
Fredrika-Bremer-Förbundets Berättelse for ar 1895, 
det elfte aret a f  dess verksamhef;. 

Fredrilsa-Bremer-Förbundets v e r l s s d e t  har nnder det förflutna 
Qret fortggtt j öfverensst~mmelse med dess i program och stadgar 
frrwiist~lcla grundsatser; och har forbundet haft glädjen se sina 6e- 
~nödanclen att främja kvinnans intressen vinna erkännande i sava1 
~nuntliga som skriftliga uttalanden. b 

3Iedlemsantalet utgjorde vid 1895 års slut 1,619 mot 1,635 vid ~f,di,,,,t~i. 

h e t s  början. Af dessa voro 286 ständiga och 1,333 årligt betalande 

Genom döden har nnder det gångna året stora förluster drabbat 
förbundet. Den 27 juli 1895 afled fru Sophie Adlersparre fodd Leijon- 
hufvud (Esselde). Beojiilod af varm och iidel entusiasm egnade hon 
hela sin sdlsporda begiifning At arbetet för lrvinnans basta och hennes 
lif &r en lang följd af striifvanden och af vunna framgångax för 
kvinnofriigan. Vid förbundets stiftande insatte hon hela den för- 
inaga af initiativ och den olrufli,a,a energi, som s8 särskildt ~~ tmark te  
henne. Med aldrig svilcande intresse och med öppen blick för förbun- 

. dets ansvarsfulla uppgift vakade hon d1t;jiimt öfver dess utveckling. 
Hennes minne skall lefva i hennes verk. 

Kort diirefter kom ett nytt sorgebudslrap, likaså oväntadt som 
smäztsamt, i det underrättelse ingick om fröken Mina Forsells plöts- 
liga bortgång (under segling vid Marstrand den 11 juli 1898). Allt- 
sedan förbundets stiftande iiledlem af dess styrelse och under de 
senare åren äfven af dess förvaltningsiitskott jämte åtslcilliga af dess 
komither, efterlämnar fröken Forsell ett tomrum, för hvars fyllande 
det torde blifva svårt att finns någon, som Siger hennes rika begåf- 
ning, ovanliga arbetsförmåga samt villighet att offra tid och krafter. 

Brl'ed den inskränlrning, som genom ofvan meddelade dödsfall ~ t ~ ~ ~ l ~ ~ .  

betingats, har förbundets styrelse nnder IS95 besatt  af: 



Ordinarie ~uedlenzuam.: fru S.  Adlersparre, fra E. Ankarsvar d, 
hofintendenten A. Börtzell, fröken L. Engström, fröken M. Forsell, 
fröken E. Fries, riksantiqvarien H. Hildebrand, fru A. Höjer, doktor 
C. Nyström, professor P. G. Rosen, fröken A. Roos samt fru S. 
whitlock. . . 

Suppleanter: fröken L. Dahlgren, frölren G. Elfving, fru T. Gglden. 
fröken G. Hjelmerus, fru J. Jolin, fru A. ~er fs ted t ,  frii G. af Klint- 
berg, revisionssekreteraren. C. Lindhagen, brulrspatron A. Nordensson, 
fröken 151. Silow, fröken S. Ulrich samt fröken C. Wahrolin. 

Revisos.er haha  varit: härndshöfding A. Lundvall, fru E. Oclel- 
berg och fröken A. Rossander ; samt revisorssuppleanter: dolztor W. 
Svedbom, revisionssekreteraren Mr. Uppström och fru S. Wising. 

Fövvalt~~i~agsutskottet, för ett Ar i sender utsedt af styrelsen, 
har bestått af: fru S. Adlersparre (p& hösten invaldes i hennes stalle 
fru S. Whitloclr), fru E. Anlrarsvärd, hofintendenten A. Börtzell, riks- 
antiqvarien H. Hildebrand, fröken G. Hjelmerus, doktor C. Nyström 
samt fröken S. Ulrich. 

Som förbundets ordfvrande har riksantiqvarien H.  Hildebrand 
fungerat, som vice ordförande hofintendenten A. ~örtzell ,  som sekretevare 
fröken S. Ulrich och som kassaförvnltave doktor C. Nyström. 

Utskottet har under Aret sagmanträdt ' Q gånger och styrelsen 
8 gånger. 

Redogörelse för förbiindets komitkel-s och specinlstyrelsers verk- 
samhet följer här nedan. 

Under det f örflutna hret har Fredrika-BremeriFörbundet firat 
sitt 1O:de Arsmöte. Vid detta tillfalle höll riksantiqvarien Hildebrand, 
som under hela den första 10-årsperioden varit förbundets ordförande, 
ett sakrikt och varmt föredrag om förbundets tillkomst och utveck- 
ling. Såväl detta föredrag som utförliga redogörelser för de olika 
komithernns och byråns verksadet  iiro, tillika med andra artiklar i 
kvinnofrågan samt af allmänt intresse, sanunanf örda i den f estskrift, som 
nied anledning af förbundets 10-åriga tillvaro utgafs och som spriddes 
till alla förbundsmedle~ar  och till andra för kvinnosaken in- 
tresserade. 

Eörbnndet har under året anslutit sig till det i Amerika stiftade 
»International Council of Women», som har till syfte att friimja sam- 
arbete och befästa gemensamhetskiinsla mellan olike länders förenin- 



gar, i hvilkas ledning kvinnor taga verksam del och hvillc. a på skilda 
satt arbeta för framåtsliridande. Inom livprje land, som vill inträda 
i det stora internationella kvinnoförbundet, bildas ett nationdförhund - 

. en srcinmanslutning af inoni landet verksamma föreningar - hvilket i 
sin ordning. ingår i internationella kvinnoförbundet och harigenom. . 
vinner rätt att blifva representeradt vid de hvart 5:te &r återkom- 
inande stora internationella kvinnokongresserna. Fröknarne C+. Adel- 
borg och S. Ulrich hafva af styrelsen utsetts att vara Fredrika-Bremer- 
Förbundets ombud i Svenska kvinnornas nationalförbund, den svenska 
grenen af' »International Council of. Women». . . 

P& hösten l895 ingick styrelsen för Föreningen för Gift kvinnas 
äganderiitt till Fredrilra-Breiner-För6undet med en, anhållan, att i han- 
delse föreningen fattade beslut om iipplösning, förbiinclet ville upp- 
taga föreningens arbete och tillsätta en särskild ]romit& med upp- 
gift, att »arbeta för att p& lagstiftningens väg och genom inverkan 
p& den allmänna meningen dels gift kvinnas rätt att råda öiver egen- . - 
dom tryggas och utvidgas, dels i öfrigt fraalnjas s8dana htgarder, som . 
Irunna bidraga att höja lrvinnans ställning i sainhället.>) Förbundets 
styrelse, som ansåg denna uppgift vara oslriljaktigt förenad med för- 
'bandets program och med den verksamhet för kvinnans basta, som 
alltid utgjort målet för - dess st.räfvan, förklarade sig villig att till- 
möte@ föreningens önslcningar. En ny lromitb, hvars ~nec l l em~w 
till ena hälften valts af Föreningen för CTift. kvinuas äganderiitt och 
'till andra biilften nf Fredrika-Brerner-Förbundet, koiimer att fortsiitta 
Föreningens för Gift lrvin'nas äganderätt verksaiiihet, sedm föreningen 
numera upplöst sig. 

Et t  önskningsmål, som länge legat förbundet nära, är denfrfiga, som 
under året tagit ett stort steg frainåt mot sin lösning: bildandet af 
en pensionsfond för landets sjuksköterskor. På grund af redan förut 
starkt anlitad tid och i anspïak tagna tillgångar, ansåg sig styrelsen 
icke kunna direkt verka för saken, men har -skänkt densamnla allt 
det bistand, i dess förmåga stfitt. I den komit&, som utfört det 
förberedande arbetet, ingingo medlemmar ti.f Fredrika-Bremer-Förbundets 
och. Röda Korsets styrelser samt andra för frågan intresserade per- 
soner. Förbundets styrelse har sedermera med beredvillighet till- 
mötesgått komitens anhållan, att förbundet, genom utseende af en 
sin representant att deltaga i arbetet för saken, ville skanka den- 
s a m a  sitt gillande och stöd och har detta uppdrag öfverlainnats 
åt revisionssekreteraren H. Rohtlieb. 



Förbundet har som vanligt iifven under det g&ngna; året verkat för 
kvinnans deltagande i det  kommunal^ l ihet genom användande af de 
rättigheter lagen häzutinnan tillerkänt henne, afvensom för kvinnors 
inträde i skolriid och fattigvårdsstyrelse. 

Det studiestipendium från enskild donationsfond, gom Arligeu 
utdelas, har IS95 i likhet med föregående Aret uppburits af stude- 
randen vid Upsala universitet, fil. kandidaten Alice Thunberg. 

Gfifvor. Förbundet har att tacksamt erkiinna emottagandet af följande 
gåfvor: af d:r W. Svedbom en af Börjeson modellerad byst af gif- 
varens moder, förbundets viilgörarinna, fru Fredrique Lknell;  samt 

a f  herr Aug. Forsell ett skåp och ett bord samt ett antal böcker. 
De till förbundet öfverliimnade penningegtihorna utgöra till- 

....................................... snmmans en surruna af kr. 5,718: 85 
p% följande satt f ördelade : 

Af onaiiuid till understödjande af förbundets faltskars- 
sjiiksköterskekurser eller annan förbundets verk- 
samhet ..................................................... kr. 200: - 

............. » fru E. Benedicks till allmanna kassan v 500: - 
r D D (enl. testamentariskt förordnande). .. » 5,000: - 

........................... s E. Z. till tidskriften Dagny s 6: - 
Ofverbetalningar genom diverse personer till förbundets 

m allmänna kassa ........................................... 12: 85 
- - - . - . - - . . - - - - . - - . - - - 

Sumna kr. 5,718: 85 
För de. gåfvor, hvilka lämnats till de olika afdelningarna inom 

föi-bundet och som ej ingatt i den allinanna kassan, redovisas i dessa 
afdelningars särskilda beriittelser. 

l'tliiinnnnde Summan af ui f örbundets f onder utlämnade f örlagslan uppgick 
af IGn. vid . l895 års slut till kr. 6,158: 34. Tre nya lån (ett för fortsiittning 

af studier och tvanne förlagsliin för aEärsverksainhet), tillsainmans 
utgörande kr. 1,400: - haha  under året utlämnats. Å iildre lån 
har, B andra sidan, ett belopp af l=. 1,479: 16 inbetalats. 

Under hänvisning till den af kassaförvaltaren meddelade redo- 
görelsen för förbundets affiirsstiillning, se Bil. V, torde har siirskildt 
böra framhållas följande: 

Fondcr. Förbkndets fonder haha uppkoininit dels sålunda, att, i öfver- 
ensstämmelse med stadgarna, iniiradesafgifter - £rh och med 1890 
endast hälften däraf - och stiindiga ledamöters afgifter fonderats, 
dels genom tillkomsten af fru S. Whitlocks stipendiefond. Dessa 
fonders sainmanlagda belopp eller, med andra ord, beloppet af för- 
bundets kapital, som vid 1894 års slut utgjorde kr. 16,144: 7'5 har 



'under h e t  stigit till kr. 21,038: 25, hvarvid &r att niärka, dels att 
fru Emma Benediclrs' donation 5,000 kr. inberäknats i sistnainnda 
siliriiris, dels ock, att enligt vid allmänt möte fattadt beslut förbundets 
fonder imed 700 kr. deltagit i kostnaden för den festskrift, som utgafs 
med anledning af förbundets 10-åriga tillvaro. 

Stipendiefonclemas och sjukkassans fonder bokföras särskildt och 
reclogorelse för desalnma följer. Bil. II &k III. 

47 ombud hafva på skilda orter inom landet verkat i förbundets 
intressen. Deras namn återfinnas i Bil. I. 

Förbundets byrå har, i likhet med föregående Ar, förestiitts af PiirBunds- 
byr5ii. 

frölren G.'Adelborg, platsförmedlingen af frölren T. Geijer, lrassan af 
fröken U. Hmmnrtrslröld och platsförnzedlin.gen inom sjukvården af . =; 

fröken S. Ulrich. På histen egde dock den förandringen rum, att 
ilen sistnamnda afdelningen öfvertogs af fröken Haiuinarsköld, då 
frölren Ulrich, på grund af sin verlrsainhet som förbundets sekrete- 
rare icke s& k ~ ~ n d e  disponera sin tid,, soin arbetet viil sjul~sköterslce- 
nfdelningen e~:fordrhde.. Fröken S. Beclunan öfvertog samtidigt kassa- 
göroii1;Iilen. 

För att Iiinma kvinnor - såväl medlemmg af förbundet som 
icke medlemmm - råd och npplysni..n.gar i j.~wiclislca och ekonomiska 
angelggenheter hm förbundets jurist under gret varit att triiffa 8 
byraan tv& ganger i veclcan, iitoni i in der sominarm~~nacleriia, d5 mera 
än en gång i reclran icke ansetts behöfligt. Därjämte kar juristen 
slu.iftligen besvarat iiiko~ima föïfrfigningar i samma %iiinen. 

PörfrBgningai. angående skolor, liirolcza~ser och wbetso1rzr&7en,. 
tillgangliga för kvinnor, hafva som vanligt, ofta framstiilits, och b y r h  
h a  begagnat de tillfiillen, soin här gifvits, att lrraftigt fraii~hAlla för- 
delarna af en grundlig och praktiskt ordnad utbildning. Förfråg- 
ningarn? hafm oinfattat : intriidesfordringrtrna till Telegraf- och Post- 
verket, till Gymnastiska Centralinstitutet, seminarier, III. m., angAende 
utbildning till apotekare, tandlakme, fotograf, bolcbindm-e, urnidrare 
m. in. angaencle S ~ U I C V ~ ~ ~ S I C U  rser, trädgfirdslrurser, slöj dlrurses, mejeri- 
lrinrser, hinsh~lls1rini:se~ m. m. .. 

Bland öfriga iirenden må niimnas: förfragningar från s a ~ a l  in- 
som utlandet rörande den svenska kvinnans sociala stallning, rörande . 

förbundets organisation och arbetssätt, rörande aflöningsförhållanden 
m. m. för Irvinnor, rörande pension.s- och sjnlrlrassoi-, m. fl. hagor, 
som på ett eller annat sätt kunna anses ~ a m m a n h & ~ a  ined förbundets 

e!3 
pi-og~:ain. 

I 



~lzitsfui~iedlin~en utvisar följande resuhat : 
.......................................... Antalet jnskrifna arbetsgihare 498. 

' B B arbetssökande ....................................... 611. 
af arbetsgifvarne hafva 180 Atertagit sin ansökan och af de s 

. arbetssökande 209. Platsförinedlingen har som vanligt omfattat dels 
fasta. platser för lärarinnor, föreståndarinnor, vardinnor och bitriden i 
hem samt platser å kontor och i handel m. in., dels ock tillfälligt 
arbete, såsom lektioner m. m. Summan af sammanlagda årslönei- 
för de af byrån förmedlade platserna uppgår till oinkring 46,000 kr. 
Högsta. lönen har varit för laminna i skola 1,000 h., för lärarinna 
i familj med allt fritt 000 kr. 

Afdelningen för a~tsi'infmtde af sjuksköterskor har -i 318 fall 
. förmedlat sjuksköterskas anställning för längre eller kortare tid. Tio 

sjuksköterskor haha  erhallit fasta platser, hvaraf S vid sjukhus och 
sjukstugor samt 2 såsom koiiiulunsköterskor. -Sammanlagda beloppet af . 

årslöner för de sålunda förmedlade fasta platserna uppgår till c:a 4,000 
kr. Vikarierande sköterskor och bitriiden hafva vid flera tillfallen 
anskaffats och S sköterskor hafva äfven iinder 1895 för jiirnvagens 
räkning blifvit ställda i espektans för inträdande i tjhstgöring i 
händelse af kolerans utbrott. 

Heriistudie- Hemstudiekomit6ns medlemnar haka under å r  1895 utgjorts 
af fröken Ellen Fries, ordförande, fru Ellen Gyllander, sekreterare, 
fröknarna Elisabeth Carlson, Qunborg Elhing och Sigrid Leijonhuf- 
vud. Hemstudieaf delningens expedition p& f örbundets byrå har under 
vinterinhaderna skötts af fru Gyllander och under sommrtmånaderna 
af fröken Elfving. 

9f  s. k. fortsatt råd och ledning för studier hafva under det 
gångna året 11 elever begagnat sig. Af desa haha  åtta studerat 
svenska spraket, två franska språket och en allmän historia. Kad 
bafva 18mnats för stiidier af tyska språket och konsthistoria. 

Rörande hemstudieafdelningens riikenskaper hiinvisas till Bil. VI. 

Bokkoinitdn. Liksom under föregående h har granskningen af för barn och 
ungdom afsedda böcker fortgått. Såviil i årets sista häfte af Dagny, som 
i till skolor, bokhandlare m. fl. utsända separataftryck, haha  komiténs 
omdömen öfver till julen utkomna barn- och ungdomsböcker äfven detta 
år offentliggjorts. B Fredrika-Bremer-Förbundets byrå har dagarna 



närmast f öre j111 afgiftsfritt för allmänheten hållits 
stallning af granskade och godkända barnböcker, 

tillgänglig en ut- 
afsedd att under- 

lätta f6riildrars och barnavännera besvär vid inköp af lämpliga böcker. 
Under asets lopp hafva 517 lån af förbundet tillhöriga böcker 

och tidskrifter utlämnats, af hvilka 135 för granskningen af jul-lit- 
teratur och 382 dels för redalctionskornitén och dels till enskilda 
medlemmar. Alla lån utlämas afgiftsfritt, och äga styrelse- och 
komitérnedlemwna samt byråns personal rättighet att 1 h a  Fredrika- 
Bremer-Förbundet tillhöriga böcker och tidskrifter. Under år 1895 
inkomna nya böcker hafva uppgått till ett antal af 210, däraf 160 
ungdomsböcker, afsedda för julgranskningen, och 50 andra böcker 
för anmälan i Dagny. Fredrika-Bremer-Förbundet står i tacksam- 
hetsskuld till herrar förläggare för detta deras tillmötesgående. 

Komitén har under det gångna h e t  haft att djupt beklaga 
fröken Nina Forsells bortgång. Hennes kraftiga medverkan saknas 
visser1ige.n inom flera af förbundets oinrBden, men djupast torde do-ck 
bokkomitén kanna förlusten, då hon i egenskap af sekreterare var 
komiténs ledande och sammanhållande kraft. Vid ordnandet och ' 

vården af förbundets boksamling såväl som under granskningsarbetet 
vid jultiden var den insats fröken Forsell gjorde af ovärderligt gagn. 
Hennes minne skall länge bevaras och hedras, och hennes föredöme 
manar kraftigt till efterföljd. 

Komiths. medlemmar i öfrigt haha varit: Fruarna E. Ankar- 
svärd, H. Anderson, B. Nordenson, frölmarna L. Engström, G. 
Hj elmerns samt bokhandlnren H. Sandberg. Efter frökeu Forsells 
död har Fröken Adelborg i hennes ställe deltagit i koiniténs arbete 
såväl vid sammanträdena soin vid bokutställningen å byriin under 
veckan före jul. - Herr Sandberg, som af ölrade göromål hindrats 
att närvara vid komiténs saminmtriiden, förklarade sig under hösten 
önska afgå. Siisom adjungerad har fröken Save åtagit sig att vara 
koiniténs sekreterare. 

Förbundets tidskrift Dagay, som under 1895 ingått i sitt 
10:de årsskede har under detta år haft den smärtsatn&a plikten Darny* 

att teckna sin första ledarinnas J1.u S. L-d ~dlersparres minnes- 
runa, hvilken inflöt i tidskriftens 6:te häfte. Dessutom har Dagnys 
red. under detta h utgifvit en Festslcrlift nzecl anledning qf Fredrika 
Bre)m=Förbzc.ndets 10-driga verksnnzAet (haft. 4-.5), hvilken innehåller 



förbundets och dess korniteers historia under de flydda åren, tecknad 
af riksanticjvarien Hildebrand och sekreterarm för de olika komi- 
teerha. Utom dessa utförliga historiker fylldes festslwiften af en 
innehållsrik, litterär afdelning med bidrag a.f Selam Lugerlof, Entil 
Svensén, Sigrif7 Leijonkz!ft.ud, Ellejt Fries och Jfwia Cederschiöld. 

Af Dagnys öfiiga innehall in& ngmas  artiklar rörande »f igsel- 
formuläret » , »Kvinnans valbarhet inom fattigrArdssmelsen r ,  D Huslig 
ekonomi, , u Kvinnan inom Iconsten~ ,  riksdagsr redogörelser F, D Döds- 
r uno r~  (bland dessa öfver förbundets högt värderade medlem, fröken 
Mina Forsell), talrika litteriira uppsatser s2 d öfver skönlitteriira 
alster som arbeten af etisk och -social betydelse, teckningar friil 
friimånde linder, skisser, berattelser, poem m. m. Sasom alltid 
har tidskriften i hvarje häfte liimnat meddelanden hån förbundet ocl. 
dess Icomitker. 

Redaktionen hm i likhet med föregiiende Ar hestatt nf följaiiclc! - 
medlemar : Fröken Lotten Dahlgren, redaktris ; fruarna An1ia.rsviii.J 
och Kerfstedt, samt frölmarna Cederschiöld och Eiigströin soni ined- 
lemmar af reda.kti.onskoinith. 

Sjukvards- $fren sjulrvårdslmittii hör till de grenar cif fihhiidets verk- 
kornitén- samhet, som genom fru Adlerspari~es död förlorat ett verksnirit stiic!. 

Den bortgå.ngns hade niiidigen alltifr#n burjaii mrit  dess intresse- 
ride och rmnihjai.tade ordförande. 

Öfriga medlemmar i lromit6n hafvn under Aret yarit: fruarna 
Anlcarsviiïd och Beseliiis samt f rölmnrna Leijoiihuf vud, Silon-, %I-IF 
och Ulrich; fru Beselius har afgatt från korniten till följd af flyttning 
från staden och fru Geijer Bar i hennes stalle iiitridt. 

Till följd af den ovisshet, som radev mgtiencle fiiltskiirs-ilistitil- 
tionens fortvaro har komiten sett sig nödsakad att lhta clenn:: dr1 r.f 
sin uppgift h d a  och tills vidare se tideu an i hvad som rörer 
denna fraga;. O 

Angaende distrilctssköterslcoina kan meddelas, att treiiue sjiilc- 
sköterskor hafva genom lcomiténs försorg antagits till genoiiigående 
af kurs å Epidernisjukhuset för vidare utlddiiing i denria ri1diig;r 
gren af sjidrviirden. I öfrigt har lromitbn genom korrespondens in- 
oni och utom landet sökt 8kn sin lriinnedoiii oin till ckss iippgift 
hörande f örhiillanden. 



TrädgKrclsko~nitdn har fortsatt ' sin 
f& i öfrigt hänvisa till berättelsen i 
festskrift. 

förberedande verksamhet och 
förbundets förlidet aii: utgifna 

Redogörelser f ör sjukk&sans, stipendie7comitdns och draktrqfiovm- 
fore~zingens verlrsamhet Aterfinnas i Bil. II ,  III, IV. 

Bil. I. 

Fredrika-Bremer-Förbundets ombud år 1895; 

Abenius, Dlathilda, fröken, Vesteras. 
hdersson,  Hilding, f. 'Bergenstråhle, fru, Vesiö. 
Arwedson, Ada, frölren, Linlröping. 
Bergstedt, Amanda, fröken, Arboga. 
Brandberg, Anna, fru, Landslxrona. 
Broberg,'l\l., fru, Filipstad. 
Brnndell, Karin, frölren, Sundsvall. 
Burman, Hulda, fröken, Lule&. 
Danielsson, Anna, fröken, Kristinehamn. 
Edelstm, Aseline, fru. Nyköping. 
Edström, Maria, fru, Fridhem, 8und.svall. 

'"Ehrensviird, Alida, friherrinna, Kristianstad. 
Eltenstiernn, Fanny, frölren, Mnriefred. 
von Essen, Charlotta, frölren, Örebro. 
Fischel.ströiu, Anna, frölren, Kmlslu-ona. 
Flor&n, Anclriette, fru, Mariestad. 
Grape, Augiista, fru, Urnoa. 

'"Holin, Siri, fröken, Lule&. 
Jeanzon, Ellen, frölseu, Lidlcöping. - 

:i:, J U 1' I, I, Anna, fru, Siiter. 

Kihberg, Liva, fru, Söderhamn. 
von Krusenstjerna, Predrique, fru, Eslrilstuna. 
Langlet, Mathilda, fru, Upsala. 
Larsson, Elise, frolsen, Notda. 
Leweilhagen, Anna, fru, n!ialm@ 
Liljebiick, Jenny, fru, Rapmanda. 
Blartin, Eva, fröken, Söclertelje. 
DiIauritzon, Anna, frölren, Vadstena. 
Munthe, Maria, f röken, Ystad. 

--.--- 

*) De ~ned* lbetechade lznfvn under Aret afsagt sig ombiidskapeL 



Osterman, Narianne, fröken, Lund. 
Pihl, Aurore, fröken, Norrköping. 
Poignant, Qeorgine, fru, Visby. 
Benborg, Alma, fröken, Östersund. 
Rundgren, Charlotte, fru, Karlstad. 
Ry ding, Karin, fru, Venersborg. 
Sjöberg, Hanna, fröken, Falkenberg. 
Sjöcrona, Helena, f röken, Helsingborg. 
Sjögren, Anna, fröken, Karlshmn. 
Strömberg, Emma, fröken, Varberg. 
Thorburn, *vi, fru, Uddevalla 
Trotzig, HiIda, fru, Hedemora. 
Trybom, Elin, fröken, Skara. 
Tragårdh, Göthilda, fröken, Skelleite&. 
Uggla, Sophie, fröken, Borås. 
Unger, Hedvig, fru, Hitorp, Nora. 
Versteegh, Inez, fru! Hernösand. 
Åkerblom, Emelie, fru, Falun. 

Bil. II.  

Styrelsens för Fredrika-Bremer-Förbundets sjukkassa 
&rsberiittelse till årsmötet 1896. 

Sjukkassans verksamhet har under ir 1895 fortgtitt på satt 
följande sifhor visa : 

Delegarnes antal som vid IS94 års utgång var 238 hade vid 
slutet af 1895 sankts till 237. Af kassans medlemmar har under 
Aret tillkommit 17 och I S  afgått, daraf 3 aflidit. Under året har 
utdelats såsom sjukhjälp till 58 personer för tillsairiirians 2,192 sjuk- 
d a g ~  ett saininanlagdt belopp af kr. 3,230: 2.3 (mot 3,003: 75 för- 
lidet år). 

3iedlemmarnes antal. Sjukhiiilp. 
................................. - Ar 188'7 9'7 kr. 159: - 

.i ISSS ................................. 136 ro 694: 50 
1889 ................................. l 5 3  a 1,524: 50 

B IS90 ................................. 188 o 1,444: - 
is91 ................................. 199 1,864: 50 

w IS92 ................................. 808 IP 3,4T.i: 50 
1893 ................................. 214 2,565: - 

B 1894 .............................. S38 D 3,003: 75 
1595 ................................. S37 > 3,230: 25 



Sjukkassan har under året genom testamentariskt förordnande 
af fru Emma Benedicks fått mottaga en donation på 5,000 kronor, 
en välkoininen tillökning till kassans fonder. 

För kassans kapitalställning, utgifter och inkomster redovisas 
i kassaförvaltarens rapport. 

Kassans expedition har hållits öppen i Fredrika-Bremer-Förbun- 
dets lokal en gång i veckan, hvarjämte anmälningar .mottagits i% 

denna lokal kll 11-4 alla dagar. 
I afseende på inträde i'kassan gäller fortfarande: - 
att kvinnor,. tillhörande de kategorier, för hvilka kassan när- 

mast varit afsedd, utan vidare vinna intriide under förutsättning af 
rent läkmebetyg ; 

att för inträdessöka.nde med kvalificeradt läkarebetyg afgörandet 
ligger hos de tre läkare, som tillhöra styrelsen, samt 

att i öfriga fall styrelsen i sin helhet beslutar. 

Kassaförvaltarens redogörelse lyder som följer: 

Ur räkenskaperna anföres följande:. 

Vid 1895 års utgång utgjorde sjukkassans 

Fordran i Stockholms lans sparbank ........................ 846: 79 
................ B m Intecknings-Garanti-Aktiebolaget.. 2,829: 39 

1 S:t Eriks Bryggeri-Aktiebolags 4 % obligation .... 1,000: - 
...... 2 Allmiinna Hypoteksbankens 4 ' / e  % obligationer 2,030; - 

............ 2 ~elsin~bor~s-~essleholms 4 % obligationer 2.000: - 
I Stockholms Enskilda Bank & deposition med 4 inånaders 

................................................... uppsägning 3,000: - 
... I Stockholms Enskilda Bank på upp- och afskrifning 401: 93 

..................... A löpande rakning med C. G.  erv vin 229: 29 
................................................ Kontant i kassan 48: l 5  

Summa kronor 12,385: 55 

.................................... Fonder : Försäkrjngsfonden 7,726: - 
.......................................... Reservfonden 1,659: 55 

........................................ Donationsfonden 3,000: - 
Surna kronor 12,385: 55 



Fondernas förstarkning har uppkoiumit p& grund af följande 
f ÖrhtUlande mellan inkomst och utgift : 

.............................. Inträdesafgift för 17 medlemmar 81: - 
................................. Årsafgift för 249 medlemmar 3,323: 91 

(indles 237 ruedleirririar) 
................................................... Räntor, influtna 2X2: i 8  

Straffräntor ......................................................... 6: - 
........................................ Fru Benedicks donation.. 5,000: - 

................................................... Influtna gåfvor 19s: *>C). 

Statsbidrag för 1894 ............................................. 132: - 
L- 

Sr~mma kronor 9,024: 14 

Sjukhi alp a.......................................................... 
3,230: 2.5 

Hyra för å r  1894 .................................... 90: - 
Kontors- och annonsutgifter ........................ 100: i 8  190: . . . . . .  - 

................................... Arfs- och stämpelskatt .;. .... 2 G :  50 
............... Till f onderna : Försakringsf onden 1, l! 12: - 

..................... Reservfonden 1,1S4: (i l  
Donationsfonden .................. 3,000: - 5,37(5: 61 ..... 

d 

Summa kronor 9,024: l 4  

Inventarierna, bestående af riil~enskapsböcker och skrifmateriel, 
äro ej iippta.gna i något viirde. 

Fröknarna T. Geijer och Elsa Gyldbn haha imder det fiirfiutnn 
Aret med iippoffrnnde nit och ~nyclren skicklighet sköt.t I~nssans regi- 
strering och ekonomisks expedition. 

Stoclrholm i februari 1896. 8 

a ordiutwie sammautriide med sjnkkassa~s delegare den 27 
a p i l  1895 beslöts en förändring i stadgarna fur Fredrika-Bremer 
Förbiindets sjnlckassa, hrmigenou (i <skulle ft följande l~cielse: 



. 1 3 .  

>Sjukhjälpen utgilï från understödsfonden med 1 krona 60 öre om 
dygnet för en tid af högst 10 (förut 13) veckor under kalenderårs. 

Sedan sjiikunderstöd utgått inuder sairimanlagdt S0 (förut 130) 
- veckor, beror på styrelsen - - - - - - - - - 

Därjämte beslöts ett tillägg till denna paragraf, så lydande: 
>För de medlemmar, som ingått i kassan före den 1 maj IS95 .galla 
de f öre denna tid f aststdlda bestiim.elser s. 

Den sålunda beslutade förändringen godkedes sainma dag af 
Fredrika-Bremer-Förbundets styrelse och fick därigenom enligt 9 10 

. gällande kraft. 

Kassans styrelse har under året haft följande sammansättning: 
4 

Ordinarie styrelsemedlemmar: 

Prof essor P: G. Roshz, ordförande. 
Doktor Carl Nyström, vice ordförande och kassaförvaltare. 
Fröken l'keresa Geijer, sekreterare och tjänstgörande vid expedi- 

tionen 
Fröken Ama Roos. 
PördelningslakarenN. A. Edling . . 

Suppleant er: 

FIX F. Lybeck. 
Fröken G. von Plomgre~z. 
Lif iiledilrus G. Westfelt. 

Revisorer: Revisorssuppleant er: 

Fröken A. Fabricius. 
Fröken K Wall. 

Fröken A. ~a%lström. 
Fröken M. Siloso. 

- Styrelsen tillåter sig slutligen erinra: 
Det betydliga belopp af 3,230: 25 hr., som under Aret utgAtt 

i form af sjulzhjälp, visar .å ena sidan det gagn, som delegarne haft 
af sin delaktighet i kassan, samt å andra sidan önskvärdheten af 
en större anslutning till kassan, p& det att densamme darigenom 
ännu bättre än för niirvwande matte blifva i stånd att bära så be- 
tydliga litgifter. 



Revisionsberättelsen lyder som följer: 

Undertecknade, utsedda revisorer att granska Fredrika-Bremer- 
Förbundets sjukkassas förvaltning och rakenskaper för Ar 1895, få 
hiirmed efter fullgjordt uppdrag diironl afgifva följande berittelse : 

Betriffande tillgångar och skulder samt inkomster och utgifter 
få vi hänvisa till kassaförvaltarens af oss granskade redovisning. 

Styrelsens af oss genomgåugna protokoll jiimte de diiri oiiiför- 
miilda besluten hafva icke föranledt någon erinran från vår sida. 

Vadehandlingarna äro förvarade i brandfritt kassahvdf. 
Kassans rakenskaper iiro förda med utiniirkt ordning och nog- 

grannhet samt åtföljda af erforderliga verifikationer, och då ingen 
anledning till aninibkning förekommit, få vi tillstyrka, att full an- 
svarsfrihet för förvaltningen under 1895 matte beviljas styrelsen. 

Stockholm den 19 mars 1896. 

A. Pabricius. Ko PS fin Wa/L 

Bil. III. 

Stipendiekowiténs årsberättelse %or 1895. 

Det af komitén utarbetade förslaget till reglemente för stipen- 
diefonderna och stipendieutdelning har under h e t  af förbundssty- 
relsen blifvit stadfastadt. De däri gjorda bestämmelserna öfverens- 
stämma i grunddragen med förut giillande stadgar, med undantag af 
att man ansett nödigt göra en del tillägg i anledning af Stipendie- 
komiténs mera omfattande verksamhet, beträffande stipendieutdel- 
ningen från Allmänna fonden, som börjar år IS96 inom de lan som 
gjort kapitdinsatser till nämnda fond, uppgaende till 5,000 kronor 
eller diirutöfver. Då komitén s& att säga numera utgör berednings- 
utskott för hela förbundets stipendieinstitution, har medlemmarnes 
antal inom komitén ökats från 6 till 'i. En nämnd för det slutliga 
valet af stipendiater har ähen  blifvit tillsatt bestående af förbundets 
ordförande som sjidfskrifven ledsrnot jamte G andra medlemmar. 

Stipendier från Allmänna fonden haha  kungjorts till ansökan 
att utdelas inom Stockholms stad, samt Uahöhus-, Kristianstads-, 
Östergötlands-, Södermanlands- och Testerbottens län, samt dessutom 
tvenne stipendier från s. k. fria afdelningen af Allmänna fonden. 
De' ändamål, hvartill stipendierna kungjorts lediga, äro: understöd för 



genomgående af sjuhArdsknrser, lärarinnekurs i huslig ekonomi för 
folkskola, till utbildning af föreståndarinna för s. k. arbetsstuga, 
tekniskn skolans mönster- och ritliirarinnelcurs samt för studier vid 
iiniversitet, högskola eller högre läsrarinneseminariniii och folkskole- 
lärari~eseminwiuin. 

I likhet med föregående år har Stipendiekonziténs sekrete- 
rare under september och oktober genom föredrags hållnnde bidragit 
till nya lokalkomitéers bildande i landsorten, denna gång inom T'est- 
manlands och Örebro 12in. Glädjande är, att gå så många orter, dar 
lansinsatsen t.1 Bllmannn fonden redan börjat grundas, under Arets 
lopp framstående intresserade personer tagit kraftiga initiativ för 
att påskynda möjligheten nf stipendieutdelning inom länet. 

Samtliga under år 1895 till Allmännn .stipendiefonden influtna 
gåfvor och bidrag uppgå till kr. 11,978: 47. 

Genom testamentariskt förordnande af framlidna fru Sophie 
Adlersparre hafva donationsfonderna ökats med »Leijonhufvnd-Adler- 
sparreska stipendiefonden» A ett belopp af 5000 kronor, hvcsrs r'ntn 
skall utdelas som yrkes- eller studiestipendier åt kvinnor till- 
hörande vissa af testator bestwda sliiktled af familjerna Leijon- 
hufvud och Adlersparre. 

Samtliga stipendiernedel hafva öfverläiimats till Styrelsen för 
förvaltning af Fredrika-Bremer-Förbundets stipendiefonder hvars or -  

dinwie nzedlenzmar äro: fru Anna Wallenberg, född von Sydow, ord- 
förande, generaldirelctör A b .  Andersson, revisionssekreteraren H. 
Rohtlieb, professor P. G. Rosen, fröken DI. Silow; stys-elsesupple~tw: 
professor H. Gyldén och fröken Clara Montelius. 

Stipendielcomiténs medlemmar hafva varit desamma, som alla 
föregående år, med undantag af, att framlidna friherrinnan Sophie 

S Adlersparres plats intagits af statsrådinnan Charlotte Wersiill, född 
Lemelihaupt, samt att grefvinnan Anna Mörner, född Rundgren, ny- 
invalts som den sji1nd.e ledamoten af kornitén. 

Undertecknade, som utsetts att granska 1895 års räkenskaper 
för de under Fredrika-Bremer-Förbundets vård och inseende stående 
stipendiefonder, f& efter verkstiilld granskning af desainina daröfver 
afgifva £öljande beriittelse : 



A l l m ä n n a  Stipendiefonden. 

Behållning från år 1894 ................................. kr. 36,493: 12 
Inbetalning af ombuden ................................. >) 11,728: 47 
GAfvor af fröken Ellen Bergman och fru Betty 

S W ~ Z  ............................................... D 250: - 
Rantor ..................................................... :> 3,807: 51) 
Bidrag till förvaltningskostnaden från donationsfonden D 00: - 

Summa kronor 102,329: 18 

Debet. 
Utgfiende räntor, kursskilnad, miiklararfvode och 

.......................................... stämpelskatt kr. 204: 59 
Utgifter för insamlingen (stipendiekomitén) ......... :J  1,451: 60 

.......................................... Utbetald lifranta 200: - 
Hyra för skåp i Stockholms Enskilda Bank ......... s 20: - 
Inköp af ett dokumentskåp .............................. D 50: - 
Behållning till å r  IS96 ................................. s 100,402: 99 

Summa kronor 102,329: l 8  

0fvanstå.ende behållning är  placerad uti: 
. Falu--Rattviks-Mora J&nva.g .-akt. -bol. 4 % oblig. kr. 

Aktiebolaget Bergman-Hiuurnel & C:o 4 '/i % oblig. :. 
Andel uti en af Kopparbergs-Rofors Sågv.-aktie- 

bolag utgifven förbindelse ........................... 
Helsingfors stads 4 '/s % obligationer ............... s 

Örebro stads 36 ,% obligationer ........................ 2 

Diverse intecknade skuldebref ........................... 
P& deposition i SkAnes Enskilda Bank ............... r 

På upp- och afskrifningsrakning i Stockholms En- 
............................................. skilda Bank D 

Simma kronor 100,402: 99 

Donationsfonden 
utgörande en genom anonym gifvare den 3 juni 1890 bildad fond. 

Credit. 

Behallning fr%n år 1894 ................................. kr. 32,908: 01 
Under året influtna rantor .............................. » 1,442: 76 

Summa kronor 34,350: 77 



Debet. 
'Uucler Aret utbetalta stipendier ............ : ........... lir. 900: - 
Bidrag. till den allwiinna för~c?llt~ing~li~stn.aden ...... X )  50: - 
BohAIloiiig till 5s IS98 ................................... » 33,400: 77 

Samma kronor 34,350: 77 

Denna behållning iii placerad uti: 

E n  af Kopparbe~yg-Hofors Sågverks-Aktiebolag lit- 
gifven förbindelse ....................................... kr. 26,000: - 

... 5 stycken Sundsvalls stads 4 '/z % obligationer w 5,000: - 
' .  En intecknad skuldsedel .................. . 9 . .  ........... s 2,400: - 

. PH iipp- och afslrrifningsr~lrning i hudsvalls En- 
skilda Bank ............................................. ) 1,000: 5'7 

Summa kronor 33,400: 77 

Ellen Bergmans Slakt stipendiefond. 

Credit. 
Behiilhing friin h 1894 ....................... .r.. ...... h. 60,000: -- 
Under h e t  inflqtna rantor ............................. 2 8,180: 89 
Kiirsvinst vid försiiljning af obligationer ............ D 842: G2 

Summa kronor 54,028: 61 

Debet. 

.. a Under tiret iitbetalda riintor .................. ... kr. 3,207: 12 
K~u.sföïliist, nziiklare-mfvode m. m. vid inköp af 

....... obfigati~ner ............................... ... w 566: 39 
Gfiha till Allmänna stipendiefondeh .................. )) 100: - 
Behgllning till iir 1896 ................................. w 50,150: - 

. S~kumi  kronor 54,023: 51 
Denna behållning iir placerad uti: 

Aktiebolaget Bergman-H~immel & C:o 4 l12 % obli- 
gationer ..................................................... kr. 2,000: - 

Andel i en af Kopparberg-Hofors SAgverlcs-Alrtie- 
bolag utgifven förbindelse ........................... » 2,000: - 

En af Forsbacka \Järnvglrsa,ktiebolag iitgifvan för- 
bindelse ................................................... D 25,000: - 

Allmanna Hypotelrsbaiilrens 4 % obligationer.. ....... )i 20,000: - 
Eu. i hiis i Stockholm intecknad förbindelse ......... 2 1,1.50: - 



l 8  

Leijonhufvud-Adlersparreska Stipendiefonden. 

utgörmde en genom testamentarisk gåfva af framlidna frii Aophie 

Adlersparre, född Leijonhiifviid, inriittail. fond. 

Genom utredningsmannon i fru Adlersparros bo (ten 
16 oktober 1895 öfverlii~nnsde ..................... k ~ .  5,000: - 

Under gret upyliipnn rgntor ............................... s 3s: 78 
Siiiiiinri kronor 5,(.)38: 'is 

Debet. 

Behållning till 1896 ....................................... kr. 5,038: CX 

Denna behiihing iii. placerad uti: 
......... En i hus i Stoclrholin intecknad slruldsedel L ,5,000: - 

Y& iipp- och nfslrrifnii~gsr~lrning i Siindsvnlls En- 
slrilda Bmk ............................................. » 

Siimrilla 'kronor 5,038: 7s 

Samtliga i bersttelsen oinriiiinndn viiritepapper, hsilkri ri fiiunitl 
förvarade i styrelsens kassafack i Stockliolnis Enskilda Bank, iiro 
efter v i r  öfvertygelse fullt betryggande och alla utgifter Iiafvri 
blifvit styrkta med oss förevisade verifikationer. 

Då styrelsen d h j h t e  efter var uppfattning p& ett mycket be- 
römviirdt satt iakttagit 8 Förbundets V ekonoiiiislra intressen, lir det 
oss ett nöje att tillstyrka densainma £1111 och tacksam dechargs för 
1895 iii-s förvnltning. 

Stoclcholm den 31 mws 1896. 

M. Arhusiander. P. %/fwing. E. woon dop dancken. 



Bil. IV. - 

Utd rag  ur 

Styrelsens i Draktreformforeningens årsberättelse. 
- M a r s  189s-Mars 1896. 

Angående verksainheten under det senast förflutna arbetsåret 
moddelas följande : 

P& inbjudning al  Samfundet för befrämjande af ett natl~renligt 
lefnadssiitt höll fru Hmna Palme den 4 april 1895 i Hushiillsskolan 
Jakobsbergsgatan 15 ett föredrag om draktreformen och framvisade 
åtskilliga modeller. 

Den 11 maj 1895'höll fru Gurli Linder, pil anmodan af styrel- 
sen för Upsala enskilda läroverk, å Värmlands nationssal i nämnda 
stad ett föredrag om föreningens modeller, särslrildt slroldralcten. - 
Afven i fru 8. Almqvists samskola i Stockholm har fru Linder vid 
ett föräldramöte hållit ett föredrag om skoldrakten. 

Utom p% ofvan nämnda ställen ha expositioner egt rum i Vexiö 
och Norrköping samt på allmänna nordiska skolmötets utställning 
den 6--9 augusti 1895 i Stockholm. 

I Till Turistföreningens byra hm lämnats ett meddelande om 
turistdrdrten. 

Mönster på lifstycken och delade kjolar ha sandts till förestån- 
darnas fruar i follchögskolorna i Grebbestad, Tärna, Lunnevad, Hvi- 
lan, Alfshög och Tranås med anhållan om medverkan för spridande 
af föreningens modeller bland sliolornas elever. 

För att tillmötesgå en från flere h%ll uttalad' önskan har sty- 
relsen beslutat, att ~f de modeller, af hvilka dubbla exemplar finnas, 
inii den ena orngtingen - såvida den ej tages i anspråk för espo- 
sitioner - uthyras på &n tid af' högst två dagar och mot en afgift 
af 25 öre pr plagg, dock sa, att b6b6dräkten och skoldräkton uthy- 
ras i sin helhet, till ett pris af 50 öre pr dräkt. 

De nya modeller, som p i  årsinötet komma att frainlaggas för 
föreningen, äro : strumpeband, linne för skolflickor och en s. k. bröst- 

, hallare. 

Fröken Kristine Dahl i Kristiania, hvilken under flere Ar stu- 
derat dräktreformen i Amerika, has sandt styrelsen meddelande om 
att hon iimnar sgtta sig i spetsen för bildandet af en dräktreformför- 

' 

ening i Norge. Flere af de svenska modellerna äro, säger fröken 
Dahl, Iranda och anviinda i Norge. Frölcen Dahl haf för afsigt att 



hkr i Stockholm studera var förenings stadgar, arbetssätt, mo- 
deller m. m. 

Anmalan om intriide adresseras till Fredrikn-Bre1ue1.-Fiirbiinclet~s 
dral~treformförening, Stockhol~.n. Föreningoiis i>roschyrar, Arsl~eriittcl- 
ser, inodellf öi%eclzningar etc. sandas p& begiiraii. 

Styrelsen har haft följande sainmiilansiittning: 

A. af Fredrika-Bremer-Förbundet valds : 
Ordinarie medlemmar: Suppleant er:  

Fru Marie- Louise Berg. Fröken Srilly H6gstrvl1~ 
8 Gurli Linder. Carotitie 1 Vct lml i~ t .  

Fröken Elsa Gylclh. 

B .  af draktreforinföroiiingm valda : 
Ordinarie medlemmar: 

Fru Nama Bmdksolt. 
s Caroln Boklund. 

Maria Boliz. 
D Ellen Gyllarcder. 

Rama Palme. 
Carin Schola?zder. 

Suppleanter: 

Frii dtnélie @alcrscJriöld. 
9 Blle~l Krorrberg. 

Sigrid Abströrrz.. 
Fröken Helena Pnl~quist. 

Revisorer: Revisorssuppleanter: 

Fröken Jenny Bonnier. Fru Gretn 1 V f i n ~  
B Betty Hi~scA. Friikeii AWCG Kivse. 

Undertecknade, af Fredrika-Bremer-Förl~iiiidets driktmfoniifiir- 
ening utsedda revisorer, få härmed, eftor företagen granslmiiig i!: 

riikenskaperna fran den l:sta, Jnnumi 1895 till den H 1  Deceml~cr 
sainina %r, afgifvn f öljanda revisionsberättelse : 

Af böckerna framgh, att följande konti under gret lauinat vinst: 

Medlemsafgifters konto ....................................... kr. 147: - 
Frivilliga ghfvors konto ....................................... -: 3: - 
Dlönsters konto. .................................................. .. 24: (j8 

................................................... Intresse konto .. il: !M 
Stmula kr. IS(;: ti4 



\ 

Följande konti förlust : 

Modellers konto ........... :. ............................... .i.. kr. %5: 25 
Allmii~luti, oinlzostnaders konto.. ............................... ».  (58: U9 
Aiilionsers och trycksti,lrers konto .......................... )) 29: (58 

Snima kr. 283: 52 

Föreningeqs tillgånga, hvilltn, vid Arets böyjau iitgjorde kr. 
674.: '36, belöpto sig vid Arets slut till kr. 5!M: 56 och bestå af: 

Inventarier och rnocleller ......... i . .  .......................... kr. 331: ,!l0 
Ett till frölren Ohlsson intfardnclt föi~lagsförslcott ......... » 200: r 
Lager af mönster ................................................. )) 18: (iO 
Insatt i Handelsbanken ........................................ 43: !N 
Kassa.. ............................................................. » 2: 10 

'fil1 sist f& inndertecknade, som befliniiit ralcenskn,perna i godt 
skick och behörigen verificernde, tillstyrka att' f1111 ansvarsfrihet inii 
beviljas styrelsen. 

Stockholm i Februari 1896. 

Jenny Bonnier. Betty Hirsch. 

Bil. V. 

Kassaförvaltarens rapport. 

Till Styrelsen för Fredrika-Bi'emer-Fö1.b11nd(3t. 

Ur ra1censl.rnperna anföres följande: 

Vid årets slut hade Fredrika-Bremer-Fölabundet 

: Intecknings-Garaati-Aktiebolaget .............................. 4,517: 43 
:,Inventarier ....................................................... 1,734: 83 

Fordran hos fru S. Whitlocls: ................................. 3,480: - 
Dive r se  debit0re.r:  

Obligationer ............... ; ..................... 4,000: - 
................................. Reversfordringar 6,158: 34 10, l js :  34 

l - . * - - .  

.............................................................. Kassa 688: 66 
Saldo förlust ~...................................................... 1,550: l 8  

Summa In-. 22,129: 44 



Skulder: 

E g n a  fonde r :  
..................... Ständiga -ledmöters afgifter !),l HO: .-- 

Intriidesafgifter ....................................... 3,3X: 2.5 
........................ S. Whitlocks stipendiefond ;'>,AX! 1: - 

.................................... Donationsfonden 3,000: - 21 ,();-I);: 25 

Y t t r e  skuld  e r :  
Gfifvor att iitgifvas för uppgifvet ändadil ... 90U: -- 
Af tonbladets aktiebolag ........................... i l(;: 50 
Sjiikvlirdsafdelningen .............................. 74: (;!l 1 ,( 1:) 1 1:) 

- -  . 

Siiiriuia kr. 22,12!): 44 

Ofvanstående förlust, lm. 1,550: IS, har uppkoiiiiiiit p5 grund 
af följande förh'llande mellan vinst och förliist : 

................................................... Inträdesafgifter 103: 50 
.......................................................... Arsafgifter 3,726: - 

............................................................... a Gfifvor 280: 45 
R.äntor ............................................................... 548: 47 
Saldo : förlust från föregående år ............... 47 3: 11 

w h 1895.. ...................... 1,Oii: G' 1,530: 18 
. - 

Summa kr. 6,208: 60 

........................... Fr fin 1894 öfverbdanserad förlust 4 73: l l 
Byran ............................................................... Y,!)(il: 80 

......................................................... Trycksaker ,543: ($4 
TidskriftenDagny ................................................ 815: 31 

........................................... Allmänna odcostnader l ,WS: 68 
............................................................... Möten 106: 81 -- . 

Summa lm. 4;,20S: (!O 

En jämförelse  ed föregliende bokslut gifver anledning till föl 
jande uttalande : 

Förbundets egna fonder haha  under Aret ökats med ett belopp 
af kr. 4,793: 60, ehuruväl enligt ett den l 5  februari å dliliant möte 
fattadt beslut 700 kronor afförts frin intridesafgifters och tillförts 
trycksakers konto såsom bidrag till täclcande af lcostnnden för en 
festskrift, meddelande redogörelse för förlmndets 10-irjga verksanihet. 



B y r h s  inkomster hafva varit lu:. 2,?28: 14  och dess iitgifter . 

lu.  5,859: 49. I$ostnaden för byrgns iippriitthållmde har öknts'med 
kr. 366: 65, hvilkeii ölcning står i samband med en nlltjBmt fort- 
giende iitveclrling , af byråns verksamhet. Tidsluiften Dagny har i 
&r fr8n förbundets alliniinila lrassa kraft ett tillskott af kr. 815: 51. 
Alliniinna omlrostnaders konto visar ett högre belopp an föreggende Ar. 

Sjiikv~wdsafdelningen har i h haft i inkomst kr. 353: 64 
och i utgift kr. 278: 85. Ofverskottet ar reserveradt till nastkoiii- 
inande &r för afdelningens lcraf. 

De mest frainstgende dragen i förbundets ekonomi- under det . 
förlidna året kr dels den betydliga donation å 10,000 kr., till lika 
fördelning mellan Fredrika-Bremer-Förbundet och dess sinkkessa, soni 
förbundet fiitt mottaga från fru E. Benedicks enligt den aflidnns 
testninentarislra förordnande, dels den betydliga förlust, soin uppkom- 
mif på tidskriften Dagnys och trycksakers konti. Hkvid tianax till. 
f örklrising dels titgif vandet af den .of van namnda festskriften och dels, 
i afseende å Dagny, ett nedgående i prenumeranternas antal och en . 
ökning i lzostnacleii för tidskriftens iitgifvande. 

I öfverensst~mmelse med vederbörligen fattade beslut, och .p& 
. sätt i styrelsens berättelse utförligare framhålles, has en icke ringa 

del förbtindets medel anvandts till förlagslån Qt kvinnor. Harmed 
har afsetts och vunnits det dubbla andcamålet dels att verlzsamt gagna 
ett antd  Irvinnok, son1 för sin fortkomst i lifvet behöfvn anlita för- 
lagslin, dels ock A. andra sidafi att vinna något ökad aflarhiing A 
iitl&na.de medel. 

Under &r 1885 hafva Aterbetalts af de utelöpande linens kap&- 
bolopp kr. 1,479: 16. Såsom nya lån hafva under året utlämnats 
lm. 1,400: -, alltsa en minskning i det iitestaende Ihebeloppet af 
kr. 79: 16 eller f r k  Iv. 6,237: 50 till kr. 6,158: 34. Onslcligt vore 
om förbundet finge större tillgAngar att anvgncla för denna del af 
sin ve r lcsde t ,  som medfört så mycket gagn, och som står i så god 
ö f v e r e n s s t ~ e l s e  med förbundets syfte och lindemål. 

För influtna gRfvor och deras anvandning redogöres i styrelsens 
berattelse. 

E'ör heuzstudiernas, sjulckassans och stipendiefonclerncls affärer 
liimnas skirslcilda redogörelser. 

Lilrnsom föregtiende tir Iiafva fröknarna G. Adelborg och U. 
Hmiiuarslcöld, jamte sin öfrign v e r I c s , ~ e t  å b y r h ,  ined nit och 
skiclrlighet skött arbetet vid k ~ s a n  och bolrföringen. 



Slutligen heii~stii.lles att, pa satt afveii nf styrelseu tillstyl~lcts, 
förbundet miltte besluta att frhi  donationsfonileii (fru Eliiiiin. Bono 
diclrs' donation) afföres ett belopp af kr. 3,OOO: -- tpill fiiljniido m- 

viinclning : 

till tiiclrande af den brist, som dels Imlanscrnts frin föro- 
gående ar, dels ~iyplroiunlit nnder Gr 1 S!).',, ti1lsnmii:iiis Irr. 1 ,.',.W: 1 S 

till iiypliiggiii~~g nf en rosorvfond ........................... 1,449: H2 
- -- - . - - 

Siinima Irr. :;,(W: . 

Stockholm i februari 1896. 
Carl Pdys P~öm . 

Bestyrlrande riktigheten af ofrsnsttieiitlc redogijrolse, lioiu$tiill:i 
iinderteclcnacle revisorer om ansvarsfrihet fiir 1895 ars förvaltning. 

Stockholin den 13 april 1896. 

Elise Odelberg. Rlida ros san de^. h l  b undvgrll. 
f. hamixin, 

Memstadiekoxnitens sikkenskaper fir hr 1895. 

Ct gift er. Inkomst m, 

Behå.llning fran 1.894.. ............................ 99: 28 -- 

Riintevinst .......................................... 4: t).? -- 
Elevafgifter .......................................... 119: 50 - .  

Brefporton ........................................ 16: 50 18: 85 
Fredrika-Bremer-Förbundets byrK ............... --- ii: - 
Likarearvoden ....................................... - -. ($0: - 
Diperse omkostnader .............................. --- -- 2: 30 
BehKllning till 1SOG .............................. - .  15:;: OS 

Siimma kr. 24.): Y : ;  240: 2:; 
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