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N:r 20. 15 Oktober. 1886 
F ö r s t a  å r g å n g e n .  

Nogle bemœrkninger. 
41^Jet har vseret ganske ejendommeligt i 

årenes löb at iagttage prsesteskabets og 
!de skriftkloges stilling til en af tidens tanker, 
kvindesagen, og det må vsere tilladt at frein -
komme med nogle bemserkninger desangående. 

En af disse ejendommelige iagttagelser er 
pen, at medens flere, der strider med sagen, 

töstigen er gået til den Herre Kristus og 
kaberen sel v, hen ter prœsterne, der kjsem-
3r imod, ufravigelig sine åndens svaerd fra 
auli rustkammer. 

i Denne trofaste benyttelse af Paulus viser 
n opfatning af hans ord som ufej barlige dog-
îer, heri indbefattode dem, der er myntede 

på den rent borgerlige tidstilstand, — en op
fatning, der modsiges af historiens vidnesbyrd, 
bvorefter denne er en organisk vsekst, altså 
med nödvendighed underkastet förändring. 

Ikke destomindre har man til dato stadig 
fremholdt alle Pauli ords absolute ufejlbar-
lighed. 

Paulus og med ham prsesterne ser den 
förste, evig stabile grundvold lagt til kvin-
dens underordning deri, at »manden er skabt 
först. » 

Denne så uforglemmelige ssetning, som 
prsesterne stadig glœder os med, tager sig, 
ved en enfoldig gjennemlsesning af skabelse-
historien med dens gradvise udvikling fra 
det lavere til det höjere, underlig ud som et 
bevis på noget modsat; thi skal menneskets 
skabelse deles i en tolled, da må det efter 
al logik vsere manden, der danner det naest-
sistc udviklingstrin og kvinden, der som det 
siste danner skabningens spidse. 

Det er altså med prœsternes tilladelse en 
meget tvivlsom aere og fordel at vsere skabt 
först. 

Men hvorfor er vi så tungnemme og mo
der op med så plump en förståelse af den 
yndefulde og dybe fortselling om denne ska-
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belsesakt, Guds skjönneste tanke og herligste 1 

gjerning: mennesket, et i to. 
»Og Gud sagde: Lader os gjöre et men- | 

neske i vort billede, efter vor lignelse, og de 
skulle regjere» o. s. v. (l:ste Mos. 1, 26.) 

»Og Gud skabte mennesket i sit billede; 
han skabte det i Guds billede, mand og kvinde 
skabte han dem.» (l:ste Mos. 1, 27.) 

»Og Gud velsignede dem; gjörer eder jor
den underdånig og regjerer» o. s. v. (liste 
Mos. I, 28.) 

Her sees, at på samme tid som manden 
indsattes også kvinden som skabningens be-
hersker; om nogen underordning var der ikke 
tale, da de var et. 

Men trods den megen klogskab har man 
ikke forstået, livad Herren på denne tiltaleude 
måde har villet laere os. Istedetfor den gud-
dommelige enhedstanke har man festet sig 
ved den tilstand, der udgik som en folge af 
synden, soi^ dsn mönstergyldige. 

Thi mennesket syndede og blev til to; 
og af denne syndefaldets tohed er således 
fremgået den enes herredömme, den andens un-
derkuelse, denne Gudstankens menneskelige 
förvrängning, som praesterne, forhåbentlig 
med god samvittighed, så troligen fegger som 
grund for hvert eneste aegteskab. 

Det var en institution, der fremstod udeu 
for paradisets porte; derfor lyder også den 
stralfedom, mennesket sel v bragte over sig, 
hel vemodig i Herrens mund. 

Rigtignok taler også de herrer präster 
om »det dejlige billede af den lykkelige be-
gyndelse» og derefter »faldets forferdelige 
fölger» og erkjender, at det indtrådte forhold 
er »syndens virkninger», men dog er det 
»Guds villie. » 

Hvorledes får man det til at beenge sam
men ? Syndens virkning er synd; hvorledes 
kan den da vaere aekvale Guds villie, der er 
ren hed? 

Istedetfor gudstanken, skaberordet, er så
ledes forbandelsen, resultatet at den syndige 
mennesketanke, sat i höjsaedet som mönster-
gyldig institution. 

Og skulde nogen vove at spörge : Hvorfra 
er denne myndighed givet til at bygge aegte-
skaberne på forbandelsen istedetfor på Guds 
kjaerlige tanke og förste tilsagn som en evin-
delig, huldsalig indbydelse til at nserme sig 
idealet, — hvorfor opfordres man til at gjöre 
sig det så bekvemt som rnuligt i fornedrelsens 
og syndens fölger? — så henvises der först 
og sist på Paulus. 

Thi Paulus, der foruden at vaere praest 
og apostel var et menneske af sin tid, så i 
kvinden mandens tjener, der ikke måtte kny; 
— derfor trykkede han hende ned. 

Det var efter hans mening heller ikke 
Adam, der blev forfört — det var kvinden, 
der blev förfört og faldt — skjönt det vist-
nok trygt kan påståes, at Adam til alle ti
der har vist sig at have fuldt så megen smag 
for forbuden frugt og nydt ganske anderledes 
dröje portioner deraf end nogensinde Eva. 

Men om nogen skulde ville spörge : Fiu-
des der nogen bedre hjemmelsmaud? da sva-
res frejdig; der er den Herre Kristus selv ! 
Han var Gud ; han så i kvinden mennesket, 
skabt i hans billede; — derfor rejste han 
hende op. 

Endnu et ord om Paulicitaterne. 
Der lindes ingen prtest, han vaere så 

bogstavtro han vil, som tör fordre alle Pauli 
krav med hensyn på dette spörgsmål fuldt ud 
fyldestgjorte. 

Pauli fordringer er i enkelte tilfelde 
uoverkommelige. Der lyder således : » Men 
hustrun have serefrygt for manden ! » Dette 
bud, blot nogenlunle fyldestgjort, vil antagelig 
enhver praest med noget kjendskab til sit 
eget kjön anse for en absolut umulighed. 

Der er også andre steder, der må fares 
lemfeldig over. 

Der siges om kvinden i anled ning hendes 
overtraedelse : »Men hun skal frei ses ved bör-
nefödsel», en anskuelse, hvoraf der måtte 
kunne dragés höjst uheldige konsekvenser, 
og soin hvis den skal forklares, med nödven-
dighed må henföres til den tids barbariske 
tsenkesset. 

Nogle af disse for det borgerlige og hus
lige liv givne regler har altså for vor tid 
vist sig mindre brugbare; det kunde muligens 
vsere tilfelde med flere. 

I årtusinder har civilisationens arbejde 
gået ud på at fri fra forbandelsen og opfylde 
Herrens befaliug at gjöre jorden underdånig. 

Praesterne har også villet vsere med på 
dette, at befri fra forbandelsen, og har anseet 
bestraebelserne for at indskraenke dens törne 
og tidsler for noget velbebageligt i Herrens 

i öjne — men, vel at maerke, kun for mandens 
vedkommende. 

Medens således forbandelsen for denne 
j halvdel af slaegten under Guds fulde velbe-
j hag kan ansees så ugyldig, man er istand 

til at gjöre den, gjaelder det for kvinden at 
! sidde smukt rolig under dens vinger, vajre 
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sin mand underdånig som Herren, tage aine 
prygl, oin kun får nogle, og föde sine börn 
med en «morte, der ved hjœlp af denne dej-
lige forbandelse ved manden kan tusindfold 
fordobles. 

Man fortseller os af og til, at kristendom
men stråks begyndte at antage sig kvinder-
nes sag. 

Ja, til visse, Kristus er den förste, store 
emancipist; — men at det er prsesterne, der 
gjenuem tiderne har vist sig at vsere dein, 
der liar taget op dette Frelserens arbejde, at 
rejse det fortrykte — at det bar värmet de-
res hjerter at lette kvindernes byrder, derom 
lserer historien intet. 

Alvilcle Prydz. 

Vals .  
Ur den outgifna omarbetningen af >En Hatiske*. 

Yndigt at skue 
förstegangslue, 
längster, som mötes i rigeste kjserlighed. 
G uddomsbegavet 
Venus af havet, 
uyskapt på stranden inot förstegangs 

kjierlighed. 

Sommerluftsödme, 
aftenluftrödme 
ånder i sinnene, opglöder sanserne, 
tönerne, takten, 
vaisenet, dragten 
blandes berusende sammen for dan seme. 

Og som hfenderne i keden 
alle mötes, går der strömme. 
Äldre, yngre, alle drömme, 
kjaerligheden, œgteskabet, 
segteskabet, kjserligheden, 
det tilkomne eller tabet. 

Alt, som vi nsevne 
kraft i vor evne, 
en gang har styrtet sig sydeude, glö-

dende 
in i en brusen, 
hvor der var tusen 
magter, som virvlet den; da blev den 

födende. 

Dansen er billedet! 
Farverikt spiller det 
iwd over tvenne i valsens fortryllelse. 
Elskoven har dem, 
tönerne tar dem 
bort fra de andre som i eu ouihyllelse. 

Björmtjerne Björnson. 

I; 

Pyrrhussegrar. 
af 

Stella Kleve. • 

m ärta Ullklo liar kommit till Mont-
reux Ï01' att andas alpluft, dricka 

drufsaft ocli bada i solljus, — liar kom
mit till Montreux ior att dö. 

Hon ligger pä knä i den djupe, liög-
ryggade länstolen och — slapt framåt
lutad, med de magra, gulbleka händerna 
korslagda öfver den snidade karmen — 
stirrar hon ut öfver de skinande zinkta
ken mellan de sluttande gröna trädgår
darne och sjöns vida, blanka blå. Da
garne gå och komma, med vexlande vä
der och vind; — sunnanstormen tränger 
sig hvinande genom Rhônedaleus smala 
remna, p iskar fram väldiga, hvitskummiga 
vågor på det grönblå vattnet; blixtarne 
korsa hvarandra öfver Savoyens alpås 
och regnbyarne slå den rodnande frukten 
från träden ; solskenet väfver öfver sjön 
sin hvitnande väf, blånar vinet, som på 
breda, murade trappsteg sträcker sin skif
tande matta uppåt strändernas sluttnin
gar. 

Dagarne gä och komma, — ångbå-
tarne frusta vid landningsbryggan, bringa 
hundratals främlingar och h undratals kof
fertar till Montreux; den rödhvita flag
gan på hotelltaket viker för den randiga 
amerikanska, denna åter för Brittanniens 
purpurduk, för Rysslands och Frankrikes. 
Dagarne gå och komma, alla Europas 
nationer stämma möte under platanerna 
vid Genfersjön — men de trötta, niörk-
ringade ögonen bakom fönsterpostens ro
sor och clematis se ej det vexlande, bro-
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kiga lifvet dernere, lika tungsinta och 
svårmodiga stirra de ut i fjär ran. Ingen 
af dessa tusendel), som gå ut och in ge
nom den stora murgrönsklädda pelarpor-
ten, ingen enda bryr sig om, ifall Märta 
Ulfklo lefver eller dör. Af alla dessa 
tusentals ögon, som mötas och blixtra, 
som bedja och neka — intet enda söker 
hennes ; ingen enda af alla dessa tungor, 
som aldrig hvila, talar till henne. Som 
ett orörligt, förlamadt hjul i ett jättelikt 
perpetuum mobile är hon ensam midt i 
detta evigt vexlande, kosmopolitiska ho-
tellif: — och genomisad, som förstenad 
i denna tunga, ändlösa ensamhet, tyckes 
det henne, som om förtid, nu och fram
tid småningom Höte sa mman till ett, och 
hela lifvet bredde sig ut omkring henne 
som et'; stilla, disigt haf, utan böljor 
och utan strand — tomt och ödsligt — 
hvaröfver hennes egna trötta tankar så
som vilsedrifna, anskjutna foglar oroligt 
kretsa. 

Dö — ett ord, två bokstäfver — 
det hade hon nu i så många månader 
sträfvat att sätta sig in i utan att lyckas. 
Alltsedan den eftermiddagen hemma i 
Stockholm, då hon i hänsynslös ångest 
äudtligcn hade trängt läkaren in på lif
vet och rigtigt lått reda på, livad han 
egentligen menade med sin »äiftliga dis
position, förvärrad af ett alltför hetsigt 
blod», hade det ordet — de två bokstäf-
verna — icke varit ur hennes medve
tande. Ab, den eftermiddagen ! — Hon 
kunde se sig sjelf •— blek, trotsig, vipp
rätt, med ansigtet mot den kalla, blågrå 
vinterdagen, — den lille doktorn, gni
dande sig uppåt den hvita kakelugnen, 
småleende med sitt kloka, tvetydiga le
ende; och hon hörde replikerna falla 
emellan dem, tunga, dofva, som svarta 
kulor i domens urna. Dö vid tjugofyra 
år ! — Nog visste hon, att der var bröst
sjukdom i slägten, men som barn hade 
hon ju alltid varit frisk, och systern, som 
var gift . . . . 

— Som är gift — ja. Det är . . . det 
är, som sagdt, blodet, det hetsiga blodet — 

Hon skulle ha velat slå den gamle 
mannen, som han stod der med sina 
nedslagna ögon och sitt leende. 

— Hvarenda balnatt, fröken Märta, 
hvarenda dans liai- varit bränsle på elden. 
Och alla de erotiska fantasier — — — 

— Som jag kväft. Hon kunde höra 
råheten i sin egen stämma. 

— Mycket riktigt — som ni »kväft». 
Det är just det tokiga, det. Det har va
rit farliga segrar de der, fröken, — rent 
ödeläggande för en sådan fysik. 

Farliga, dyrköpta segrar — Pyrrhus
segrar ! Hon kunde räkna dem pa fin-
grarne, nämna dem vid na mn, dessa »ero
tiska fantasier», som hon väl betvungit, 
men i en kamp, som kostade all hennes 
lifskraft. Och icke ens nu lemnade de 
henne i fred — in i döden förföljde de 
henne. 

För alla de nätter, då hon ännu med 
dansens feber i sina lemmar, hetsad af 
vinet och männens blickar, i brännande, 
sömnlös ångest timvis hade kastat sig på 
sitt läger. Och om morgonen hade hon 
stigit upp slapp och tung, utan en redig 
tanke i sitt hufvud, nervös, sä att lion 
icke tålde höra ett steg. Hela hennes 
ungdom, hela hennes lif — bara denna 
förtviflans kamp, som absorberade alla 
hennes intressen, förslöade hennes intel
ligens och tvang henne att ständigt vara 
på vakt emot sig sjelf som mot en fien
de. Det var denna cläudiga försigtighet, 
h vilken hon nu hatade som sm -olycka, 
— detta tvetydiga surrogat för dygd, som 
samhället tvingar kvinnan att plåstra öf-
ver alla sina känslor och alla sina intres
sen, ända tills hon blir till ett färglöst, 
osjelfständigt kryp, som aldrig törs taga 
ett enda steg, utan att trefva för sig med 
antenner — och alltid drager sig till
baka. 

Nu såg hon hela sitt lif som i en 
krossad spegel, hvilken ej är i stånd att 
helt och hållet återgifva bilden af ett fö
remål, men som i hvarje skärfva speglar 
en stympad torso. För hennes minne 
dök der oupphörligt upp — än ett an-
sigte, än en figur i en viss ställning, — 
en roddares nakna arm, en solbränd 
nacke under en styf, upprättstående mili
tärkrage, en upplyft fot med skridsko. — 
Och kring sådana motiv växte der små
ningom fram en hel situation — skarp, 
tydlig och färgrik — tills den gled öfver 
i en annan och vek för den. 

Kälkarne knarra och gnissla mot den 
hårdstampade, hala backen — glida blixt-
snabt öfver snön och ett långt stycke 
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fram på den frusna sjön. Gälla stämmor, 
klara skratt klinga genom luften, kall oe ,li 
genomskinlig. Snön ligger tunn på mar
ken, syns nästan knapt på träden; och 
den bruna, vågiga ljungheden på andra 
sidan sjön bryter sig mörk mot den öppna, 
vida himlen — en skarp, krokig linie 
mot allt det ljusa skimret efter sol
nedgången : brandgult, som förtonar i 
blekgrönt, blekgrön t, som glider öfver i 
blått 

Kalken knarrar och gnisslar - hon 
hviner fram genom luften. Bakifriån kän
ner hon lians arm kring sin midja, hans 
hastiga, flåsande andedrägt, hör hans 
järnskodde klack skrapa mot isen. Och 
så gå de åter uppför den långa sluttnin
gen, de andre kälkarne susa förbi dem 
ett varnande rop, ett enstaka ord, en 
strålande blick — så äro de redan långt 
ut på sjön. 

— O, livad jag är trött! Och het! 
Hon kastar sig ned på kälken. — Hör, 
ska' vi inte gå ett litet slag genom sko
gen? Och svalka oss. -— H va' Henrik? 

Så skum vägen slingar sig fram un
der de mörka tallarne, så fuktig och stilla 
luften käns . . . Nu ljusnar det igen — 
från himlen faller der glans öfver de 
smärta, ljusgröna granarne, öfver furor
nas bruna stammar ocli bokarnes terra-
cottaröda löfskrud. In i snåren går det; 
han banar väg och böjer undan gre
narne, trycker sig närmare och närmare 
till hennes sida — tills på en gång lians 
ansigte är tätt öfver hennes, ocli hon ser 
hans ögon fuktigt glänsa i skymningen ... 
Den frusna ljungen skriker under fötterna, 
de sköra grenarne braka och falla om
kring henne, de livassa barren raspa emot 
kinden. Hon hör hans steg bakom sig, 
prasslet i buskarne — och darrande, bäf-
vaude, utan att bry sig om att göra sig 
reda för sin bäfvan, flyr hon som ett 
jagadt djur. 

Det svarta vintervattnet forsar klart 
öfver tufvornas långa, gröna gräs, snor 
sig kring de glatta, gråa stenarne, kastar 
sig fram i hopp och fall, sjunger och lef-
ver. Hon står på den spetsiga stenen, 
lyssnar med tillbakaböjdt hufvud, leende 
åt hans ifver och åt sin egen oförklar
liga rädsla. Der kommer han nu fram — 
hukande sig under grenarne, pelsmössan 

på sned öfver örat — storskrattande, när 
han möter hennes blick. 

- En sâ'n hare! — Är du rädd för 
mig? 

— Rädd! — hon fnyser till. Nej — 
inte en smul ! 

— Nå, hvarför står du då der och 
j vi ckar som en höna på en pinne? Akta 

dig! — Du faller i. 
lian lyfter henne från stenen — lyf

ter henne högt och håller henne fast i 
famn. Blicken brände mot hennes — 
trotsigt, jublande segerviss. 

Hur blodet sjöd och brände i ådr orna, 
hur styrkan jäste i hennes unga kropp! Så 
slappades do knutna händerna och sjönko 
ned längs sidorna — hon slöt ögonen 
och liksom föll ihop under hans kyss. 

— Henrik! —Märta ! Skrik och halloj-
rop genom skogen. 

— Snälla du — hon tyckte sjelf hon 
skämdes för sitt leende och sin forcerade 

| j  röst — livad är det der för kusinsprivi
legier? — 

Han står högt uppe på repstegen —-
armen, bar och muskelknutig, sträcker 
sig uppåt, och handen knyter sig om tå
get. Öfver den vida, lösa tröjan böjer 
sig den blottade halsen fram, och profi
len med sin linieraka näsa och sina half-
öppna läppar står fri och skarp mot luf
ten. Matrosmössan har glidit långt ned 
på nacken, det y f vigt krusiga, röd blonda 
håret glänser med metallglans i det livassa 
ljuset öfver hafvet. 

— Seså Märta, stå nu inte der längre 
och stirra på den der karlen uppe i re
pen, han reder sig nog utan att falla ner. 
Kommendörkaptenen har lofvat att visa 
oss sin egen kajuta. 

•— Jag kommer, Ebba, jag kommer. . . 
Men hon blir stående stilla — på en 

gång har hon mött hans ögon dessa, 
klara, djerfva ögon under de raka bry-
nen. 

Han blir vid att sa på henne — halft 
hånande och misstroget, men dock med' 
en viss dristiga naiv beundran. Och le
ende, utan att en sekund flytta sin blick, 

• c ' 

lutar fröken Märta hufvudet mot masten, 
och i detta nu leker hennes fantasi en 
underlig lek med djerfva, omöjliga tan
kar. 



6 Pyrrhussegrar. 

— Fröken intresserar sig starkt för 
I lottan, tror jag. Eller är det kanske 
utsigten, som gör att ni glömmer er. 

Hon vändor sig hastigt om, röd på 
kinderna, och småler. Ja, hafvet är vac
kert, hon tar hans arm. Vill löjtnanten 
så följa mig ned i kajutan till de an
dra. 

Den breda, raka Lindenstrasse i mid
dagssol — hvit, som mjölad af dammet. 
De späda, högstammiga träden längs kan
terna bilda två mörkare linier, som lång
samt mötas framåt slätten. På ena sidan: j 

villor och hotell med nedfälda randiga 
markiser bakom trädgårdshäckar och ro
senrabatter; på den andra: ängsdalen, j 

genomskaren af d en stilla, blinkande fiod-
krökningen, i ramen af det i långa ra
der utbredda nyslagna höet, — längst j 

borta byn med sitt skinande, spetsiga 
kyrktorn öfver de låga hvita linsen. 

Hon väntar på omnibusen till »Sool-
badhaus» — midt i solbaddet står hon, 
med parasollen uppspänd och båda ar
marne hvilande öfver den lilla gallergrin
den i muren. Hvad järnet bränner ge
nom de tunna spetsarne, och hvad solen 
bränner! — — På den sneda genvägen 
öfver ängen rör sig profilen af en bicycle-
ryttare : ett trikåklädt ben krökt mot hju
lets glittrande stålskenor, en kraftig, litet 
framåtböjd öfverkropp och ett hufvud 
med flat skotsk mössa. Nu viker 
han af inåt Lindenstrasse, rakt i riktning 
mot hotellet. Hon lutar sig längre fram 
öfver grinden. 

— God morgon, fröken ! Han svingar 
sig lätt ned från det höga hjulet och 
stöder armen mot sadeln, medan han 
helsar. 

— Herr v. Steinholz — hon nickar 
och öppnar inbjudande trädgårdsgrinden. 

Hvad der var skuggigt och svalt i 
grottan under almarne — och stilla — 
icke ett ljud, som störde. Replikerna 
föllo tungt och utan udd. Han tog mös
san af, lutade hufvudet mot stenväggen 
och slöt ögonen med en djup suck. 

Hon satt stilla, och blicken hvilade 
styft och mörkt på detta lilla aristokrati
ska hufvud med dess fina, skarpa drag, 
nervösa, rörliga mun och hvälfda, blåa 
ögon. Hon tänkte på den första gången 
hon hade mött hans ögon — stora, svår

modiga, dunkelt trånande, — första gån
gen hon hade hört hans dämpade, sar
kastiska stämma och fängslats af hans 
säkra, smidiga later — hur hon då för 
hundrade gången och kraftigare än nå
gonsin hade sagt till sig sjelf, att hon 
afskydde intressanta karlar, att hon för
aktade dem som stereotypa och banala— 
Heineepigoner ! 

Men denne man, typen för dem alla, 
Bayerns erkände Don Juan, — med sin 
mystiska erfarenhet, som man aldrig visste 
hur långt den räckte, med sin melankoli
ska sentimentalitet och sin sjelf ironiska 
egoism — han »intresserade» henne dock. 
Och så börjades leken mellan de två — 
lika skickliga, lika försigtiga och lika raf
finerade spelare. Detta farliga spel, som 
med sina svindlande chancer, sina oupp
hörliga, oberäkneliga vexlingar, dag för 
dag mattade och ödelade henne både fy
siskt och moraliskt. Och hon kände, hur 
hon dag för dag ökade på insatsen. 

Hon satt och stirrade på 
honom i halfdunklet. Hakan var starkt 
upplyft, halsen blef så lång nedemot den 
nedvikta skjortkragen, struphufvudet bäf-
de sig då och dä upp och ned. Hon 
kände sig tung och slapp, som om hettan 
derutifrån hade stannat kvar i hennes 
lemmar och förlamade dem, men på sam
ma gång hade hon en kittlande inteusiv 
lust att röra sig och handla pä ett eller 
annat sätt. Och ur denna dunkla, allmänna 
drift växte der småningom fram en all
deles bestämd önskan: att få dämpa och 
trycka ned det der, som beständigt rörde 
sig på hans hals. Hon tålde icke längre 
att se det — hon ville hålla det fast med 
sina händer, med sitt ansigte, bara hon 
kunde slippa att se det — 

Han slog upp ögonen och mötte hen
nes blick. Och utan att vända sig, utan 
att ändra sin ställning, sade han högt: 

— Präktigt resväder för mig i dag 
det här. 

Hon var nära att skrika till. Resa? 
upprepade hon tonlöst. 

— Ja, om två timmar. 
Hon kunde ännu höra den kalla, 

gäckande tonen, såg blicken ur de stora 
ögonen — Iivass, lurande, vaksam. 

Hon steg upp. Och i det hon ord
nade spetsarne på sin klädning, sade hon 
i likgiltig, naturlig ton: 
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— Redan? — Så snart Nå, 
lycklig resa då! 

Han böjde sig fram, blek, med ömma, 
bedjande ögon. 

— Ar detta allt, livad ni har att säga 
mig? 

Ilon mötte bans blick, hårdt, stadigt 
— nu begrep bon schackdraget. Garde 
la reine! —- henne tog man icke med öf-
verrumpliug. 

— -Jo, och så tack, naturligtvis, för 
den här augenäma tiden ! 

En stund mätte de hvarandra med 
ögoneu — två spelare, som vid sista dra
get ändtligen genomskåda hvarandra. — 
Men de förändrade icke en min. 

Det är jag, som får tacka. Farväl, 
fröken Ulfklo! 

Solen stiger högre ocb högre på him
len — redan är sjön mera hvit än blå, 
här och der med oregelbundna vattrade, 
Häckar midt i det blanka; rosorna ha 
redan mist sin daggiga friskhet, knoppar 
ha slagit ut och hänga tunga och yppiga 
ned från stjelkarne ; öfver de öppna frukt-
och grönsaksstånden nere vid stranden 
lia månglarne spänt ut sina breda tält
tak. — Märta bar ännu icke lemnat sin 
plats — hon ligger stilla, med öfverkrop-
pen maktlöst tryckt emot det stoppade 
ryggstödet, men hakan har sjunkit ned 
mot bröstet och ögonen äro slutna. Så, 
med ens, rycker hon hastigt till, höjer 
hufvudet och lyssnar — der är en, som 
sjunger på verandan nedanför: 

Je te dirai le grant) mystère : 
L'amour n'est rien, l'amour est tout, 
Le monde sans cette chimère 
Est un cont" à dormir debout. 

En vain mon coeur m'a dit: Espère! 
Voici venir la fin du jour. 
K t j'auiai passer sur la terre, 
N'ayant, rien aimé que l'amour. 

Fröken Märta Ulfklo faller tungt fram-
stupa öfver stolryggen. Barmhertighets-
systern skyndar till, reser henne och läg
ger henne varsamt ned på cliaiselongens 
hvita kuddar. 

— Mademoiselle s'est trop fatiguée 
par cette attitude incommode. Mademoi
selle s'énerve elle-même. 

Den dödsdömda fickan ligger stilla, 
utan att röra sig, medan barmhertighets-

systern pysslar om henne och torkar den 
blodiga fradgan från hennes läppar. Ändt
ligen har det blifvit henne klart, att hon 
ingenting har att hoppas af lifvet och 
framtiden — att det blott är för sjukdo
men, denna allt nedbrytande, förhärjande 
sjukdom, som hon liar sparat sin härliga 
kropp. Och medan minnena alltjämt 
tränga sig på henne, vexla och bryta sig 
mot hvarandra som bilderna i eit kalei-
doskop; medan hennes yrselsmittade fan
tasi, beherskad af en enda fix idé, upp
söker och lösrycker ur hennes lifskedja 
hvarje erotisk episoü, hvarje nedtryckt 
och omintetgjord frestelse och ställer den 
fram som en anklagelse för hennes för
felade lif, hånar hon nu — genom döden 
säker för menniskornas dom i trotsig 
förtviflan sin egen feghet, ångrar bon 
bittert livar möjlighet hon sjelf gjort om 
intet. 

— Il faut être tranquille — tranquille, 
avant tout. Mademoiselle s'énerve elle-
même. 

Literatur. 
Midlerne til Uafhaengighed, en i bok 

form utgifven samling sociala föredrag, år 
1884 hållna i Köpenhamn och Kristiania af 
O. Th. Mejdell. Tryckt i kommission hos 
Alb. Cammermeyer, Kristiania. 

Man ställes här icke precis ansigte mot an-
sigte med den nationalekonomiska och kommer
siella vetenskapens modernaste resultat, sär-
skildt belysta med hänsyn till den enskildes in
tressen. Sjelf antyder förf., att han af praktiska 
behof ledts in på spörsmål, hvilka de lärde el
jest ha för sig sjelfva ; och föreliggande skrift 
är i sanning fri från allt hvad termer och 
vetenskapligt pedanteri heter, på samma gång 
lion dock klart och allsidigt öfverskådar sam-
hällslifvets skilda arbetsområden. Det är dock 
icke några nypatenterade bemlighetsmedel till 
uppnående af ekonomiskt oberoende förf. har 
att bjuda på ; han rekommenderar icke till 
de indolentes och b ekvämes tjenst någon slags 
godtköps- lättvindighets- eller zignenarmetod 
för lyckans vinnande. Nej, det är till de 
»virkelystne» han vänder sig, till dem, hvilka 
äro beredde att på fullt allvar upptaga stri
den i kampen för tillvaron, och åt dessa ger 
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ban en hel del goda råd att taga med som 
vapen i fält, praktiska iakttagelser af stort 
gagn, dem vi litet hvar kunde vara i till
fälle ge akt på, men som i allmänhet gå i 

vår uppmärksamhet förbi; han påpekar stöte
stenar, dem vi k anske upprepade gånger stam
pat öfver, utan att derför bli klokare, ocli 
framhåller först och sist som motto : företag
samhet, energi. 

Mejdell är ej socialist. Han förnekar ej 
vinsten af sammanhållning, men varnar å an
dra sidan för nutidens tendens att öfverskatta 
betydelsen af korporationsväsendet. Man må
ste lära sig att sjelf stå en dust utan att 
nödvändigt ha kamrater vid sin sida. Följ
aktligen blir hans råd: Bruka de krafter du 
har och stå aldrig förlägen, den som har be-
gåfning har kapital. Vidare: var djerf; att 
handla emot reglerna en gång emellanåt kan 
vara det klokaste vi kunna ta oss för. Miss
lyckas vi; livad mer? Den enskilda dumhe
ten är sällan farlig — det är en lång följd 
af dumheter som är farlig. I allmänhet ta
get, är det autodidaktismen, satt i system, 
som herr Mejdell predikar, autodidaktismen 
gent emot auktoriteten, sjelfundervisningen 
gent emot skolkunnigheten. Och hans lifs-
glada uppfattning af tillvaron, hans ljusa syn 
på tingen och särskildt de varma, uppmun
trande ord han ställer till ungdomen, till dem, 
som ännu stå vid början af en bana, äro 
egnade att göra denna hans skrift till en 
lektyr just lämplig i vår tid, då så mycken 
verklig begåfning, så många lefnadskraftiga 
individer sorgligen duka under, vraka sig 
sjelfva af modlöshet, otålighet och förtviflan, 
lätt förklarliga under de kräokningar och det 
förtryck, som oftast uppfylla de unges dåd
kraftigaste ålder. 

K. Å—k. 

Brev til "Framåt" 
Kristiania 27:de sept. 1886-. 

•-c\-ro-
Mil man faa et godt indtryk af vor boved-
yTy' stad, bör man en af disse vakre sep-

temberdage gaa öp paa en af höiderne ved 
byen. Isser vil jeg anbefale en saadan tur 
til den, som enduu gaar med liovedet fuldt 
af sommer, som endnu har ensomheden fra 
fjeld eller hav i sig, og som föler sig be-
klemt mellem disse menneskebörn, eller til 

den, som ikke kan glemme, hvor godt det 
er at möde mennesker, slig som man möder 
dem paa reiser — saadan helt niedmenneske-
ligt, tillidsfuldt og uden kommentar, ikke som 
man möder dem her med paaklistrede vig-
netter eller med kommentatorer, dinglende i 
hselerne. 

Nu, den, som har for glade minder fra 
sit friluftsliv levende i sig, til at föle sig vel 
som borger af Kristiania, eller den, som af 
andre gründe föler sig bittert og grspttent 
stemt mod sin by, bör en dag gaa saa höit, 
at han kan faa se udover by og land og fjord 
og öer og aaser, saa vil han blive en smule 
mildere til sinds. Isser er det de aaserne 
laengst til vest, som forstaar at jage grœtten-
heden bort, de er saa mœrkvserdig kjaskke 
og yndige i linjerne, og saa har de fundet 
paa en maade at modtage l yset paa, som ikke 
er til at modstaa. Som man staar slig og 
ser udover, blir man helt forsonlig stenit og 
glemmer al den vrede, man i aarenes löb 
har fölt mod den stakkers by, lige til sit 
had fra isommer, saa glemmer man det . . . 
det var den förste del af sommeren, ja, förend 
det var muligt at slippe bort, da kan det 
nok vsere, man udtalte sig mindre smukt 
om Norges hovedstad. 

En hovedstad, der om sommeren er mere 
afskyet af sine egne indbyggere, og som i 
fölge deraf har et tristere og ödere prseg end 
Kristiania, er det nok overhovedet ikke gi
vet enhver Europareisende at trseffe paa. 
De fleste tilreisende, man taler med, pleier 
da ogsaa finde, at byen er ligesaa lei at 
vsere i, som dens omegn er henrivende og 
indbydende. Isser klager de over, at der 
ikke findes et eneste behageligt friluftsetablis-
sement, hvor man kan slaa sig ned en hed 
sommerdag. Ja, den samme klage har jeg 
hört af byens egne börn i mange aar, men 
alligevel er der intet gjort för at rette paa 
sagerne. 

Udelukkende i mangel paa sands for at 
gjöre sig livet behageligt tror jeg nu ikke 
vor konservatisme paa dette omraade ligger, 
og de, som mener, at der intet er iveien for, 
at Kristiania, hvis man havde penge og fo-
retagsomhed nok, kunde komme til om som
meren at udvikle et restaurationsliv i lighed 
med det i Kjöbenhavn og mange tyske byer, 
de tror jeg nok forregner sig. Dertil tror 
jeg Nordmsendenes sands for landliv og sjö
liv er for stor. Her, som paa flere omraa-
der, tror jeg det viser sig, at der i vort na-
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turel er enkelte sider, der er i mere over-
ensstemmelse med Englands end med fast
landets beboere. I vor fordringsfuldhed lige 
over for land, og livad det begreb skal rum
ine, tror jeg i det mindste neppe, dannede 
nordmsend overtraeffes af andre end danue-
de britter. Saa langt bort fra by som mu-
ligt, det er lösenet. 

Raa ligger daa hovedgaderne der, tomme 
og liede, og den indfödte, som tager sig en 
tur igjennem dem, bar just ikke synderlig 
grund til at föle sig forfrisket paa sindet. 
Skulde lian nogensinde have svaevet i den 
illusion, at vor hovedstad var en taalelig smukt 
bebygget by, saa gar sandelig ved en saadan 
tur de sidste levninger af bypatriotisk stolt 
hed sin vei. Det er saa underligt med det 
om vinteren, da er der altid, naar man gaar 
gjennem gaderne, et og andet som optager 
en. Der kan vaere haendt noget, som faar 
folk til at slutte sig sammen i smaa grupper, 
eller der kan v00re en afgjörelse i storthin-
get, man gaar og venter paa, eller der er i 
det mindste en del venner og bekjendte, man 
kan mode og tale med. I grunden ser man 
ikke riktig skarpt midt i vintersaesongen, der 
er altid en liden smule »frottement des idées», 
som faar det til at blinke for öinene. Men 
en slig sommerdag, daa ser man med öinene, 
og ikke er det noget vakkert det man ser. 
Hvor tager ikke de bygninger sig ilde ud i 
det grellelys, for nogle dumme former og 
slemme farver! 

Lidt efter lidt, för man ved af det, har 
man saa samlet sammen en fölelse, som 
med et enfemistisk udtryk kan kaldes aer-
grelse, en aergrelse, som ikke bliver mindre, 
fordi man ikke ved, bvem man skal lade 
den gaa ud over: forfaedre eller samtidige, 
kommunebestyrelse eller arkitekter, forarme-
de byggespekulanter eller sneversindede og 
lidet smagsdannede rigmaend. Ja, vidste man 
bare, hvem man skal lade sin aergrelse for 
älvor gaa ud over, fordi de har ladet en ho
vedstad med en beliggenlied saa vakker, at 
det er vanskeligt at finde mage til den, öde-
laegge ved slig uarkitektur og slig prosaisk 
uorden. 

Og som man gaar, kommer der mörkere 
j og tnngere tanker, man .kan ikke lade vaere 

at t senke paa alle dem, som aldrig faar for-
lade byen, for vort: »Alle mennesker er nu 
ude af byen», det er kun en af vore maDge 
dumme, lapsede, aristokratiske talemaader. 

Nei alle mennesker er ikke ude af byen, 
alle de, som arbeider strengest og kjedeligst 
hele aaret, og alle de, som bor i de daarlig-
ste kvartaler, de er netop ikke ude af byen. 
Og der er ikke gjort meget for, at somme-
ren skal kunne blive til forfriskelse for alle 
disse, der bae.rer de tyngste byrder. Der er 
en, som gang paa gang har skrevet om, hvor 
slemt og skjaebnesvangert det er for vor ho
vedstad, at den ikke giver det store publi-
kum lettere anledning til lysere og finern 
glaeder og mere kultiverende stimulanser end 
dem, de nu er nödt at ty til. Det er Ca
milla Collett. Men naar hun har talt bedst 
om det, har man kaldt det kvindelige jammer-
klager, som det ikko var vaerdt, at ltegge 110-
gen vaegt paa. Det var derfor med stor til-
fredssti[leise, ja, med skadefryd var det, jeg 
hörte, at Arne Garborg — en forfatter, som 
ingen skal beskylde for ikke at se med man-
denes öine paa tingene — i et foredrag i 
den frisindede studenterforening om »politi-
styre og personlig frihed» kom frem med de 
samme klager. Camilla Collet og Arne Gar
borg vildo vel de fleste heller stille op som 
modsaetninger end som aandsbeslaegtede, og 
adskillige partier af hans foredrag vilde fru 
Collett neppe fölt sig tiltalt af: Men, da 
han kom ind paa kapitlet om uskjönheden og 
tyngselen, som hviler over vore liovedstads-
forholde, da var meningen tilsidst den samme 
som hendes, og lige indtil stilen og tonen 
saa fik den et bestegtet praeg. 

I det jeg er inde paa at tale 0111 det s tore 
publikums interesse, vil jeg benytte anled
ningen til at skumle over, at udsigterne til 
at faa et nyt theater nu igjen er blevet uende-
lig länge. Jeg under vore efterkommere i 
]0:de led alt muligt godt, men jeg nserer der
for ikke saadan uvilje mod mig selv og mine 
samtidige, at jeg önsker vi hele vort liv skal 
vaere Eödt til at ty ind i det ubyggelige rede 
paa den uhyggelige pläds, bankpladsen kal-
det, naar vi vil have vor träng til dramatisk 
kunst tilfredsstillet. Det nye theaters aktio-
naerer fik tilbud om en tomt: det nuvaerende 
Tivoli, men tilbudet blev ikke antaget. En 
mere bekvemt beliggende pläds kan man ikke 
finde, en smuk theaterbygning der vilde og-
saa i höi grad forskjönnet by en.s nobleste 
strög, saa vilde man ogsaa ved indkjöbet op-
naa den fordel, at man fik ödelagt det meget 
uskjönne og meget mislykkede Tivolietablis-
sement. Det saa ud, som om baade byens og 
den dramatiske kunsts gode aander tilsmi-
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lede os — men tomten kostede peDge, og 
modet manglede. 

Alle de, som elsker dette landet og som 
gjerne vilde, at dets hovedstad skulde v se re 
et vaerdigt centrum, de sorger, hvergang de 
aandelige fordringer skyves slig tilside. Ved 
sit rent ydre kan maaske byen vanskelig no-
gensinde komme til at virke som skjönheds-
vsekker og civilisator udover landet, men der 
findes dog en del betingelser for, a t den, naar 
slyngelaarene först er over, kunde komme til 
at udvikle et fyldigt aandeligt liv. I en le
der i »Dagbladet» for anledningen fremhol-
des det, at vor kunstneriske evne altid har 
vist sig at vsere större end vor tillid til den
ne evne. Det er vist sandt. Men skal vi 
vedblive med paa denne maade at mangle 
tro og mod, saa vil det eugang ske, at det 
maa komme til at gaa tilbage med os og ikke 
frem, om end Kristianias folkemsengde ifölge 
statistiken aar for aar stiger aldrig saa mange 
procent. 

I disse dage er der faldt höieste retsdom 
over Kristianiabohemens forfatter: Bogens 
konfiskation og 60 dages arrest, en betydelig 
formildelse af byrettens dom, der löd paa 90 
dages fsengsel paa almindelig fangekost. 
Da den anklagedes advokat havde atsluttet 
sit, forsvar, optraedte hr J;eger selv som för
svaren Hans forsvarstale udkom allerede dagen 
efter i trykken. Da jeg lseste talen, kom 
jeg til at huske paa, at jeg engang havde 
hört dr Georg Brandes, i en halvofficiel liden 
ordvexel med Hans Jfeger, i en spögefuld 
vendning give ham det raad, at han maatte 
ikke blot vsere from som en due, men og-
saa listig som en slange. Jeg syaes det ser 
lid, som om han villet fölge det raad for äl
vor. Talen er advokatorisk lagt, og åtskilligt af 
den er beregnet paa dommernes politiske 
antipathier. Jeg har för hört hr Jseger be
regne sit publikum, men da paa en langt 
mere naturlig maade. Her ser det ud, som 
om der virkelig er anvendt list. Hr Jsoger 
regner sig selv som hörende til det nye höire 
og gaar stserkt lös paa regjeringspartiet, det 
er vel nok, men han bringer som middel det 
gamle höires slidte udtryk, og det er ilde. 
Talen er forövrig fuld af pathos, den er bedre 
kygge* °g dygtigere end noget af hana tidli-
gere skrifter, ikke desto mindre har den stil
let forfatteren lavere i enkelte mennneskers 
omdömme. 

Det har altid, synes jeg, vseret vanskeligt 
at gaa ind paa, at Hans Jseger er betydelig 

som aand. Han gjör nsermest indtryk af at 
vsere en flad modernist, som paa »tidens 
ström», — den han taler meget om i sin 
forsvarstale — saa godt han kan, basker i 
kjölvandet efter de franske naturalister. Men 
der har vseret noget i hans karakter: dette 
direkte, intense, naive forhold till egen over-
bevisning, som ikke alene har kunnet interes-
sere iagttageren, men som har kunnet aftviuge 
helt uvillige mennesker en slags respekt. 
Men naar en, livis kraft netop ligger i ensi
dighed, en barok ensidighed og enfold, begyn-
der at gjöre fegtekunster ud i det sammen-
satte og mangfoldige, saa kommer han til at 
tage sig tarvelig ud. Det skal man forövrigt 
erkjende, at det maa vsere sserdeles vanske
ligt ikke at tabe fodefieste överfor sig selv, 
naar man blir slig stillet, som Hans Jseger 

J er blevet stillet i det forlöbne aar. Paa den 
ene side en liden kreds af unge disciple, som 

I i ham ser den store profet, og en kreds af 
seldre venner, som finder ham at vsere den 
vserdigste gjenstand for beundring. Paa den 

I anden side vort opirrede bourgeoisi, som er 
saare lidet overlegent i sin betragtning af 
fsenomener og personer. Det har vseret en 
smaalig og modbydelig forfölgelse. Alle, li-
gefra den mest uvidende unge uskyldighed 
til den mest hykleriske gamle libertiner, saa 
bar de vseret med at kaste sten: og har man 
nsevnt hr Jsegers navn uden samtidig at kor-
se sig eller isch'e sig eller sige »reverenter 
talt», saa har man udsat, sig for at tabe sit 
gode navn og rygte. Jeg vilde undskylde 
den, der er gjenstand for al denne opmerk-
somhed, om han kom til at falde paa de tan
ker, at han var noget forbistret interessant 

'! lucifersk noget, og hvor sserdeles förklarligt, 
om han under disse omstsendigheder kommer 
til at tabe noget af sin naturlighed. Under 
forholde som vore skal der overhovedet mindre 
til for at vinde navnkundighed af hvilken 
somhelst art end til at bsere den. 

Förend jeg slntter mit brev, maa jeg 
komme med en henvendelse til »Framåt». 
Paa min reise i sommer var jeg en tid i 
Sverige, et faktum, som jeg ikke skulde be-
svsere Framåts läsere med, livis det ikke var, 
at det hsenger sammen med noget andet, jeg 
har paa hjerte og vil frem med. Nu, jeg 
vovede mig over grsensen og traf der baade 
svenske kvinder og kvinder fra Finland, og 
jeg gjorde den samme erfaroing der som 
ved et tidligere ophold i Danmark: at naar 
»emaneiperede damer» fra de forskjellige nor-
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diske lande modes i disse tider, saa har de 
spsrdeles meget at tale med hinanden om. 
Spörgsmaalet er nu: bürde man ikke begyude 
at tsenke paa at give alle dem, i Sverige, 
Finland, Danmark, Norge, der arbeider for 
og interesser sig for kvindernes sag, anled
ning til at komme sammen til et större möde 
til nse3te sommer? Gjennem private breve 
og samtaler har jeg faaet dette spörgsmaal 
henvendt til mig, og jeg sender det nu videre 
til et större publikum. Jeg faar ogsna nsev-
ne at jeg hört Göteborg som den mest cen
tralt liggende by, foreslaaes som stedet for 
det förste nordiske kvindesagsmöde. Men 
om sted og tid kan man vel blive enig 
senere. Hvad der nemlig först maa undersö-
ges er, om man i vide kredse kan blive in-
teresseret for planen. Gjennem Framåt, me
ner vi, kan vi faa oplysning om en saa-
dan tanke vil möde tilslutning eller ei. Framåt 
maa vsere det bedste mödested for dem, som 
önsker at udtale sig om sagen, og i dets 
spalter haaber vi saaledes at finde svar paa 
vort spörgsmaal. 

Gina Krog. 

(Insändt). 

Några  ord  i  en  dagens  fråga .  
.cTrngen foregående tidsperiod af menniskosläg-

ç£) tets tillvaro torde, hvad angår jemlikhets- och 
likställighetssträfvandenas allmänna omfattande, 
hafva så utmärkt sig som den närvarande. Man 
förfäktar likställighet på alla områden, likställig
het inför lagen, likställighet i fråga om lefnads-
behof och ekonomisk ställning, likställighet i kom-
munala och sociala värf, likställighet i arbete och 
arbetsbelöning o. s. v. — allt detta ej blott i frå
ga om män, utan äfven i fråga om kvinnor och 
män. Jemte det myckna behjertansvärda och berät
tigade i alla dessa sträfvanden drifver man stundom 
sina teorier så långt, att den praktiska tillämp
ningen deraf ej är tänkbar, utan frammanandet 
af svåra missförhållanden. Man förledes sä lätt 
till ytterligheter, derigenom att man hvarken ta
ger, eller ens kan taga, alla till samma fråga 
hörande omständigheter i betraktande. En och 
annan inser väl, att han (eller hon) fordrar för 
mycket, men afskräckes likväl ej i hopp om 
att kunna låta pruta med sig och ändå vinna 
något. Att de öfverdrifna anspråken äfven göra 
de berättigade misstänkta öfverväges mindre noga. 

Likheten inför juridisk lag t. ex. betingas ej 
blott af likhet i förbrytelse, utan äfven af likhet 
i sinnelag, temperament och ekonomisk ställning. 
Likställighet i lefnadsbehof förutsätter ej blott 
likhet i sjelfbevarelsedrift, utan äfven likhet i 

kroppslig och andlig utveckling. Likställighet 
i afseende på egendom såsom arbetets frukt — 
nödvändiggör ej blott likhet i arbete och lön 
eller arbetsvinst, utan fordrar äfven förmåga att 
taga vara på och på bästa sätt tillgodogöra sig 
arbetsvinsten o. s. v. De stora individuela olik-

I he terna tagas i allmänhet i ett allt för lösligt 
betraktande, då man bedömmer sociala missför
hållanden, hvarföre ock såväl teorierna blifva 
ensidiga, som de föreslagna botemedlen oprak
tiska, samt följaktligen icke så fördelaktiga, som 
man i andanom ser dem. Likställighet är i sin 
vidsträcktaste betydelse en omöjlighet på grund 
af menniskornas individuela olikheter. Den be
prisade jenilikheten får för alltid här på jorden 
vänta på sig — ja, i ett annat lif äfven. 

Jin bland de nyare frågor, soin på detta om-
j  råde dryftats, är frågan om lika arbete. Insän

daren skulle utan minsta tvekan godkänna lik
ställighetens berättigande, om frågan endast 

! berö rde förhållandet mellan arbetet och arbets
lönen, men då härmed sammanhänger en hel se
rie af samhälleliga pligtförhållanden synes en 
genomförd likställighet allt annat än fördelaktig. 
Vi menniskor liafva onekligen ej blott skyldig
het att arbeta livar på sitt område samt rättig
het till ersättning derför, utan vi hafva härjem-

. skyldigheter mot samhället och slägtet. Slägt-
upphållelsediiften fordrar sitt likaväl som själf-
upphållelsedriften. Produktions och samhälls
förhållandena hafva nu en gång blifvit sådana, 
att arbetets afkastning, eller med andra ord pro-

! du k temas handelsvärde, i de allra flesta fall ej 
tillåter en höjning af omkostnaderna utan att 
derigenom fördyras, h vilket återigen minskar kon
sumtionen. Det torde för öfrigt just vara den 
omständigheten, alt genom prisbillighet öka åt-

I g ången, som skaffat kvinnan plats såsom aflönad 
I a rbetare. Skall derföre likställighet i lön kunna 

i vinna s, så måste de manliga arbetarnes löner 
sänkas i samma mån, som de kviuliga arbetar
nes löner höjas. Men hvad skulle följden häraf 
blifva? Jo, att arbetslönen nätt och jemt vore 
nog för den enskilde, man eller kvinna, att föra 
en dräglig tillvaro, men otillräcklig för att bilda 
familj eller underhålla hustru och barn. Redan 
sedan långt tillbaka har man vetat, att den eko
nomiska ställningen, eller med ett ord arbets
lönens låghet, är det mest vägande hindret för 

J tidiga äktenskap — hvilka förståndigt inrättade 
torde vara prostitutionens enda botemedel. Huru 
skulle det då gå, om mannens arbetslön vore 

I hälften eller en tredjedel lägre? Detta isynner
het som kvinnan såsom moder och u ppfostrarin-
na ej kan samtidigt uppbära arbetslön af aindra 
till egen familjs behof. Slägtupphållelsedriften 

I k an ej fullgöras, som sig bö r, o ch faran häraf är 
I e j svårt att inse. Härmed är ingalunda sagdt, 
| j  att arbetslönen för någon bör nedpressas så långt, 
j att arbetaren, vare sig man eller kvinna är ur-
j |  ståndsatt att med vanlig sparsamhet, utan offer-
H gåfvor på mode dårskapens altare, föra en or-
j!  d entlig existens. 

Utom detta torde det endast vara genom en 
högre arbetslön kvinnan kan upptaga konkurren
sen med mannen och få del i det praktiska ar
betet, enär med lika lön åt dein båda, kvinnan 
otvifvelaktigt kommer att draga det kortaste strået. 
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Att svinga sig upp till arbetsledare förbjuder 
henne bennes i allmänhet passiva natur. 

Derföre, ärade systrar i tidskrifterna »Framåt» 
oeli »Dagny» m. fl., betanken att I, om eitra 
teorier praktiskt skulle utföras, skulle stänga 
vägen såväl för Kder egen som för mannens kä
raste förhoppning, nämligen bildandet af ett eget 
hem. På samma gång 1 förfäkten lika lön med 
mannen för lika arbete, bören 1 ej glömma att 
eftersträfva att, då I knyten hymens band 
Edra män får sin arbetslön tillökt med den 
I såsom ogifta huden att uppbära, i annat fall 
torde det egna hemmet blifva ett nödens och ar
modets hem. Het är ju Eder mans pligt att 
sörja för Edert och barnens uppehälle m. m., 
och detta torde han ej kunna, då I, genom 
nppskrufvandet af Edra anspråk, bidragen till 
förminskandet af hans arbetslön. Nöjen Eder 
heller med lägre lön än han, vare sig I delen 
arbetet med honom vid kontorspul peten eller an
norstädes. och afsägen Eder en del onyttigt och 
öfver liöfvan dyrbart bjefs och ständiga mode 
ombyten. Att på kommunistiskt och socialistiskt 
vis ondgöras på en och annan slösande penning-
fnrste, som är klädd i yppig drägt och lefver 
kräseliga, är lika kortsynt och tanklöst af kvin
na som af man. Tänk, om han lefdé indraget 
och tariligt samt skrinlade sina skatter, det vore 
för flertalet ännu värre! 1 förra fallet omsätter 
han blott sin rikedom d. v. s. utdelar i småportio
ner åt arbetarne. I)o njutningar, han härigenom 
förskaffar sig. kan blott afnnden harmas öfvör. 

Au revoir 
Bror. 

"En fråga till Dansk Kvin-
desamfund". 

r^p-> 
4L^\et är signaturen Vir. i den danska tid-

ningen »Politiken», som liar ordet: 

jIIvarför anstränger sig icke Dansk Kvinde-
samfund med att hos kvinnorna väcka intresse 
för normaldrägten? 

Hvarföre anordnar icke föreningen ett offent
ligt kvinnomöte, der den låter utställa modeller 
af normaldrägten, och har någon sakkunnig till 
att påvisa den nuvarande drägtens skadlighet 
för helsan och den nya drägtens företrälien både 
i trefnad och ändamålsenlighet? 

Många kvinnor känna besvärligheterna af de
ras nuvarande drägt, men våga icke af hänsyn 
till det sköna at t öfverge den. 

Om dessri kvinn or finge se, huru vackra nor-
maldrägterna kunna vara, skulle de lätt kunna 
vinuas för saken. 

Jag har ett intryck af, att Dansk Kvin-
desamfund och kvinnosakens förkämpar i det hela 
taget verka alltför teoretiskt. De bevisa härs och 
tvärs orättvisan i kvinnans ställning — o ch det 
är nog bra, — men de göra samtidigt härmed 

j ofantligt litet för att hjelpa kvinnorna framåt i 
alla sådana fall, der det endast beror af kvinnor
nas egen brist på mod, att de stå tillbaka. 

Detta skadar kvinnosaken. Så länge man ser 
kvinnorna försumma reformer, hvilka det står i 
deras egen makt att genomdrifva, så länge kan 
ingen få riktig tillit till allvaret i kvinnornas 
åtrå efter framåtskridande, de må nu komma 
med så inånga teoretiska argumenter som helst. 

Frågan om klädedrägten är mycket vigtig, och 
i den behöfva kvinnorna inga andra attrådföra 
sig med än sig sjelfva. 

Männen ha för längesedan bortkastat peruk
tidens löjligheter, fastän de egentligen voro mera 
opraktiska än egentligen helsoskadliga. Men 
kvinnorna trotsa fortfarande i sin klädedrägt 
bekvämlighetens och helsans tvingande kraf. 

Kvinnorna ha icke rättighet att vänta, att de
ras rop om rätt till arbete ska ll verka särdeles 
väckande, då de icke tänka på att skaffa sig en 
drägt, hvilken tillåter dem att arbeta. 

En allmännare utbredning af normaldrägten 
skulle åstadkomma mera godt än många piller». 

Önskeligt vore, att ofvanstående kunde 
verka fördelaktigt på svenska kvinnor, så att 
de t. ex. med mera intresse praktisld om
fattade reformföreningens af den kvinliga klä
dedrägten i Stockholm vackra sträfvanden. 

Som bekant, liöllos två gångar i våras 
här i Göteborg föredrag i frågan af en af 
Göteborgs kvinnoförenings medlemmar, ined 
förevisande af såväl klädespersedlar som 
plancher, utan att det rönte något vidare in
tresse från kvinnornas sida. 

Men allden,stund saken är af verklig vigt, 
får man lioppas, att kvinnoföreningen ånyo 
försöker att intressera den kvinliga allmän
heten för densamma. 

För alla inom handtverksyrken arbetande 
kvinnor borde normal- eller re form drägt en 
vara sjelfskrifven. 

Red.n. 

(Insändt.) 

Till Redaktionen af F ramåt! 
Då Ni tillåtit en pseudonym. »Stella Clev e, 

att med det mest ogenerade förvridande af san
ningen helt käckt påstå i sin artikel om »Efter 
klangs- och Indignationsliteraturen i Sverige», 
att fru Agrells dramer, »enakts, tvåakts, och tre
akts», äro imitationer af Benzons »En Skandale», 
anhåller en af Edra i anmälan omnämda med
arbetare, som ej önskar biiraga till en kvinno
tidskrift, som utan protest intager en sådan upp
sats som den förenäinnda, att få upplysa, att det 
enda drama i den antydda genren, som af fru 
Agrell offentliggjorts eftei »En Skandale», är »En
sam» — och torde ingen med någon kännedom 
om denna författarinnas föregående arbeten ochl 
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med en skymt af sanningskärlek kunna påstå, 
att detta skådespel, som så uppenbart är diktadt 
i samma anda som hennes föregående, skulle vara 

i  en efterklang af >Kn Skandale», hvilken offent
liggjordes alldeles samtidigt med fru Agrells så 

! stark t beslägtade stycke »Dömd». Det skulle 
äfven vara intressant, om Stella Cleve med ett 
enda exempel ville belysa, hvilka stycken hon 
åsyftar ined sin fras, »att herr Benzon skulle för
skräckas, om han finge följa sin egen Karen ge
nom alla namnförändringar och förvandlingar 
ända in i tredje och fjerde led, tills hon blir 
färglös och förbleknad som en skugga.» 

Man har icke rätt att kasta ut sådana beskyll
ningar i luften och gifva sig sken afattdernied 

; trä tta en hel literatur, då man icke är i stånd 
att med faktiska exempel ådagalägga sanningen 
af sina beskyllningar. 

J!ent språk, fröken Stella Cleve! Exempel! 
Fakta! 

Eljest riskerar Ni att blifva liknad vid en af 
I dessa varnartiga gatpojkar, som vid ett upplopp 

springa omkring och kasta in stenar här och 
livar utan afseende på, om de, som bo i husen, 
ha någon del i det, som framkallat revolten. Men 

i en sådan lek är ovärdig den, som vill uppträda 
med anspråk på att kritisera en hel literatur. 

Den som följt mecl från början bör a f an-
i mälan na sett, att »Framåt» är ämnad att 
I vara ett dtsJcussionsblud, och att hvad hvar 

och en skrifver deri, det får han sjelf stå för. 
Detta hindrar visserligen icke, att redak-

I tionen opponorerar sig mot det ena eller an-
Idra, den icke gillar, men redaktionen har 
»icke tagit det såsom sin uppgift att alltid stå 

färdig med att. som man säger, »lägga tårta 
I på tårta.» Den önskar framför allt, att all

mänheten tar del i det skrifna och dras med 
I in i diskussionen. 

Hvad Stella Cleves artikel vidkommer, 
I ha vi verkligen alltjemt väntat på att få höra 
I opposition och vi ha anledning tro, att Stella 
iCleve gjort detsamma. Det är derföre med 
• verkligt nöje vi införa den anonyme bref-

skrifvarens opus och hoppas, att Stella Cleve icke 
[skall undandraga sig att svara. 

Sintiigen få vi tacka den anonyme, nom 
jbörjat med att sätta lif i spelet. En, som 
vi tro, väl behöflig diskussion öfver vår mo
derna literatur kan måhända härigenom åstad-

! kom mas. Redaktionen. 

När och Fjärran. 
»Blå bandet», berättar Svensk häraretidn., 

har anlagts af hela småskollärarinnneseminariet i 
IIVetlanda, Småland, d. v. s. af seminariets före
ståndare, lärarinnor och 25 elever. 

Då »Socialdemokratiska förbundet • i Stock
holm firade årsdagen af tidningen Socialdemokra
tens utgifvande. omnämdes bl. a., att den som 
grundkapital icke haft mer än hundraåtta (108) 
kr. att förfoga öfver. 

Hr Hjalmar Branting talade om de närmaste 
framtid sutsigt erna. H varje ny åsigt, som bryter 
sig fram, har att genomgå trenne stadier: förti-
gandets, förlöjligaudets och förföljelsens. Det för
sta hade socialdemokratien i Sverige numera för 
alltid leinnat bakom sig. Det andra liade den också 
genomgått, och tecken funnes, som tydde på, 

|| at t den nu stode på öfvergången till det tredje. 
! Sverige har i dagarne haft sin första socialist

process, och det blef ve nog icke den sista. Reaktio
nen reser i detta ögonblick sitt hufvud djerfvare 

I än någonsin. Om till nästa riksdag Protektionis
men segrar, kunna vi vänta ett godsegarerege-
mente. Och härmed följer hela den öfriga reak
tionen, den kungliga, kyrkliga och junkerliga. De 
spridda krafterna samlas till ett gemensamt aulopp 
mot folkfriheten. Under dessa förhållanden har so-

! cialismen här, liksom den i Danmark, tills vidare 
att ingå ett förbund med den liberala medelklas
sen. När reaktionens anlopp är tillbakaslaget, 
gäller striden mellan socialism och liberalism. 

* * «5: 

Nutidsmandat. Det har varit ett gammalt 
bruk, att konfirmanderna i Starby i Skåne gått 
till moderförsamlingen Ilöja för att af pastorn 
der få den vanliga undervisningen. För några 
veckor sedan började också nattvardsbarnen i 

I Starby, 14 till antalet, den sedvanliga vandringen, 
I två gånger i veckan, men då föräldrarne märkte. 
: att den vardt för austräugande för barnen och 

derjemte tänkte på, att hr kyrkoherden sjelf icke 
besvärade sig med undeivisningen, utan förbe
redde den genom sin adjunkt, sammanträdde 
de och uppsatte en skrift, hvari de begärde, att 
antingen skulle presten resa till Starby för att 
undervisa barnen eller ock, ifall de skulle gå till 
Höja, (inge vandringarne in alles icke öfverstiga 30. 

Men deras begäran blef icke bifallen. För
äldrarne läto då helt enkelt barnen bli hemma, 
och när denna inställelse hade räckt i åtta da
gar — lästes icke på söndagen den sedvanliga 
bönen för nattvardsungdomen i kyrkan, utau pro
sten uppläste i stället en kungörelse, hvarigenom 
han sammankallade nattvardsbarnens målsmän 
till ett möte för att underhandla oui strejken. 

Något sådant som detta skulle ha snett, i »den 
gamla goda tiden»! 

* * 
* 

Amerikanska prestanekdoter. I olikhet med 
våra andliga pressorgan upptaga ofta de 
kristliga amerikanska tidningarne en mängd 
skämtsamma anekdoter om prester och det kyrk
liga lif vet. 

Se här tvänne dylika: 
En prest hördes under högmässan ifrån pre

dikstolen uppstämma följande ovanliga förbön: 
»Herre, välsigna de af våra tjensteflickor, hvil

ka äro hindrade att deltaga i vår gudstjenst, 
derför att deras herrskap ännu ligga och sofva» I 



14 När och Fjär rati. 

»Det iir e n gifveu regel i min kyrka«, yttrade 
en prest till en annan,» att låta kyrkstöten gä 
och väcka alla dera soin somnat». 

»Då tycker jag», invände den andre,» att det 
vore mera skäl att, så snart några af försam lin
gen somna in under din predikan, låta kyrkstö
ten gå och väcka upp dig — ty då har du varit 
skulden till, att de ej hållit sig vakna». 

« * 
# 

Socialism och mångstyre var ämnet för ett 
af de tal, den norske folk högskolläraren Viggo 
Ullman för icke längesedan höll under ett längre 
folkhögskolemöte på Jylland. Han ville visa de 
ekonomiska förhållandenas nära sammanhang med 
vår andliga tillvaro, och enligt > Vendsyssel Tidn». 
var hans uppfattning följande: 

Vi lida under en samhällssynd — de dåliga 
tiderna — hvilken blott kan godtgöras med att 
det vederfares de små i samhället större rättvisa. 
Talaren betraktademänskligheten som en enda sam
hällskropp, och det gälde, att denna kropp blef allti
genom frisk. En del af den skulle icke försaka och 
en annan del ha föi mycket- Men så förhöll 
det sig nu En del samfundsmedlemmar, nämligen 
arbetarne, de som utförde det hårdaste arbetet, 
få en så jemförelsevis liten aflöning, att de icke 
kunna lefva ett sundt lif på den. 

1 Danmark talas om öfverproduktion af sm ör 
och kött, och så lins der borta i England tusen 
hungriga munnar, som gerna skulle köpa, endast 
de hade något att köpa för. Nej, det är långt 
ifrån öfverproduktion, som är orsaken till do då 
liga tiderna Dessas upphof är deremat arbetav-
nes usla aflöning, ty det är goda tider, då 
man höjer deras inkomst en smula. Om bonden 
fruktar arbetarespörsmålets lösning, så är bonden 
sjelfmördare. Ty endast derigenom, att arbetar-
nes köpförmåga blefve större, kunde bondens 
landtprodukter höjas i värde. 

Socialismen står för bonden som något afskräc-
kande, emedan den sammanblandas med kom
munism och rysk nihilism och annat mera. Men 
socialismen vill icke något annat än skaffa ar
betarne bättre lefnadsvilkor. Den är ett allvar
ligt försök till att omskapa dåliga tider till goda. 
Den fordrar, att lönen för arbetet skall tillfalla 
den som arbetar Och kan något vara riktiga
re än det? Socialismen har ingenting emot pri
vata företag. Men om, som den önskar, staten 
öfvertar arbetet och den kan aflöua bättre, och 
det bör den kunna, alldenstund hela vinsten till
faller dem som arbeta, så är det ju klart, att in
gen arbetare bryr sig om privata företag, som 
t. ex. blott ge '2 kr. om dagen. Socialismen 
är således fredligheten sjelf. 

Församlingslifvet skall icke heller behöfva att 
förlora på socialismen. Det skall tvärtom blom
stra. Religionen användes nu nästan såsom ett 
vapen mot arbetarne, hvilket gör dem hårda till 
sinnet. Men kunna vi skaffa dem, och det är so
cialismen ett allvarligt försök till, bättre ekono
miska omständigheter, så skola de få tid till att 
styrka sitt hjertelif och vara med om sådant, som 
vi nu ha glädje al. Och att socialismen vill upp-
häfva äktenskapet — det är bara prat. Skulle 
den kanske göra det derföre, att den kan skaffa 
mera att lefva af? 

Talarea utvecklade den genomgående orsaken 
till den stora klyftan inom samhället. Det var 
teologien, som predikade, att det var Guds vilja, 
att det skulle finnas både fattiga och rika i verl-
den. Den kristna åskådningen var af alldeles 
motsatt mening. Teologien hade understödt en
väldet och den gaf äfven nu sitt stöd åt det be
stående. Teologien menade, att den starkares 
rätt hade lof att genom den gudomliga försy
nens medverkan utveckla sig i kampen för till 
varou. Teologerna göra i det hela taget Gud 
till ett slags djefvulskt väsende, emedan de lära, 
att allt elände på jorden kommer från honom. 

Talaren höll detta föredrag, emedan han ville 
göra, livad i hans förmåga stod, för att få bonden 
till att se socialismen med litet blidare ögon. 
Den är, hvad der annars kau anmärkas mot den, 
i hvarje hänseende det enda allvarliga försök, 
mail ännu gjort för att mildra det förfärliga elän 
de, som fins rundt omkring en. 

Härmed slutade föredraget. 
I ett senare föredrag behandlade Ullman nor

ska förhållanden och sade då bland annat, att 
nästa år troligtvis skulle medföra åt Norge två 
vigtiga reformer: militarismens afskaffande och 
införandet af jurydomstol. Han omtalade, hur 
folkbeväpningen sedan i närmaste framtid skulle 
organiseras. 1 stället för ett långvarigt demoralise
rande garnisonslif, skulle den unge mannen göra 
sina vapenöfningar hemma. Endast till större 
öfningar skulle manskapet samlas. H var man 
skulle ha sin egen bössa, som alltid vore i hans 
eget förvar. Hvar och en kavallerist skulle ha sig 
häst på statens bekostnad och rättighet att föl
en lägre summa inlösa den vid tjenstetidens ut 
gång. Militärståndet skulle alldeles afskaffas. 

* * 
* 

Drägtreformföreningen i Stockholm hade 
satt ut ett pris af 75 kr., hvilket skulle tillfalla 
den af stadens skomakare, som kunde åstadkom 
ma de bästa hygieniska fruntimmersskodonen. 

Nio prof inlemnades, hvaraf blott tre förtje 
nade att komma i åtanke vid prisets utdelning. 
Dessa, hvilka voro förfärdigade af skomakarne 
N. Forsum, P. G. Pettersson och C. Westerlund, 
ansågo prisdomarne, professorerna C. Heyman 
och C. Wallis samt fru J. Jolin, fastän icke fullt 
motsvarande de i programmet uppstälda fordrin
garne, dock utvisa lofvärda bemödanden att 
framställa fruntimmerskodon, som äro hy
gieniska på samma gång som prydliga. Omnäm-
da tre par skodon brista i högre eller mindre, 
grad deri, att de inre fotlinierna vid skons spets 
divergera för starkt utåt. 

Med anledning häraf ansågo prisdomarrte, att 
priset icke odeladt borde tillfalla någon af de 
täflande, utan föreslogs det, att detsamma måtte 
jemt fördelas med 25 kr. åt hvar och en af dem. 
Det utsatta priset (75 kr.) kommer på grund af det ta 
utlåtande att i tre lika stora summor fördelas mel
lan hrr N. Forsum, Mäster Samuelsgatan 51; P.j 
G. Pettersson, Drottninggatan 49; o ch C. Wester
lund, Lästmakaregatan '27 A. Skodonen skjla 
inom kort utställas. 

* * 
* 
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De jntländskc demokraterna hade för icke län
gesedan ordnat ett stort folkmöte, besökt af minst 
25,000 personer. Mötet afhölls pä »Himmelbjser-
get», en af Danmarks naiurskönaste trakter. 

Bland inånga framstående talare voro äfven 
I lolket ingsmännen Berg, Björnbak och Pingel. 

Den sistniiuide framhöll, att oaktadt der var 
I en del meningsskiljaktigheter inom venstern — icke 
! vidare djupgående — så var der likväl icke som mot
ståndarne påstodo någon splittring. Satte höger
männen sitt hopp till en dylik bland venstermän-
nen, så missräknade de sig betydligt, De sena 
re vore inga tennsoldater, stöpta i samma form. Det 
fans, som sagdt, olika meningar bland dem, men 
der fans också fördragsamhet., och till och med so
cialisterna hade rnan mycket gemensamt med. Han, 
talaren, hade många vänner bland dem, hvilka 

J voro goda, laglydiga medborgare, ocli för resten 
J kände han ingen enda man inom vensteru, som 
! icke underordnade sin person för sjelfva saken. 

Han slutade med att utbringa ett lefve för sam-
! arbe te och enighet inom venstern. 

Björnbak, ifrig fredsvän, yttrade sig om mi-
litarisinen i följande ordalag: »Mycket har måst 

i  torka in i dessa tider och högern gråter. Men 
J det är allt det oväsen, den har åstadkommit, som 

går all verldens väg. Det är åtskilligt deremot, 
som har rotfästatsigoch deribland hatet til militaris-

. men. Det är glädjande, att detta hat är så starkt 
rotadt hos vårt folk. Ju mer de provisoriska 

i vidund erligheterna kommit oss inpå lifvet, dess 
I mer ha vi insett, att befästningssaken vore en 
J olycka för folket. Danmark skall aldrig offras 
j p å militarismens altare! Ned med den!» 

Berg talade om folkskalden Blicher, som var 

I fader till folkmötena på »nimmelbjierget.» Blicher 
var fosterlapdskär. Han tackade visserligen ty
skarne för det goda, de hade tillökat civilisatio 
nen med, men frånbad sig, att Danmark skulle 
bli förtyskadt. 

Han var äfven skandinav. Han sågiettnpr-
! diskt förbund Danmarks enda räddning. Och 

' nu påstår man, att Nordens enda räddning är, 
att Köpenhamn blir befästadt. 

Blicher var vän nf folkbeväpning«! och folk-
högskolan. Genom den sistnämda väntade han, 
att handlingskraften — medels undervisning i 

I modersmåle t och historia — skulle väckas till 
I lif. Och folkhögskolorna ha cckså trots en och 
Kannan brist gjort en välsignad gerning. Nuryn 
'i ka höga vederbörande icke blott pannan och 
j fnyrka på näsan åt folkhögskolan, utan speku-
I lera äfven på hennes fall. Men inga förvräng 
ningar i ett sådant syfte skola kunna tillintet 

! göra folkhögskolorna och deras välsignelse för 
I bonden. 

Talaren påpekade vidare, hurusom Blicher ve 
lat ha skandinaviska folkmöten. Och fick han än 

: icke upplefva dylika, så komma de utan tvifvel 
ändå till stånd. Han hade också en utpreglad 
jämlikhetskänsla och skonade hvarken titlar eller 
ranir. Han ville hjelpa de små i samhället, och 
tanken om en nationaldrägt, för att få en del 
lyx afskaffad, utgick äfven från honom. Ilade 
Blicher lefvat na, hade han näppeligen stått på 
högerns sida. Han hade stått bland folket, för 
livilket han så tappert kämpat i tal och i skrift. 

Vidare yttrade sig talaren om hvilken stor 
hjelp det var, att äfven kvinnan började lifaktigt 

j deltaga i dagens frågor. 
* * 

* 

Tor Hedbergs nya roman skall heta: Judas. 
* * 

* 

Alexander Kjellalids ny berättelse, som inom 
kort utkommer på Gyldendalska bokhandelns 
förlag i Köpenhamn, har till titel: Sne (»Snö»). 

* # 
* 

Ett Ant isnörlifspart i. Aftonbladet berättar: 
I Tennesee, Förenta staterna, har en tilltagsen man 
tillkännagifvit, att han ämnar bilda ett parti i 
ändamål att förbjuda bruket af snörlif. Han kan 

; bevisa, j^tt i Förenta staterna årligen millioner 
dollars utgifvas för snörlif, ungefär hälften så myc
ket som för bröd(?), a tt tusentals menniskor för
slösa sin tid med att tillverka och begagna snör
lif, att obeskrifligt elände förorsakas genom de
ras begagnande, förstörd helsa, huslig olycka, 
äktenskapsskilnad, död och mord, s amt att ota 
liga olyckor öfverftyttas på afkomman genom det 
gagnlösa, barbariska och onaturliga modet att 
snöra sig. Han tror sig" kunna bilda ett politiskt 
parti på denna grundval och yttrar härom: 

»Om under förevändning, att mycken olycka 
i  uppstår genom dryckenskap, lagar stiftas om 

h vad folket får dricka, är det icke heller mer 
än rätt, att lagstiftningen har sin uppmärksam
het riktad på drägten. 

Antisnörlifspartiet behöfver blott handla så
som antibränvinspartiet, så skall det mana fram 
en rörelse, hvarpå motstycke ej funnits i landet. 

* » 
* 

Jonas Lie's nya roman, som är under arbe
te, kommer att få titeln: »Kommendörens döttrar». 

* * 
» 

»Ilen eiisommc» är titeln på Henrik Ibsens 
j  nya 4-akts skådespel, som under innevarande sä

song kommer att uppföras på kgl. teatern i Kö
penhamn. 

* * 
* 

K vinliga studenten, fröken Hanna Linnea Chri
ster-Nilsson ämnar vid Lunds universitet studera 
på lilosofiska graden inom naturvetenskaperna. 
Hon har ingått i Ystads afdelning af skånska 
nationen. 

• * 
* 

Judeförföljelsen i Kyssland, Odessa, 18 sep
tember. Med an ledning af ett ministeriell dekret, 
har det beslutats, att samtliga utländska judars 
verkstäder skola stängas, och att omkring 9,000 
judiska arbetare skola förbjudas att arbeta. 

* * 

Så går det, när inan af »kvinligliet» tviltar 
pä sina rättigheter. Öfveruppsyningsplatsen 
vid barnbördsliuset i Bordeaux var för någon tid 
sedan ledig. Hvarje med ordentligt diplom för-
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sedd läkare kunde söka den, och dcrföre gjorde 
fröken Mesnard, praktiserande läkare i staden, 
det också, men uteslöts, emedan hon var kvinna. 

Då hon instälde sig för fakultetens senior, föll 
hon af ren anspråkslöshet på den ödesdigra tanken 
att fråga denne, oin det ginge an. att hon såsom 
varande kvinna aspirerade till platsen. Hennes 
tveksamhet och osäkerhet kommo naturligtvis 
vederbörande väl till pass. Han önskade henne 
i manlighetens intresse så långt som pepparen 
växer och förklarade henne me i största tillmö
tesgående inkompetent. 

Saken har sedermera behandlats i >le Droit 
des femmes», h vars redaktör af intresserade kviu-
liga prenumeranter fått mottaga den ena harmsna 
utgjutelsen efter den andra öfver doktor Mesnard's 
missöde. Ett par af dessa skrifvelser har han 
offentliggjort i sin tidskrift, och han lofvar äfven, 
att inte låta saken aflöpa utan gensilgelse. Uau 
har sina planer, säger han. 

• • 
* 

Militarism kontra socialism. Höga veder
börande lia förbjudit de belgiska soldaterna icke 
blott att hålla, utan också att läsa de två socia
listiska tidningarne: Le Peuple och Vooruit. livar 
och en soldat, hos h vilken en af dessa tidningar 
påträffas, blir straffad. 

* * 
* 

Anmärkningsvärd kongress. En internatio
nell, antisemitisk kongress har — skrifver Afton
bladet — i början af denna månad sammanträdt 
i Bukarest oc h fattat följande resolutioner: »Ju-
darne anses ovärdiga att få vistas bland de öf-
riga folken i Europa. Tills nian blir i ståud att 
förjaga dem från de europeiska staterna, ålägger 
kongressen sina anhängare i Rumänien, Frankrike, 
Ungern och öfriga stater att begära af sina re
geringar och representationer, att inga rättighe
ter, icke en gång under form af lån af staten 
eller kommunen, beviljas judarne: att judarne icke 
få bekläda något af staten eller kommunen atlö-
nadt ämbete eller någon befattning i banker, för
säkringsbolag etc.; att ingen egendom får afvttras 
åt judar och' att dessa icke tillåtas att arrendera 
jord, hus eller kvarnar; att judarne förbjudas att 
innehafva restauranter, hotell, kaféer, ölstugor, 
brännerier, vinkällare och att vara bagare, krydd-
krämare, spanmålshandlande, läkare och apote
kare; att prester af i.lla konfessioner böra upp
manas att sprida dylika åsigter bland sina för
samlingsbor. Alla nationer, som gilla kongres 
sens beslut, böra försöka utverka af sina rege
ringar, att lagar i ofvan nämda syften antagas, 
och för detta ändamåls vinnande böra föreningar 
bildas, som anordna masspetitioner till de re
spektive regeringarne«. 

* * 
* 

Tjuren, som i lojalitet iifvcrgick både nord-
stjernc- ocli vasariu.'are. Nät konungen på 
landtbruksmötet i Halmstad med egen hand — 
alldeles som han ibland gör med »Vasen» och 
»Nordstjernan» — utdelade andra priset för en 
synnerligt stor och vacker tjur, föll djuret — 
större lojalitet än Vasa- och Nordstjerueriddarnes! 
— på knä framför majestätet och förblef öd

mjukt i denna ställning, tills en vink af högst 
den sammes egen hand gaf det tecken att resa 
sig. 

Tjurens vårdare, med mjölkpigan som kung, 
hade under lång tid inöfvat debutanten. 

• * 
* 

Ny svensk tidskrift ined kvinlig redaktör. 
>Smäskolewinnen•, en månadsskrift, som utgifves 
af småskollärarinnan, fröken Maria Nyström i 
Tumba, utsänder sitt förslå nummer i med iet af 
oktober. 

* • 
* 

Socialismen i Sverige. Till danska »Demo
kraten» skrifves bl. a . fiån Göteborg: 

»Socialismen i Sverige går nu framåt med raska 
steg. i Stockholm räknar förbundet omkring 
800 medlemmar; här i staden är föreningen i 
ständig tillväxt, och i flera svenska städer lia på 
sista tiden bildats nya föreningar och klubbar. 

Tidningen »Social-Demokraten» som började 
utgifvas i Stockholm i slutet aï förra året, utgår 
nu i 5,000 ex emplar, och det är meningen att ut
vidga den till daglig tidning. Tidningeus redak
tion är redan vald. 

Här i Göteborg ha vi tänkt att utge en 
egen tidning, men vi vilja icke börja dermed, 
förrän stockholmstidningen icke mer behöfver 
vår hjelp Går socialismen framåt, så som den 
gjort det sista året, så skall det icke dröja länge, 
innan Sverige har ett starkt arbetare parti. Der-
före: Lefve socialismen!» 

IX X E H Â L L: Alviläe Prydz: Nogle Beimerk-
ninger. — Björnstjeme Björnson: Vals (poem).— 
Stella Kleve: Pyrrbussegrar. — K. Ä—k: Litera
tur. — Gina Krog: Brev til »Framåt» (fra Kri
stiania). — Bror: Några ord i en dagens fråga. 
»En fråga til Dansk Kvindesainfund». -—Till re 
daktionen af »Framåt»! — När' och Fjärran. 
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REDAKTIONEN. 

Ny göteborgsroman! 
I sista numret af tidningen ''Ooteborg" är påbörjad en ytterst 

spännande och intressant roman med titel: 

Brottslingens dotter. 
Roman ur göteborgslifvet 

af 

X a. 

Ingen romanläsare bör försumma att läsa denna roman, som genom 

de mäst spännande scener låter oss blicka in i göteborgslifvet i slutet af 

förra århundradet. 


