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P. H. LING. 
(1776-1839). 

Den sydsvenska universitetsstad~n erbjöd ej tillräckligt 
arbetsfält för Lings verksamma håg. Hans innerliga 

önskan att sprida sina läror kring hela Sveriges land kunde 
i Lund ej förverkligas väl hufvudsakligen beroende på otill 
räckligt lärarernaterial Dessa omständigheter hafva troligen 
fört honom på den tanken att söka inrätta ett gymnastiskt 
undervisningsverk i hufvudstaden. Planen för en dylik läro 
anstalt hade han redan utarbetat, då han företog sin betydelse 
fulla resa till Stockholm för att söka Iäktmästaresysslan vid 
Kartbergs krigsakademi. · 

· Grundstenentillden högskola, hvars hundraåriga jubileum 
vi î år fira) lades så att säga genom den skrifv.else, som 'Ling 
den 29 januari 1813 inlämnade till kungl. uppfostringskorn 
mittén. Följande utdrag af densamma torde förtjäna att här 
anföras: 

"Det synes icke behöfva bevisas att Gymnastiska öfningar äro vik 
tiga befordringsmede! för en Nations Utbildning; att förtiga huru mycket 
de äfven främja en vis regerings afsikter att dana Medborgaren till foster 
jordens försvarare. Öfvertygad om denna sanning, har jag under hela min 
tjcnstetid haft all möda ospard att, äfwen med egna uppoffringar bland 
mina landsmän införa sådane öfningar. Flere hundrade bland de yng 
lingar dem jag underwisat i Gymnastik, haíva af mig gratis blifvit hand 
ledde. Hittills hafva följderna af mitt bemödande warit, att i Lund, Malmö 
och Götheborg Gymnastiken, efter den af mig uppgjorda plan, är i full 
gång. Den tillfredsställelse, hvarrned Högtsalig Hans Kong!. Höghet 
Kronprinsen Carl August under sitt vistande i Lund, år 1810, såg mina 
Elevers gymnastiska öfningar, kan vitsordas af de Herrar, som varo Honom 
på Hans resa följagtige Hvad framsteg Gymnastiken under min ledning 
gjort i vårt Fädernesland, skola för öfrigt många ojäfagtiga ögonvittnen 
intyga. - - - - - - -- '-- - ~ - - - - - - - - - - 

I huívudstaden skulle en gymnastik Inrättning genom sitt efterdöme 
sprida sina verkningar. såsom från en medelpunkt till dylika inrättningar 
i lanclsorterna. 



- 4 - 

På dessa skäl vågar jag hos Kong!. Uppfostrings Kommittéen här 
medelst anhålla, att jag genom dess ynnestfulla förord hos Kong!. Maj:t 
måtte vinna rättighet att i Stockholm undervisa i Gymnastik samt att 
såsom nödvändiga vilkor för möjligheten att !emna denna undervisning, 
åt mig, måtte af allmänna medel anordnas en till min nödiga utkomst 
erforderlig lön· på Stat, hvarjemte jag på allmän bekostnad torde erhålla 
en till Gymnastikens utöfning lämplig sal och bana med den för öfnin 
garnes anställande behöfliga attiralj. 

Bifalles mitt förslag, eger jag den säkra öfvertygelsen, att Sverges 
ynglingar skola danas till ett kraftfullt och härdigt slägte, värdigt sina 
urgamle förfäder". 

Uppfostringskommittén var redan på förhand bearbetad 
och välvilligt stämd för L. s plan samt insände hans skrifvelse 
i eget namn till regeringen den 1 febr. 1813. 

Kgl. Maj: t beslöt att· på grund af Lings ,,synnerliga 
skicklighet" låta honom anordna "den första gymnastiken i 
hufvudstaden" och kgl. brefvet af den 5 maj 1813 gaf honom 
fullmakt härtill. 

Inrättningen, som sedermera på uppfostringskommitténs 
förslag erhöll namnet Central - Institutet, inhystes i den 
gamla styckgjutaregårdens åbyggnader och Ling erhöll ett 
årligt arvode af 500 Rdr. samt 100 Rdr. till hyra för ,,rum 
att anställa öfningarne". Till anskaffande af den behöfliga 
attiraljen beviljades i ett för allt 400 Rdr. Det synes som 
om Ling själf de första åren hyrt ofvannämnda lokal, som 
i början lär varit utan trägolf och eldstäder ty genom ett kgl. 
bref af den 13 dec. 1813 meddelas uppfostringskommittén" att 
i styckgjutaregården skall genom. slottsbyggnadsdirektionens 
försorg, för en dertil! anslagen summa, 9800 Rdr., rum för 
gymnastiska centralinstitutet och dess föreståndare anordnas." 

För ordnande af undervisningen vid institutet ingafs till 
Kungl. Maj: t den 14 mars 1814 af uppfostringskommittén 
följande förslag till reglemente, hvilket anses vara uppsatt af 
dåvarande fäktmästaren Ling. 

"Föreståndaren vid Gymnastiska Central-Institutet, hvilken bör ega en 
fullkomlig och på Mechaniska, Osteologiska samt Myologiska grunder 
byggd kunskap i Gymnastiken och färdighet i de dertil! hörande öfningar, 
hvarunder fäktning med sabel och värja, voltigering på lefvande häst 
samt simning äfven inbegripas, åligger: 

l. Att dana skickliga Lärare till Gymnastikens utbredande i landet 
så väl för Medborgare i allmänhet som för Krígsståndet, 

2. Att årligen gratis undervisa Tjugufem medellösa ynglingar. De 
som af denna fria undervisning önska sig begagna, anmäla sig hos Central- 
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Institutets Föreståndare, som uppgifver en förteckning öfver dem alla, 
jemte anmärkning hvilka han anser genom sin Physiska beskaffenhet 
och öfriga omständigheter mest berättigade till denna förmån, äfvensom 
huruvida han funnit en eller flera genom sjukdom eller annan bevislig 
orsak kunna vara otjenlige eller ock genom känd förmögenhet oberätti 
gade att härvid korrima i fråga. Nämnde förteckning aflemnas till den 
föredragande för Allmänna Uppfostringsvården, som öfver utnämnandet 
inherntar Kong!. Maj:ts Nådiga vilja och befallning. 

3 Ingen må kunna till offentlig lärare i Gymnastik någonstädes an 
tagas utan att vara försedd mec! ett af Central-Institutets Föreståndare 
utfärdaclt betyg så väl om sin skicklighet i alla här främst uppräknade 
öfningar som om en fullkomlig sedlighet, samt utan att clerjemte å offent 
liga Öfningsställen hafva undergått Theoretisk och Practisk Examen i 

Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet. 

närvaro af Fem Pröfningsmän. hvaraf 3: ne såsom Militairer utses af 
Kongl. Maj: ts tjenstgörancle General-Adjutant i Stockholm samt 2: ne 
kunnige män genom Föredraganden för Allmänna Uppfostringsvårclen 
tillkallas. 

4. Betygen om skicklighet bör Föreståndaren utan betalning ut 
färda; så väl åt Institutets Elever, som äfven, efter anställd undersökning 
åt sådane som utan att der hafva blifvit inöfvade åstunda att till Lärare 
i någon af Gymnastikens ciel ar, blifva vid något af Rikets Under 
vísrungsverk antagne. 

5. Till förekommande af skador, bör under Lärotimmarne en sträng 
ordning iakttagas och sådane Elever aískiljas, som med Utslag eller andra 
krämpor af smittsam art finnas behäftade. 

6. Föreståndaren bör hafva uppseende öfver Gymnastiken vid Kongl. 
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Krigs-Acaelemien och alle ele läroverk inom hufvudstaden, der den redan 
blifvit införd eller framdeles införas kan; och böra Eleverne minst tvänne 
gånger om året på hvart ställe offentligen visa sin färdighet, hvartil 
dagar af Föreståndaren utsättas och i allmänna tidningarne kungöras. Kongl. 
Maj: ts tjenstgörande General-Adjutant i Stockholm, Presidenten i Kong!. 
Krigs-Collegium och Föredraganden för Allmänna Uppfostringsvården 
böra antingen sjelfva eller genom ombud nämnde proföfningar öfvervara. 

7. Föreståndaren bör till Kongl, Maj : t genom Expeditionen för 
Allmänna Uppfostringsvården ingifva årlig öfversigt af Gymnastikens till 
stånd vid hvart läroverk inom Hufvudstaden, uppfattad i Tabeller öfver 
Elevernes namn, öfningstid och färdighet, fordelte i fyra classer, nemligen 
begynnare, skicklige och utmärkt skicklige; och böra ofvarinämnde prof 
öfningar b lifva grunden för dessa uppgifter. 

Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet. 

S. För att tillse huru Gymnastiken befrämjas i +andsorterne bör 
Föreståndaren hvart år i Maj och Juni månader besöka Rikets högre och 
lägre Läroverk, på det sätt att hans resa det ena året ställes till den 
södra, andra året till den vestra och tredje året till norra delen af Riket 
Det åligger honom att till Allmänna Uppfostringsvårdens Expedition härom 
inlemna en noggrann berättelse, åtföljd af intyg från Rectorn vid hvart 
Läroverk, som vitsordar att Central-Institutets Föreståndare granskat de 
Gymnastiska öfningarne derstädes. 

9. U~der resan bestås Föreståndaren skjutspenningar för 2: ne hästar 
samt Tractamente svarande mot hvad i mat och hushyra skäligen bör 
kunna åtgå. 
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10. Föreståndaren bör under sin resa gratis uppgifva planer till 
Gymnastiska Inrättningar, der sådane saknas och sitt yttrande i sådane 
mål till Expeditionen för Allmänna Uppfoslringsvården inlemna med bi 
fogad! kostnadsförslag. 

11. Central-Institutets Föreståndare åligger att, uppå erhållen remiss, 
till Allmänna Uppfostringsvårdens Expedition ingifva yttrande i anledning 
af ele berättelser, som Rectorerne vid alla Läroverk böra om Gymnastikens 
tillstånd derstädes årligen till nämnde Expedition aflemna. 

12. Då. nya åtgärder till de Gymnastiska Inrättningarnas utvidgning 
eller förbättring finnas nödiga eger Föreståndaren att förslag derom till 
Expeditionen för Allmänna Uppfostringsvården ingifva. 

13, Den lön och öfrige förmåner som Föreståndaren af Staten åt 
njuter ålägger honom att vara i hufvuelstaden all den tid, som han icke 
använder till ofvannämnde årliga resor. 

Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet. 

14. I den händelse Föreståndaren har någon särskild tjenstehcfatt 
ning vid Kongl, Krígs-Academíen eller annorstädes bör ùen Semestre 
han vid nämnde tjenst åtnjuter lämpas efter den för hans resa i lands 
orterne bestämda tid. 

15. Gymnastiska Central-Institutets Föreståndare bör ega sig till 
biträde en Substitut som, under de honom anbefallde besigtningsresor 
i Landsorterne, ersätter hans ställe i Huívudstaden, och då sjukdom af 
bryter Föreståndarens verksamhet, uppfyller alla de honom åliggande 
pligter. Denne bör af Staten njuta en mot hans befattning svarande af 
löning och må ingen annan till denna tjenst komma i fråga än den, 
hvilkens skicklighet blifvit vitsordad af Institutets Föreståndare, under 

. Iwars uppseende han omedelbarligen bör stå. 
16. Denna Substitut åligger att under hela året i hvarje vecka gifva 

minst 6 timmars fri undervisning för de offentliga Läroverk, hvartill Före 
ståndaren enligt noggrann pröíníng finner lämpligast anvisa honom. 
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Reglement godkändes i hufvudsak genom Kungl. Maj: ts 
nådiga skriívelse till uppfostringskommittén af den 25 maj 
1814. Följande smärre ändringar gjordes i detsamma. Till 
§ l. tillades~-,_,,Antalet af sådane Lärare-ämnen, som på samma 
tid vid Gymnastiska Central-Institutet undervisas, må ej 
öfverstiga tio." 

Beträffande inspektionsresorna, så ansåg höga vederbö 
rande dem ,,för det åsyftade ändamålet nyttige" men - ,,att 
tiden ännu icke är inne då sådane besigtnings-resor kunna 
anställas och löna kostnaden." -- 

Kgl. skrifvelsen innehöll vidare: ,,I afseende på Eder 
underdåniga anmälan om anslående af medel till iståndsät 
tande af de Rum Ling här i staden för de Gymnastiska öí 

ningarnes förrättande sig förskaffat, och hvartill enligt bifo 
gadt kostnadsförslag erfordras 124 R: dr. 16 sk. B: co, så 
enär Wi lika med Eder, hvarken finne billigt att_ Ling betun 
gas med denna kostnad, eller att Elevernes helsa i någon 
mån genom Rummens bristfällighet må blottställas, vele Wi 
till det uppgifne ändamålet Nådigst bevilja den nyssnämnde 
Summan, låtandes Wi härom vederbörande i Nåder anbefalla. 

§§ 15 och 16 fastställdes först genom k. brefvet af den 
16 april 1817. 

Den nya institutionen stod nu färdig och skulle blifva 
en härd för kroppslig uppfostran, som genom densamma 
skulle tränga ut till hvarje · vrå af landet. Här skulle nu 
bildas, icke blott ungdomen utan äfven lärare för densamma 
och gymnastiken i alla dess grenar utvecklas. 

Vi, som nu skör da frukterna af L. , s arbete, kunna 
näppeligen föreställa oss alla de svårigheter institutets grundare 
i början hade att bekämpa och öfvervinna innan hans sak 
hunnit vinna förtroende och nyttan af gymnastiken blifvit 

_ insedd. Det fordrades för visso hans hela personlighet, 
hans fasta tro på sin rättvisa saks seger, bans oegennytta 
och okufliga energi för att ej duka under för alla de motig 
heter, som ställde sig i hans väg. Att han dock stundom 
kände sig betryckt, framgår af hans eget yttrande: ,,jag har. 
uppoffrat tid, helsa och snart sagdt medborgerlig aktning." 

¡ ¡ 

i 
¡. 
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I början synes Ling varit alldeles ensam som lärare vid 
anstalten och ban undervisade icke allenast i pedagogisk 
och sjukgymnastik samt fäktning utan älven i anatomi och 
fysiologi. Anskaffandet af biträdande lärare tillgick sålunda, 
att han den första tiden antog nästan alla dem, som med nit 
tycktes ägna sig åt gymnastiken och dessa aflönade han 
af sina privata inkomster. Af de mycket sparsamma medde 
landen från denna tid framgår att Lings förste oificielle ,, sub 
stitut" var eleven vid de fria konsternas akademi, Ludvig 
Lundgren. 

Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet (Sjukgymnastik), 

Med hänsyn till de ytterst minimala statsanslagen") 
skildrar· Hjalmar Ling G. C. l. s första tillvaro på följande 
sätt: ,,föreståndarens betydliga makt och ensamma öppna 
ansvar måste bryta vägen genom fördomarnes och vanans 
motstånd bland ett slägte, som ännu visste intet om saken, 
och skapa - ett system, som för skolor och den unga be 
väringen skulle bereda en ,, pedagogisk militärisk national- 

*) Genom kgl. brefvet af den 31 dec. 1830 höjdes visserligen anslaget 
till 2000 Rdr, b : co. 



~ 10 - 

bildning." . . . . Genom sjukgymnastiken måste inkomster. 
anskaffas för att därmed aflöna det erforderliga antalet af 
biträdande lärare, bestrida' de nödvändigaste omkostnaderna 
för undervisningen, renhållning m. m. Därföre voro alla lärare 
skyldiga att biträda i sjukgymnastik. 

Vid stiftstädernas läroverk erhöllos praktiska öfningslärare 
genom tillfälliga sammanskott eller obetydliga arvoden, eller 
leddes öfningarna kostnadsfritt af allehanda folk, ss. prester, 
knektar, embetsmän m. m. hvilka vid institutet fått' reda på 
sakens teknik. 

Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet 1894 (södra gården). 

Vid institutet var läraresamlingen ännu brokigare, t. o.r m. 
konstnärer, köpmän, handaslöjdare saknades ej. Utan enskildas 
betydliga uppoffringar skulle saken dock ej kunnat gå i dess 
allra första början. Häribland må nämnas den enkle foster 
ländske riksdagsmannen, grefve Carl Spens, kyrkoherden 
Mag n u s Br u z e 1 i us, biskop Ag a rd h och köpmannen 
Pe h r N ord va 11. Samverkan, enighet och inbördes aktning 
rådde så mycket mera som ännu inga feta löner och vackra 
titlar m. m. kunde vålla split och fåfänga bland sakens 
vänner, eller locka andra. Sjukgymnastiken hade ej ännu 
urartat till en mer eller mindre vetenskaplig handelsgren 
med vederbörliga förlagsmän, delegare o. s. v." 
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I detta sammanhang torde det förtjäna att omnämnas 
att Ling ingalunda saknade goda och inflytelserika gynnare 
och vänner. Det första understödet fann han måhända bland sina 
med bröder i ,, Götiska förbundet", särskildt Es a i as Teg né r 
och J. Ad 1er bet h. Genom statsmannen Wir sé ns åtgörande 
vann Lings gymnastik och vapenföringskonst högsinta be 
skyddare i Carl Johan och Oskar af hvilka den förre 
som kronprins ofta besökte gymnastiklektionerna och anbe- 

Kgl. Gymnastiska Centralmstitutet 1893 (Gymnastiken å södra gården). 

falde antagandet af den nya vapenkonsten i svenska armén 
och den senare, själf Lings lärjunge i fäktning och simning, 
ofta besökte hans öfningar och ditförde sina söner. 

Ling erhöll flera gynsamma tillfällen aft demonstrera 
sin metod exempelvis å de stora lägren och militärmötena 
1819 och 1824 å Ljungby och Bonarps hedar och Ladugårds 
gärdet. Saken var ännu främmande för befälet och då order 
utgafs · att gymnastik och -íäktning skulle införas i armén, 
mötte den från många håll en stark motvilja Trots detta 
vann det nya systemet så småningom statens och det all 
männas förtroende och sedan Ling nu med utvecklingen af 
sitt centralinstitut hunnit så långt, att han lyckats dana ett 
mindre antal lärare af den skicklighet, att de i sin ordning 
kunde användas vid elevernas utbildning, började institutets 
egentliga arbete i större skala. Bland dessa lärare märkes 
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först Br a nt i n g, von Veg es ack, Mo 1 i n der, Ström, 
Ros e n quis t och senare E 11 i o t, P a 1 ms ti erna, B j ö r k - 
mlaJn, Georgi i, Walborn, Brouhn och de Ron m. fl. 

Lars Gabriel Branting (1799-1881). 

Regeringen befalde nu att instruktörer för regementena 
skulle utbildas och vid institutet genomgå en kurs för att 
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sedan · undervisa menige man i liniegymnastik och bajonett 
fäktning. 

Beträffande den militära gymnastiken på denna tid säger 
Branting i en efterlämnad handskrift: ,,Sedan kgl. maj :t be 
hagat fästa nådigt afseende på nyttan af den vid Centr. 
Inst. lemnade militära undervisningen, såsom ett medel för 
befrämjande af en på samma gång mera harmoniskt fysisk, 
som intelligent utveckling, nedskrifves tvenne reglementen 
för svenska arméen, det ena med afseende å bajonettens 
förande efter högsta förenkling och lättaste verk 
s t ä 11 bar a sätt; det andra hänsyítande å kroppens all- 

r 

L.=:=.j: "-'--~,.,,..-=,- 

Carl August Georgii (1808-1881). 

männa organutveckling inom möjligaste korta tid, båda 
grundande sig såväl på anatomiskt-fysiologiska och mekaniska 
lagar, som ock på ren erfarenhets kunskap, dessutom inne 
fattande helt och hållet nya rörelseformler, okända för det 
öfriga Europa, som mer och mer synes erkänna och tillegna 
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sig desamma. För att än mer stadga och allrnängöra dessa 
nya praktiska lärogrunder, för att förebygga dessas miss 
tydning och oriktiga utöfning, lät den snillrike författaren 
af nämnde arbeten till trycket befordra dessa tvenne regle 
menten, som vid Institutets militära praktiska öfningar be 
gagnats." 

Öfver den sjukgymnast is ka behandlingens början 
vid Centralinstitutet finnes högst sparsamma meddelanden. 

Carl Fredrik De Ron (1809-1887). 

Lings äldsta dotter säger i sin lefnadsteckning öfver den 
svenska gymnastikens skapare; ,,Sjukgymnastiken, denna nya 
tanke, ett foster af Lings skapande snille, som redan flera 
år legat klar för hans inre, började han utveckla efter första 
årens vistelse i hufvudstaden. Detta nya helsomedel förskaf 
fade honom allt flere och bittrare motståndare. De riktade 
smädelsens giftiga pilar, icke allenast mot sak, utan äfven 
mot person. Fantast, charlatan, lindansare, galning, m. m. 
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voro vanliga benämningar för den man, hvars äras glans 
nu sprides till främmande land och hvars sak kommer att 
blifva en mäktig beståndsdel i slägtets uppfostran i alla 
civiliserade länder. Hela läkarekåren var hans motståndare, 
tidningarne belackade honom, han svarade aldrig derpå, 
blott skrattade åt dem och sade: ,,låt dem skrika, jag går 
min väg fram ändå; har jag orätt går saken under, har jag 
rätt går den framåt oaktadt deras skrik." Det fordrades 
denna ihärdiga fasthet, detta förakt för andras omdöme, 
detta fasta medvetande om sanningen af den sak han förfäk 
tade, som 'stämplade Lings karakter, för att med lugna och 

I Hjalmar Fredrik Ling (1820-1886). 

~=====~ 
säkra steg framföra gymnastiken till den plats, som den rätt 
mätigt skulle intaga, både i medicin, uppfostran och fäder 
neslandets försvar." 

En bland Lings första patienter var Lars Gabri e 1 
Br a nt i n g, sedermera Irnos flitige lärjunge och efterföljare. 
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År 1813 mottog L. den 14-årige B. till behandling med sjuk 
gymnastik. ,, Verkan af denna behandling ,, säger Harte li us" 
var på ynglingens helsa märkvärdig, ty utan den är det, 
väl sannolikt, att lefnadsmåttet hade begränsat sig inom det, 
som bief de tidigt bortgångna syskonens." 

Jetta Ling lämnar följande intressanta skildring öfver 
denna tid i Tidskr. i Gymn. Bd. 3 sid. 105." År 1817 på 
hösten flyttade Branting med sin moder till Gymnastiska Central 
Institutet, som den·. tiden blott benämndes ,, Gymnastiken"; 
han var då antagen af gamle Ling som lärare, ehuru blott 
18 år gammal, och. erhöll bostad därstädes. Hos Brantings 

bodde också Gustafva Lindskog, sedermera allmänt inom 
slägten kallad Moster Staf v a , som bief Lings första med 
hjälparinna. 

Redan 1818 började några fruntimmer att gå på gym 
nastiken; bland dem voro Staíva Lindskog och hennes 
tvenne systrar, Brantings syster och några andra fruntimmer. 
De voro på den tiden på gymnastiken klädda i sina bröders 
eller rnänners aflagda kläder, vanligen byxor och frack, och 
sågo rätt komiska ut. - - Efter några år då fruntimmers 
gymnastiken besöktes af främmande patienter, infördes en- 
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bestämd dräkt; dénna var af gräsgrönt vadmal, och bestod 
af byxor och en rock eller blus sorti räckte· öfver knäet. 

Så länge Ling lefde fortgick gymnastiken hela året om, 
och under. några år utöfvades den äfven en timme på e. 111., 
då Ling ansåg, att vissa sjuklingar behöfde blifva behandlade 
minst 2: ne gånger dagligen." 

Sjukgymnastiken vann - så småningom förtroende och år 
1829 syntes redan en hoppfullare framtid randas för institutets 
bestånd och sakens utveckling. Läkarna började med mera 
uppmärksamhet följa den lingska behandlingen; lönerna vid 
institutet voro dock ännu så ·obetydliga att def var omöjligt 
att få en läkare att stanna där och uteslutande ägna sin tid 
och sina krafter åt inrättningens kraf. Emellertid lyckades 
det Ling att intressera trenne unga läkare N. André, C. U. 
Sond én och P. J. Lied beck för saken, af hvilka Sondén 
tjänstgjorde vid institutet ända till 1841. På samma tid 
fästes som extra lärare vid G. C. l. en af Lings mest nitiske 
lärjungar, C. A. Ge org i i, som sedan Branting öfvertagit 
öfverlärarebeíattningen, 1835 utnämndes till ordinare lärare. 

Under tiden 1813,--27 begagnades undervisningen vid 
institutet af 42 blifvande lärare. 

Ling hade förvisso många stridigheter och svårigheter 
att bekämpa, men det allmänna omdömet, som en följd af 
år varit villrådigt öfver hans 
företag, gjorde honom om 
sidor fullkomlig - rättvisa. 
,,Sin vackraste seger njöt 
han dock", säger Beskow, 
"när de, som både enskildt 
och offentligt motverkat 
och begabbat hans företag 
kornmo dit, att söka en 
helsa, som inga andra m~del 
kunnat återställa, och han 
plägade leende omtala, 
huru: en berömd läkare och 

i 
I 
I 

För Iornkunskap åt idrottsmannen; tacksam- 
'en bekänt publicist' som hetsbevis och erkänsla för undervisning. 

beg~gnade hans sjukgymnastik, hvarje "rnorgon med ord 
och gerning afbådo den missaktning de visat honom." . 
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En särskild hyllning bereddes Ling år 1821, då en öfver 
honom präglad skådepenning*), i en festlig samling af lärjungar, 
beundrare och vänner, till honom öfverlämnades af en bland 
svenska härens mest vördade anförare, generalen m. m. Lefrén. 

Under de senare åren af sin lefnad bodde Ling på sin 
egendom Annelund och bief af 'sin tilltagande sjukd~~ 
tvungen att lämna arbetet i sina lärjungars händer. Själf 
besökte han institutet så ofta hans krafter det ti!lät, men 
redan nu var del Branting, Palmstierna och Georgii, 
som öfvertogo arbetet på den manliga afdelningen under det 
Moster Stafva skötte den kvinnliga. , 

o 

Under den sista tiden af sin lefnad hemsöktes Ling af 
den största oro för sin lifsgärnings bestånd. Hans sisla bön 
för institutets understödjande och upprätthållande lydde: "I 
fem och trettio år har jag, medellös och oförstådd, arbetat 
i den sak, hvaråt jag egnat mitt !if, utan någon utsigt om. 
närvarande och sedan om framtida bergning. Konungen och 
sedan riksens ständet halva efter hand afsett mina sträí 
vanden, sedan min helsa blifvit uppoffrad för att med en 

*) Se sid. 17. 2* 
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ringa lärarepersonal kunha drifva gymnastiken till 'den punkt 
och i alla riktningar, som min inneboende idé påkallade. Nu 
gör döden slut på min verksamhet, och allt hvad jag gjort 
skulle som en bubbla med tiden försvinna, derest ej Kongl. 
Maj: t och, Riksens ständer upptaga en döendes bön, att på 
allt sätt understödja Institutets utveckling efter den plan, som 
jag uppgjort. - - - De få lärare, som kunna fortsätta 
min sanna gymnastiks idé, äro blott 2 (Branting och Georgii) 
af nära de hundrade, som jag sökt bilda till gymnaster, och 
dessa två äro sjukliga. Om de gå bort, innan andra hunnit 
bildas så är institutet íörloradt till sin sanna betydelse. 
Institutet måste snart understödjas, annars är det för sent. 

Till "Sveriges Gymnaster" ställde Ling är 1834 följande 
beaktansvärda ord: "Att först upprödja ett fält är svårt, att 
sedan förbättra det är lättare, att sköta och skörda det är lättast; 
likväl tänker aldrig den sista odlaren på den första; ·ty han be 
räknar blott sin egen möda. Samma glömska väntar också 
mig, det vet jag; meri j.ag beder Gud att framtida läkare och 
uppfostrare måtte hvar efter annan utvidga och förbättra 
dessa mina försök; ty då torde gymnastiken en gång hos 
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nordbon återfå samma stora betydelse, som den hade i 
Platos, Hippokrates och Galeni sinne." 

"Den tredje Maj, en klar, mild och herrlig dag, "säger 
J. L.", då årets vanliga slutöfningar med ungdomen vid 
gymnastiska centralinstitutet börjades - slutade dess stiftare 
sin skiftesrika, mångsidiga och verksamma bana." 

* * * 
Lings sista bön för centralinstitutets understödjande och 

upprätthållande bief hörd. Kungl. skrifvelsen af den 21 juni 

Axel Sigfrid Ulrich (1826-1889). 

1839 till direktionen för Stockholms undervisningsverk med 
delar Lars Gabri e I Br a nt i n gs utnämning till föreståndare 
för kgl. gymnastiska centralinstitutet. 

Anslaget till institutet höjdes 1841 till 4,400 Rd. 8: co, 
1848 till 5,033 Rd. 16 sk. B: co. och 1858 till 12,000 Rd. R: mt. 

Ling förmåddé mycket genom sin personlighet med 
sina framstående egenskaper och det var i sanning ej lätt 
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för hans efterträdare att upptaga arbetet. Centralinstitutet 
genomgick också under denna nya ledning ·en svår period - 
måhända den svåraste af alla. Gymnastiken vann emellertid 
mer och mer förtroende inom landet, trots det att Branting 
och med honom gymnastiken motarbetades från flera håll. 
Den gymnastiska vetenskapen gjorde mycket vackra framsteg 
under denna tid och vann ej blott beundrare utan äfven 
medarbetare i utlandet. 

Flera utländningar besökte institutet för att under Bran 
tings ledning taga kännedom om den svenska gymnastikens 
teoretiska och praktiska lärogrenar. Bland de mera bekanta 
personer som vid denna tid studerade vid O. C. I. voro 
den sedermera om den svenska gymnastiken så förtjänte tyske 
majoren och skriftställaren Hug o Rothstein, och hans 
landsmän doktorerna Eu I enbu rg, N e um ann och Melchior 
samt doktor M. Roth från London m. fl.") 

Branting samlade onekligen mera sina krafter på sjuk 
gymnastikens vetenskapliga utveckling och detta är för visso 
hans hufvudsakliga och största förtjänst. Att ·han ej saknade 
intresse för den pedagogiska gymnastiken, därom vittnar 
hans arbete på densammas införande i skolorna, hvarpå 
finnas många bevis. Han torde äfven hafva varit den förste, 
som trots de rådande fördomarna, införde gymnastik i 
flickskolan. 

Samma år som G. C. I: fick sin nye föreståndare bief 
Car I A ug us t Ge org i i") öfverlärare, hvilken befattning 
han innehade till 1849, då han tog afsked och bosatte sig 
i London. G. var Brantings närmaste man och såsom hans 
substitut förestod han fäktlektionerna i värja och sabel samt 
ledde de öfriga lärarnes lektioner i bajonettfäktning och linie 
gymnastik. Han meddelade äfven undervisning i anatomi 
och från hans hand stammade G. C. l.s rika samling af 
anatomiska preparater. 

Tvänne andra lärare, som under denna period anställdes 
vid institutet, torde här förtjäna att omnämnas, nämligen 
Hjalmar Ling och majoreri Wahlfelt; den förre hvars 
framstående · förtjänster om den pedagogiska gymnastikens 
utveckling vi alla känna, tillträdde sin lärarebefattning 1843. 

. *) Se vidare Del II. "Svenska gymnastikens spridning". 
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Vid denna tid, "säger Hj. L.", utgjorde Iärarekrafterna följande: Före 
ståndaren ledande det hela under direktionen för Stockholms stads under 
vísníngsverk, en s. k. öfverlärare 'äfven kallad "substitut", hvars mycket 
obestämda och föränderliga åligganden berodde på förmannens bud, tre 
andra lärare, ett obestämd! antal af examinerade biträden. Ingen af 
lärarinnorna hade ännu lön på stat. Undervisningen meddelades th e o- 

Lars Mauritz ]Törngren (1839-1912). 

ret is kt i gymnastikens grunder (inbegripande äfven fäktning), beskrlf 
vande anatomi, fysiologi, .anvlsande anatomi (allmän rörelselära) med 
rekrytfelen, beskrifvande rörelselära; praktiskt i friskgymnastik (" líriíe-, 
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appareilgymnastik, voltigeríng-), skolfäktning och kontrafäktning med tre 
vapen - efter elevernas fria val dessutom några andra ämnen ss.· sjuk 
gymnastik, mekanik m. m. Afgångsbetygen innehöllo ungefär samma 
indelning; något senare tillkom ett särskild! betyg för dissektion. - 
Sällan gafs äfven betyg i sjukgymnastik. Men betygens uppställning 
ändrades ofta; och "partiella" betyg (t. ex. sjukgymnastik) medgåfvos, 
hvilket vid ansökningar vållade oreda i längden - Utom det, som an 
gick lärokursen, voro lärarne pliktiga att leda skolungdomen, ungefär 
600-700 gossar och ynglingar, hvilket antal småningom ökades. Ännu 
under några år biträdde alla Iärarne i sjukgymnastik. De kvinliga skol 
barnens antal i friskgymnastik var mycket litet och obestämd! ända till 
dess att folkskolebarn 1857 fingo kostnadsfri undervisning af lärarinnorna." 

Hugo Rothstein, som själf åren 1845-46 genom 
gick en fullständig kurs vid G. C. I., lämnar följande intres 
santa skildring öfver förhållandena på denna tid. Instituts 
byggnaden bestod af en hufvudbyggnad och tvänne sido 
byggnader med gårdsplan. I hufvudbyggnaden befann sig 
den stora gymnastiksalen (72 fot lång, 36 fot bred, 26 fot 
hög) för frisk- och sjukgymnastik: en föreläsningsal för den 
teoretiska undervisningen; eh biblioteksrum tillika förvarings 
rum för anatomiska preparat. I hufvudbyggnaden fans dess 
utom bostäder för föreståndaren, en lärare och vaktmästaren; 
ena sidobyggnaden omfatt~de fäktsalen och den andra en 
dissektionssal och ett likrum. 

Eleverna utgjordes årligen af 10 til 12 unga officerare 
och några civila skollärare eller lärarekandidater. Under-· 
visningen omfattade en 6 månaders kurs och var för de 
elever, som med ifver ägnade sig däråt ytterst ansträngande. 
Planen efter hvilken undervisningen meddelades 1845-1846 var följande; 

7-8 f. m. spec. gymnastik. 
9-10 paus. 
10 -11 måndag, tidsdag och fredag: bajonettfäktning.• 
11-1 med undantag af lördagar: dissektionsöfningar, hvarvid 

eleverna voro delade i två afdelningar. 
1-2 värj.-resp. sabelfäktning. 
4-5 måndag, tidsdag, torsdag och fredag: föreläsning i anatomi. 
4-6 onsdag och lördag: föreläsning i fysiologi och gymn. rörelselära. 

Sedermera flyttades dissektionerna till e. m. och all öfrig under 
visning förlades till f. m. 

* * * 
Brantings stora framgångar på det sjukgymnastiska 

området skaffade honom fiender och han motarbetades frätt 
-många håll. Gymnastiken med all den framgång, allt det 
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erkännande den vunnit stod ännu utanför den legitimerade 
medicinen. Ett visst tvifvel uppkom -både inom och utom 
landet ej så mycket om gymnastiken som mer om det sätt 
på hvilket den lärdes och utöfvades. Detta tvifvel tog sig 
uttryck offentligen i flera tidningsartiklar och små-stridsskrifter 
och B. med sin fasta tro på naturläkekonsten och sin starka . 

Jonas Henrik Kellgren. 

misstro till medikamentläran, lät sig i striden hänföras till 
öfverdrift och en viss hetta, som mer skadade än gagnade 
saken. 
.·, <Under en följd af år hade man varit i tillfälle att för 
nimma. en allmän önskan att gymnastiken särskildt med af 
seende på de allm. läroverken måtte mera fullständigt ordnas; 
att Centralinstitutet och den gymnastiska undervisningen i 
riket måtte ställas - under - en gemensam öfverstyrelsé; att 
undervisningen vid institutet borde skiljas i bestämda huívud 
afdelningar samt att sjukgymnastiken, som hit ti 11 s visser- 
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Jigen praktiserats och utlärts vid institutet dock utan någon 
bestämd föreskrift, måtte ingå i en sådan afdelning. Ofvan 
närnda allmänna önskan tog sig uttryck i en enskild motion 
vid riksdagen 1856-58, som hade till följd att rikets ständer 
ingingo med en underdånig skrifvelse till k, maj: t i hvilken 
begärdes: 

"l: o att en sådan förändring uti nu gällande Skolstadga måtte vid 
tagas, att ändamålet med en utvidgad gymnastisk undervisning och öí 

ning kan vinnas ; 
2: o att tillsynen öfver Gymnastiska Centralinstitutet må ofördröj 

ligen uppdragas åt en Direktion, uti hvilken icke blott märi med peda 
gogiska insigter, utan äfven militärer och läkare ingå som ledamöter; 

3: o att sedan en så bildad Direktion, eller ock en Kommitté af 
sakkunnige män förslag afgifvit, för Gymnastiska Central-Institutet må 
utfärdas ett nådigt reglemente, hvarigenom 

a) föreståndarens samt öfrige lärares och lärarinnors åligganden 
så regleras, att tillräcklig både theoretisk och praktisk under 
visning i pedagogisk, militärisk och medicinsk gymnastik samt 
i nödiga hjelpvetenskaper meddelas åt de elever, som blifva 
antagna till att danas till lärare i en eJler flera af dessa gym 
nastikens grenar; 

b) institutet berättigas att äfven med gymnastisk sjukvård sig be 
fatta, mot förbindelse att årlig rapport om denna sin verksam 
het till Sundhets-Kollegium ingifva; 

e) föreståndaren tillförbindes att för utexaminerade elever utfärda 
betyg, innehållande uppgift i hvilken eller hvilka af gymna 
stikens ofvannämnde grenar den examinerade eger den under 
byggnad och skicklighet, att han kan den på egen hand utöfva ; 
och slutligen. 

4: o att gyrnnastíktnrättníngarne vid rikets elementar läroverk böra 
i den mån de blifva ordnade, underkastas offentlig kontroll, på det sätt, 
som må finnas leda till ändamålet, utan att medföra onödig kostnad. 

Härjemte, och på det att en önskvärd gymnastisk undervisning må 
kunna meddelas åt den kvinliga delen af det uppväxande slagtet, hafva 
Rikets Ständer ansett sig böra i underdånighet hemställa, att, i samman 
hang med utfärdandet af ett nytt reglemente för Gymnastiska Central 
institut, E. K. M. i nåder täcktes tillse,' huruvida en af delning af detta 
institut kunde anordnas serskildt för bildande af gymnastíklärarínnor." 

Med anledning häraf förordnades af kgl. maj: t eli 
kommittè den 17 juli- 1858; denna kommitté afgaf sitt be 
tänkande samt det anbefallda förslaget den 14- .okt.: 1859. 
Betänkandet återremitterades - egentligen endast på grund af 
några· bestämmelser· rörande sjukgymnastiken och 'kommittén 
'skulle · inkomma med ett nytt förslag. Kommittén, som till 
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större delen utgjordes af andra personer, afgaf sitt betänkande 
och förslag den 18 nov. 1862. 

Bland mera bemärkta gymnaster, som under central 
institutets andra period studerade därstädes voro: Car 1 
Herm a n Sä th erb erg, sedermera föreståndare och ledare 
af Gymnastiskt-Ortopediska institutet i Stockholm och dess 
utom författare till "Anmärkningar vid Gymnastikens Ter 
minologi" och "Gymnastens sång" samt det vackra poemet 
"Ling"; Mårten Thure Emil Brandt, den store gym 
nastiske gynekologen, genomgick institutet 1842-43 och 

Viktor Gustaf Balck. 

tjänstgjorde där följande år som extra lärare i vapenföring, 
under hvilken tid han såsom brukligt var vid denna tid 
studerade sjukgymnastik hos Branting; A. B. Sa nt ess o n, 
den energiske gymnastikläraren och läroboksförfattaren, var 
efter genomgången kurs extra lärare vid G. C. I. 1849-50; 
T r u I s. J o h a n Ha rt e l i u s , genomgick centralkursen 
1851-52 och bief sedermera · G. C. I. s första medicinske 
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öfverlärare 1863. Ax e I Sigrid U Ir ich, den bekante 
Bremergymnasten, genomgick institutet 1851-52. *) 

Centralinstitutets så framgångsrika och betydelsefulla 
andra skede afslutades med Brantings afskedstagande vår- 
terminen J862. 

* * * Vid början af sitt tredje skede stod institutet inför en om 
organisation och det synes ej hafva varit lätt för höga veder 
börande att finna en föreståndare, som sympatiserade med 
den af kgl. kommittén föreslagna tredelningen, enär man 
ansåg, att gymnastikens helhet och enhet därigenom skulle 
komma att lida. Därför ansågo sig både Hjalmar Ling, 
Georgii och Rothstein ej kunna eller våga emottaga det 
smickrande anbudet, som lär hafva gjorts dem. Den senare 
föreslog gymnastikläraren i Lund, kaptenen Gust af N y 
b 1 a e us, till erhållande af den lediga föreståndarebefattningen. 

Nyblaeus bief också institutets t. f. föreståndare på hösten 
1862 och han var ingalunda en främmande man för denna 
institution. Han var en af P. H. Lings egna lärjungar och 
efter genomgången kurs hade han tjänstgjort som biträdande 
lärare vid G. C. I. åren 1838-42. · 

Den 8 januari 1864 utfärdades kgl. maj: ts nådiga stadga för 
gymnastiska centralinstitutet i hufvudsaklig öfverstämmelse 
med den senaste kommitténs utlåtande. Då denna stadga 
haft sin särskilda betydelse för vår gymnastiska högskolas 
utveckling, torde följande utdrag ur densamma vara af intresse: 

§ l. Gymnastiska Centralinstitutet, hvars ändamål är att utbilda och 
upprätthålla gymnastiken i hela dess theoretíska och praktiska omfatt 
ning, ålig¡;er dels att bilda gymnastiklärare och gymnastikläkare, 
dels att meddela pra k t í s k undervisning och öfning i gymnasti 
kens alla delar, samt behandla sådane sjuke, för hvilka gymna 
stik anses gagnelig. 

§ 2. Institutets styrelse utöfvas af en Direktion, bestående af en 
ordförande och tre ledamöter, hvil ka al la af Kong!. Maj: t i nåder för 
ordnas. Af ledamöterne skall en vara militär, en ledamot af skolstyrelse 
eller skollärare, och en läkare. · 

§ 4. För utötníngen af det i § 3 mom. d. omnämnda inseende öfver 
gymnastikundervisningen (enligt detta mom. skulle direktionen ega öfver 
inseende öfver gymnastikundervisningen vid rikets elementarläroverk och 
folkskolor), eger Direktionen att genom dertill lämpliga personer låta 
inspektera gymnastikinrättningarne. 

. *) Se vidare Del Il. "Svenska gymnastikens spridning." 
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§ 7. Föreståndare för Institutet förordnas, uppå Direktionens för 
slag, af Kongl. Maj: t, bland Institutets öfverlärare. 

§ 8. Föreståndare utöívar närmaste tillsyn öfver undervisningens 
gång samt ordningen inom institutet. 

§ 12. Vid Gymnastiska Centralinstitutet, hvarest undervisningen 
och öfningarne äro fördelade på tre afdelningar: den pedagogiska, den 

~:==C=ar=I .: H=e=nri=k =No=rla=nd=er=. ==~ 

militära och den medicinska, skola finnas anställde: En öfverlärare och 
en lärare för hvardera af omförmälda tre afdelningar; Två lärarinnor till 
biträde vid fruntimmers-elevernas undervisning samt vid friska och sjuka 
fruntimmers gymnastiska behandling; Extra-lärare och lärarinnor, till det 
antal Direktionen anser nödigt. 

§ 13. Öfverlärarne vid den pedagogiska och den medicinska af 
delningen äro professorer. Innehafvaren af öfverlärarebeställning inom 
den militära afdelningen skall vara militär, antingen i tjenst eller i ar 
méen qvarstående. 

Till erhållande af öfverlärare- eller Iärarebeställning inom den me 
dicinska afdelningen må endast legitimerad svensk läkare sig anmäla. 

li 

'¡ • 
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§ 19. Vid Gymnastiska Central-Institutet emottagas årligen såsom 
elever dels Officerare från Arméen och Flottan för att bildas till instruk 
törer i vapenfäring och gymnastik vid Regementen och Corpser samt 
Flottans särskilda Stationer, dels civile personer, hvilka önska bilda sig 
till gymnastiklärare vid de offentliga Läroverken till gymnastikläkare eller 
till sjukgymnaster. 

§ 20. Antalet af de elever, som för hvarje lärokurs vid Institutet 
kunna mottagas, bestämmes af Direktionen. 

§ 21. Militär-eleverne blifva, på grund af generalorder, genom veder 
börande regements- och chorpschefer samt stationsbefälhafvare kom 
menderade, men öfriga elever antagas af Direktionen uppå vederbörliga 
ansökningar. 

§ 22. Till elev vid Gymnastiska Central-Institutet må ingen kom 
menderas eller af Direktionen antagas, som icke eger frisk kropp samt 
goda anlag och själsförmögenheter, ej heller någon, som uppnått trettio 
års ålder, med undantag likväl i sistnämnda hänseende för dem, som 
önska bildas till gymnastikläkare eller sjukgymnaster, 

För att blifva antagen såsom civil elev fordras dessutom att hafva 
undergått sådan pröfníng, som berättigar lill inträde vid Universitet eller 
ock att förete vitsord om deremot svarande kunskaper, som af Direktionen 
godkännes. 

§ 23. För dem, hvilka önska att, efter genomgången kurs i medi 
cinsk gymnastik, från Institutet erhålla afgångsbetyg såsom gymnastik 
läkare fordras särskild! att hafva aflagt de för legitimation såsom läkare 
erforderliga examina. 

§ 25. I afseende å fruntimmers antagande till elever, eger Direk 
tione1; att i hvarje särskild! fall, på Föreståndarens förslag, besluta. 

§ 26. Undervisningämnena och öfningarne vid Gymnastiska Central 
Institu tet utgöres af: 

a) För alla afdelningarne gemensamma ämnen: Th e o re tisk a. 
l. Anatomi, Fysiologi och Sundhetslära. 2. Rörelselära. 3 Pe 
dagogisk gymnastik. 4. Grunderna för militärisk gymnastik. 
5. Grunderna för medicinsk gymnastik. Pr akt is ka. l. Öf· 
ningar i pedagogisk gymnastik. 2. Öfningar i vapenfäring. 
3. Öfningar i gymnastikens användande på sjuke. 

b) För pedagogiska militära afdelningarne ytterligare gemensamma 
ämnen: l. Vapenfäring. 2. Grunderna för undervisnings medde 
lande. a) Pedagogisk gymnastik. b) Vapenförning. 

e) Särskilda ämnen: För den pedagogiska af delningen: Gevärs 
exercis och infanterimanöver. Öfníngar och undervisnings 
meddelande i gevärsexercis och infanterimanöver. 

För den militära afdelningen: Tillämpad militärgymnastik. Öfningar 
tillämpad militärgymnastik. 

För den medicinska afdelningen :_ l. Sjukdornslära (Allmän och 
Speciel pathologi). 2. Medicinsk gymnastik. Fullständiga öfningar i 
gymnastikens användande på sjuke. 
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§ 27. Undervisningsåret, som delas i två terminer, begynner den 
September och slutar den 15 Maj. För den militära afdelningen upp 

hör undervisningen med den 15 April. Vid Julhelgen eger två veckors 
uppehåll rum i undervisningen. 

§ 28. Lärokursen inom hvarje afdelning omfattar en tid af två 
undervisningsår, med undantag för legitimerade läkare, hvilk as lärokurs 
må på kortare tid kunna afslutas. 

§ 29. I afseende å lärokursens fördelning på de begge undervis 
ningsåren iakttages, att första året företrädesvis användes till elevernas 
undervisning i de theoretiska ämnena samt förvärfvancle af färdighet i de 
praktiska, och att det andra året egnas åt större utsträckning af hvad 
under första året inhemtats i så väl theoretiskt som i praktiskt afseende, 
dels och hufvudsakligen åt inlärandet af konsten att meddela undervis 
ning i det praktiska, hvilket lämpligast sker genom elevernas användande 
som biträden viel deras undervisning, som genomgå första årets kurs; 
samt , id handledningen af den skolungdom, åt hvilken det, enligt § 46, 
åligger Institutet att meddela öfning i pedagogisk gymnastik. 

§ 38. Undervisningen bör så ordnas, att hvarje elev erhåller fyra 
till fem timmars undervisning dagligen, med lämplig íördclrung emellan 
de theoretiska och praktiska· ämnena. 

§ 44. Då stipendium vid Gymnastiska Central-Institutet blifver ledigt 
bör sådant i de allmänna tidningarne af Direktionen kungörasî samman 
hang mecl underrättelsen om elevers antagande. 

§ 45. Fruntimmerselevèrnas undervisning skall ega rum· å särskildt 
för dem bestämda lärotimmar. 

§ 46. Centralinstitutet åligger att meddela praktisk undervisning och 
öfnilig i • pedagogisk gymnastik åt så stort antal af ltufvudstadens skol 
ungdom, som Direktionen, med afseende å tillgången på lärare och utrymme 
vid institutet, eger att bestämma. 

§ 49. De pedagogiska och militära elever, som vid ankomsten lill 
Institutet icke kunna styrka sig ega skicklighet i sirnkonstens utöfning, 
åligger att under tiden mellan be&ge undervisningsåren förskaffa sig 
nödig [är dighet deruti och att derom före afgångsèxamen hafva företett 
antagllgt betyg. 

§ 50. Legitimerad läkare, som, efter genomgången fullständig kurs 
f medicinsk gymnastik, erhållit vitsord om godkänd insigt och skicklig 
het, är berättigad att inrätta eget institut för sjukes gymnastiska behand- 
ling. · · 

§ .Sl. Den, som vid afgången från Institutet vill erhålla betyg som 
sjukgymnast, skall hafva ådagalagt erforderliga insigter i anatomi, fysio 
logi· och pathologi, och derjernte hafva nöjaktigt genomgått öfriga till 
medlcinska kursen vid Central-Institutet hörande ämnen. På grund af 
sådant, utaf Direktionen utfärdadt betyg eger sjukgymnast att, då medi 
cinsk gymnastik af legitimerad läkare foreskrifves i samråd med honom 
gymnastiskt behandla sjuke, så väl enskildt, som vid allmänna inrätt 
ningar, såsom sjukhus, badorter, he0lsobrunnar m. fl. der daglig tillsyn 
af läkare kan ega rum, 
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§ .52. Betyg öfver fullständigt genomgången kurs inom den peda 
gogiska eller militära afdelningen vid Institutet medför kompetens till 

- Johan Oldevig. 

gymnastildärarebefattningar vid alla offentliga läroverk i riket. Till gym 
nastiklärare vid de lägre elernentarläroverken . och' folkskolorna kunna, 
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¡ brist af fullt kompetente sökande, äfven de antagas, hvilka .genomgått 
endast första årets kurs vid Institutet. 

Den 8 januari 1864 förordnades den första direktionen för 
kgl. gymnastiska centralinstitutet, hvilken bade följande samman 
sättning: ordförande: generaldirektören m. m. M. Huss; leda 
möter: expeditionssekreteraren A. L. N ord va 11; professorn 
vid kgl. Karolinska institutet, öfverläkaren vid allm: bar~bör?s 
huset i Stockholm, dr. H. A. Ab e I i n; majoren vid artillen et, 
grefve O. A. Adlersparre. 

Lärarepersonalen utgjordes på denna tid af följan~e per 
soner: före~tåndare och öfverlärare på den militära afdelnmgen, 
öfverstelöjtnant O us ta f N y b I a e us; öfverlärare på den 
pedagogiska afdelningen, H ja Im ar Li n g; t. f. öfverlä_rare 
på den medicinska af delningen dr. Tru Is Joh a n Ha rt e I 1 u s. 

U nderlärare voro: i militärgymnastik major Pa u I Ax e 1 
Fredrik Wah If e 1 t; i pedagogisk gymnastik kaptenen, fri 
herre Samuel Theo;dor von Vegesack; i medicinsk 
gymnastik fr. o. m. 1866, dr. Anton Bergh. 

Lärarinnor voro: Hi Id ur Li n g, som 1851 efterträdde 
Gus ta fv a Li n d skog, hvilken var den första lärarinna på 
stat vid O. C. I.; fröken J. Lemon och fröken von Zweig- 
berg}{. 

Vid 1862-63 årens riksdag framlade kgl. maj: ten pro 
position angående anslag til1 O. C. I. Anslaget beviljades i 
hufvudsak och omfattade 167, 178 Rdr. 84 öre för ny- och 
ombyggnad af institutet samt ett årligt anslag af 29,400 Rdr. 
R:mt. · 

Den tillsatta kommittén hade föreslagit O. C. l.s förläg- 
gande till en större öppen plats, men detta förslag godkändes 
ej, utan nya ritningar uppgjordes för den gamla t~mten om 
fattande följande förändringar: det gamla gymnastikhuset_ af 
kortades genom borttagande af de å dess östra ända beíint 
liga rum och trappor; en ny större gymnastikbyggn~d up~· 
fördes i linie med den' gamla; en nybyggnad uppfordes at . 
Hamngatan innehållande i bottenvåningen gymnas~ik~al för 
fruñtimmer, i öfre en större föreläsningssal med biblioteks 
rum samt en något mindre föreläsningssal med angränsande 
rum för samlingar; boställshuset på och tillbyggdes samt en 
mindre anatomibyggnad uppfördes å södra gården._ . 
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Institutets tredje period börjades således med en om 
organisation, som åsyftade en betydlig . utveckling af dess 
verksamhet. Föreståndarens makt och myndighet minskades 
i hög grad och han bief numera, direktionens så att säga 
verkställande direktör. Lärokursen, som förut varit ett-årig, 
bief nu två-årig och det dröjde ej länge förr än den íördubb- 

Martina Bergman-Österberg. 

lades, så att. en uppsättning lärjungar hvarje år utexamine 
rades: Uppdelningen i trenne afdelningar, den pedagogiska, 

-den militära och den medikala hade förvisso sina fördelar, 
men den var dock stridande mot de lingska traditionerna. · 
Redan 1864 års stadga våga vi påstå var upprinnelsen till 
våra dagars sorgliga strider och sönderbrytningsförsök af den 
lingska gymnastikens enhet. En af den nya stadgans största 
förtjänster torde ha varit ordnandet af den kvinnliga gyrri 
nastlken och de kvinnliga elevernas utbildning vid institutet. 

3 
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Dess bestämmelser i denna riktning voro af behofvet påkallade, 
ty intill 1860 var ännu ingen ordnad plan bestämd och an 
tagen för bildandet af gymnastiklärarinnor. Deras antal var 
ännu högst obetydligt och utbildningen omfattade egentligen 
blott praktiska delar. Den första ordnade kvinnliga kursen 
tog sin början 1864 och besöktes af 4 elev~r. 

Allan Broman. 

Under institutets andra period intog som vi redan sett 
sjukgymnastiken under vår hitills oöfverträffade sjukgymnast, 
Brantings, berömda ledning främsta rummet; under andra 
perioden af institutets verksamhet var det hufvudsakligen den 
pedagogiska grenen, som under ledning af Hjalmar Ling 
vann sin fullständigare utveckling och slog djupare rötter · 
inom landets alla uppfostringsanstalter. 
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Deri gymnastiska litteraturen hade redan under de båda 
första perioderna att uppvisa åtskilliga skrifter, men några 
egentliga läroböcker för undervisningen vid institutet blefvo 
först under dess tredje period synliga. Under denna tid er 
höllo vi vår första tidskrift för svensk gymnastik, utgifven 
af gymnastikföreståndaren i Norrköping L. A. za n der s 
1864-67, hvilken snart följdes af svenska gymnastikföre 
ningens tidskrift, utgifven af T. Hart e I i us, A. U nm a n 
och L. B. Sa nt ess o n, 1865-66. Den ännu bestående "Tid 
skrift i Gymnastik" började utgifvas af den på det gymna 
stiska området så flitige och förtjäntsfülle skriftställaren dr. 
T. J. Hartelius. · 

Bland mera bemärkta gymnaster, som under skedet 
1862-87 erhöllo sin gymnastiska utbildning vid institutet 
märkas: Lars Mauritz Törngren (1862-64) sedermera 
institutets mångårige framstående ledare; Jo n as He nr i k 
Kellgren (1864-66) en af den svenska sjukgymnastikens 
störste män*); Vi k to r Gust af Ba 1 ck (1866-·68) den fri 
villiga gymnastikens banbrytare och sportens nitiske förkämpe; 
Carl Anders Henrik Norlander (1868-70) den 
trogne förkämpen för den rena lingska gymnastiken och den 
sunda idrotten*); Johan Oldevig (1870-72) vår f. n. 
störste och mest förtjänstfulle sjukgymnast i rent lingsk 
anda*); Martina Bergman (1879-81), Allan Broman 
(1881-83), båda framstående arbetare på vår gymnastiks 
spridning i England*); A n d ers Wide (1885-86) det Gym 
nastiskt-Ortopediska Institutets ledare och föreståndare, Sveriges 
förste universitetsprofessor i med. gymnastik samt framstående 
gymnastisk författare. 

"På det kortaste sättet, "säger Hj. L.", låter den 
hittills utvecklade verksamheten vid Central-Institutet afdela 
sig i två tidskiften. Det första af dessa slutade med året 
1863 och med inrättningens äldre författning under före 
ståndare, hvil kas utbildning och verksamhet omfattade hela 
gymnastiken. Denna period samlade äfven hela sin kraft till 
att praktiskt utreda, hvilka gymnastiska former voro genom 
deras verkningar de väsentligaste till olika behof och bäst 
förenliga med olika utvägar inom gymnastikens fyra stora 

*) Se vidare Del II. "Svenska Gymnastikens spridning." 
3* 
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grenar, sjukgymnastik, friskgymnastik, fäktning och ästetisk 
gymnastik. Detta skiftes arbete var det grundläggande verket, 
hvarmed saken ovilkorligen måste börja för att undanrödja 
det mesta af den verkligen chaotiska förvirringen, hvari den 
opraktiska iatromekaniska skolan och hennes chemiska efter 
trädarinna på vetenskapens område hade lemnat alla de mer 

Anders Wide. 

och mer försvinnande spåren af den ursprungliga gymnastik, 
som länge fanns vara lägst nere i folklifvet. Detta med året 
1863 aíslutade grundläggande eller återuppbyggande skifte 
hade föga tid att skrifva och beskrifva; det var 
alltigenom handlingens, den praktiska undersökningens och 
det ansträngande arbetets tid både i kroppsligt afseende och 
för tanken. Så mycket tydligare var det följande skiftets 
uppgift, pligt och göromål att samla, beskrifva och om 
möjligt äfven åtminstone till en del reglementariskt ordna 
det ofantligt stora förrådet af öfningar och att i enkla uttryck 
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affatta de derom gjorde föreskrifter, hemtade af den vunna 
erfarenheten". 

* * * 
Gymnastiska centralinstitutet började också sin fjärd e 

utvecklingsperiod med én omorganisation med ny stadga och 
nya män. 1864 års stadga hade gjort sin skyldighet och 
ansågs ej mera fylla tidens kraf trots de förändringar, som 
gjorts genom kgl. kungörelserna af den 4 nov. 1881 och 
den 13 Iebr, 1885. Dessa förändringar voro bland andra 
följande: den pedagog is ka kursen bief obligatorisk för 
blifvande gymnastiklärare; en ett-årig kurs för militärinstruk 
törer inrättades; underofficierare kunde fr. o. m. 1885 antagas 
till elever vid institutet. 

Redan i början af 1880-talet höjdes röster med fordran 
på G. C. l.s omorganisation. Den medicinska afdelningens 
öfverlärare framställde redan 1881 nödvändigheten af en för 
bättrad sjukgymnastisk utbildning. Från militärt håll ställdes 
fordringar på arméns och flottans skiljande från institutet. 

Följden bief att en gymnastikkornmitte tillsattes och en 
ny stadga utarbetades, som af kgl. maj: t gillades och fast 
ställdes den 13 juli 1887. Denna stadga är ännu i hufvud 
sak gällande; dess mera betydande afvikelser från den gamla 
voro följande: 

"§ l. Gymnastiska Centralinstitutet har till ändamål att åt unga män 
och qvinnor, som egna sig åt gymnatikens utöfníng, meddela en därför 
erforderlig vetenskaplig underbyggnad och praktisk färdighet. 

Institutet utbildar instruktörer i gymnastik och vapenfäring, gymna 
stiklärare och gymnastiklärarinnor samt manliga och qvinnliga sjukgym 
naster. 

Institutet meddelar äfven undervisning i gymnastik åt skolungdom 
och behandlar med sjukgymnastik sådana sjuka, för hvilka gymnastisk 
behandling anses gagnelig. 

§ 7. Till föreståndare för institutet förordnar Konungen för fem år 
i sänder någon af institutets öfverlärare, sedan direktionen afgifvit förslag. 

§ 20. Vid institutet antagas årligen till elever officerare och under 
officerare från armén, officerare från flottan och civile unge män för att 
utbildas till instruktörer i gymnastik och vapenförning, till gymnastik 
lärare och till sjukgymnaster. 

§ 23. Civil man skall dessutom för att kunna antagas såsom elev 
hafva undergått sådan pröfning, som berättigar till inträde vid univer- 
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sitet; qvinna åter bör för att till elev kunna antagas styrka sig ega 
kunskaper, motsvarande inträdesfordringarna vid högre lärarinnesemina 
riurn. 

§ 25. Undervisningsåret delas i två terminer; det börjar den 1 Sep 
tember och slutar den påföljande 15 Maj. 

§ 26. De olika kurserna vid institutet omfatta följande tider: för 
ma n I i ga elever: a) instruktörskursen fullbordas på ett -undervisningsår 
och slutar den 15 April; b) gymnastiklärarekursen fullbordas på två 
undervisningsår; på det första af dessa genomgås förutnämnda instruk 
törskurs ; den andra årskursen afslutas den 15 Maj; e) den sjukgymnastiska 
kursen, som förutsätter afslutad gymnastiklärarekurs, omfattar ytterligare 
ett år, under hvilket eleven har att följa den för den sjukgymnas!iska 
kursen särskildt bestämda undervisningen, som aíslutas den 15 Maj; för 

Nils Fredrik Sellén, 

q vi n I i g à elever; undervisningen för qvinliga elever, hvilkas praktiska 
öfningar äro mindre omfattande än de manligas, anordnas så att både 
gymnastiklärarinne- och sjukgymnastkursen må kunna genomgås på två år. 

§ 30. För den sjukgymnastiska undervisningen vid institutet skall 
derstädes å tider, som af direktionen bestämmes, ett af direktionen äf 
venledes bestämd! antal fripatienter af båda könen kostnadsfritt behandlas. 

Vid institutet skall dessutom från den 15 September till den 1 Juni 
mot af direktionen bestämda afgifter lemnas sjukgymnastisk behandling 
till dem af allmänheten, som deraf vilja sig begagna, och åligger öfver- 

[ 

r 
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läraren i sjukgymnastik att hvarje år före Mars månads slut afgifva · be 
rättelse om nämnda sjukgymnastiska verksamhet under det förflutna 
kalenderåret, hvilken berättelse genom institutets direktion insändes till 
Medicinalstyrelsen. 

§ 47. Manlig elev, som genomgått samtliga instruktörs-gymnastik 
lärare- och sjukgymnastkurserna, samt qvinlig elev, som genomgått både 
gymnastiklärare- och sjukgymnastkursen, må antaga titeln af gymnastik 
direktör. Samma titel må ock tillkomma läkare, som genomgått den 
sjukgymnastika kursen vid institutet. 

§ 49. Den, som fullständigt genomgått sjukgyrnnastkursen vid in 
stitutet och deröfver erhållit betyg med vitsord om godkända insigter i 
de till denna kurs särskildt hörande läroämnena, eger rätt att, i enlighet 
med nådiga ordningen för sjukgymnasters och sjukgymnastiska instituts 
verksamhet, vinna legitimation såsom sjukgymnast samt utöíva sjukgym 
nastisk verksamhet i enlighet med de bestämmelser, som i bemälta 
ordning finnas meddelade. 

Med den nya stadgan följde betydliga ändringar inom 
institutets lärarekår. Öfverste Nyblaeus afgick som före 
ståndare och fick till sin efterträdare professor Lars Ma u 
r it z Törngren, som redan 1882 efter Hjalmar Ling erhållit 
den pedagogiska professorsstolen; kaptenen Gust af Viktor 
Ba I ck bief öfverlärare på den militära afdelningen och dr. 
Rob ert M tirr a y bief Hartel ii efterträdare, som professor i 
sjukgymnastik. 

Omorganisationen var nu gjord på pappert, men det 
fordrades dess genomförande i praktiken och härtill hade 
man funnit den rätte mannen i den nye föreståndaren, som 
sedermera på det mest berömvärda sätt ledde vår gymnastiska 
högskolas öden under nära ett kvarts sekel. Som en liten 
illustration från denna tid vilja vi anföra följande beskrifning 
tagen ur Tidskr. i Gymn. 7 .. Bd. sid. 589. "Nu vidgades 
arbetsfältet och ökades arbetsmöderna .. Ny stadga var fast 
ställd, en tredje årskurs tillagd, hvarför nya undervisnings 
planer måste utarbetas; nya lärare voro tillsatta så godt som 
öfver hela linjen, partiella förändringar inom lokalerna voro 
behöfliga, den gamla materielen var i behof af reparationer, 
expeditionen måste delvis omläggas och ordnas under andra 
former, allt kräfde arbete och omtanke, och den nye före 
ståndaren grep i med kraft, !if och lust, och med hans out 
tröttliga arbetsförmåga, sega energi och ljusa blick på tingen 
löstes uppgifterna lätt och jämförelsevis hastigt, hvarför det 
gamla institutet inom kort tedde sig i en annan gestalt." 
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Det fjärde utvecklingsskedet, som ännu ej fått sin afslut 
ning, torde i många hänseenden få anses som det betydelse 
fullaste ej blott för institutet utan öfverhufvudtaget för den 
lingska gymnastiken. Denna senare har vuxit sig stor och 
stark i arbetets och erfarenhetens skola. Den har, tack vare 
sina trogna och tappra förkämpars oförskräckta arbete i sin 
rena och oförfalskade form nått en utbredning både i in 
och utlanè.et, som trotsat alla förväntningar. 

Genom kgl. brefvet af den 30 maj 1879 fastställdes 
staten för kgl. gymn. centralinstitutet till 37,150 kronor; dehna 
bestämmelse är ännu i hufvudsak gällande; på extra stat har 
sedermera tillagts år 1909 kronor 7,650 och 1912 kronor 8,400. 

Med genomförandet af 1887 års stadga ökades elevan 
talet i betydande grad, hvilket också hade till följd att in 
stitutets gamla lokaler ej mera motsvarade tidens kraf. En 
ombyggnad planerades och riksdagen 1894 beviljade de er 
forderliga medeln genom ett anslag på 80,000 kronor. Om 
byggnaden verkställdes 1895-96 och omfattade uppförandet 
af tvänne nya gymnastiksalar. De gamla primitiva omkläd 
nadsrummen ordnades efter mera moderna fordringar och 
försågas med en tambur; en elevmäss inreddes och biblio 
teket ordnades m. m. 

År' 1894 erhöll G. C. I. sin första donation, i det en af 
dess forna elever, gymnastikdirektören C. M. Ed ho Im 
stiftade 50,000 kronor till stipendier för institutets civila elever. 

En ny kvinnlig kurs påbörjades förut endast hvartannat 
år, men år 1900 blefvo äfven dessa kurser årliga sedan riks 
dagen därtill beviljat de erforderliga medeln. 

Den 30 september 1907 erhöll O. C. I. ny föreståndare i öf 
versten m. m. V. O. 'Ba I ck, som innehade denna befattning 
till den 29 oktober 1909, då han efterträddes af institutets 
nuvarande chef, majoren m. m. professor N. F. Se 11 én. 

Genom inrättandet af de nya kurserna framträdde allt 
mer bristerna i O. C. I.s lokala förhållanden och liksom redan 
1862 af den då tillsatta gymnastikkommittén och sedermera 
äfven 1894, framställdes nu berättigade fordringar på en ny 
tidsenlig ombyggnad af centralinstitutet å en fri öppen plats. 
År 1907 uppgjordes ritningar för en ny gymnastisk högskola 
förenad med idrotts parken; förslaget torde emellertid hafva 
stött på svårigheter och något utförande kom ej till stånd. 

,. ' 
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Vidsamma tid började röster åter höjas på en ny om 
organisation af ,O, C. I.; älven denna gång gjorde sig den 
gamla splittringsanden märkbar; det gällde nu mera institutets 
medicinska afdelning. Vi måste· här afstå från relaterandet 
af den tidnings- och tidskriftspolemik som denna fråga fram 
kallat. 

Den 9 april 1910 tillsatte kgl. maj : t en kommitté, be 
stående af ordförande och fem ledamöter med uppdrag att 
efter verkställd utredning inkomma med utlåtande och förslag 
angående omorganisation af gymnastiska centralinstitutet 
äfvensom rörande anskaffande af nya lokaler för detsamma. 

Den 7 mars 1912 afslutade den tillsatta kommittén sitt 
mödosamma arbete och afgaf sitt underdåniga utlåtande 
och förslag. 

Förslaget vittnar om ett intressefullt arbete och omfattar 
ej mindre än 287 trycksidor jämte 14 planscher. Kommittén 
har tagit hänsyn till många af de önskningar, som under 
de sista åren framställts och har tyvärr sökt lösa sin uppgift 
genom eftergifter åt alla sidor. 

Kommitténs förslag har naturligtvis sina vänner spec. 
inom läkarekretsar, men det har också många motståndare, 
hvilket allt för tydligt framgår af de diskussioner, som där 
öfver hållits inom skilda sällskap och föreningar af gym 
nastikens män. 

Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet har nu i l OO år 
troget arbetat i stiftarens anda - odeladt och ostyckadt - 
och har gjort det svenska namnet äradt och aktadt i hela 
den civiliserade världen. Kommittén säger själf i sitt utlåtande 
sid. 72: "Det torde vara allmänt erkändt, att gymnastiska 
centralinstitutet v ä 1 fyllt uppgiften att vara en hu f vu d härd 
för undervisning i gymnastik enligt det svenska, Lingska 
systemet". 

Att här närmare granska den framlagda omorganisations 
planen ligger utanför ramen af detta lilla arbete På 100-års 
dagen af centralinstitutets grundande äro vi dock nog opti 
mistiska att våga hoppas, att det af kommittén framlagda för 
slaget - i likhet med 1858 års kommittés - måtte pröfv 
af en ny kgl. kommitté, i hvilken äfven sjukgymnasternas 
stämma får en plats. 



- 42 - 

Alla sanna vänner af den lingska gymnastiken önska 
helt visst att vår gymnastiska högskola omorganiseras och 
utvecklas efter nutidens fordringar, men vi") vilja behålla 
e n het e n i den lingska skapelsen ty "en riktig fäkming är 
beroende af en riktig gymnastik. Den pedagogiska gymnastiken 
är så förenad med den medikala, att endast den yttre formen skiljer 
dem. Behofvet af den pedagogiska gymnastiken såsom ett ut 
bildningsmedel bevisar tillvaron af en medical syftning däri, ty 
såvida den förra är ett preservativ mot människoorganismens 
förfall, måste den ledas af en fysiologisk patologisk idé, och alltid 
i tillämpningen grunda sig på det subjektiva förhållandet. - 
Den gymnast, som förbiser enheten i och emellan gymnastikens 
huívudgrenar, har ingen lag utan blott godtycket eller modet till 
ledare för sina handlingar", säger P. H. Ling. 

* * 
Under tiden 1813-1913 har vid kungl. gymnastiska 

centralinstitutet undervisats 2,097 elever, däraf 1,426 manliga 
och 671 kvinnliga. 

Arbetsåret 1912-13 lämnas undervisning åt 15 elever i 
sjukgymnastkursen, 20 i gymnastiklärarekursen, 40 i instruktörs 
kursen, 29 i äldre och 32 i yngre kvinnliga kursen under 
följande direktion och lärare: 

Direktion. 
Ordförande: Generalmajoren 'o. B. Malm. 
Ledamöter: Lektor S. G. von Friesen. 

Professor, dr. J. E. Johansson. 
Major C. Ch. Silow. 

Föredragande: Professor N. F. Sell én. 
Redogörare : Löjtnant C. H. B. Hjorth. 
Sekreterare: Löjtnant P. J. G. Moberg. 

Föreståndare: 
Professor, major N. F. Sellén. 

*J Se "Kgl. Gymnastiska Centralinstitutet och den Gym 
nastisk a u tb i 1 d n i n ge n", ett förslag till omorganisation af Theodor 
Bergqvist, Wörishofen 1910. 

. I 
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Öfv e r l ärare: 
Föreståndaren 
.Major S. A. Drakenberg. 
t. f. Professor dr. A. Levin. 

Lärare: 
Doktor. S. Wallgren. 
Kapten E. K. H. Nerman. 
Kapten C. Hj. R. Hjorth 

Lärarinnor: 
Gymnastik direktör Vendla A: sn Falck. 

Sally Högström. 
Extra lärare: 

Doktor R. Almberg. 
Kapten L. K. Wallenius. 
Kapten A. G. Schmiterlöw. 
Löjtnant P. J. G. Moberg. 
Löjtnant C O. Lönnqvist. 
Med kand. Hj. Ekberg. 
Med. kand. E Svensson. 

Extra lärarinnor: 
Gymnastikdirektör, dr. Hedvig Malmström. 

Ester Swalling. 
Dagny Widebeck. 
Maria Nilsson. 

Bibliotekarie: 
Major S. A. Drakenberg. 

" 
" 

Dr. J. Arvedsons Gymnastiska Kurs 
Stockholm. 

Det allra första uppslaget till kursen gafs år 1888, genom 
att några elever på Gyrnnastikdirektör G. H. Liedbecks kurs, 
hvilka hos honom endast erhöllo undervisning i praktisk 
sjukgymnastik, hos dåvarande Med. Kand. J. Arv eds o n 
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anhöllo om en privat kurs i fysiologi och sjukdomslära. 
Denna kom tillstånd och omfattades med synnerligen stort 
intresse. 

Kand. Arvedson och hans fru, som också var gym 
nast, mottogo emellertid från flere håll uppmaningar att börja 

med egna kurser i sjukgymnastik och massage med därtill 
hörande ämnen, och en sådan startades också följande år 1889. 

I denna första kurs deltogo 5 elever, af hvilka två, näm 
ligen Fröken Hilda Lundqvist och Fröken Ingrid Wikséll 
ännu äro assistenter vid institutet. Under de följande åren 
bief tillströmningen af elever allt större och de från kursen 

. I 
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utgångna eleverna fingo vanligen mycket goda platser, men 
efterhand började ett behof af kunskap äfven i friskgymna 
stik att allt mera göra sig gällande för de gymnaster, som 
kommit ut i praktiken. Under årens lopp mognade därför 
så småningom ett beslut att utvidga kursen, så att den äfven 
skulle omfatta friskgymnastik och därtill hörande ämnen, samt 
att utsträcka tiden för densammas genomgående till två år, 
med ett ord, att göra den lika omfattande som Gymna 
stiska Centralinstitutets kum för kvinnliga elever. Ar 1900 
verkställdes denna utvidgning och samtidigt anhölls hos Kungl. 
Maj: t, att de från institutet utexaminerade eleverna skulle 
tillerkännas samma kompetens och rättigheter, som de från 
Gymnastiska Centralinstitutet utgångna eleverna. 

Genom Kungl. resolution af den 7 febr. 1902 erhölls 
också detta Înedgifvande, som sedermera blifvit förnyadt den 
31 dec. 1906 och den 8 dec. 1911. Allt som allt har från 
institutet utexaminerats 619 elever och af dessa hafva 270 
aflagt godkänd gyrnnastikdirektörsexamen. 

Numera gifvas endast fullständiga 2-åriga kurser enligt 
föijande undervisningsplan. Under första året studeras 1) Th eo· 
ret is ka ämne n: anatomi, fysiologi och väfnadslära, speciell 
sjukgymnastisk rörelselära, teoretisk pedagogisk gymnastik. 
2) Praktiska öfningar: pedagogisk gymnastik, sjukgym 
nastik, massage, öfningar att leda gymnastik. Under vår 
terminen få eleverna dessutom i tur och ordning under 4-5 
veckor deltaga i behandlingen af patienter. 

Under andra året läres 1) Te or e i is ka ämnen: anatomi, 
allmän gymn. rörelselära, teoretisk sjukgymnastik och grund 
erna för sjukgymnastikens och massagens användning, sjuk 
domslära 2) Pr akt is ka ö fn i n gar: pedagogisk gymnastik, 
sjukgymnastik, undersökning och behandling af patienter, 
öfningar att leda gymnastik. 

Under båda åren beräknas 5-6 timmars dagligt arbete 
vid institutet. Inträdesfordringarna och kursens längd äro 
desamma som vid G. C. I. Elevernas antal är begränsadt till 
högst 35 i hvarje kurs. 

Lärarepersonalen utgöres af följande lärare 
och lärarinnor: 
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Dr. J. Arv eds o n (fysiologi, väfnadslära, sundhetslära, sjuk· 
domslära, allm. gymn. rörelselära och sjukgymnastik). 

Prof. dr. E. M ü 11 er (anatomi å Karolinska Institutet). 

Gymn. dir. Sig? i 1 d A_ rp i } (teor. o. prakt. ped. gymn) 
,, . ,, Karin Neuendorff 

Fröken Hi 1 d ~ L u_n d ~vis tl (prakt. sjukgymn. och massage) 
,, Ingrid Wiksell 

Gymn. dir. Ebb a Virgin (prakt sjuk- och ped. gymnastik). 
Institutet befinner sig i lägenheten Odengatan I. i nya 

tidsenliga lokaler. 

Sydsvenska Gymnastikinstitutet i Lund. 
På grund af kungl maj: ts nådiga resolution af den 

29 januari 1909 medför godkänd examen vid institutet sam~a 
behörighet och rättigheter, som aflagd godkänd examen vid 
kgl. gymnastiska centralinstitutets kurs för kvinnliga elever. 
Inträdesfordringarna och kursens längd äro desamma som 
vid G. C. I. 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 

Institutet är beläget i norra delen af staden midt emot 
Lasarettets trädgård och består af trenne byggnader med 
trädgård, gymnastik- och lekplatser. Institutsbyggnaden som 
uppfördes 1905 och 1908 inreddes för sitt ändamål, består 
af en friskgymnastiksal, två sjukgymnastiksalar, föreläsningsrum, 
tre enskilda behandlingstum, mottagnings- och väntrum, tre 
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afklädningsrum med bad och duschrum m. m. Af de öfriga 
byggnaderna tjänstgör den ena som bostad åt föreståndaren 
och den andra innehåller bostadsrum åt eleverna, det s. k. 
elevhemmet. 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet (elevhemmet). 

Kurserna vid institutet fortgå från den I fl september till 
den 25 maj. Under sommarferierna mellan första och andra 
årets undervisning sysselsättas om möjligt eleverna med 
sjukvård å sjukhus Institutets poliklinik hålles öppen äfven 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 

under sommaren och tjänstgör hvarje elev därstädes under 
en månad. Vid institutet meddelas äfven undervisning i 
florettfäktning. 



/ 
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Den första gymnastikdirektörsexamen ägde rum i maj 
191 O; som censorer hade af chefen för ecklesiastikdeparte 
mentet förordnats Dr. A. Lev i n och Kaptenen E. Li e berat h. 
Från institutet hafva under åren 1910-1912 utexaminerats 
b7 elever. 

Sydsvenska Gymnastik-Institutet. 

Institutets skötsel handhafves af följande personer: 
Inspektor: 

Professor, dr. C U. Fürst. 
F'ö r e s t å n d ar e: 

Kapten J. G. Thulin. 
Dr. C. N. Ho 1 m da h 1, med. medföreståndare 

Lärare: 
För est ånd ar e n (friskgymnastik, pedagogisk gymnastik och 

grunderna för undervisnings meddelande, gymnastikens 
historia, rörelselära och florettfäktning). 

Medför est ånd ar e n (fysiologi , sjukgymnastik och dess 
användning, sjukdornslära och samaritkurs). 

Professor, dr. I. Br om a n (anatomi och histologi). 
Docent, dr. K. O. af Klerker (hygien). _ 
Docent, fil. dr. A. N i 1 s so n (pedagogik och psykologi). 
Gymn. dir. Emy Thulin(sjukgymnastik och massage). 

l 
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Gymn. dir. Sigrid Hellström (friskgymnastik, lek och 
idrott samt undervisnings meddelande). 

Gym. dir. Le a Ekström (sjukgymnastik och massage samt 
folkvisedanser och sånglekar). 

Musik direktör O. Me 11 a n der . (röstfysiologi). 

Svenska gymnastiska sällskap. 
Den första sammanslutning mellan gymnastikens utöfvare 

i Sverige torde "Svenska Gymnastikföreningen" 
hafva varit. Föreningen, som bildades den 26 november 1864, 
på initiativ af T. Hart e I i us, A. U nm a n och A. B. Sa n - 
tess o n, hade silt säte i Stockholm och dess ändamål var 
"att befrämja gymnastikens utveckling i Stiftarens anda, att 
motarbeta fördomar, som äro gängse emot Svenska gymna 
stiken i vårt eget land, samt · att försvara densamma emot 
utländskt angrepp. Föreningen räknade ledamöter såväl i in 
som utlandet och hade till hedersledarnot generalmajoren 
G. la Cour, föreståndare för gymnastiken i Danmark. Huru 

· länge föreningen ägde bestånd veta vi ej. 
* * * 

Svenska Gymnastikläraresällskapet. 
Detta sällskap leder egentligen sitt ursprung från det 

första allmänna gyrnnastikläraremötet i Jönköping 1883, ehuru 
väl det först konstituerades den 8 mars 1884 under namn af 
"Allmänna svensk-norska gymnastikläraresäll- 
skapet. · · 

Sällskapets ändamål är att genom större sammanslutning 
mellan dess medlemmar verka till gemensamhet i uppfattning 
af rationel gymnastik i hela dess omfång och framkalla en 
följdriktig utveckling däraf, samt befordra dess allmännare 
spridande och tillämpning äfvensom att uppmuntra litterär 
verksamhet på dess område." 

. År 1890 erhöll sällskapet nytt namn "Skandinaviska. 
gyrnnastikläraresällskapet", hvilket 1905 på grund af 
politiska förhållanden ändrades till "Sv e ns k a gym n a - 
s tiki är ar es ä 11 skap et". 

4 
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Detta sällskap har nu ägt bestånd i 29 år och har under 
denna tid utvecklat en betydande verksamhet, som ingripit 
på alla gymnastikens områden och i hög grad befordrat 
gymnastikens utveckling Dess verksamhet i mera synlig måtto 
föreligger i dess organ ,, Tidskrift i Gymnastik". Denna tid 
skrift, som sedan 187 4 utgifvits af professor Hartelius, öíver 
togs. 1884 af sällskapet. Redaktörer för densamma hafva 
varit: professorerna Hart e I i us, Tör n gr e n, W i de, öfverste 
v. Heideman; major Dr a k e n b er g och professor Sell én. 
Tidskriften innehåller många värdefulla artiklar och man kan 
förvisso studera . den svenska gymnastikens utveckling vid 
genomseendet af tidskriftens innehåll. 

Svenska gymnastikläraresällskapet har under de gångna 
åren arrangerat alla hittills hållna.gymnastiklärarernöten samt 
flera allmänna· diskussionsrnöten, hvarvid en mängd frågor 
inom gymnastikens alla områden på allsidigt sätt blifvit be 
handlade och från olika synpunkter belysta, såsom t. ex. frågor 
rörande den gymnastiska undervisningen, de kvinnliga gym 
nasternas utbildning till värnepliktiga sjuksköterskor, en 
strängare kontroll öfver tillämpningen af kgl. maj: ts stadga 
för sjukgymnasters verksamhet, ordnande af folkskolans gym 
nastik, införande af regelmässiga öfningar i flickskolorna, 
förbättrande af gymnastiklärarnas löneförmåner m. m. 

Sällskapet har sedan 1888 arbetat på tre sektioner: den 
pedagogiska, den militära och den medicinska under direktion 
af hvar sin sektionsförman. 

Genom nådig skriívelse beviljades sällskapet 1889 ett 
årligt statsunderstöd 500 kronor för fortsatt utgifvande af 
tidskriften. 

Af sällskapets medlemmar hafva gjorts åtskilliga in 
samlingar af penningemedel så att sällskapet f. n. förfogar 
öfver följande fonder: prisutdelningsfonden, understödsfonden, 
litterära lånefonden, Hjalmar Lings stipendiefond för gymnastik 
lärare, som utexamineradts från G. C. I., fonden för resande 
af en staty öfver P. H. Ling samt fonden för Lings minne. 

Följande litterära pris hafva af sällskapet utdelats: 1907 
åt prof. dr. A n der s Wide för hans arbete "Hand-Book of 
medical and ortopedic gymnastics, år 1908 åt samme för 
fattare för hans broschyr "Bad. och Kroppsöfningar" samt 
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åt prof L. M. Törngren för hans arbete" Lärobok i gym 
nastik för folkskollärare och folkskollärarinnor". 

1906 erhöll sällskapet ett eget bibliotek.- som förvaras 
å O. C. I. Den 13 mars 1909 firade sällskapet sin 25-åriga till 
varo med en värdig högtidsfäst 'i närvaro af P. H. Lings 
dotter, fru Vendla Dahl, åt hvilken den af sällskapet präglade 
medaljen i silfver öfver H ja 1 mar Li n g öfverlämnades. 

,I 
Stockholm 

Svenska Gymnastikläraresällskapet räknar enligt senaste 
uppgift 701 ledamöter och fortsätter sin gagnerika verksamhet 
under ledning af följ ande styrelse: 
Kapten E i n ar N erma n , ordförande . . 
Löjtnant G. Moberg, sekreterare och skatt- 

mästare . . 
Professor, dr. A. W i de . 
Professor, dr. A. Lev i n 
Doktor S. Wallgren 
Gymn. dit. Ester Swalling 
Gymn. dir. Mia Schannong 
Gymn. dir. Louise Wi k s t r öm 

" 
" 

* * 

Föreningen O. C. I. 
Föreningen konstituerades d. 3 april 1902 i Stockholm 

och har till ändamål att väcka och underhålla intresset för 
den svenska gymnastiken samt att åstadkomma sammanslut- 
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ning och mera samarbete mellan från kgl. gymn. centi alin 
stitutet utgångna kvinnliga gyrnnastikdirektörer. Styrelsen 
består af sju personer och har sitt säte i Stockholm; en filial 
af föreningen är bildad i Skåne. 

De första sex åren höllos årligen tre ordinarie samman 
träden, numera är deras antal ökadt till fem. 

Föreningen har anordnat tvänne fortbildningskurser - 
190i och 1909 - ; dessa båda kurser väckte stort intresse 
och voro talrikt besökta. · 

Flera större utredningar hafva diskuterats och företagits, 
såsom angående de kvinnliga gymnasternas ställning vid . 
Sveriges : kurorter' resulterande i en petition till Svenska 
Kurortíöreningen : angående gyrnnastiklärarebeställningarna .. 
vid statens samskolor; angående gyrnnastiklärarinnornas löne 
förhållanden jämte fullständigt utarbetadt förslag till löne 
reglering med en petition till k. maj: t; angående en sjuk- och 
pensionskassa för gymnaster; angående 'gymnasternas ställning 
och vilkor vid landets sjukhus. Dessutom har-till vederbörande 
ingifvits petitioner om gymnastiklärarinnornas timberäkning, 
tjänstgöring och pensionsvilkor m. m. 

Genom en donation på 2000 kronor lades grunden till 
föreningens stipendiefond för studieresor. 

Föreningens prisnämnd tilldelade år 1909 .åt professor 
Jacob Bolin i New-York ett ~usen kronor för hans prisskrift 
,, Vårda arfvet" och belönade sin nuvarande ordförande, gymn. 
dir. Elisabeth Tjäders prisskrift "Hälsa och arbetsglädje" med 
berömligt omnämnande. · · . · 

G. C. l. äger ett bibliotek på ungefär 1 OO volymer. 
Föreningens förhandlingar tryckas hvarje år och hafva införts 
i "Tidskrift i Gymnastik". 

Medlemsantalet uppgår för närvarande till 250. Före 
ningens styrelse utgöres af: 
Gymn. dir. Elisabeth Tjäder, ordförande, Stockholm. 

,, ,, Gertrud Holmer, vice ,, 
Maria Palmquist, sekreterare, 

" A 1 m a H ä s s 1 e r , kassör, 
,, Tyra Nilsson . 
,, Greta Köhler. 

Ingeborg Erikson 
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Svenska Sjukgymnastik Sällskapet Ling. 
Sällskapet grundades i Wörishofen den 12 juni 1905 

med ändamål att sprida och underhålla intresset för den 
lingska gymnastiken, särskildt sjukgymnastiken; att verka för 
samarbete mellan alla gymnastikdirektörer i hem- och utlandet 
till stärkande och befästande af kårens anseende; att rådslå 
och besluta om gemensamma fackangelägenheter; att stödja 
och hjälpa sina medlemmar; att uppmuntra vetenskaplig och 
litterär verksamhet; att för dess medlemmar möjliggöra fort- 

. satta studier samt att till befordrande af detta sitt ändamål 
anordna årliga kongresser. På dessa kongresser hafva en 
mängd viktiga frågor sakrikt och allsidigt behandlats; många 
ytterst värdefulla föredrag spec. öfver sjukgymnastislrn spörjs 
mål hafva hållits; många betydande inlägg i dagens mest 
brännande gymnastika omhvälíningar hafva blifvit gjorda. 

Det tydligaste beviset på sällskapets arbete finna vi i dess 
organ "Tidskriften Svenska Gymnastiken i In-och Utlandet", 
som år 1905 startades af gymnastikdirektören Th e o.dor 
Berg q vist i Wörishofen och år 1909 öfvertogs af säll 
skapet genom ett bland dess medlemmar bildadt privatbolag. 

Sällskapet har vid sidan af sin öfdga gagnerika verk 
samhet anordnat tvänne praktiska d~monstrationskurser för 
sjukgymnaster, båda i München. Eget bibliotek grundade 
sällskapet år 1906 och har under årens lopp utdelat stipendier 
och understöd. 

Allt sedan sällskapets grundande har H. Maj: t Konungen 
af Sverige varit dess beskyddare. År 1912 hade sällskapet 
117 aktiva och 10 passiva medlemmar. 

Styrelsen utgöres af: 
Geheimerhofrat J · O 1 de vig, Dresden, ordförande 
Gymn. dir. A. Br om a n, London, v. ordförande 

L. Sa n db erg, Bryssel, sekreterare 
I. Forssling, Berlin, v. sekreterare 
Sigrid Åkerhielm, Bremen, skattmästare 

dr. E. Cyr i ax, London, v. skattrnästare 
Est er Bernhard, Lidingö 

dr. Karl Molin, London 
dr. A. T: sn Mö 11 er , Berlin. 
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Arboga: Hartelius Ella f. von Stapelmohr; Ohlsson ·Ellen 
Arvika: Afzelius A. H., m.; Setterberg Hanna 
Askersund: Oiöbel Ruth f. Almqvist, Bastedalen; Trafvenfelt Hj. m .. 
Bcden .' Björkbom V. l.: Falkenberg A. ö.; Genberg A. m; Hjerpe G. 1; 

Lönnqvist C. O. l. s. 
Borgholm: Brandt C. s. 
Borås: Carlsson Jenny; Engström P. E. l.; Grevilllus C. k.; Hald Anna;· 

Möllerstedt Amy; Sjöqvist G. H. ö.; Silow C. E. l.; Stenberg P. A. m; 
Svensson Gunhild 

Båstad: Krikortz G. dr. 
Djurahnlm : Asker Maude; Bengtson Maria; Borggren Beth; Bruun Emy; 

Hjulhammar S. m.; Lannerstierna Astrid; Lindhé Lilian; Murray R., 
prof. dr.; Nordström Clara; Scherstén, O. E. ö.; 

Eksjö: Aschan Hedda; Gyllenkrok P J G. l.; Hultin A. k.; Hårleman J. A. m.; 
Nordfelt E. A. K. O. k.; Norlin O. R. E. l.; Tillberg I. B. I.; 
Törnblom Getrud; Schwerin v. F. m.; Svensson K. E. O. u.: 

Enköping: Rosendahl Hilda 
Eskilstuna: Grönberg Märta; Hallström K. V. l.; Ljungberg Hanna; 

Månsson Ellen; Öström Ebba 
Eslöf: Roslund Rut 
Falköping: Jörlín Karin 
Falkenberg: Wetterquist K. dr. 
Falun: Dahlin Elsa f. Viklund; Landberg Eva; Krautmayer A. R. k.; 

Murelius Ingeborg, s. ; Nordin O. L. m.; Ryman F. l.; Wilhelm 
son Elsa; Aberg Lisa 

Oäfle: Allgulander Greta; Almquist Ruth f. Hultquist; Berndes K. G. B. 
l.; Grundell O. P. k.; Hellström H. E. k.; Hellström Hilda f. 
Hadders; Sundberg O. H. k.; Swedlund N. G. k.; Swedlund Tekla; 
Svensson J. k.; Wester Gerda f. Wijkström 

Göteborg: Almegren Emma, Viktoriagatan 24 
Almén Rut, Länsfängelset 
Almqvist Aina, v. Hamngatan 26 
Aureil Gunnar, Realläroverket 
Beifrage Märta, Karl Johansgalan 4 
Bendz C. G. k., Sten Sturegalan 23 

dr, ~ doktor; ö. = öfverste; ö. l. = öfverstelöjtnant; m. = major; 
k, =kapten; I,= löjtnant; u.= under löjtnant; s.= sommar; v.= vinter. 
G. D. = gymnaslikdirektör. 

Förkortningar: 
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Bergquist Sofie f. Ekman, Karl Gustafsgalan 17 
Billquist Mary, Math. Halls skola 
Bining Signe, Haga Kyrkogata 12 D 
Bohm Signe, - - - - - - - - 
Bothén Valborg, 2 dra Långgatan 54 
Brisman C. O. F. k., Karl Gustafsgalan 18 
Edgren S. u., Östra Realskolan 
Ekman K. P. k., Kungsportsavenuen 35 
Ekman Signhild, Carnegiska Bruket 
Ekstedt G. F. l. Brandstationen 
Ejserman Elsa f. Flycht, Aschebergsgatan 36 
Gren-Broberg, Emmy, v. Hamngatan 13 
Gullander Emma f. Tisell, Sten Sturegatan 8 
Holmdahl Märta, Drottninggatan 67 
Helgerson Hilda, Viktoriegatan 15 A 
Larsson Binnie, Järntorgsgatan 12 
Lieberath Ebbe, k , Trädgårdsgatan 5 
Lindeberg Elsa, Erik Dahlbergsgatan 2 
Lindquist Konrad, Västra Realskolan 
Olsson K. O. u., Göta art. reg. 
Oterdahl Ingrid, Karl Gustafsgalan 35 
Palmgren Janna, Värmlandsgatan 26 
Palmgren Karin, Erik Dahlbergsgatan 5 
Petré Betty, Karl Gustafsgalan 28 · 
Plass Dagmar, Örgryte 
Rinman Jenny, Västergatan 2 
Sandin Anna, Olivedalsgalan 3 
Setterberg Anna, Erik Dahlbergsgatan 14 
Sonnander Karin, Avenyen 29 
Sundqvist Ruth, Chalmersgatan 19 
Sundstedt Anna, Krokslättsgatan 5 
Taube Märta, Kustgatan 7 
Thyboni Elin f. Graf, Västargatan 13 
Wahlbom Svea, Linnégatan 70 
Wendel Karen, Pusterviksgatan 15 
Westerlund Betty, Haga Kyrkogata 12 c. 
Wieveg Ruth, Engelbrektsgatan 12 
Virgin P. J. R. k., Göta art. reg. 
Wretlind Hedvig, Öfre Husargalan 31 

Halmstad: Adelsköld E. V. K. l.; Bergman S. k.; Hallberg Annie; 
Hamilton O. L. k. ; Håkanson Signe; Lindencrona K. A. F. k. ; 
Linden erona Karin f. v. Unge; Ryr berg F. H. l.; Stjernman O. F. k.; 
Sundin Ebba 

Haparanda: Bergström C. A. k. 
Hernösand: Isakson Aina; Johansson C. M. m.; Sill én Agda, v.; Aberg A. A. k 
Hessleholm: v. Heideman R. P. W. G. ö.; Johnsson A. H. I. 
Hjo: Braun Stella, Fogelås 
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Hudiksvall: Arpi Astrid; Hagvall H. A. l.; Hultén .A. -0. C. l.; Meijer 
Valborg 

Hälsingborg: Bengtsson Mathilda; Jönsson Mad ka; Jönsson Siri; Lager 
crantz A. k.; Löfving Connie; Rothstein Greta; Sveden berg Filip; 
Sylvan Ida f. Cedergren; Wetterberg Gabriella, Vanfäïeanstalten; 
Wilson Alva ; Wult Märta 

Jönköping: Björling P. G. k.; Engström Sif rid; Hamilton O. L. k.; 
Leissner Nelly f. Nilson; Lundh Anna; Ohlson N. C. k.; Peter 
son P. R. m.; Rosberg C. l. l.; Rydell Dagmar; v. Seth E. W. A. m.; 
Sj+berger Märta; Sjögreen C. P. H. O. m.; Wetterhall C. F. k.; 

Kalmar: Brodin Tyra; Elfverson Lajla; Elfverson Ingrid; v. Engeström 
Brita; Henzel! Karin; Krenger Maja; Kreuger Stina; Leijonacker 
Ella; Liedbeck Eva; Lyckberg N. G. m.; Löfberg Siri; Nil, én 
Anna s.; Slettengren Anna 

Karlsborg: Fagergren J. A. B. k.; Schöning fr. k. 
l(arlshamn: Kärrberg Anna; Reuter Karin 
Karlskrona: Bergman A. m.; Bäckström Karin : Ellung Dagrnar ; Högfeldt 

Elsa; Lambert-Meuller I. l.; Mellin Jacob; Nystrand K. V. k. ; 
Schmíterlöw V S. A. C. son, k. ; Sjögren E. G. l.; Thoren Maria 
f. Björkman 

Karlstad: Billman B. A. H. k.; Bratt G. l.; Dahlman Ingrid; Herin C. A. E. k.; 
Holmberg C. G. k.; Håkansson · Laura f. Palm; Olsson-Åström 
Emelie.; af Segerström Disa; Wendt Ebba; Wendt Gre.ta; Wendt 
Sofia; Wendt P. m. 

Kristianstad: Ludin Märta; Holmberg O. l.; Molin Helga; Sjöberg E. J. A. 1; 
Kristinehamn: Bergquist F. m.; Björklund Sigrid; Bou vin Maria f. Lund 

holm; Böving Ulla; Holmgren Helga; Melin Emilia; Möller Gertrud 
Köping: Stenborg Anders, v. 
Landskrona: Alström Karin; Fritsch Annie; Johnsson Valborg; Kruse K m.; 

Norrman Alma f. Bergwall ; Petersson Allie ; Roslund Alma; Ros 
i und Anna; Schlasberg Jenny 

Lidköping: Elfman A. H. l.; Francke Gunhild 
Linköping: Biller Nanna; Cleve Maria; Edlund N. D. m.; Hamilton A. l.; 

Hårleman J. A. M. m.; Lennrnan H. F. G. l.; Linder Elisabeth, s.; 
Mannerhjerta N. B. k.; Mohlin · P. A. E. m ; Törngren G. M. k.; 
v. Vegesack K. W. E. l. 

Luleå: Ullmann U. k. 
Lund: Agrell Anna f. Osterman; Berglund Alma ; Ekström Lea; Hellström 

Sigrid; Lindell Erik; Ljunggren Hilma; Lund Gerda; Lysander 
Hilda; Kragh C. l.; Mühlenfels v. Signe; Nilsson Elsa; Nor 
lander C. A. H. ö.; Ohlsson Hanna; Pripp Julia; Ribbing Estrid; 
Rydberg Gerda; Rosenqvíst Gunhild; Tehler A. E.; Thulin Emy f. 
Åhman; Thulin J. k.; Thunberg Tekla 

Lundsberg : Oterdahl E. u. 
Malmö: Armerstedt Sofia, Västergatan 92 

Bönnelyche Inger, Villa Lindås 
Carlén-Wendels E. h. allm. läroverket 
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Gussander Gertrud, dr. St. Nygatan 73, c. 
Hammargren Helfrid, Lilla Nygatan 5 
Holmdahl C. N. dr. - - - - - - 
Kärrberg Maria, Östra Förstadsgatan 26 
Liljedahl Martha, Södra Förstadsgatan 25 
Nilsson Signe, Fredriksbergsgatan l. t. d. 1/4 
Norgren Agda, Sture.gatan 18 
Pettersson Helene f. Wisness - - - 
Sandberg Alice, Regementsgatan 24 
Ödrnan Eira f. Selldén, Regementsgatan 82 Il 

Mariestad: Albert Agnes; Bergstedt Axel; Krook Anna; Linder Elisabeth v. 
Norrköping: Bock Karin, Trädgårdsgatan 19 

Drakenberg A. k., Läroverket 
Hagström Curt, Kneíppbaden 
Lilje.gren Gustav, Norra Promenaden 49. 
Lundborg Hedvig - - - - - 
Sandberg Karin, Broddgatan 35 
Zetterman Maja, Kneippbaden 

Norrtälje: Andersson Gösta 
Nynäshamn: Linde.berg, O. s. 
Nyköping: Baeckström Ester f. Norberg; Löth Anna; Ödrnan P. O. l. 
Oskar-Fredriksborg: Carlberg G. E. l.; Carlberg G. W. l.; Lundgreen H, A. L. l.; 

Setterberg C. L. l. 
Oskarshamn: Berggren Hagar; Köhler O. L. M. m. 
Ronneby: Abramson Anna-Lisa 
Sala: Lagerholm Sophie, landförs. ; Sandell K. G. T. k. 
Simrishamn : Lyzell Martha 
Skara: Landahl Maria; Lundquist Karin; v. Zweigbergk G. m. 
Skellefteå: Bäärnhjelm K. A. k. 
Sköfde: Carlson G. u.; Frössén G. l.; Kuylenstierna W. l.; Lagerberg 

Ebba; Linde.berg H. S. l.; Melin O. W. ö. l.; Sahlén Y. k.; Söder 
berg R. H. k ; Törnmarck C. J. u. 

Sollefteå: d'Aubigné A. A. K. k ; Berggren T. F. M. I.; de Bès che H. W. k.; 
Falk W. Hj. k.; Löding E. J. I.; Stjerndahl Hj. l. 

Stockholm: Ahlqvist Elisabeth f. Borggren, Barnhusgatan 6. Il, ö. g. 
Almberg R. dr. Drottningatan 77 
Anderson Signe f. Bergner, Kungsholmstorg 5 
Andersson Edith, Kungstensgatan 48 
André Märta, Rörstrandsgatan 46. I. ö. g. 
Aréen E.' G. I., Flemmingatan 23 I B. 
Arnold v. Karin, Rådrnansgatan 84 
Arnoldson Elsa f. Klein, Humlegårdsgatan 13 
Arpi Signhild Sibylle.gatan 3 B. 
Arvedson J. E. dr., Odengatan I 
Bagge Britta f. Rydell, Kornrnendörsgatan 44 
Bahr v. Louise, Biblioteksgatan 27 
Balck V. G. ö. Strandvägen 17 
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Barkman E., - - - - - 
Beckman Elin dr Barnhusgatan 12 
Berg Therese, - -- - - - 
Bergman Carin v , Sibyllegatan 40 
Berlin Anna, s. Vahallavägen 43 
Berlin Hulda, Döblensgatan 5 
Bernhard Ester f. Bruno, Herserud, Lidingö 
Björkman Ingrid, - - - - - 
Björkquist Astrid, - - - - - - 
Blomquist Gertrud f. Tauson, - - - 
Bohm Siri, Grefgatan 53 
Boström Jenny, Folkungagatan 8 E. 
Bouveng Gurli f. Wiedemann, Observatoriegatan Il 
Brattströrn Ruth f. Dahl, Nybroggatan 64 
Brolin Alfhild, Handtverkaregatan 34 
Burchard Natalia, Fredsgalan 6 
Busch Charlotte f. Tavastierna, Artillerigatan 7 
Carlberg Hilda, Sibyllegatan 63 
Carlqvist Maria f. Dahlberg, Åsögatan 137 B. 
Carlson Greta, - - - - - - 
Carlson Olga, Skepparegatan 27 
Cederin Dagmar, Riddaregatan 36-37 
Dahlström Fanny, Artillerigatan 8 
De Geer Greta, Östermalmsgatan Il 
Drakenberg Sten m., Hamngatan 19 
Ekdahl Karin, Villagatan 18-20 
Ekestubbe Himmes, Sibyllegatan 81 
Ekström Lydia, Regeringsgatan 93 A. III 
Ekström Sam, Roslagsgatan 31, III 
Eneroth Irma, Västmannagatan 50 
Engblom Vilma, Tegnérgatan 25 
Englund Härtha f Hammar, Norra Smedjegalan 34 
Ericson Frida f. Petterson, Skepparegatan 20 
Erikson Ingeborg, Norrmalmstorg 4; Sabbatsbergs sjukhus 
Falk A: son Wendla, Hamngatan 19 
Falk Elin, Narvavägen 30 IV 
Faustman Mabel, Engelbrektsgalan 31 A 
Flodmark Hanna, Sibyllegatan 3 A 
Forsell J. l., Blasieholmstorg 1 O 
Franzén Ulla f. Rehnström, Sigtunagatan 5, II 
Freden Ruth, Nybrogatan II, C 
Frösén J. S. K. k., Katarina realskola 
Geijer Helena f. Unonius, Observatoriegatan 22 
Geijer Ranghild, Observatoriegatan 22 
Gezelius Signe f. Cleve, ·styrmansgatan II 
Grabe Anna f. Johansson, ---'- - - - - 
Granfelt Erik, Birger Jarlsgalan 37-39 

Grefberg Elsa, Valhallavägen 107, B 
Gullberg Marta f. Perslow, Odengatan 106 
Gyllenhammar C. A. M. l., n. Brandstationen 
Hagberg Rut, Hornsgatan 64, B 
Haglund Patrik, dr. Sturegatan 62 
Halldén Emma, Lilla Vattugatan 20 
Hallström Marit, Norrtullsgatan 28 
Hammarstrand Axeline, Linnégatan 20 
Heideman v. Lilly, Scheelegatan 6. III 
Heimberger Mary, - - - - - 
Hellström Ernst, Pipersgatan 5 
Hildebrand Margit f. af Klintberg, Kungsklippan 7 A 
Hjorth C. !., Stadion 
Holmberg Anna, Kungstensgatan 62 
Holmberg Elin, Grefgatan 10 
Holmer Gertrud, Holländaregatan 27 
Holmin Elisabeth, Östermalmsgatan 74 
Holmquist Elna f. Carlson, Bergmansgården, Lidingö 
Hübner Ella f. Berg, Parmmätaregatan 2 
Häckner Alma, Brahegatan 36 
Hässler Alma, Hagagatan 16 
Högström Sally, Engelbrektsgatan 31, B 
Jacobsson Ester.' Flemmingatah 71, IV 
Jacobsson Hildur f. Falk, Karlbergsvägen 20 
Johansson Anna, Linnégatan 42 
Johansson Jenny, Oxtorgsgatan I 2 
Jonasohn Eveline, Holländaregatan 27 
Jönsson-Bonnert Anna, Holländaregatan 
Isberg Ida, Katarina v. Kyrkogatan 2 
Isberg Marta, Katarina v. Kyrkogata 2 
Kellerman Vera, Kommendörsgatan 26 
Koersner Lisa, Artillerigatan 24, II 
Kragh E. l., Generalstaben 
Kruse L. k., h. allrn. lärov. å Östermalm 
Kugelberg Addi f. Sirenius, Tranebergsbro 
Köhler Greta, Västmannagatan 13 
Lagerwall Gerda, Frimurarehemmet, Lidingö 
Lagerwall Greta, Västmannagatan 50 
Landgren Karin, Malmskillnadsgatan 35 
Lanzen Sigrid, Brahegatan 52 
Larsson Maria, Hornsgatan 29, B 
Laurell Karolina, Hökensgatan I 
Levin Astley, dr. prof: Drottningatan 26 
Levin Gerda f. Bergstedt, Dalagatan 54 
Lindblom Wilhelm, Malmtorgsgatan 3 
Undén Ester f. Rydow, Karlbergsvägen 89 V. 
Lindforss Thure, Blasieholmstorg 11 
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Lindquist Hanny, Engelbrektsgatan 16 
Ling Karin, Karlavägen 15, A 
Littorin B. E. k., Parkgatan 4 
Ljungdahl Alice, Linnégatan 39, A, III 
Loberg Greta, v. Drottningholmsvägen 5, A, v. 
Lundberg Anna, Biblioteksgatan 27 
Lundberg Marie Louise, Karlavägen 24 
Lundin Agnes, Grefturegatan 58 
Lundin Karin, Greftu_regatan 58 
Lundstedt Signe, Stocksur.d 
Lyckberg O J., Kungsgatan 80 
Lönnqvist C. I, Pipersgatan 14, Il 
Malmberg Anna, - - -- - -- -- - 
Malmberg Lisa f. Sylvan. - - -- - - 
Malmström Hedvig dr., Luntmakaregatan 7, III 
Marcus Teres, Vallhallavägen 45 B 
Meurlin Olga f. Olsson, Kammakaregatan 41, IV 
Moberg Hilda f. Larsson, Linnégatan 4 
Moberg P. J. O. l., Malmskillnadsgatan 36 
Möller H u., Odengatan 7 B. 
Neuendorff Karin, Odengatan 32 
Nerman E. k, Saltmätaregatan 5, III 
Nicodemi Sigrid, Odengatan 71 
Nilsson Hanna, Åsögatan 57, IV 
Nilsson Maria, Åsögatan 57, IV 
Nilsson Tyra, Östermalmsgatan 62 
Nordström Oskar, Brunkebergstorg 16 
Norrman Erik, - - - - - - 
Nyquist Hj., Malmskillnadsgatan 4~ IV. okt.-apr. 
Orton Jessie f. Östrand, Lyckowska skolan. 
Ouchterlony Elsa, Birjer Jarlsgatan 113, A 
Palmquist Maria, Karnrnakaregatan 41, II 
Piehl Lisa, Götgatan 66 
Pyk Elsa, Sturegatan 5 
Peterson J. J. k., Surbrunnsgatan 31 
Pettersson Signe, - - -:-- - - - - 
Poignant Maria, v., Pilgatan 24 
Regnell Signe, FÍemminggatan 63, II 
du Rietz Ella, Saltsjöbaden 
Rooswall Maria, S._Blasieholmshamn 2 
Rudebeck Anna, Klarabergsgatan 48 
Schannong Mia, Stocksund 
Schrníterlöw A. O. k, Styrmansgatan 2, IV 
Schulte Lisa, Skärgärdsgatan 8, C 
Sellén N. F. m., prof, Hamngatan 19 
Sillén Sigrid, Nybrogatan 56 B. 
Silow C. m., Blockhusudden 
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Stenberg Karin, Styrmansgatan 39 
Sundholm Augusta v., Kammakaregatan 6 
Sundberg Gerda f. Kinman, Kommendörsgatan 29 
Swalling Ester Väslmannagatan 69 
Swalling Signe, Västmannagatan 69 
Svensson Elsa, S: t Eriksgatan 3, B 
Svensson Judith, Oötgatan 30, III 
Söderström P. A. l., Fortifikationen 
Tengelin Anna, Östermalmsgatan 11 
Tengman Anna, Rådmansgatan 82 
Thollander Marika, Lilljansplan 5 
Thorsson J. O, Bergsgatan 18 
Tjäder Elisabeth, Orefturegatan 58 
Törngren Conrad, dr., Scheelegatan 18 
Unman O. A. prof., Karlavägen 22 
Wahlberg Karin, Johannesgatan 22 
Wallenius L. K. k, Kommendörsgatan 30 
Wallgren Sven, dr., Brunkebergstorg 13 
Wallroth Jenny, Engelbrektsgatan 5 
Weltzin Anders, Linnégatan 28-30 
Weltzin Hilda f. Hedberg 28-30 
Weman Axel k., St. Badstugatan 46 
Wesslén Edla f. Andersson, Floragatan 12 
Westman Laura, Valhallavägen 43 
Wide Andres, dr. prof., Gymn. Ortoped. inst. 
Wide Ruth, Brunkebergstorg 13 
Widebeck Dagny, Hamngatan 19 
Wigert Adolf, Norrlandsgatan 20, A 
Wikström Hulda, v., Narvavägen 23 
Wikström Louise, Artillerigatan 7, III 
Wiman S. J. k., k. Göta Iifgarde 
Wingqvist A. N. t., Rådmansgatan 79 
Virgin Ebba, Odengatan 1 
Wistrand E. A. D. m., Realläroverket å Östermalm 
Zachrisson A. V. Blasieholmstorg 11 
Zethraeus Amelie, V. Trädgårdsgatan 17 
Aberg W. A: son, Kungsholrns realskola 
Akerblom Lilly, Hornsgatan 47 
Aman W. m., St. Paulsgatan 6 C 
Aslin Maria, Flemminggatan 5 
Aströrn J. E. F. k., Heimdalsgatan 6 
Oberg Agda, Kungstengatan 61 
Ostrand Ruth, Villagatan 22 

Strömstad: Wintzell Anna 
Strängnäs: Bäckström C. A. k.; v. Feilitzen V. M. R. J.; de Geer Oreta s.; 

Oranbäck Olga; Orewesmühl O. W. k.; Lowisin O. E ; Plomgren 
v. E. k.; Ryberg Anna; Törnebom Ellen; Wennberg Ellen 

Sundsvall: Collinder Eva; Fellånder Rakel; Hellgren C. O. k.; Högfelt 
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Elisabeth; Rlll1th Jenny; Witkowsky Helena 
Söderhamn: Afzelius Thora; Sandström Astrid 
Södertelje: Lundqvist Gerda 
Säter: Bergman Lisa 
Tranås: Nyquist Hjalmar, apr-okt. 
Trelleborg: Mäusson Edith; Wickström N. u. 
Uddevalla: Lundberg T. L. J. l.; Nauckhoff F. m. 
Ulricehamn: Eklund Ebba 
Umeå: Bergström Rosa; Forsgren B. E. k.; Gezelius Jenny; Helleberg 

A. l.; Holmstrand Emil; Peterson Emelie; Wästfelt A. I 
Uppsala: Arpi Hildur, Odensgalan 2 

Arpi Ingrid. Odensgalan 2 
Bolin A. f. Sommar Järnbro gatan 18 
Ekstedt C. Hj., k., reg. exp. 
v. Friensendorff R., k., h. allm. läroverket 
Geijer Hanna, Linnégatan 18 
Haeggström Anna f. Ekvall, Sysslomansgatan 20 
Hedén Gunhild f. Sanne, - ·~ - - - - - - 
Hoflander K. O. P., m., reg. exp. 
Hylander A. l., reg. exp. 
Janeke Eva f. Bergstrand, Öfre Slottsgatan 14, B 
Kylberg Kerstin, Eriksgatan 30 
Liljeblad Jane f. Gagner, Salagatan 29, A 
Nordling Sigrid, Dragarbrunnsgatan 50 
Odencrantz Elin, Järnbrogatan 2 
Ottelin Hildur, Stamgatan 10 
Platén Elsa f. Wallin, - - - - 

Varberg: Lambert August; Leth Ellen; Nilsson Karin 
Visby: Bolin A. U. T. k.: Borell M. l. (f. n. Persien) ; Gardstén Anna; 

Hellgren E. G. m.; Lundblad P. m.; Melin Eva f. Svinhufvud; 
Sill én Agda, s.; Akerman N ann y 

Vännersborg: Hellgren Adèle; Strandman Sigrun; Warodell T. k.; Vibom 
Gerda, Vänhern 

Västervik: Bohm Augusta; Borg William; Kronbäck Anna f. Österlund 
Västerås: Alexanderson C. A. k.; Bergstrand Eva; Hagman K. A. t., 

Nauckhoff L. A. m.; Nordencreutz G. M. A. le; Pihlström O. W. 
ö. l.; Rignell K. A. k.; Schenströrn L. A. k.; Tham F. R. V. l. ; 
Wittbom Tora f. Sundeman 

Växjö: Ah Iner Tora; Bratt O. ö. l.; Danckwardt J. E. M. l.; Danckwardt 
N ; Hjelmqvist Anna; Palmgren S. u.; v. Sydow D. k 

Ystad: Neuman Karin; Strandberg Elin; Tillander Ruth; Uhlín M. u.; 
Åmål: Weinberg Alice 
Örebro: Adrian K. F. S. l.; Björkenstam K. k.; Gei jer C. V. T. l.; Gei jer 

Elisabeth; Grönvall Elsa; Hallgren Greta; Lindmark Karin; Lind 
mark Olga; Lindström Elna; Sandholm Elsa; Schröder Hilda; 
Tham P V. A. l.; Wallin l. F. k.; Wigert Sigrid; Örströrn Valborg 

Östersund: Cronstedt H. R. k.; Dlhlströrn Olga f. Gustafsson; Hallbergh 
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Runa; Hammarberg E. M. m.; Hammargren A. m.; Lagerlöf H. L. 
k.; Lundin C. B. l.: Stapel Lydia f. Hallström; Wessbcrg Sigrid; 
Wikander N. k. 

* * 
Agardh Lillie, Skyrup, Matteröd 
Andersson Elsa, Villan, Önnestad 
Bagger-Jörgensen Edith, Ramlösa Brunn 
Burman Elin f. Öberg, Huddinge 
Carlqvist Tyra, Vretstorp, Närke 
Carlson Anna, Hör 
Ekman Anna f. Sondén, Bjärka-Säby, Bjärka 
Essén Maria, Dalarö 
Fredriksson Maria, Kila, Värmland 
Fresk Elisabeth, Åre 
Friberg Ruth f. Engelbrecht, Villa Vänebo, Östcrsk är 
Gadd Karin, Torup, Halland 
Hageus Margit, Nettraby, Blekinge 
Hansell Gunhild, Rönninge 
Holmlin Mirjam, Järfva 
Jönsson Maria, Gammelgård, Stångby 
Kallin Thora, Tösse, Värmland 
Kellgren Henrik, Sanna, Rosendata 
Lagerfeld! Anna, Gismestad, Östergötland 

. Larson Anna, Saltsjö-Storängen 
Lavesson Hertha, Ljungby gård, Everöd 
Linder Ruth, Mångbyn, Löfånger 
Lundgren Ingrid, Kiruna 
Lundqvist Stina f. Beronius, Älfdalen 
Magnevill Augusta, Grangårde 
Malmström Gulli, s., Tyrestorp, Mollaryd 
Nauckhoff Hedvig, Grängesberg 
Norrman Kerstin f. Wall, Ottilielund, Järfva 
Olsson Ellen, Lima 
Palmqvist Eija, Tierp 
Person Ida, s., Töcl,smark, Töcksfors, Värmland 
Pettersson Elin, f. Beausang, Bjärnum 
Rosborg Anna, Sanatoriet, Tyringe 
Rosén Anna, Nosaby, Skåne 
Roth Karin f. Johnsson, Herrgården, Ludvika 
Roblin Svea f. Holmberg, Åkersberga 
Sandquist Elsa, Landsberga, Nysätra 
v. Schilling Anna, s. Grimsberg, Smålands Anneberg 
Sundström Signe, s. Särö 
Syrén Maria, Bankeryd 
Thorse11 Karin. Vassbo, Ornäs 
Trapp Anna f. Pohlman, Sandarne 

! 
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Uhr Harriet, Saltsjö-Storängen 
Wallmark Babro, Fränsta, Medelpad 
Åkerman Margit, Tyringe, Skåne 
Östberg Elsa f. Steffenburg, Tureberg 

* * * 

Utlandet: 
Agram (Kroatien): Bu car Franjo, dr., fil.; gymn. lär. 
Alexandria I Egypten): Hamilton M., 6 rue Nébi Daniel 

Hamilton Aina f. Pettersson, 
Algier: Lied beck Per, 46 rue d'Isly 

Wallér Astrid, 
Amiens (Frankrike): Lawesson Anna, 31 rue Allart 
Amsterdam (Holland): Alsing Anna, Ketzersgracht 290 

Kelly Maria f. Lundblom, Hoofstraat 62 
Sjöqvist Ruth, Ketzergracht 290 
Swartwout de Hoog Cécile, Prinzengracht 503 
Tenger Ing~borg, Koninginneweg 65 

Antwerpen (Belgien): Aubert Anna, 185 longue rue d'Argíle 
Hansson Ella, 17 rue Waterloo 
Sundström Signe, 26 rue Edelinck 

Angers (Frankrike) : Dahlberg Helmi, 45 rue St. Aubin 
Arizona (U. S. A): Ol und Elsa f. Löfgren, Crown King 
Askov (Danmark): Appel Ingeborg f. Schröder, Vejen Station 

Teilmann Folmer, dr., " " 
Athen (Grekland); Chryssafis J., proí., gymn. lär.; Chryssafis M. dr. 
Baltimore (Md. U. S. A): Källman Signe, Goucher College 

Myrstén Cecilia, 
Barmen (Tyskland): Hennig Inga, Dömerbrlickenstrasse 13 

Lundberg Ebba, 
Marange Lili, 

Basel (Schweiz): Käll Greta, Jungstrasse 46 
Bath (England 1 : Rehngren Stina, Princess Building 1/a 
Bedford (England): Lindelöf Elin, 37 Landsdowne Rd. 
Bergen (Norge): Angell Ragna, Vestre Torvgade 20 

Kuhnle Aagot, Nordal Brunsgade 3 
Schnelle Fanny, Engen 

Berlin: Bissmark Hilma Joachimsthalerstrasse 29 
Egidy Luise f. v. Niederhöffer, Bayreutherstrasse 17 W. 
Fo ssling Ivar, v., Tauenzienstrasse 2 W. 
Helichius Helga, Joachimsthalerstrasse 38 W. 
Kadner Margarete, Bayreutherstrasse 17 W. 
Liljeblad Elsa, Achenbachstrasse 3 W. 
Lindeberg Olof, v., Tauenzienstrasse 2 W. 
Möller Axel T: sn., dr., Lutherstrasse 33 
Roland Helfrid, Lutherstrasse 53 
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Sundström Elsa, Achenbachstrasse 3 
Thure-Brandt A., dr., Eisenacherstrasse 4 

Berlin-Lichterfelde: Malmström Gulli, v., Drakestrasse 52 
Nilson Signe, fr. 1/4, Drakestrasse 52 

Bern (Schweiz): Daehler Ella, Sroberweg 11 
Tillisch Birgit, Monbijoustrasse 36 
Westin Andriette, 

. ßiarr~tz (Frankrike): Bergroth Lydie, 6 rue des Postes 
Björkegren Axel, dr., Etche Handia, Av. de la Reine Victoria 

Birmingham (England): Gittins Ursula, 5 Edmund str. 
Toowe Anna f. Mattson, Anstey Phys. Train. Col. Erdington 
Wretholm Anna, 101 Stadion str. 

Borgå (Finland) : Borgholm Anna; Nyberg Ester f. Leinberg, s ; Allardt 
Anna Lisa 

Boston (U. S. A.): Apenes Signe, 1078 Boylston str. 
Collin C. dr. Wessely College 

Bourbonne-les Bains (Frankrike): Frisell Hilma, s. 
Bournemouth (England): Anderson Emy, Brinkley, Wimbourne Rd. 

Lindhé Alfred. Hursley, Poole Rd. 
Wennberg Ester, - 

Bremen (Tyskland): Berg Anne-Marie, Otto Gi!demeisterstr. 17 
Krantz Hildur, Krankensnstalt 
Roth Biddy f. Johanson, Hornerstr. 3 
Thollander Anny, Berlinerstr. 30 
Tovoté Gerda f. Lund, Schillerstr. 30 
Tovoté Olof, 
Tölken Hanna, Bleicherstr. 14 
Akerhielm Sigrid, Rembertistrasse 7 

Breckhamstead Herts (England): Stenbeck Karin, Swedish Gymnasium; 
Falk Greta, 23 Victoria Rd. 

Breslau (Tyskland): Donnér Ellen, Augustastr. 132 
Himmelstrand E., Moritzstr. 8 
Kullberg Ellan, Augustastr. 132 

Bristol (England): Christofferson E, dr., 14 Buckingham Place, Clifton 
Carlson Gunnar, 8 Alexander Rd., Clifton 

Brooklyn (U. S. A.): Kajerdt Astrid, 807-8 th. Av. 
Bryssel: Bergh Fredrik, I rue de Horne 

Carlson Anna, 16 rue Moris 
Falk Gustav, dr., 8 rue Theresienne 
Lindstedt Signe, " · 
Ljungberg Fritz, 31 rue de la Culture 
Loveday Ester, 135 rue· de I' Arbre Bénit 
Sandberg Lars, 17 rue Marie Thérèse 
Schildt Evy, 16 rue Moris 

Budapest (Ungarn): Hultenberg Tora, Muzeum utca 19, Il, 21 
Pederquist Ellen, Muzeum utca 19, 11, 21 
Schröder A. W., l., Vigado utca 2, IV 



- 72 - 

Buenos-Aires (Argentina): Helander Lydia f. Ekelund, Calle Artes 671 
Buffalo (U S. A): Mankelt Natalie f. Kavaleff, 63 Linwood Av. 
Cairo (Egypten): Berlin Anna, Boula e College, Boula e 
Calais (Frankrike): Erikson Pontus, dr., 21 rue Darnel 
Cambridge 1.Mass. U. S. A.). Gyberg Maria, 88 Hancockstr. 
Cambridge (England}: Lavén Signe, Annesley House, Union Rd. 
Cannes (Frankrike): Bergenström Dagmar f. Littorin, 54 rue de Frejus 

Bergenström Ernst, k., 54 rue de Frejus 
Mauritz on Hildeborg, Villa St. Maurice, Buol. d'Alsac. 

Charkow (Ryssland}: Grön vik Anni f. Kajerdt 
Charlottenbu: g (Tyskland): Klerek Elisabeth, Goethestr. 72 

Modin Tyra, Marchstr. JO 
Wiedemann Maja, Goethestr. 72 

Charlottenlund (Danmark): Bergman C. S.; 
Holst Anna Margarethe, Jägersborgsallé 6 
Knudsen K., Norasvej 21 

Chicago (U. S. A): Carlströrn Charles, 1449 La Salle Av. 
Krohn Birgit, - - - - - 
Oldenborg Xugo, 1427 People's Gas bldg. 
Westman Carl, dr., 108 State str. 

Cleveland (Ohio, U S. A): Hallenborg Karin, 1068 Rose bldg. 
Croydon (England): Hinde Bertha, 24 Avondale Rd. 

Montgomery Margaretha, 
Cöln (Tyskland) : Neijber Louise. 111 Lotheringerstr. 
Darmstadt (Tyskland): Pålsson Bror, Grafenstr. 23'/, 
Dartford, Kent (England): Bergman-Österberg Martina 

Wikner Alma 
Davos-Platz (Schweiz}: Collin Knut, Villa des Alpes 
Dinard (Frankrike): Rudbeck Anna, s., Villa Victoria, St. Enogat 
Dresden (Tyskland): Arvedson Elisabeth, Pohlandstr. 21 

Beifrage Mimmi f. Strömbeck, Eisentuckstr. 42 
Godenius Ingrid, Johann Georgenallée 39 
Moberg Elna, 
Oldevig Johan, Oeil. Hofrat, Johann Georgenallée 39 
Sander Gertrud, Helletau (prof. Dalcroze) 
Stjernstedt Hedvig, Johann Georgenallée 39 
Ågren Maja, Georgenstrasse 4 

Dublin (England): Esseen Karin, 41 Harcourt str. 
Fritsch Fanny, 41 Harcourt str. 
Holdbrook Ada, 49 Raglan Rd. 
Rhodin Disa, Adelaide Hospital 
Söderberg Elly, 41 Harcourt str. 

Duisburg (Tyskland): Wieselgren Ellen, Feldstrasse 25 
Eastbourne (England): Falkengren Ella, 12 Devonshire Place 

Halldin Elsa, 12 Devonshire Place 
Holst Otto, dr., Upperton Gardens 

Edinburg (England): Dudgeon Hèlen, 4 Dundonald str. 
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Gustafson Signe, 25 'Strafford str. 
Karlson Karl, Rillbank Crescent 1 

Ems (Tyskland}: Wikström Hulda, s., Wilhelmsallée 18 
Fetbury (England) Gloucestershire: Norling Karin, Esterns! 
Florens (Italien): Löfroth Naima, 2 Piazza dei Guidici 
Folkestone (England): Schlager Frida, Montagne Hemse, l l Westbourne 

Gardens 
Frankfurt a. M. (Tyskland): Borneman Augusta f. Laurentz, Zeil 72 

Forsblom Karolina, Westendstr. 27 
Kindberg Signe, Königsteinerstrasse 22, Ill 
Pålsson Bror, se Darmstadt 

Fredrikshamn (Finland): Ahlqvist Ester, s. 
Freiburg (Baden): Geiges Ruth f. Kin berg, 

Kínberg Lizzi f. Schenströrn, Erwinstr. 51 
Nordquist Lilli, Schwarzwaldstr. 2 

Oénève (Schweiz): Faucournet Maria f. Champendal, 2 rue St. Ours 
Flodin Bertha, 2 rue St. Ours 
Hornung Madelaine f. Stoessel, 6 rue de Hesse 
Jacobsson Ernst, 1 rue Petito! 
Jentzer Ketty, 12 Av. Ernest Pietet 
Jentzer Marcelle, 2 rue St. Ours 
Kristensson Eva, 2 rue St. .Ours 

Oent (Belgien): Albert Ingrid, 19 rue de Foulons 
Olasgow (England): Kerry Frida,· 2 Blyth wood Drive 

Nilson Emil, 183 West Regent str. 
Ström Karin, 12 Newton Terrace 
Tengstedt-Shaw Minna, 105 Hyndland Rd. 

Grenoble (Frankrike): Lindberg Pauline, 5 Boulevard Gambetta 
Callerströrn Dagmar, 8 rue Voltaire 

Haag (Holland) : de Graag Françoise, Balistraat 9 
Gerlings Helena f. Hennes, Oldenbarneveltlaan 57 
Linncranz Frida, Groot Hertoginnelaan 118 
Mansvelt v. Antonia, Franklinslag 15 
Nordsjö Karin, Groot Hertoginnelaan 118 

Oraz (Österrike): Vetterberg Anna, Harrachsgasse 
Haarlem (Holland): Lijbering-Bosman Maria, Janstraat 12 

Rancken Cajsa, Professor van Vlotenweg 2 
Habana (Cuba): Albrecht Anna, Maison Royal 

Lindman Greta, Maison Royal 
Hagr n (Tyskland): Lundgren Hedvig, Elberfelderstr. 34 
Hamburg (Tyskland): Schröder Olof, gr. Bleichen 23/27 

Wirekan Elin f. Enero1h, Sierichstr. 48, II 
Hangö (Finland): Bodisco v. Elsa, s. 

Kuorikoski Alva, s. 
Sahlstén Alma. s. 

Harrogate (England) Yorkshire: Ahrén Anne, 4 Cornwall Rd. 
Larsén Ove, Swedish Institute 
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Norling Erik, s., Esplanade Hotel 
Poignant Maria, s., 15 Cheltenham Parade 
Sundholm Augusta, s., 15 Cheltenham Parade 

Heide (Holstein): Gottfriedson Karin Markt 44 
Heidelberg (Tyskland): Carlson Sign~, Landfriedstr. 8 

Wäg11er Ester, Landfriedstr. 8 
Heinola (Finland): Lackström Meri f. Sittkoff, s 

Helsingfors: Ahlqvist Esther, v., Wladimirsgatan g 
Alfthan v. C. dr., Nylandsgatan 7 
Aminoff Elin, Boulevardsgatan IO 
Björkstén Elli, Fabiansgatan 3 
Bodisco v. Elsa, Alexandersgatan 46 
Börjeson Siri, Petersgatan 20 C 
Collan Anni, Norra Kajen 6 
Elmgren Greta, Ö. ,Brunnsparken 21 
Hartwall Mary, Andrégatan 9 
Heikel Rosina, Nikolaigatan 17 
Hellsten Axel, dr. - - - _ 
Kallio· Elin f. Waenerberg, Villa Kínekulle 
Kuorikoski Alva, v., Alexandersgatan 46 
Leideníus Hanno, v., Unionsgatan 5 
L'.~dsay v. Julin Gerda, v., Skatuddsgatan 8 
Lonnberg Alma, Skilnadsgatan 19 
Nylenius Hilja, Armégatan IO A 
Rancken Dodo, dr., Berggatan 8 
Ríkala Kalle, dr., Hagnäskajen 4 
Roos Bertha, v., Georgsgatan 5 
Sahlstén Alma, v., Norra Kajen 6 
Sevelius Olga f. Tèsche, Maringatan 8 
Sirkiä Helena, Johannisvägen ·2 
Stenblom Agda, Skatuddsgatan 8 
Strengel! Ingrid, Andrégatan 17 
Tall~ren Lilli f. Uschanow, Jungfrustegen ,q 
Taskinen Kaarlo, dr., Armégatan 29 
Wancke Ingrid f. Rydman S. Strandvägen 33, Brändö 
Wendt v. Hedvig, Fabriksgatan 4 
Wilskman Aina, Konstantinsgatan 12 

Hindhea_d, Surrey (England): Holmberg Karin, Heather Lodge 
Hot Sprmgs: (Va. U. S. A.) Odén R. dr. Box 172 
Hove-Brigthon, Sussex (England) Orre Elsa, 5 Seafield Rd. 

Schannong Elisabeth, 5 Seafield Rd. 
Westman Karl, 35 Brunswick Rd. 

High Wycomde Bucks (England): Hessel Hildur, 3 Konegra Rd. 
Jena (Tyskland): Petersén Elisabeth, L1Jtherstr. 7 

Sköldebrand Elin, Sophienhöhe 
J~hannesburg (Transvaal): Johanson Anna, P. o. Box 2Ul 6 
Kiew (Ryssland): v. Lutzau Margarete, Lutheranskaja 13 

- - -- -- -~-~- 
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Kissingen (Tyskland): Forssling, I. s , Hotel Metropol 
Kolding (Danmark): Möller Julie f. la Cour, Skamlingsbanke Höjskole 
Kreuznach (Tyskland): Halldén Märta f. Pettersson, s. 

Åberg W. F. A., s., Zanderinstitutet 
Kristiania: Lampe Elisabeth, Hagdehougsveien li 

Lyche Lucy, v., Uranienbergveien 4 
Platou Elisa, Thomas Heftyesgade 21 
Schenströrn Rolf, s , Aasgaardstrand 
Worsöe Cathinka, Harbitzgade 23 

Köpenhamn: Bonnevie Charlotte Gl. Kongevej 90 
Bruun de Neèrgaard Johanne Ch. St Kongensgade GK 
Buhl Ingeborg, Abildgaardsgade 14 
Chievitz Johanne, Ryesgade 125 A 
Clod-Hansen Abraham dr., Kronprinsessgade 14 
Hallin Anna, Bianca Lurros allé 1 
Hestbeck Maja, Vesterbrogade 115 
Kragh Ellen f. Becker, Rosenvcngets Sideallé 9 A 
Krarup Maria f. Gaspari, N. Sögade 33 
Nutzhorn Sigrid, Nörrevoldgade 7 
Petersen-Benved Agnes, Gyldendahlske Boghandel 
Rasmussen Niels, Voclroffsvej 51 
Teilmann Kåre, Aaboulevard 50 

La Paz (Bolivia); Chytraeus Carl, Consulado de Suecia 
Lausanne (Schweiz) ; Billbergh af Elsa, 14 rue ele Midi 

Jansson Sven, v., 9 bis rue Beau-Séjour 
Jonsson Maja, 14 rue de Midi 

Leeds (England): Norselius Sten, 6 de Grey Terrace 
Leiden (Holland): Peterson Greta, Rijusburgerweg 7 
Leipzig (Tyskland): Ekman Elna, Kleí ststr. Il, Leipzig-Goh lis 

Palmborg Hildur, Liebnitzstr. 5 
Widenfelt Ruth, Liebnitzstr. 5 

Lihan (Ryssland): Krook Anna, Heinrichstr. 6 
Liège (Belgien): Boberg Jeny, 88 rur Louvrex 
Lille (Frankrike): Herbert Ernst, 75 rue Nationale 
Lissabon (Portugal): Thorn J. N., dr.,Calcada ele Marquea d'Abrautes 47 
Liverpool (England): Friberg Kerstin, 6 Alexandra Terrace, Princes Rel. 

Hillfors Dagmar, 6 Alexandra Terrace, Princes Rd. 
Lindquist Elsa, 6 Alexandra Terrace, Princes Rd. 

Llandrindod Wells (England): Lyche Lucy, s 
London: Alströrn I-Tedda, dr., 14 Nothingham Place, W 

Barclay Martina, Swedisch Rectory, Harcourt str., Marylebone, W. 
Bergman Sally, 8 Northumberland, Mansions Northumb. str. 
Billberg Harald, 94 Wigmore str., Cavendish Square 
Broman Allan, 18 Paddington str. Marylebone W 
Broman Ida, 18 Paddington str. Marylebone W 
Carlson-Backman Ragnhild, 46 Stanhope Gardens, Queens Gate 
Cassel Ester, 7 Nothingham Place, W 

I 
I 

I 



76 

Cyriax Annjuta f. Kellgren, dr., 4 Craven Hill, Lancaster Gate 
Cyriax Edgar, dr., 4 Craven Hill, Lancaster Gate 
Cyriax Richard, dr., 4 Craven Hill, Lancaster Gate 
Doblie M. miss, dr., 172 Haverstock Hill, Hampstead 
Edholm Gustaf, dr., 16 Hobert Place S. W 
Edling Anna, 63 Wimpole str., Cavendish Square, W 
v. Essen Edith, 194 Marylebone Rd. N. W. 
Falk Carl, 9 Drayton Gardens S. W. 
Fridman Sigrid, 46 Stanhope Gardens, Queens Gate, S. W. 
v. Friedrichs Annie, 6 Harcourt str. Marylebone, W. 
Frykholrn Stina, 60 Stanhope Gardens, S. W. 
Gertzell Stava, Mauresa Rd. Chelsea Polytechnich, S. W. 
Grevillius Bertha, 79 Harley str., W. 
Hedberg Evelyn, I Wellington Court, I<:nigthsbridge, S. W. 
Håkansson Agnes, 34 Hans Rd., S. W. 
Johanson Anna Elisabeth, South-Western Polytechnic Institute, 

Mauresa Rd., Chelsea, S. W. 
Juselius Ena, 23 Dorset Square N. W. 
Karling Karin, 4, Wetherby Place, Gloucester Rd. S. W. 
Kellgren Arvid, dr., 79 Harley str. W. 
Kellgren Ernst, dr., 49 Eaton Square 
Kellgren Harry, dr., 49 Eaton Square 
Lambert M. miss, dr., 91 Cromwell Rd. 
Lewerihaupt Malin, 78 Cromwell Rd. S. W. 
Larsen Nora, 43 Hamilton Gardens St. Johns Wood N. W. 
Lavesort Hertha, 63 Lancaster Gate W. 
Liedholm Tyra, I O Welbeck str., W. 
Lindahl Hjalmar, 11 Exhibition Rd. S. W. 
Linquister P., 25 Carlisle Mansions, Victoria, S. W. 
Lindskog F. dr., 11 Welbeck sir. W, 
Ljungh Gustaf, 4 Alma Terrace, Allen str, Kensington, W. 
Llyod Mirjam, 91 Cromwell Rd. S. W. 
Lötmark Göta, 174 Sutherland Av. Maida Vale 
Molin, Amalia f. Lundgren, 20 Gloucester Place, Portman Square 
Molin Carl, dr., 20 Gloucester Place, Portman Square 
Möller Theodor, dr., Cleveland House, St. James Square, S. W. 
Norling Erik, 27 Welbeck str., Cavendish Square. 
Norling Karin 23 Dorset Square, N. W. 
Nylén Maria, 22 Edwardes Square, Kensington W. 
Pettersson Robert, 4 Wethery Place, Gloucester Rd. S. W. 
Roth Bernhard, dr, 38 Harley str. Cavendish Square 
Roth Paul, dr., 38 Harley str. Cavendish Square 
Ryman Anders, dr., 4 Wetherby Place, Gloucester Rd. S. W. 
Ryman Anna f. Ouchterlony, 4 Wetherby Place, Gloucester Rd, S. W. 
Sylvan Philip, dr., 52 Qeensborough Terrace, W. 
Timberg Richard, dr., 150 Harley str. W. 
Widegren Mathias, dr., 27 Knightsbridge, S. W. 

' I 
- 77 - 

Wingquist C. G., 18 Paddington str., Marylebone, W. 
Ålund Tora, 18 Paddington str., Marylebone, W. 

Lovisa (Finland): Hamberg Emmi 
Los Gatos (Cal. U. S. A.): Setterberg Hedvig 
Lyon (Frankrike): Arvedson Valborg, 89 rue Duguerne 

Eggertz Hanna, 89 rue Duguerne 
Gents Tyra, 89 rue Duguerne 
Graners Erland, 24 rue du Plat 

Lübeck (Tyskland): Albert Sigrid, Beckergrube 52 
Bergman Ruben, Mühlenbrücke 2 

Madrid (Spanien 1: Burmeister Thyra, 14 Calle de la Florida 
Mannheim (Tyskland): Grob Fränzel. P. 17 

Lundberg Ann-Marie P. 17 
Margate (England): Axling Hilda, 13 Northdown Av. Cliftonville 

Lenhardtson Margit, 13 Northdown Av. Cliftonville 
Marienbad (Böhmen): Sandberg Clara, s., Metropole 
Marienburg (Ryssland): Jacoby Wanda, Haus dr. Raue 
Marseille (Frankreich); Follin fru, 81 rue Paradies 

Harder Stina, 5 rue Montaux 
Nilsson Maria f. Engzell, 14 rue Montée de Lodi 

Mentone (Frankrike): Aspegren Therese, Hotel Bristol 
Backman Ester, v., Villa Reydor 

Monte Carlo (Monaco): Askergren Sigurd, 17 Boulevard des Moulins 
Montreux (Schweiz): Funk quist Bertha, 56 Grande rue 

Liljeblad Rutil, 56 Grande rue 
Widell Vincent, Avenue du 'cursaal 

Moskva (Ryssland): Ekström Gerda, Svenska konsulatet 
Lindeberg Inga, Frères Nobel 
v. Schilling Anna, v., Mjasnitskaja 45, kv. 10 
Strömet J. H., Tverskaja li4 kv. 21 
Tacke Olga, Gymnase Medrenikolf, Starokoniouchennij 

München (Tyskland): Bergqvist Theodor, Tel. 29, Wörishofen 
Brantenberg Ragnhild, Blüthenstr. 5 
v. Gersdorff Mary, Barcrstr. 26 
Jacobson Sigrid, Theresienstr. 25 
Linder Hanny, Jägerstr. 2 
de Pont Tuva, Jägerstr. 2 

Nancy (Frankrike): v. Nol1ing Sigrid, 2 Faubourg Stanislaus 
Nantes I Frankrike): Centervall Senta, 12 rue Rosière 
Newcastle-on-Tyne (England): Uriné Ernst, 35 Jesmond Rd. 
New Orleans (U. S. A.): Person Ida, - - - - 
New-York: Karlsioe Wilhelm, dr., Hotel St. Paul, 60 str. City 

Sk arströrn William, dr., Columbia University 
Taylor Henry, dr., 125 West 32 str. 
Wallin Mathilda, dr., 616 Madison Av. 

Nizza (Frankrike); Brandt Carl, Grand Hotel de Nice 
Falck Siri, 105 Quai du Midi 
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Sieurin Anna, Hotel de Bade, 35 rue Cotta 
Nogent sur Marne (Frankrike): Widforss Nils, 15 Ave. des Mannaniers 
Niirnberg (Tyskland): Wíkander Freja, Flaschenhofstr. 16 
Oberhausen (Tyskland) : Bohm Anna, Evangelisches Krankenhaus 

Cederström Ebba, 
Jönsson Maria, 

Odense (Danmark); Grundslröm Rut; Schröder Olav 
Omaha (Nebraska, U. S. A.): Skov Anna, Clarkson Hospital 
Paris: Aplani us Märta, 67 rue de Prany 

Bay Karin, 14 Av. de Tourville 
Berg Hj., 4 rue Georges Ville 
Brink Elin, 94 Boulevard des Bagtignolles 
Carlströrn Anna, 160 rue Faubourg St. Honoré 
Frummerie de G., dr., 66 rue de Rome 
Heikel Elna, 6 rue Demons 
Hofman-Bang Th., dr., 23 Av. Victor Hugo 
Kritschewsky Rachel f. Steinberg, dr., 31 Av. Eylau 
Liedholm David, 10 rue des Acasias 
Lindmark Märta, 52 rue Faubourg St. Honoré 
Molander Frithiof, 92 rue de la Pompe 
Murelius Ingeborg, 15 rue de Constantinople 
N!cander Stina, 17 bis Boulevard de Courcelles 
Olson Gösta, 147 Boulevard Malesherbes 
Petersson Sigrid, 67 rue de Prany 
Rudbeck Anna, v., 10 rue Galilé (XVI) 
Sjöberg E., 17 rue Fourcroy 
Schenström R., 5 rue Berryer 
Steffen Elsa, 6 rue Vercingétorix 
Ågren Hildur, 47 bis Boulevard de Courcelles 

Pasadena (Cal. U. S. A.): Ruth Sigrid, 256 Grande rue 
Poitiers, Haute Vienne (Frankrike): Stridsberg Sigrid, 12 rue de la Monnaie 
Portsmouth (England): Norberg Erik, 19 Campell Rd. Southsea 
Providence (R. J., U. S. A.): Gíhl Helene, 73 Medway Court Rd. 
Reading (England): Cederin Dagmar, London Rd. 64 

Timberg Richard, dr., London Rd. 64 
Reims (Frankrike): Welander Elin, 34 rue de l'Université 
Ragaz (Schweiz): Sieurin Anna, s., Villa Alpenrose 
Reval (Ryssland): Hoffmann Frida, Alte Poststr. 8 

Riesenkampf Agnes, Kl. Penaschenstr. 11 
Rosen v. Ervi, Manegenstrasse 

Rom: Haage Anni, Vicolo S. Nicolo Tolentino, I ß 
Lindquist Julius, Via S. Stefano 28 ciel Caceo 
Winquist-Bianchi Amanda, Via Piemonte 117 

Roslindale (Mass. U. S. A.): Öberg Challowhill Gulli, 146 Metropelitan Av. 
Rotterdam (Holland): Graan Signe, Wijnhaven 143 

Panner Wilhelmina, Leuwenhaven 
Steffelhaar Dora, Wijenhaven 143 
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Salt Lake City (Utah): Bo111in J., prof., University of Utah 
Salzuflen, Bac! (Tyskland): Tovoté Gerda; Tovoté Olof, s. 
San Francisco (Cal., U. S. A.): Duíwa Fredrik, Swedish Consulate, 260 

Marhet str. 
Salsomaggiore (Italien): Winquist-Bianchi Amanda, s. 
Santiago de Chile: Cabezas C. J., prof., gymn. lär., Casilla 1813 

Billing Johan, Casilla 1205 
Billing Mathilda f. Reuterskiölcl, Casilla 1205 
Koch Ruth, Casilla 106, Correo 
Moselius Ester, Casilla 1205 

St. Andrews (England): Schermanson Ester, Abbey Park North 
St. Blasien (Tyskland): Nordquist Lilli, s. 
St. Jean de Lug, Basses Pyrénés (Frankrike): Holmberg Stanny, 10 rue 

Courtade 
St. Moritz (Schweiz): Hägg Ruth, Hotel Stefanie 

Jacobson Theodor, Hotel Monopol 
Lindquist Julius, s., Hotel Westencl 

St. Petersburg: Algren Hilding, Galernaia 48 
Billman Inger, Smolna Institut 
Borg S. U., Samsonjevski prospekt Nr. 31, Kv. 82 
Eklund Elsa, Mohovaía 14 
Gottlieb Martha f. Tingberg, Bolschaia Monetnaja 21 log. 15 
Leijonmarck Elsa, Newsky Prospekt 82 
Lagerbohm Edith f. Strandberg, Kasanska]a 8, log. 86 
Lindbohm Edith, Kammennoostrooski prospekt 4, log. 24 
Nilsén Anna, Newski Prospekt 72 kv. 9 
Sandberg Clara f. Waerenqvist, Mohovaja 16, log. 27 

Scarborough (England): Wahl bom Svea, 2ri Av. Victoria 
Sedbergh, Yorkshire !England): Beare! Margaret, Baliol School 
Sheffield (England): Bure Ellen, Joughurst steade Rel. 52 
Sidmouth (England): Holmberg Signe, Kingston 
Southport (England): Kreuzer Stina, 4 Angthon Rd. Birkdale 
Strassburg (Tyskland): Run bäck Hilma, Finkmattstr. 7 
Tammerfors (Finland): Schreck Signe 
Tavastehus (Finland) : Blåfield Signe f. Fagerström 

Kullberg Ella, Metsänkylä 
Tennberg Elly, Kirstula 
Wegelius Anna, Pelkola 

Tarasp-Schuls-Yulpera (Schweiz): Jacobson Theodor, s., Hotel Victoria 
Torquay (England): Friberg Kerstin, 2 Higher Terrace 

Ryding Agnes, 2 Higher Terrace 
Toulouse (Frankrike): Granlund Anna, 18 rue Pharaon 
Tübingen (Tyskland): Lekséll Ingeborg, Mec!. Univ. klinik 
Tunis: Follin Erik, - - - - - 
Ulm (Tyskland): Scheffold Dora f. Asker, Nagold 
Valparaiso (Chile): Ahrén Signe, Casilla 865 

Elfstrand Gerda, Casilla 865 
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Löwenborg A., generaikons. Casilla 865 
Warschau (Ryssland): Andersson Ebba, Nowogrodska 6 A 

Oebethner Jozefa, Vejska 18 
Washington ru. S. A): Erikson Hilda, Gymnastic Studio, The Mendota D. C. 
Weimar (Tyskland): Oiertz P; sn O., Luisenstr. 4 
West Hartlepool (England): Kiöhling Södermark Gurli, v. The Swedish Church 
Wiborg (Finland): Markku Lyyllí ; Montell Thyra 
Wien: Carlson Rut, Ebendörfierstr. 3 

Palm Harald, Fleischmarkt 1 
Pettersson Ester, Mariahilferstr 32 
Rosenquist Karin, Ebendörfferstr 3 
Runquist Astrid, Fleischmarkt 1 
Strömberg-Großmann Ester, Fleischmarkt 
Strömberg Dagmar, Fleischmarkt 1 

Wiesbaden (Tyskland): Oemzell Ivan, Taunusstr. 9 
Nordström-Mühlhoff Elisabeth, Rheinstr. 59 
Seipel Ruth, Kurhaus, Bad Neratal 
Âkerhielm Gösta, dr., Wilhelmstr. 38 

Vilvorde (Belgien) : Thomée Oreta, Les Peupliers 
Worcester (Mass. U. S. A.): Forsström Saima, 405 State Building 

Syrén Maja, 405 State Building 
Wörishofen (Tyskland): Bergqvist Theodor, Sv. Gymn. Anstalten 

Engblom Maja s., Sv. Gymn Anstalten 
Jansson Sven s., Sv. Gymn. Anstalten 
Stenborg Anders s., Sv. Gymn. Anstalten 

Zürich (Schweiz): Hedberg Thyra, Sanatorium ,Lebendige Kraft" 
Molin Sven, Gartenstr. 16 

Åbo (Finland): Bremer Eva, Nylandsgatan 8 
Jansson Nanny, - - - - - 
Möller Selma, Slottsgatan 34 
Rankka Ebba f. Hallström, Museiparken 3 
Stenberg Edith, Slottsgatan 27 
Stenbock Anni f. Jacobson, - - - - 
Sundius Mathilda, Ryska Kyrkogatan 6 
Tammelin Lilly, - - - - - 
v. Wendt Hedvig, - - -- - 

* * 
Alíthan v. Ch., dr., s., Nådendal, Finland 
Alström Anna f. Jäderholrn, E ur a pr. Kauttua bruk, Finland 
Backman Ester, Hilversum 
Berger Skullfrid, St. Yr i ci x, Frankrike 
Bremer Maria f. Svanströrn, B j är nå, Finland 
Carlstedt Elsa, Forss a, Finland 
Enquist Ingrid, He n da y e, Basses Pyrénès, Frankrike 
Fagerström Märta, Rock w i ev, Kíllucan b. Westmeath England 
Koll én Agnes, College of Physical Training, Pílmístr, Du n ferm li n e, Engl. 

~ 
·I 

r' ~ 

.¡¡. 
•) 
li 

81 - 

Lagerblad Aina, Kar k ku station, Finland 
Lagerblad Betty f. Sahlstén, Kar k ku station, Finland 
Lindeberg Elsa, Stift Finn Wesenberg, Estland. 
Føntell S'grid, Alb erg a, Finland 
Mickwitz Dagny f. Howind, A 1 berg a, Finland 
Nilsson Elsa f. Petrée, Peekskill, 100 Smith str., N Y, U. S. A. 
Nyberg Ester f. Leinberg, So rd av a 1 a, Finland 
Orrmann Oreta, Dr ags by, Hindhår st., Finland 
Pilar v. Pilcha u Dagmar, Haps a 1, Estland 
Sandman Elsa, Hapaaj ärv i, Finland 
Schmidt Julie. Torbenfelt, Mör köv, Danmark 
Seidel Minni, Landesschulheim bei Ho 1 z mi n den, Tyskland 
Silén Ellen f. Wallén, No u í r a m o í n e n, Finland 
Stigzelius Karin, Or a n kull a, Finland 
Tilgman Mary f. Hjelt, Ker v o, Finland 
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Alingsås: samskolan vik. Carlén, dist. korporal 
Arboga: samskolan C. G. L. Mossberg, m. 
Arvika: realsko lan A. H M. Afzelius, m. 

elem. skolan f. flickor, Frkn. C. Hammarstrand. 
Askers und: samskolan Hj L. Trafvenfel t, m. 
Bollnäs: ensk läroverket J. E. Blomberg, fil. kand. 
Borlänge: samskolan O. Bolling, V. D. M. 
Borås: h. all m. lärov. P. A. Stenberg, m.; vik. C. V. Bergqvist, u. 

elem skolan f. flickor Gunhild Svensson, û. D.; vik. Anna Hald, û. D. 
Djursholm: samskolan O. E. Scherstén, ö. 
Eksjö: realskolan A. Hultin, k. 

lä rov. f. flickor Hedda Aschan, û. D.; vik. O. Norlin, l., C. Berg 
man, sergeant 

Enköping: realskolan K. D. Arosenius 
elem. skolan f. flickor, Valborg Öström û. D. 

Eskilstuna: realskolan R. W. Hallström l. 
elem. lärov. f. flickor Ellen Månsson, û. D. 

Eslöf: h. samskolan A. K. T. Rudeberg, fanjunkare 
Falkenberg: elem. skolan K. O. Wetterquist, dr. 
Falköping: samskolan, vik. J. A. Ahlberg, fanjunkare 
falun: h. allm. lärov. G. L. Nordin, m. 

seminariet, Anna Lovisa Lundberg û. D. 
elem. lärov. f. flickor Eva Landberg, û. D. 

Filipstad: samskolan C. R. Lundquist, tjänstl., vik. E. Ellisson 
ûäfle: h. allm. lärov. N. G. Svedlund, IL 

h. flickskolan Tekla Svedlund, û. D. 
borgarskolan C. P Grundel!, k.; Gerda Wester, û. D. 

Göteborg: latinlärov. E. H. Lieberath, k. 
reallärov. G. O. V. Aureil, c. D. 
västra realsk. K. Lindquist, c. D. 
östra realsk. S. Edgren, û. D. 
seminariet G. F. Ekstedt, û. D. 
majornas elem. lärov. f. flickor, Emma Almegren, û. D. 
fruntimmerföreningens flickskola, Walborg Bothén, û. D. 
gymnasium f. flickor, Signhild Ekman, û. D. 
nya elem. lärov. f. flickor, Märta Taube, û. D. 
Matilda Halls skola f. flickor, Mary Billqvist, û. D. 
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Gunilda Wigerts flickskola, Binnie Larsson, û. D. 
Hilda Bergs skola f. flickor, Elsa Eiserrnan, û. D. 
Kjell bergska flikskolan, Wahlborg Bothén, û. D.; Emma Almegren, 
û, D., Aina Almegren, Hanny Hjertberg 
högre samskolan G. Aurel!, û. D. 
Lundenska privatskolan, G. Björklund. 

Halmstad: h. all m. lärov. O. Hamilton, k. 
elem. lärov. f. kvinl. un6d. Annie Hallberg, û. D. 

Haparanda: samskolan C. A. Bergström, k. 
Hedemora: samskolan N. Björkman, fil. kand. 
Hjo: samskolan D. Jansson, sergeant 
Hudiksvall: h. allm. Iärov, H. A. Hagvall. l. 

elem. skolan f. flickor, Ingeborg Leksel!, û. D., vik. Valborg Mei jer, G.D. 
Hälsingborg: h. allm. lärov. B. A. Lagercrantz, k. 

h. elèm. skolan f. flickor Connie Löfving, û. D. 
Ebba Lundbergs h. l ärov. f. flickor Id a Andersson 
nya elem. skolan f. flickor Mathilda Bengtsson, û. D., vik. C. M. 

Horn, k. 
Härnösand: h. allm. lärov. C. M. Johansson, m. 

seminariet A. A. Åberg, k. 
elem. lärov. f. flickor Agda Sillén, û. D. 

Hör: ensk, mellanskolan Viola Neuman 
Hörby: samskolan G. A. Hallbeck, Vera Nycander 
Jönköping: h. allm. lärov. R. P. Peterson, m. 

elem. skolan f. flickor och västra elem. lärov. f. flickor, An na 
Hansson 

Kalmar: h. allm. lär. N. G. Lyckberg, m.; 
seminarier! och elem. skolan för flickor, Ella Lejonancker, û. D. 

Karlshamn: realskolan, J. T. Charpentier, k.; 
elem. lär. f. flickor, Anna Kärrberg, û. D. 

Karlskrona: h. all m. lär. H. A. Heilborn, k.; 
h. lär. f. flickor, Karin Bäckström, û. D.; A. Bergman, m. 

Karlstad: h. allm. lär. J. P. Wendt, m.; 
seminariet J. A. D. Kuylenstjerna, k.: 
h. elem. lärov. f. flickor, Sofie Wendt, û. D. 

Kristianstad: h. all m. lärov. O. Holmberg, I.; 
elem. Iärov. f. flickor Märta Ludin. G, D. 

l<ristinehamn: realskolan F. O. Bergqvist, m.; 
elem. lärov. f. flickor Helga Holmgren, û. D. 

Köping: samskolan Anders Stenborg, û. D. 
Landskrona: realskolan och elem. lärov. f. flickor K. M. Kruse. m.; 

seminariet Karin Alström, O. D. 
Lidköping: realskolan A. H. Elf man, I.; 

elem. lärov. f. flickor G. Lyström, m. 
Lindesberg: samskolan Lilly Bagge 
Linköping: h. allm. Iärov. och seminariet N. B. Mannerhjerta, k.; 

elem. lärov. f. flickor Nanna Biller, û. D. 
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Luleå: h. allm. lärov. och seminariet U. Ullman, k.; 
elem. lärov. f. flickor Sigrid Norlin Winroth 

Lund: universitetet och seminariet C. A. H. Norlander, ö.; 
h. allm. lärov. J. G. Thulin, k., vik. A. Sandelin, u.; 
priv. högre lärarinnesem., h. elem. skolan för flickor och full 

ständiga lärov. flickor Hilda Lysander, O. D., Signe v. Müh 
lenfells, O. D.; 

privata elem. skolan K. T. Holm, k.; 
clöfstumsskolan Alma Berglund, O. D. 

Lundsberg: E Oterdahl, O. D. 
Lysekil: samskolan A. Wilson, fil kand. 
Malmö: h. allm. lärov. J. V. V. Carlén-Wenclels, l., O. D., vfk. E. Glerup, 

m., I}. E. Dahlin, u.; 
realskolan O. G. Armgarth; 
h. lä rov. f. flick. och Tekla Åbergs h. lärov. f. flickor Anna Feuk ; 
A. o. E. Bunths skola f. flickor Helfrid Hammargren, O. D. 

Mariestad: realskola A. Bergstedt, O. D.; 
h. flickskolan Elisabeth Linder 

Malmberget: samskola F. Land ström, folkskollärare 
Motala: samskolan F. Elest, fil. kand. 
Nora: samskolan A. Larsson, folkskollärare 
Norrköping: h. allm. lärov. A. P. Drakenberg, k.; 

norra lärov. f. flickor Fanny Ljungberg; 
östra lärov. f. flickor Karin Sandberg, G. D. 

Norrtälje: samskolan G. A. Andersson. G. D. 
Nyköping: h. allm. lärov. P. O. T. Ödman, l.; 

elem. skolan f. flickor Anna Löth, G. D. 
Oskar-Fredriksborg: samskolan E. Widmark, k., G. Nordbeck, k. 
Osby: realskolan A. Johansson, folkskollärare 
Nässjö: samskolan H. Rietz, bankkamrer 
Oskarshnm: realskolan och elem. lärov. f. flickor O. F. Söderlind, l. 
Piteå; samskolan J. E. Bergman, fil. kand. 
Sala: samskolan K. Sandell, k. 
Saltsjöbaden: samskolan E. A. Elf man, l. 
Seffle: samskolan Hugo Carlstedt 
Simrishamn:· samskolan Martha Lyzell, C. D. 
Skara: h. allm. lärov. C. G. v. Zweigbergk, k.: 

seminariet Katarina Lundqvist f. Plate, G. D.; 
h. flickskolan Maria Landahl, G. D. 

Skellefteå: samskolan K. A. Bäärnhjelm, k. 
Sköfde: realskolan Y. Sahl én, k.: 

elem. lärov. f. flickor Ebba Lagerberg, O. D. 
Sollefteå: S. Rud berg, l. 
Stockholm; h. a lim. lärov. å Södermalm L. Kruse, k. 

h. latinlärov. å Norrmalm B. E. Littorin, k.; 
h. reallärov. å Norrmalm J. J. Peterson, k.; 
h. reallärov. å Östermalm E. A. Wistrand, m.; 
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seminariet Ruth Östrand, G. D.; 
nya eiern. skolan t. f. E. Nerman, k.; 
Jacobs realskola-gymn. central. instit.; 
Katarina realskola J. S. K. Frösén, k.; 
Kungsholms realskola F. V. Åberg, O. D., vik. P. A. Söclerdrörn, k.; 
Wallinska flickskolan Emmy Gren-Broberg, G. D.; 
Lyceum f. flickor Herta Englund, O, D.; 
Södermalms h. läroanstalt f. flickor Maria Larsson, O. D.; 
Atheneum f. flickor C. Ch. Silow, m., Maria Palmqvist, O. D.; 
Åhlinska skolan Herta Eglund, O. D.; 
Kungsholms eiern. skola f. flickor Greta Köhler, O. D.; 
Anna Sandströms skola Ester Swalling, O. D.; Alma Hässler, O. D.; 
Kungsholms lä rov. f. flickor Greta Köhler, O. D.; 
Afzelii elem. skola f. flickor Alma Hässler, O. D.; 
Brummerska skolan Augusta Sundholm, G.D., Marrit Hallström, O. D.; 
Oscarskolan Gertrud Holmer, O. D.; 
Detthowska skolan och nya lärarinneseminariet Karin Ling, O. D.; 
Lychouska skolan Jessy Orton, O. D ; 
nya elemskolan f. flickor Gerda Sundberg, O. D.; 
samgymnasiet H. Möller, O. D.; 
Beskowska skolan E. Nerman, k.; 
Palmgrenska skolan S. Adrian, O. D.; 
Wíthlockska skolan P. Söderström, l.; 
Sofie Almquists skola Rut Fredén, O. D., vik. P. A. Söderström, l.; 
Grevesrnühlska skolan P. Söderström, u.; Albertina Lundholm. 

Strängnäs: h. allm. läeov. E. v. Plvmgren, k.; 
seminariet G. E. Lowisin, O. D.; 
elem. Iärov, f. flickor M Ahlstedt. 

Strömstad: samskolan vik. A. Johansson, u. 
Sundsvall: h. allm. lärov. C. G. Hellgren, k. 

lärov. f. flicker Jenny Ruth O. D. 
Söderhamn: realskolan C. A. W. Schulz, k. 

elem. lärov. f. flickor Thora Afzelius, O. D. 
Södertälje: samskolan A. H. Levin, reg. int. 

elem. skolan f. flickor Gerda Lundqvist, G. D. 
Trollhättan: samskolan J. A. Brandt, sergeant 
Trelleborg: samskolan N. Wickström, O. D 
Uddevalla: T. L. J. Lundberg, k. 

elem. lärov. f. flickor F. Nauckhoff, m. 
Umeå: h. allm. lärov. B. E. Forsgren. k. 

seminariet Rosa Bergström, O. D. 
elem. lärov. f. flickor Hilda Falk 

Sölvesborg: samskolan J. Hj. S. Norén. fil. kand. 
Uppsala: universitetet, h. all m. Iärov, och seminariet A. H. v. Friesendorff 

h. elem. lärov. f. flickor Sigrid Nordling, O. D., Hildur Arpi, O. D. 
Lindska skolan Hildur Ottelin, O. D. 
Fjellstedtska skolan J. E. Brolin, k. 
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ensk, lärov. o. prívatgymnasíum Fr. Mannerstråle, k., Jane 
Liljeblad, o. D. 

Yadstena: G. W. Ericsson, fanjunkare 
Varberg: realskolan A. Lambert, û, D. 

elem. lärov. f. flickor Ellen Leth, G. D. 
Vimmerby: C. J. A. Ekman, u. 
Visby: h. allm. läro v. E. G. Hellgren, m. 

h. flickskolan Nanny Åkerman û. D. 
Vänersborg: h. allm. lärov. A. T Warodell, k. 

h. lärov. f. kvinl. ungdom Gerda Wiborn, G, D. 
Västervik: h. allm. lärov. och läroanstalt f. flickor W. Borg, ü. D. 
Västerås: h. allm. lärov. K. A. Alexanderson, k. 

h. elem. lärov. f. llickor Gerda Wibon, û. D. 
Växjö: h. allm. lärov. och elem. lärov. f. flickor O. F. Bratt, ö. I. 

seminariet N. F. Danckwardt, c. D. 
Ystad: h. allm. lärov. M. Uhlin, û, D. 

h. lärov. f. flickor Elin Strandberg, û. D. 
Åmål : C. L. Broberg, l. 
Ängelholm: samskolan t. f. F. M. Persson, m. 
Örebro: h. all m. lärov. K. F. S. Adrian, l. 

Rísbergska skolan K. Björkenstam, k., Elsa Grönvall û. D. 
nya elem. skolan. f. flickor Elsa Grönvall Il, D. 

Örnsköldsvik: C. L. Cederwall, sergeant 
Östersund : h. allm. lärov. H. Cronstedt. k. 

elem. lärov. f. flickor Sigrid Wessberg, û, D. 
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