
Fredrika-Bremer-b ör bundets Berättelse för ar 1893, 
. det nionde Sret af d e s s  verksamhet. 

----. - 

Fredrika-Bremer-Förb1~11cIet liar under det föiflutiia året 
.haft a t t  glädja sig &t, en liflig verlrsamhet för det mål, det 
.föresatt sig: ))en siiiid och -lugn utveckling af arbetet f ö ~  kvin- 
nans liöjancle i sedligt och intellelitueb, siival som i ekoiiomiskt 
och socialt afseeiide)). 

Antalet medl.&rnmitr: har iGder ,hret w r j t  1,593 mot 1,564 fiieiiiernsdntai. 

und& näst f ö r e g k d e  h, ahledes nkgoii @ning af medlems: . 
aiitalet. 

På sa1nnm gh ig  denna stegring i iiiedle~ninarnas antal med 
tillfredsställelse apntecknns, torde här wwa rät ta  stallet, a t t  
uttala en ö & m ,  a t t  de personer, s0.m intressera sig för för- 
bnndets syften,' ville visa detta intresse gelioiii a t t  såsom med- 
lemmar ingå i förbiniidet el1.e~ genom a t t  sölia vinila anclranya 
medlemmar. 

Förbundets ~aflåt~liglz sträfvan a t t  frihn;j& kvilmaiis in- 
tressen och, dh .så lian befin~ias erforderligt, offentl.igt pppträda 
s8som Iieniies föïlcainpe, smi t  det praktiska sätt, pb 1ivil.l~et 
det i öfrigt söker verka;. borcle mana livar och. en, som inser 
.vikteii af förbiidets arbete, a t t  i sin inåii iiiderstödja det- 
.samma. J-ii större tilJslutniig af niec~lenmar förb.iindet lian 
.erliAlla, desto iner omfattande kan dess verJisaml.iet ldifva och 
desto kraftigare dess insats i Bvii~nofrhgans utveclriling i 
~7hrt land. 

Förbinndets niigelagenlieter liaf'vat ståt t  under ledning af 
dels s t  7relseii) dels specidstyrelser och koinmitt8er1 livilka Blifvit 
'val.cla &r följande grenar af förbundets verlrsamhet : honstzidinwu, 
bolcqrons7c.1ri~z!j~~~, ,sti~~c1zc7iefo1zclcnzn, ~ju.lilca.ssan,, tids7crz'fte~z Dupy,  
,cjzd~v&.cZen, c7~lllctref'o~rïzfo~-e~zingoz in. in. Redogörelse för de 
resp. styrelserilas och konimitt6eriias verksamhet följ er har nedan. 

Styrelsens oidi~zaric ~itedlmwzas. Iiafva under 1893 varit: 
riksantikvarien H. Hil.de brand, ordförande, liofiiiteiidenten A. 
Börtzell, vice ordförande, fröken Aiiiia Roos, s e k r e t e r ~ e ,  (frö- 
ken Roos har under året haft tjänstledighet och harlfröken 
Sigrid Ulrich under dema  tid tj8nstgjort som tillförordnad 



sekreterare), doktor Carl Nyström, kassaförvaltare, fru S. Adler- 
sparre. fru E .  Ankarsvära, fröken L. Engström. fröken M. 
Forsell, fröken E. Fries, fru A. Höjer, revisionssekreter 
H. Rothlieb samt fru S. Whitlock; 

och dess szcpji!eader: rektor V. Adler, fröken L. Dahl- 
gren, fröken G. Elfving, fru T. Gyldh,  fröken G. Hjelmerus, 
fru J. Jolin, fru A. Kerfstedt, fru G. af Klintberg, brukspa- 
tron A. Nordensson, professor P. G. I%os6n, fröken M. Silow 

'. samt fröken C. Wahrolin. 
Reuisora. hafva varit : häradshöfding A. Lundvall, fru E. 

Odelberg och fröken A. Rossander samt re2iisorssz~2)p7eainter: d:r 
W. Swedbom, revisionssekreter W. Cppström och fru S. Wising. 

Förvaltni~sutskottet, som för ett år i sender utses af sty- 
relsen, har bestått af ordinarie medlenmar: riksantilrva.rien Hilde- 
brand, fru Adlerspwre, fru Ankarsvard, f i ~ k e n  Forsell och d:r 
Nyström samt supplranttr: hofintendenten Börtzell. froken Dahl- 

- .  ' gren och fröken Hjelmerus. Utskottet har under äret sam- . manträdt 9 gåmger och styrelsen 8 gånger. 

Vid flera tillfällen, da de kvinliga intressena va.rit hotade, 
har förbundet känt sig manadt att  ingripa. 

Ett viktigt inlägg har shlunda g,jorts i en £råga, som närs 
berör den svenska kvinnan, nämligen det förslag till nytt vigsel- 
formulär, som förelåg inför 1893 års kyrkomöte, ett förslag, 
hvilket syftade till att  upphäfva den moraliska likställigheten 
mellan man och hustru, som vår brudvigsel af 1811 ensamt af alla 
kända kyrkliga ~igselformulär 'betonar, för att  i stället &terupp- 
taga den gammaltestamentliga domen. att  hustrun skall vara man- 
nen underdånig. Den serie artiklar i Dagny, iifven i sartryck till- 
gängliga, hvari påvisas det reaktionitra i den föreslagna än- 
dringen och framhålles företrädet af nu gällande formulär, 
bidrog utan tvifvel, såsom ett uttalande från kvinnorna själfva, 
till d@ nya förslagets förkastande. 

Afvenledes har förbundet ådagalagt sitt intresse för tele- 
grafisternas sak och gjort en utredning af fiågan i hvilken 
mån det nya förslaget till omorganisation af tele rafverkets % stat skulle komma a t t  drabba vid verket anstäl a kvinnor. 
Resultatet af sina undersökningar har förbundet genom sin 
tidskrift Dagny bragt till allmänhetens kännedom och genom 
att  till representanterna vid 1894 års riksdag utsända nämnda. 
artikel i särtryck, sökt vinna dessa för sin uppfattning om den 
för telegrafisten försvårade ställning, som innebars i det nya 
förslaget. l 

I detta sammanhang k8 anmärkas at t  förslaget fallit inom riksdagen. 



Förbundet vidtog desslikes' åtgarder för a t t  få till-stånd 
ett kraftigt uttalande mot en i Akademi.sche Blatter intagen 
artikel, som riktade ett skarpt och obefogadt klander mot de 
sven skal lrvinliga s t  ndentern a. De protester, 11vilka af profes - 
sorer i Upsala samt af U sala studentkår ' aflätos i denna fråga 
meddelades genom förban et tyska ~kvinnoförei~h~gar i syfte a t t  , 

af dem spridas. 
5) 

Behofvet af ett lararinnehem i Stockholm, för såväl iit- 
landska som svenska i lärarinnekallet 'arbetande lrvin.nor, har 
äfven varit föremål för styrelsens behandling, men hurii nära 
detta önskningsrnål an ansågs ligga förb~~ndet, kunde det 
icke &taga sig a t t  pralctiskt arbeta för planens fcirverkligande, 
emedan .dess tid och medel redan voro så strängt ZIP tagna. 
E n  sjä1.fständig komité har nii åtagit sig detta värf o& söker 
med nit ocli intresse föra saken'franiåt. 

För kvinnans deltagande i det konimimala l ike t  -genom 
användande af de rättigheter lagen härutinnan tillerkänt henne 
och för hennes inträde i skolriid och fattigvhrdsstyrelse: har 
förbundet som vanligt sökt verka.. 

Genom af st, i els en utsedd representant, friherrinna11 Thor- 
bi& Rappe, har jörbundet låtit sig representeras vid de stora 
kvinnokongresserna, som egde rum i Chicago i samband med 
världsn tställaingen. 

Till förbundets förfogande hafva under de senaste &ren 
ställts 3:ne stipendier för genomgående 9 Björnsnas' hiishålls- 
skola ocli liar det. sista af dessa sti endier 1893 tilldelats frö- 
ken R. Ressmm. Det stadiestipen&urn frih enskild donations- 
fond, soin hrligen utdelas, har under det ghngna året uppbiirits 
af fröken 81. L. Gagner. 

Förbiindet. har a t t  tacksamt erkänna emottagandet af föl- 
\ 

gåfvor: af cl:r W. -Svedbom Qvaraströms originalbyst af Gefvor. 

r e d d a  Bremer; af fru .A. Retziiis en af gifvarii-inan egeii- *Fde 
biindigt modellerad byst af FredrLica Brenier; af olika gifvare 
diverse slrrifvelser fiåii Fredrika Rremer ; samt af Damkommittén 
for den svenslia 1ivinnan.s deltagande i v%rlds~~tst~Uilii~geii i 
Chicago %tskilliga för de internatioilella hvii~noko~~gresserna 
afsedda tr,yclialster Iivinnans sociala ställning och verk- 
sainhet. 

De till. förb~~ndet öfverläninade peilniilgegaftorn.a utgöra 
tillsnminans en summa af h. 457: 50, på följande sätt fördelade : 
Af onänm.cl, till iiiiderstöd,jande af de under 

h e t  påbörjade fältslitirslc~irserna ............... kronor 200: - 
Af fröken A. Stexky, för srzmma ändmA1l ...... » . 95: - 
Genom frii R. Haglund, sti endium för genom- 

gående af Bj örnsniisl hnsf ållsskola ....... .... 3 150: - 
Ö fverbeta1nin.g genom div. p ersoner till förbun- 

................................. dets allli.iläiliia kassa 1% 50 
Siimina kron.or 457: 50 



För de g å - h r ,  In~iU-a lailiiiats till de olika afdelniiigarna 
a inom f'örbundet ocli som ej h@tt i den alliilämia kassan, redo- 

visas i clessa afdehingars siirskilda berättelser. 
Utliimnancie af Sum.man af ur fiirbuii(1etx finider utläiunade fiirlagsliii upp- 

lP". gick vid 1893 3rs slut till kr. O,57$ fiirdelade p i  l4 personer. 
.Tvänne nya Sån (det ena for fortsättning af stutlieib, det andra 
for affärsverksanihet), t$xmmtin x utgi jraude 2,000 kr. 11 tifvti 
uncler aret utlän~iiats. A äldre laii har, A mdra sicla,n? ett he- 
lopp a,f 1,075 kr. i~il)etalts. 

FörOun~let.~ f'onrlcr liafi-n iippkoiiiiiiit dels siolliiiida att, i 
öf~~ereiisntäniinelse iiletl ntridgtii.iia. inträilesat'giflter - h l i i  och 
med lS90 elidast liälfteii däraf - oct i s t a d i p  l etlaiiiiit ers af- 
gifter foiicl.erats, dels geii-oiii ti llkonisteii af fin S. Wliitloaks 
sti encliefoncl. Dessa fonilers saiiiiiiaiilagtla 1,elopp eller, i i i d  

m a ra ord, beloppet af föi.l,iiiitlets kapital utgijr kr.  13,617: 7; 
mot kr. 14,602: 25  id iitg5iigeii af' 1892. 

Stipeiidiefoiiilerii~ ocli s,jiikkuxsails fi)iitlei* l)okf(ii~as särskildt 
och redogörelse för desaini1i;i fiiljer. 

44 oinbind .ha.t'w I,& skilda orter iiioiii luiidet wrl;lit i fiji.- 
1)iiiidets iiitressen. Deras iiaiiiii iterfiiiiias j hi l .  1. 

i?!'ör~unclsl>yr;\ii. Förbiiiideta hyr& Liar fortf'arciide förestatts ;t-t' friikeii G. 
Adelborg, pla.tsffirineilliiigei~ af fi.iiken T. Geijer, ktissaii af frii- 
kea U. Hamarsköl il. odi platsf(i~*iiietlliiig~~i iiioin sej iikrfil-(le11 
af fïökeii S. Ulrich. ByrAn liar ilfveii t'iitt piilkiia frivilligii 
arbetskrafter, - hvilket varit siirrleles vii lkoiiiiiiet. (Iii göromalen 
stniidoiii hopat sig. . 

Till byråns 5liggandeii hör bes.c.araiidet af de frtigor, soni 
fi.an~&ill.a.s angieiide larokiirser ocli ai.betsonir&ieii tillgängliga. 
för kvii~n a.11 och diirinecl sa~u~~ai~liaiigaiide ! )e~nödaiiden att  fiir 
Iieiine öypiia nya verlisainhetsfiilt. Det är at t  hoppws, at t  denna 
gren af forbiiiidets ~.ei.l~samliet s l d l  verka iippfostraiide 
för den unga kvhiiaii, i det maii alltid siiker för lieiiiie fra.ii1- 
1iG.lla nödviindigheteii af, at t  geiioni reikliga kunskaper och ge- 
digen iitl~ildning s ö l a  puiidliigga eii tryggad ovli gapaiidc 
existens. Erfarenheten visar iiändigeii dagligeii aiider arl~ctet 
vid platsförnedlingeii, at t  de, soin offiat tid och pengar %I- at.t 
inliemta gruiidliga lmiskaper: vare sig i praktiskt eller teore- 
tiskt afseende, mycket lättare kunna gijra sig gillande inoni 
den stora arbet~ma~rlinadeii än den betydliga kontingent af ar- 
betssökande, so111 ej lart &got ordeiitligt, men kuiiua )>litet af 
hvarj e D. 



~ässkil.dt bör tra~h&llas, a t t  f~rbiinilet sökt ve&a för- . 
kGiniiiwis iiitrade P ~ L  de praktislra ha~~.oionia~,. shsom bokbindare-, 
snörinakase-, . tapetseixre-yrken a 111. fl. Ev:iimors iitbilching föl:. 
txädgAsds~i~&sta~re-yi.lret 1ia.i: fortftxrailde varit ett wm-n.t .önsk- 
.iiiiigsin8d fös for1)iii~clet ; t y ~ a r r  hm denna sak icke vunnit. cleii 
ans lut~~ing den. förtj anar och detta e:h.nr ii förile:l.+rnal äro stora 
och öfverbef'ol.lii~.iii g pi, deii 11 a baim hittills icke vari t a t t  I~efasa~. . 
SBsorn ett 'l.ycldi.gt tetkeii för frniiiticleii betraktax darelnot föl:- 
bundet det ffii:h&llan det; akt annu en. iing 'f vi.i:~.~i.a ii1 träd t pb 
irpotelrasebmi.tm, i det gen oin. foi:bun.clets be111.ed.1 ina en. i. lmcls- 
orten bosatt 'potekaae eiiiottagit henne som. el ev. 

Frkgor i elioiioiaiska och. ji~riciiska iimien hr~fvit i lilili.et 
ined föregheiide kr ' .inkoiiiin.i.t till. 11,yr5m, Ii vi1.k eii I i i.r ittt allt 
fortfaran ile tacksitint ei'l<ä.nna, ' de Gel ocli. den lij alp, i1e.n &tt 
rno ttnga af fiainsthen cle fack.iii.a.ii. in0~1.1 de nan i ii <l a o i ~ i  i:.: CI J C I ena. 

Blanc' öfiiga a,i;eiiden iii.ar1ias : förfrHI~iiiiigiw fr6n flera, friini- 
rna,n.de 1a;iicler a~igBen de .fös'buii ilets orgaiu.sa,tioii oc1.1. aVibetssät t 
m. III., ar1g8eil.de föreningar oc'lz Iiroaastal.ter i Airi eidia, Eng- 
I and, Sc11.weita ocli a,n.di;a1 l am der, aaig&e.n de sveriskal l ageiisbe- 
s tänirnelser i vissa f'a1.l med sai~s:lii.'ldt aikeenile p A lwi.i-~.iiaiis s t&U- 
ning, m. fl. fiBgor, som p$, ett eller. etiilat &tt knrme anses 
sammanli an ga ined t'örbuii clets p r o ~ a m .  

Pl.atsförmedl.inge iitvisar. följ a11 de resnl.tat : 
Antalet inskrifiia ~i!betsgi.f%are .. . .. . ... .. . ... .. . .. . . . . .. . .. . .. . .. . 44.0. 

>) » cubetssöl~~n.cie .................................... 581. 
172 eibetsgifvt~re och l89 arl~etssökan.cle ha,fira Atertagit, 

sin aiisökaii . Saiiiin.ai~lagcla beloppet af ksl.öii.e:i: för ile genoiii. 
b y r  A m  föörinecllacle platserna, iippg"1' till oi~~lcrin g 38,000 :lo:. 

D 

Al.- för h liar antalet 8. byxhi aiinzal.cla ccrbet.s,qifi:cm stigit 
- ett glacljaiicle bevis .:p& slli1-1aii11etens fcirtimenile: Ile a h d s -  
siikactndes alntal liar icke ökats i srniina proportion «ch detta kali. 
vid forstit anl~l.ickeil sy lim mrrt eii fördel. Nlei i wfi:'~i:~eiiheteii. 
B B yrkr1   is as, a t t  förrn et l 1.am det af platser flji.wkr~s om. adalet, 
~ik1etsgif17a,öre oc'h. ~r l~etsaöl~a~i~de '  gr. ad.lt för lika!. .Det blii: d,' o f t a  
onii$ ligt, a t t  blan d de saantidigt a~mal.di, fin 11.a cleiii, soni. :iliot- 
s-mm l~.va,~d.eras a~~spreik, och ti1.l fd.' cl daraf 1c.11ii.iia ].&ii-~.pli.ga 
för s ~ a g  ej idltid läinrias f r b  bgr &.n'. b e t  stora aiituiet ai:~ 11iä.1 
iiingaa~ oni ]?latsex, soin Btertagits, torde llafh, sin grund i detta, 
firli;ii11a8nde. A t t  mtiilet aa:l~etssökaaicle icke i~i: stönle, .Iran m- 
turligtvis icke bero af brist p& dem, soili~ beliöfva. och vilja ax- 
beta, utan oi:sakeii torcle viil fil sökas ila.ri, a t t  de a;i.lietssöli?iide 
numera lart sig att byram stiiller höga forcl.ringa1: p6 si.ii.a ar- 
betssökaiide, dessa ink ha1f'v'va iitbilclat sig för pr?lctisk eUer 
teoretisk verksa~iihet. . . 

Bysiin liar under 1.3 varit i tilifklle a t t  tillförsäkra sig 
en. koil lijä.lp vid förmedlingen alf platser för utländska lärarin- 



nor och bomer. '1M:lle Loiiise Andrik, iiifödd Schweitziska och 
sedan flera år larariima i Sverige, har nämligen beredvilligt 
åtngit sig att  egna tid och krafter &t delma sa.$. 

Afdelningen för mzskaffarde af ~jzr7is7iöt~rskw liar i 366 fall 
' förmedlat sjul;sköterskas a.nstallning för längre eller kortare 
tid. De sköterskor, som genom byrans bemedling erhiillit fasta 
platser vid sjukhus äro 18, med ett sammanlagdt belopp at' 
årslöner u pgaende till öf~rer 6,000 h. I 10 fall Iiafva vika- 

{ rieran de s öterskor anskaffats. A'italet under aret inskrifna 
sj uksköterskor har utgjort 66. 31Anga halsor&rds~~~iii~ider hafva 
under 1893, i .likhet med föregående Ar, riiiidt sig till byrån förna 
att, i hä.ndelse kolera skulle utbryta iilom vart land, kunna f& 
p&ra.kna sköterska att  omedelbart intriida i tjiinstgöring. Sko- - 
terskorna hafira ~mder den tid de stiitt till ile resp. h a l s o ~ ~ ~ c i s -  
nämndernas förfogande uppburit ett r. k. expeetancearrode af kr. 
1: -50 om dagen. På förbundets bekostiiad bevistade % hyrhi 
i n h i f n a  sjukskötersbor, som ej vor0 genom tjänstgöring för- 
hindrade, doktor J. Göransons föreläsningar angieilde koleran. 

Henistudiekoni- 
mitten. 

Heinstudiel~oimnittitii liar imder ilet gåugna aret Ii aft till 
medlemmar: fröknarna E .  Fries, G. Elf'ving, 31. Forsell och S. 
Leij onhiifviid samt fra A. Höj er. Liksom under föregående &i* 

bar expeditionen för afdehingeii handhafts 8 förlniiidets byrh 
af fröken Forsell nied tillhjälp af fiökeii E P, h g .  

17 elever hafva under Aret begagiiat sig af' n. k. fortsatt. 
råd och ledning för stiidier. Af (lessa hafila tv8 elever genom- 
gått tre kurser samt en elev trH kurser i sammaa iiinile. 

' Stiidieplaner h a f ~ a  lämnats fur ämnena allniHn historhi. 
kyrkohistoria och litteratnrhistoria. 

Bol;r&d. hafva lämnats för studierna af' svenska oc!h tyska 
språken. 

Reclogörel se for 1ie.ins t~~clieaf(leIiiiiigei~s raken skaper Ater- 
finnas ~uider bil. V. 

BokkommittBn. Granskiiingeii af för ba.rn o ch ungdoni afsedda böcker h ar 
under det gångna året fortgitt efter ofiirändrad plam. Liksom 
under föregående år har bokkommitt811 s ~ ~ ~ ~ ä 1  i Dagiiys julhiifte 
som i separattryck delgifvit . allmanlieteii de onidömen, som af- 
gifvits särskildt öfver till jiileii utkomim barn- och ungdoms- 
.böcker. Vid sainma tid iitgåfvos af\-eii förteckniiigar öfirer un- 
der året granskade och godliända böcker. At t  alhiinlieten allt- 
j amt med iiitresse omfattar denna förbniidets str&fvan att  bi - 
draga till friimjandet af en sund läsning för dir iiiigdom, diir- 
om torde de talrika förfiågningai. angående valet af böcker, 
som till byrån ingå., bara ett ojä.faktigt vittnesbörd. Shsom 
bevis därpå vågar kommitt &n ock &nse de framstalliiingar fra11 
enskilda personer, som den under hret fatt. mottaga, nädigeii 



a t t  län111.a anvisning p& böcker, lämpliga för ett bibliotek af- 
sedt för folksliolebarn, samt att  uppsätta förslag å böcker, lämp- 
liga för ett bibliotek för kroppsarbetare: Båda dessa uppdrag 
har kommitten efter bästa förmåga utfört. Däyjamte har ock kom- . - -  

mitten såväl ni~~ntligen som skriftligen tillha~idagå.tt författ% ' ' 

rinnor och öfversättari~~nor på af dem framställd- begäran med , 
upplysnia.gar. Förbundets bokförråd, som är stäldt under kom- 
mittens vård, Bar under det förflutna året genom frikostiga 
gåfvor från herrar förläggare vunnit en icke obetydlig tillökning. 

KomnittBns meClleinmar hafva varit : fruarna E .  Ankar- 
svärd, H. Anderson, B. Nordenson, fröknarna L. Engströin, M. 
Forsell, G. Hj elmenis samt bokhandlaren H. Sandberg. 
. . Förbundets tidskrift Dagry har under år 1893 ntgifvits T+Hften 

efter sainma plan och under samma ledning som näst föregäende år. 
Tidskriften h& således redigerats af en af' förbundet utsedd redak- 
tionskommitté med fröken Lotten Dahlgren shsom redaktris samt 
med förbnndets ordförande, fruarna Ankarsvärd och Kerfstedt 
samt fröknarna L. Engström och M. Cederschiöld såsom kom~nitth- 
medlemmar, hvarj änlte fru Adlers arre godhetsfullt så långt B heniies tid och krafter det tillåtit eltagit i kommittens arbete 
och lamnat värdefulla bidrag .till tidskriften. Efter hvad . af 
förbunaets räkenskaper synes, har Dagnys ekonomiska ställning 
under 1893 ej obetydligt förbättrats. 

Af viktigare i tidskriften förekommande artiklar ni& iiim- 
has : Om fosterbarnsindustrien )) af medicinaolr%det Wawrin.sky ; 
»Vigselforll~uläi.et (flexa ,ii psatsex) af Essel.de ; » Opinionsytt- 
ring i sedlighets frågan^ ; r8en kvinliga  folkhögskolan^ af fru 
Bhhtll-Holnrljerg; »Smiisliolan och 1äïarinnoi.lias a0flöniiig)) ; »De 
svenska allinogeflickorna och utvandringen till Daninark)) af 
Gertrnd Adelborg ; B Sj ukvåden på landsbygden)), ; r Det svep- 
ska kvinnoarbetet i15 Chicagoiitst~hingen~~ samt ~Bref  från 
Chicago)) och xIntr ck från världskvinnol~ongresse~i~~ af Th. R.; 
»Flicksl~olernötet i I i indr af Ellen Fries ; ))Ett lärarii~nehem i 
Stockholm » o. s.. v. Vidare har tidslrrifteii inn.eliRll.it lefiiads- 
och minnesteckningar öfker märkliga kvinnor sisom Camilla 
Collett, A. Ch. 1~effl.m di Caj anello, dóna Emilia Pardo Bazan 
:m. fl. samt meddelat recensioner och nnmi%lningar af nyutkoinnat 
böcker. Cecile Gohl, M. Anholm, M. C. (fru Mathilda Schiött) 
och fru F1eetwood:Derby hafva lamnat intressanta resebref £rån 

' skilde delar af världen, hva~janite Selma Lagerlöf, Anna A. 
S-d, m. fl., med berättelser, skisser och poem bidragit tillfyl- - . 
'landet af den slrönJitterära afdelningen. Med stor uppmark- 
samhet har tidskriften följt ril~sdagsförha~idli~~~axna för s& vidt . . . 
.de rört kviimans intressen, hvasförutoin meddelanden från Pre- 
.drilra-Bremer-??örbundet 'och talrika notiser från såväl in- som 
,utlandet gifvii ' läsaren tillfälle a t t  följa förbundets verksamhet 
och 1893 å& viktigaste tilldragelser inom t vin no världen. 



NjukvQrdnkor.i- 
mitMn . Under Ar 1893 liar af Fredrika-Bremer-F~rbtm(Iet s styrelse 

en Iiommitt& bliflvit t.illsatt i syfte a t t  \verka för en förbättrad 
- qjnkvård hufn~dsakligen & 1ancIsI)ygden och uppdrogs kt koni- 

mitten, a t t  ut arbet.a sta S gar och orcliia kiirser f ~ r  it'childmide 
af s: Ii. faltsk~r-~jiiksköte1'~1~or, livilka luirser skulle gora dessa 
sköterskor saiskildt lanipliga för sjukviird inom afkiigsna orter 
p& landsbygden. IIorrunit.tBn! som afvenledes fick sig anför- 
trodd högsta ledningen af ilen platsförmedling for sjiiksköterskor, 
livillieii under flera &r ined fi.mig&iig fortgiitt ti byrån, bestar 
af följ ande personer sisoin orc7imric medle~~iriiar : Frn  S. Adler- 
sparre, ordföra.nde, fru E. Aiikars~-#u?, fru A. Bexelius, frö- 
ken M. Leij oiiliuf~~iid, fröken A. Sterky, selireterare ; samt shsoni 
slcppleco~~ter: fröken X .  Silow ocli fiiikeii S. Vlricli. 

' Under h e t  hafm till' koiiiinittéils sekreteritre, lirilkeii 
a f h n  iir föresthidarinna. för faltskarskursen, iiigiitt ett stort 
an tal skriftliga och muntliga firfiiigningar . 

Sbsoin ele~ei. och aspiranter .\-id narniida.. fiiltskarskws 
ha.fi7a följande personer blif~~it. a.iitagiia: 

Fröken S. Hansson, soin efter genumg&iigen (i mltnaclers 
elevlrurs vid Akadeinislia sjnkliiiset i Cpsala, under Z år varit 
anst.&Zd soin öfversköterska B Kristianstads 1asaret.t; fröken H. 
Löf'gren som iiuieh a8ft h~smoilersbeftrttning d Willieln~sro hem 
fir epileptiska barrii ; sanit fröken A.. Callmh, som geiiomgiitt kur- 
ser i massagebeliaidling, anatomi ni. iii. 

Genoni ralGilligt tillrnötesgiieiide af vederböraxide hafm 
tvaiine af förbiindets aspiranter f5tt genoingli. hi's  i sjiikvHrt1 
i% 'Sah1)atsbergs sjiikhus ocli en af fchktiiets elever raktislr 

K1ur.s i Iri.rmgi pR Serafinierlasarettetu kirurgiska polik E 'nik 
Till 1894 Ars Iärolturser liati-a tväiiiie asphmter blifyit 

an tagii a. 
Af forbiuidet.~ uteraiiiinemde faltskar-s,juksköterskor hm 

iindei. kret en i följd af olyrkshilndelse afiidit och liafva från 
framstaende personer iiioni deii ort. dar (len aflidxia verkade, 
till förbundet ingiitt goda vitsord om lieiilies pligttrogna arbete. 

Redogörelse for platsförniedlingeii för- sjuksköterskor åter- 
fiimes i cleniia berättelses nfdeliiiiig oiii byrhis verksamhet. 

Kommittfii för 
i~treilning af Je 

.Koinin.ittéii för utredning a f  de till Da.~inia.rk utvanchalide 
till nalllllark ,t. allniogeflickornas stallning och arl~etsföA8Ilaa~~~lexi har iinder 
vrndniic~e mogeflickoniar d l -  året iiismikat uppgifter rwig&ende deii föräiidring. som under de 
efillning ocll l&.- senare Aren iiitraclt med afseeiide & denna utva.nhing. 
bet~förtibl1:rn- 

tleir. Så,val skrifvelser fraii pastorsämbetena i ile ftirsamlingai, 
hvarifrh iitvadring iiiest eger ruin soin ock Min » Daiisk Kinde- 
samfunds autoriserede F~estekoiiton lemiia det glädjande vitt- 
nesbördet., &t iitvandriiigen fiAn Sverige till Daiiiiimk under 
(le seiiare iailen betydligt afkagit . 



E n  tippsats, som i ämiet sk~efs  för förbuiidets tidskrift 
Dagny, har sedermera blifMt i särtryck ti11sa1id pastorsäliibe- 
tena i ett stort a n t d  d söclra S.veriges f~rsa~i~ilingar. 

Kost~is~derna för tryckning och s~~riclniiig lzdva bestridts 
af' ett af Patriotiska sällskqe;t för detta, a.11 dasn.bl l einnaclt an- - 
slag af 150 kronor. 

Sa~iikvärnsl~omnzittitn b.m under föreg8eii.de &n. bestiitt a,f: Saml<viimslioiii- 

fruarna Börj eson, Ceclerbl.orn, Jolin och Ulmia&. samt ama- 
nuenseii Folclrei;. Det sedvmiliga, vAssainkviiiiiet, som. .vasr af- 
sedt a t t  anordnas siisom utfärd till Drottiiiiigho.l.lri, i~z8ste t. f. 
af mellan koniim Iiiii der i~istillas. Hös t s~~k~~i imi .e t  egde där- 
emot i vanlig orching rum och a.lbnaiheteit visade sig lifligt 

det af kommitterade nppgj orch progn~inmet för nii- L 

Bil. % 

Fredrika-Bremer-Förbundets ombud år 1893. 

Anclersson, Hilding, f. Bergen.sti.BJ.e, fru, Vexiö. 
Bergsteclt, Aii~aiida~, f~:ö:lreii, Arbogn. 
Brancll~erg, Aiiiia, fru, Laln.clsliroria. 
Broberg, M., fru., F i l i p h d .  
Brimdell, Ktxrin, frölceri, SnriCl.svn.ll.. 
Bur~~za~ii., H.~11cta, frölren., LrileK. . 
Dam.ielsson., An im? &öken, kr ist in el:^ a,i;irii~ . 

'!'De Lnvrtl, Ebba, h k e n ,  Sö clerh nnui. 
Edelstam, Axeliii.e, firn, Wgliöpiri . 
Edstri~m, Maria, fru, Fridhem, kx&mdl.. 

- Ekevall, Selma, fru, SkelleRea. 
Fischer, Lotten, fru, Elc.eber.g$ Lidköpiii g. 
Fischersti~öm, Anna,, fröken., ha8r1skrona.. 
Florén, Aiiclriette, f r~ i ,  Nari.estail. . ' 

- Grape, Augnstat, frii, Ui.ii.eB. 
:~:Gör;lnssoii, Sopliie, fröken, Lar~idskroiiau. 
Holm; Siri, fröken, Lule&. 
Holmgrei~ , Ami-BIargret, ih, Upsala. 

 johan hans so ii., Rosin.r~, f. (3-rczf'stroni, fni, UmeL d 

Jul.ia , Aniial, fru, Säter. 
Krusenstj erna, v., Fredrique, frii; Eskilstma. . - 
Langlet, Mathilcla, fru; Ups~la .  ' 

Lewenhagen , Anna,, fixi, i\lalnzö. 
Lilj ebaclr , Jens y, fru, Iiapasaiida. 

' i Da med * betecknade hafvn under aret nfaagt sig oiiibiiclsskapet. 



Munthe, Maria, fröken, Ystad. 
?Ny mann, Augusta, fröken, Göteborg. 

' 

Osterman, Marianne, fröken, Lund. 
Pilil, Aiirore, fröken, Norrköping. 
Renborg, A h a ,  'öken,. Osters~md. 

s'Renborg, Hildiir, fröken, Lidköping. 
Runderreii, Charlotte. fru, Karlstad. ' 

RydhYg,  ari in, hu ,  '~en&sborg. . 

Sjöberg, Hanna, fröken, Falkenberg. 
~Jöcrona, Helena, fröken, Helsingborg. ' 

' 

Sjögren, Anna, fröken, Karlshamn. , 

*Sterky, Ameline, fröken, U sala. 
Strömberg, Emma, fröken, $arberg. 
Teiigströrn, Olge, fröken, Venersborg. 
Thorsbea., Fredrika, fröken, Neder-Luleå,. 
Trybom, Elin, fröken, Skara. 
Uggla, Sophie, fköken, Borås. 
Unger, Hedvig, fru, Hi.torp, Norn: 

. oersteegh, Inez, fru, Hernösand. 
Akerblom, Emelie, frii, Falun. 

Styrelsens för Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa 
Arsberattelse till årsmötet 1894. ' . 

Sjukkassans verksaii~het 1.lar iiider &r 1893 fortgått och 
utvidgats p& satt följande siffror utvisa: 

Delegam.es antal, som vid 1892 års u t g h g  var 208, hade 
vid slutet af 1893 höjt sig till 214. Under hret har ett sam- 
ma1iiLagdt belopp' af 2,565 kr. shsom sjiikhj&lp utde.l.ats (mot kr. 
3,477: 50 föreg8eide hr). . 

Mcdleiumnriies antal. . Sjukhjiilp. 
Ar 3.887 ...................... 97 . .  krokor 1'59: - 

>) 1888 ...... :. ......... .-. ..... I36 D 694: 50 
B 1889 .; .... : ................. 3.53 . . 1,524: 50 
)) 1890 ...... .....,... ......... 188 e N 1,444: - 

1891 ........................ 199 8 1,864:50 
3.892 ............. .: ......... 208 N . 3,477: 50 

D 1893 ........................ 21.4. . . D 2,565: - 

\&i qix; -5 4 
R De med R' bcteckiinde iiofvn iiiider .hret afsagt.si& o'mbudk8.iiapet. 

. . . . . . .  



För kassans kapitalställning, utgifter och inkomster redo- 
visas i kassaförvaltarens rapport. 

Kassans expedition har hållits öp en i Fredrika-Bremer- 
Förbundets lokal en g&ng i veckan, Kvarj ämte anmälningar 
mottagits A denna lokal kl. 1 1 - 4  alla dagar. 

I afseende på inträde i kassan gäller fortfarande: 
att. kvinnor, tillhörande de kategorier, för hvilka kassan 

~ ~ a s n l a ~ t  varit afsedd, utan vidare vinna inträde tinder förut- 
siittning af rent 1.älcarebetyg : 

att för iiitradessölcande med' kvalificeradt läkarebetyg af- 
görandet ligger hos de tre läkaxe, som tillhöra Styrelsen, samt 

att i öfriga fall Styrelsen i sin helhet beslutar. 

~assa%&altarens redogörelse lyder som följ er : 
Vid 1893 &rs utgång utgjorde sjukkassans 

Ti Elg&figar : 0 

Fordran i Stockholms läns sparbank ......... ; ........... 2,666: 44 
w i Intecknings-Garanti-Aktiebolaget ............ 540: 38 

1 S:t. Eriks Bryggeriaktiebolags 4 ' / a  % ob~gation ... 1,000: - .z Allnlanna Hypoteksbankens 4 l/2 % obligationer ... 2,030: - 
A löpande räkning med C. G. Cervin.. .................... 52: 11 
Kontant ......................................................... 78: 47 

Stiinma kronor 6,367: 40 
.s' 

S7tgïder ; 
Försakringsfonden vid början af 1893 ...... 4,461: - 
Reservfonden D . w  . W D ....... 80 5,284: 80 -- 
Saldo: kapitalökning under året ............................ 1,082: 60 

Sunma kroizor 6,367: 40 

. Ofvanst&ende 1rapitalökni.ng har uppkommit p& grund af 
följ förhhllande mellan inkomst och utgift : 

Qtriidesafgift för 22 medlemmar,. daraf 2 förnyade.. . 97: - 
.............................. . Arsafgifter för 214 medleminir 2,873: 51. 

....................................................... Straffräntor 9: - 
................................................ Eäntor (influtna) 267: 86 

.............................................................. Gåfvor .: 312: - 
Statsbidrag för 1891 och 1892 .............................. 249: - 

Summa laonor 3,810: 37. 



utgift : 
Sjukbjalp . i ....................................................... 8,565: - 
Afskrifniiig i% obligation ....................................... 20: - 

a Kontorsutgifter .......................................... :',u: 7 0  
.......................................... -Hyra för 1802 86: 07 122: 77 

. - - -. - - 
........................................... Saldo i kapitalökning 1,082: 60 

S m m a  honor  3,810: 37 
Iiiventaarierna, bestaende af riikenskapsböcker och skrihate- 

riel., äro ej iipptagna i n&got viirde. Fröknarna d. Roos, d. Pabri- 
cius, T. C;ei,jer och Elsa Gyliliiii Iiafva under det förflutna året 
med iippofiande nit och mycken slrirkligliet skött kassans re- 
gistrering och ekononiiska expedition. 
. Stockhol.m den l februari 1894. 

C a r l  IidysPröm. 
Knssnförvaltnre. 

O Ofvanstte~ide redo~~isiiing ar af oss granskad och riktig 
liefunnen. 

Stoc.khoh den Z mars 1804. 

H i Ida C'asse77i. C'. E. E:!f'ui~g. 

Poiiclernas stallning inses af följande af kassans ordförande 
iitarbetade redogörelse : 

Enligt en af undertecknad 1-erkstald beralining af fon- 
derna till Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa voro dessa vid 
böqj an af- hr. 1891 fil j ande : 
Försäl~ri~~gsfonde~i .................................... kronor 5,435: - 
Reservfonden.. .................. .;. ...................... D 932: - 

-h 

livilfet tillsammans inotsvarar kassans förniö- 
genhet i belopp af' liela Iiroiior nämligen 6,367: - 

S tock11 olin den 1% febriiar; 1 894. 

P. G. Rosén. 



Kassaris styrelse har under hret haft följande samman- 
sattning : 

Ordinarie styrelsemedlemmar : 

. Professor P.. G. Ro&, ordförande. 
Doktor Carl Ni~s tröq vice ordförande och 1~assafö~ra.l.tai:e. - 
Fröken Theresa G e i j q  sekreterare och tjfiiistgisrande vid expe- 

c1:itionen. 
Fröken Awm .Koos. 
Medicinalr&d et D. Pontin. 

Suppleanter: 

Fru F. Lybeck. 
Fröken G. v092 I-'%oï~~p.eu. 
Professor O. Smzcla7r7. 

Revisorer : Revisorssuppleanter : 

Fröken H. CaseZiri. Prölrei-i. A. l i u b ~ i c i ' ~ . ~ .  
,fverst,elöj t n  alit C. E. Elfill.92g. P1:ökeii A. 3)ah7stlrö~n. 

Styrelsen tillhter sig slutligen erinra': 
Det betyclliga belopp af 2,565 kr., soni. un.der Aret utgktt 

9 forin af sji~l&jä.ip, visar B erm sidan det gagn, soni ileleganie. 
haft af sin. delaktighet i kassan, samt 5 alldra sidan öiiskvard- 

. heten af en. större anslutning til.1 kassaii, piidet at t  cle~-i.sa~iiin~ 
därigenom iinniin biittre iin .flör niirvnrande mikte 'blifva i stc'nd 

.att basa s& betydliga ntgifter. 

Re.i7isioiisberättelseii lyder soiii folier: 
Uizcl.ertecknacle, iitsectdcz i:evisorer at t  gimska Fredi:.ika- 

Breiile]:-Förl~uiiclets sj ukkassas för val tniilg och räkel1 sliaper 
hr 1893, f& Iiarin ed efter f11ll.gj ordt uppdrag, därom a,S'gifv:\, 
folj ande berii-ttelse : 

Beträffande t i l lghgar . och sk~ildei. samt inkonister och 
utgifter f& vi Iiänvisa till kassaförraltarens, med rfikenslcapei.nn 
fullt öfvereiisst~inincz11de~ af oss godkända redovisiiiii g. 

Styrelsens af oss genonigh~giia pi~otok.oll, j&mte de r3äri 
omföm~lda beslut, h a f ~ a  icke . föraiil.edt till. n.hgon eriilran 5 
vår sida. 

Kassans riilienskapei. äro fijrda med utmärkt ordning och 
noggraniiliet saiiit AidMjcla af erforderligd verifikationer. Värde- 
1iandliii.garne äro förvarade i braiidfritt kassalivalf. 

Da ingeii anlediiing till anmiirkning föreko~ninit, fii vi 
tillstyrka, at t  fin11 ansvarsfrihet för förvaltningen iinclei: &r 1893 
måtte beviljas styrelsen. 



D& reservfonden vid 1893 års slut befinnes hafvi.stigit 
med 108 kronor, synes det revisorerna,. som. skulle det vilkoi;, 
hvilket enligt styrelse rotokollet af den 22 mars 1891 5 3 blifvit 
fäst vid beviljandet a F ' aflöning för kassans expedition, icke ut- 
göra något hinder a t t  för år  1893 likasom for år 1891 gifva 
någon ersättning för ofvannämnda arbete. 

Stockholm den 2 mars 1894. 

Hilda Casselli. 

Bit. III. 

Stipendiekommitténs årsberättelse for år 1893. 

. Stipendiekommitth -hm under Ar 1893 i likhet med före- 
gående &r haft a t t  glädja sig å t  ett intressant och framgångs- 
rikt. samarbete ined de in.orn de olika 1$1le1i verksamma 1ok.al.- 
kommittkerna, som dels genom upptagande af årsafgifter och dels 
genom anordnaildet af musikaliska och dramatiska soiréer till 
f'örmån för länsinsatserna af Allmänna Stipendiefonden, bidragg 
a t t  påskynda denna fonds fasdigbildande. 

Till denna fond har under året influtit kr. 5.180: 88, dess- 
utom har Vesterbottelis läns afdelning af Allmänna Stipendie- 
fon.de11 blifvit i testamente ihågkommen af f r a ~ ~ ~ l i d ~ i a  fröken 
Wiihelmina Fahlstedt i Umeå med den betydliga gåfvan af kr. 
5,000). 

Donationsfo~derna hafya ökats med ett belopp af kronor 
3,000, som af fröken Ellen Bergman öfverlämnats till den af 
henne stiftade slägtstipendiefonden. 

Frhi1 Donationsfoiidernst hafva under h e t  af Förbundets 
valnämnd utdelats trenne stipendier, Ilvaraf de tvanne större ii . 
kr: 500 å t  medicine kandidaterna Ellen Sandelin och Maria 
Folkeson, samt det mindre å l a .  400 å t  medicine kandidaten 
Sophie Holnigren. 

F ö r  organiserandet af nya 1okalkoAmitteer för stipendie- 
saken har sti endiekommittkns sekreterare under se tember och 
oktober måna S er besökt Jämtland, Ddarne och Sö i ermanlandi 
dar å flera orter inför' inbjudna kretsar redogörelse lämnats . 
för FrebikaBreiner-Förbwidet och syftet med dess stipendie- 
fonder. . . 

Samtliga stipeiidiemedel som under året iidiitit, uppgående 
till kr. 8,180: 88, hafva öfverlämnats till styrelsen för stipeiidie- 

' Då dcsso 6,000 kronor ej iimu utfallit, ing5 de ej i detta å,rs 
riikenskaper. 



fondernas förvaltning, hvirs ordinarie mecllenmarä~o : fru Anna 
Wallenberg, f. von Sydow, generaldirektör Alb. Andersson, 
fröken Matilda Silow, professor P. G. Rosh, revisionssekreter 
H. RohjSeb ; styrelsesupplm~ter : professor H. Gyldh, frö- 
ken Clara. Montelius ; vevisorer : expeditionschefen E. von der I 
Lancken, fröken Ingeborg Elfving, grossha~da~ren 0 .  Melin 
(riksdagsman från Göteborg), samt revisorssupple~nt: grosshand- 
laren M. Arrhusiander (riksdagsman fr&n Vesternorrland). 1 

Undertecknade, som utsetts att granska 1893 års raken- , 
skaper för de under Fredrika-Bremer-Förbundets vArd och in- 
seexde stiiende fonder, f&, efter verkstald granskning af de- 
samma, däröfver afgifva följ ande berättelse : 

Allmanna Stipendiefonden. 

Behållning från år 1892 ................................ kr. 69,697: 07 
Inbetalning af ombuden ................................ » 4,880: 88 
Gåfvor af fröken Ellen Bergman ..................... )) 300: - 
.Rantor ...................................................... » 2,944: 81 
Bidrag till forvaltnin.gs1costnaden från donations- 

...................................................... fonden » 48: - 
Summa kronor 77,870: 76 

Debet. 
Af betalning af förlhgslh .............................. kr. 1,000: - 

-. Räntor.. ........................................................ » 10: 83 
Utgifter för insamlingen (stipendiekommittén) ... a 936: 80 

» » loha~om1nitt8ers ordnande i landsorten D 250: - 
Utbetald Iifranta, .......................................... 200: - 

............................................ Notariatarfvode. » 5: - 
...... Hyra för skå i Stoclcholn~s enskilda bank )) 20: - 

Beh&llning t& 1894 .................................... 75,448: 13 
Summa kronor 77,870: 76 

Ofvanstående behhllning ar placerad uti: 
Andel i Kopparberg-Hofors Sågv.-Aktieb:~ för- 

bindelse ................................................... kr. 23,000: - 
Falu-Rattvik-Mo~a J&rnv.-Aktb:s 4 % oblig. * 14,000: - 
Aktieb. Bergman-Hummel & C:o 4 l12 % obl. w 8,000: - 
Helsingfors stads obligationer 4 l/2 :d, norninelt 

20,880 kronor .......................................... 20,358: - 
Bergslagernas Järnv. Aktb:s 5 % obligationer s 3,600: - 

D:o d:o d:o n' 1,400:- 
Innestående på u p- och alfskrifningsrakning i 

St~ckholms ~ n s I i l d a  Bank ........................ » 5.090: 13 
Summa honor 75,448: 13 



Donationsfonden 
utgöraiide en. geiiom anonym gifiare den 3/6 1890 bildad fond. 

Crt?&it. 
Beliål.l.ihg fr&ii h: 1.892.. ................................ kr. 32,428: 59 
U~dei: Aret i.nflutn.a rantor.. ............................ » 1.,448: 03 

I. > 

Surnii~a~. honor 33,876: GO 

Debel. 

U~ic1e.i: ixet ut11eta.ldti sti.peiidier ..................... kr. 1,400; - 
Hidrag till. den al.l.niäiui.a förvaltiiiiigsl<.(~st1i.aden. » 48: - 
:BehAlll.niag 151.1. b: 1894 .................... .;. .......... P 32,428: 60 

S~~inma Iwoiior 33,876: 60 
Demm l>eli:iJ.l iiilig &r placerad uti : 

Koppasberg-Hofor S5gv.-Alctieb. förbiiidelse ... h. 25,000: - 
5 st. Sundsvnlls steds o'l~lig.a,tioner 4 l/2 % ...... » .D,000: - 
PA, . cleposition i. Snii ~1s.v~I.l.s Ensk.ilda .13aiilc .. , ... » 1. ,800: - 
98, iipp- ocli ~~t~:sl;rifi~iiigs~:äl.i~~i~~.g i s a~n~na  11a1ik )) 628: 60 

S~imnin kronor 32,428: 60 

Ellen Bergmans Slagtstipendiefond. 

Oreclit . 
Behil.l.iiiiig frålii. iii.. 1.892 .................................. kr. 47,000: - 
G&fva, af fröken Bergman iiiider aret.. ...... : ...... n 3,000: - 
Under iotiet in.fliitila rantor .............................. B 2,330: - 

Bebet. 
Uiicler iset ~itbetalcla r$i;ritor .......................... kr. 2,330: - 
Reh.AJlniiig till 81: 1894 .............................. ... )) 50,000: - 

Sni~iinn kronor 52,330: - 
Denna 11ehBU-iiing är placerad uti : 

,b.erg.inan-H~m.~nel& C:o 4 l/2 rb obli8atioiier kr. 2,000: - 
A4n.del. i I<o-ppa.rherg-Hofors S$gv.-Aktieb. för- 

binclelse ................................................... » 2,000: - 
En af Forsbacka J-mi.v.-Abtieb.utgif~re~z förbi~idelse x 25,000: - 
Bergslageriias Säsiw.-Aktieb. 5 ,% obligationer n 20,700: - 
Iiiiiest&eilde h depoeltioii. i Siindsx7aU.s Ensk. Bank >) 300: - 

Srinima lrroitor 50,000: - 
Samtliga i berättelsen olmärniida var depa per, hvilka vi 

f~mnit  förvarade uti styrelsens kassafack i Stock f olms Enskilda 
B a d ,  äro efter vår öfvertygelse fullt betryggande och alla 
iitgifter ha.fva blifvit styrkta med oss förevisade verifilcationer. 



D$ styrelseii c%%$mte efter vhr uppfattii.in.g på ett mycket 
beröi~ivärcit s&tt iakttagit  förb bu ii dets D ekoiioinlSka intressen, 
är  det oss ett nöje att  tillstyrlx~ deiisamma fiill och. tacksai~t 
décliarge för 1893 års förvaltning. 

Stockholm den 26 februari 1894. 

Ingeborg Elfving. . Olof Melin. E. von der Lancken. 

Bil. IT. 

Styrelsens i ~räktreformförenin~en årsberättelse. 
I 

Draktreformföreningen står nu vid slutet af sitt åttonde ' 
ar betsår., och dess verksamhet har fortgått efter samme plan 
som. fisrut. 

Uilcler detta arbetshr Iiafva åtskilliga n, a modeller iitar- E betats. På senaste årsmöte visades och dis uterades en, för 
detta tillfälle, till styrelsens förfogande ställd turistdräkt. I: 
ansluti~ing till den förcln diskussionen lat styrelsen i april s. 5,. 
allskaffa en modell. - - - - - - - - - - - - - 

Då under årens lopp framställts anmakningar mot Bt- 
- pldliga af föreningens mönster, har. styrelsen beslutat en revi. 
sion af desamma. -- - - -. - - - - - - - - - - 

P& Hygieniska museet, dar en del af' föreningens modeller 
ar  utställd, liar förteckning lemilats p i  samtliga dess modeller. 

Hösten 1893 iitkoin i serien Svenska spörs~n&l ett litet 
häfte, med titel : Dez kvimzliya 7cliided~ii7cten, betraktad m- hiil- 
sans syz.zt9a7ct. I denna broschyr, författad af doktor Karolins. 
Widerströni, gifves , ett varmt förord å t  föreniiigeim modeller, 
och ej mindre än sex af dem äro där afbildade. För medel, 
sa~ninanskj utna af s t  yr  elseinedlemmar, inköptes 20 exemplar af 
doktor Widepströms nyssnamncla skrift. Tili Iivart och ett af 
föreningens ombud sändes ett exempldr. - Afven af en annan 

, läkare, doktor P. Silfverskiöld, har föreningen fått ett offent- 
1.igt erkännaizcle. I sin bok V& s7colu~z~/&~,zs 7zukovd~cl säger 
lian , i tal. om skolflicl~ors klädsel, at t  » driiktrefomif öreniii- 
geils %ol.clr&kt Iran härvid tagas till ett godt mönster)): 

Ehuru fördomar, gamla vanor och 1.ikgiltighet' alltjämt 
lägga hinder i vägen för Drälrtreforn~f'öreniiigens verksamhet, 
lin dock erkanilaiide och intresse frrbii inångn hhll konlinit deii 
till del. Förenii~gens modeller II afva vinnni t utbredning, visser- 



1ige.n ej I i ~ t i g t , '  men dock s&, a t t  de sn~Aningom t rängt  iii i 
a l l t  större kretsar. - - - - - Vid flere skolor, afven i 
la.iiclsorten, ~iivaiiiles föreningeiis rnoclell t i l l  slcoltli~&l~t. Hos 
fröken Olilsson beställas hXgeu  omkr. GO delade kjolar och 80 
reformlif. Hos mången torde okunnighet om livad föreningen 
&stadkoininit vara  orsaken till likgiltigheten. n n i m  i dag kan  
man . få höra det befängda pistiiendet a t t  Draktreformförenin- 
geils enda modell är den s. k. f reform kl ad ni ng en)) - e t t  plagg. 
som aldrig f~ inn i t s  bland föreningeiis modeller. 31totng.a sviifi-a 
i fullständig okunnighet om a t t  föreningen bland sina model- 
ler har utstyrsel för späda barn? full  up sättning försbarii  
1-5 år ,  skol-, grossess-, sport- och tiiristdräkt m. m. - Onsk- 
ligt vore, att de personer, som använda klader efter förenin- 
gens nlodeller, ville inga son1 medlemmar i föreningen och p& 
s& sä t t  stödja dess verksamhet. 

I Petersburg har föreningen att två medlemmar, namli- 
gen tvsinne af förestfindarinnorna i Catharinainstitiitet dar- 
städes. 

Föreihgei is  mönster och modeller Iiafm iifveii i Ar fiiii- 
nits hos fräken Josephine Ohlsson~ Hlasieliolinstorg 14, Stoek- 
liolni. 

Styrelsen har under det  g h g i i a  hret haft  följande sani- 
mansättning : 

A. Af Fredrika-Bremer-Eijrl~iinilet valda : 

Ordinarie medlemmar : l e m  Per : 
F rii ATr.r?lz9z a Beri cIrimoi?. Fr ii A nz67ie C.bc7emr7i iö7t7. 

» C'cr~o7n Bok7~~7. ;) I1w.3 H~t~ddr. 
D Jfcwia l3071'9?.. 

. Som ordförande har  fungerat frn Gurl i  Liiider, soin skntt- 
nliistm-e frii Maria Bolin och soiii p r o t o k o l l s t :  fisii 13lbii 
Gyllancler. A11 korrespoiidens liar oml)esörjtn af fröken Elsa  
Gylden. 

Stockholin 20 mars 1891. 



Revisionsberzittelse 

Uii.clertecl<iincle, af Dralctreforniföreningeii i i t sdda  reviso- 
rer, fib 11.armed efter företagen gxaiislining. af iiilierislia~~eriia 
från den 1:sta jan.uari 1893 till och med Ben 31.:stsl december 
sam1n.a &r afgifvs följ nide revisioiis73eriittelsc : 

&4.f böckerna framgAr, a t t  följ ande lionti under året lam- 
mt via s t  : 

......... Medlemsafgifters koiito : : ................... .. .. kroiior 177: - 
Frivil1.ig.a g%fvors ko11 to .............................. )) 8: 23 
Mönsters Boiito .......................................... » 32: 68 

. .Iiitresse konto ................................................ D 3.6: 25 
S~imnia kroiior 234: 1.8 

Följ aiicle konti förl~ist : 
Modellers koiito .......................................... lironor. 218: U3 
Allm anna ond~ostnaclers lronto ........................ )) 62: 14 
Annonser och trycksakers konto D . 32: 10 . .................. 

Snii~nzn l~roiior 33 2: 27 
'Föreni i~~ens  tillgiwigar, h ~ i l l i a  vid hrets böyj&. iitg,jorde 

la.  758: 49, beliipte sig vid krets slut till lir. 680: 40 och be- 
st& ?"f: 
hl ve11 tarier och modelI.ei ............................. kronor 341: 4.O 
Ett till. frölieii Olilssoq iitfiirclaclt l&ii & ......... D 200: - 
Lager af inönster ............................... : ....... » 29: 55 
Insatt i .Haiidelsbaiiken .............................. » !Ni: 25 
ICnsssbeli&lliiing ............................................ 2 1.0:2C) 

Till sist f'& iinclerteckiinde, som 1~ef'uniii.t .r~lieiislitll~xiia i 
godt skick och behörige ii verificerade, tillutyika att f ull s ii- 
svczrsfriliet I& bevilj as . styrelsen. 

Stockholm i niars 1894. 

Anna Kruse. Berfha Salin, 
f .  Keinpc. 



Kassaförvaltarens rapport. 
Till s t , y r e l s e n  f ö r  Fredrika-Brenler-Förb~ndet. 

Ur raken skaperria anfdres följ ande : 
C - C _  _ _ _ _ _ - - - -  

Vid h e t s  slint Ilade Frehika-Bre~~ier-F~rb~111cIet följ ande 

Y'iZlgå9zgcw : 
........................ ~iiteck~iiiigs-~amti-Aktiebol.aget 1.,590: 98 

...................................................... Inveiitarj.er 1.,424: 37 
.............................. Fordran Iios fru S. W11.itl.ock 3,360: - 

Diverse  d e b i t o r e r :  

u 

Iteversforhiiigai. .............................. 5,575: - 9,575: -- 
--p 

Ofve~balan serad biist frhn föregiie~ide &r ............. 64.7 : 54 
........................................ ................. Kassa .:. 266: '75 

Snmina ].;roiior 16,864: 64 
,e 

Sl;ulcZw : 
E g n a  fonder :  

S tandiga at@fters fond ..................... 8,490: - 
Iritr&desafg~ite.ss forid.. ...................... 3 , ,767: 73 

......... Fru S. WhitloC'ks stipemilief'ond 3,360: - -- 15,617: i 5  

Yt t r e .  s l d i l e r :  
Ghfvor a t t  utgifvas fur  nypgifvet aiitlti- 

1ii8d ........................... 1 ..... : ............ 300: - 
Arbetet för utreclniiig af de till Dan.- 

inark lit vnndraiide iU~liiiogefli,~ko~ii;t~s 
stall.iiiiig ocli nrbetsförl~ttllti~de . . . . . . .  50: 74 

.................... Aftonblavde t u  aktiebolag. 486: -- 
.......................... Sj ,julr\~&rcIsafilelni~ige~~ 279: - -- J ,.l.1.5: 74 

Saldo: viiist kr 1893 ........................... 1.31 : 1.5 
S~irnma, Ixoiior 16,864: 64 

Ofvmisti~eiide 'vii ist, lir. 131 : 15, hur iippkoi~i~nit p6 grlind 
af f~ljaiide f~ili&llmide inellan vinst och förliist : . 



Rym'iin ............................................................... 2,408: 76 
Trvcksakem. ......................................................... 572: 67 
~iJskr i f ten  Dagriy ................. .;. ......................... 1.45: 36 

.Sllmäim.a oiii.kosti~ailer.. ........................................ 982: 32 
Höten ............................................................... 1.00: 67 

. Saldo: viiist &r 1893.. .......................................... 131: 1.5 
S ~iiiznia kronor 4,340: '33 ' 

I 

En jämförelse nied föregAende &i% bolisliit gifver anlechiiig . 
till f'ölj ande 11tta1axi.de :. 

Förbuiiclets egna fonder Iiafva mider h e t  ökats iiied ett 
belopp af lir. 1,015: 50. Byrhis iiilromster Ilafira varit kr. 
2,866: 45 och dess ntgifter kr. 3,273: 21.. Kistnaden f ~ r  b y r h s  , 

npprätt:liAJ.laiide har ökats med kr. 224: 66, lwiJ.ken öliniiig står 
i samband med en allt jämt fortgkende utveckl.iiig af byr&iis 
verksaii,iliet. Tidskrifteii Diagn~s el<onoiiiiska stälJ.niii g Ii a r  i år  
ytterligare f~rbat t ra ts  s& at t  bidraget från f'örbniiclets al.linäniia 
kassa för iippeliAllancle af tidslu'iften nu ej uppghtt till högre 
belopp än kl:. 3.43: 36. Allmäniia omkostn.aders konto visar ett . 
nigot inii~.dre belopp än föreg%eii de &r, livarj aiiite, seda.11 filial en 
i Maliiiö ~ippl iö~t ,  eii besparing därmed vniini@. 

Sjiil.tviolrclsaf~je1 niilgeii h ar  i iiikornst l-iaft lir.. 725 oc'li i ' 
iitg.iR lir. 446. Ofverskottet är reserveradt til.1. i~astkoinmeizde 
kr för afiiel~i.ingeiis kraf: 

I öf~rereiinsta~ii~neI.se i i i  ed .veile~börl.igen fattade bedu t, och 
p& satt i st,yrelseiis berättelse utf~rligare framliålies, bar en 
icke ringa del af' forbiindets medel anvaidtu till förlagsl.~~ii i t  
l\.vinnoï. Härmed I.iai: afsetts ocli vnn.nits det cliibl~la äsi daiilåile t 
dels a t t  verlrsmt g a p a  ett mital liviniior, som för sin fort- 
1ro1-1lst i lifvet Belitifva anl.ita, f~rlagsli'm, dels ock A aldra siclaii 
a t t  viiilja något iikad iaf'liastniiig B utl.&nade inedel. 

Siiiiiinan af  utlan~iiacle l.%n steg vid hrets s l . ~ ~ t  till km.. 
5,575. &f detta bel.opp har under året e[tsoii.i lhn utgått kr. 
2,000. A andra siclan liar å aldre låii inbetalts en sniima af 
kr. 1,075. 

Onsliligt vore om forb~iiidet finge större tillg&ngar a t t  
anvaiicia för cleiina del af' sin verksainliet, soni medfört s& inycket 
ga n, och soin s t i r  i sh god öfvere~~sstani~iielse i-necl förbiiiiclets 
sy f 'te och ä11.daiiiå~1. 

För iiiflutna gåflror ocli deras användning redogöres i 
Styrelsens berättelse. 

För h.emstuclieilias, sj ukkassaiis och stipendiefoiiclernas 
a fa r  er läninas särsldcla redogörelser. a 

Likasom föregiiencle k Iiafva fröknarrla G. Adelborg odi 
U. Hammarskiöld, jämte sin öfrig~, verksamhet å 'b &n, med 
nit och skicklighet skött arbetet vid kassan och bo 3: . föriiigen. 



Slutligen heinstalles a t t  det i bokslutet franztradande öfver- 
skottet, hr. . B l :  15. m&tte öfverföras p& kontot ~öf~~erbalanserad 
'brist frkn fdreghende kr r ti.11. minskande af denna brist. 

r' . Sto&h.olii3., - t;35 febraari 1.894. . . 
. . . . . .  

. . Carl h'ystr~öm. 

Hestyrlmde rilitigheteiz af' ofvtms tkeiide redogijiteelse, hel ii- 

s taua,. iinclertecli~~+de revisorer om aiisvarsfriliet fiir 1893 film 
fönd.tiiii~ g. 

. Stockholm ,den 2 april 1894,. . . .  

. . 

1iiko~iAxx: Utgifter. 
................. ....... .... . Bt~laiis ?xAn 1.802 :. . . . l . .  35: 2'3 -. - 

.......................... In tressexa1in.ing .......... ; i .  . b: 1.1. -- - 
Elet afgifter. : 1.46: - - - .................................. .......... 

................... ......... ... Porto- .:. .... .l.. ;. ..: .., 17: '$0 21.: 90 
........................ S toc~~l~olnis läiis spni'biwili 90: -' . 30: 31. 

.Fredi:~il.ie-:Bre~11er-Förl1~~ilidets . l~yri.8 :......... : . . .  - - 11: - 
Liira~eiwvo tlei. - -- ....................................... 1.28: t50 
akn~~oiise.i. ' och. try cl~iiin gs'liostnailer ............ - - . . 86:#40 
Diverse o.iillx)s tnader - - l: 85 ................................. 
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