
man nekade henne ej blott tiufalle att  utveckla och tillgodo- 
göra sig sin intellektuella beghfiiing, iita11 af\-en rättighet att  
r&da öfver sin person och sin förmögenhet. Denna niiii bkiid- 
ning hade tagit allt mer bestämd karakter under de fyra ai. jag 
uppehhllit mig i Amerika, ehuriwäl den då s. k. rk-rnnoeman- 
cipationens knappast hade fått tillträde till sydstaterna, där 
jag vistats. Jag höll starkt p& kvinnans mänskliga varde och 



rättigheter, och därför .harmade det mig at t  se. Fredrika Bre- 
mer, i anledning af sin roman ))Herthai,. i tidningarna; utsatt 
för hätska och oädla anfall. Denna min'harrri gaf sig 1~1ft i 
en uppsats, som uiider namn :af ren ropandes rost i öknen, 
anonymt insändes .tills Aftonbladet och' blef där intagen våren. 
1857. Den väckte ett visst uppseende'och eggade nyfikenheten, 
som dock' ej förmadde utgissa författarinnan. Då jag för Sophie 
yppade min identitet;, gladdes hon däråt,' m611 fruktade, att  jag 
väntade och' fordrade för mycket af och för kvinnan. 

Vårt sympatiska samlif .och* gemensainina ' ntveckliilgs- 
arbete afbröts genom mitt giftermål, som ägde rrum i .  bö~jan. 
af  sominaren 1857.. I deii' br~llopsr6sa, som jag ' med. min man. 
kort därefter. företog till kontinenten, .iieltog också Sophie, och 
vi njöto 'bhda i rikt mått' af den i s& mångi afseenden iiitres- 
santa resan; hvilken för oss bådá öppnade nyar världar.. Vi 
frossade på - konstskatter i Dresden, Munchen, Wien, Venedig 
och Milano; vi hänrycktes af naturens u n d e r b v  skönhet och 
storslagenhet, shdm denn'-framträdde vid de itdienska sjöarna, 
vid färden på .Lac Leman, i Adelsbergergrottans märkvärdiga 
stalaktitforinatioiier, i Mont-Blancs solbestrhlade, snötäckta fj all. 
och under den minnesrika ridtnren genom Pyreneerna, där det 
pittoreskt intagande 6mväxlade med det sublima.  denna. resa 
beredde ocksh högtider af njutiiing %t vart sköilhetssinne, en 
njutning, så inycket intensivare som vi bibehöll0 den ungdoin- 
liga friskhet i sj alen, hvilkeii. förlänar sin egendomliga prestige 
h t  det nya mm ser och det ovanliga man upplefveï. 

Därom ~ i t t n a  ock de skisser af Sophies hand, lwillia under 
det gemensamma namnet : )) Spridda bilder, ~~ppfångade i flykten 
under färder i främmande landx, förekomma i 3:dje, 4:de och 
5:te hrgångarne . af D Tidskrift för hemmet.. Den behagliga, 
lekande stilen i dessa teckiiingm, den fina bildning, originella 
uppfattning och osökta humor, som genomandas dem, gj orde 
Esselde till favorit, äfven inom sådana kretsar, där man ej för- 
mådde uppskatta den allvarliga sidan af hennes författareskap. . 

Efter min' förflyttning till Upsala började 'en liflig bref- 
växling oss emellan, och vi fortfor0 a t t  såsom förr meddela 
hvarandra skiftningarna i vårt inre och yttre lif, i den ntsträck- 
ning detta lät sig göra genom pennan. Sophie, som sjillf säger, 
a t t  den nämnda resan »fört henne framåt till större utsikter 
och mångsidigare uppfhttning af lifvet x, erfor emellertid ett 
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växande behof af själfständigare verksamhet, utan att  rätt veta, 
hvilken form hon ville ge den. 

D& lästes p& nyåret 1858 en talangfullt skrifven artikel i 
D Svenska Tidningen)), undertecknad D Kkinwr. * Författ.aren 
som uttalade sig om kvinnan med aktning och förtroende till 
hennes förmåga, föreslog henne att skaffa sig ett eget organ 
inom pressen för att upptaga och behandla fiågor, hvilka nar- 
mast rörde henne 'och hennes intressen. Detta anslog mig lifigt 
och framkallade en önskan att kunna medverka för ett sadant 
mM, utan att jag likväl anshg möjligt for mig att tagainitia- 
tivet därtill. 

Nhgra dagm därefter erhöll jag ett bref £r&n Sophie, däri 
hon säger: s3Iycket längtar jag Iiöra.: om ej kanske samma 
tankax1 som dessa sista dagar ~imltt inom min hjilrna, också 
varit p& besök hos dig, om ej någon hemlig sympati hviskat 
samma ord i ditt öra som i mitt - ord, hvilka till att börja 
med föreföllo mig så djärfva, s& otroliga, s& högst omujliga 
att göra n&&n verklighet af, men som dock envisats att stanna 
och nu ligga som andra stackars halfgrodda frön, h d k a  vantin, 
sitt svarde)) af dig. F& se, om det komrner!» 

Nitt svar lydde : >Du säger: jag har en ide, jag lias 
utkastat en plan, kläd den i ord, utveckla den H t  mig. Ni%il, 
har jag orätt, om jag säger, att den röi. sig omkring en sådan 
»Revue des deux mondes,, som vår vän aKeiner» föreslår, och 
att du ha.r dina små.fnnderingar att lana din  intelligens, din 
penna åt denna plan för att därigenom bidraga ta (less 1Wk- 
liggörande? Har $19 rätt, så har äfven drt &t, samma 
tanke har varit på besök i min hjärna, och jag liar ingenting 
emot att ge den Iiusriim där, s& \<da den förhiillei. sig stilla 
och beskedligt. Men hur realisera en dylik -id&? - r> T h f  is 
the question?~ . Ni11 första impuls var att tillskrifra furfattaren 
af den ifrhgavarande artikeln for att bedja honom att sgsoin 
redaktör sätta sig i spetsen för företaget. Bidrag iinmade jag 
lof17a från tvenne friuitinanierspennoï (din och min) sbsom per- 
manenta medarbetare och dessiitom ~ i l l e  jag försöka skaffa 
extra bidrag. Nåväl, hvad säger vill d / i  om mina iijerfva planer. 
mina vidtsväfvande fantasier?> 

" Först iiihngrr, hr senare iiieddel~de mig Sophie, att Iion var för- 
fattarinnan. 



Detta var uppslaget till Tidskrift för hemmet P .  Huru 
detta ä~nne sedan monopoliserade vår korrespondans, h11ri1 pianer 
uppgjordes och förkastades, huru svårigheter upptornade sig 
och nästan bortskymde mhlet, bvartill vi strafvade, huru hela 
förslaget för en tid iippgafs, emedan vi blefvo förekomna af en 
annan pi~blikation, som dock visade sig af efemer karakter, 
huni vi åter iipptogo det, huru vi därför förmådde intressera 
vhra närniaste, så att  de till och med ägnade det sin medver- 
kan, ehi~ru de i förstone skalrat p& hufvidet d&&t, huru v;. 
lyckades genom sliriftväxling i alla vgderstreck samla ett 
tusental preiiurneranter, .utan att redaktrisernas anonymitet 
röjdes, - allt detta kan endast i korthet antydas. 

En af Sophies käraste ungdomsdrömmar hade varit att en 
gång kunna utgifva en tidslzrift för goda öfi.ei.sattningar, P dar 
möjligen ett och annat sjalfständigt stycke heniiigen kunde in- 
sriiugglas. Hånet öfver en livinlig, litterär verksamhet och fruktan 
för spenlriniiet  blåstrumpa^ nar dock ännu sk förhärskande, att  
hon aldrig vågade att  för någon utom den allra närmaste 
liretsen yppa sådana tankarr. Men i den mån hon lyckades 

n befria sig från de konventionella spindeltrådar, som omsnärjt 
lleniies ande,  axt te hennes mod och s,j alfförtroende, och den 
tidskrift, till hvilken hon m6 utlcastat planen, afs'åg ~)kvin~~ails 
höj ande i moraliskt, i1itellektue1.t och socialt hänseende B ,  sasom . 

det hette i dess program. 
Första &rg&ngen af B Tidskrift för 11.emmet r utkom zkonymt 

under loppet af år IS59 och fylldes helt och 11hllet af redak- 
triserna själfva. Som båda voro utomordentligt räddtt'för offent- 
ligheten, var det denna anonymitet, som gaf dem mod att oför- 
stalldt uttala tankar, &sikter och önsl~ern&l, hvilka de visst 
ej annars ' vggat frandägga ini ör allmänheten. be t  gjorde dein 
ock stort nöje, att, okanda af världen, iq~pfånga loford, som 
uttalades om tidskriften, eller att i mjugg skratta åt aniniirk- 
ningar och kritilier, ställda till dem själfva,, utan att lrland~a- 
ren anade deras identitet. 

Litteratiirhlad för damer, livars prograni var uppgjordt efter samim 
gammaldags. tm-flign. recept, som fordom ansf~igs lnmpligt för .tillfredsst%l- 
landet af kviuiians intellektuela behof. Att detta dock ej passade för de 
krsf, som redou nu Börjat vakna: hos lieune, visade sig diirraf, att clen upp- 
hörde med 6:te iliimret. 



Sophie ägnade sig nu med lif och sjal å t  arbetet for tid- 
skriften, hvilket hon betraktade som sitt lefhadsmål, och allt 
under det hon vinnlade sig om dess bestånd oeh framgång, 
vann hon själf i kraft och sjalftillit. Hennes synkrets vidgades, 
hennes åsikter erhöllo mera sj alfsttindighet och fasthet, och 
den nya verksamheten tillf?edsställde de kraf, som länge blifvit 
undertryckta. . . 

En resa, som Sophie 1861 i min mans och mitt sällskap 
företog till delar af Tyskland, Frai~krike, England, Skottland 
och Irland blef äfven af ganska stor betydelse för hennes ut- 
veckling, och hon hemfarde från den väckelser och intryck, 
som sedermera omsattes i handling. 

Denna resa fick en helt annan karakter än den föregei- 
ende, ty  under det gemensamma arbetet i tidskriften hade vi 
fått. allvarligare och mer djupghende intressen, och vi önskade 
nu i utlandet studera de hågor, som s& mycket sysselsatte 
v h a  tankar och pennor. I Tyskland var den s. k. kvhof i å -  
gan s& godt som okänd, om ock äfven där en och annan en- 
staka röst hade höjt sig att  förorda kvinnans rätt till grund- 
ligare kunskaper och utvidgad verkningskrets. En stidaii hade 
vi upptäckt i Luise Buchner, som i sitt arbete »Die Frauen 
und ihr Berufs uttalat sig i nämnda syfte. Vi ville darför 
uppsöka förfat$minnan under vårt vistande i Darmstadt, men 
hade ej lyckan att  finna henne i staden. 

I Frankrike var än mindre att  hemta för vårt ändamålj. 
ty  fanns där någon kvinnoemancipation, så tillhurde den sna- 
rare den missriktning däraf, hvilken af Fredrika Bremer be- 
nämndes »den falska,. Rikt begiIfiade kvinnor, med öga och 
hjärta öppna för samhällets brister och daraf härflytande li- 
danden, hade visserligen äfven där g f i i t  upphof till välgören- 
hets- och uppfostringsanstalier, sasom t. ex. m:me Xarie Pape- 
Carg entier8, känd genom sina Salles d'asile r (smkbarnsskolor 
för fattiga barn), men nagot samarbete för höjandet af kvin- 
nans ställning existerade ej. 

Helt annorlunda var förhållandet i England. Genom den 
förtj änstfulla tidskriften  english Woman's Journab, som af 
oss ifrigt studerades, kände vi, att  en M i g  rörelse dä.r phgick 

" En uppsats af Esselde med denna öfverskrift förekommer i 5:te Arg. 
af »Tidskrift för hemmets. 



med ändamål att  höja och förbättra kvinnans ställning, kanske 
särsl$.dt med afseende på att  förskaffa henne ett inbringande 
arbete. I London uppsökte ~i ockss% de båda. redaktriserna för 
nämnda tidskrift, +ss Bessie. Rayner Parkes och miss. Emily 
Paithfiill ; den senare var. dessutom föreståndarinna ,för ett bok- 
tryckeri. med uteslutande , k~inliga sättare, det första i sitt 
slag i England. P& grund af deras anvisningar togo vi känne- 
dom om åtskilligt a f  .det, som blifvit gjordt af 2 the Society 
for promoting the employment af Women., för att  underlätta 
kvinnors bemödanden att  erliålla 'arbetsförtjänst. Däribland 
hkgkommer jag upprättandet af ett ,Register. för att  sam-. 
manföra arbetssökande och arbetsgifvare, Needle Women's Home, 
med uppgift att  bereda hem och tillfälle till arbetsförtjänst 
å t  sömmerskor, och Law-Copying Office (renskrifningsb yrå) . 
Vi besökte äfven ett nyligen inrättadt Ladies' Reading-Room 
(läsrum för damer). Alla dessa anstalter buro dock vittne om, 
att  de befnnno sig i första stadiet &f sin tillvaro och i ganska 
anspr&kslösa villkor. l . 

De nämnda damerna uppmanade oss lifligt att  ej far- 
summa ett möte af den s. k. %National Association for the 
promotion of social Science*, som i medlet af Augusti skulle 
äga rum i Dublin; och där äfven de ämnade komma tillstädes. 
S& mycket hellre fö1;jde vi denna anvisning, som därtill enclnst 
behöfdes en liten omkastning i vår resplan, och vi intraffade 

. följaktligen i Dublin till kongressens öppnande. . Vi bevistade 
densamma under särdeles gynnsamma -förhållanden, i anled- 
ning af en introduktion som vi 'medfört till den framstaende 
läkaren och arkeologen, d:r, sedermera sir William Vilde och 
hans beg&fva;de maka, livilken under pseudonymen r ~ ~ e r a n z a .  
uppträdt såsom skaldinna och hvnrs sånger särsliildt äro an- 
märkningsvärda 'genom den glödande patriotism, som genomgår 
dem. I deras gästfria hem fingo vi också tillfälle a t t  göra 
bekantskap med många af de utmärkta. personligheter, som 
närvoro vid kongressen. 

Det var för oss en 'alldeles ny erfarenhet att  åhora de 
föredrag och diskussioner, som förekommo vid de särskilda 
sektionerna af kongressen, hvilken hade till president den 83- 
årige lord Brougham. Särskildt var det en ovanlig företeelse ' 
att  se damer uppträda inför en samling af flera hundra per- 
soner, hålla föredrag ,och deltaga med herrarne i diskussioner 



om samhällsviktiga fdgor. Därtill kom, att  de kvinnor, som 
shlunda hade mod att  bryta med gamla fördomar, likval bibe- 
hö110 sin kvinliga blygsamhet och värdighet, under det de 
lade i dagen god sakkännedom och klar uppfattning samt dews 
framställning iitmarlrte sig för  klarhet och bidande bevisning. 
Man kan lätt första, a t t  alit detta gaf oss beliriiftelse på den 
&sikt, T? redan bildat oss om hos kvinnaii slumrande krafter, 
hvilka endast väntade p& sitt »sesam. öppna dig!, för a t t  gara 
sig gällande. E n  manlig referent af ni6tets fijrliandlingar sgger 
härom : s den stora slrickligliet och fyndighet, livanneci t. ex. 
miss Carpenter, misi Parkes och miss Tnining qptogo och 
besvarade gjorda invändningar emot deras fiainstallda hsikter, 
skulle hafva gjort heder ht mingeii vid parlamentariska öf- 
ningar van talare s. 

I sitt hälsnin.gsta1 till kongressen hade ockstt lord Broug- 
ham yttrat, a t t  d e t  var ett  af de vackraste tecknen p& civili- 
sationens makt a t t  omskapa gamla föril(lïade förhhllaiiden, at t  
kvinnans både ratt och plikt a t t  deltaga i det sociala arbetet 
för inre samhällsreformer Iilifi~it af den a l h 8 m a  meniiigeii 
erkändas. Ord, sadana som dessa? giifio en kraftig imp~~lla &t 
vart arbete för den nppgift vi förelagt oss och starkte r i r t  
mod at t  fortgå på den redan inslagna banan. 

Uppfriskade till sinnet 0c.h riktade med en Iiel del nya 
ideer a t t  bearbeta, återgingo I+ med mer lif och lust än 11% 
gonsin till arbetet för tidskriften. S. L-d sager sjiilf härom: 
SNU fwst hade jag funnit en verksamhet. som tog ~uina basta 
krafter i anspråk, och, retande mig arbeta med min moder..: 
gillande och i samklang med min virn, kände jag mig lycklig 
såsom aldrig förr. Denna lycka hlef a1111~ rikare, (K jag hade 
glädjen a t t  komma i nära beröring iiiecl Fredrika Breiner, ocbh 
af '  umgänget med henne fick jag eemttaga intryck. som skola 
följa mig genom W e t .  Afilen niigra unga, intelligenta flickor 
haha  slutit sig till mig, och det inflytande jag utöffar på deni 
bidrager ock till min lycka. s 

Men under det ticiskriften sökte uppfostra kviiinan och 
uppmuntra henne, att, bortläggande (len passira roll i nam- 
hället, som länge varit hennes, till medniänniskors biista och 

' för alhannyttiga värf använda de krifter, som ej togos i an- 
sprhk för närmare plikter, kände Sopliie sig allt allrarligare 
ma-nad a t t  sjalf deltaga i ett sildant arbete. Första yttringen 



däraf var stiftandet af Sö9zdags- och aftonskolor .för arbets7cZnssens 
döttrar (1862). Hon motiverar själf dessas tillkomst i de vackra 
orden: ratt bryta en ny väg mellan öfverfiödets och armodets 
döttrar och bringa dem att lära känna, tjäna och älska hvtrr- 
andra, se där den tanke, som ligger till grund för dessa skolor)), 
hvilka förekomma i en uppsats i 8:de årg. Hennes förmåga 
att  intressera. andra för sina ideer och frammana diigliga med- 
arbeterskor. visade sig redan nii, t y  hon lyckades samla omkring 
sig en hel stab af unga,. bildade fickor, hvilka med nit och 
ifver åtog0 sig lärarinnekallet i flere af 'Stockholms försam- 
lingar. 

Vidare inrättades, för 'beredande af arbetsförtj änst å t  bil.- 
. dade kvinnor, By-692 ,för ~wzs7mif~zing och öfversuttning (1863), 

hvilken sed. flere år kan sägas hafva en betryggad tillvaro. 
Den lifliga uppmärksamliet, som fralnkallades i hela den 

civiliserade världen af M. Dunants broschyr .Un souvenir de 
, Solferino » : torde äniin vara i friskt niinne. Reslirifningen på . 

de gräsligheter, slagfältet företer efter en batalj, föranledde, 
som inan vet, samnian~allandet af den första internationella 
sj ~~kvårdskongresse~~ i Genkve (1863). D:r Sven Sköldberg, som 
deltog i dess förhancll.ingar, nfgaf diiröfver en redogörelse, hvil- 
ken lifligt anslog Sophie och föranledde henne att  med den 
diidkraftiga ent~~siasni, som iitnlarkte henne, d% en ny ide fick 
insteg i hennes sinne, gifva form &t tanken att bilda en sjuk- 
vårdsfbrening i Sverige. I ett referat af d:r Sköldbergs berät- 
telse, som %terfinnes i tidskriftens 6:te häfte, uttalar hon så- 
l ~ ~ i i d a  sin åsikt och sina önskningar: F ö r  vår del, ehuru varmt 
intresserade för ~enkverkon~ressens. storartade förslag och öf- 
vertygade, at t  Sverige f~timcleles skall lc~mna ansluta sig där. 
till, yrka vi dock ifrigt pa, at t  vi ej nia'gå »öfver ån efter 
vattens, ej utom våra egna gränser uppsöka 1.iclanden o& olyckor 
att  afhjälpa, innan vi beslutit oss för at t  i första rninmet lin- 
dra dem, som ' mer än en gång hotat och i en kanske föga 
dägseii fraintid kiiniia drabba oss själfva, Hvad vi skulle 
vilja förorda ar därföre: l:o en på fosterländsk grund byggd 
frivillig sj~&vårdsförening för vår egen arme och frivilliga va- 
penstyrka, 2:o ett knslntande af denna förening till den stora 
internationella B. 

De första öfverläggningarnst i denna angelägenhet ägde 
rum 1864 i Sophies hem och Bevistades, iitom af tidskriftens 



begge redaktriser, af generalmajor Ridebeek och d:r O. Lem- 
chen. 31an kan således saga, at t  det vas t7iir första fiöet ned- 
lades till den filialafdelning för Sverige af den internationella 
förening, som under namn af %Röda Korsets nu fått en så be- 
tydlig utsträckning och åtnjuter så stors anseende. Hon ifracle 
från början för kvinnans ande1 i sji~k\~Brdsföreningens verksani- 
het, och det var genom hennes bemedling, som fröken Emmy 
Rappe, Sveriges första teoretiskt och praktiskt utbildade sjuk- 
vårdarinna, sattes i tillfälle a t t  i S:t Thomas Iiospital i London 
genom& e11 undervisningskurs v i c l  .the Sightingale Iiistitiitioii 
for Training of Nurses~ *. 

Enligt af Sophie utkastad plan och under medverkan id 
åtskilliga för sa-ken intresserade personer, öppnadrs 1866 ett. 
Läsrum för damer, h-dket (I& endiist hade till aiidimiil a t t  
bereda äfven obemedlade kvinnor tillfälle at t  på lediga stnnder 
taga kännedom om företeelserna inom det litterära området. 
Som den sökte tillhandahiilla sina läsarinnor goda utländska 
tidskrifter, af hvilka en del erhöllos till lhns, iittrj-&tes iif'eii 
af ~tskil l iga herrar en önskan a t t  95, tilltriide till liisriimmet. 
Detta beviljades shlund&, a t t  herrar och damer skulle f& besfika 
det alternativt. Men, som ett sådant förorclnancie snart visade 
sig ohållbart, togs steget u t  och den nu betydligt iiDmdgade 
Lc%sesalongen står samtidigt öppen för bada könen. Detta ge- 
nomdrefs likväl ej utan motst5nd fsån flera af styrelsens med- 
lemmar, bland dem Sophie, som frnktade, a t t  det sålunda åt 
d a  fritt b e d j  ade tillträdet skdle  kunna missbrukas. 

,Under alla dessa år  n, säger S. L-d.,  fortgick Tidskrift 
för hemmet, upptagande, så vidt utrymmet det inedgn.f? alla 
tidens nya fr&gor, som varit af djupare betydelse föi. k~innitn, 
och medverkande i sin mån till deras lösning samt sarskildt 
arbetande p& at t  bereda kvinnan för ett  ratt b d  af de nya 
rättigheter, som tillerlrändes henne%. 

Såsom redan blifvit nämndt, lyckades iiet redaktriserna 
a t t  bibehålla sin anonymitet under föruta och delvis äfven im- 
der andra årgången af Tidskrift för hemmet, hvilka bada lit- 
kommo på redaktionens eget förlag. Det var first i den a n c h  
Brgången, uppsatserna blefvo signerade, men för att mystifiera 

"Se hlrom vidare 8:de arg. T. f. H. 



alhänheten varierades signaturerna. Sophie begagnade sig, 
utom af pseudonymerna Essetde, h'. L-d, AS'., äfven af Reader 

och t 

Småningom tillkommo dock flere verkliga och framstående 
medarbetare, bland dem Fredrika Bremer, Emnnd G a m a l ,  Tekla 

. G ö s ,  L. Dietrichson, Fredrika Runeberg m. fl. Åtskilligit 
andra. insända bidrag härrörande från frinntimmerspennor, tarf- 
vade likväl betydlig omarbetning, hvilbet vanligen kom på min 
lott att  verkställa. 

Till den 3:dje arg. erbjöd sig herr Adolf Bonnier att  öf- 
vertap förlaget, men då de ekonomiska fördelarne ej visade 
sig motsvara förväntningen, öfverlät han det med den 4:de utan 
svårighet till d:r Esaias Edqvist i Upsala, dit tryckningen då 
förlades under de %ra år, han kvarstod såsom. tidskriftens för- 
läggare. 

Vi arbetade b&da under denna tid troget och mången, 
gång rätt sträfsamt för att  motsvara tidsliriftens syfte,' men re- 
daktionsarbetet försvårades betydligt däraf. att  redaktriserna 
1 7 0 ~ 0  så l%ngt åtskilda, särdeles under en tid, då järnvagskommn- 
nikation äiinu ej existerade mellan hnfvnd- och universitets- 
staden. Detta , blef &n kännbarare, il& meningsskilj aktigheter 
iippstodo., hvillcs. endast k~mde f~rinedlas genom pennan, llagot, 
som alltid lätt frmkallar missförstånd. Den skriftväxling, som 
följde däraf utgjorde, s& .att saga, ,les faux fraiss i redak- 
tionsarbetet, och yar både tidsödande samt mången gång mindre ' 

behaglig. Till svårigheterna koin äfven den, att  Soplzie,. sedan 
en artikel redan var uppsatt på tryckeriet, önskade så många 
förändringar och tillägg däri, att ombrytning mhste ske, .hvi&et 
väckte missnoje Iios v&r gamle sättare, som d& yttrade: %fröken 
tänker oni så måaga ghnger !D 

Då, enligt Sophies önskan, med 8:de . h g .  tryckningssorten 
återflyttades till Stockholm och redaktionen själf öfvertog för- 
laget, anshg jag tillfället lämpligt att  utträda ur redaktionen. 
P& enträgna böner, så väl af ~ophie  som af våra närmaste, 
förmåddes jag dock att  sttång& mitt beslut, och kvarstannade 
som medredalitris under de +v& följande årgångarne. Men, som 
de reda11 antydda.stötestenarne likväl ej kunde undanrödjas, 
lämnade jag med 9:de årgångens slut redaktionen för att  endast 
kvarstå såsom tillfällig medarbetare. Det förstås lätt, att  ett 



sådant steg äfven för mig kändes ganska @ikostande, t y  tid- 
skriften var ju ähen mila andes barn, och hade jag då anat 
min 1869 skedda flyttning till Stockholm, torde det ej Iiafva 
blifvit taget. 

Så som förhåJlandena nu gestaltat sig, ansQ jag, att 
Sophie, som fick den drygaste andelen af arhetet, ilfl-en borde 
äga bestämmanderätten. Förändringen gick så q-cket  l attart 
darigenom, a t t  tillståndsbeviset for tidskriftens irtgifwmde, p i  
min bestamda begäran, uttagits endast i Sophies namn - jag 
hade liksom en förkänsla af, att hon. slntligeii s l d l e  bli den 
enbart styrande. 

Ned 10:de arg. inträdde den iitviilgning af tidslrrifteiis 
syfte, a t t  den, som förut rarit tillägnad den ste)isIia hiiiiian. 
hädanefter ville uppträda som målsman för nordens kvinnor. 
Den sökte därför afben medverkan af norska och danska för- 
fattare för att  dymedelst bättre kunna utsträcka sitt inflytande 
till brödralanderim. 

Det är af ganska stort intresse a t t  genom stiidiet af de 
tio första årgångame af 2 Tidskrift för hemmet !), iakttaga. 1iiii.11 
Sophies författarskap antog en allt bestämdare hillning och 
huru, i deii m&n hon pröfvade sina krafter, hon blef medl-eten 
om sin öfverlägsenhet. Den försynthet, den fruktan at t  skjuta 
öfver målet, som röjde sig i hennes tidigme nppsatser, rörande 
samhällsviktiga fi&gor, veko mer och mer undan, och hon h m -  
stod småningom sasom fdcämpe fiir h ~ ~ a d  som vid den tiden 
anshgs för den vidsträcktaste uppfattning af k~innails medbor- 
gerliga rätt och plikt. Hvad hon at t  hörja med framställt si- 
som önsEem&l, antog efter hand formen af berattigade anspriik, 
och hennes stil hyddades ej sällan af en fin, men skarp ironi, 
d& hon drog i härnad mot hl-ad hon axsåg skom förhldrade 
förd0ma.r. 

I de ledande artiklarne förfaktade Sophie med öfvertygel- 
sens hela värme och med god bevisföring kviniians ratt at t  
deltaga i samhällsarbetet i min af' krafter och förrniga. Noii 
framhöll, haru på skilda områden, rhinnan behöfrer arbetet 
och arbetet behöfrer lt~innans och betonade h a e n  förlust upp- 
sthr för samhället därigenom, att i brist på användning sk 
många goda krafter lämnas a t t  furslöas och förrosts. Ej blott. 
a t t  hon sjalf hade en silllspord rikedom p& ideer, hvililka hon 
bladde i ord och afven ofta i handling, hvarje nytt uppslag till 



vidgande af kvinnans verksamhetskrets eller rättigheter, erhöll 
i henne en talangfull och oförfärad målsman. Hon var dock ej 
blind för de vådor, som .kulina uppstå genom en missriktad 

. Irvinnoemancipation, genom den Lilrställighet könen emellan, som 
kan oskära den kvinliga renheten. Hon. tiilde ej någon fläck, 
något lyte på' d& kvinnoideal, hon tänkt sig, och tog därför 
till valspråk  redr rika Bremers yttrande : .det är den sanna 
e~nancipationen, som skall skydda oss för den falska». 

Ibland de uppsatser af S. L-d, som ådrogo sig en val- 
förtjai~t uppmärksamhet, voro de, som karakteriserade vissa fram- 
stående författare, mest genom väl valda och sanmanförda ut- 
drag af deras arbeten. I dessa studier gjorde sig Sophies för- 
måga af kombinering och gr~~ppering väl gällande, och de kunde 
vara a t t  rekommendera äfven å t  var tids mera kritiska och 
br8dmogna ungdom såsom en instr~&tiv och intressant läsning, 
ägnad att  skärpa tanken och sofra omdömet. Sålunda behand- 
lade hon Maca~~lay, Geijer, Pascal, Charlotte Bronte m. fl. 

En  artikelserie, kallad ,några tidsbilder från- 17:de år- 
.huiidradetr, där förf. ))p% liäfdens och folksiigneiis grnnd vill 
teckna några historiskt kända kmakterer, grupperade kring 
en af den tidens märkvärdigaste kvinnor» (Margareta Asche- 
berg), visade stor talang äfven i den berättande genren. Denna 
serie blef dock tyvärr  alclrig fullboïclad. 

Under den ofta återkom.innnde r~~briken, »Vår lektvm , 
länmade S. L- d ailvisiiiilgar p% goda böcker. Detta stundom 

. i förening med utdrag ur de författares arbeten, på hvillia hon 
särskilclt ville fasta sina lasarinnors uppmä,rksainhet. 

Åt  biografien inrymdes i tidskriften en aktad plats. Båda 
re~lalit~iserna vinnlade sig om at t  göra sinn Iiisarianor bekanta 
med kvinnor, som utmärkt sig i en eller annan riktning. DB 
man, under spai~andet efter lämpliga subj ekter, träffade p& 
scenslca livi~liior, hvilkas lifsgärning manade til.1 beundran, tack- 
samhet och efterföljd, kände man sig särskildt belåten. 

Så ihågkom S. L-d, att lim i sin iingdom smman- 
träffat med ni&larinnan. Sophie Adlersparre, banbryterskan för 
kvi~inan . på konstens oi~wåde, Iivilket hittills, på få unclantag 
när, varit en fridlyst helgedom för genus femininunz. Tanken 
att  teckna denna i mer an ett afseende franistående kviiiiias 
lif ocli sträfvanden, anslog Sopliie lifligt . och för at t  erhålla 



de materialier, som voro behöfliga, tillskref hon härom konst- 
närinnans bror, ' kommendör Axel Adlersparre. 

' Han blef genast tilltalad af Sophies förslag och intagen 
af hennes behagliga och originella brefstil, samt svarade pä ett 
tillmötesgående sätt och skickade en packe bref och dagboks - 
anteckningar. Af detta rikliga material formade Sophie en 
helgjuten bild af den rikt utrustade konstnarimaiis inre och 
yttre lif, dänid åtlydande den uppmaning, som Atföljt siind- 
ningen : sanningen framför allt. Hon skildrade sfiluiida ej blott 
den banbrytande mZdarinnans liainp mot de fördomar och hinder. 
som mötte vid hvarje steg a.f hennes framträngande pH koiist- 
närsbanan, utan ock en kampaiide sj iils lehadssaga. Hon teck- 
nade med fin uppfattning de m h g a  öfvergangar, h~ilku. af deii 
något öfi~ermodiga, på sin liraf t trotsande unga flickan, Iivars 
valspråk var : en Adterspar~e gör 71cnd h. Ci71, smiqningom danade 
en tkligt lidande k-rinna, en ödmjnk kristen, hvars käraste 
lefhadsmål uttalades i bönen: 

8 Gode fader ! Låt mig blifva till något gagn för nian- 
niskorna! Lat mig kunna draga dem till dig!, 

Biografien, som genomgh fyra häften i 5 t e  ovli k te  Hr- 
gångarne, 1863-64, blef af djupt ingripande \ibt fGr föifatts- 
rinnans fianitid. 

Den beundran kommendör Adlersparre att  Iiörja med fattat 
för den honom så kam, systerns Iiegiifraile l)iograf, ut\-ecklades 
under &rens lopp, sedan han nirrmare lart kanna lieme, till eu 
verklig kärlek för den adla och högsinnade kl<iinaii. 

Varm fosterla.ndsran som ha.n \-ar, ifrare fiir sainhalls- 
reformer, mäktig af entusiasm för allt, som auslog lians im- 
pulsiva sinne, hänfördes han af att  i S. L-d i mhiiga afsrni- 
den finna w sj alsfrande. Den rilj ehaftige maiiiien, fi,r Iidken 
systerns valspråk ej heller torde hufra lyarit framiiiaude, 1yc- 
kades också slutligen att  ööferniiina 8. L--ds tveka.~i att  Lttgtgi 
sig nya, för henne hittills alldeles främmande plikter, ej blott 
sasom maka, utan af17en sisom moder it feni lmm, li14lka A. 
ägde från ett fiegkende gifte. Xeii haii fick m 1~uilsIi)r- 
vandt i Sophies eget hjärta, som Iiittills l-arit tiiiiiligm ~ I J P -  
rördt af kärlekeii, och afveii hon lärde im känna att kviiiiiiins 
skönaste lott dock ytterst bestbr i att iilska och alslias. hiiier 
lig och ömsesidig tillgifvenhet och liögakt.uing, metlkiiiish för 
de stora uppgifter, - för hvilka makame Ii\-m 119 sitt bill \-er- 



kade, gjorde deras äktenskap 'rikt p& lyclca och intressen, och 
det val.- den sn~ärtsainmaste pröf~iingen i S. L-ds lif, då, det 
1879 upplöstes af döden. 

L: * 
:i: 

Det synes mig, som k~inde jag ej finne biittre slutord f6r 
skildringen af det betydelsefulla utvecklingsskeclet i S. L-ds 
lif an i .den sjä1fkasakteristik, hon gifvit i de ofvan citerade 
anteclrningarne af hennes egen hand, hvilka liiirröra  fr&^-^ slutet 
af 1871. Den lyder s & l ~ ~ n d a  : 

Tidskriften, sedcl i samband med ofvannämnda praktiska 
företag, innebär, oslirifven S. L-ds hela historia med dess 
mörka och ljusa sidor, dess brister shväl som dess företräden, 
dess vittnesbörd om rika, men sent försthdda och svagt ut- 
veclilade nat~~ranlag,  om nkgon kraft i viljan och ädelhet i 
syftet, men stor svaghet i verkstallandet. 

.Att 11011, genom sitt svaga och bristfulla arbete dock i 
nhgon m511 bidragit till a t t  hennes yngre systrar l m a  gh en 
kraftigare, mera harmonisk utveckling till mötes, utgör en af 
lienlies trösterikaste förhoppiiingar. )) 

R. O-a. 

Vidgad verksamhet. 
För Sophie Adlersparres lifiiga och energisks, natur blef 

'det, efter den första tidens litterära verksamhet, ett alltmera 
oafvisligt beliof a t t  omsätta ideerna i handling, a t t  likasom 
öfierflytta den intellektuella och estetiska begåfningen till 
praktiska omrhden. Som af en djup i~nderström lecldes dock 
alla hennes företag af det ständigt vakna intresset för den 
svensca l~vinns,n, det oafl&tliga bemödandet a t t  främja hennes 
bästa. Alla henqes uppmaningar, hennes frhn andra lailclers 
och tiders erfarenheter hemtade exempel, visade ständigt hän 
på ökade tillfällen för livinnor till k~~nskapers inhemtailde, till 
vidgade verksamhetsfält, till nya arb~tsornr5den, till beredande 
af förvarf och ekonomiskt ooliroefide, pi% samma gång hon frani- 

I 



för allt ville göra dem till sjiilfständigt tänkande, andligen 
myndiga varelser. h 

Men här behöfdes nya banor brytas. nya vägar öppnas, 
och här kräfdes just S. L-ds sällsynta förmhga af initiativ, 
hennes oförskrackta mod at t  trotsa svårigheter, hvilka för andra 
syntes oöfvervinnerliga samt icke minst hennes kraft att  rycka 
andra med sig, a t t  hos de medaxl~etare, hon med säker instinkt, 
å t  sig utvalde, lyckas frandialla hittills obeaktade giifvor och 
för dem s jä f ia  dolda anlag. Visserligen hade redan förut S. 
L-d visat sig kunna, afven inom det praktiska., tillämpa satsen: 
wilja är kunna. och lyckats &stadkomma eller medverka till 
grundandet af flera allmännyttiga företag (för dessa fall han- 
visas till det, som blifvit omtalailt i öfversikten af oiitreck-liiigs- 
åren). Dock var det först under de senaste tjngo h e n  som 
S. L-ds stora betydelse i nu ifrilgavarande afseende tydli- 
gast skulle framstil, i fiämsta rummet vid skapandet af de 
båda institutionerna ,Handarbetets Vänner, och »Fredrika- 

. Bremer-Förbundet,, med hvilka hennes namn &r ooiipplösligen 
förenadt. 

Sophie Adlersparre har ju sjalf yttmt, att  hennes lits 
historia - åtminstone den yttre sidan däraf - etterfinnes i 
P Tidskrif t för hemmet D. Genomgh man denna tidskrift f r h  
1870 till den sista årghgen 1886 finner man, förutom ordnan- 
det af alla dessa praktiska ärenden, redan från Början af denna 
tid uppslagen till flera af de frågor inom stat och samhälle, 
hvika sedan i s& hög grad togo hennes intresse i anspriik. 
Så är bland annat fallet med den föreslagna iindringen i vigsel- 
formuläret, hvars skiftande öden inom kyrkomöten, konsistorier 
och komiteer, ständigt- följ des med den största oiil,pmarksainliet, 
man kan niistan säga vaksamhet. &nioii sistf~diutna Iiöst syssel- 
satte den nya kyrkohandboken S. L-(2:s tankar och penna, och, 
ehurti alla hennes Bemödanden icke 1jc.kades gent eniot ett af 
henne sffarpt ogilladt nttryck, torde det dock kiuiiict antagas, 
att  S. L-d:s energiska protester i icke ringa min  I~iclrogo att  
hindra införandet i den svenska iituiilen af orden om liioistriiiis 
undergifirenhet, hvarmed förstas hennes lydnadsplikt emot. maii- 
nen. Huru många bhde miin och kvinnor lyckades hon e,j genoiii 
sin varma öfbertygelse rycka med sig i denna sak, Iiiirn m h g a  
.deltogo ej med ifver i hennes s t r ä h n  att  .radda vkrt kirra 

. gamla vigselformulär ! 



Synnerligen karakteristisk för S. L-d:s lifliga, impulsiva 
. satt att  verka på och med andra ar följande skildring. -Det 

Gansk-tyska kriget hade utbrutit och en förening för frivillig 
vård af sårade och sjiilre i fält hade bildats, men S. L-d ville 
något mera. Hon skrifver härom : ,Ett möte på järnvägsbron - 
några frågor, i förbifarten utkastade och besvazade - en anmo- 
dan från sjukvårdsföreningar med anledning af dessa frågor - 

. och den första lilla kärnan till. en fruntirnmemkomit6~för insam- 
lande af gåfkor till de sårade var redan bildad,. - Otaliga 
sådana små kärnor nedlades, otaliga frön utsåddes ocksii under 
vandringen på en eller annan af lifvets ~amrnaibindnin~sbanor 
O& bortfördes af vinden, många voro de, son1 föllo på likgiltig- 
hetens stenbundna mark; men dar de föllo i god jord, väl 
beredd att  emottaga dem, dar spirade de och buro riklig friikt, 
växte L I ~ P  till trad med skyddande grenar och uppåt strafvande . 

krona. 
I början af 1870-talet infördes i tidskriften en serie insända - 

artiklar om %den gifta kvinnans äganderätts, och de många 
förslag som framställdes i olika riktningar emottogos alltid af 
tidskriftens red., hvilken merendels bifogade ett eget inlägg 
i £rhgan. Detta skedde innan iinnn en särskild förening bildats, 
lndken tog den gifta lcvinnans äganderiitt om hand, och uts@de ' 

egila publikationer. Men afven sedan refererades alltid utför- 
ligt riksdagsdebatter och lagförslag. S. L-d reserverade sig 
dock st~mdoin mot h.vad hon ai~s&g vara för radikala fordriiigar 
och ffir mycken bitterhet i disbussionen, vare sig denna fördes . 

inom representationen eller inom pressen samt vidhöll troget 
den åsikt, som hon gifvit följ ande formulering: 2 sann ägendoms- 
gemenskap i stället för falsk - verldighet i stallet för sken 
- samvälde och ömsesidigt beroende i stallet för envaldew. 
Huru lagstiftaren skulle lyckas lcodifiera dessa principer ansåg 
Iion vara hans enss~lc; för henne motsvarade de, och endast de, 
äktenskapets innersta vasen, dess sanna natur och den ideali- 
stiska uppfatt~~ing daraf, som borde vaxa regel, icke undantag. 
Och S. L-d var nog inte ensam o111 den tron, att  lagar icke 
skola slaifvas för undantagen. - Huru mångsidigt arbetet för 
kviniiosal~ens intressen var under denna och den närmast följande 
tiden, ådagalägges bast genom en af Esselde signerad uppsats, 
i hvilken hon sammanfört frågorna: om gift kvinnas ratt, om 
förord, om det kvinliga skolvase~dets förbättrande, om kvinnans 



v&att, om hennes myndighet m. fl., och icke utan skäl anser 
hon; att ..»l884 t s  riljsdag kommer att  bilan en vandpiinkt i den 
syqgka kvinnans historia,. S& blef ock fallet, ehuru i en rikt- 
dng motsatt den som S. L-d:s optimistiska lifsBskådning 1Htit 
henne hoppas. och hon yttrar i frhga om det reaktionens tide- 
hvmf som nu följ de : wkviimorörelsen i Sverige kom såluida att  
gå inifihn utat, ej tvärtom, som eljest är vanligt. .o 

Men hon strackte ej vapen, 1ingt *rifrHn ! Det gamla . 

ordet, att  wintet mii.nsliligt är mig likgiltigt», Buiide 1ia.fva varit 
Sophie Adlersparres valspråk. För henne stod det liiigst att 
rara människa forst och kvinna sedan. Darför fiiiim vi ahen 
hennes medverkan vid lösningen af s% mHnga. på ilagorclningen 
sthende sociala frågor : sedligheten, nykterheteii, folhmdervis- 
ningen, arl>etsvi1115.oren, försvarsrörelsen och mbga  andra. B tri- 
den i England och Amerika om den politiska ~~ l r i i t t ens  ut- 
sträckning till kvinnorna, lyckades dock till e11 början icke att 
vinna hennes sympatier, och hvad den sreiiska lcvin1iaii angick. 
fann hon henne slAngt *&ii redo att anförtros en s:i(lan ~ilakto. 
N k o t  senare uttalar hon sig dock för valrätt, men 1110th iiiider 
vissa garantier, shdana som s. k. i~~inori tetsd.  proliortion~lla 
val eller dylikt. I samband härmed f<irekom11er i ett yttraiide 
M n  medlet af 80-talet. (med aidediiiiig af h Borgs riksdags- 
motion): ,Valbarhet nu och för lang franitid skulle varda liety- 
delselös och därför, ehiirii formelt rattvist, enligt vAr uppfatt- 
ning icke önskvärd r .  Under de fólj ande Aren modifieïailes nAgot 
denna uppfattning, och det är att bekliaga. att  det iittalaiiite, 
som S. L-d ännu under den sistfö~htiia ö intern pktiinkte. och 
hvilket hon anskg 1,åfordradt genom den riktning agit;itioiieii 
för den kvinlign röstriitten tagit i rHrt I d .  att detta kltir- 
görande af liemes egen stallning till denna sak? tj '~-arr l~lott. 
blef en icke förverkligad framtidstanke. 

Då förslag räcktes om kvinnors iiiviiljiinde i skolrHd- och 
fattigx~&sdsstpelser, var det siiberligen af omsorg föi. att  det 
iiya kviiiliga elementet iiiorn dessa nipidigheter shille I~lifva 
sk inflytelserikt och s& värdigt som xnöj l i~~ representerailt. 
som S. L-d önskade, att  steget icke med ens skiiile tagas M l t  
ut. Xän borde gå tillväga med varsainhet. ?:konserrati.i-t inefor- 
merande,. Shlunda skulle de Irri~ilig-a 1edRiiiöteriia till eii 
början endast deltaga i sammantrideii och cliskrissioner och icke 
hafra beslntanderiitt. Kar sedan föror iliiingeii iitlioni och til- 



lämpades utan alla. dylika halfinesyrer, var nog ingen mera 
nöjd däråt än S. L-d, .ehuru hon som uttryck för sin tillfreds- 
ställelse valde en. form, som tycktes mången icke  ta rätt i 
harmoni med så allvarliga saker som skolor .och fattigvård. 

Det. säger sig sjalf att  i en kort minnesteckning sådan som 
denna, endast spridda drag från en s& rik lifsgarning kunna 
lämnas. Innan vi öfvergå till de båda större institntioner, soin. 
förut. blifvit omnälnnda; htersthr dock ett och annat, som icke 
med tystnad bör förbigås.. Har må allts& erinras om den kdlelse 
att  inträda i en af K. M:t tillsatt komite, den s. l:. flick- 
skolekomiteen, som nu första gkngen utgick från offentlig myn- 
dighet till svenska kvinnor, en åtgärd som utan tvifkel var en 
följd. af S. L-d:s outtröttliga arbete för den &liga under- 
visningen, +me sig delnia afsåg förberedelsec till ~iiiiversitets- . 
studier eller utbildning i mejeri-. och slöjdskolor. Till den af 
ofvannämnda b. komite afgifna berättelsen hade fih Adlersparre 
bidragit med en afdelning, som vittnar lika mychet om kärlek 
till som liiinskap om den högre, fiickslcolan och' dess berätti- 
gade liraf p& tidsenliga reformer. Märkligt 'är afven ilet .förslag 
om smlskolor, som liar fra~nställes, att  nämligen vissa af statens 
lägre . läroverk i mindre kommuner sknlle blifva . tillgängliga: 
afven för flickor, och detta ehnru S. L-d anizzirs sager.sig »icke 
obetingadt instanrina i entusiasmen för samskolan». i4tt Irviiinor . 
skulle tillika med man deltaga i stirelsen, i organisationen och. 
iiispektionen af sådana skolor afvensom vid sniiibarnsskolor, sy- 
skolor m. 'm. var ett ofta nttaladt önsl-mingsniål, motiveradb 
med det obestridliga yrkandet, atD hvar ocli eii bör göra livad 
han (eller hon) bäst lian göra. Stoclil~ol~ns h,ögskola och 1rWino- 
bildningen %r ett ämne, till Iivilket Iion d ta  återkommer ined' 
stora fraintidsförhoppiii11.gar och soni hon niecl förliarlek be- 
llandlar : 

En ~~ppsats  i ~Tidslcrift för hemmets. sista årgång, som. 
till.drog sig icke ringa uppmarksam1iat, bar the111 : B Gifves det 
en värilplilrt för kvinnan? w ,  och S. L-d:s varma fosterlmds- 
kärlek fann ocliså ett ja på den fikgan.. Efter en längre frain- 
stallning 'af de11 storslagna, ehiiru icke ännu f ~ ~ l l t  utredda pla- 
nen för det hela, slutar ock artikeln inecl följande ord: #Vi 
hafva sett, att  den svenska liviniim verklige11 ager en ~värnplilct, 
hvill~eii, aftj anad inom sj ukvårdeils olika oinïhden, motsvarar 
det lwiiiliga vaselidets innersta slcaplyniie, . Har finner man 



%ter denna tanke på de sjukas behof af verkligt god, icke blott 
öm utan ä h  bildad och skolad kvinlig ,vård. Af denna djupa 
medkänsla för allt hvad som rör sjnkslröterskans ka.ll, kunde 
ännu e11 yttring spåras d&, endast nágra f& ~eckor  före hennes 
död, hon tecknade sitt namn sista gingen under ett upprop till 
allmänheten för bildande af en pensionsfond for sjuksköterskor. 
Inom Fredrika Bremer-Förbundet har ock sjuk~å.r<len en sar- 
skild komit6, i hvilken S. L-d anda: till sin bortghng var 
ordförande. 

Den som vid t a l  om föreningen Handarbetets Vaiiiier 
vill börja ined det allraa första uppslaget, bör gå tillhaka till 
ind~istriutstä~ingen i Köpenhamn 1872. Sophie Adlersparre 
sammanträffade dar oförmodaclt utanfdr iiigången med en vän- 
inna. ,Gå inte ina, sade hon %för att  se det svenska kvinno- 
arbetet, det ar så underhaltigt, jämfördt med det danska, att  
jag helst skulle vilja täcka öfver alltsammanss. Flere besökande 
frhn Stockholm hade f&tt ett liknande intryck, ocli p& Iiösteii 

. samma år öfverenskommo nagra damer, att  i förening med S. 
L-d f r h  utlandet rek-virera en profsamling af stilriktiga hro- 
derier, ty  nggot borde jn göras för att  höja ocli rena smaken 
på prydnadsarbetets område. Samtidigt hade friherriiinan 
Adlersparre och m&larinnan fru Wiiige, jämte n8gra fii andra, 
börjat intressera sig för det inhemska allmogearbetet med de 
nationella mönstren, och efter ett par krs fui;lwredande htgärder 
och studier stiftades föreningen Haiiclarhetets Vänner, detta 

. företag hvars nuvarande utveckliiig och r~ckvidd di% ingen 
Imnde ma. Allra.minst kunde S. L-d sjalf tanka., att hirr 
skidle slås en af (lessa broas einellaii hemmet ocli samhallet, 
som hon sh ofta talade om, sh mycket, illskade iitt bygga p i  
med taldar, ord och gärningar. Hennes onttröttliga energi 
sökte och fann ocksh pessoiiligt och iuaterielt understöd, l ych -  
des tända andras iher  och sysselsatta andras krafter med en 
fmmgkng, som vid den tiden och inom dessa bretsai. knappast 
for n8g.01~ annan varit möjlig. Xan tvekade, man iiekade, inan 
pekade p& otaliga hinder och sduiglleter, men intet fick gälla. 
inför hennes friska, modiga vilja. Det s 7 M e  gH, - ock det 
gick! En och annan minnes f r h  denna tid siikasesna från 
Söders - där S. L-d den tiden liade sin bostad - d;, icke 
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litan ett visst naivt' ringaktande af andras tid och tycken, .det 
begärdes, a t t  på några få timmar -det skulle utföras, som lrräfde 
dagars arbete, då det aldrig förutsattes, a t t  den som fick ett . . 

uppdrag Iiiin.de vara förhindrad att  genast fullgöra detsamma, 
a t t  icke omedelbart, med bidosättande af -allt annat, taga ihop 
med det som slriille göras. Också kallade man ibland.sliämtande 
sig själf och andra för S. L-ds stadsbud, hennes offer, hennes 
slafvar. Det var eniellertid ingen brist på sh-ämtsamma svar 
från S. L-ds sida, och det goda förståndet vid det gemensamma, 
för nVännerizas vänner)) kära sträf~7andet, rubbades sällan. 
Hände det någon ghng, så återställdes snart jämvikten, t y  lång- . 

sinntliet och smhaktighet voro alltid främmande för S. L-d. 
Hon såg helst allting i stort, ville icke tillatn, a t t  målet skulle 
skymmas af o~äsentliga detaljer och att man lät  sig nppeh&llas 
af vägens små stötestenar. Men fordrade hon mycket, så gaf 
hon också mycket, gaf sig själf, hela sin personlighet och be- 
gåfning, fritt och utan alla förbehall. Och däri lag hemligheten 
af den nialrt, som till lieane drog så många sympatier, som 
kring Iieiine samlade så många villiga och s& goda krafter fr%n 

. . när och {j ärran. 
Handarbetets Vänners historia är i sin helhet äzziiin oskrif' 

ven, men en af stiftaiinnorna har i en i Dagny intagen .&ter- 
blicka lifligt skildrat n&gra af f~~ei~ii igeiis  leclaiide personlig- 
heter. Med rätta säger författarinnan, at t  för deni alla fanns 
ett gemensamt: den ideella riktningen, samt tillägger en förrco- 
dan, a t t  det är detta, som allt framgent gjort det för Hand- 
arbetets Vänner möjligt at t  fasthålla idén, föreningens syfte e t t  
i fosterländsk och konstnärlig riktning förädla den svenska 
hemslöjden.   är' man nu ser den i flere våningar fördelade 
lokalen nzed ~~ts tä l lda  . gobelintapeter och kyrkskrndar, när nian. 
vet a t t  föreningen sysselsätter hundratals kvinnor, när man hör 

- omtalas den insats densamma, gjort i den för konstindusti.ien 
betydelsefulla riktning, som stundom fått namn af nordisk 
renässans och a t t  dess rykte nått vida öfver faclerneslandets 
gränser, - då har man svårt a t t  i tanken gå tillbaka till den 
tid, då styrelsens ledamöter skötte försäljningen jämte de 
blygsamma aff ärerna, och styrelsens ordförande, S. L-d sj alf, 
tillika var D skriftföraren och besörj de korrespondensen, hvilken 

' 

i hennes hand visserligen icke hade blygsamma proportioner 
Ty det gällde då att  skaffa både ' offentligt och enskildt under 



stöd, värfvn både ledamöter och arbeterskor, och uniler detta 
allt hålla i d h s  fana högt. I ,Tidskr. for hemmet. infördes icke 
blott många af Handarbetets Vänners mest anvanda mönster, 
utan nära nog hvarje häfte hade något att  förtälja om förenin- 
gens första kamp för 'tillvaron och senare framgkngar. 

- Rikedom på ideer och förinhga af initiativ äro icke alltid 
förenade med egenskapen att  kunna leda den lugna, jämna ut- 
vecklingen af ett företag. Och viil att  så ar, ty arbetskraftiga, 
förståndiga, för rent praktiska uppgifter dugande kapaciteter 
äro  lyckligtpis icke s& sällsynta. som idkmanniskor. Xiir day- 
for af dessa sistnämndas planer och förhoppningar blifrit en 
verklighet, nar det systematiska ordnandet skall ske och det 
gäller tillgodogöïa.ndet af redan vunna aktuella fördelar, d& 
allt detta, med lugn ka.n lämnas i andras händer, d& söker det 
varma hjärtat och den starka <jan ett nytt falt att  odla, samt 
finner afven genom ett slags intuition cn ny jordnian fiir idhernas 
frösadcl. Så äfven med S. L-d. Till &r 158'7 stannade hon 
som F. H. V:s ordförande och har alltsedan i ordets egentligaste 
mening varit dess hedersledamot, samt uppliörde alclrig att  
med varmaste intresse följa Handarbetets Vänners  eksa am het. 

Blen redan före denna tid hade en af S. L-d länge niirci 
tanke börjat taga .fast form och framträdde slutligen i en 
plan, Ii~4.keii under lhngvariga och lifliga öfverläggningar smb- 
ningom iitarbetades. Det p i  så många h&ll spridda arbetet för 
kvinnans framhtskridande ansgg hon borde samlas, och genoin 
makten af den nya tidens kraftigaste hiifsting. associationen. 
skulle en enig samverkan af kvinnor orli man lzun~ia uppstå 
inom vida kretsar af vårt land. Kring denna plan sainlades en 
liten krets likatänkande, och efter åtskilliga förberedelser stif- 
tades under hösten och vintern 1884-83 Fredrika-Bremer-För- 
bundet, i ändamål att  ,verka för en sund ock lugn ~~ tveck lhg  
af arlsetet för kvinnans höj ande i sedigt och intellektuellt skval 
som i socialt och ekonomiskt kanseende:;. 

Programmet ra r  vidsträckt och öppnade utsikter å t  alla 
håll, påvisade möjligheter och uppmanade till ingriptuide, hvar- 
helst n%got kunde st& att  vinna för kvinnans basta. Inom det 
rymliga arbetsfdtet fanns plats för alla. som dit me&%rde god 
vilja a t t  ofha nggot af tid, krafter eller ägodelar. &en har 
var början icke lätt. Nycket Mgades och mycket undrades 
hur denna samverkan skulle taga sig ut  i den praktiska till- 
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ärnpningen och hvilken .färg. det nya firbundet skullefå. Det 
föreföll nära nog Irornislct då 'från ena hallet hördes 'välmenta . 

varningsrop mot de r öda kvinnoradikalernas omstörtande 'teorier, 
och från clet andra spefnlla försäkringar, att  i 'ett så ,grått, 
konservativt sällskap inga hisinnade åsikter kiinde vinna an- 
slutning, att. därifrån vore intet fram&tskridande att  förvanta. 
S. L-cl hade dock redan i inbjudningsskriften ,framh%llit, 
h~kiisoni skvinnofrågan behöfde varilas, icke blott mot real<- 
tionens ntan ock mot revolutionens farors,' och hela hennes 
föregående verlisamhet var en borgen för att  något ytterlighets- 
parti aldrig skulle få rakna. henne inom siim leder. 

I trots af alla oblida' omdömen utom, alla skiljaktiga 
meningar inom Förbundet, blef det clock snart tydligt. att  S. 
L-ds tanke hade varit riktig, att  i sammsnslutningen fanns 
en lcraft, som främjade hvarj e enstaka sträfvan. Förbalidets 
spada planta visade sig synnerligen lifskraftig och växte snart 
nider den kloka och liärleksf~dla våiden s$, att  i dess hägn 
kunde beredas skydd och stöd å t  niånga af' kvinnosakens out- 
vecklade eller hemlösa afkomlingar. Under de tio åren af sin 
tillvaro hm Förbundet varit stadt i jämn tillväxt, den ena 
fiågan hm ~~pptagits efter den andra och de olika komit6ernas 
antal ha ständigt ökats. Inom Pörbunclet var det alltid ~Ggo t '  
nytt att  skapa eller något gammalt att  framdraga ur oförtjiint 
glömska, och clet vm jiist detta rörliga ].if, som så starkt fastade 
S. L-ds intresse, fäi~gslacle 11.ennes spaidiiga, lifliga sinne. 
Sj alf besörj de hon de första åren utgifvmdet af Förbundets 
ticlskrift Dagny, som s&lunda i ratt neclstignnde led harstwnnlar 

- från *Tidskr. för hemmets. Hon var afven med i flera korni- 
teer; bland hvilka främst må namnas stipendiekomiten med 
dess viclt omfattancle plm och stora £rnmticlslöften. Ingen af- 
delning inom Förlxs mångsidiga, verksamhet var henne likgiltig, 
och hennes ,rika .erfarenhet och 'klma omdöme, hennes infly- 
tande i vida kretsar voro alltid af stort varde för detta förbinnd 

' 

som hon, hvilken så högt uppskattade rmoderlighetens~ bety- 
delse, ofta br~~kade  kalla för : »mitt sista barn». Det var också 
en glädje, icke blott för henne sjalf utan för alla Förbundets 
medlemmar, 
Förbnndets 
styrelse. - 
hedrad med 

att  S. L-d npplefda den första tioårsperioden af 
tillvaro och att  hon då ännu kvarstod inom dess 
NBgon tid förnt hade Sophie Adlersparre blifvit 

att  af K. B!:t erhålla den medalj i guld, som bar 



konungens bröstbild och inskriften: ~ I l l i s  quorum mernere la- 
b~resr ,  hvilken utmärkelse tilldelades henne för hennes för- 
t j  änstfulla verksamhet till främjande af kvinlig bildning. 

Det ar en kommande tid förbehilllet att  skrifva S. TA-d 
Adlersparres historia, sh som den bör skrifvas ofveren sällsgmt 
adel och på hafvadets. och hjärtats riignar s i  rikt begåfvud 
kvinna. De spridda drag, som här blihit  sammanförda, knma 
endast af dem, som bevara Iieniie i ett kärleksfullt och tack- 
samt minne, hopfogas till en bild, Iivillren mera autyder iiii 
htergifver hennes personlighet. För många, mknga inom sam- 
hällets alla lager var hennes namn kändt och hugt värderadt. 
m h g a  hade kommit till henne och fått bis thd i råd och dád, 
många hade henne att  tacka för sitt andliga lifs blomstring. 
Därför har äfi7en Fredrika-Breiner-Förbundets ordförande, rika- 
antikvarien Elildebrand,. gif'vit ett sannt uttryck åt Iivad alla 
djupt hände, i de ord han tillställde S. L - d Adlersparre 
med anledning af Förbundets tioåriga tillvaro: 

.Till Sophie L-d Adlersparre uttalar Fredrika-Bremer- 
- Förbundet, sarnladt till tioarsfest, sitt beklagande, a t t  lienlies 

hiilsa ej tillåter henne vara närvarande- Hennes lekamliga 
närvaro behöfves dock icke för att  pitminna Fiirbimdet om Iivad 
hon för detsamma varit - det förgiitea aldrig, s& lange Pör- 
bundet &mes och så länge arbetet för kvinnans biista. fortgkr 

. i v i r t  land*. 

E. A-d. 

Efterskrift. 
Den som på väg söderut &&n Stockholm passerar Salt- 

skog, kan några minuters vag därifkan se skymta &am iu. 

träden en ljus, vänlig herrghrd inom gula tritdgiirclsgrindar. 
Det är Ström. At andra sidan blickar det ut  iifyer en vik 

C af Sdtsjön och en skymt af Söderteljeinloppet med  varsamma 
barrskogshöj der bortom. 



Har tillbragte friherrinnan Adlersparre slutet af sommaren 
1894. Den vanliga orngifningen, nat~~rens  skönhet och den har- 
liga liiften - allt bidrog till h.ennes trefiiad; det var med 
saknad, som hon i böqjan af september htervande till staden. 

Kom så den l&nga vintern; och oingifhingen, sarskildt 
clm dotterliga vtin, som iniider sista deceiiniet delat hennes hem, * 

niarkte 1111 med oro liwii hennes krafter började sjiinka. Hon 
, 

blef trött af at t  höra inånga inanniskor omkring sig och af 
nziiista kroppsrörelse. Till slut, då kölden slog till, vkgade 
hon sig ej intoni sina ruin. 

Under hela denna inörka tid kämpade 'den alltjämt spän- 
stiga och energiska rtiiclen en lång kanlp niot fysisk trötthet 
och 8lclerns lil.anipor. 1:ntresset för bvarje detalj af det utveck- 
lingsarbete, hvar&t 11011 agnat sitt lif,  ar lika-vaket och varmt 
som någonsin; men Bvad soin förr varit en lek kostade nu an- 
strängning, och hvarje ansträngning h&mnade sig på den brack- 
liga kroppen. Resignatioiiens trötthet och vemod lade sig allt 
oftare öfver de tärda dragen och speglade sig i den allt blidare 
vordiia blicken. 

Men kom man med någon fråga, som rörde hennes sista 
stora intresse - hennes biografi öfver Fredrika 'Brenier - då 
var all tröttliet m.ed ens soni bortblåst. Det s&g ut  som om 
hon koncentrerat hela hterstoden af siil lifskraft kring d+ta 
axbete. En af hennes varmaste önskningar med afseende därpå 
var  att f& genomgi% detsamma med en af de representanter 
för en yngre generation, hvilkss onidö.me hon skattade högt. 
Denna önskan. kom pk nyåret till ~~ppfyllelse under läsaftnar, 
som för hvarje g&ng gladde och uppfriskade henne. De kunde 
dock ej &terlcoinma tillrticldigt ofta, för at t  mm skulle hiniia 
genonig& allt det skriha. Hon gjorde da1:för snart app planen 
a t t  tinder juni fortsatta dem p& Ströin; och allt fogade sig s% 
att  hon i detta .fall lsnncle f& sin vilja fram. Den. 12 jnni, en 
mild härlig so~nmaraftoii, kom hon dit iit. 

De följande tv& veckorna ligga för ininiiet i en p& samma 
g&ng l j~ i s  och. .vem.oclig dager. Hvarje dag gick ~ ~ p p  klar och 
varin och tycktes medföra något litet framsteg. Då förmiddags- 
solen stod högt, gick den gamla från sina rum p& nedra botten 
öfver veranclan, där rullstolen väntade titaiiför dörren. Dar- 
ifrh11 styrdes färden  itm med den doftande barrskog~sluttning~ 
som begränsar parken., ned i sol.gasset vid viken. Var dagen 

* 



het, stannade man högre upp i skuggan, där fåglarna kvittrade, 
clar pyrolan doftade i gräset och liiften var niiittad d barr- 
hngor. S t~udta l s  sl~rA.I~.liaiide eller l~sxiiaiide till tidiiiiigariies 
berättelser, st~~~icltals halfsliimrniide? njijt den gamla Iiär som- 
marens lifsföi~iya~iile härlighet. 

uen basta stunden p& dagen var dock Iiisstiiiiilen efter 
den tidiga middagen. DR samlacies, rmligeii iite iiiiiler tratten 
vid gårilen, den lilla lirets, soin iinder \-inteni Ilurjat genoiiigk 
Fredrika Bremer-biografien, för a t t  fortsatta damed. >Ian 
laste och diskuterade, författarinnan fralnkastaile sjalf inangeii 
auniiirkning och upplifiades synbarligeii, d& lioii s i g  intresset 
i allas blickar. Ofta berättade Iion iiAgon iipplysaiirle mekdot 
och deltog utan att rniiih iilgon trötthet i de Iifliga sam- 
sl~r", soni anknöto sig till det liista. 

Ännu den 26 jiuii, dit vädret blif& griitt och kyligt och 
liisiiingen niaiste hållas inomlms, följde Ii(iii den med kanske 
B II II^ större intresse a11 vanligt.. Setlaii vid efterniiddagxka.ffet 
och en längre stiind därefter satt Iioii och spriika(1e med eii 
äldre medlem af gå.rdens sommarkoloni pk ett satt, soni llafde 
dl oro för den imerkan, te1iil>eratiirfiir8ncZriiigen kiinde med- 
fört. Hon iittr~clite sin gllailje öfier at t  liafva kominit till 
Ström, talade om hur bra. hon trifdes och hur glid kon vaim 
at t  det arbete, som lag henne SH mycket om lijartat, nu var 
s& iiiira afslutadt. 'Det tyckes ha legat en aniiigsfull bety- 
delse i de ord, hon niider ~ i i i t en i  yttrat: *?lär detta. ar slnt 
är  jag fiirdig~. Föga tänkte dock lienlies omgifiiiiig, at t  dc! 
vänliga, förtröstanshlla ord, soin hoii denna krall talade, skulle 
bli hennes sista. 

Under ile gAngna fjortoii dagarim liade Iioii med sina 
vaniier geiioiiightt allt det. fiiriligskrifii~ af l)ioI2;rutieii. Det 
siig ut  soin oiii yjiili(20iiieii Iiiiiiiiat lieiiiie tleiinw tid oantastad 
för att  seilaii ined a5  nycke et stijiw Iiiiftigliet böyjjn sitt, för- 
störelscverk. 

Seiiare clelen af natten blef orolig. Pli iiiorgoneii orhtle 
Iioii ej iller tala och 1Ag s m i t  i ]iiiftig fdwi-. Den tillkallade 
liilcweii föi.lrl,zi.adc., a t t  Iion ti-iiaiits iif e t t  vil~ls;;iiiit iiifliieiis:t- 
anfall och a t t  det \-als fani för liing-iiiflz~riiiiiatioii. 

NLI följ de et.t dygn, liraroiidei den iiiatta lifsliignii iiinsoni 
fliiintade i firtäsai~de feber, ömsom s,jönk i ytterlig afinattning. 
En  blick eller en smekning rö,jde niigon ging, a t t  den sjiilra 



hade medvetande af sin omgifning, och det var tydligt a t t  hon 
på kväl1en;den 26 kände igen en af sina brorsdöttrar, som skyndat 
till hennes sjukbädd. E j  ett ord kom dock öfver hennes läppar, 

Vid t t iden den 27 blefvo de niss så hastiga andedragen 
allt långsammare, det blef längre emellan dem, tills de slutli- 
gen utan någon synbar kamp och vånda, upphörde. Den rika 
anden hade lätt  och nästan omärkligt löst sina band. Mecl 
bäfvande röst hviskade en af de kringstående: 

»Salige äro de döda, som i Herranom dö. De skola hvila 
sig ifrån sitt arbete; t y  deras gärningar följe dem efter,. 

Dagen hade varit mulen och gr%, men nu föll ett vall- 
ligt solljus in öfver dödsbädden. Och senare på aftonen strålade 
himlen därutanför i guld och purpur af den praktfullaste sol- 

Två dagar därefter drog ett sorgetåg ut  i det bländande 
solskenet fr&n gården vid Ström. Blornsterprydt af kärleks- 
fiilla händer, höljdt af hvita rosor, h i l k a  för S. L-d allt- 
sedan ungdomen haft en särskild betydelse, fördes därifrån 
stoftet af Ilenile, som nu sof dödens sömn. 

I Södertelje lyftes kistan ombord på en där väntande 
ångslup, som skulle föra den till Stockholm. Så många af de 
narmaste som kunde det, voro med soin hedersvakt kring kistan. 
En  af 'den dödas äldsta vänner mötte vid hamnen med blommor. 

Det blef en vacker f'ärd. Bhten gled fram i solljus öfver 
det l ~ ~ g n a  vattnet, den blida malarnaturen hade sitt allra blidaste . 

tycke. Med sina doftande kransarr' stod ek-kistan ljus och hög 
i fören som i ett kapell af unga granar. Det var ingen bitter- 
het, blott en stilla, giipande'högticllig stäiiining öfver denna 
sorgefard. 

I den lugna soinmaraftonen närmade sig baten allt mera 
Stockholin, skådeplatsen för den dödas rika verksamhet linder 
svua.na år. Den gled genom slussen, där nigra få hennes 
vänner, som vetat af fiircrden., mötte med blommor. Den gled 
fram öfver saltsj öiiiloppet ~mder södra bergen, där hennes gamla 
hem högst uppe på klippan lkg med bladcande rutor i afton- 
solen. Så svängde den af förbi Kastellholmen inåt varfvet, 
dar nhgra matroser stodo redo a t t  bära kistttn till kapellet på 
den stilla lummiga Varfskyrkogården, dar den bortghgnas 
make förut hvilade. S-d. * O 

B 



Den 2 juli  p& middagen Sophie Adlerspnrrcs stoft 
till den sista hvilan. Under tonena.  af eii sosgiriarwli, spelat1 
af Flottaiis miisikkir, neclsaiiktes i g r a f h i  den 1)2oiiisterliöljtl,?:~ 
kistaii, 1i~arpIU r ika minneskransar i i~d lag ts ,  .j l)lot,t af nnfiir- 
~7andter och ~7änner iitan af Sreriges kriiinor af 'lltt saiiiliiills- 
lager, främst bland dem landets drottning. 

A t t  vid Sopliie Adlersparres bar  representanter tif lieiiiies 
eget kön s k d e  tölks  I i ~ a d  hon mrit fiir den sw11'llia h- i~i i i i i i~ .  

var  en l ika naturlig ,som viirnit kiiiicl aktiiiiigs- och tac1is:iiii- 
hetsgard R t  Iiennes rniiiue. SA iiedlades efter joidfaatiiiiigs 
akten 116. grafven af en k~iiilig medlem af Fredrika-Brmnw- 
Förbundets styrelse &d nigra vasma ord och iiiider djup 
rörelse en 1agei;lrrans med 1m-d i de sveiiska fasgema sfisom 
ren gud af ttaobsamhet f r i n  Precl1ikti-Iii~iiier-Fiir1)111i(let och 
genom detta f r h  svenska kr ii in or^^. 1 d& korta tal, som l i ~ r  
nedan återgifves, gaf diirpii ordf. i fureningeii Hand. Viinner, 
f ru  Anna Wallenberg, e t t  iittr-yck A t  de~inzt förenings saknad 
och tacl~sainliet. 

Å Föreningen Handarbetats lTIinners vëpnr. yttrade tal . ned- 
'15i,g,aer jag vid f riherrim m Sophie Adlersprros graf dmna krans, 
såsom en @id af tacksamhet at denna förenings stiftmima, ty det 
var friherrinnan Adlersparre, som föiy e~ ds! ar sedan tog initiativet 
till dess stifta.ude, det Hr hon soin rarit orsnken t-il1 dess iipldconist 
och mycket bidragit till dess vidaro utveckling. A l t t  aiiclra afvon 
offrat tid och krafter därför förringar icke hennes föl-tjänst, ölrar don 
tviixtorn, da detta förhallande 'ar ett bciis pil hemee iniirkvijrdiga 
förmåga att viiija sin hjiilp, att an~iiiiih de mest dugande krafter 
och att entusiasmera andra för sina iGer. Tack vnre jiist, iioiiiia 
föriiiKga har hon ntriittnt s5 iiiyckct g:.oclt och iiyttigt, sh 1uyckr.t 
verkligt stort i l . - h g n  Fkhi iiigm., iiicri f minfiir allt ligger htvili~s 
föstjiinst cliiiriti, att lioii fiir (len s\.ciislin k ~ i i ~ i a i i  Iwre~lt sN idtnga. 
miijlighetes till sjiilj7tjiilp och darigenom till iiioralisld och olionoiliiskt 
oberoende. 

Om lrvinnor diiför i dag raga iiMnla sin tacksamliet till hennt?, 
innan det jordiska af Iiennes rik9 ~)eraoiiliglit?t f i k  nllt.ic1 giji~l~iws 
undan cleras bliclcm, hör iuaii ej föriintlrx sig cliiriifvcli'. 315 cliil4'iir 
det 1~on.ventionella för en ,adng triitla tilllaka för l~ehofwt~ att iippet 
uttala, hvad inan djupt och r,mt Iiiiiiiici'. 

Hnf diirför tack, Sophia iidlerspai~e, fur hrncl (111 iiinlit och 
verkat för oss alla, liaf tack för hrad di1 velat, livad du t:ilat, lirad 
du skrihit, hvad du sitt  ut och grundat för dina medsystrar h*! 



Innan jag slutar, ' måste jag dock säga ännu ett ord om det 
t o m i m  du,  ltimnar .och som i sanning blir s v h t  att fyll%, om din 
öhwliigsna, intelligens, soin dock dlticl vm fardig att offra sig s;jSilf 
i d m t e  för auctrn, om ditt fidIa, rika lljiw:ta, som s& varmt slog for 
frcri;ftslrriclnnicle och utveclclin.g, om din malcalösa idérikedom, som 
stiincligt sådde nya nts%don, och om den sa~m.sd, som djupt kki'i~nes 
xf mhga ,  som följa ditt minile, en salcn.ad, som sent skall ~ipphöra. 
&!en - för att med n&goa föriin.clring l&ua en stor slidcls orcl - 
»oj med Idagan slrdl ditt minne h a s ,  ej lild den, som g& och smwt 
slcall glönznzas, s& slrdl fosterlandets lcvinmr dig begrlita, som en 
afton grliter dagg om sommarn; fiill utaf förho~~pnings£nllri, fram- 
tidsclrömm och med' blicken tand mot inorgonrodnm af den nya 
dag, som du har anat, som 'du verkat för och som dn planlagt)). 

Plecl clessa orcl, Iivilka äro a t t  betrali.ta som en. genldang 
nf' l~vacl som im~eiist kterljöcl i alla cle n.arvaran.cles sinnen, och 
hvari säkerligen, ej blott Sophie Acllersparres mhlga persoiiliga 
viinner och bkqnclrare, wtaii alla t ä d  aiicle och vm.iilh;j artade 
nian och lcvii~ilor i hela vis't laiicl helt och.finllt skola iast&i-izinlz, 
afsluta vi clei~art korta skilclring af ett rikt och iiclelt ].if. Som 
ett sl~~tackorcl i deii e1111lzil 11-1.inness&iigen bifoga vi eizclast föl- 
j mde, af eii - ilara anförvmclt till den bortgi,iigna författade 
verser, billca utclelades vid grafven: 

P$ H e l g e m m  en s o ~ n m a M a g  
DB huita Jiosors r i k e d o m  
I p a ~ k  och tl 'adgd2~l stod i blom, 
Du d ~ o g  d i t t  f ö ~ ~ s t a  a n d e d n g .  

I huita 2yoso;.s r i k e d o m  
Y i  12u d ig  badda, stum och kal l .  . 
Dit t  uäzf &P fyldt.  d.in d a g  ä r  all, 
Du g d t t  - d i n  plats  bland oss st&* tom.  

M e n  huad  d u  verkat lefua skall .  
Det s ka l l  gd fl*am, dd  d u  dr s t c f t  

S S d  rni ldt  so222 hu i ta  rosom doft, 
S d  starkt son2 flodens l u g n a  suall. 



B l a d  uid blad till marken sakta sudfu& 
Höstens luft är genomskinligt klar. 

Men igenom hual?je f i be~  bäfuar 
Yemodsfull en fldga utan mar. 
Död ar sonzmarn. K~ansande den döde 
All naturen grdter Balders öde. 

Yemod st unga f Agor sakta d al a 
Lika höstens 1v kring öppnad g13ut. ' 

Sorgens sprdk ur tusen bröst de tala 
Med sin gyllne, dunkel~Oda skrift. 
Död är skalden, i h u a ~ s  diktnings u;%or 
Suallet röjdes d12 af stora frdg0.r. 

D8d är tankal~en, huars blick i natten 
Sökte idealens ljusa värld, - 

Lifuets källspdng: euighetens batten, 
Mdlet för de12 ldnga ökenfaildJ 
Sonz, i led med mänsklighetens adel . 

Utan f luktan stlled och u tan  tadel. 

Det uar gloPian onnkrng hans snille, 
Det uar hemligheten' af hans makt.  
l$j han  drömde blott, h a n  ädelt ville, 
Det har  glansen kring hans panna lagt. 
All natu12en grdter Balders öde; 

' Gr&, dusuenskafolk, dinstoledöde! 
sigrid xei janhufvud,. 



Mina Forsell. 
Den 12 sistlidne juli niedde1ad.e tidniiigarna i ett telegrani från 

Marstrand, att fröken Mina Forsell ej iner tillhörde de lefvandes 
antal - lioii hade onikonmit under segling. Underriittelsen on1 att 
Mina Forsell var död kom så ovantad och så tovart, att inan hade 
svhrt att  fatta dess sanning. Man hoppades på en iilöjlig iiamnför- 
viixling. Några af hennes vanner begif VO sig' upp p i  Fredrika-Bre- 
mer-Förbundets byra för att fb  visshet - och visshet fick man dar 
mycket snart, utan att behöfva göra några frågor. Tystnad och för- 
stainniiig var liar rådande, man såg endast allvarliga, bekymrade ansikten 
bland de arbetande; den plikttrogna, arbetsdugliga, af alla afliållna 
1\Iiiia Forsell var borta. 

Då BIina %'orsel1 i lllarstrand einottagit underrattelsen o111 frii 

Adlersparres död, skref hon till en vaii i Stockholm bland aniiat föl- 
jande: %Du vet, att jag ej ar for offentliga ärebetygelser, men vid 
detta tillfälle lcaniier jag S& afgjordt, att den tacksaiiilietssliiild, livari 
vi alla stå till henne, bör gifva sig luft på något offentligt satt,. 
Hvad Mina Forsell Iiär sade, var uttryck för något af livad Iion innerst 
kande. Yttre iitinai.kelser, B off en t l ib  ärebetygelser P voro henne inot- 
bjudande. Det ar niistaii imder It8nslan af att  göra något, soin skulle 
lia inissliagat den Bortganglia, som vi liar söka teckna ngkgra drag af 
hennes personlighet, sadaii den lefver i minnet bland hennes vamer. 
Nen det ar äfven känslor af taclrsainliet, soiu inåste gifva sig luft. 

&Iiiia Forsell var född i Nora i juni inånad 1850. Hon 
bibehöll under hela lifvet prägeln af att tillhöra en bergslagsslakt. 
Maii märkte tydligen, att lion ej fatt sina första intryck i en stor 

- stads bullrande lif ; det låg något lugnt och »samladtn öfver hela 
hennes vasen. Under deu stela, något kärfva ytan glödde dock varma 
känslor. 

Vid 18 &rs blder sökte och vann Mina Forsell inträde vid Högre 
Lararinne-Semiiiariet, Hoii blef dar en fi'amst&eiide laqunge och en 



afhålleii och aktad kanirat. Då hoii 1871 läiniiatle seiiiiriaiiet fick 
' hoii anställning vid en flickskola i Göteborg. Efter några %r iiicttog hou, 
jämte fröken Hulda ~ ~ l l e n b i l ~ a ,  den s. k. Risbergska skolan i Ombro 
och blef dess ena föreståudarinna. På denna plats arbetade lion iiiider 
en följd af kr, stjidse bemödande sig oin at t  fiira skolan frainit i en god 
och siiiid riktning. Hiirii stora förtjanster Jliiia Forsell an iiedlade soni 
skolföreståndarinna, tro vi dock, a t t  skolzn icke va7 dct oinritde, dlir 
hennes begkfning gjorde sig bast gällande. K:tiiskt. var det just kaiis- 
lan liaraf - jainte åtslrilliga yttre omstiindiqheter - som kom lieune 
at t  lämna skolverksamlieten i Orebro och at t  SIG sig ned i Rtockholin. 

Här  fann hon snart verksa~nlietsfiilt, ilgr lieiines heglifnilig och 
stora dugligliet kommo till heders. Ender en stor del af den tid, som lek- 
tor Linder var liufvudredaktör för Sorilisk Faiiiiljebok, hade fröken 
Forsell anställning på redaktionsbyrRn ocli iitiniirkte sig d2 genoii1 den 
synnerliga omsorg, plikttrohet, flit och skickligliet, livarined hon utförde 
den viktiga uppgift, soiii anförtroddes liennt. Knder de senare %ren 
af sitt lif agnade sig Mina Forsell mer ocli Iiler %t det allin8nnas 
tjänst. S& var lion vid sin död inedlem af Adolf Fredriks fiirsainlings 
skolråd. Genoiii sina pedagogiska insikter och sitt mogna oindöiiia 
hade lloii de bästa förutsättningar för at t  blifva cii dugaii&: skolr8ds- 
ledamot; då därtill lägges det vasina intresse ocli deii tid 11011 ägnade 
sitt nya arbete - framför allt geiioiii flitiga besiik i fiirsamliiigens 
skolor - så var det ej underligt, at t  hoii blef en högt varderad 
ledamot af det skolråd, som lion tillhörde. ,hjlsom sekreterare i iijss- 
nämnda församlings skyddsföreniug hade det livakats lienne a t t  bringa 
en reda och ordning i sättet a t t  arbeta, soin ej iiog kan prisas af 
dem. ined livilka lion samarbetat. Jle soiii si!i skoltr fortsiitta arbetet 
iitaii Miiia Forsell förklara, att. ~lieiiiies fiirlnst M r  KI* ocrsIittlig~~. 

Det gick Mina Forsell s$, som det g&r de Atista ni'ltt~tsdiigligu 
rnaiiiiiskor ; äro de en gång auppt5ckta !, si hlifra tlc iifvciliopniie iiied 
göromhl. För henne ställde sig likviil sakeii i ett fall lyckligare lin för 
mängden af arbetaiide kviniior; lioii var ekonomiskt oberoende, så a t t  
hon aldrig behö fde arbeta för si t t  uppeliiille. Ned idel frikostighet 
skänkte lion därföre bort sitt arbetes giild %t deiii, som bäst Leliöfde det. 

r. ven- Under flere å r  var Mina Forsell iuedleni af styrelseii för U 
ska Larariniiornas Pensionsförening; iiiider de sista Breii viis lioii dess 
ordförande. Den som liaft föriniineii att :rsbeta tillsaiiiinaiis ined Mina 
Forsell i denna styrelse skall sent förgiita den Iiiimaiiitet, förenad 
med den största noggrannhet, soin iitiiiiirkte henne p& denna post. 
Hennes för en kvinna ovanliga insikter i ekonon~iska frigor gjorde 
henne äfven iner a13 vanligt passande för detta förtroendeuppdrag. 



Det var dock Freclrika-Breiner-Förb~i~idet, som kom i Bti~j~itsin.ile 
af hnfvodparten af de gåfvor, hvilka Trickte till för så många om- 
råden. Mina Porsell var en varm van af de åsikter Förbundet satt 
pk sitt prograin och ägnade diirföre största delen af sin tid och sina 
krafter åt  arbetet för dess intressen. 

Under* soiri maren 1854 saininantriiffade för första gången p% en 
af slifvets saniiiiaiibiiiclriingsbai10~~ de båda kviiinor, hvilkas nainii i 
detta häfte iitinärkas inecl de svarta ko~seii: S. L-d Adlersparre och 
Mina Forsell. En af dem, son1 tecknat Esseldes minnesruna har ined 
skal frainhållit den alldeles sibskilda förmåga hon ägde a t t  med säker 
instinkt utvälja medarbetare på de nya arbetsbanor, Iion var sysselsatt a t t  
bryta. Det var' soin bekant j.wt år  1884, som Esselde gick och bar 
på tanken af Freclrilca-Brenler-IFÖrbiindets Giftande. Icke livar och en 
Ilade i den blyga och stela Mina Forsell tipptäckt clen kvinna, som 
skulle bli en af det nya förbiinclets stödjepelare. Men Esselde gjorde 
denna iipptackt. Under de tvh förstri, aren af Förbundets verksamhet 
var fröken Forsell dess bygltförest8ndariizna ocli det griindlaggande, 
organiserande arbetet a r  I~iifvndsakligeii at t  betrakta so111 hennes verk. 

Afven sedan Mina Forsell ijfverlainnat föreståiidariniians inakt- 
påliggande varf i andra Iiiiiider, fortfor lio~i a t t  nled oförininskadt nit 
ocli intresse arbeta för Förbundets sak. Så har hon tinder de 10 
gångna åren varit medlem af 'Förbiiiidets styrelse och iiiider de sista 
åren afven af förvalti~iiigs~itskottet, livars fein inedleinmar Iiafva att 
iitreda ocli förbereda de löpande ärendena. I bokltomitén, soiii har 
fått till iippgift a t t  granska barn- ocli~iingdomslitteratni~, arbetade 
Mina Forsell med lif or11 lust. Det l%g lienlie varmt om lijgrtat, a t t  
ungdoinen till iiöjeslasiiii1g endast skulle få det biista möjliga. J a ,  
huru kiinde ej liennes ögon stråla af friijcl, d 8  Iion vid Förbundets jul- 
utställning af barnböcker triiff ade några iöräldrar, som grnndligt gjorde 
sig iiiiderrättaile om böckernas iimeltK11. Sjalf slrref hon inga recen- 
sioner eller kritiker öfver de inlämnade arbetena, men såsom sekrete- 
rare sainmanliöll ocli ordnade hon det liela. Ocli vi som arbetade till- 
saininans med lienne, liurii lärde vi oss ej at t  för livarje. å r  iner och mer 
vardera och liålla af lienne. Ocli hvilken rispekt hade vi ej för  henne I 
Man kände sig inför henne soiii en slarfvig skolflicka, oin inan p& en 
öfverenskomineii dag ocli timme icke hade sitt arbete färdigt. Denna makt, 
som Blina Forsell ägde öfver andra männislror, linde endast och alle- 
nast sin grund i hennes egen samvetsgrannhet. D& hon kände, 
hiiru arbetet började vaxa lieiiiie öfver huf vudet, aninalde Iion eii ghng 
i bokkoii~itéii at t  lioii äinnade af@ som sekreterare. Det svar hon 



fick var, att  i s% fall afginge vi allesainmans - och is& maste hon 
bli kvar. 

På Förbiindets byrh afgjordes ingen fraga af vikt titan att nian 
först vädjade till Mina Forsells kloka, besinningsfiilla omdöme. Hennes 
förrnaga att p& samma gång hon såg en sak i stort, likväl intressera sig 
för dess detaljer, gjorde lienne till en s& ovanligt god rådgipifvare. Hon 
hörde till dessa sällsynta människor, som blifva ett stöd för sin omgif- 
ning; man kände sig alltid trygg, da man hade henne på sin sida. 

Alla orättvisor voro Mina Forsell en styggelse. Det var där- 
före en naturlig sak, att  den sida af kvinnofrhgan, hvari man på det 
ena eller andra omrhdet fordrar nppliäfvandet af lagens eller sedens 
orättvisor, skulle varmt tilltala henne. Men hennes rattskansla for- 
drade p% samma g h g ,  att kvinnan skulle göra sig ai8betsdiig1ilig for att  
kunna mottaga nyvunna rattigheter. At t  den svenska kvinnan långt 
ifrhn uppnatt denna ~arbetsdnglighets stod klart för den, som var sk 
fordrande, framför allt d9 det gällde henne sjalf. 

För dem, som lefde tillsammans med U n a  Forsell, föll det tyd- 
ligen i ögonen, huru hon med livarje &r gick framåt och utveck- 
lades allt rikare. Hos henne voro sanningskärlek och redbarhet de 
förhärskande egenskaperna, de satte prägeln p& hela hennes personligliet. 
Dessa egenskaper voro de goda gåfvor hon f%tt till. skänks, och soni 
lion väl vårdade - men hon lät dem icke blifva enarådande, s& att 
hon blef en sträng ocl: hård natur. Hon arbetade sig till förmhga att  
uppskatta och förstå, afven &dana människor, som voro fullkomligt olika 
lienne själf och detta var för henne ingen lätt sak. Si  t. ex. 

lärde hon sig mer och mer, att det ej blott var lönlöst, utan ofta 
oförnuftigt och kärlekslöst att fordra af de i hennes tycke oberäkne- 
liga fantasimänniskorna, hvilkas starka sida var rikedomen pli idder, 
att de skulle arbeta på samma regelrätta sätt som hon själf. %Vi äro 
alla människors var ett af hennes valspriik. 

Liksom hon förvgrfvat ett klart och karleksfnllt förstaende, d; 
det gällde att  bedöma andra människor, agde lion i ovanligt hög grad 
sjalfkännedom. Hon inlat sig ej på ett arbete, sow stod i strid med 
hennes natur och beghfning - därföre utförde hon ocksa allt livad 
hon åtog sig på ett mönstergillt sätt. Till de mangfrestande natnrerna 
hörde hon ej utan till deni, som veta att begränsa arten af sin verk- 
samhet. 

Hon älskade af sjal och hjärta arbetet i och för sig, och detta 
var ock& hennes egentliga lifseleinent, men hon kunde ocksh njuta af hvad 
lifveh hade att bjuda itf ädel vederkfickelse. Skaldekonst och musik 
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alskade hon varmt. Allvar var grundtonen i Iiennes karakter, men 

' 

där fanns därjämte ett bredt drag a f  humor. Hon uppskattade till- 
fullo ett godt skämt, och ,den som hade något verkligt muntert a t t  
förtälja kiinde hos henne räkna på ett godt förstående. I.den trängre 
vänkretsen kiinde hon vara glad och öppenhjärtig, eljest talade Iion 
sällan om det soin djupast rörde sig i hennes inre. Den som en 
g h g  vunnit Mina Forsells vänskap kónde vara viss på a t t  äga den 
för alltid. 

En af Mina Forsells vanner liar sagt, satt kärlek till iennes 
under försakelse kämpande medmänniskor var ett utmärkande drag 
Iios liennes. Och så var det i sanning; det var henne också en verklig 

. glädje a t t  kunna räcka en hjälpande Iiand, där Iijlilp beliöfdes, men 
därom gjorde Iion sig alltid först underriittad. Helst ville hon sätta 
de nödlidande i stånd a t t  gexom arbete hjlllpa sig sjalfva. 

Under de senare åren drabbades Mina Forsell af flere smärt- 
samma förluster inom sin familj. Så förlorade Iion kort efter livar- 
andra en bror och en liten brorsdotter; ht denna senare liade Iion ägnat 
de varmaste, moderliga kandor. Efter dessa förluster låg det ofta 
något djupt vemodigt öfver Minas väsen, men ett sjukligt försiinkande 
i sin egen'sorg var ej i öfverensstammelse med liennes karakter. Mo- 
digt kämpade Iioii emot sorgen, och med glädje sågo liennes vanner, 
a t t  lioii började itervinna jämnvikteii. Hon visste också, hvar hon 
skulle hemta tröst i de tunga dagarne. ,Det är  godt a t t  vi hafva 
böneii)) yttrade hon till en vän. 

Da Mina Forsell i juni inhnad detta kr liimnade Stockliolm, reste 
lioii först till Köpenliamn, egentligen för at t  besöka dess folkskolor, 
och sedan till &!arstrand. ' Hon älskade liafvet . och var en orädd 
seglare. Den 11 juli blåste det liårdt på vestkusten.' Det var sista 
dagen Miiia liade a t t  vistas vid sitt älskade Iiaf. Redan kvällen förut 
liade Iion med sin vanliga Båtkarl kommit öfverens on1 en seglats, 
innan Iion skulle lämna Marstrand E t t  par af hennes v%niier, som vor0 
henne följaktiga till båten, och so111 ämnat följa med, afstodo, då de ej vor0 
försedda med vattentäta ytterplagg. Miiia Forsell, som ägde ett blindt 
förtroende till vestkhstens bepiöfvade skeppare, tvekade ej ett ögon- 
blick a t t  ensam begifva sig ut, då båtkarlen försäkrade, a t t  > i  Ibngt 
lihrdare väder liar jag varit iites. Hon steg så i båten och for ut ' 

p& den färd, .som blef hennes sista. 
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Sådana människor, Iivilka likt Xina Forsell genom liela sin per- 
sonlighet varit lefvande vittnesbörd om, at t  saiiningskaslek och redbar: 
het äro de säkraste grundstenare vid allt arbete, de 11% gjort sitt 
fädernesland en stor tjänst. De  liafva varit ~sainliiillets pelare». 

Ett besök i kvinnornas utstalhing 
i Köpenhamn. 

Man behöfde icke känna 'historien om alla föreghende stridig- 
lieter, oin Iivad. danskarne sjalf va kalla s den stora revolutioncii s iiioui 
styrelsen, för a t t  vid ett besök i ~Kvindernes udstilling~ A ett lifligt 
intryck af a t t  densamma i sin helhet bar prägeln af bristandc enhet 
vid utförandet af den iirsprungliga planen. Detta framtriidde öfverallt 
i anordningarna. 

Såltinda upptog den kuEtur7~istorisks nflebzbgea, eliiwu ilen rika- 
ste och inest intresseväckande, dock allt för stort utsyiiiiiie, relativt 
till de öfriga sektionerna. Nera reda och niera sofring vid uppstall- 
ningen hade varit synnerligen önskvärd. 

I ~ d w t r i -  och 7zz~sJlit~afde21li1zgar~ze roso belägna i skilda vhii igar  
och man hade en viss svhighet a t t  finna hvad iiian siirskildt sökte. 
Otvifvelaktigt fanns mycket af värde i det danska hancinrbetet och 
inaii återfalin flerstädes den antikiserande stil, soin fraii Thorvaldsriis 
tid annu kvarlefver inom den danska smakriktningen. 

Kolonierrca, Grönland, Island, Färöarna och Vestiiidiska öarna, 
hade livar sin lilla plats och verkade godt som o~iiviisliug. Sccriyt: 
hade endast nkgra f å  enskilda utställare; bland föreinilen rackte ctn 
samling konstväfnader mesta iippmlrksamhet. Korge niötte med ett  
30-tal utstallare, af  hvilka nhgra presterade racksa saker i har- 
dangersöm. 

Hus7zållsc~fde2ninge)h med sina tre kök: det forntida, det nutida och 
det framtida var - som naturligt vid en k~iiliioiitställniiig - bland 
det mest lyckade, och serveringen af allehanda liittare rarina r i t te r  
samt de utmärkta danska smörgåsarim tillfredsstiillde alla riin!iga an- 
sprik. H a r  ägde afven tillfälliga specialutställningar rum af diverse, 



bakverk, sylter och konserver, smör ni. 'm., och vid dessa taflades om 
pris. Vid den perinanenta iits~täl.lningeii utdelades i öfrigt inga me- 
dal j er eller diplom. , 

Den Jilantl-opislc-7hygieniska a fdsl~hzgen var tämligen inskriin k t 
och bestod mest af modeller till barnhem, asyler o. d. 

E n  angenam tillflyktsort *var det lilla, elegant iitstyrda lasriiininet, 
soni inrymde litternturafdebtif~inget~, och livarest funnos dagenk tidningar, . 
skrifbord, las-stolar in. m. HBr triiflades vanligen flera af de ledande 
dainerna, som man annars förgäfves sökte i iitstallningens vimmel af 
besökande. 

Kotzstutstiillni~tgen, var anorclnad i tvk salar i en särskild i iiar- 
heten liggande byggnad och var relativt mera, rilthaltig och bättre 
ordnad. Under de sista veckorna fiinnos dar iitesliitande konstverk 
af nii lefvande konstniiilinnor, Nkgra f& svenska, och norska inåla- 
rinnor voro afven representerade. 

Uncler utstiillningstiden, halfva juni till halfva sept., gafs en serie 
ni atinder af kviiiliga miisici och äf ven tvenne större konser.ter , hvarvid 
kvinliga - bland dem afven svenska - kompositörers alster före- 
drogos. Den sista veckan i augusti ägde två teaterrepresentationer 
r im vid l iv i lk~ endast kvinnor medverkade. Dessa hafva afven inoiii 
den svenska pressen blifvit omtalade och det allmänna omdömet torde 
Iiafva varit, a t t  resultatet icke motsvarade all den möda och omsorg, 
soin på dessa represeiitationer blifvit nedlagda. Salongeii, rikt deko- 
rerad med bloniinos och band i gult och lilas (utstiillningens färger), 
dambrkestern i livita dräkter, de unga marskalkinnorna med Danne- 
brogens farger, de festklädcla styïelsedainerna nieii iitstiillningens 
eiiiblein, bloinniaii rlövetandr (inaskrosen), i silfver p5 giildfärgacl 
rosett -- allt detta erbjöd en syrinerligen vacker anblick. Flera 
danska författarinnor, blanc1 dein frainst den Hf ven i Sverige val 
kiincla fru Emnia Gad, vor0 representerade genoin dramatiska arbeten, 
och v,fir beghfvade förf. Selma Lagerliif hade skrifvit ett skådespel 
i tv8 akter beniinindt iS:t Annas klosterr. Alla biljetter till dessa 
förestdlningar voro l h g t  p2 förhand utsilda till dubbla pris. 

Möten voro afven anordnade ined föredrag öfver olika ämnen, 
alla till triiiigsel besökta. Har gjorde sig clanskornas stora förmhga 
at t  offentligt uttrycka sig på ett iitniärkt sätt gällande, och nian hörde 

.föredrag on1 sjiikslsötsel, oin bariiavfhrd, om filantropiska institutioner 
m. in. af stort intresse. Afven litterära och sociala aiiinen af iiandlades, 



och mhnga gäster f rhi  de öfrige nordiska länderna, hvilka uppträdde 
som förelaserskor, åliördes ined mycken uppmärksamhet, bland dessa 
fröken Ellen Key, som till ämne valt o;\Iisabrukad kvinnokrafto. 
Allestädes voro lokalerna för sinå för den stora tillströmningen af 
åhörare och tiden för knappt tilltagen. 

Det om sh mycken ihärdighet och duglighet vittnande fijretaget 
ar ni1 afslutadt. Den 15 sept. stängdes Kvinnornas utställning med 
ett i pekuniärt afseende lysande resultat, i det dess kassa kunde fram- 
visa ett betydande öfverskott. Den danska pressen har också, visser- 
ligen mer och mindre välvilligt, men alltjämt med stor uppmärksam- 
het haft sina blickar fästad på hvad »damerna, företagit sig och 
kvinnoutstallniiigen har tydligen utgjort en af Köpenliauins iiiiirkligaste 
sevärdheter under sommaren. 

Äfven om det liela icke verkat fullt tillfredsställande, om man 
har en viss betänksamhet för att yttra ett definitivt omdöme, måste 
man dock obetingadt gifva sitt erkannande åt  den kraftfulla energi, 
som på ett ännu opröfvadt on~råde, under så vanskliga förutsättningar 
bragt till stånd ett så omfattande företag som ~Kvindernes udstilling 
fra forntid og nutid 1895, 

Meddelanden f rhn Fredrika-Bremer- 
Fdir bundet. 

Den 24 maj 1iö11 Förbundet sitt årsmöte i Lakaresallskapets lo- 
kal och i anledning af de 10 Br soni förflutit sedan Pörbiinciets stiftan- 
d e hade detta möte en sarskildt festlig prägel. Fredrika Breiners byst, 
omgifven af växter, smyckade salen, Iivilken var i det närmaste fylld 
af förbundsmedlemmar. Förbundets ordförande, riksantikvarien Eilde- 
brand, talade om fiedrika.Breine~.-Förbzc~zdeb. förstn livtionde och ut- 
talade i sammanhang härmed ett tack till fru Adlersyawe för Bvad 
hon verkat för och inom Förbundet, ett tack soni afven fiiriiiit 
uttryck i de ord, som tillika rned den af Dagnys redaktion utgifna 
festskriften, tillställts fru Adlersparre, hvilken af sjuklighet rar  för- 
hindrad att  iiarvcra vid sanimaiikomsten. Fru Ankarsv8i.d framförde 
Förbundets tack till dess ordförande för de gångna aren, hvaiph fil. 
dokt. fröken Ellen Fries h011 ett intressant föredrag med ämne: >En 
kulttirbild frBn 1700, taletzr . 



Pr%n Finsk Kvinnoförening hade ett s% lydande hälsningsteleqram 
irigått:  kvinnor i de tusen sjöars land sanda eder en lijartlig lyck- 
önskan, en uppriktig tacksägelse för 1 0  års träget arbete i iddernas 
tjänst,. 

Efter saminankomsten sanilades några af förbundsmedlemmarna 
till ett festligt samkväm, vid livilket fröken Selma Lagerlöf som gast 
iipplaste en novell. 

Föriitoni hvad liar ofvan meddelats, ägde vid årsmötet under 
.dokt. C. Nyströms ordförandeskap de sedvanliga valen ram; hvarjamte 
årsberättelsen för 1894, kassaförvaltarens rapport och revisionsberat- 
telser föredrogos samt decharge för styrelsen beviljades. Till ordina- 
rie styrelsemedlem~nar återvaldes: fruarna Adlersparre och Whitlock 
samt fröknarna Engstrcm, Forsell och Fries samt nyvaldes prof. Ro- 
sén i st. f ör revisionssekreterare Rohtlieb, som undanbedt sig återval. 
Till suppleanter återvaldes fruarna Gylddn och Kerfstedt, fröknarna 
Dalilgren, Elf ving och Walirolin, livarj ämte assessor C. Lindhagen 
ingick som nyvald ledamot. Till revhorer htervaldes fru Odelberg, 

' fröken Rossander och Ii~raiisliöfding Lundvall s.amt till deras supplean- 
ter fru Wisiiig, häradsliöfding Uppströni och dr. Svedboin. 

Stlpendiefonderna. ' Förbundets medicinska stipendier liafva för 
innevarande å r  tilldelats: det %å 500 kronor. med. kandidaten fröken 
Berna Skog, samt det B 400 kronor med. kandidaten fröken Sophie 
Holingren. 

Lokalkomitderna i Norrköping, Linköping och Motala hafva an- 
ordnat dramatislra och musikaliska soirder samt basar till förrnhn för 
Östergötlands afdelning af Allmanna Stil~endiefofiden. Till samma an- 
damål har fru Betty Swartz godhetsfullt öfverlamnat en gåfva af 50 
kronor. 

Gåfvor 
sina många 
iliågkoiriniit 
10,000 kr., 
5,000 dess 

t i l l  Förbundet. Aflidna fru Einnia ~ened icks  har bland 
storartade donationer till allmannyttiga företag, afven 

Fredrika-Breiner-Förbiilidet med den stora siiminan af 
Ii varaf 5,000 tillfaller Förbundets allmänna fond och 

sjukkassa. 
Sjukkassan liar #filen fiitt emottaga, dels en gåfva af 50 kr., 

dels en på 20 kr., skänkta, af tvenne förbundsmedleinmar, $ i  stället för 
kram pb frii Adlersparres kista>. 

E n  byst af fru Fredrika J~iniiiell, utförd af bildhuggare Börjeson, 
liar af fru Liiimells son, dr. Svedbom, förarats Förbundet. 



Från skilda håll. 

l Sverige. Den biografi öfver Fredrika Bremer,. som fru Adler- 
sparre under sina sista 1efnadså.r utarbetade och so111 vid lieiines död 

' var nära fnllbordad, utkoinmer på Norstedt St Söners förlag iindei 
loppet af vintern. Arbetet är  redan lagdt under pressen. Sliitredi- 
geringen är  af den bortgångna anförtrodd å t  hennes brorsd.otter, fröken 
Sigrid Leijonliiifviid, som de sista åren varit hennes medarbetare vid 
biografien. 

3: ' 

Yid sjunde nordiska skolmotef i Sfockholm den 6-8 aug. 7895, 
livilket i utsträckning ocli aiislutning öfverträffat alla föreg%ende möten 
af detta, slag, behandlades följande, siirskildt för den kvinliga iipp- 
fostran viktiga fragor. w0m systematisk undervisning i lrvinlig slöjd, 
belyst ,medelst modeller,, föredrag af fröken Hnlda Lundin. wBety- 

. lelsen af Iiiislig ekonomi shom nndervisningsämne i skolim », inled- 
ningsanförande af rektor E i ighe  Schwartz. wHurii Bör ~~iiidervisniiig . 
i 1iii.shållslära 1ii.tnpligen o r d n a s ? ~ ,  inledningsanförande af fru Sofi 
Nilsson. D 0111 bristerna vid den kvinliga ungdomens fysiska iippfo- 
stranw, inledningsföredrag af prof. L. M. Törngren. Bland inledare 
af diskussioner märktes för öfrigt af kviiiliga mötesdeltagare : fröken 
Adde  Wetterliiid, Jönköping; fröken Anna Tengström, Göteborg och 
froken Anna Sandström, Stockholni. 

:i: 

Fröken Hedda Anderson, Sveriges andra kvinliga läkare, livilken 
efter afslntande af sina inediciiiska studier, sedan ett par Ar utöfvnt . 
en vidsträckt och gagnerik praktik i sin födelsestad Malmö, bosätter 
sig, efter livad annons i detta niiminer utvisar, i höst i Stockholni, 
för att  äfveii har agna sig At barn- ocli kviniiosjiikdoinor. Vi uttala 
härmed . vår stora tillfredsställelse a t t  hufvndstaden, dar beliofvet af 
lcvinliga läkare naturligen a r  ännu stör;re an i en provinssl;ad, kommer 
i åtnjutande af en s% diigaiide kraft som fröken Anderson och till- 
önska vår andra kvinliga doktor all frariigång i sin nya verksamhet, 
inst~minande i livad lieiines äldre kollega har på. platsen larer yttrat: 
>här finns arbete för oss bidaw. 

i: 

En gasf från Canada. I medlet af septen-iber besoktes hiifviid- 
staden af en skotska miss Theresa Wilson, privatsekreterare till lady 
Aberdeen, vicekoniingens af Canada gem5l. &Iiss Wilson besöker å 
lady Aberdeens vägnar flere eiiropeiska länder, för a t t  sätta sig i för- 
bindelse ined de representativa l<viiinorna inom olika områden ocli söka 
intressera deni för det internationella kvinnoförbund, livilket under 
i.la.mil af ,The International Council of Wonienb för iiågra år sedan 
stiftades i Förenta staterna och för livilket lady Abercleen ar  ord- 
förande. 



Drottninggatan 10, 3 tr- 
Tele f on 58 16. . . 

1:sta klassens Fotografi-affar ! 
August Bergin & C:o 

Mc~gasin f o i a  -Speglar & Taf  velramar 
STOCKHOLM 

22 Lilla Vattugatan 22 
Aliiii. Telefon 51 79. 

Gunilla. Vilens Handarbets-Atelier, 
4% '~llar&'bergsg&t&n 46. 

Grundlig och praktisk undervisning liimnas elcvcr i alla slags hand hrbeten. Ihre  
ouifattandc 50 tim., 2:; lam., en lektion, 2 tim., '7.5 iim. R9sando i Str~ckholui uppinii7k- 
snmmas pk min Tiandzrbets-Atelier s4som slrclcles liiiqdig dlirigcnoin, att clcven sjalf 
far bestibinmn; lektionstiden fria 9 f.  m. till 5 c. ni. 

OBS.. Bestiiilningar cmottagns f ir  uppritningar, monteringar s:rint förfsrdigande 
&f linneutstyrsler. 

Desinfektions- *ch Mottrengöringsansta/t 6 
+ Tel. S7 99. 101' Valhall+vägen 101. Tel. 87 9.9. + .' mattor efter föregkende desinfektioii f r h  damm + 4 

och smuts enligt ny metod; , + 
.+ Rengör möbler, sä1-1$ och ghgli lader frAl1 mal och 
4 aiidra parasiter ; 

+ 
4 v Reder tagel och renar fjäder medelst nykoiistruerade 4 + maskin er. 4 

Hämtning och hemsändning inom Stockholm + 
4 kostnadsfri tt. * 6 

. Kontor: Drottninggatan 23, 2 tr, upp. . . + ' a  

i 
4 Allm. Telefon .s73 73. + 



lämnar åt kvinnor råd och upplysningar i 
juridiska och ekorrorniska angelägenhetier. - 

Träffas å förbundets byrå 

54 Drottninggatan, l tr. 
Onedagar och Lördagav 7cL 10-11 f. m. 

Högre läroanstalt för flickor 
13 Kommendörsgatan 13 

Vid läroverket beredas elever äfven för mogenhets- 
exam en, Högre Brarinn eseminarium och. Gymnastiska 
centralinstitutet. Undervisning meddelas i huslig eko- 
nomi. I srnaskolan mottagas nybörjare. 

' Anmälningar mottagas . i skolhuset kl. ' 12  12-'12 1 
midd. och hos Förest&ndareii D:r E. Schwartz, Chef- 
turegatan 46, kl. 4 - 5 e. m. 

Ä k t a  
x Ar .T G: 

Undertecknado, ,soni anviindt 
tIerr Axel Litströms Collodin mot C OLE ODIN. ;tgzy;;t z;;;:?, 

l7lllf?jrlitl lprJk mll ,  och kunna det derföre hos 

och d Tusen- enhvar . till det basta rekoinmen- 
dera. Amhl den 3 maj 1886. . 

I. G. Geijer .  .A. L@~ngberg, tals .personer Radman. 
Undertecknad, som varit be- 'ef'''iifL'fld' nie- sYUr*d af en m h g d  vl\,rtor har 

del mot liktornar, genom anvlndandct af D~ol lódi~.  
.vartor, hudhAi.dnad f r h  . Apotekaren He1:r Azei Lit- 

nageitrdng. ström I Falun, blifvit frxn dem 
helt och h a l a t  befrind; hvarföre Obs. denna in- jag omniiinnda medel hos enhvar 

registrerade etikettsom till det biista rekomnienderur. 
. tarant1 för varans akt- Mot.ala JU Nykjrrlw d. 27 aug. 

het. 1886. August Azdn. Handlande. 

S5ljes hos parfym- och Bokhandlare i flaskor h 60 öre och 1 krona. 
Franko mot 1 kr. ?O öre. 

A X E L  LITS TR6M'' FaZzclz. 



Frin Fostorln1~ds=Stifte1seii~ Förlags-Espedition hafvn utkoniiiiit och 
finnas hos alla bokhmidlaxe at t  r;illgA följande 

n y a  böcke r :  
F R I D E B O R G  

Bolklcalen.er för 1895 af B. WADSTROM. 
Kart. 1 kr.; klotb. 1: 75, 

V A R D E  L J U S  
Missio~~skaleniler för 1895 

af Doc. A. KOLMODIK. Haft. 75 öre; kart. i kr. 

GUSTAF 11 ADOLF' 
Hans person och betydelse. Kagra minnesord 
ined illustrationer. till jubelfesten, för menige 

man af KILS LOVGICXN, kyrkoh. i Giifle. 
Pris: l kr. 

Slafflickan i Pompeji 
eiior 1% Iienilign viignr. 

Xn berattelso frrln kriste~idomens första 3rliiin- 
ilrade af E. S. HOLT. Hlift. i: 25; kart. 1: 50, 

Bland granar och palmer 
Berlittelse af ERXST EVERS. 

Pris: haft, 1: 25; kart. 1: 50. 

Upptagen eller Kvarlamnad 
BerBttelse af O. F. WALTON, förf. till 

.'Ett lyckligt val", "Ganila posetivet", "Sk~iggor" 
m. fl. Haft. GO öre; kart. 75 öre. 

Skoliiiiistnroii och liniis soii 
En berittelse fr&i 3O:ariga kriget 

af K. H. CASYAltI. Ofvers. fran 11:te ugpl. 
Haft. 1 kr. 

S Y S E O ' N E N '  ' 
Boriittelse af BEBTHA SAGER. ' 

Haft. 50 öre; kart. 75 öre. 

TVA SLAGS LIF 
$n beriittelse ur  verkligheten för ung och 

gammal af A. B. BUXTORF. 
HiLft. 75 öre; kart. 1 kr. 

LITEN OCH VARNLOS 
Beriittelse af 35. LIEBRECHT. 

Hiift. 75 öre; kart. 1 kr. 

Berattelser f ö r  folket 
Tionde höftet. Af ERNST EVERS. 

Haft. 75 öre; kart. 1 kr. 

Ur svenska folklifvet. 
Beriittelser af :A. X. Andra haftet. Pris: 60 &e. 

Bib1iote.k för de unga 
Flera nya hiiften. 

N:ris 66-69 b 10 till 30 öre pr st. 

Teckningar ur l i f v e t  
af E. S. K. Hkift. l: 25. 

i\'i"igrn tilldïn.gclscr ur 
I3aroii Hans Henr. v011 Esseirs 

Lefiind. Medilelade af honom sjalf. 
Hiift. I och II,  hvordera b 1 kr. 

F r k  P. A. Norstodt & Söner hor nyss utkommit: 

O r d n i n g ~ r e g l e r  . 

för 

Husj u n g f r u r ,  
till hjälp och lättiiad fiir unga hizsniödrar 

uto~l~etade och upptecknade of 
H E D V I G  H A G L U N D ,  

Föïest&iiclnriniia för Björiisn5s hiishUlsskola. 
Pyis R5 W e .  (S. T. A. 18301) 

Laderplastik. 
Alla .slags verktyg för laderplastik säljas billigast Iios 

PER FROM, Stockhalm, 
54 ~u8tersarna.el8g~ctan 54. 

ORS.! Saxar och knifvitr slipas. 

Annonser f6r D A G N Y 
upptagas af 

frökem Ingeborg Bergström, 31 Öste~rnalrns~.,  d. 28. 



54 Drottninggatan, . kl. 11-4. 

Råd'lamnas i juridiska, ekonomiska och hygiena 
fr  agor. 

Upplysningar lämnas angående L&oamtal- 
ter  och adetso m~&cle.rz tillgängliga for kvinnor. 

Anmälningar mottagas till inträde i förbudets 
sjzckkc~ssa. 

Afven personer som icke äro medlemmar af 
förbundet, kunna blifva delegare i densamma. 

. Anmälningar .till deltagande i de af Fredrika- 

. Bremer-Förbundet ordnade He31zstudie-kzci1fiseqfi 
mottagas. 

B yran mot tager anmälningar af nyn m ed- 
'lenzmzcw. . s 

. .. 
Byrån mottager prenumeration å tidslcl*iften 

Dagny. 
. .  . . . ' .  , t . . '  . . I: . i .  - . . 

: I . 
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&het@+ o. d. &k ntt de i5Z5fwn e ö ? ~  &ja. ' på. gv~iid: 
r 

. - . . .  , c. 

risstiirlielaen genom a t t  iippbl.anda densamiiit med, ljornx! &uo)pi, vax -epc.; - . .. 
. 

d o c k  lpck& detta e d a s t  genom öfuiug .,,ocli, &areiihit i t i l l l~la$~ii i i~,~~ii t -  - 
. , 

tot. H5rtill lcon~nier a t t  niiingeu hiismoder, onktndt 'ih&rdign bemodm,(en, . ' 
kiiilner sid besviken och lli~igtnr eftcr e t t  bi4tittt.e .och s&krare &tt. - Betta 

. %tt fiuiier IIIU; blott  genom ~)e~z&an<let i~f.'~facli?s ~ ~ , i i ~ e l s ~ k e l 8 e ;  ett ' . 

absolgt tillförlitligti och f u l l k b ~ u l i ~ t ,  tiliTcdt stiirkels&ldel, hvillrct inne- ' . '. 

.h&llei alla &clign bksttindsdelar i villsf~%gdn pr6po&oiicr, .iifi:en s&&,ha . , . . 
som fi.miilr~l1.z en gllinsmde yta. Genoii) &tia . ~ , n & i ~ i  kugii? kragsr, ,?lan; ' .. , . 

ehettei o. d' stiirk- s& vii1 at t  de b l i f v ~  soiii u~a~~;dn? i i i~danr le t  $f clbnn~ . , : 
k ~ '  . . , - .,, . .. stkrkelse är ytterst eukelt.' . . . . . .:i . . . -  . . 

t . I  . _  ... * .  - 

.. " 

.- - 
. . 

. . ukskbf rsksr ' : 
I .  iAe'd. godi öfver geiioing&ligiia larokurser och ut,öfj~ad 

praktisk. v hGt filmas asinalda' $ .Fredrika-Bremer-För- 
bundets By?&, 54 Drottniiiggi,taii, 1 tr. ' Allm. Tel. 48 16. . 
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