
Cecilia Bååth-Holmberg. 
Fran hemmet och folkhögskolan i Tarm. Vid 25-arsfesten. . 

En dag i början af maj 1887 befann jag mig i. Tärna folk- 
högskola. Jag hade jämt och nätt hunnit installera mig i mitt rum, 
d& efter en lätt knackning på dörren en dam, klädd i skånsk all- 
mogedräkt, inträdde; det var Cecilia Bååth-Holmberg. Hitt första 
intryck af henne har aldrig utplånats, ty hennes blyga och sallspordt 
känsliga sinne, hvilket återipeglade sig i rostens tonfall, väckte 'ge- 
nast min lifligaste sympati. 

Den unga frun var d& icke ännu känd som framstående 
författarinna, ehuru hon redan genom att till v%rt språk öfverflytta 
flera af Björnstjerne Björnsons dramer, Holger Drachmann och andra 
det unga Danmarks författare, b'örjst sitt vackra arbete att &stadkomma 
förståelse mellan nordens folk'. Dessutom hade hon öfversatt M. A. 
Goldschmidts Nemesisberattelser och själfstandigt skrifvit . en skild- 
ring af Björnstjerne Björnsson ,och s~ idskånska  teckningara samt 
lämnat bidrag till flera tidningar och tidskrifter. Gemensamt 
med sin man, föreståndaren för Tärna folkhögskola, 'direktör Teodor 
Holmberg, hade hon redigerat Folkets Tidskrift 1886 och utgifvit en 
samling af 400 sånger , afsedda för folkhö&kolan. ' 

Trots detta var det dock iclce författarinnan jag särskildt faste 
mig vid. Det var den skickliga, plikttrogna förestAndarinnan för . 
kvinnornas folkhögskola, den mönstergilla husmodern i det vackra 
hemmet, den ömma dottern och hangifna makan ock framför allt per- 
sonligheten Cecilia ~ å å t h - ~ o l m b e i ~ ,  som fängslade mig. 

Jag  minns en afton. Fru Cecilia hade i skolan läst upp 
Synnöve Solbacken. En af eleverna kom gråtande upp på sitt rum 
och utbrast: ~Hvarför har ingen förr 8agt mig hur orätt det iir att 
ge bort sitt hjärta så där många gånger, som. jag gjort? .Hvad 
har jag nu kvar, om jag till slut. gifter mig? De kunde val varit 
så snälla som hon och framhållit trohetens betydelse%. 



%Mena, inföll en väninna, %fru Holmberg har ju inte sagt ett 
enda ord utanför bokena. 

sWej», svarade iien bedröfvade, ,men hon läste sa, att hela 
hennes sja.1 låg i berättelsen, och bakom stgr hennes eget l i f . ~  

Om det ar ett nöje att höra fru B&%th-Holmberg liisn högt, är det 
dock ett mycket större att höra henne berätta. Hon kan skrifra vackra 
berättelser, hvilkta med nöje läsas, men de verka dock ej så, som 
när hennes mjuka stamma med den miingd af tonfall den äger återger 
någon händelse hon varit med om, icke häller ser man i boken för- 
fattarinnans blick, som afspeglar en riirld af kiinslor. Denna blick 
har nhgot underbart i sig, ty vill fru R.-II. genom sin alsk- 
vgrdhet genomdrifva något, så tjiiinar det till intet att liitsa sig vara 
ki-inslolös - man måste fogs sig efter hennes önskningar. 

Hennes sjal liknar den spegelblanka insjön. Himlens härlighet 
och strandens fagring speglas i dess djup, men spegeln är så spröd. 
En enda kall kåre kommer den att vattras och får de fina sma 
vågorna att skifta i ovädersfärger, men låt s%. bara en solstråle 
komma - och spegeln är åter blank. 

Hennes fina, skiftande och för alla intryck så djupt känsliga 
konstnärssinne äger dock en förvånande spiinstighet och förenas 
med en jattevilja. Den känsliga spegeln har en ömtålig ram, men 
anden behärskar har nästan till ytterlighet naturen, hrilken i mainga 
%r fått nöja sig med det minsta matt af hvila. 

Lugnt och punktligt som efter urve~ket gå på Tarna arbets- 
timmarna i hemmet s% väl som i skolen, men a d 8  var det mig 
en gåta, hur husmodern kunde h a t t a  så mycket. Förklaringen 
låg i den oerhörda hushållningen med tiden fïan arla morgonstunden, 
tills 'i sommarkviillen månen lyste Gfver Salasliitten. 

För skåningarna tir ju Köpenhamn hufvudstaden, och hvarje 
8r sedan 1878 har fru Bååth-Holmberg tillbragt någon tid hos riinner 
i Eopenhamn, egentligen för att f& omvtbxling f r h  lifvet p i  den 
stora, tysta slatten och för att studera konst. 1880 drefs hon 
emellertid af en oemotståndlig aning om att tiden var inne för 
nordens folkhögskolor att närma sig hyarandra, och trotsande svira 
fysiska smärtor följde hon sin man till 'de danska folkhögskolorna. 
Från besöket på en af dessa, Vallekilde, d& ledd af den mäktige 
Trien, berättas med hvilken rörande ödmjukhet de unga makarna 
mottogo rad och undervisning a£ sina mera erfarna danska kollegor. 
FrHn denna tid vor0 ock de första trådarna utkastade till det band, 
som skulle knytas kring nordens folkhögskolor, och pii följande 



stora möten: på Testrqp i Danmark 1883, Sagatun i ~ d r ~ e  1885; 
Hvilan i Sverige l890 och Askov i Danmark l894 samt Seljord i 
Norge 1900, har detta band knutits &ndå fastare till. Utom i fyra 
af .dessa möten ha de båda makarna lifligt deltagit i de svenska 
folkhögskolemötena, hvilka sedan 1878 tid efter annan hållits i hem- 
landet. 

Sommaren år IS84 angreps fru Båath-Holmberg så svårt af ett 
ofta återkommande ondt, att hon p i  sin läkares rad genast måste* resa 
till Norge. Elever och tjgnare ansågo hennes afsked galla för hel& 
lifvet. Trött och sjuk skref hon vid framkomsten en afton till 
Seljord i Telemarken ett bref hem fullt af vemod och gick sedan 
till sängs. Allt ' lefnadsmod var borta, - men följande morgon 
viicktes hon af en norsk jente som i solskenet sjöng: oJeg har 
båret lerkeils vinger)). Fru Cecilia öppnade sitt fönster, den 
rena, barrfyllda fjdluften strömmade in, allt medan flickan sjöng 
nytt lifsmod i hennes sinne. Poesin, musiken, naturen hade med 
ens gripit de lätt dallrande strängarna i hennes sjal. Det ar icke 

C 
heller möjligt att få en sann bild af fru Bååth-Holmberg, om man 
glömmer hennes sinne för musik. Hon är i hög grad musikalisk. 

Så Iiinge hennes halsa tillät det, skötte hon och hennes man 
själfva sångundervisningen i folkhögskolan, och mycket ofta bars 
orgeln i den ljumma sommarlzvällen ut på verandan, dar eleverna 
samlades omkring dem. Fru Cecilia spelade, medan direktören , 

med sin vackra röst ledde sången, som sakta bars öfver nejden, 
dar folket kom ut fran husen och andäktigt lyssnade. 

När slatten åter kladt sig i vinterskrud och folkhögskolan 
för mannen öppnat sina portar, sitter fru Cecilia åter i sitt lilla 
arbetsrum flitigt sysselsatt med förarbete till en ny bok eller ord- 
nande det stoff' hon hämtat från sina in- och utländska sommar- 
farder och arkivstadier i de stora biblioteken. Nästan hvarje 
vinter har p& detta sätt en ny bok sett dagen. 1889 Fri- 
hetens sångaratt, utgifven på Albert Bonniers förlag, 1891 Carl ;PV, 
1892 Garibaldi, 1894 Spillror och Gordon, 1896 det om vetenskaplig 
forskning vittnande arbetet #Kampen för och emot negerslafveriet B, 
1897 >Nar seklet var ungts, 1899 »Pepita och andra berattelserw, 1900 
r 1  häfdernas hall.. Alls. dessa på Fahlcrantz & C:os förlag. Åtskilliga af 
dessa arbeten behandla en tid, som ännu saknar en skrifven historia. 
Stoffet har diirför till stor del fått samlas från bref, tidningar och i 
arkiven, men kanske är det icke minst detta, som gjort dem så 
pigga och intressanta. Dessutom har ju fru Bååth-Holmberg den 



stora förtjänsten att göra sina biografier lika lättlästa som rent skön- 
litterara alster, och ändå går hon aldrig fran den stil som biografin 
krafver. En af dessa, Gordon, har också hittat vag till nästan alla 
folkbibliotek, och om romanen sN6r seklet var ungts, med dess färg- 
rika interiörer från det gamla Lund, fälles enstiimmigt det yttrandet: 
d e t  ar en rolig bok,. Samlingar af fru Båath-Holmbergs berattel- 
ser ha blifvit .öfverflyttade till danska, tyska och finska språken. 
I danska Höjskolebladet ar hon ständig medarbetare, och i tyska 
tidskrifter har hon redogjort för nordiska förhållanden, sarskildt för 
svenska folkhögskolan. 

Det ar dock icke endast för denna form af folkupplysning hon 
och hennes man på, senaste tiden verkat, det ar snart sagdt för 
alla former af densamma, och med sin vida blick öfver lifvet nit- 
älskar hon för att afren viira små fattiga svenska barn skola 
få  godt af hvad i Fröbel-Pestalozzihuset blifvit utrattadt och att 
det för fabriksflickorna skall bli lika bra ställdt som i de tyska 
fabriksdistri kten. 

Det ofvan namda Br ensamt fru Cecilia Baåth-Holmbergs verk 
under hennes 24-åriga vistande på den västmanländska slätten, men 
då hon i dessa dagar varit med om att fira Tärna folkhögskolas tjugo- 
femårsjubileum, så har hon deltagit i detta icke endast i egenskap af 
förestandarinna för kvinnornas afdelning eller som Tärnahemmets ut- 

. märkta husfru, nej, hon står där afven som vannen, hvilken delat ljuft 
och ledt med sin make, som kamraten, hvilken gjort en sadan insats i 
hela det kulturarbete, som af honom, direktör Holmberg, under dessa 25 
år blifvit utfördt, att detta helt visst skulle lika mycket ha blifvit 
något halft, som om man från fru Cecilia Bååth-Holmbergs lif skulle 
frånskilja hennes makes inflytande. Emellertid hindrar detta förhallande 
icke, att de båda, som firat fest, med allt gemensamt dock förblifvit 
hvar för sig själfständiga personligheter. 

Nar vid lifvets märkesstenar blicken giir tillbaka öfver den 
' tillryggalagda vägen, träda ofta svårigheterna i förgrunden, men nar 

lifvet sålunda gått fram genom kamp, framkommer måhiinda dock 
till sist en berättigad känsla af att segern iir vunnen. Vid Tarnu 
folkhögskolas fest nedkallades ock från män och kvinnor, hvilkas 
sinnen varmts och tjusats af det goda och sköna fru Cecilia Biash- 
Holmberg skildrat, en tyst välsignelse öfver henne, som kanske 
bättre än de flesta af våra nutida författarinnor nått sitt folk. 

A-t-. 



De finska kvinnornas verksamhet för 
allmogekvinnans höjande. 

Föredrag hållet vid Fredrika-Bremer-Ftirbundets arsmöte den 22 maj 1901. 

Uti det frivilliga folkbildningsarbete, som för närvarande på- 
går i Finland och som efter år 1899 fatt en alldeles säregen prägel, 
h aha  kvinnorna lifligt tagit del. Man har nu öfver hufvud taget 
icke så mycket tänkt p& eller frågat efter, om den som utfört det 
ene eller det andra varit man eller kvinna, hufvudsaken har varit 
att det som för tillfället måste göras blifvit gjordt. Det blefve för 
vidlyftigt att har i afton framställa hela detta folkbildningsarbete, i 
hvilket kvinnorna, som sagdt, haft sin andel såväl som mannen; jag 
skall endast söka ,teckna några hufvuddrag af den speciella del 
daraf, som innefattar hvad Finlands bildado kvinnor sökt göra för 
att skaffa kunskaper och upplysning åt sina systrar : kroppsarbe- 
terskorna i staderna och allmogekvinnorna på landsbygden. 

Till att börja med hafva våra kvinnoföreningar - Finsk 
kvinnoföreuing, som ar den aIdre, och Unionen, som &ger såväl 
kvinliga som manliga medlemmar och som är den yngre af de för- 
eningar, hvilka hos oss arbeta för framjandet af kvinnornas intressen 
- riktat en del af sina ansträngningar på alhogekvinnans höjande 
och sarskildt under närvarande tid kommit att med större ifver an 
tillförene omfatta just denna del af sin verksamhet. 

Jag  maste här sticks in en anmarkning om spr%kförhållandena 
i mitt hemland. Vi ha, som bekant, våra två språk: det svenska och 
det finska. I allt folkbildningsarbete ha de tv% språken stått jam- 
sides med hvarandra, man har upprättat svenskspråkiga kurser och 
finskspråkiga, man har utgifvit svenska och finska skrifter, man har 
hallit föredrag på svenska och finska. Det ligger ju i sakens natur, 
att en sådan tvåsprhkighet delvis försvårar och. fördyrar arbetet. 

Finsk kvinnoförening har redan s e d a r e a  del år tillbaka upp- 
rättat elenbetitcrrkus.ser för tjanavinnor och arbeterskor i Helsingfors. 



Undervisning meddelas dar i liisning, rakning, viilskrifning, ratt- 
skrifning och uppsatsskrifning alla söndagseftermiddagar. Den ona 
hvilostunden mellan lektionerna upptages af unison sång, den andra 
af något kort föredrag, ofta af fosterländskt innehåll. Till bekos- 
tandet af dessa kurser åtnjuter föreningen ett anslag, stort sex- 
hundra finska mark, af Helsingfors' stad. I landsorten hafva för- 
eningens filialer, från det de begynte sin verksamhet, p5 flera orter 
inrättat liknande kurser, och dessutom utsändas till landsbygden 
föredragarinnor för populära föredrags hallande. 

För höjandet af kvinlig yrkesskicklighet och praktiska insikters 
föroarfvande har f öreningen öppnat en för beredande yrkeskurs f ör 
sömmerskor i Helsingfors och s. k. ambulatorislca handarbetukurser 
i landsorten, den har vidare vinnlagt sig om att utbreda kunskap i 
trädgårdsskötsel och matlagning samt utger en serie småskrifter: 
F i m k  kvinq~oförenifigs al l~ndmyit iga bibliotek. Den af föreningens 
ordförande utgifna finskspråkiga tidskriften Koti ja Yhteiskunta är 
äfven företrädesvis afsedd f ör allmogekvinnor. För ndgrn af sina 
företag har föreningen haft att 'påriikna penningebidrag af statsmedel 
eller, såsom redan sades, af Helsingfors kommun. 

Kvinnosaks£örbundet Gtione~t  åter har företriiiesvis sökt bi- 
drag till folkbildningsarbetet genom hallandet af föredrag för arbe- 
tande kvinnor. Tinder år 1900 höllos sammanlagdt trettioett sadana 
föredrag på båda språken i Helsingfors' förstäder, hvilkas stora 
arbetarebefolkning särskildt behöfver pherkas i bildande, sedligt syfte. 
h e n  för dessa föredrag vor0 t.'es.: Xodern som hemmets vkr- 
darinna, Barnens uppfostran till duglighet, Den tidiga uppfostrans 
betydelse, Johan Ludvig Runeberg, Om fosterlandskärlek 

Ofta förenades med dessa föredrag afven samkvim. Afton- 
underhållningen inleddes med unison sang, och ibland kunde man 
sedan bjuda på mer konstnärliga prestationer såsom sang med piano- 
a ~ k o m ~ a ~ n e m a n g  och violinsolo. Samkvämen ha varit besökta 
af en både talrik och intresserad publik, stundom ha ända till tre- 
hundra personer infunnit sig. För dessa föredrag har unionen upp- 
burit ett anslag, stort femhundra mark, af Helsingfors' stad. 

Unionen uppehåller en s. k. naödrnsyförening i Helsingfors' 
. stora arbetareurstad Sörnas. Vid symötena lases högt, ofta ur 

ströskrifter, som behandla fosterländska frågor, en liten stund af 
möteskvällen agnas %t unison sang, och sedan man upptackt, att At- 
skilliga af kvinnorna icke kunde skrifva, ställdes undervisning i 
skrifning och rakning i samband med syföreningen. 
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På viren 1900 utgaf Unionen vaggtajlos., afsedda att uppspikas 
på väggarna i allmogehein. Testen utgöres af ordstäf och korta 
praktiska rHd om hemmets skötsel och vård, den är 'tryckt i blått 
på hvitt och prydes af en vignett. Af den stora upplagan, 30,000 ex., 
återsthr numera högst obetydligt. . 

Dessa vaggtafior utdelas gratis och spridningen skedde för 
det mesta sålunda, att Unionens medlemmar och afven andra för. 
saken intresserade personer togo väggtaflorna med sig, när de flyt- 
tade ut till sommarbostäderna på landet och där bortskhkte dem 
vid besök i allmogehemmen eller bortgbfvo dem såsom en liten be- 
löning vid n&gra af de tillfälliga sommarkurser, som i tusental hållits 
under de två sista somrarna af bildade män och kvinnor i vårt land. 

På samma vis ha otaliga folkskrifter de sista åren blifvit ut- 
delade af de bildade personer, som utflyttat 'till landsbygden för 
sommaren. Och det har sannerligen icke endast varit folket, som 
vunnit härpH, de bildade ha själfva haft minst lika mycket nytta 
af att sålunda personligt komma i beröring med folket. Ty man 
bör komma ihåg, att dat folkbildningsarbete, som nu hos oss sker 
p& frivillighetens väg och åsyftar att likasom ett nät omspinna hela 
landet, det har som sitt mål icke blott kunskapers meddelande, utan 
det har från början sprungit fram ur den allra bestämdaste afsikt 
att närma de olika sarnh~llsklasserna till hvarandra. Det var, det 
insåg man efter februarimanifestet 1899, alldeles nödvändigt att få 
tag i alla dessa torpare, backstugusittare, handtverkare, såg- och 
bruksarbetafe,. både män och kvinnor, för att upplysa dem om hvad 
den närvarande situationen krgfde af hvarje afven den ringaste 
medborgare och medborgarinna, så att de icke skulle falla offer för 
de bedragliga förespeglingar om en förestående jorddelning och &t- 
skilliga andra kommande förmåner, om hvilka ryktet flitigt utbreddes 
kring 'bygderna af ragents provocnteurs~ af olika slag. Men sådant 
kunde läras endast genom ett personligt närmande och ett förtroende- 

. fullt utbyte af tankar och erfarenheter mellan bildade och obildade: 
Och hvilket battre medel för detta förtroendefulla närmande kunde 
väl gifvas an kunskapers spridande, och hvilket battre vapen kunde 
sättas i händerna på värnlösa än bildning? 

Jag  sade, att det gällde 
befolkning både i städerna och 

att få tag i denna vuxna arbetare- 
på landsbygden. Men de som hiir- 



vidlag vor0 de svårast Atkomliga vor0 kvinnorna, i synnerhet de 
gifta allmogekvinnorna, som voro bundna af hemmets trånga krets, 
af barn och hemsysslor. Och dock utöfva just dessa kvinnor ett så 
ofantligt djupgående infiytande p& seder och tiinkesätt, hufvudsak- 
ligast nar det gäller det uppväxandb slaktet. 

Man m&ste därför nå dessa kvinnor, man måste ha dem med, 
det kunde icke råda n%got tvifvel om den saken. 

I detta syfte stiftades den förening, som bar namnet Martha. 
I denna förenings stadgar läses: 
%Föreningens andamAl ar att bland allmogekvinnor utbreda 

kunskap om och gifva praktisk handledning i hemmets skötsel, bar- 
nens vård och enkla kvinliga handarbeten. B 

Denna förenings bildande har emellertid en förhistoria. 

På våren 1 S99 uttalades bland Helsingfors' bildade kvinnor 
åsikten, att spridandet af ett större mått af bildning till kvinnorna 
i folkets djupa led vore en alldeles nödvändig länk i det pågående 
stora allmänna folkbildningsarbetet. Allmogekvinnan innehar, ansåg 
man, ännu i de allra flesta fall icke de kunskaper folkets upp- 
fostrarinnor borde aga. Hon känner icke lifvets enklaste lagar, 
hon vet icke huru hem och barn skola vårdas, hon inser icke den 
djupa betydelsen af nykterhet och sedlighet. Icke hiiller kiinner 
hon sina plikter mot fäderneslandet. - Stort var sålunda det verk- 
samhetsfält, som här erbjöd sig, och mycket det arbete som krafdes. 

Man beslöt att för detta ändamål bilda en förening. Stadgarna 
hopskrefvos genast och inlämnades för stadfästelse till Finlands 
senat. Denna nya förening skulle i närmaste anslutning till sitt 
mål bära namnet s bildning i hemmen,. 

Under vihtan p% att stadgarna skulle stadfästas vidtogos en 
mängd förberedande åtgarder. Det var klart, att till ett sådant 
arbete behöfdes pengar. En mängd personer reste genast ut till 
städerna och landsbygden för att utröna, om den blifvande föreningen 
kunde räkna på intresse för sina bildningsstrafvmden. Öfverallt 
mötte de varm sympati. Öfverallt erbjöd0 sig kvinnorna att deltaga 
i arbetet, och inom en helt kort tid, jag tror det var tre ii fyra 
veckor, hade penninggilfvor inströmmat, så att den nya föreningen 
skulle äga etthundratusen finska mark. 

Men d& kom budskapet, att stadgarna icke vunnit stadfästelse, 
Finlands senat, hade visserligen godkänt dem, men landets general- 
guvernör vägrade att göra det. 



Arbetet var emellertid påbörjadt, man hvarken ville eller kunde 
-upphöra med hvad man ansåg vara sin ratt, ja sin plikt att utföra. 
Man beslot därför att se tiden an. och bida. . 

Man kunde giEvetvis icke arbeta så som en legaliserad för- 
ening, ty vår statsförfattning medgifver icke, att en förening bildas 
utan öfverhetligt tillstånd. 

Men enskilda personer äga obestridligt rätt att arbeta för sina 
medmänniskors upplysning. Därför utförde äfven en stor del en- 
skilda personer, som önska tillhöra föreningen, redan under som- 
maren IS99 ett ratt betydande arbete. Jag  kan icke här uppräkna 
.alla de trakter, som. denna sommar besöktes, och alla de sy- och 
läseföreningar, som efter dessa besök uppstodo i bygderna. - 
Hvad åter de till föreningen »Bildning i hemmet)) skänkta. pen- 
ningarna beträffar, så iklädde sig med gifvarenas samtycke några 
enskilda personer ansvaret för deras förvaltning, och så blefvo de 
förvaltade såsom privatförmögenhet. 

Den som vinner tid vinner allt. Man lyckades efter ett år 
erhålla stadfästelse för stadgarna till den förening, som kallar sig 
Martha, hvars första paragraf jag nyss uppläste och hvms syfte är  
likartadt med den tilltänkta föreningen »Bildning i hemmen)). För- 

' 
eningen Martha har sin styrelse jiimte sin byrå i Helsingfors samt 
arbetar i landsorten genom en mangd ombudskommitt&er, dessa sist- 
namda äro till antalet för närvarande 47. 

Hvarje om bi id sko mit^ har p% sin andel tagit ett visst omrdde, 
hvars bildningsbehof - för så vidt det ligger inom ramen af för- 
eningens verksamhet - denna ombudskomiti: äger tillgodose i samråd 
med centralstyrelsen samt, dar så fordras, med dess tillhjälp. Om- 
rådet utgöres antingen endast af den ort, dar ombudskomitbn bil- 
dats, eller ock diirjiimte af flera eller fiirre orngifvande kommuner. 
Genom att ombudskomit&er sålunda åtaga sig ett gifvet begransadt 
område, erhålies själffollet en fullständigare kunskap om landets för- 
hållanden och kan resultatet af föreningens arbete motses blifva 
rikare och större, än om arbetet endas! leddes af en centralstyrelse. 

Likvisst kunna ornbudskomit6erna icke själ'fva anskaffa alla de 
arbetskrafter som behöfvas för att tillgodose bildningsbehofven på 
de olika orterna. Centralstyrelsen sänder daorför ut en mangd per- 
soner för att verka i föreningens syfte och därjämte fortfarande 
söka f i  nya ombudskomit&er till stand. 



För bildningsarbetets bedrifvande uppsialldes ungefär föl- 
jande plan. 

De- personer eller emissarier, som centralstyrelsen siinder ut 
till landsbygden, tillrådas att först uppsöka någon eller några af 
ortens bildade personer, för hvilka de omtala andamålet med sitt 
besök. Onska de verka bland underhahandena på ett gods, böra 
de icke försumma att anhålla om godsigarens samtycke. 

Dar sådant liter sig göra, uppsöker emissarien de enskilda 
fattiga hemmen, isynnerhet i öde bygder med fåtalig befolkning. 

I byar, dikr gårdarna ligga nira hvarandra, samt i socknar 
med goda kommunikationer böra de enskilda besöken omviixla med 
samkviim och möten. I allmanhet anses bast att samlas i mindre 
grupper. Sedan emissarien talat, vore det val, om åhörarinnorna 
sjalfva kunde förmås att yttra sig och göra fragor, så att samtal 
kunde uppkomma. Framför allt bör föreningens ombud vid sådana, 
sammankomster tala enkelt och på sak gående, upptriida som en 
van, en syster, icke som en herrsknpsfru eller stadsfröken och 
tanka på att icke blott allmogekvinnorna behöfva liirn af henne, . 

utan ock hon af dem. 
Det hon alltid bör framhalla, aldrig tröttna att påpeka, det iir 

kvinnornas stora plikter som slaktets uppfostrarinnor och hemmets 
vårdarinnor; diirjämte bör hon söka viicka deras sjalfkiinsla och 
deras intresse för kommun och fosterland, visande dem huru viktigt 
det är att de betrakta sig såsom medlemmar af samhiillet, ty sam- 
ha.llet ar ju det stora gemensamma hemmet för alla de små enskilda 
hemmen. Och kvinnorna böra lara sig taga del i detta stora hems 
angelägenheter lika val som i sitt eget lilla hems. 

Långa föredrag böra hälst undvikas, emedan sådana vanligtvis 
föga agna sig för allmogekvinnans ståndpunkt. h n e n ,  som sarskildt 
anses lämpliga, äro t. ex. barnavård, hiilsovård, djurskydd, triid- 
gårdsskötsel. 

Ett  godt medel till att samla krinnorna iiro syföreningarna, 
Iivilka ordnas ungefar slsom den förut namda 2 mödrasrföreningen» 
i Helsingfors. Goda praktiska mönster för - spiida barns kläder 
kunna genom dessa syföreningar lätt spridas bland allmogekvinnorna. 

För att åtminstone till en början göra dessa sammankomster 
lockande och eftersökta bjudes på kaffe eller t& hvilken förfrisk- 
ning bekostas af föreningens kassa. 

Om möjligt ar, bör den person, som reser ut i bygderna, vistas 
minst sex veckor på samma ort. Och för att hennes arbeta må 



äga fortbestånd, skall hon icke blott nöja sig med det som vunnits 
under dessa sex veckor, hon skall söka lägga grunden för en fort- 
satt lifaktig verksamhet genom att förmå ortens bildade personer 
och mera upplysta allmogekvinpor att fortsatta den art af folk- 
bildningsarbete hon påbegynt. 

De här angifna synpunkterna utgöra en praktisk ledtråd för 
dem, hvilka leda detta arbete, men själffallet ar ju att olika för- 
hållanden på olika orter betinga modifikationer. 

Den af föreningen utsända emissarien för afven bok öfver sitt 
arbete. Hon uppger t. ex. socknen, där hon vistats, byn, gården 
eller torpet. Hon uppger hv.ar samling ägde rum, huru många 
personer som voro närvarande, ämnet för samtalet eller. föredraget, 
åhörarnas intresse, olika intryck, erfarenheter, resans längd o. s. v. 

Ur de berättelser emissarierna inlämnat till föreningen har 
jag antecknat några drag. SUunda anges att i Hangö genast vid 
den första gemensamma sammankomsten ,220 deltagarinnor anmälde 
sig till de symöten, som skulle hållas i olika delar af staden. I 
Lovisa stad hade de s. k. hiismodermötena varit besökta af 100 -150 
personer. På Porssa, som är ett stort fabrikscentrum p% lands- 
bygden, besöktes mötena af 40-90 personer, till största delen 
fabriksarbeterskor. Fr%n Willmanstrand omtala de, som ledde arbetet, 
att de funnit det vara ett godt sätt att till sina egna hem inbjuda . 

till en början niigra mödrar af allmo,aeklass p% té. Medan de så sutto 
vid sina handarbeten, leddes samtalet in p& allmännyttiga ämnen, 
såsom uppfostran, sparsamhet o. s. v. Vid afskedet bad värdinnan 
kvinnorna nästa gång föra med sig några bekanta, och sålunda 
.hade gästernas antal hvarje g&ng ökats. 

Fr%n andra håll omtalas dock afven misslyckade försök, det 
hade på en del orter varit svart att finna bildade personer, 
som ville leda mötena, och äfven hade intresset bland allmogekvin- 
norna varit svagt nog. 

Såsom ytterligare ett litet exempel på nrbetssiittet vill jag 
omnämna ett försök - bland andra - som gjordes med inlärandet 
af trädgårdsskötsel. 

I Sippola, en socken icke långt frhn staden ~redriksha.mn, 
hade man jämte en för andamålet ditsänd insfp.&tris på v%ren 1899 
sökt intressera folket för trädgårdsodling; anvisningar gåfvos, frön 
såldes ellex! utdelades för intet, och sålunda anlade 100 värdinnor 
och torparhustrur hvar sin liten kökstradgird. 



P% hösten anordnades sedan en utstallning, i hvilken 130 
allmogekvinnor togo del med alstren från sina trädgårdstäppor. 
Prisen utgjordes af barbuskar, frukttriid och frön, som emellertid 
utdelades först på varen, då de omedelbart kunde sås och planteras. 

Föreningen Martha anordnar ock kurser i enkel matlagning. 
Vidare utger den. en serie populiira småskrifter p% b&de svenska 
och finska språken. 

Största delen af detta arbete har skett på frivillighetens väg 
utan ersättning. 

Mina ärade åhörare undra mahanda, huru detta arbete blifvit 
uppfattadt af allmogekvinnorna sjalfva. En massa uttalanden gifver 
vid handen, att det öfver hufvud taget blifvit mött af sympati. De 
återvändande emissarierna hafva hafi att omförmäla rörande yttranden 
af tillgifvenhet och tacksamhet. Sålunda berättas från ett besök i 
östra Finland våren 1900 att folket på en ort yttrat: >Detta kara 
besök skola vi minnas ofta under årens lopp, ja ännu på viir ålder- 
dom». - Den person, som en tid arbetade i Niirpes, nara Kristine- 
stad pil västkusten, fick till julklapp af allmogekvinnorna där ett 
fint halfylleklädningsiyg, som de sjalfva väft. Och ett ombud, som 
besökte de stora ödsliga socknarna i nordöstra Savolaks, hörde 
yttras: »De hafva mycken kärlek, de som sändt er s% I&ngifran för 
att hälsa på oss,. 

Men på en del håll hafva ju ock de utsënda blifvit mötta af 
. d  

misstro och afvoghet. I Korsnäs - icke liingt ifrån staden Wasa, 
dar inviinarna stå på en tämligen låg bildningsståndpiinkt, - vägrade 
man först att gifva de två främmande damerna husrum, annat %n 
just för tillfallet. Men efter några besök i hemmen och samtal med 
värdinnor och husbönder byttes misstron i välvilja, de frimmande 
fingo bostad för hela den tid de ville vistas p% orten och mat i 
öfverflöd, till och med ibland erbjuden sasom gifva. 

d * * 
Detta ar nu i några korta drag ett utkast af de finska kvin- 

nornas folkbildningsarbete för hemmens och allmogekvinnans höjande. 
Till sin art är ju detta arbete sådant, att år maste förflyta innan 
synliga resultat kunna framvisas och frukter diiraf kunna skördas. 
Men såsom det nu organiserats och p&&, söker det hafda sin 
plats som en länk i det allmänna fosterlandska bildningsarbetet i 
Finland. 

Helem Westermnrck. 



Att 
Att  
Att 
Ett 

Att 
At t 

@f enda. 
iiga blott et t  tycke 
älska och att ara, 
ha ett enda smycke, 
akta, jam t att - bara. 

gå en vag, den raka, 
ha e t t  mål i lifket,  

Och aldrig ta tillbaka 
Ett löfte, en gång gifvet. 

Att  följa blott en stjärna, 
som strålar och som lyser, 
Att ha ett siitt att vlirna 
Hvem hälst som lider, fryser. 

Ett fosterland att iiga, 
En plikt att enkelt lyda, 
Och'mod ett ord att saga, 
Som alla kunna tyda. 

Det ar i varlden snöda 
Att vara salt till brödet; 
Och får an sjalf du blöda, 
Irör andra blir du stödet! 

!Elden 



Ett ögoiiblicksintryck från flickskolemötet. 
Jag vill ge min lilla uppsats ofvanstående benämning, emedan 

omständigheterna, först i det stora mötets sista timme förde mig till 
den samlingslokal, diir förhandlingarna pågingo. Det var i Veten- 
skapsakademins välkända hörsal, men i stallet för de elektrisks 
lagor, som i vanliga fall bruka kasta ett förskönande skimmer öfver 
de enformigt gråstrukna väggarna, bröt nu dagens klara sol in 
genom de från sina luckor befriade fönstren och visade salen i dl 
dess flärdlösa enkelhet. Men det var icke lokalen jag brydde 
mig om att uppmärksamma, det var den brokiga samling manniskor 
som fyllde densamma. Yetenskapsakademins hörsal är van att 
rymma en talrik kvinlig publik, men i dag utgöres auditoriet i mer 
öfvervägande grad an vanligt af damer, endast en och aman mörk- 
kliidd mansgestalt dyker upp här och dar med långa mellanrum 
som en hvilsam svart flack bland de visserligen enkla men dock 
brokiga damtoaletterna. Och dock är det en man som bildar den 
enda verkligt dekorativa punkten i församlingen. Det ar ordföran- 
den på estraden, prelaten med sitt biskopskors. Den gyllene sym- 
bolen kastar glans öfver det #Sjunde allmänna fiickskolemötet». 

Nar jag inträdde i salen, stod en liten spad kvinna med pigga 
ögon p& estraden framme vid ordförandestolen. Hvarken den impo- 
nerande gestalten i katedern bredvid, ej haller de till sista plats 
fyllda Ahörarebänkarna framför henne synas bringa henne ur fatt- 
ningen. Hon har nagra pappersblaa i handen, på hvilka hon emel- 
lanåt kastar ett öga, men för öfrigt talar hon hitt, utan tvekan, men 
enkelt, flkdlöst, så som man språkar med en god van man har 
framför sig i soffhörnet. Det ar ingen glödande vältalighet, inga 
oratoriska fraser, men hvad hon sager ar räl afoagdt, genomtiinkt, 
originellt som synpunkter, logiskt som slutledning. 

Föredra.get behandlade jiimförelser mellan hufvudstadens och 
småstadernas flickskolor elier rättare möjligheten att åstadkomma, ett 
samarbete dem emellan. Ämnet tyckes ju föga saftigt - för icke 



pedagoger - och dock tror jag mig aldrig ha varit med om ett 
diskussionsämne som både inledaren och de efterat i diskussionen 
uppträdande förstått aflocka så många skiftande och intressanta 
poänger. 

aHvarför vilja så f %  lärarinnor ägna sig& arbetet i landsorten?>. 
Svaret p &  frågan gaf inledarinnan tillf#ll6 att beröra många förhill- 
lauden och spörsmal, som röra .sig i tiden. De stora stadernas 
jäktande färd, småstädernas sjalsförslappande trångsinne, men afven 
deras förtjänster, liirarinnans kulturella uppgift, fosterlandskänslan, 
de äldres förhallaiiden till de yngre, de ökade lifsanspraken. - 

Föredraget rörde sig i vidacirklar, men en röd trad gick 
det hela: ett vältaligt förordande af en rikare växelverkan mellan 
hufvudstadens och landsortens flickskolor, mellan hvilka ett utbyte 
af lärarinnor borde tillföra så val de ena som de andra ett till- 
skott af andlig kraft, Iivaraf bada skuile draga nytta: 

Inledningsföredraget var slut, hälsadt af en storm af applader. 
Diskussionen vidtager. En iildre dam bestiger estraden. Hon. 

talar långsamt och afmätt, men klart och rakt på sak. Hon &r,. 
säger hon, lärarinna i en af våra nordligaste stader, hon betonar 
med eftertryck hvilken 'betydelse en reform som den föreslagna 
skulle äga för de afliigsna smil stadssamhallena, dar man riskerade 
att själeligen förtvina af brist p& andlig 'näring. I högtidsstunder 
sådana som den närvarande var det nog lätt att tala om liirarinnans 
höga kall och att väcka entusiasm för de stora frtlgorna, svarare 
var det att under hvardagslifvets slap bibehålla entusiasmen i det- 
lilla. (Ett par pedagog-entusiaster framför mig utbyta en menande 
blick full af protester.) 

De små landsortsstäderna hade äfven andra vältaliga förespr& 
kerskor. En  talarinna, numera fyllande den ansvarsfulla platsen 
som föreståndarinna för ett af hufviidstadens högre kvinliga laro- 
verk, redogör för sina erfarenheter fran vistelsen i en landsorts- 
&ad. I ett niindre samhälle, sil var hennes mening, undgick man 
den splittring af tid och krafter, den svårighet af koncentration och 
af själfbildning, som utgjorde. förbannelsen af . lifvet i ett större 
kulturcentrum. Dessutom hade en lärarinna i en provinsstad fler 
tillfällen attkomma i närmare beröring med skilda samhällsklasser, 
nttgot som i och' för sig gaf en milngsidigare utveckling af person- 
ligheten. 

Mot denna optimistiska syn på sm&stadsförhAllandena inlade 
en annan talarinna, ocksi hon representant för sm8stadslararinne- 
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karen, en best;ämd gensaga. Med mörka ftirger tecknade hon sina 
erfarenheter fr%n en .tirettonårig skolverksamhet i en stad på 5 ii 
6000 inneviinare. Smdaktighet, trangsinne, intellektuell slöhet, skval- 
lersjuka vor0 de mest utmärkande egenskaperna för infödingarna i 
den olyckliga afkrok..@ världen, dit ett oblidt öde försatt henne. 
Man mä&e att det .var bittra personliga rön, som lago till grund 
för denna svartmålning. Föredraget illustrerades med nigra exem- 
pel af ett visst tragi-komiskt patos, som ej förfelade sin verkan på 
ahörarna. 

Nu bestiger en inom Stockholms bade pedagogiskt och socialt. 
intresserade kretsar valkhd gestalt talarestolen. Det godmodiga, 
gladlynta ansiktet lyser af välvilja. Man ser att hon iir populiir. 
Yttranden, som från hvilken annan som helst skulle passera oan- 
märkta, framkalla d& de.  komma fran denna talarinna en gladtigt 
brusande bifallsstorm. Ron äger ocksa denna naturliga, osökta hu- 
mor, för. hvilken f &  åhörare äro okänsliga, en hvardagstreflig rätt- 
framhet i sattet att uttrycka sig, som verkar som en frisk fläkt på en 
domnande diskussion. Så äfven här, fast diskussionen iinnu icke 
visade nagra tecken till afmattning. Men flickskolemötets rolighets- 
minister iir icke bara lustig, hon talar äfven med varme och öfver- 
tygelse. Hon ger en definition y% ordet fosterlandskiirlek: det iir 
ej blott att älska vqbr vackra natur och vara stora skalder, det är 
äfven att alska vårt folk och att verka för att ett friskare andligt 
lif sprides till de aflägsnaste vrilar af vårt land. - %Hon ar saker 
den fröken, hörde jag en manlig åhörare bakom mig beundrande 
utbrista vid en humoristisk och träffsäker vändning från talarestolen. 

En annan af 8tockholms   kol världs mer kända och högt ak- 
tade personligheter, hvars vackra hvita har sluter sig till det ännu 
i aldern ungdomligt lifliga ansiktet, stiger nu fram och lägger iifven 
sitt ord till de öfrigas, och det %r ett l h g t  lifs rika och växlande 
erfarenhet, som talar ur hennes mun. 

.S& aflöser den ena talaren den andra, de flesta iiro kvinnor. 
men iifven en och annan man upptriider i diskussionen. Själfva 
ordföranden lämnar för en stund sin stol för att blanda sig i me- 
ningsutbytet. Med varmt erkännande af inledningsföredragets manga 
goda punkter bemöter han samtidigt en del af dem (hvilket framkallar 
en pigg replik f r h  den slagfiirdiga lilla inledarinnan) och slutar 
med at t  citera den kända allegorin om >daggdroppen och hafvet~. 
%Kvinnan var daggdroppen, mannen det i~iäktiga hafvet, men solen 
återspeglas lika fullt i den lilla daggdroppen, alltsil.. . Vi behöfva 
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ej fullfölja bilden. - Jag betviflar dock att det »haf»' af cdagg- 
droppars, som i detta ögonblick fyllde Vetenskapsakademins hörsal 
till fullo uppskattade den biskopliga parabeln, hvilkpJ&märktk sig 
för en större poetisk' flykt än kanske situationen krii£,&.' 

Emellertid blef jag alltjämt kvarsittande, följande .- ..med .. . 'spändt 
intresse diskussionens ebb och flod. och det fastän jak'icke var pe- 
dagog, fastän jag vas vantad på annat h~11 och fast.&' jag t&aast 
tänkt titta in ett litet tag på mötet för att visa miri~k~känsla %xot 
bestyrelsen, som haft artigheten att tillsända mig det 'b1ggula rnbtas- 

. 
märket. I 

När jag ändtligen efter diskussionens slut liimnad8 ' salen, med- 
förde jag till det strålande solskenet htanför, som belyste och f ö r  
skönade allt det föll pH denna välsignade junidag, eM i$pyck som 
på det lifiigaste harmonierade med solen och den milda' sqrïimarvär- 
men. Hvad hade jag ej allt lärt och e~f,arit .den korta":- alltför 
korta - stund jag lyssnat till flickskolerktets förhandlin&i;! Ärligt 
sagdt var det ej det för ämnet belisaide, det som yttrats frhn 
estraden, hur uppbyggligt det, som jag. här ofvaii anmärkt, 'in varit, 
som fäst sig med en sådan varme i mitt minne. Nej, det -var mö- 
tets hela karaktär, som i synnerhet frapperat mig och gaf anledning' 

' ... , 

till åtskilliga reflexioner af här berörda värmande art; . . '' 

Ty hur slående vor0 ej för hvar och en, som visste att 'tyda 
ögonens och öronena vitnesbörd, de utomordentligt stora ftakBte8 
som tiden å~adkominit på den svenska kvinnan. Har såg man hur 
hon, förr s i  skygg, ja oförmögen att yttra sig i en 'församling, ut- 
vecklat sig till en personlighet den dar visste att föra sin. egen 
och sina medsystras talan med en kraft, en, vältalighet och en:klar- 
het, som sannerligen icke gåfvo någon manlig talare efter. Vid det 
första stora flickskolemötet lär, efter hvrsd som blifvit mig berättadt, 
ingen kvinlig talare vigat uppträda, nu behärskade dessa, soin sig 
bör på ett flickskolemöte, diskussionen, och ändå fattades ej fram- 
stående manliga pedagoger' med bepröfvade talareg&f vor. 

Och hvar och en som skyller kvinnan för. brist p& logik borde 
ha bevistat dessa förhandlingar. Den reda, klarhet och följdriktig- 
het,. hvarmed alla dessa talarinnor ej blott utvecklade sitt ämne, 
utan visste att stå för sina ord, ja, utan förberedelse träffsäkert 
och med p& sak gående argumenter möta .inkasten, väckte min upp- 
riktigaste beundran. Dessutom bör det betonas, .att..de uppträdande 
visst ej öfvervägande vor0 öfvade och rutinerade t'alari.nnoT - ej 
alla voro .föreläserskor af Guds ;nåde @dana som en ooh annan 



af fiickskoleruötets deltagare, hvilkas föredrag enstämmigt betraktas 
som epokgörande för hela v%r tid. - Kej, det stora flertalet af de 
lärarinnor, hvilka man nu hörde s& varmt och vältaligt offentligt 
förfäkta sina meningar, hade nog ej förr öfvat sina talaregåfvor 
annat än p% sin lilla skolklass. Att det oaktadt genomsnittet a.f de 
uppträdande iiitog en så hög niva såsom föreläsande, talar lifligt 
för hela den svenska lärarinnektirens höga sthdpiinkt och bevisar att 
den följt med sin tid och utvecklats med den. I sanning lycklig den 
ungdom, som star under s& intelligenta och varmhjärtade fostrarin- 

. nors ledning, det bör kunna bli nagot af den med tiden. 
Fruntimren bruka dessutom sagas vara i saknad af humor. 

Jag trotsar någon att ha bevistat en snmmankomst med mer hiimo- 
ristiska vändningar, en friskare och lifligare stamning Hn den som 
ägde rum i Vetenskapsakademins hörsal den d8r dagen, och jag 
trotsar en församling att på ett lifligare och mer spontant satt visn 
sin sympati och sin entusiasm. Allt tal om fruntimrens, enkanner 
ligen lärarinnornas, tröghet och tralrighet i deras offentliga upp- 
trädande kom här jämmerligen p& skam. 

M% detta i all korthet och ytlighet vara ett uttryck för hvnd 
jag inhemtat af mitt flyktiga besök p& flickskolemötet, livars stora 
frdgor jag tyviirr ej hade tillfalle att följa, liksom jag gått miste om 
de g:illsynta högtidsstunder, som bland annat ett par af den svenska 
lararinnekårens mest frcsmståiende representanter beredde deltagarna 
genom de tankvikda ord som yttrades under mötesdagarna. Hvad 
jag sett och hört var likväl tillräckligt för att hos mig fastslå den 
öfvertygelsen, att vi bland v%ra kvinliga pedagoger finna eliten af 
Sveriges bildade kvinnor. 

L. D-12. 

Kristliga föreningen af unga kvinnor 
i Stockholm 

har 15-19 sistlidne juni genom en konferens högtidlighiilli t sin 
15-åriga tillvaro. I anledning däraf har föreningen utsiindt en liten 
festskrift, innehallande en återblick på sin välsignelserika verksam- 
het, och m& därur följande fakta meddelas. Ar 1885 räknar för- 
eningen, hvilken ju utgör en gren af det från England utgångna 
nu kring hela världen spridda förbundet med samma namn, som 



sitt stiftelseår. Den första feinksperiod&~ vnr, som ofta med före- 
tag af denna art, en tid af svårigheter och ?motgångar, under hvilken 
dock föreningen tack vare" de af kärleksfullt nit besjälade styrande . 

. krafterna vann andlig stadga och afven växte sig stark som insti- 
tution. I och med 1891 tog K. F. U. K. ett betydande steg framiit. 
Genom flyttningen till en större centralt. belagen lokal ådrog sig dess. 
verksamhet större. och allmännare intresse och medlemmarnas antal 
ökades i betydlig grad. Hvarje Ar som sedan dess gått kan be- 
teclsnas som ett nytt steg framåt p% den utstakade vägen, föreningens 
verksamhetsfiilt vidgas ständigt, nya omraden laggas för hvarje år. 
till de redan beträdda, p% samma gang som den afven ekonomiskt 
viinnit större stadga, hvilket bevisas daraf, att föreningen står nära 
realiserandet af. sin länge närda önskan att .erh%lla eget hem, i . t y  
att en fond, nu uppgående till 47,000 kr., samlats för. uppförande 
af en för K. F. U. K. afsedd egen byggning. Ehuru byggnads- 
summan ännu ej är fulltecknad, torde det ej vara något tvifvel ' - 
underkastadt att föreningens önskemål, 'det egoa hemmet, inom en 
ej alltför aflagsen framtid skall blifva verklighet. 

E. F. U. R. utöfvar som kandt en missionerande verlzsamhet. 
Dess Iiufviidm~l ar att arbeta för Kristi ords utbredande på jorden, 
ej blott genom bön och predikande utan afven genom karleksverk. 
Ganska storartadt ar också det arbete som föreningen utför till 
sinn lidande, betryckta, vilsekomna medmänniskors hjälp och radd- 
ning. Låt oss namna några af dessa verk. »Placeringsbyrån» skaffar 
arbete åt och tar hand om unga obemedlade kvinnor, hvilka söka. 
en verksamhet i bufvudstaden; »sainaritutskottet)) besöker fattiga och 
sjuka ; »hjälp- och lånekassan» ger understöd åt behöfyande ; »blom- 
stermissionen)) sprider glädje och tröst åt fattiga sjnka på v8i.a lasa- 
rett och försörjningsinriittningar ; »sommarhemmet » lämnar fristad 
under sommarmanaderna %t sjukliga och behöfvande arbeterskor. 
Jiimte det inhemska missionsarbete K. F. U. K. utöfvar kommer ett 

' 

ganska vidstriickt arbete för hednamissionen och diirrned besläktade 
verksamhetsområden i friimmande land. Föreningens tidskrift 
»Hemåt», som utkommer med 12 häften årligen, meddelar varm- 
hjärtade och sakrika artiklar angående föreningens verksamhet och 
behandlar religiösa spörsmål i föreningens anda. . 

En blick på programmet vid den har åberopade konferensen 
visar tillfullo mångsidigheten af K. F. U. K;s program. Religiösa 
frågor och missionsberattelser upptogo, som naturligt var, hiifvud- 
parten af förhandlingarna, men man finner äfven föredrag af allmänt 
socialt intresse såsom: »Den unga kvinnans bestämmanderatt öfver 
sin framtid 2, »Kvinnans arbete för kvinnan D, »Redogörelser f ör för- 
eningsarbetet i närvarande tid». 

I en af K. F. U. K:s första årsberättelser läses: ,Det är ej så 
lätt i vårt land för ett arbete, som uteslutande ledes af kvinnor, att 
pA samma gång hastigt och stadigt utveckla sig, da vi hafva att 
öfvervinna stival allmänna opinionen som kvinnans ovana vid själf- 



ständigt arbete och organisation.>, P% samma gang man med egna 
erfarenheter i godt minne mfiste af hjärtat bekräfta sanningen af 
denna reflexion, känner man med glädje och tacksamhet, att de sv&- 
righetbr som här pilpekas numera äro en s i  godt som öfverviinnen 
stllndpunkt. Att kvinliga föreningsföredrag ha den allmänna opi- 
nionen för sig - eller om ej detta &r fallet godt kunna vara den för- 
utan - älvens% att den svenska kvinnan förrarfvat sig en vana 
vid sjalfständigt arbete och en organisationsskick1ighet, som ej ger 
hennes landsman af det manliga slaktet efter, därför ar den blom- 
strande och vidt utgrenade föreningen K. F. U. K. ett talande bevis. 

Vi sluta denna summariska öfversikt af f öreningsberattelsen 
med at t  anföra dess egna: slutord. ~'dllt  hmd v i  hufca gjort, det 
har dzc rctrtlttat &t oss' - därför vare ock Herren allena aran att 
af den spada planta, som 1885 öfverflyttades p% svensk mark, nu 
blifvit ett träd, som den dag som a.r kan riikna 48 grenar, fran 
Skelleftea i norr till Trelleborg i söder.?) 

Föreningsmeddelanden. 

Handarbetets Vänner har i dessa dagar anordnat en utställning 
i Berlin i Sassnitz-Trelleborgs-routens resebyra 59 Unter den Linden. 

Afsikten med denna utstiillning är att gifva en bild af svensk konst- 
industri p& den plats, dar man eljest visar friimlingen vägen till Sverige. 
Handarbetets Vlnners utställning har anordnats af direktrisen fröken Bran- 
ting, som för detta andama en tid uppehlillit sig i Berlin. Den omfattade 
shväl direkta allmogearbeten som moderna textilförem~l. Utställningen 
öppnades med en högtidlig invigning den 1 juni kl. 10 f. m. i närvaro af 
svensk-norske ministern grefve Taube nied grefvinna samt öfriga medlem- 
mar af legationen, ett stort antal representanter för Berlins politiska och 
konstnärliga press samt dessutom en del för saken intresserade personer, 
Hälsningstal och föredrag höllos af byråns direktör kapten E. Hultiu, som 
redogjorde för utställningens uppkomst, för Handarbetets Vänners historia 
m. m., hvarefter fröken Branting höll ett föredrag öfver de utstlllda före- 
malen. Utstallningen väckte det liiligastc intresse och hax varit föremal 
för högst sympatiska skildringar. shviil i Berlinpressen som i en del illustre- 
rede tidskrifter, hvilka dlirjlmte infört afbildningar af utstallningen. 

Vid ,Det sjunde allmänna flick sko le mötet^ i Stockholm den 11, 
12 och 13 juni 1901 utstallde Handarbetets Viinner trenne modellserier till- 
höfande föreningens skolor för konstvafnad och konstbroderi. 

8 



Uti Maison dlArt Nouveau, S. Bing, Rue de Provence, Paris, agde 
omkring den.14 juni en utställning af textilföremal rum, utiförda af Hand- 
arbetets Vanner, efter ritning af fröknarne Wideback, WBstberg och Sjö- 
ström. Samtliga föremal tillhörde den besttillning, som utförts p& uppdia8 
af mr och madame Tuleu i Paris. 

* 

Handarbetets Vtiiiner deltager i Industriutstallningen i Gefle med 
en större samling textilföremlil. 

Utställningen, som utgöres af en yta af 470x470 ctm. ined ett af 
skuret hörn, ornslutes pi3 de tvli pttersidorna af fyra kolonner, hvilka 
uppbära ett listverk, frhn livilket nedhtinger en broderad applikationsbiird 
innehulande Handarbetets Vanners namn, marke samt symbol af viifnads- 
konsten, komponerad af fröken Sofia Gisberg. 

Bland utsttkllda föremal rngrkes en större samling h aute-lissevafnader 
Tapet framstallande d e n  heliga Birgitta med sin dotter Katarinan efter 
kartong af Carl Larsson, kyrkmatta, tistelmotiv af fröken Gisberg, lalid- 
skapstapet af fröken Maria Sjöström, chaislongtacke, vallmomotiv, samt 
en skarm af herr Gunnar G:son Wennerberg, dörröfverstycke och fatölj- 
bekladnader,' bordtacke m. m. af fröknarna Maria Widebeck och Carin 
Wastberg, Iivillra afven gjort ritning till den stora flossamatta, som täcker 
golf ve t. 

Baggarna äro för öfrigt täckta med olikartade viihader och brode- 
rier, bland dem en fris med jagtscener, komponerad af fröken Maria Adel- 
borg. Stolar, kuddar, dukar, viiskor, spetsar m. w. kompletterar dessutom 
samlingen. 

UtstiLllningen, som öppnades den 15 juni, är  anordnad af direktrisen 
fröken Agnes Branting. 

F r h  Norsk Kviiidesagsforening liar Fredrika-Bremer-Förbun- 
dets styrelse med anledning af en till denna förening afskickad lyckönsk- 
ningskrifvelse mottagit följande- svar: ,Vi beder Dem modtage vor hjerte- 
ligste tak for Deres gode öasker i anledning af at Norges kvinder har 
opnaaet kommunal stenimeret, idet vi haaber, at de rettigheder, som 
opnaaes af et enkelt lands kvinder, maa bringe fremgang ogsaa for 
kvinder i andre iandes. 

Från skilda håll. 

En skandinavisk kviiinosakspreriiie. De dagliga tidningarna 
innehalla följande meddelande frlin Danmark, hvilket ju bör ha sitt in- 
tresse afven för Sveriges kvinnor. 

Kammarherrinnan Oxholni pi3 Rosenfeldt, Sydsjelland, hvilken ar 
känd för sitt v g m a  intresse för den kvinliga undervisningen, instiftade 
vid Vordingsborgs skyttegilles i3rsskjutuing den 26 jinni, hvarvid hon var 



ntAgeldrott.ning~, ett pris p l  1,000 kr. för framjande af vuxna nordiska 
kvinnors utveckling shso m medborgarinnor. Priset disponeras af de nord- 
judslia flickskolornas semmanslutning och skall särskildt frlmja nordiska 
kvinnors studium af civilr&tt. 

Representanter för Danmarks, Sveriges och Sorges flickskolor skola 
vid ett gemensamt möte fastställa villkoren för prisets utdelning. 

.+i 

De finska lrvinliga studenterna i Helsingfors skola, efter ett 
fi*&n Petersburg ingånget meddelande, af tsaren erhalit tillatelse att At- 
njuta samma rättigheter som de manliga. Man hoppas att denna rattig- 
het skall utsträckas till samtliga universitet i Ryssland. 
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