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svarta 

I. A. Wettergren & Co, 
^  G Ö T E B O R G ,  

rekommendera sitt stora, rikt sorterade lager af engelska, franska 

och tyska Mode- och Manufakturvaror såsom 

Klädning'§t̂ er9 

och kulörta Sidentyger, Möbel- och Gardintyger, 
Sorgtyger i alla moderna genres, 

äfven äkta fransk S v a r t  M e r i n o s ,  
af erkändt bästa fabrikat till dagens lägsta priser. 

Profver sändas pä begäran till landsorten franko. 

Kapp magasin et  
erbjuder under hela året det största och rikhaltigaste urval af det nyaste 

Jaquetter, Paletåer, Dolmaner och Regnkappor, 
allt till de billigaste priser i förhållande till varornas godhet. 

J. A. Wettergren & Co. 

Distribueras af 

WETTERGREN & KERBER. 

G Ö T E B O R G  

1 8 8 6 .  
Tryckt å 

D. F. BONNIERS BOKTRYCKERI. 



J©k Sveriges fullständigaste 

fêwÈÈÈ&s Ullgarn, Tricotage 
j och Tappisseri 
mef* tillhörande egen fabri-

ikation, sysselsättande orn-
u kring 500 arbetare. 

lÖgäSRf Schatteringsfärgeri 
för Ullgarn. 

Årets produktion 600,000 ®. 
Smetfri och arsenikfri färgning garanteras. 
Såsom innebörd häraf finnes ofvanstående 
skyddstämpel vidfäst hvarje härfva. 

Strumpsticknings-
Maskiner 

af mest erkända fabrikat. 
Vår omsättning under året circa 200 

stycken. Ägandet af dylik maskin lemnar 
ett säkert lefvebröd ocli oberoende. 

Aug. Johansson Mark & Co, 
Göteborg. 

Ferd. L undquist a^Co., 
Bosättnings-Magasin, 

Östra Hamngatan N:o 42, 

rekommendera ett välsorteradt la
ger af nya Bosättningsartik
lar såsom: Bord-, Kaffe- och Té-
serviser af äkta opak och bä
sta fayence-porslin, Glas-serviser 
af hel- och half-kristall, rikt urval 
af prima Nysilfver-arbeten, Bord-
knifvar, Brickor och Brödkor
gar, m. m. 

Stort lager af Ljuskronor, Kan
delabrar, Vägglystrar, Amplar 
samt alla sorters Lampor och 
lamptillbehör. Mattor från 25 öre 

pr fot till kr. 2: 50. 

LAGER 
af såväl de mest elegan

ta som billigaste 
Manufaktur- Mode- och 

Hvitvaror, 
Sybehörs och Garnérar-
tiklar, Dame- och Barn-

hattar, Barnkläder, 
Tricotvaror, Bijouterier 

och Galanteri-varor 
m. m. m. m. hos 

L. Kaiser & Co., 
Kyrkogatan 36. Korsgatan 12. 

F i l i a l :  
43. Södra Hamngatan 43. 

1 P. JÖNSSONS 
Tricot-Magasin, 

Kyrkogatan 38, 
(f. d. Wickman & Stil lströms specerihandel) 

Rekommenderar sitt väl sorterade 
lager af 

Tricotvaror 
till billigaste priser. 

©BS.! Beställningar al'all 
sorts tricotstickning utföras 
skyndsamt, till billigaste 
priser. 



N:o 3. 1  F  e b r  u a r i .  
F ö r s t a  å r g å n g e n .  1886. 

Om Söndagsarbetet. 
fver allt där man finner ett värkiigt 

arbetareparti, med bestämda, med
vetna mål för sin sträfvan, finner man 
också på dess program krafvet om ett 
lagligt förbud mot söndagsarbete; ock 
fastän något egentligt arbetareparti ännu 
icke kommit till stånd i vårt land, fram-
stallen äfven här samma fordran. Hos 
oss kan saken visserligen icke sägas vara 
lika «brännande« som t. ex. i Tyskland, 
där fabrikerna i allmänhet drifvas hela 
veckan igenom. Men det torde likväl ha 
sitt intresse äfven för oss att något pröfva 
skälen för ett lagbnd i ämnet, hälst som 
man därvid kommer i beröring med åt
skilliga grundsatser, som äro af vikt för 
arbetarefrågan i dess helhet. 

Hvilodagsbudet kan ses, ock har blif-
vit sedt, från skilda synpunkter. Vän
dom oss först till den religiösa, såsom 

den, hvilken hittills varit mest uppmärk
sammad ock räknats för den hufvud-
sakliga. 

Från denna synpunkt har man be
traktat hvilodagen på flere olika sätt. 

Man har räknat dess helighållaude 
såsom én i ock för sig god gärning, en 
själfständig religiös plikt, grundad ome
delbart på Guds påbud; ja, på en råare 
ståndpunkt, såsom ett slags tjänst eller 
välgärning öfvad mot Gud. Att tillbringa 
dagen på annat sätt än det föreskrifna 
var en kränkning af Guds majestät ock 
ära, en förgripelse, som måste hindras 
och näpsas. 

Såsom grund för lagstiftningen i äm
net torde denna åsikt få anses utdömd 
af den nyare straffrätten, hvilken tämli
gen enhälligt antager, att det högsta vä
sendet ej kan lida någon skada eller 
orätt eller kränkning genom människors 
tilltag. Numera tror inan sig ej behöfva 
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straffa någon för att skaffa Gud upprät
telse; lagens arm påkallas ej för att om-
hägna hans rättigheter. 

Men fastän omsorgen om Guds ära 
ej vidare kan utgöra skäl till att för
bjuda söndagsarbetet, står detta dock 
fortfarande såsom »sabbatsbrott» uppta
get ibland de s. k. religionsbrotten (se 
Strafflagen VII: 3). 

Med religionsbrott menas handlingar, 
som straffas emedan de anses angripa 
religionen ock därigenom undergräfva ett 
af rättsordningens stöd. Att man hit 
hänfört söndagsarbetet beror väl på en i 
allmänna föreställningssättet ännu allt
jämt mycket utbredd mening, hvilken 
tillägger hvilodagen en särskild helgd, 
alldeles oberoende af huruvida den värk-
ligen tillgodoser något mänskligt behof 
eller intresse, ock hvilken således fördö
mer söndagsarbete såsom i ock för sig 
syndigt. För min del måste jag här-
uti se ett stycke vidskepelse, en kvar-
lefva af flydda tiders trolldomstro, som 
ät utvärtes åthäfvor ock bruk tillerkände 
själfstäudigt religiöst värde1. Då jag 
alltså icke kan finna arbete irreligiöst 
endast därför, att det sker på en söndag, 
synes mig sådant arbetes upptagande 
ibland religionsl»rotten obefoyaät. Kan sab
batsarbete anses såsom ett brott mot re
ligionsfriheten? Alldenstund det är ett 
faktum, att det värkligen skulle kränka 
många människors samveten att nödgas 
arbeta på sabbaten, måste samvetsfrihe
tens grundsats utesluta allt tvång till 
sabbatsarbete. 

Men kan man gå längre, kan man 
åberopa samvetsfriheten såsom tillräckligt 
skäl för att utesluta äfven tillåtelsen till 
sabbatsarbete? Skall lagen med sitt för
bud binda äfven den, hvars samvete ej 
lägger hinder i vägen för dylikt arbete? 
Uppdrifver någon sitt samvetes ömtålig
het ända derhän, att han känner sig 
kränkt af att se andra frivilligt arbeta, 
ock yrkar han på lagens hjälp i not en 

1 En from ock tillika klok man, reforma 
torn Laurentius Petri säger härom : Sabbatsbu
dets ändamål är blott det att ge folk tillfälle att 
höra Guds ord ock därjämte att hjälpa fattiga 
trälar, som äljes platt ingen hvila få; men för 
öfrigt vore det oskäligt att för någon helgs skull 
förbjuda fattigt folk att arbeta ; så uti andetid, 
fiskelek o. dyl., då bör man ej förspilla Guds 
lån på marken. 

dylik förment kränkning, då gör han ej 
längre anspråk på frihet men på härra-
välde, hans yrkande kan då ej stödja sig 
på samvetsfrihetens grundsats. 

Med religionsfriheten sammanhänger 
rätten till «religionsfrid». Månne man 
från dennas synpunkt kan yrka på la
gens ingripande, på det ej den ene med 
sitt arbete må störa den andre i hans 
gudstjänst? Ja, om arbetet drifves å 
sådan ort ock på sådant sätt, att det 
värkligen är störande för gudstjänsten. 
Men genom att förbjuda dylikt störande 
arbete har man ännu ej kommit till 
något allmänt förbud mot söndagsarbe
tet: man har ej därmed gjort sönda
gen till någon hvilodag. 

Här tages religionsfriden mycket in
skränkt: såsom rätt till ostörd gudstjänst, 
ock detta är den enda synpunkt under 
hvilken religionsfriden synes förtjäna lag
ligt skydd i mot det störaude, som kan 
ligga i andras arbete. Härunder inbe-
gripes sålunda icke rättigheten att vara 
ostörd i sin enskilda- andakt, hvilken rätt 
ej rimligtvis kan ge anledning till något 
arbetsförbud från det allmännas sida. 
Men, såsom kändt är, betyder «religions
frid« vanligen något helt annat, nämli
gen rättighet att skonas för sådant, som 
sårar ens religiösa känsla. Huruvida en 
dylik rättighet värkligen är rimlig ock 
förnuftig, därom kan tvistas, ock här är 
ej tillfälle att inlåta sig på skälen för 
ock iniot. Hvad man än härom må 
täuka, bör man ändå kunna medge, att 
söndagsarbetet åtminstone ej får hänföras 
under religionsfridsbrotten. Vore man 
nämligen skyldig att ta hänsyn till den re
ligiösa känsla, som stötes af att se andra 
arbeta på söndag, så inser jag ej, hur man 
kan undandraga sig att utfärda arbets
förbud äfven på lördagen, judarnes ur
gamla sabbat, ock hvarför inte jämväl 
på katolikernas alla helgonadagar! Ock 
om det skulle inträffa — hvilket man ej 
har rätt att förklara för alldeles otänk
bart — att nya sekter finge det infallet 
att utvälja några eller alla öfriga vecko 
dagar till sabbat, så ser jag ej, hur den, 
som ställer sig på den vidskepligt miss
förstådda religionsfridens grundval, skall 
kunna vägra att göra hela veckan till 
hvilodag. 
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Härmed lämnar jag frågans religiösa 
sida ock öfvergår till den mänskliga, som 
synes mig vara den viktigaste ock den 
afgörande. 

Att »sabbaten är gjord för människans 
skull« ock ej tvärt om, är en sanning, 
som redan tidigt uttalats. Fastän denna 
sats stundom varit bortglömd, ock fastän 
den vanligtvis upprepats företrädesvis med 
tanke på människans andliga välfärd, 
torde det dock ej vara för mycket sagdt, 
att kyrkan, genom att upprätthålla sab
baten, gjort mänskligbeten en af de stör
sta timliga välgärningar, anledningen till 
sedvänjan må nu ha varit hvilken som 
hälst. 

Man har någon gång satt i fråga, 
huruvida hvilodagen värkligen är någon 
välgärning, motsvarar något mänskligt 
l/ehof. Ar det så nödvändigt att låta 
hvar sjunde dag gå bort till ingen nytta? 
Räknas alla dessa förlorade dagar ihop, 
mister jag ju hvart sjunde år af min 
lifstid ; genom att arbeta dagligen i sju 
år skulle jag vinna ett helt år, ja, ett 
helt år af idel arbetsdagar! «Tid är pän-
gar», heter det; ock detta år kunde jag 
ju fått gratis, såsom ren vinst, ty vare 
sig man arbetar om söndagen eller ej, 
underlåter man ändå icke att äta lika 
mycket för det. Men hvad som kunnat 
bli ren vinst, det har nu blifvit ren för
lust o. s. v. 

Dylika funderingar äro lätt gjorda; 
det går också ledigt att uträkna den 
ofantliga nationalförlusten, pänningvärdet 
af den arbetskraft, som söndagligen går 
till spillo: man multiplicerar värdet af 
ett dagsvärke med summan af den ar
betsföra folkmängden. Vill man sedan 
veta den årliga förlusten, återstår ännu 
att multiplicera med 52 (eller med G2, 
ifall högtidsdagariie skola inräknas); utan 
tvifvel skall man komma till häpnads
väckande siffror. 

Imällertid äro dessa beräkningar lika 
lätt kullkastade. Utgångspunkten är falsk: 
det är icke sant, att hvilodagen går onyt
tigt till spillo. 

Att bevisa hvilodageus nytta ock nöd 
vändighet från medicinsk ock fysiologisk 
synpunkt, därtill är jag ej kompetent. 
Men auktoriteter på detta område (P. 
Niemeyer m. fl.) försäkra, att en efter 
korta arbetsperioder regelbundet återkom-

! mand e hvilodag är oumbärlig för bibehål
landet af människans hälsa, hennes kropps-
ock själskrafter. Ock om detta är sant, 
måste tydligen den vinst vara illusorisk, 
som köpes med uppoffring af arbetsför
mågan själf, som är källan ock sk aparen 
af allt välstånd. 

Det är kanske möjligt, att den, som 
! gör hela året till idel arbetsdagar, hinner 
, med mera arbete än den, som tar sig 
i  hvilodag hvar sjunde dag. Detta är, 

i j  som sagdt, måhända icke omöjligt under 
första å ret ; inen det är säkert, att i läng
den, efter 20, efter 10 år, ja, långt dess-

j  förinnan, resultatet skall vara omvändt. 
i  Ock likaså är det alldeles säkert, a tt ett 

helt folk i längden ej vinner något på 
att slita ut sig. Den skenbara förlusten 

j j  genom arbetets nedläggande under hvilo
dagen nppväges mer än väl genom in
sparandet af den tvungna arbetsförsum-
melsen under sjukdagarne; vidare genom 

j en ej ringa förlängning af den ålder, 
j j  h varunder arbetaren är fullt arbetsför; 

ock slutligen genom arbetets större nit 
ock kraft under arbetsveckan. 

Att arbetaren själf ej drager någon 
värklig vinst af öfverarbete ock överan
strängning, är väl någorlunda tydligt. 
Att arbetshärren kan skörda vinst däraf, 
är kanske icke alldeles omöjligt, såvida 
nämligen tillgången på arbetskraft är så 
ymnig, att han utan svårighet kan med 
friska krafter fylla luckorna efter de i 
förtid utslitna. Förhållandet har en viss 
likhet med frågan om behandlingen af 
maskiner ; mången anser det för god eko
nomi att anstränga dem intill deras ytter
sta förmåga ock sedan ersätta dem med 
nya. Men om också arbetshärren kan 
öka sin vinst genom att behandla arbe
taren helt ock hållet såsom maskin, kan 
likväl denna ökade vinst ej få namn af 
rättmätig, den har fullständigt karaktären 
af ocker, utprässning. Ock svårligen 
torde någon tvekan uppstå därom, huru 
en dylik vinst skall bokföras inom natio
nens bushållning. 

Imällertid, äfven om allt detta är rik-
il tigt, återstår ändå sjelfva hufvudfrågan: 

kan staten på dessa grunder förbjuda 
söndagsarbete? Huru står en sådan åt
gärd tillsammans med grundsatsen om 
arbetets frihet? 
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Det är en sanning, som fått riklig ; 
bekräftelse, att hvar ock en i vanliga 
fall själf är bäst kompetent att tillvara
taga sin egen fördel, att bevaka sitt eget 
intresse. Äfven om han bär sig dumt 
åt, är det tio gånger större utsikt för att 
andra, som saken ej direkt gälde, skulle 
göra den ändå sämre, om de togo sig för 
att, honom oåtspord, sköta den för ho
nom. Framför allt gäller detta om en 
styrelse, som vill lägga sig i undersåtar-
nes syslor. När man i laudsfaderlig 
huldhet lupit åstad att med stadgar ock 
reglementen utstaka vägen för underså-
tarne till välfärd ock lycka, har det nä
stan alltid gått på tok; de välmenta 
stadgarne ha känts såsom en tvångströja, 
ock vanligen har inblandningen vållat 
större olägenheter än dem, man velat 
förebygga. Därför har den öfvertygelsen 
utbredt sig : det är bäst att låta hvar 
ock en sköta sig själf, världen lider af 
allt för mycket regerande. I öfvereus-
stämmelse 'ned denna förståndiga regel 
tänker en ock annan: ingen lag tarfvas 
för att tvinga någon att eftersträfva sin 
egen fördel; saken reglerar sig bäst själf, 
alla reglementen förutan. Vare sig en 
hvilodag är behöflig eller ej, är ett polis
tvång till dess iakttagande onödigt ock 
oberättigadt. Må hvar ock en ega frihet 
att handla så, som han finner sin fördel 
bjuda; h varför skall man ingripa i det 
fria aftalet mällan arbetets säljare ock 
köpare? H vad rätt har man att hindra 
arbetaren från att tillgodogöra sig sin 
arbetskraft 7 dagar i veckan i stället för 
6? Man vill tillförsäkra honom en fridag 
— men med hvad rätt inskränker man 
då hans frihet att själf råda öfver sin 
ledighet ock, om han vill, använda den 
till arbete, hvilket ju är en fullt heder
lig sysselsättning! Låt vara, att hvila 
skulle vara honom nyttig och hälsosam, 
men det blir ju hans sak; kanhända 
blefve det honom ändå mindre helsosam t 
att nödgas svälta på de 6 dagarnes lön; 
då är det hårdt att vägra honom rätt 
att fylla bristen med den sjunde dagens 
arbetsförtjänst. Ock äfven om detta till-
lägg ej är honom alldeles oumbärligt, 
hvarför ändå missunna honom en välbe-
höflig ock välförtjänt tillökning i inkomst, 
hälst då denna vinst icke sker på någon 
annans bekostnad! — 

Ja, detta låter ju rimligt ock antag
ligt nog. Men i värkligheten förhåller 
sig saken så, att arbetaren i allmänhet 
ej eger makt att för sin utbjudna vara, 
sitt arbete, betinga sig betalning efter 
dess värkliga värde; man kan ej förut
sätta värklig frivillighet hos arbetaren vid 
bestämmandet af arbetsaftalets vilkor. 

Just i förevarande fråga är detta lätt 
att visa. Om man än har skäl att taga 
för gifvet att ett stort flertal bland arbe-
tarne hyser en liflig öfvertygelse om hvi-
lodagens behöfiighet, så skola dock dessa, 
trots all skenbar aftalsfrihet, kunna tvin
gas att åtaga sig söndagsarbete, ifall 
blott ett, om också jämförelsevis litet, 
mindretal finnes, som för sin del före
drager att med större ansträngning skaffa 
sig högre inkomst. Ett sådant mindre
tal skall säkerligen alltid finnas, bestå
ende dels af sådana, som låta locka sig 
af utsikten till högre lön, dels af sådana, 
hvilka först genom den sjunde dagens 
tilläggsförtjänst se sig räddade från svält 
ock brist. Trycket från dessa, som äro 
villiga att arbeta hela veckan, ock som 
därför kunna nöja sig med något lägre 
daglön, skall inom kort sänka allas dag-
aflöniug, ända tills den härigenom min
skade vecko-lönens otillräcklighet för vec
kans behof nödgar alla, äfven de mot
villige, att för sitt uppehälle lita på alla 
sju dagarnes arbete2. 

2 Detta xiiiudretalets tr yck på flertalet skulle, 
närmare betraktadt, tillgå på följande sätt. Vare 
sig man arbetar ti dagar i veckan eller 7, behöf-
ver man ändå äta ock lefva äfven den sjunde 
dagen : behotvet för hela veckan blir alltså i 
båda fallen detsamma. A., som arbetar endast 

j 6 dagar i veckan, måste, för att fylla veckans 
behof, ha en rfa^afliining, som öfverstiger behof-
vet för dagen åt minstone så mycket, att han på 
de 6 dagarnes öfverskott kan lefva äfven den 
sjunde. Betecknas en dags behof med siffran 1, 
måste minimum al hans veckolön vara 7 ock 
minimum af hans daglön l'/e. Som sagdt: A;s 
behof är ej mindre än B:s, som arbetar alla 7 
dagarne i veckan. Men eftersom B. har en dags 
arbetsförtjänst mera, kan han nöja sig med en nå
got lägre daglön än A.; ja, om det kniper, kan 
B. nedsätta sitt anspråk ända därhän, att hans 
dagaflöning blir = behofvet för dagen, d. v. s ., 
enligt den använda sifferbeteckningen, == 1. 

Nu är det en tämligen säkert faststäld regel, 
att arbetslönen i allmänhet sällan förmår hålla 
sig uppe öfver det minimum, som arbetarne be
trakta såsom sitt oundgängliga behof (»standard 
of life>), så länge ej i tillgången på arbetskraf 
ter märkes någon brist. Naturligtvis skall ar-



F r a m å t .  * O 

Vinsten för de «arbetare, som hoppats 
höja sin veckoinkomst genom den sjunde 
dagens lön, skulle således hota att i 
längden bli = noll, ja, att öfvergå till 
ren förlust: i stället för ytterligare en 
dags aflöning finge de blott, mot samma 
veckolön som förut, ytterligare en dags 
möda. 

Qck de arbetare, som icke velat vara 
med om söndagsarbetet, skulle dock nöd
gas därtill, när de 6 dagarnes lön ej 
längre räckte till för hela veckans behof. 
Visserligen hade de kvar sin oinskränkta 
frihet att låta bli att arbeta om sönda 
gen, naturligtvis ; men denna frihet skulle 
för dem medföra nödvändigheten att på 
den dagen — låta bli att lefva. 

Det är därför nrätt att säga, att lagen 
skulle missunna arbetaren den sjunde 
dagens arbetsförtjänst. Förbudet mot 
söndagsarbete är en tvångslag, det är 
sant; men detta tvång är i värkligheten 
ej annat än en inskränkning i någras 
godtyckliga härravälde, ett häfdande af 
andras frihet. Genom att allmänligen 
tillåta industrielt arbete på söndagen, 
upprätthåller man icke allas frihet att ar
beta eller låta bli: tillåtelsen medför ett 
faktiskt tvång till arbete, hvilket ej är 
bättre, men sämre, än det lagliga arbets
förbudet. Ty här gäller i själfva värket 
att välja imällan, å ena sidan att in -
skranka rätten till arbete; ock å andra 
sidan att undertrycka rätten att åtnjuta 
en fridag. Ett tredje gifves icke. 

Resultatet af det sagda är således: 
att e n hvilodag är nödvändig för arbeta
ren ; att arbetarne kunna skydda sin rätt 

betshärrarnes inbördes täfian drifva dur att 
spara in så mycket som möjligt på alla kostna
der, äfven på arbetslönen. Så lange tillgång tins 
på arbetare, villiga att tjäna för lägre lön , skall 
det ligga i arbetshärrarnes (å tminstone skenbara 
ock ögonbli< kliga) intresse att använda dessa ; 
vid täflan om platser skola de företrädesvis få 
anställning, ock blir någon utan plats, så blir 
det den, som nödgas begära högre dagaflöning; 
på honom skola trängselns svårigheter falla, ock 
följden häraf blir helt enkelt den, att han nöd
gas sänka sina anspråk på dagaflöning samt 
fylla bristen med söndagsarbete. Ock dagaflö-
ningen skall ha benägenhet att sjunka så länge 
ända till 7 dagars lön komma att nätt ock jämt 
motsvara veckans behof, till hvars täckande 6 
dagars lön förut varit tillräcklig. 

att njuta hvilodag endast genom att en
hälligt fasthålla densamma; samt att nå
gon säkerhet måste finnas för att denna 
regel allmänt iakttages, emedan äljes in
gen enskild kan följa den utan att ådraga 
sig skada. 

Nu finnas visserligen de, som från 
politisk synpunkt anse ett lagbud vara 
en mindre lämplig form för den beböf-
liga garantien. Statshjälp är endast ett 
surrogat för själfhjälp, säger man, en 
nödfallsutväg, som har sitt relativa be
rättigande eudast under förutsättning, att 
det önskade resultatet ej står till att upp
nå utan lagens ingripande. Ingen tvekan 
lär dock uppstå därom, att lagen, under 
nuvarande förhållanden i vårt land, är 
det enda, som kan ge behöfligt skj'dd åt 
arbetarnes rätt till hvilodag, det enda, 
som kan tillförsäkra den enskilde, a tt reg
ien skall efterlefvas äfven af de öfrige. 
Om man nu tror, att arbetarne någon 
gång i framtiden bli i stånd att genom 
fasta sammanslutningar själfve bevaka 
sina rättigheter ock ge eftertryck åt sina 
önskningar, äfven i fråga om hvilodagen, 
så medger jag gärna, att då blir statens 
lagbud härom öfverflödigt. Men jag fä
ster uppmärksamheten på, att då måste 
förbudet mot söndagsarbete i stället upp
tagas bland arbetarekorporationernas la
gar; ock skilnaden blir därför i mitt 
tycke ringa. De engelska arbetaresam
fundens regler ha karaktären af tvångs 
lag lika mycket som statens egna lagar, 
ofta mycket mera; fruktan för påfölj
derna af dessa reglers öfverträdande är 
vanligen starkare än fruktan för lagens 
straff. Låt oss därför ej tvista om ord: 
hufvudsaken är icke, att arbetsförbudet 
är lag, men att det har laga kraft. 

Säger man, att »statshjälp blott är 
ett surrogat för själfhjälp», så må det 
gärna för mig vara sant; men kom ihåg, 
att här i detta fall eldrig kan bli tal om 
någon individuell själfhjälp. Skall själf-
bjälpen här vara värksam, måste den 
antaga formen af tvång, ock det synes 
då vara af underordnad vikt jrån hveni 
d(tta tvång utgår; det blir i alla fall e tt 
tvång mot individen. Om jag för min 
del håller på ett lagbud i ämnet, så för 
jag frihetens talan fullt ut lika mycket 
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som den, bvilken förordar en »själfhjälp» 
af ofvan omtalta beskaffenhet3. 

Återstår till sist frågan: Huru långt 
bör arbetsförbudet utsträckas? 

Att regeln om söndagshvilan ej kan 
vara alldeles undantagslös, därom äro 
alla ense, äfven sådana, som vilja ha 
söndagsarbetet förbjudet såsom en synd. 
T. o. m. de allra strängaste tillåta dock 
sådant arbete »för stor t nödfall ock kriste-
lig kärlek». Längre i medgörlighet vill 
ock kan man ej gå enligt deras åsikt. 

Men, så vidt jag vet, fins inget land," 
där man åtnöjt sig med dessa undantag. 
Ingenstädes är arbetsförbudet utsträckt 
ända intill gränsen af nödfallsarbete ock 
kärleksvärk; åtminstone upprätthålles det 
ingenstädes i så stort omfåug. 

Att inlåta mig på något försök att i 
detalj utstaka området för de undantag, 
som lämpligen kunna ock böra göras, 
det kan ej ens falla mig in. Ty därvid 
kommer man in på en mägd vidlyftiga 
spörsmål, hvilkas lösning förutsätter fack
insikter i praktiska ämnen. Det är alltså 
utan anspråk på fullständighet ock utan 
åtagande att öfverallt motivera mina me
ningar, jag nu i korthet vill ange vissa 
hufvudgrupper af undantagsfall, som kun
na komma i fråga. 

De fall, då frihet från arbetsförbudet 
bör ges, torde kunna hänföras till föl
jande tre klasser: 

1. Sådant arbete, som ej tål uppnlcof. 
Exempel: läkarens, apotekarens, brandkå
rens, polisens arbete ; matlagning ock 
därmed sammanhängande syslor; tjänste
hjons arbete; måhända äfven skördear-

3 Hvail här är sagdt om arbetare i allmän
het, gäller äfven om handelsidkare ock deras 
biträden. Här är det, om möjligt, ännu mera 
tydligt, att en minoritet kan tvinga majoriteten 
att hålla bodarne öppna. Ock här synes det mig 
tillika någorlunda klart, att totalförtjänsten för 
handelsidkarnes hela klass icke skulle komma 
att stiga, därigenom att bodarne öppnades äfven 
den sjunde dagen. Ty en sådan förändring 
skulle ju alls ingen iuvärkan ha, vare sig på 
allmänhetens köpförmåga (— de tillgångar som 
finnas användbara för att göra inköp), e ller på 
allmänhetens köpbehof. Allmänheten komme ej 
att köpa mera men endast att fördela s ina in
köp på flere dagar, — Undantag göra visserligen 
sådana varor, som ej köpas af behof, men där 
»tillfället gör tjufven», d. v, s. d är köplusten be
ror af nyck, infall, ögonens begärelse. 

' bete. Vissa meddelanden ock resor kunna 
vara af trängande art; likaså transport 
m. m. af vissa ömtåligare varor. 

Hit räknar jag äfven sådana förrätt
ningar, som väl icke äro af brådskande 
natur, men för hvilka de öfriga vecko
dagarne af ett eller annat skäl äro af-
gjordt mindre lämpliga : såsom allmänna 
medborgerliga val. 

2. Sådant arbete, hvaröfver kontroll 
ej han öfvas; där polismaktens inkvisito-
riska ingripande vore omöjligt, orimligt 
eller förhatligt; t. ex. åtskilligt hemar-

: bete. 
;3. Sådant arbete, som är nödvändigt 

för att bereda den stora söndagshvilande 
allmänheten tillfälle att använda sin fri
tid på ett nyttigt ock nöjsamt sätt. Det 
är egentligen om den sista klassen, man 
tvistar. Bortser man från dem, som 
hålla på söndagshvilan såsom en religiös 
plikt, torde ingen annan vilja motsätta 
sig dylikt arbetes tillåtlighet. Därom 
borde nämligen alla kunna vara ense, 
att hvilodagens nytta ock värde ej be
står i en slapp syslolöshet, men i en fri
villigt eftersökt värksamhet af omväx
lande ock tiltdragande art, hvilken för
mår lyfta ock förädla sinnet, låter män
niskan känna sig såsom människa, ock 
därigenom återger kropp och själ deras 
spänstighet. Om vinnandet af dylika 
fördelar för den stora mängden nödvän
diggör någras arbete, så är fördelen värd 
offret — förutsatt att dessa några fri
villigt valt detta arbete ock frivilligt 
kunna lämna det. 

E—k. 

Munkacsys "Kristus inför 
Pilatus," 

anteckningar från stockholmsutställningen 

af 

Robinson. 

Första dagen. 

fill denna tafla hör bländande solsken. 
Fastän lokal och anordningar voro yp

perliga, det aflåuga rummet mörkt och en-
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dast sjelfva taflan helt belyst medelat små-
fönster längst fram nära ts Vet, utföll dock 
första besöket — vid något disigt vårväder 
— ogynsamt. Bakgrunderna sågo nog djupa 
och präktiga ut på den stora duken, som all
deles fylde salongens fondvägg, hvadan per
spektiven i målningen blott tedde sig som 
fortsättningar af rummet. Förhållandet mel
lan alla färger gaf redan nu omisskänligen 
intryck af något lefvande helt. Muren kring 
högvaktsgården med domsätet tycktes verklig. 
Så äfven den starkt från mur}'tor na återka
stade daggryningen. Och likaledes den natt
ligt blå ljusströmmen nedöfver folkmassan i 
det stora höghvälfda förrummet snedt ut till 
venster. 

Hufvudfiguren trädde strax tydligt fram 
med sitt egendomligt förtärande allvar. Men 
hudfärgen på det magra, utlidna, energiska 
anletet var som slocknad. Blicken förekom 
till följd häraf ännu för hvass och hållnin
gen för rak. Hvarförutan otillräcklig belys
ning å alla de öfriga, mera solbrynta anle
tena, händerna och armarne gjorde jesushuf-
vudet väl mycket i ögonen fallande. I denna 
domshandling skall hans ansigtsuttryck verka 
genom kontrasten med de andras, eller åtmin
stone ej närmast i och för sig. Och derför 
behöfver man kunna se alla på en gång. 

Kort sagdt, genom hvad man såg denna 
dag, var man icke kommen sjelfva lifvet i 
taflan mycket närmare, än redan för tre år 
sedan genom de stora fotografierna. Det fö
reföll nog att vara den mest storartadt an
lagda historiemålning i vår tid. Det tycktes 
emellertid ännu ovisst, om afsigten hade helt 
lyckats, den ytterligt djerfva afsigten, att 
gifva en realistisk framställning af Jesu kon
frontation med Pilatus midt bland de försam
lade judarne i sjelfva ögonblicket närmast 
före domens afkunnande och u tlemnandet till 
bödlarne. 

Andra dagen. 

Nästa förmiddag hade man lyckligtvis 
strålande solljus. Och jag råder en hvar 
att vänta med sitt omdöme om det snillrika 
mästerverket, tills han fått se det lefva i en 
dylik, intensivt varm belysning. 

Nu var det verkligen så, som allmänt 
hade påståtts vid utställningen i Paris, att 
när man trädde öfver tröskeln till salongen 
från motsatta väggen, så föreföllo åskådarnes 
gestalter i närheten af fondväggen inmängda 

med taflans egna. Alla andades. Alla tyck
tes kunna röra sig. Man förhöll sig också 
i regeln så tyst och stilla intör detta stora, 
allvarsamma konstverk, att förvexlingen blott 
var dess lättare gjord. 

I dag hade intet bland de af Munkacsy 
målade orientaliska anletena en slocknad färg. 
Och äfven den romerske landshöfdingens nå-
got ljusare, tarfliga drag kommo till alla de
lar fram. 

Det bleka jesushufvudet strålade af djup, 
mild sorg och ungdomskraft och bar icke 
som förut endast pregeln af blodlös skärpa. 
Han var ännu förfärande, men blott genom 
sin ensamhet midt bland denna mängd af 
menniskor med blott ändliga lidelser. När 
han ihärJigt dröjde med sin starka blick på 
Pilati grunda ansigte, var det såsom för att 
göra ett sista försök att dock äfven der finna 
menniskan, i stället för officianten. Och man 
förstod nu liksom af egen erfarenhet uttryc
ket i det välbildade, enfaldigt lyssnande råds-
herreansigtet längst till höger — Josefs af 
Arimathia eller Nicodemi — som för hvarje 
ögonblick tyckes se något mera i Jesu an
lete: en beundransvärdt funnen anordning. 

Och hvilka jemnvigtsfulla kroppar — och 
med lefvande, pulserande blod i sig ! Hvil-
ket böljande lif uttryckt genom grupperingen 
af alla dessa trötta menniskor som vakat 
natten igenom! Och hur skön hela taflan; 
oaktadt nästan hvarje figur för sig åskådlig
gör någonting motbjudande ! 

Der har man kompositionens klassiska 
styrka, nu merendels så föga aktad, medan 
man blott ser på delarnes, ej på det he
las förträfflighet. Det är t. ex. en tafla nä
stan dubbelt så bred som hög. Icke dess 
mindre gör hon samma intryck af koncentre
ring, som om hon utsträckts ett stycke läng
re i höjden. Några bland medlen för denna 
välgörande ögonvilla torde böra nämnas: mor
gondagern uppifrån, som gjuter sig så ym
nigt in mot, inurarne kring den inbygda gårds
planen ; ofvan folkhopens hufvuden och un
der vestibulens arkitrav den der silfverblå 
strimman af himlens kallare, sydvestra fält 
med upptill mörknande skyar; tvenne par 
starka, uppåt konvergerande linier af ett 
rundbågehvalf med bred spännvidd, mellan 
hvilka något mer än halfva taflan och nästan 
alla menniskofigurerna infattas; skrikarens 
till venster vidt uppsträckta armar och hän
der samt å motsatta sidan den sittande, hvit-
klädde Pilati upphöjda plats, fyra trappsteg 
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öfver folkmassan ; det, att rådsherren allra 
närmast förgrunden har fått sin bänk ännu 
ett steg lägre än någon annan och sålunda 
afrundar den stora gruppen; slutligen de tre 
uppklättrade figurerna med något ljusa huf-
vor, hvaraf två prester — den tyst ursinnige 
som trycker sig upp mot muren midt i da 
gern och hvilken möjligen genom tecken med 
venstra handen leder korsfästropen, den an 
dre, som från venster med sin utsträckta, 
nakna arm pekar eggande ned öfver hopen 
— och längst bort vid murpelaren, alldeles 
i tafians midtpunkt, kvinnan, som lyfter upp 
barnet mot axeln och från sidan ser frågande 
ned på Jesus. Med dessa tre, hvilka synas 
i hast ha uppsökt sig särskilda högre platser, 
har målaren äfven ökat uttrycket af den 
lidelsefylda sinnesstämning som ju är oskiljak
tig från det historiska i hans tafla. Hela 
denna upprörda folkhop bör påminna om en 
svallvåg i storm. Och den gör så, både ge
nom den starka rörelsen och genom liniernas 
mjukhet. Detta sista är nu äfven i och för 
sig något realistiskt sant, när fråga är om 
återgifvande af orientalers kroppar. Sådana 
förete ej nordbors kantigheter. 

En fransk kritiker anmärker, att måla
ren ej haft tillgång till andra orientaliska 
ansigtstyper än inom nordiska länder ; att de 
också ej äro af vackraste slag. Detta har 
man dock giltiga skäl tro, att Munkacsy an
sett öfverensstämmande med taflans karaktär. 

Kroppsbildningen åter är i ett hänseende 
öfverlägsen den bland oss vanliga. Den ung e 
skrattaren, som med snedböjd öfverkropp ka
star sig framför Jesus, är smidig soin en ti
gerkatt. Den halfnakne, lejde skränaren midt 
bakom Jesus har en alldeles slapp men ful lt 
ledig ställning. Kvinnan vrider sin hals och 
trycker det fula, grofva barnet intill sig på 
ett sätt som för en vesterländsk gestalt kunde 
synts ansträngdt men för henne omisskänli-
gen är naturligt. Sjelfva gubbfigurerna, den 
reslige Kaifas, den brede, materialis tisk e sad-
duceen i midten närmast Jesus, de juridiskt 
rådslående bisittarne och äldste bakom öfver-
stepresten, smågrupperna at frågare och för-
klarare inne bland den lägre hopen, den dum
me till höger om Pilatus, den utlröttade ny
fikne, som böjer hufvudet bakåt i yttersta 
ledet till venster, — alla förete de ett eller 
annat fysiskt drag af österländingens lättrör
lighet. Och den rom erske soldatens likgiltiga, 
fasta, reglementariska hållning bildar till den 

myckna rörelsen en motsats, som näppeligen 
skulle kunnat öfverträfifas. 

Denne postande krigsknekt sköter i pla
stiskt lugn sitt hvardagliga åliggande utan 
medvetenhet om, hur det bland judehopen 
kan taga sig ut. Men för åskådaren är han 
stenstoden, skäret, h varemot den skummande 
menniskovågen bryter sig. Och för eftertan
ken är han statsmagten, den formalistiska 
ordningens haudhafvare, okänslig och oemot
taglig för hvarje annan idé. Om här jäsa 
fanatiskt vidmagthållna arfsägner i flera, hvar-
andra motarbetande rigtningar, ja, om bland 
allt det öfriga äfven tinnes ett rike, som 
»icke är af denna verlden > — icke vet han nå
got derom. Han vet blott sin pligt vara att 
trygga ordningen inom det rike, som är af 
denna verlden. 

På honom har det der enda, underliga 
ordet, som just nyss lemnat Jesu ännu half-
oppnade läppar och knapt hunnit förklinga, 
icke gjort något intryck alls, annat än : att 
här tarfvas rådighet och säker hand för att 
förekomma ofog. Med denna visshet är det 
som han fält sin lans, sakta makat de när
maste något undan och intagit sin trygt af-
vaktande ställning. 

Men för Pilatus, hvilken väl ändå fått 
något mer af allmän bildning, är pligten 
icke lika enkel. Han sitter der med ansig-
tet hopdraget i obeslutsamhetens veck ; räk
nar på fingrarne; grubblar öfver arten af d et 
ju nyss i viss mening erkända brottet; letar 
förgäfves efter prejudikat; väger famn af att 
möjligen ej kunna anses för »kejsa rens vän», 
om han friar en anklagad, som beropar sig 
på ett slags konungsliga egenskaper — och 
inom ett nytt verldsvälde, som han kallar 
sanningens. Sanningen! »Hvad är sanning?» 

I nästa ögonblick skall domaren komma 
att afgifva utslaget — men af ren obeslut
samhet. 

* * 
* 

Munkacsys tafla är fullkomligt modern. 
Hon påminner icke till sin anda om renäs
sanstidens religiösa taflor. Jesus företräder 
icke här den enda sanning, som kan sägas. 
Och dock är det en religiös tafla, en som 
på det mest inträngande sätt vädjar till sam
vetet, till personlighetens verld. Hon är eg-
nad att tilltala alla. Om allt sådant, som är 
sant i och för sig, utan hänsyn till magt-
ställningar, politik och utifiån påbudna tän
kesätt, har hon något att säga redan genom 
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det läge, hvari Jesus här möter oss. I de 
flesta fall är, hvad hon sålunda säger, föröd
mjukande. Ty hvein af oss står med sin 
egen lifsuppgift här i verlden så, som denne 
gör, när han dômes? En granskare fiån den 
första franska utställningen har tillagt: * In
nehållet i denna domstafla är, att här den 
dömde är domaren.» Så är — åter och allt-
jemt bland oss — fallet med hvarje sanning, 
som verlden ännu icke fattat. Derför är 
Munkacsys verldsbekauta verk en tafla af 
ieligiöst innehåll för alla utan undantag. Man 
hemför med sig fråu åskådandet i alla hän
delser minnet af ,denne ensamme dömdes ge
nomträngande, samvetspröfvande blick, — 
kanske äfven minnet af detta härliga milda 
ljus, som strömmar in der ifrån venster öf-
ver det lummiga landskapet och leder tan
karne tillbaka till en stjernströdd natt öfver 
Bethlehem, då godhetens, renhetens menniska 
föddes. 

Lyrik • 
af 

Axel Lundeqård. 

lYjiider tunga, stönande suckar förrät-
tar maskinen sitt hårda arbete. 

An låter det som ett öfver förmågan 
lastadt djurs pustande, trött och ansträngdt; 
än förtvifladt och dock imponerande i 
sin kraft, som om ett jättelikt vidunder 
kämpat sin smärtsamma dödskamp där
nere. 

Genom maskinrummets öpna fönster 
ser man den blankpolerade stålaxeln svin
ga upp och ner i taktfastaslag. Under 
hjulhusen skymtas dunkelt de röda skof-
larne — stora, blodade tänder i ett rof-
djurs gap. Vattnet skummar h vitt där 
de sänkas; och långt sedan ångbåten gått 
förbi, kokar det och sjuder i en lång 
strimma, hvit som mjölk, lik vintergatan 
en frostklar natt, men med en akvarell-
fin nyans i grönt. 

Himlen är grå i färgen och hänger 
lågt. Mörka skyar jaga hvarandra i fe
beraktig strid för tillvaron: lefvande vä
sen, växlande former. De slitas i sär 
och byltas ihop och stonuen piskar dem 
fram; de svepa kring masttopparne, tra
sas sönder i Hakor och afdunsta. 

Österut höjer sig Hallands kust te-
rassformigt i böljande linjer; de närmaste 
klipporna röda och grå, med alla grani
tens schatteringar af mossor, lavar, räm-
uor och springor; sedan dimmigare och 
dimmigare ända till de högsta afsatserna, 
som lysa himmelsblå mot den gråa him-
melen. 

Västerut ligger hafvet öppet. Därborta 
har ovädret koncentrerat sig i en tjock, 
grumligt violett molnvägg, som kantar 
horisonten. Bakom dess tunga draperi 
står solen och glöder. Man skönjer den 
som en svag skiftning i ljust, en rundel 
utan konturer, som speglas i den mörka 
vattenytan som ett nästan omärkligt skim
mer. 

Höga, raka och stela teckna sig Ni-
dingarnes fyrtorn mot luften; två träsol
dater med runda, svarfvade kroppar och 
små hufvud, i hvilka ögonen lysa röda 
om nätterna. 

Fyra måsar följa ångbåten. Upp och 
ner höja och sänka de sig. Än i vatten
ytan, än ett stycke till väders späja de 
med skarpa ögon ner i det skummande 
kölvattnet. Och så ofta de skymta något 
ätbart därnere, kasta de sig hastigt ned
åt i zigzag, skärande luften med sina lie-
formiga vingar. Ett ögonblick flaxa de 
i vågytan; sä svinga de åter upp och fort
sätta sin flygt, lugnt och makligt, med 
jämna, klumpiga vingslag. 

Passagerarne röra sig om hvarandra 
på akterdäck, alla väl ombonade, ty blåsten 
är skarp och rå. Endast en sextonårig 
gentleman bär sin rock på axeln. Ska
kande af köld, exponerar han sin out
vecklade figur ocli siu splitter uya vinter-
kostym för en ung fröken, som sitter på 
soffan, blåfrusen och intressant. 

Jag betraktat' den unge mannen när
mare. Hyn bör vara vacker, när kropps
värmen är normal. Dragen äro fina och 
han ser frisk ut. 

Anda sedan klockan åtta, då han steg 
ombord, har han varit ifrigt upptagen 
af att röka stora cigarrer. När det bu-
dades till middag, såg han förlägen ut, i 
matsalen fans han icke, men när jag kom 
på däck igen, stod han där lutad mot 
relingen, med en nytänd cigarr i munnen 
och blickade drömmande ut i rägndiset. 

Ett romantiskt temperament synbar-
! ligeu. 
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Han står och njuter af att vara fattig 
och nödgas försaka. Hade han haft pän-
gar till mat, skulle han haft denna njut
ning mindre. Nu känner han sig stolt 
och ädel vid sin tvungna försakelse. All 
barnsagornas romantik har vaknat till lif. 
Han är den misskände hjälten i en vac
ker berättelse. 

Hjältinnan kommer just uppför trap
porna. Hon är rik och har råd att äta. 
Det är det, som gör henne intressant. 

Och så är hon mörk och minner om 
södern, fantasiens och drömmarnes soliga 
söder. Och hon ser utländsk ut i sin res-
mössa af siden. Hon minner om den 
vida världen, den sköna, härliga världen 
med dess vinkande äfventyr och dess 
lockande möjligheter — den okända värl
den, dit hela barnets och ynglingens läng
tan står. 

Han kan icke dölja sin beundran. 
Hans blickar hänga fast vid hennes an
sikte och det är för hennes skull, han 
går så illa åt cigarrerna. 

Jag vänder mig om och 1er — ett öf-
verlägset, blaseradt löje. Hur han dröm
mer nu, fint och skärt. Han är just i 
de åren. 

Man har lärt honom tro på »kärleken» 
— ett mystiskt ord, som genom sin blotta 
klang sätter hans nerver i dallring. Han 
går i ständig feber. Han kan icke se en 
kvinna, som är ung, utan att fråga sig 
själf: är det henne, jag skall komma att 
älska? Hvarje minut känner han sig 
andligen på pulsen, och minsta förlupua 
känslostämning fyller hans hjärta med 
underliga aningar och kommer det att 
slå med fördubblade slag. 

Kärleken är stor och imponerande; 
den höjer, den förädlar. Den gör uslin
gen ädel, stackaren modig och den svage 
stark. 

Kärleken är en mäktig lidelse. Den 
varar öfver lifvets gr äns, den är starkare 
än döden. Den kan flamma upp i lå-
gaude passion och är då sublim. Men 
(less högsta form är dock den, som »kan 
alt försaka». 

Kärleken är själens uteslutande prero-
gativ. De låga känslor, som kittla i blo 
det och fylla hjärtat med glädje ha vis
serligen i sina symptomer en förvånande 
likhet, men de höra dock icke dit. 

Kärlekeu är osinlig och fin. Den har 
intet gemensamt med de råa drifterna. 
Yttrar den sig i längtan att äga — o, 
då är den icke ren! — 

Dumma, dumma pojke — visste du 
hur enkelt lifvet vore, om du kunde, om 
du tordes lefva det på egen risk! • 

Vädret blir alt värre och värre. Vin
den sveper kring masterna, böljorna växa 
därute. Här och hvar skymtas skum-
höljda toppar, som glänsa fram i de 
dunkla vattenmassorna likt spridda floc
kar af hvita gäss, lefvande, snabt sim
mande, oroligt dykande. 

Molnen på himmelen sänka sig alt-
mer; form och konturer försvinna, alt 
flyter samman till en tjock, fuktdrypaude, 
mörkgrå filt, som spänner sig lågt öfver 
hafvet. Nidingarnes tvillingbåk svinner 
akteröfver i diset. Kustens vågiga klipp-
linje grånar mer och mer, suddas ut och 
förtonar. 

Fördäckspassagerarne sitta på balar 
och lårar, krypande tätt tillsammans som 
en skock får i oväder. 

På akterdäck promenera två herrar af 
och an, balanserande sina kroppar efter 
båtens slingringar. De öfrige ha svept 
sig i tjocka ytterplagg och tyckas möta 
ovädret med hopplös undergifvenhet. 

Den unge gentlemannen har dragit 
sin öfverrock på. Den är gammal och 
omodern; han lider däraf. Cigarren är 
släckt. Han ser melankolisk ut. 

Med stora troskyldiga ögon betraktar 
han sin romanhjältinna. Det är som om 
hvarje drag i hans barnsliga an sikte ville 
föl kunna hans ungdomliga förtjusning, 
hans naiva beundran. 

Återigen måste jag vända mig bort 
för att dölja ett litet smil, som ovilkorli-
gen kom mig på läpparne. 

Jag betraktar den unga flickan. Hon 
är icke vacker, men så behaglig att se 
på. 

En späd, outvecklad figur, en smula 
lång i lifvet och ingalunda harmonisk. 
Ett smalt ansikte; ögon glänsande mörk
bruna som polerad valnöt. — Näsan är för 
stor, absolut för stor enligt stränga skönhets-
mått, munnen kanske också för liten. 
Men det passar godt i stycke och man 
skulle icke ha hjärta att önska det an
norlunda. 
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Hennes restnössa af mörkt siden lig
ger slät utmed håret, som är uppkam-
madt i nacken och tydligen icke rikt, ty 
man skönjer genom tyget de tiua kon
turerna af hennes bakhufvud. Men un
der skärmen böljar det fram i lätta hvirf-
lar, glänsande svart. 

Kring halsen har hon virat en spets
schal af samma färg som håret. Luftigt 
och mjukt ligger den öfver skuldrorna. 
Och som hon sitter där hopkrupen i ky
lan, är det som såge man ett blekt för
fruset ansikte titta fram ur ett moln af 
rök. 

Hon är icke vacker. Men det fins i 
dessa barnsliga drag något obeskrifligt 
tjusande, något hjälplöst lockande, som 
gör hjärtat vekt. Och de nna outvecklade 
figur — den är som knop pen af en obe
kant blomma, den äger det okändas säll
samma, spännande retelse. Man vet icke 
hvad den bär inom sig; man vill så gärna 
drömma sig möjligheterna rika och fulla. 

Jag känner hennes namn. Det står 
gra verad t i plåten på kappsäcken; och 
jag såg det dessutom i morgse på hotel
lets tafla: miss Bovven från Irland. 

Hon reser i sällskap med en äldre dam. 
Hon reser synbarligen för sitt nöjes skull. 
— —- Hon är således rik. Måhända 
dotter till en af dessa va mpyrer, som suga 
hennes hemlands must, medan folket för
tvinar i hjälplös nöd. 

Jag sluter ögonen. Jag vill icke se 
henne. — — — 

Rägnet smattrar i droppar öfver se
geldukstaket. Vinden sjunger sin melan
koliska höstsång i tacklet, skutan krän
ger för sjöarne, än åt ena sidan, än åt 
den andra — vaggar makligt sin tunga 
kropp af och an på böljorna. 

Min reskappa är tjock och mjuk. Jag 
tycker mig sitta i ett varmt rum, meka
niskt gungande stolen fram och åter. 

Där 1'gger hennes land framför mig: 
en härlig natur. 

Saftigt glänsande gröna ängar. 
Skogar, skiftande i tusen fina nyanser, 

från mörkaste barrgrönt som går öfver i 
svart, ända till de t nyutsprungna björk-
löfvets lätta, luftiga ton, däri klorofyllet 
mera anas än skönjes. 

Fälten stå gula och skina i solljuset. 
En svag fläkt stryker fram öfver de mog

nande axens toppar, som en lätt skugga 
öfver en himmel af idel klarhet. 

Blanka sjöar. Ofver dem ligger luf
ten och skälfver i sommarhettan. I dem 
speglar sig rymden blå och djup som ett 
oändligt öga med smärta i blicken, stir
rande ut i världsaltet. 

En härlig natur. En vacker ram till 
en taHa af gränslöst elände. 

f de låga smutsiga jordhålorna, där 
luften är osund och frän, där den makt
lösa fattigdomen förgäfves kämpar mot 
sjukdomar och elände — där lefva lan
dets innebyggare sitt lif, medan främ
mande människor på utländsk botten för
slösa de rikedomar, som hopa sig alt större 
hos dem, ju mera irländarnes nöd växer. 

Men länge har det hörts ett doft knot. 
Och det skall komina en tid, då hatet 
bryter fördämningarne och våldet tager 
det man nyss bad om i rättvisans namn. 
Och kanske skall mordängeln — 

Ett lätt skri! Det högg till i brö
stet. 

Jag ser upp. Ah — det var ju blott 
en inbillning. 

Båten hade gjort en svår öfverhalning 
och den lilla missen hade blifvit skrämd. 
Nu kryper hon åter samman med ett li
tet småleende öfver sig själf. 

Hvad är det hos denna flicka som gör, 
att jag icke kan låta bli att betrakta 
henne. Hon är icke vacker; jag uppre
par det nästan krampaktigt för mig själf. 
Och ändå kan jag icke slita min blick 
från detta bleka, smala, förfrusna ansikte, 
som tittar fram som ur en sky af rök. 

En bild af hösten, synes hon mig. 
Jag älskar hösten. 

Ar det vädret, är det naturens melan
koli, som återverkar inom mig, som kom
mer mig att bli vek som ett barn? 

Jag vill icke ryckas med af denna 
vekhet, jag vill icke ge mig hän i stäm
ningen, som kväller fram i mitt inre. Jag 
är den nyktra uppfattningens man. Jag 
kan dissekera upp känslorna, jag är van 
att söka de fysiska lagarne, som tvinga 
dem fram. 

Och ändå känner jag något ljumt och 
mjukt födas inom mig. Det är som stege 
det alt högre i bröstet en vårflod af var
ma böljor, som slå tillsammans öfver mitt 
hjärta, långsamt stigande och sjunkande, 
i långa, smekande dyningar. Det är som 
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kände jag makten af en underlig magne
tisk ström, som droge mig till henne; 
och jag sitter försjunken i vällusten af 
denna förnimmelse och njuter den med 
slutna ögon, med en sextonårig ungmös 
nyvaknade åtrå — omedveten och bäf-
vande. Den är som en doft i vinden, 
man vet icke hvad den är; den är som 
en melodi i luften, man vet icke hvari-
från den kommer. Man frågar icke där
efter; man sluter ögonen och njuter. 

Det äv all barnsagornas romantik, som 
lefver upp. Det är alt känslopjunk, jag 
hånat och grinat till döds, som nu reser 
sig. Och jag kan icke håna; jag ger mig 
hän. Jag sitter med slutna ögon och 
drömmer. 

Vackra drömmar — sväfvande öfver 
en botten af tillbakaträugdt tvifvel, fylla 
de ett par sekunder med en stämning af 
lycka. 

Lilla bleka, förfrusna barn, jag älskar 
dig. Älskar dig några korta minuter, så 
länge stämningen varar, fint och vackert 
som ett barn, utan tanke på att äga dig, 
utan att känna dig. 

Jag vill icke äga dig, vill icke lära 
dig att känna. Ty i samma ögonblick 
skulle alt det lockande hos dig försvinna. 
Du skulle vara, du som de andre, hvardag-
lig och fadd. Jag vet det. Jag gör mig 
inga illusioner. 

Det är också icke dig, jag älskar; det 
är min egen fantasis skapelse, som anta
git din gestalt och dina drag. Det är 
barnets naiva tro på sagans förtrollade 
prinsessa, det är all min ungdoms läng
tan, som koncentrerat sig i din bild. 
Du är diktens overkliga kvinnoideal; jag 
vill icke röra dig med mina händer, att 
du icke må försvinna i luften. 

Jag vill blott sitta stilla och betrakta, 
medan fantasien diktar sina spelande dag
rar omkring dig: oro alla outvecklade 
möjligheter, som bara vänta på sol för 
att slå ut i blom; om gryende skönhet, 
om mod och lefnadslust, öm tankar som 
blinka och känslor som flämta på djupet 
— varma känslor, friska, spänstiga, blod
fulla — 

Jag lägger handen på ditt bröst och 
känner hur hjärtat slår, jag stryker min 
kind mot den svarta, krusiga rökhvirfveln 
på din panna, jag lutar mig ner och mö

ter den förskrämda blicken under dina 
högt bågade bryn — — — 

Jag vaknade upp och märkte, att man 
betraktade mig. 

Min uppsyn måtte ha varit mer än 
lofligt naiv, ty gentlemannen med cigar
rerna såg ut som anade han en medtäf-
lare; och midt emot stod en gammal skep
tisk herre och log. 

Mitt eget ironiska smil! 

Christina Brahe. 
Ett utkast 

af 

Ellen Fries. 

(Forts, från föreg. n:r.) 

"US/rölloppet stod på Stockholms slott, 
gpp brodern Per tyckes hafva bekostat 
det, åtminstone utbetalade han för det
samma 1500 daler. »Han och hans barn 
få igen hvad de hjälpa af den gode Gu
den», skrifver Christina kort efteråt. 

Christinas äktenskap med Ake Tott blef 
hvarken lyckligt eller långvarigt. Den 
gamle krigaren var sjuklig, hade tre gån
ger slag och måste under hela månader 
intaga sängen. Afven Christina var klen 
till hälsan, var dessutom orolig öfver att 
vara skild från sin gamla mjeltsjuka mor 
och längtade efter lilla Elsa Beata. Chri
stina vistades under denna tid hufvud-
sakligeu i Finland, där hon likväl hade 
den stora hugnaden att understundom få 
besöka sin bror Per i Åbo och glädja sig 
åt »hans trogna och dygdiga umgänge.» 
År 1640 samlades Åke Tott till sina fä
der, och Christina skrifver sig under nå
gon tid, enligt tidens bruk, »en högt be-
dröfvad enka.» Fältmarskalkens »saliga 
lik» begrofs först i Riddarholmskyrkan i 
Stockholm och sedan, o »med ännu större 
ära och anseende», i Åbo domkyrka. 

Christina Brahe, så heter hon alt fort
farande, ty sextonhundratalets kvinnor 
bevarade troget till sin död det fäderne-
ärfda namnet, vistades som enka dels på 
Hessle i Upland, dels hos modern på Ryd-
boholm. I sitt äktenskap med Åke Tott 
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inga barn, men lion hade er
hållit en stjiifson, den såsom drottning 
Christinas gnnstling ryktbare Claes Tott. 
Han omtalas dock endast sällan i hennes 
bref, ehuru när han nämnes det endast 
är i välvilliga ordalag, som hon talar om 
»min herres son.» Hon var dock detta 
oaktadt ständigt omgifven af ungdom, 
moderlösa brors och systerbarn, hvilka 
stodo under hennes vård. Närmast hen
nes hjerta stod dock Elsa Beata. Flere 
friare anhöllo om den unga grefvedotterns 
hand, hvartill sannolikt bidrog, att flickan 
var den rike och ansedde Per Brahes enda 
barn. Hon var dock af fadern redan 
som helt späd bestämd till gemål åt phalz-
grefven Adolf Johan. »Gud gifve att Ni 
kan göra så emot Eder enda dotter, att 
det kan behaga Gud», skrifver Christina 
till fadern i det hon omtalar en ifrig be
undrare till Elsa Beata och antyder, att 
denne ej är för den unga flickan likgil
tig. Per Brahe uppskattade dock högre 
än flickans tycke förbindelsen med det 
phalzgrefviska huset. Elsa Beatas och 
Adolf Johans bröllop firades på Stock
holms slott år 1048 och anordnades af 
drottning Christina. Det var ett ibland 
de ståtligaste bröllop, som någonsin fi
rats i Sverige, och, 0111 blott utrymmet 
tilläte, skulle beskrifningen 0111 de tsam
ma utgöra en ypperlig skildring af den 
tidens seder. Christina » B rahe gillade 
dock ej denna för våra svenska förhål
landen öfverdrifna lyx, hon uttalar sig 
därom ganska skarpt. Brodern Per var 
af samma mening, och bägge tyckas de 
vara djupt ledsna öfver de onödiga utgif
terna, som drottningens begär efter lyx 
äfven förorsakat dem. 

Ännu hade dock Christina Brahe hos 
sig flera systerbarn, men mest tyckes hen
nes ömhet hafva samlat sig kring den 
nu fullvuxne, unge brorsonen, Nils Nilson. 
»Gud vare hans trogna beskärm», skrif
ver hon, då han skall börja sin offent
liga baua, »och låte honom lefva och gå 
sin verld igenom, Gud till ära, sig till 
salighet och oss till glädje.» Men Chri
stinas ömhet blef som så många andra 
gamla tanters före och efter henne ej all
tid tillbörligen uppskattad af den unge, 
glade hofmannen. »Jag var hans gamla 
farsyster», skrifver hon en gång helt för
tretad, då lian ej på länge uppsökt henne, 

»och, vet det Gud, hans far var mig en 
så kär bror, och hade han visst, att hans 
kära son icke skulle så gärna sökt mitt 
umgänge som andras både med bref och 
annat mera, skulle det väl honom bedröl-
vat; dock befaller jag Gud och hoppas 
med tiden, att när den ungdomsfåfäng-
ligheten förgås, skall han väl se och kunna 
märka, att jag är bland de trognaste, 
som honom af hjärtat väl menar.» 

Christina hade förlorat sin mor 1650 
och tyckes sedan helt och hållet tagit 
vård om en sjuk, svagsint broder, Gu
staf, som alltid vistats i hemmet och ännu 
under många år framsläpade sin bedröf-
liga tillvaro. Hon hade nu flera stora 
gårdar att sköta och tyckes hafva gjort 
det med omsorg och klokhet. Hon kö
per, säljer och byter, hennes bref visa 
hennes intresse för åkerbruket, samt, livad 
bättre är, hennes omvårdnad och kärlek 

: till de underlydande. I ett bref ber hon, 
I a tt broder Per må utverka, att de fattiga 

finska skärgårdsböndernas utlagor blifva 
minskade, i ett annat säger hon sig ej 
kunna utkräfva hälften af sina utlagor, 
för att hon ej vill pressa de fattiga bön-

II derna. 
De* är ej ovanligt att under 1600-ta-

• let finna, huru gifta kvinnor och enkor 
myndighet, som förvånar oss nu i nittonde 
sköta stora egendomar med en magt och 
seklet. Äfven i detta fall är Christina 
Brahe snarare en typ än ett undantag. 
Broder Pers råd påkallas dock ofta, och 
när han är borta i krigen under Karl X:s 

|, tid, känner hon sig helt »ängslig» och »en-
1 sam.» Hon trifves ej på landet under 

dessa oroliga tider, utan bor i Stockholm, 
där hon lättare kan följa med krigsun
derrättelserna. »Jag hoppas ock visserli
gen», skrifver lion till brodern den 31 
juli 1657, »att Gud är med Eder, ty I 
gören intet utaf öfvermod utau högnöden 
har det fordrat, fäderneslandets välfärd 
och K. Maj. nådiga befallning. Jag tror 
och fröjdar mig mest af att jag vet, att 
Gudsfruktan är hos Eder, och att käre 
bror aldrig förgäter bönestunden och den 
fattiga.» 

Hennes oro visar sig ock stundom i 
berättandet af allehanda besynnerliga jär-
teeken, hvarmed de hemmavarandes fan
tasi på den tiden ofta sysselsatte sig. H011 
omtalar, huru klockorna af sig själfva 
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begynte ringa i Riga, och huru en hop 
grodor hade kommit in i staden och 
dränkt sig. Emellertid kom slutligen den 
af henne efterlängtade freden och den 
var därtill ärorik, hvilket Christina upp
skattade till fullo. 

Men Christina skulle ej tillbringa hela 
sitt lif inom gamla Sveriges gränser. 
Christinas äldre syster, Margareta hade 
fört ett omväxlande lif och hade nu slut
ligen hamnat såsom landtgrefvinna af 
Hessen Homburg. Hon var sjuklig och 
längtade efter sin enda ännu lefvande 
syster. Christina for ut till Tyskland, 
mottogs af syster och svåger med stora 
ärebetygelser, gjorde i deras hus bekant
skap med Brandenburgs store kurfurste 
och fann sig med ett ord ganska väl i det 
främmande landet. Hon reste på en tid för 
sin hälsas vårdande ifrån systern till Ems. 
Där mottog hon den oaktadt systerns 
sjuklighet oväntade underrättelsen om att 
denna hastigt aflidit. »Gud tröste oss, 
som hennes ädla umgänge förlorat, och 
i synnerhet mig, högt bedröfvade själ, 
som i alla mina dagar sedan jag tick nå
got förstånd har måst äta mitt sorgebröd; 
nu är jag arma människa kommen ut i 
främmande land och skulle söka ettgodt 
cch roligt umgänge ü.ed vår saliga högt-
ärade syster. »Hon tycker sig genast böra 
resa hem, men stannar dock kvar några 
månader till öfver begrafningen, under 
hvilken tid hon vistas i Frankfurt, där 
hon har den hedern att offentligen kon-
doleras af hela rådet. 

Hösten 1669 återvände Christina till 
Sverige. De återstående femtou åren af 
sitt lif tillbringade hon hufvudsakligen 
i Stockholm, där hon hade gård och träd
gård vid Munklägret. »Af kärlighet för 
sina saliga förfäders skull, som där hade 
bott», återköpte hon Lindholmens gård i 
Upland, där hon har låtit upprätta en 
målning öfver Wasaätten. Om somrarne 
vistades Christina mest hos brodern på 
Wisingsborg och bekostade koppartaket 
på Wisingsö kyrka. Hennes förmögen-
lietsvilkor synas sålunda ej hafva varit 
ringa, och hon tyckes hafva väl förstått 
att vårda och öka hvad hon i arf erhål
lit. De sista bref af henne, som vi på
träffat, äro af 1679. Hon är då orolig 
för sin brors framtid, reduktionen synes 
redan hafva hägrat. Såsom bekant dog 

grefve Per, högadelns främste represen
tant, just då reduktionen började sitt ut-
jämkningsarbete. Christina lefde ännu 
några år och fick utan tvifvel erfara dess 
obehag. Djupt måtte hon ock känt för
lusten af sin kära broder Per. Alla hen
nes bref visa oss dock, att hon i sorger 
och ensamhet ej stod utan tröst, och den 
trösten öfvergaf henne nog ej i hennes 
ålders dag. Afven detta trosstarka sinne
lag är för tidehvarfvet kännetecknande. 

Christina dog den 24 mars 1684. En
ligt tidens bruk skänkte hon till Östra 
Ryds kyrka, där hoii ligger begrafven, en 
silfverskål och en silfverbeslagen bibel. 

Olika dagrar. 
S k i s s  

af Rien. 

' «jfcå, nu var solen framom husknuten. 
Den stack in genom fönstret och 

kastade en lång, sned ljusstrimma öfver 
11 ma ttan ända bort till vrån, der den 

sträckte sig tvärs öfver den antika, hög-
fotade chiffoniern och kom dess mes-
singsornamenter att lysa så blanka och 
sirliga. » 

Fröken Gertrud flyttade litet pä sitt 
ritbräde, ty äfven det hade fått sin del 
af ljusfloden och det generade henne i 
arbetet. Hon ritade, petade och mätte 
flitigt på sina kartor, men under det 
strimman växte, och det blef ljusare i 
rummet, lyfte hon då och då på hufvu-
det och såg sig omkring. Dörrarne stodo 
öppna till de andra tvä rummen, och 
derifrån hon satt kunde hon också se in 
i dem. 

Det var ett litet nätt hem, fylldt med 
dyrbara, gammalmodiga möbler, konstsa
ker och prydnader, urval från en storar
tad och luxuös bostad, som hon, hennes 
mor och bror måst lemna vid faderns 
död. 

Längst bort i sista rummet satt mo
dern i sin länstol och stickade. Hennes 
livita mössa klädde henne. Hon såg så 
fryntlig ut. Gertrud hade inte på länge 
sett ett så gladt och lyckligt uttryck i 
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hetmes ansigte. Var det kanske solske-
11 et, som gjorde det, liksom det gaf en 
sådan behaglig prägel af hemtrefuad och 
trid åt rummen? Alla de gamla möblerna 
tycktes säga: »Här, hos oss är det 
varmt och lugnt. Inga strider och 
sorger! Här lefver män lycklig och 
nöjd, fästade vid hvarann med gam
mal, trofast kärlek, som växer dag från 
dag, ju längre man lefver tillsammans 
och samlar ömhetsbevis på ömhetsbe
vis». 

Gertrud suckade och tog med fart itu 
med sitt arbete. 

De ljögo, de gamla möblerna, men 
det var då också bara, medan solen låg 
på. Sedan sågo de stela och groteska och 
tråkiga ut igen, som deras natur var. 

Ab, det var inte något gladt hem! 
Hvad hade det att bjuda henne? 

När hon kom hem från sitt arbete på 
byrån och inte som nu var tvungen att 
fortsätta med hemarbete, var det då nå
gon, som tog gladt emot henne, som pra
tade med henne, som intresserade sig för 
hvad hon gjorde, som hon kunde med
dela sig med sympatiskt och förtroende
fullt? 

Nej, ingen. 
Det var längesedan hennes mor in

tresserade sig för någonting på allvar. 
Sedan hon blifvit sjuklig och hennes 
hörsel förminskad, var hon inte densam
ma som förut. Hon tyckte visserligen 
om att ha dottern omkring sig, ja, så 
mycket, att Gertrud måste försaka många 
förströelser för att sitta hemma hos henue. 
Men några tankeutbyten eller bevis på 
moderlig ömhet komtno sällan i fråga. 

Och brodern? 
Ja, det var det värsta. Förr hade de 

varit så goda vänner, så förtrogna, sökt 
hvarann. Och nu! — Hon visste inte 
hvad som kommit emellan dem, men 
hon kände, hur de skiljdes åt mer och 
mer. Han drog sig undan henne. Var 
det hennes fel, eller hade han tröttnat på 
henne? Hade hon blifvit tråkig och obe
haglig? Ja, hon visste det. Man blir 
kantig och tvär och obehaglig, när man 
åratal igenom lefver ett lif utan verkligt 
intresse, utan glädje och omvexling. Men 
ändå —, Att han kunde, att han ville 
visa henne det! Hon blef bitter, när hon 
ref upp allt det der. Pion kände sig så 

öfvergifven och utstött. Tårarna kommo 
henne i ögonen, men hon torkade hastigt 
bort dem. Det var nu snart middag, 
och hon skämdes för att någon skulle 
märka hennes svaghet. Känsloyttringar 
hade blifvit så ovanliga i det gamla, ty
sta, stilla hemmet, att en sådan skulle 
gjort intryck af något vidunderligt, något 

|| ofattligt. 
Tamburdörren öppnades och stängdes. 

Det var brodern, som kom. Hon lem-
nade sitt ritbräde, och strax derpå sutto 
de kring sin måltid, fåordiga och allvar
liga som alltid. 

Det var heller inte godt att få något 
samtal i gång. Sade någon af syskonen 
ett ord, frågade modéra alltid om. Och 
när man sagt henne det, teg hon och 
nickade eller yttrade någonting afklip-
pande. Hon ville veta allt hvad man 
sade omkring henne, men när man be
svärat sig med att skrika det åt henne, 
väckte det inga reflexioner och hennes 
intresse var förbi, tills det väcktes af nå
got nytt ljud, hvars betydelse hon måste 

: ha klar för sig. 
Då man slutat och stigit upp, gick 

II den gamla in till sig för att sofva mid
dag, och syskonen sutto ensamma qvar 
i salen, han i gungstolen med en cigarr, 
hon vid fönstret, iakttagande hur den 
ena lilla gulskimrande gaslågan efter 
deu andra genomträngde skymningen. 
Det var timman för deras förtroliga sam
tal, den tiden de hade något att säga 
hvarann, och han inte genast sprang för 
att träffa kamrater eller som det hette att 
sköta affärer. 

I dag satt han verkligen ovanligt länge, 
men som vanligt utan att just säga många 
ord. Han hade ätit en bastant middag 
och kände nu förmodligen behof af en 
siesta. 

Slutligen steg han upp. 
— Nå, livar har du portnyckeln — 

frågade lian gäspande. — Ar den la
gad? 

— Nej, den är inte färdig. 
— Inte färdig! — Han vände sig om 

med en halfhög ed och förklarade, att 
här i huset var det inte aunat än slarf. 

I Ing enting kunde man få ordentligt ut-
rättadt. 

— Smeden var inte inne, när Kristin 
i' va r nere med den, sade Gertrud. — För 
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öfrigt kunde du väl vara hemma någon 
q väll. Det är, som om du skulle bo på 
värdshusen. 

— Det angår dig inte. 
— Nej, naturligtvis angår det mig 

inte, om du förstör både dig sjelf och 
dina pengar, och inte heller att mamma 
grämer sig öfver, att du skyr hemmet. 

Han skrattade till. 
— Hon gräma sig! Ah nej. Hon ser 

inte, om jag fins en gång. Och livad 
det beträffar att sky hemmet, så skall 
jag säga dig, att ett sådant hem kan 
man vara utan. Gräl och bråk för allt 
livad man gör, eller också sitta ni der 
och tiga som två mumier och se ut som 
ett par gudsnådliga samveten. Nej, tacka 
vet jag krogen! — Jag får väl ligga på 
på hotell i natt. 

Han gick, smällde igen dörren, och 
Gertrud hörde, hur han slängde med 
galoscherna och sparkade till paraply
stället, som stod i vägen. 

Hon gick in i sitt rum och kastade 
sig på soffan. 

En sådan öppen oväulighet var mer 
än hon kunde bära, och hon brast i 
gråt, grät öfver att bli så grymt behand
lad och missförstådd af den hon mest 
höll af, grät med förtviflan öfver sitt 
tomma, förspillda lif, grät som hon al
drig gråtit förr, hejdlöst, öfvergifvet. 
Det fans ju intet i hela verlden för 
henne att lefva för, ingen för hvilkeu 
hon betydde något. 

Hon bet i kudden för att betvinga 
sig sjelf. Men hon kunde iute bli lugn. 
Hon visste inte hvad hon skulle göra 
för att ändra sitt eländiga lif. Skulle 
hon öfverge dem begge två för att börja 
ett nytt lif bland främmande? Men det 
kunde hon ju inte. Hennes mor berodde 
delvis af hennes arbete, och så kanske 
hon ändå skulle sakna henne litet. Ja, 
den der slappa egoistiska tillgifvenheten 
från modern var hela hennes ersättning 
för all den kärlek och sympati, som hon 
trängtade efter, allt som skulle hålla 
henne uppe under ett tomt, intresselöst, 
sträfsamt lif. Ah, hur skulle hon kunna 
u t h ä r d a  . . . .  

Steg hördes ute i salen. Hon reste 
sig häftigt från sin liggande ställning, 
men innan hon hann stiga upp, satt nå
gon bredvid henne i soffan. Det var 

brodern. I öfverraskuingen glömde hon, 
att det var mörkt och vände sig bort för 
att dölja sitt förgråtna ausigte. 

— Gertrud — sade han — gråter du? 
Hon svarade endast med en qväfd 

snyftning, en återstod af den krampaktiga 
gråten, som inte så lätt kuude stillas. 

— Gertrud, kära Gertrud .... fort
satte han och lutade sig öfver henne. — 
Jag var rädd, att jag sårat dig. Men 
i n t e  t r o d d e  j a g ,  a t t  d u  s k u l l e  t a  d e t  s å  . . .  .  
att du skulle bry dig så mycket om det. 

— Tack för att du kom igen — sade 
hon — tack! 

— De sutto tysta. Annu arbetade 
hennes bröst, fastän svagt. Hon sjönk 
trött intill honom. Deras liufvud berörde 
hvarann, så att hon kände lians hår mot 
sin panna, och så ... . Ja, ingen af d em 
visste rigtigt, livem som först velat det, 
men plötsligt möttes deras läppar i en 
lång, varm kyss. 

Det var den första sedan inånga år, 
den första sedan den tiden, då deu äldre 
systern lekt ocli skämtat med sin skol
pojke till bror och stulit kyssar af ho
nom dels föi- a tt förarga honom, dels för 
att hon inte kunde låta bli, när hon 
tyckte, att lian var så rar och söt som 
ett riktigt litet barn. 

Hans arm slöt sig litet tafatt men 
ändå fast, omkring henne. Det var nä
stan, osoni om den darrade. 

— Åh, Gertrud, om vi ändå kuude 
vara litet mera för hvarann ! 

Ville han det! — Hon blef så för
vånad öfver att höra honom tala så. 
Hade han verkligen tänkt på det? 

Ja, det hade han. Han hade som 
hon känt sig ensam och oförstådd, läng
tat efter ömhet, men varit alltför blyg 
och dumt stolt att säga det. När han 
börjat gå ut med kamrater, hade Ger
trud med sin skärpa förebrått honom, 
och dei hade sårat hans värdighet. Hon 
hade tagit lians trumpenhet för kallsinne, 
och så hade de så småningom blifvit främ
mande för hvarann. 

Nu förstodo de så väl, hur det hade 
gått till. Gertrud skyllde inte längre 
allt på honom. I sin öfversvallande 
glädje öfver att ha återfunnit honom, 
tog hon tvärtom hela skulden på sig, på 
sitt sträfva, hårda sätt, sin hänsyns
löshet. 
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Hon bad honom innerligt om förlå
telse, och då han inte ville höra på henne, 
slog hon båda armarna omkring honom, 
liksom om hela denna långa tid med sin 
konstlade köld inte gått skiljande emel
lan dem, och hon smekte hans hår, som 
om han ännu vore hennes »söta lilla 
bror». 

— Min egen älskade, lilla b ror — hvi-
skade hon. 

Och lian klappade henne på axeln 
med sin stora, litet styfva hand, så ovan 
för smekningar. 

Det dröjde länge, innan de tände ljus. 
Det var inte förrän de hörde modren 
röra sig inne i sängkammaren. Men då 
steg han upp, tog af sig öfverrocken och 
gaf den åt jungfrun att laga knapphå
len, ty han ämnade inte gå ut på hela 
qvällen. 

Och sedan sutto de tillsammans kring 
kaffebordet, som de inte gjort på, gud 
vet när. Och han doppade bröd i kaf
fet och pratade så muntert och gladt 
hela tiden. Och modern satt så förnöjd 
och betraktade det ovana skådespelet. 

Gertrud flyttade ofrivilligt blicken från 
dem och kring rummet. 

livad allt ändå var likt sig som på 
förmiddagen, då solen sken in! Det lyste 
lycka och frid och hemtrefnad från hvarje 
möbel, hvarje vrå. Och det gamla kära 
ansigtet, i den hvita mössan, såg så 
gladt och vänligt ut. Hon hade säkert 
missförstått det som allt annat. 

Det fans nog alltid solsken, bara man 
ville se efter. 

Årsberättelse 
om 

Göteborgs Kvinnoförening. 
I syfte att i Göteborg bringa till stånd en 

förening, som till sitt främsta mål skulle 
hafva att verka för kvinnans höjande i in-
tellektuelt och moraliskt afseende samt för
bättring i hennes sociala och ekonomiska ställ
ning, sammanträdde den 30 Oktober 1884 
tolf för saken intresserade kvinnor, hvilka 
öfverenskommo att bilda en förening med nyss

nämnda mål och bestämde, att den samma 
skulle benämnas »Göteborgs Kvinnoförening. » 
Vid samma tillfälle antogos vissa hufvudgrun-
der för stadgar och utsågs en interimstyrelse, 
med uppdrag att vid nytt sammanträde, hvar-
till vänner af kvinnosaken borde inbjudas, 
framlägga förslag till stadgar. Kort derefter, 
sedan medlemmar till ett icke obetydligt an
tal inträdt i föreningen, hölls det sålunda 
beslutade konstituerande sammanträdet, hvar-
vid stadgar och program godkändes (se Bil. 
N:r 1'), samt mterimstyrelsen, förstärkt med 
två ledamöter, valdes till föreningens styrelse 
för tiden till första arbetsårets slut, den 1 
September 1885. Denna styrelse har bestått 
af fröken Matilda Hedlund, ordförande, frö 
ken Anna Larson, vice ordf., fröken J. Schütz, 
sekreterare, fröken Allfrida Mally, v. sekre
terare, fröken Louise Silfversparre, korre
sponderande sekreterare, fru Augusta Esse-
lius, kassaförvaltare, och fröken Amanda 
Nilsson, ombudsman. 

För föreningens verksamhet under arbets
året får styrelsen afgifva följande redogörelse. 

Enligt § 4 i stadgarne, hafva ordinarie 
sammanträden hållits två gånger i månaden, 
med undantag af sommarmånaderna, dervid 
öfverläggningar ägt rum i åtskilliga frågor, 
såsom om samuppfostran, mångläseriet, kvin
nans rättsliga ställning, reform i kvinnodräg-
ten, m. m.; och då, i sammanhang härmed, 
tagits i öfvervägande, huruvida och i hvad 
mån kvinnoföreningen skulle i förevarande 
afseenden kunna uträtta något gagneligt, 
torde dessa öfverläggningar kunna betraktas 
såsom ett slags förberedelse för föreningens 
framtida verksamhet. 

Endast tre offentliga föredrag hafva hit
tills hållits, två om kvinnans ställning och rät
tigheter, och ett om handarbetets betydelse; 
men föreningen hoppas att framdeles varda i 
tillfälle att utsträcka sin verksamhet i denna 
rigtning. 

Genom en i våras u tsänd til lfällighetsskrift, 
»Några Blad», gjordes början till utgifvandet af 
tidskriften »Framåt», hvilken, på samma gång 
den blifver ett organ för kvinnoföreningen, också 
kommer att öppna sina spalter för andra me
ningar än dem, föreningen företräder. Det 
är naturligtvis ej möjligt att förutsäga, hu
rudan tidskriftens framtid månde varda, 
men man torde med füllt skäl kunna vänta, 

'Införes endast uti den särskildt häftade års 
berättelsen. 
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att den skall bringa under allmänhetens 
ögon inlägg i den vigtiga kvinnofrågan, 
h vilka för frågans utredning äro af betydelse, 
och hvilka man måhända eljes haft svårt 
nog att få offentliggjorda. 

Så snart förslag om a norduande af läsrum 
och bibliotek varit före inom föreningen och vun
nit tillslutning, sattes planen i verket; och från 
och med Februari hafva begge varit tillgängliga 
för medlemmar af föreningen. Som lokalen äf-
ven begagnats för annat ändamål, och biblio
teket kommit till stånd dels genom gåfvor, 
dels genom lån af böcker, hafva inga omkost
nader åtföljt denna anordning. 

Då, såsom synes af programmet, Göte
borgs Kvinnoförening bl. a. också liar till mål 
att, beträffande den arbetande klassens kvin
nor, utöfva en väckande och upplysande in
verkan, ombesörjdes för sådant ändamål ut
arbetandet af en plan rörande ordnande af 
läsesamkväm för unga flickor ur arbetsklas
sen. Sedan denna plan blifvit godkänd af 
föreningen, anordnades på fyra olika ställen 
sådana samkväm en gång hvarje vecka un
der månaderna Febr., Mars, April och Maj. 
Deltagarinnorna hafva utgjorts af några och 
fyrtio dels i batiker, tryckerier eller på fabriker 
anstälda, dels i hemmet sysselsatta unga kvin
nor; och hafva de, enligt uppgifter från samt
liga föreståndarinnorna, flitigt infunnit sig 
och synts med intresse följa läsningen. Äm
nena för läsningen hafva naturligtvis valts 
med behörig hänsyn till åhörarinnorna och 
följaktligen varit lättfattliga, stundom af all
varlig art och någon gång i ett eller annat 
hänseende berört allmänvigtiga spörsmål. 
Under samtal efter läsningens slut har man 
trott sig finna, att flickorna i allmänhet till
godogjort sig det lästa på ett sätt, som tyc
kes angifva, att just denna verksamhet är ett 
steg i den rätta rigtningen, då man vill 
sträfva för den arbetande kvinnans höjande. 

Rörande omkostnaderna hänvisas till åt
följande utdrag af räkenskaperna. 

Sedan styrelsen efter tagen kännedom om 
åtskilliga dithörande förhållanden blifvit för
vissad om nyttan och behöfligheten af en ar-
betsbyrå, upprättades, enligt föreningens be
slut, en sådan till tjenst för alla slags kvin-
liga arbetssökande, men i synnerhet för så
dana, hvilka för omkostnadernas skull ej 
kunna begagna sig af kommissionskontor 
och dylika anstalter. Man hade nämligen 
trott sig finna, att antalet af dessa kvinnor 
ej vore obetydligt. Byrån har varit i verk

samhet sedan Februari och mycket flitigt an
litats, livadan alltså styrelsens åsigt, att ett 
behof här vore att fylla, bekräftats. Allt 
föl' ändamålet behöfligt arbete har af med
lemmar i kvinnoföreningen bestridts utan er
sättning, och som lokalen för andra ändamål 
(för sammanträden, expedition m. m.) för
hyrts, har arbetsbyråu under sitt första 
arbetsår ej kräft några särskilda utgifter. 
Afgift liai- icke kommit i fråga af vare sig 
arbetsgifvare eller arbetssökande. 

I Februari månad väcktes hos kvinnoför
eningen förslag om upprättande af ett kafé 
eller serveringsställe för frukostar och afton
måltider, som med sin nettobehållning skulle 
betäcka omkostnaderna för en billig middags
mat åt ett begränsadt antal lågt aflönade 
kvinnor t. ex. sömmerskor, stickerskor m. fl. 

Förslaget gillades i alla hufvudsakliga 
delar af kvinnoföreningen, och sedan med
lemmar af föreningen dels för ändamålet för
sträckt räntefria medel till belopp af omkring 
100Ü kronor och dels lemnat åtskilliga inven
tarier, att å serveringsstället tills vidare be
gagnas såsom lån, uppdrog styrelsen åt två 
af sina ledamöter att bringa förslaget till 
verkställighet. Den 1 April öppnades serve
ringsstället för allmänheten, och fjorton da
gar senare börjades middagsspisningen. 

Kaféet2 består af 5 rum, tambur ock kök. 
Arbetspersonalen utgöres af en förestån-

derska, två uppasserskor och två tjenst-
flickor. Lokalen hålles öppen hvardagar från 
kl. 8 f. m. till 10 e. m. och söndagar 9—10 
f. m. samt 1—2 och 6—9 e. m. 

Antalet besökande är i tilltagande och 
har öfverstigit förväntningarne. Man torde 
derföre kunna hysa goda förhoppningar om 
att affären skall kunna bära sig. Antalet af mid
dagsspisande unga kvinnor har varit så stort 
som inkomsterna tillåtit att emottaga; vid 
arbetsårets slut utgjorde det 20. Priset för 
en middag, bestående af en rätt varm mat 
jemte bröd och dricka eller mjölk, är satt 
till 15 öre, hvilket ansetts vara det högsta, 
som kunnat ifrågakomma för personer med 
veckoaflöning af endast 4 à 6 kr. 

Då det inom föreningen allmänt ansågs, 
att åvägabringandet af s. k. skoDofskolonier 
låge i Kvinnoföreningens intresse, föranstaltade 
föreningen, sedan genom vädjande till de i eko
nomiskt hänseende bättre lottade inom samhället 
medel för ändamålet erhållits, två dylika kolo-

2 Kungsg. N:r 60 
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nier for omkring 40 fattiga skolbarn från 
Göteborg. Redogörelsen för dessa finnes i 
bilagorna N:r 2 & N:r 3Ä 

Göteborgs kvinnoförening bestod vid arbets
årets slut af 89 medlemmar, och styrelsen 
anser sig ej böra underlåta att härmed rigta 
en uppmaning till hvar och en af dess med
lemmar, äfvensom till öfriga sakens vänner, 
att med ord och gerning framgent understödja 
föreningen och dess sträfvanden, ty ehuru 
föreningens verksamhet ej hittills kunnat 

8 Inflyta endast i den särskildt häftade års
berättelsen. 

vinna någon större omfattning, äro väl dess 
syften i allo behjertansvärda. 

Angående föreningens räkenskaper hänvi
sar styrelsen till nedanstående utdrag, dervid 
dock an märkes, dels att omkostnaderna for 
läsesamkvämen, utförda med tillhopa 93 kr., 
böra minskas med 25.so kr., som bland in
komsterna upptagas såsom erlagda af sär
skilda föreningsmedlemmar för tillvägabrin-
gande af en utfart för deltagarinnorna i 
nämnda samkväm, hvadan kvinnoföreningens 
verkliga utgift för ändamålet uppgått till 
67.50 kr; och dels att, om från föreningens 
utgift för hyra, 281 kr., föreningens inkomst 
af hyra för läsrummet, 85 kr., afräknas, för
eningens verkliga hyresutgift utgjort 196 kr. 

I n  k o m s t e r  

Utdrag af Göteborgs Kvinnoförenings räkenskaper 
till och med Augusti 1885. 

Årsafgifter. 

Soirée. 

Gåfva af Häradshöfding Drakenberg 

» » Fröken Rodhe 

Barnfest-

Hyror för läsrummet. 

Af medlemmar, som deltagit i utfarten för läsesamkvämen 

U t g i  f t e r  :  

Hyror; 

Annonser 
Prenumeration å tidningar. 

Omkostnader för barnfest 

Tryckning af biljetter, program m. m  

Fröken Rodhes gåfva till skollofskolonier 

Omkostnader för läsesamkvämen 
» » en utfärd för dessa 

Diverse, såsom drickspengar, ved, ljus etc 

Tillgångar vid räkenskapsårets slut: 

Enligt styrelsens beslut utlånta -
» » » » till »Några Blad» 

Läsrummets möbler och inventarier 

Insatt på sparbanksbok i Folkbanken 

Kontant i kassan 

Summa Kronor 1,295 28 

Kr. 281 
» 23 85 
» 33 25 
» 195 21 
» 46 40 
» 42 65 
» 37 
» 56 
» 23 75 739 11 

» 18 
» 6 
» 108 95 
» 423 — dä»-» 
» — 22 556 17 

Summa Kronor 1,295 28 



20 När och Fjärran. 

Räkenskaperna äro granskade af särskildt 
utsedda revisorer. 

I Maj månad verkstäldes vid allmän sam
mankomst val af styrelse för nästa arbetsår 
och revisorer för nu löpande arbetsår; och 
utsågos härvid till styrelseledamöter, sedan 
två af de förutvarande undanbedt sig åter-
val: doktorinnan Maria Almquist, fru Augu
sta Esselius, fröken Matilda Hedlund, frö
ken Alma Åkermark, fröken Josefine Schütz, 
fröken Alllrida Mally och fröken Louise 
Silfversparre ; och till revisorer: fru Emy 
Berg och fröken Melanie Warberg med frö
ken Emma Lemke som suppleant. 

Göteborg i December 1885. 
MATILDA HEDLUND. 

Anna Lurson. Louise Silfversparre. 
Augusta Esselius. Allfrida Mally. 
Amanda Nilson. Josefine Schütz. 

När och Fjärran. 
Från Södermanland skrifves till Vårt 

Land. Södermanlands folkskollärare och lä
rarinnor hafva å sammanträde i Flen den 
30 dec. bildat en sjukhjelpsförening, i hvil-
ken äfven småskollärare och småskollärarin
nor ega inträde. (Vårt Land.) 

Kvinliga sparbankskassörer använ
das allt mera. Nyligen har fröketa G. Her
litz antagits till kassör i D. B. V:s spar
bank i Visby. 

I Upsala läns sparbank tjenstgör en 
kvinlig kassör. (Vårt Land.) 

I Norsk Kvimlesags Förening hölls 
den 27 Nov. ett föredrag af fröken Gina 
Krog om rötsrätt för kvinnor. 

Några dagar senare upptogs ämnet 
till diskussion. Resultatet blef följande 
resolution : 

»Församlingen uttalar som sin önskan, 
att inför det år 1886 sammanträdande 
stortinget förslag må framläggas om röst
rätt för kvinnor.» 

Dansk Kvindesamfunds diskussions
möte den 11 dec. 1885 bevistades af 2 00 
kvinnor och män. De diskuterandes an
tal uppgick till 10 personer, hvaraf 7 
kvinnor. Diskussionen vände sig kring 
»tjenstflickornas ställning.» Utgångs
punkten i inledningsföredraget, som hölls 

af frk. Anna Brun, var Pauli ord: »Här 
är icke jude eller grek, icke träl eller fri, 
icke man eller kvinna», hvarefter visades: 
att tjenstflickans ställning var »den frem-
medes», och att man gent emot henne 
lät komma sig åtskilliga försyndelser till 
last, som t. ex. att man om aftnarne lät 
henne följa och hemta familjens unga 
döttrar till och från bjudningar och dy
likt, att man fordrade, att hon simile vara 
hemifrån om söndagen o. s. v. Vidare 
talades för fackskolor för tjenstflickor, för 
en bestämd daglig fritid ocli mot missbru
ket att använda tjenstflickan till natt
arbete. 

The Woman's Journal, en större, myc
ket spridd veckotidning, som utgifves i 
Boston af kvinnor, har på ett särdeles 
vänligt och för föreningen uppmuntrande 
sätt omnämdt Göteborgs Kvinnoföre
ning, hennes uppkomst och verksamhet. 
Särskildt påpekas, att ett tal om kvinnans 
rättigheter af den amerikanske vältalaren 
Wendell Phillips blifvit öfversatt på sven
ska och af öfversättaren sjelf uppläst på 
kvinnoföreningens första soirée. 

INNEHALL: Orn Söndagsarbetet af E. K. 
— Munkacsys < Kristus infor Pilatus» iif Robinson. 
— Lyrik af Axel Lundegård. — Christina Brahe 
(forts. fr. ffireg. u:r) af Ellen Fries. — Olika 
dagrar. Skiss af Rien. — Göteborgs Kvinnoför
enings årsberättelse. — När och Fjärran. 

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15 
i hvarje månad. Prenumeration kan ske 
hos hrr. bokhandlare och genom postver
ket. Pris: Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 
öre. Lösnummer: 25 öre. Annonspris: 
Kr. 20 för hel sida. Del af sida betingar 
motsvarande del af pris. Annonser mot
tagas å »Framåts» annonsbyrå, Kungs
gatan 60, alla h vardagar kl. 12—1 e. m. 

I redaktionsangelägenheter hänvände 
man sig till Frk. Alma Åkermark, 2: dr a 
Långgatan 40, Göteborg (träffas tisdag och 
fredag 12— 2 e. m.) 

Red. af Alma Åkermark. 

D. F. Bonniers Boktryckeri, Göteborg. 



Erik Wesslaii & Co., 
SänMutstyrsel-Magasin, 

ttÖTEBOK«, 
44. Kungsgatan 44. 

Lager af 
Engelska och Svenska Jernsängar 
och Barnvagnar, Resår-, Tagel-, 
Krollsplint-, Ull- och Halm-Ma
drasser, Fjäder-Bolstrar och Dy
nor, Stickade Sängtäcken, Duntäc-
ken, Filtar, Hvita Sängtäcken, La
kan och Örngottsvar. Sängmåttor 

m. m. 
Beställningar å Sängkläder af alla 
slag utföras på kortaste tid och till 

billigaste priser. 

i G-öteborg 
Drottninggatan ntr 11, 

diskonterar inländska vexlar, 
köper och säljer utländska vexlar och 

mynt, 
utfärdar resekreditiv, 
emottager medel till förräntning å Depo

sitions- samt å Upp- och Afskrif-
nings-räkning, 

beviljar Kassakreditiver och län mot god
känd säkerhet, 

försäljer postremissvexlar, 
åtager sig inkasseringar i in- och ut

landet, 
samt utförer i öfrigt alla vanliga bank

affärer. 

Filialkontor i Yenersfoorg, Bo
rås, Strömstad, Kongsbacka och 
Marstrand. 

Fredrik Sköld & Co., 
57 Kungsgatan 57. 

rekommendera ett ständigt välsor-

teradt lager af stilfulla och välgjorda 

Damekappor till 

billiga priser. 

FRAMAT 
utkommer den 1 och 15 i hvarje månad och håller 
sina spalter öppna för olika meningar. 

Bidragande äro: Viktor Rydberg, Anne Ch. Ed-
gren, Carl Snoilsky, Anton Nyström, Math. Roos, 
Georg Nordensvan, Hellen Lindgren, Ola Hansson, 
Axel Lundegård, G. af Geijerstam, Ernst Ahlgren, 
Ave (Eva VVigströni), Amanda Kerfstedt, Cecile Göhl, 
Ellen Fries, Ellen Key, Eva Brag, Helene Nyblom, 
Claës Lundin, Robinson, Johan Nybom, Oskar I.e-
vertin, A. E. Åkerberg, Anna A., Jonas Lie, Kri
stoffer Janson, Irgens Hansen, Margarethe Vnllum, 
Kristian Gloersen, Alvilde Prydz, Herman Bang, 
U. E. Berner m. fl. 

Bidrag af norska och danska författare införas 
på originalspråket. 

Tidskriftens hufvudafdeluingar varda: sjelfstän-
diga uppsatser, bref från in- och u tlandet, notiser, 
poesi och följetong. 

Pris; 3: 50 för år; 1: 75 för halft år. Lösnum
mer 25 öre. Postarvode 35 öre för år. Annonspris: 
20 kr. för sida. Del af sida betingar motsvarande 
del af pris. Annonser mottagas å tidskriftens byrå, 
Kung 8gat ail SO. öppen hvardagar 12—1 
e. m. 

Redaktionen. 



Axel Gillad « Co., 
Domkyrkoplatsen. 

Manufakturhandel 
En gros & En détail. 

Svart Sillen «fc Merinos 
af prima qvalitet och till ovanligt billiga priser. 

Klädningstyger, 
rikt urval. 

SyMiör & Garnérsaker. 
Möbel- & G-arclintyger 

samt 

ett stort urval af 

D A M E - K A P P O R  
tillverkade endast af utmärkt goda tyger 

samt elegant utstyrda. 


