
Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla 
tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera 
texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka 
korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt 
jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

This work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed 
texts have been OCR-processed and converted to machine readable text. This means that you 
can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-pro-
cess correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the 
images to determine what is correct.

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
13

14
15

16
17

18
19

20                                                
21

22
23

24
25

26
27

28
29

30
C
M

0
1

2
3

4
5

6
7

8
9

10
11

12
IN
C
H



T I D S K R I F T  F Ö R  F R I  D I S K U S S I O N  

Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. 

Ansvarig utgifvare och 1 Pris : Kr. 3,50 pr år. II 

N;ol9&20 J redaktör: November. 1888. 
Alma Breinholm-Åkermark, y Tredje årgången. 

To Romerinder. 
«Rf àr jeg lov at presentere Dem to Romer-

'nc'er ' ^are sådan en passant, ikke 
foL'di der er noget sserskilt ma;rkeligt 

ved dem. De har aldrig veeret omtalt i avi-
serne, ikke har de fået nogen medalje, aldrig 
har nogen digter sunget deres pris, og selv 
vilde de blive slagne af rsedsel, om noget så
dant skulde heende. 

Signora Maria 
heder den ene. Ilun er enke, har vœret 
meget vakker og er i grunden så endnu. Hun 
lever vaesentlig af at udleie vterelser til skandi
naver, isaer kunstnere af alle slags. 

For en god del år siden kom der en sådan 
kunstrier og bankede på hendes dör. Han 
havde boet der för, men kunde ikke nu få 
pläds, då alle vserelser var bortleiede på et 
neer, og det var ham for dyrt. Signora Maria 
kunde ikke slå af på et så fint vserelse, som 
hun altid var sikker på at få godt betalt, når 
först strömmen af forestieri indfandt sig i 
Roma lidt senere ud på hösten. Deri mod 

hjälp hun kunstneren til andetsteds at få et 
billigt vserelse. 

Kunstneren reiste om en tid sammen med 
en ven til Napoli. 

En dag bankedes der igjen med dörham-
meren på signora Marias dör. Da hun luk-
kede op, stod kunstneren for hende, — så 
syg og elendig, at han måtte stötte sig mod 
murvseggen for ikke at falde. 

Signora Maria gav et skrig: 
»Men min Gud, hvordan er det med Dem, 

signorel» 
»Jeg er meget syg, signora Maria, en meget 

farlig og smitsom sygdom — kopperne, — 
jeg har ikke en soldo, — min ven döde i 
Napoli, — jeg tsenkte om her kanske var en 
Iandsmand — — som kunde hjeelpe mig til 
at komme på hospitalet — — —» 

»På hospitalet vil De dö. Det var rigtigt, 
at De kom hid til mig. Kom ind!» 

»Men, signora Maria, förstå, hvad jeg siger: 
sygdommen er farlig, smitsom, —- den holder 
alt på at bryde ud, — min ven er död 
deraf, jeg vilde bare — — —» 
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»Kom ind, siger jeg ! » 
Varligt men besternt greb hun ham og sköv 

ham ind. 

Efter hvert som hendes leieboere kom 
hjem om kvelden, meldte hun dem, at hun 
havde taget en koppepatient i huset. 

Stor forfserdelse og vildflugt. 
Der blev svsert stilt i signora Marias leilig-

hed. Alle leievserelserne stod tomme und-
tagen et. 

Der sad hun nat og dag ved den fremme-
des sygeleie, skjönte ikke, hvad han i vil-
delse talte i det fremmede sprog, skjönte bare 
hans lidelse, veg ikke fra ham, för han var 
helbredet. 

En prövede en gang at give hende nogle 
lovord for dette. 

Hun löb leende fra ham og sagde med en 
let, afvisende gestus: 

»Niente, niente, signore!»*) 

Filomene 
heder den anden eller med fuld titel: signo-
rina Contessina Filomene — og så det adelige 
navn bagefter. Hun er nemlig grevefröken af 
god, gammel italiensk adel. 

Hvordan vel en sådan italiensk grevefröken 
ser ud? 

Flöiel, silke, kniplinger, fyldig, slank figur, 
fint Romerinde-ansigt, mat olivenbrunt med 
ferskendun, store, mörke, värme öine, slige, 
som man kan blive vanvittig af at se ind 

Nå ja, sådan så hendes niece ud engang, 
da hun kom der på visit. Men det var 
Contessina Filomene, jeg skulde presentere: 

Brun, fillet, löst hsengende klsedeskufte, 
skjört af ubestemmelig farve, ellers i slsegt 
med kuften, på födderne sko, som vistnok 
engang havde vseret hele, håret mörkt, pjusket, 
figuren liden, spinkel, ansigtet ligeså med et 
par blanke, strålende, venlige öine. Sådan 
så hun ud inden döre. 

Når hun viste sig på gaden, var hun lidt 
finere, i et slags sort overtrsek, hat og et gam
melt slör. 

Ingen tjenstepige her hjemme vilde finde 
sig i at gå i en slig dragt, nei ikke engang, 
når hun skulde skure. 

Intet menneske, der var sammen med Fi
lomene i to minuter, vilde tvivle på, at han 
havde en dame for sig. 

Det var, sagdes der, gået ud med familien, 
som med så mange italienske adelsfamilier, 

*) Det er ingen ting, min hene! 

så den gamle Contessa, efter at hun var 
blevet enke, tilligemed datteren havde måttet 
slå sig igjennem ved at tage mod leieboere. 

Der fandtes ingen tjenstepige, s å Contessina 
Filomene selv redte op sengene, feiede gulvet, 
löb erinder osv. Alt dette uden en sur mine, 
aldrig med dette udtryk af hengiven lidelse, 
der uvilkårlig vsekker medynk, aldrig med 
den fine, egoistiske dames adsprethed, når 
hun er nödt til at »nedlade» sig, — altid 
livlig, kvik og ferm, altid med blide, strå
lende öine, altid med det lysende smil og de 
venlige ord, aldrig träet, altid på fserde. 

Og dog — også hendes öine kunde vsere 
tilslörede, kunde glinse af tårer — ikke over 
hendes egen livsskjsebne, i hvert fald ikke, 
når du så det. Men var du bedrövet, led du 
åndeligt eller legemligt, og Filomene fik vide 
det, — og det fik hun i regelen, for hun var 
slig, at man ikke godt kunde lade vsere at 
sige hende det, — ja så fik du se hendes 
tårer. 

Og den, hun så först havde fået kjser, — 
Gud skal vide, der skulde ikke stort til for 
det, — ham eller hende glemte hun aldrig. 

Da jeg iår anden gang kom til Roma, fik 
jeg af en dame, som nöie kjendte Filomene 
og hendes familie, vide, at det slet ikke var 
nödvendigt, at hun gik så fillet klaedt eller 
underkastede sig alle disse savn. 

Det var en bod, hun frivilligt havde på
lagt sig selv for at hjselpe til at frelse de 
protestanter, som hun hade Isert at kjende og 
elske. 

Hun havde det håb, at Gud vilde tage mod 
dette hendes ydmyge offer, et offer, hvorom 
hun aldrig nsevnte et ord. 

Jeg ser, jeg har hele tiden brugt fortiden. 
Det er skeet ganske uvilkårligt, kanske fordi 
lille Filomene med sin store kjaerlighed pas
ser så lidet ind i nutiden. 

Kristian Glöersen. 
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Till fällan pa gatart. 

(Efter finskan.) 

kvem bjöd dig, stackars källa, 

^ Bland gatans grus och sand 

Ois tittaret tyköösi 
Kes'öillä kulkentet 
Ja lempeä sinussa 
Salassa kylpeneet ! 

Oksanen. 

,-^vem bjöd dig, stackars källa, 

Bland gatans grus och sand 

Din klara bölja gömma, 

Att kväfvas efterhand? 

Här går du tyst och ensam 

Din stilla, sorgsna gång, 

Här lyss i kvällens skönhet 

Als ingen på din sång. 

Hvar dag, när gatan sopas 

Och spolas ren från dam, 

En sky af grus och stenar 

Mot dig man vräker fram; 

Här, ringa och föraktad, 

Du blott en rännsten är, 

Som ej har Iof att spegla 

En solens stråle skär. 

Ner i det svarta kärret 

Vid skogens mörka bryn 

De sist. d ig skola jaga, 

Att dränkas helt i dyn ; 

Der tänds ej dagens stjerna, 

Ej nattens silfverljus, 

Och inga fagra blommor 

Stå der i furors sus. 

O, om ditt öga öppnats 

I vildskön ödemark 

Bland tavastländska tallar, 

I jettefurors parkl 

Der hade vandrarn hvilat 

I svalkan vid din strand 

Och hemtat ur ditt sköte 

En läskedryck ibland. 

Och om uti Karelen 

Din barndomsvagga stått, 

Om dagens gryning spegla 

I Savolaks du fått, 

Nog hade granar gungat 

Kring dina stränder då, 

I hvilkas gröna toppar 

De gyllne gökar slå. 

Trollkarlar skulle kastat 

Uti din helsoflod 

Båd silfver, guld och perlor 

Och mången rik klenod ! 

Och bygdens väna tärnor 

Så mången sommarnatt. 

I dig sig hemligt badat 

Till skönhets gyllne skatt. 

Men stackars liten källa, 

Bland gatans grus och sand 

Din klara våg förrinner 

Och kväfves efterhand ; 

Här, ringa och föraktad, 

Du blott en rännsten är, 

Som ej har lof att spegla 

En solens stråle skär. 

Fogel Blå. 

T t i e o r i e r ,  

En Skitse 

af Ingeborg Gerstenberg-Müller. 

un havde lagt sin Livsplan, hun haa-
bede ikke paa det uventede, det ufor-
modede, det vidunderlige. Hun vilde 

selv bryde sig en Bane, ved sin egen Energi 
ksempe sig frem og hœvde sin Pläds i Til-
vœrelsen, hun vilde ikke först ved en Mand 
blive til noget, som et Nul, der kun faar Be-
tydning ved Enerne, der seettes föran. 

Gyda vidste, hvad det var: at ville; vidste, 
at ethvert Maal, enten det er sat lavt eller 
höjt, krajver Vilje og Udholdenhed for a t naas. 
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Saa tog hun Lsererindeexamen med en fin 
förste Karakter, og hun fik Anssettelse ude 
paa Landet. Hendes Virksomhed tiltalte hende; 
med Liv og Lyst gik hun op deri, og hun 
indrettede sit lille Hjem smagfuldt og hygge-
ligt, thi hun havde en egen Gave til at göre 
alt hvad hun foretog sig, alt hvad hun rörte 
ved, tiltrsekkende og smukt. 

Hun trak Vejret let og frit; hvor det var 
godt saaledes at vsere uafhœngig, ikke at skylde 
nogen noget, kun at stole paa sig selv. 

Der var saa smukt, der hvor hun boede, 
store Skove og klare Söer, her vilde hun til-
bringe sit hele Liv, thi hun vilde aldrig gifte 
sig, aldrig give Afkald paa s in Frihed. Kser-
lighed laa heller ikke for hende, hun forstod 
sig kun paa Venskab; se, der var nu Land-
inspekteur Storm, som ejede det smukke lille 
Sted paa den anden Side af Skoven, hun 
havde kendt ham i leengere Tid, men det var 
kun en rolig, venskabelig Fölelse, hun fölte 
for ham, og dog var hun sikker paa, at mangen 
anden Kvinde vilde have fundet Storm meget 
tiltrsekkende med hans höje bredskuldrede 
Skikkelse, hans karakterfulde Hoved med de 
livlige blaa 0jne, der vidnede om godmodigt 
Lune blandet med tungsindigt Älvor. Hun 
plejede at möde ham om Aftenen, naturligvis 
ganske tilfseldigt, naar hun trset af Dagens 
Anstreengelser gik sig en rask, forfriskende 
Tur gennem Skoven og Engene. 

Saa fulgtes de gœrne sammen et Stykke, 
längs den smukke Skovvej, hvor Trseernes 
bladrige Grene i yppig Fylde lukkede sig om 
dem, og kun lod Solens sidste rödglödende 
Straaler trsenge ind i skinnende Pletter, mens 
Myggene surrede og dansede i Svserme, og 
Köernes Brölen löd dsempet gennem Aften-
1 uften. 

Og de talte sammen om mängt og meget, 
medens han nu og da med et hurtigt beund-
rende 0jekast betragtede hendes ranke fint-
formede Pigeskikkelse og det kœkke lille Hoved 
med Blikkets livligt vexlende Spil. 

Han fortalte hende om sit foregaaende Liv, 
om dets Glœder og Sorger, thi det havde 
ikke vEeret al Glsede. Slorm var Enkemand 
og havde vœret det i fiere Aar, han var ikke 
saa ung lœnger. 

I sin Ungdom havde han truffet en Kvinde, 
som han havde elsket og giftet sig med. 
Msendene gifter sig ggerne af Kœrlighed, — 
og Kvinderne, ja de gifter sig meget ofte, 
fordi det er den nemmeste Maade at blive 
forsörget, paa. 

Storms jEgteskab havde vœret en bitter 
Skuffelse for ham. — Maaske det var derfor, 
han var en saa ivrig Ven af Kvindeemanci-
pationen, thi, som han ofte sagde til Gyda, 
der var ingen, han havde större Agtelse for, 
end en Kvinde, der selv sögte at skabe sig 
en Livsstilling og ikke behövede at sidde og 
vente paa at blive gift. 

Og Gyda sympathiserede i et og alt med 
Storms Auskuelser, de havde de samme frie 
Ideer, det samme vide Livssyn, de kunde 
aldrig blive trsette af at tale sammen. 

Og saa en skön Dag blev de gifte. — Gyda 
saa sig om i sit ny Hjem med en Fölelse af 
svimmel, undrende Lykke. Var det virkelig 
hende, der aldrig havde troet at kunne föle 
Kœrlighed? — En anden Lsererinde blev an
sat ved Skolen, og der begyndte et helt nyt 
Liv for den unge Fru Storm. 

Mand og Hustru elskede hinanden og for-
stod hinanden saa godt. Deres iEgteskab 
skulde vœre bygget paa Frihed, Lighed og 
godt Kammeratskab, det skuldo vrere aandel igt, 
det vil sige saa aandeligt, som et iEgteskab 
overhovedet kan vœre, thi Erik Storm troede 
ikke paa den platoniske Kœrlighed. — Og de 
fortsatte stadig deres Diskussioner over Tidens 
brandende Spörgsmaal. — Kvinden skulde 
have samme Opdragelse som Manden, lsere 
det samme og have de samme Rettigheder. 

Mand og Kvinde skulde stilles paa en mere 
lige Fod, hun skulde fordre det samme af 
ham, som han af hende, thi var det ikke 
skœndigt at tœnke sig, at en Mand kunde 
tillade sig alt og dog stille de strengeste, mest 
skaanselslöse Fordringer til en Kvinde. 

Men naar saa Gyda gik vel vidt, blev vel 
streng i sine Krav, begyndte Storm at blive 
lidt betœnkelig og var glad, naar hun i det 
mindste vilde indrömme ham, at man dog 
maatte holde Mœndene lidt til gode paa Grund 
af deres Naturs Skröbelighed og de mangfol-
dige Fristelser, Livet förte med sig for dem. 

Men et var de fuldt ud enige i, det var, 
at Samfundet, som det nu fandtes, behandlede 
Kvinden oprörende uretfserdigt. Manden havde 
alle Friheder, Kvinden derimod nœgtedes alle, 
men naar han ustraffet kunde fölge sin Natur 
og sine Tilböjeligheder, havde hun saa ikke . 
Ret til at fordre en mildere, mere skaan-
selsfuld Dom; kunde hun saa ikke vente Und-
skyldning og Tilgivelse i en lagt videre Ud-
strœkning, end der nu tilstodes hende? 

Og efter endt Diskussion kyssede de hin
anden og smilede veltilfredse, thi alt dette '' 
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vedkom jo egentlig slet ikke dem, og det er 
saa herligt at dröfte og afgöre Tidens store 
Spörgsmaal, naar man selv staar udenfor og 
ikke er Part i Sagen. — Saa en Aften lige 
som de var i Fserd med at gaa ud paa deres 
saedvanlige Aftentur, fik de Besög af Praestens 
gamle ugilte Söster; de var ikke videre op-
byggede af Visitten, men maatte göre gode 
Miner til slet Spil. 

Munden gik uafladeligt paa den gamle, 
snakkesalige Jomfru; hun snakkede om Vind og 
Vejr og om alle Naboernes Forhold. »Jeg kom
mer lige fra Petersens',» sagde hun i Samta lens 
Löb, »de har faaet saadan en söd lille Dreng, 
ja De husker vel nok den unge Fru Petersen, 
hun blef gift, lad mig se netop den Sommer, 
den unge Kunstner, eller hvad han nu var, 
laa her ude, ham den smukke Fyr, jeg saa 
ofte mödte Dem med, kaere Fru Storm,» og 
hun sendte i det samme Landinspekteuren et 
hurtigt Blik fra Siden uden at standse sin 
Tales Ström et 0jeblik, — »vi troede saa-
maend alle, der var blevet et Par af D em, lille 
Frue og ham, ja det var den Gang, men hvad 
blev der af ham siden?» 

»Han rejste bort,» svarade Gyda kort, og 
lidt efter tog den gamle Pige Afsked m ed det 
unge Par. 

Gyda stod ubevaegelig ved Havelaagen og 
stirrede drömmende ud for sig, hendes Mand 
iagttog hende skarpt, ingen af dem talte et 
0jeblik. 

»Hvem var han, dette Menneske, Fröken 
Brun omtalte, hun saa ofte havde set Dig 
med?» spurgte Storm lidt efter, og hans 
Stemme löd saa besynderlig fremmed, »og 
hvorfor har Du aldrig talt til mig om ham?» 

»Aa, jeg har ikke taenkt paa ham,» svarede 
Gyda, medens hendes Blik endnu stirrede ud 
i det fjaerne, »ellers havde jeg vel nok om-
tall ham. Han elskede mig, ingen har elsket 
mig saaledes, og han var saa smuk, smukkere 
end han kunde ikke Graekernes Apollo have 
vaeret. » 

»Ja saa, — og Du?» 

»Jeg?» hun löftede hurtigt 0jnene og saa 
paa sin Mand, »jeg forstaar Dig ikke,» sva
rede hun lidt köligt. 

»Det vil vel sige, Du vil ikke forstaa mig, 
men Du vil maaske vaere saa god at sige 
mig, hvem denne Mand var, og hvorl edes D it 
Bekendtskab til ham var, siden han opholdt 
sig her ude og saa ofte saas i Dit Selskab?» 

»Jeg betragtede ham som min Ven,» sagde | 

Gyda kort, medens det hede Blod begyndte 
at farve hendes Kinder. 

»Din Ven, hm, jeg vidste ikke af, at Du 
havde haft Venner, Du ved, jeg tror ikke paa 
Venskab mellem Mand og Kvinde, men hvem 
var han? Hvorfra kendte Du ham? En Mand 
har vel Bet til at vide Besked med sin Hustrus 
Fortid. » 

Han talte roligt, men hans 0jne havde et 
usaedvanligt Udtryk, og han var lidt mere bieg, 
end han plejede at vaere. 

»Fortid,» hun rettede sig rask i Vejret, og 
hendes 0jne lynede, »hvor den klaeder Dig 
nydeligt denne Selvherskermine, » vedblev hu n 
spottende, »men Du glemmer vist, at jeg den 
Gang ikke kendte Dig og altsaa ikke skyldte 
Dig Kegnskab for mine Handlinger, og det 
gör jeg heller ikke nu, thi skjönt min Frem-
tid tilhörer Dig, er mit foregaaende Liv min 
egen Ejendom.» 

»Mener Du det, — men det er ikke min 
Opfattelse, og jeg vil vide, hvorledes Dit F or-
hole til denne smukke Fremmede har vaeret, 
og hvem han var.» 

»Du vil, det var ret, men jeg vil ikke 
svare paa Spörgsmaal, Du ingen Ket har til 
at for dre besvarede. » 

Hans blaa 0jne bleve mörke af tilbagetraengt 
Vrede og Utaalmodighed. 

»Du vil ikke svare mig, saa vil det blive 
Din egen Skyld, naar Du vsekker hos mig en 
Tvivl som,» — 

»Som, — bliv kun ved,» og hun saa i 
Vejret med et trodsigt Udtryk i sine klare 
0jne, »men hvad er det saa, Du vil vide? At 
han opholdt sig her ude for saa lsenge som 
muligt at vaere i min Naorhed, og at jeg saa 
ham og t alte med ham hver eneste Dag; havde 
jeg maaske ikke Lov der til?» 

»Og hvad mere?» spurgte han hurtigt uden 
at se paa hende, »lad mig faa alt at vide, 
thi der har vel vacret mere.» 

»Nu vel,» vedblev hun i samme trodsige 
Tone, »selv om der havde vœret mere, meget 
mere, hvad vedkommer det saa Dig? Har 
Din Fortid vaeret saa ren og pletfri, at Du 
kunde have nogen Ret til at dömme andre. 
Selv om jeg havde elsket ham, denne Mand, 
selv om jeg havde givet efter for min Kaer-
lighed, kunde Du saa have nogen Ret til at 
dömme mig? Naar en Kvinde fölger sin Til-
böjelighed, saa er det en Forbrydelse, naar 
en Mand derimod har hundrede iEventyr, 
med hvilke Hjasrtet intet har at göre, saa er 
det kun tilladeligt og naturligt, er det Ret? 
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Skal vi da aldrig komme ud over disse for-
seldede, mosgroede Tilstande? Vi Kvinder 
fordrer ikke en umulig, unaturlig Renhed og 
Kyskhed af Manden, men vi fordrer som vor 
Ret en skaanselsfuldere Bedömmelse.» — 

»Hold op, det er nok,» og han gik teet hen 
til hende og greb hende haardt i Armen, »Du 
gör mig gal,» hviskede han hasst, »lad mig 
faa Sandheden at vide, hvem er Dji ? Har 
jeg virkelig taget saaledes fejl af Dig, som 
jeg elskede saa höjt?» — 

Hun rev sig lös og traadte et Skridt tilbage. 
»Tro hvad Du vil om mig,» udbröd hun 

stolt, »det er mig, som har laget fejl af Dig, » 
og hun gik rask tilbage til Huset og lukkede 
sig inde paa sit Vœrelse. 

Det ga>rede i hendes Bryst, hendes Sind 
var i Oprör. 

Saa var han, hendes Mand altsaa ligesom 
alle de andre, overbserende mod sig selv og 
strengt dömmende lige over for Kvinderne, 
skinsyg selv paa en Skygge. 

Hvor var Friheden, den ligestilledes Rettig-
heder? Havde Manden Ret til at fordre alt 
og selv — hun oprörtes ved at taenke 
derpaa. 

Hvorledes andre Kvinder dömte og taenkte, 
det vidste hun ikke, bröd sig ikke om at vide, 
hun vidste, hvorledes hun selv tsenkte, og 
hun kunde ikke tilgive ham delte, denne Smaa-
lighed, dette snevre, indskraenkede Syn. Man
den var altsaa endnu Selvherskeren, der skrev 
sine egne Love, og Kvinden var den stakkels 
Slavinde, der maatte taale a lt. Hun harmedes 
paa sit Köns Vegne, en sedel, uegennyttig 
Harme fandt hun, og hun var vred paa Erik, 
meget vred. — — Mon han stod nede i 
Haven endnu? Hun havde ikke hört ham 
komme op. Hvor han havde set fortvivlet ud, 
i det 0jeblik han greb hende i Armen, og 
hvor han havde grebet haardt, stakkels Erik, 
han led vist, hun vidste jo dog godt, hvor 
höjt han elskede hende. 

Det var urigtigt af ham, meget urigtigt at 
optrœde som han havde gjort, naturligvis var 
det hende, der havde Ret, og Erik, Der havde 
Uret, Erik, der havde svigtet alle sine fri-
sindede Theorier, men tilkom det ikke hende, 
maaske netop derfor at vœre œdelmodig og 
prove paa at vise ham, hvorledes hans Op-
försel stod i aabenbar Strid med alle hans 
forrige Ideer? 

Hun vilde dog se, hvor Erik var. 
Han stod nede i Haven paa samme Plet 

som för, laenet tu ngt imod Hovelaagens Stolpe, 

og der var et saa mörkt, nœsten fortvivlet 
Udtryk i hans blaa 0jne, at det skar hans 
Hustru lige ind i Hjsertet, og hun glemte i 
et Nu alt andet for kun at huske et, at hun 
elskede ham. 

Hun slyngede sine värme, blöde Arme om 
hans Hals og lagde sin Kind ind mod hans. 

»Erik,» hviskede hun sagte og blödt, »Du 
ved jo saa godt, saa godt, at Du er den eneste, 
jeg nogen sinde har elsket, hvad kunde jeg 
for, at han, denne anden, elskede mig; han 
var jo intet for mig. Han boede her ude i 
nogen Tid, jeg saa ham og talte med ham, 
det var alt, og saa rejste han bort, langt 
bort, jeg har aldrig hört fra ham senere og 
bryder mig heller ikke derom. Men det ved Du 
jo godt, min egen Ven. — Do g hvad nytter det 
saa, alt det, der tales om Kvindens Frigörelse 
og Ligestilling med Manden, naar det förste 
ublide Pust fra Virkeligheden kan bringe alle 
de sköneste Theorier til at ramie sammen.» 

Hun saa paa ham med et alvorligt, sorg
modigt Blik. 

Han böjede sig hastigt ned og kyssede 
hende varmt — medens en mörk Rödme 
flöj over hans solbrunede Trsek. 

Men hendes Hjserte sved. 

Ragnhild.  
(Vandringsminne.) 

W|y®}et var när qvällsolsrodnaden slog 

en slöja kring stupande, skroflig brant 

och flammig glödde den strimmiga kant, 

som purpurn längs efter åsen drog — 

du följde oss tyst uppför stigen, som vek 

till hotellet. Du teg — men du log som på lek; 

du log så godt, att det kändes varmt 

om hjertat, som mest är så tomt och armt. 

Det var ett leende, fjällskogens likt 

i aftonguldet, som glimmar rikt! 

Men djup, allvarlig, lik grunden derunder, 

som rufvar på olösta gåtors under, 

som gömmer mörker i hvarje remna 

och hyser en sorg, för stor att nämna — 
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så var don, din innersta ögonvrå: 

der trängde en halfdämd tårström på 

Och tydligt nu kunde jag det förstå, 

att, hur du än log, du bar sorg ändå 

Hur tyst du vari 

Du gaf oss ett kort och tvunget svar. 

Så fick du vårt »tack» —• och så drog du igen 

din väg. Jag finner väl mer ej den. 

Du ginade af, der stigen svängde 

om knotiga tallarne krokig fram. 

Min blick vid din röda duk sig hängde, 

tills också den försvann bak en stam 

Då blef den mig klar, min stora brist : 

ett lif jag mig tyckte ha egt — och mist! 

Fredrik Nye,ander. 

Bref till " Framåts" redaktör, 
(Från Helsingfors.) 

Enligt gifvet löfte i Köpenhamn i somras 
skall jag nu meddela Eder några enskilda fakta 
om samskolan i Finland, utan att beröra 
principen, som i sitt nuvarande skede är all
deles tillräckligt behandlad. 

Samskolan har tagit så god fart här hos 
oss, att jag inte skulle blifva förvånad, om 
förebud till reaktion redan hördes af. Vi 
hafva den dag som är sex stycken skolor i 
gång, der gossar och flickor gemensamt erhålla 
samma undervisning, som blott gossarne i våra 
lyceer hittills fått. En af dessa samskolor, 
den äldsta, har nu 8 klasser och de andra hafva 
tillväxt med en klass hvarje år. Då alla 
dessa läroverk afse förberedelse till universi
tetet, ega de i läroplanen den likhet, som 
nämnda omständighet fordrar. I öfrigt skilja 
de sig mer eller mindre. Då jag närmast kän
ner finska samskolan i Helsingfors, skall 
jag således i mina uppgifter hålla mig till den. 

Skolan har sin lilla födelsehistoria — det 
höll nemligen på att blifva ett flicklyceum af 
detta, hvilket sedan blef ett blandadt läroverk. 

För sju år sedan läste vi en vacker dag i 
våra huvudstadstidningar ett i gans ka väldiga 
ord ljudande upprop till Finlands allmänhet 
att bättre sörja för, att den kvinliga ungdomen 
finge en grundligare skoluppfostran. Uppsat
sen utgick från några förslagna kvinnor i 
Kuopio, bland dem fru Minna Ganth, och den 
föll i god jord. Ett möte utlystes i Helsing
fors och slöt med valet af en komité, som 
fick i uppdrag att utarbeta förslag till läro
plan för ett flicklyceum samt att öfver hela 
landet insamla medel till företaget. Under två 
år ihopsamlades också 20,000 mark, ' ett pro
gram för ett sjuklassigt lycem publicerades, 
och komitén utlyste nytt möte, der alla bidra
gande finge besluta om vidare åtgärder. Nå
gra dagar före detta möte lästes åter i tid
ningarne tvenne insända artiklar — den här 
gången kommo de från Tavastland —, der 
man yrkade på, att det påtänkta lyceet skulle 
göras till en samskola och icke till ett flick-
lyceum. Någon liten förskräckelse uppstod 
till en början hos en del af dem, som hittills 
gillat företaget, men efter några möten kom 
man ändå till det beslut, att en samskola skulle 
det verkligen bli. Och så blef det. Allt detta 
skedde på finskt-språkligt håll, på det svensk
språkliga hållet hade man redan under tiden 
bildat ett privat bolag och satt upp en svensk 
samskola. De finske, som icke ega mycket 
kapital, måste alltid fyrkvis bringa ihop, när 
de behöfva pengar till företag, som ligga dem 
om hjertat. 

Skolan började således sin verksamhet den 
1 Sept. 1886 med en klass, har nu tre, och 
skall bli nioklassigt. Utgifterna hafva bestridts 
med de för ändamålet insamlade medlen och in
samlingen pågår ännu. Styrelsen består af en af 
garanterne på tre år vald direktion, bestående af 
4 kvinnor och 3 män, bland de senare univer
sitetets rektor, filosofie professorn Rein och 
prof. i historia, friherre Palmen. Den när
maste ledningen är anförtrodd åt en kvinlig 
föreståndare. 

Skolans ändamål har gjort det nödvändigt 
att upptaga alla de undervisningsämnen, som 
fordras för inträde till universitetet. Utom mo
dersmålet, (finskan), de matematiska ämnena 
och historia, hvilka hafva brorslotten på pro
grammet, taga de många språken, tyskan, fran
skan, ryskan och senare latinet en stor del 
af tiden för sig. 

Man har emot universitetsförberedelsen gjort 
samma anmärkning här, som jag hörde i Dan
mark på kvinnosaksmötet, nemligen alt icke 
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lägga an på studentexamen, då derigenom 
frambringas så mycken pappersvisdom, hvari-
från samhällena borde befria sig så fort som 
möjligt. Men så länge nu i alla fäll saken är 
sådan, att en ung studerande menniska har 
lättare alt slå sig fram med studentbrefvet på 
fickan än ulan detsamma, torde det vara väl
betänkt af samskolans vänner att icke försmå 
anskaffandet deraf åt sina disciplar. Det är 
bättre att hålla sig till det ena reformarbetet 
— att göra skolan gemensam för gossar och 
flickor — än spilla krafterna på alla möj
liga reformer, huru berättigade de för öfrigl 
än kunna vara. 

Skolan har således universitetet som mål. 
Men den är derföre inte likgiltig för de rent 
praktiska banorna. Derföre ordnas läroplanen 
så, att en elev kan afgå från sjette klassen och 
fortsätta i något läroverk för praktisk utbild
ning. 

Handarbetet är föreslaget att ingå som läro
ämne i alla läroverkets klasser, med syste
matiska kurser i både träslöjd och allmänna 
handarbeten. Lärarinna i facket är frkn 
Vera Hjelt. Gymnastiken är likaledes obli
gatorisk, och skolans hygieniska vård är an
förtrodd åt en läkare. Detta om den finska 
skolan. 

Det är nog sant, att samskoleidén haft icke 
så liten framgång hos oss, men detta må 
icke göra oss alltför sangviniska för framtiden. 
Det är bäst att vara beredd på reaktion, att 
man inte, om den kommer, blir handfallen 
och förlorar modet. Och motståndet är heller 
icke öfvervunnet dermed att motståndarnes 
angrepp blifvit tillbakaslagna och den allmänna 
opinionen undergått gynsam förändring. Af 
mycket större betydelse och svårare att öfver-
vinna är det motstånd, som möter lärare och 
lärarinnor under realiserandet af idén. Detta 
motstånd ligger uti gångna tiders betraktelse
sätt, seder och vanor, hvilka sitta hård t i 
både hos elever och lärare. Vi hafva sam
skolor, men vi få ännu länge arbeta, förrän 
det verkliga samarbetet, broderskapet, akt
ningen för andra, kommer till sin rätt. Men 
åt det hållet måste vi sträfva. 

En sak tyckes mycket oroa några samskole-
vänner. De frukta för, att om en malheur 
händer, hela idén skall till spillo gifvas. 
Nej, vi få akta oss att anse idén oriktig der-
för, att en olycka sker, som ingalunda är så 
sällsynt inom separatskolan. Det är en på
minnelse om, hur mycket samskolan har att 
motarbeta hos en ungdom, som uppvuxit un

låts» redaktör. 

der otjenliga inflytelser, och uppmanar refor
mens vänner till ännu mera vaksamhet och 
arbete för en förbättrad uppfostran. 

Helsingfors den 12 Okt. 1888. 
Lucina Hagman. 

K v i n n o a r b e t e t  o c h  d e n  t y s k a  
s o c i a l d e m o k r a t i e n .  

Berlin i September. 
Inom den tyska socialdemokratien råda se

dan länge olika meningar i f råga om kvinnans 
arbete och hennes rättigheter öfver hufvud. 
Socialismens grundsatser betinga ju med nöd
vändighet de begge könens fullständiga lika
berättigande, en åskådning, hvilken ock stän
digt förfäktats af den vetenskapliga socialis
mens grundläggare, Karl Marx och Frie
drich Engels. Men den politiska agitation, 
som hufvudsakligen finner sitt stöd hos de 
manliga industriarbetarne, och den förbittrade 
kamp partiet för med regeringen om lif och 
makt, har gjort, att fordran på kvinnans lika 
berättigande tidtals trädt i bakgrunden, och 
landet delvis vunnit praktiskt erkännande. 
De bestämdaste och grundsatstrognaste bland 
de tyska socialdemokraterna, såsom t. ex. August 
Bebel i sina bekanta arbeten, hafva visserli
gen sedan åtskilliga år uppträdt för kvinnans 
fulla likställighet i alla riktningar. Men äfven 
den motsatta åsigten fann här och livar sin 
förkämpe i det offentliga, ja, t. o. m. inom 
tyska riksdagen, der den socialdemokratiske 
ledamoten Georg Schuhmacher uppträdde och 
förordade kvinnans uteslutande från allt indu
striell arbete och hennes återförande till hem
met, »dit hon hör». Denna åsigt gaf an
ledning till ett lifligt meningsutbyte på den 
sista socialdemokratiska kongressen förra hösten 
i S:t Gallen och ledde till beslutet: att taga 
i öfvervägande, om ej den punkt i partipro
grammet, som behandlar kvinnoarbetet, borde 
undergå ändring. 

I debatten öfver denna fråga har nu Georg 
Vollmar i den bekanta tyska socialekonomen 
Max Scliippels veckotidning, »Berliner Volks-
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tribune», gripit till ordet, i det han riktar ett 
skarpt angrepp mot de ofria åsigterna hos en 
del af socialisterna. Uppsatsen, hviken säker
ligen kommer att framkalla åtskilliga svaro
mål, förtjenar på grund af sin bevisförning 
och slutledning utan tvifvel Framåts läsarinnors 
uppmärksamhet. 

Den bemälde artikeln lyder: 
Det nordamerikanska territoriet Wyoming är från 

olika synpunkter sedt ett af de mest framskridna 
land. Så t ex eger kvinnan der — till de tyskas 
och andra kälkborgares förskräckelse — rösträtt 
ända sedan 1867. För icke länge sedan fattade 
den lagstiftande makten i denna, »kvinnostat» ett 
beslut, hvilket visade, huru mycket förnuftigare 
kvinnornas ställning och livad dem som rätt till
kommer bedömes, då kvinnorna sjelfva, likstälda 
med männen, deltaga i fattandet af beslut, än då 
männen i egenkär sjelfklokhet ensamma vilja be
stämma. 

I Europa herrska — märkligt nog till och med 
inom det längst hunna framstegspartiet, nämligen 
inom det socialdemokratiska arbetarepartiet, hvilket 
utgår från, att det skall vara »likställighet» för 
allt, hvad menniska heter — besynnerliga menings-
skiljaktigheter angående frågan om kvinnoarbetet. 
Icke så få af de män, hvilka annars äro fyr och 
flamma, då det gäller att inskrida för frihet, lik
ställighet och oinskränkt utveckling på alla områ
den, ställa sig gent emot vårt kvinliga yrkesarbetes 
missförhållanden bättre än de värsta kristligt-germa-
niska reaktionärer, hvilka förbjuda kvinnan hvarje 
sjelfständigt yrkesarbete och uteslutande hänvisa 
henne till hemmet, »dit hon hör.» 

Härmed, det är klart, skulle kvinnan återigen 
råka i fullständigt hushållsberoende till mannen, 
hvarur hon genom yrkesarbete till en viss grad 
börjat lösgöra sig. 

Andra gå icke så långt, men vilja dock på lag
stiftningens väg få kvinnan fördrifven från så 
många yrkesgrenar som möjligt, i det de utgå från, 
att kvinnans helsa och sedlighet icke kunna låta 
förena sig med mångfaldiga arbeten. 

Förbudet från helsosynpunkt kan man visser
ligen så långt godkänna som det rör något visst 
arbete, hvilket visar sig vara betydligt skadligare 
för den kvinliga än för den manliga organismen. 
Deremot är sedlighetsbetänkandet, rakt ut sagdt, 
ren uråldrig kälkborgerlighet, som menar, att det 
gifves tvä slags sedlighet för de båda könen, och 
att den kvinliga sedligheten skulle såras af saker, 
som den manliga godt kan tåla vid. 

Den enda riktiga lösningen af frågan om kvin
noarbetet — emedan den hvilar på socialismens 
och likställighetens grund — har nu lagstiftningen 
i Wyoming funnit. Hon har visserligen icke gjort 
en ny upptäckt, ty det är ingen annan lösning af 
frågan än den hvarje konsekvent socialist lägger 
sig ut för. Lagstiftningen i Wyoming har nämli
gen beslutat, alt kvinnorna icke må aflönas lägre 
än männen. 

Denna grundsats, allmänt genomförd, skall åstad
komma ekonomisk och social jemvigt i afseende 
på kvinnoarbetet, dervid å ena sidan fullkomligt 
skyddande kvinnans ovedersägliga sjelfbestämmelse-
och oafhängighetsrätt och å andra sidan allmän

hetens intresse. Ty så snart som lönegifvarne äro 
lagligt tvungne att aflöna båda könen lika, skola 
de blott behålla kvinnorna som sina arbeterskor, 
då de göra jemngodt eller bättre arbete än män
nen, hvarigenom den nu herrskande låga beve-
kelsegrunden alt använda kvinnor för deras billig
hets skull, samt följden häraf, kvinnoarbetets för-
derfliga tryck på männens löner, nedtryckande ar-
betarnes lifsuppehälle i allmänhet, fölle bo rt af sig 
sjelf. 

Den socialistiske arbetarens fordring med afse
ende på kvinnoarbetet bör derföre oviIkorligt lyda 
sålunda: Fuit likställighet för båda könen. För 
samma arbete samma aflöning för koinna som 
man! 

Kart. 

Det n ordiska kvinnosaksmötet 
i K öpenhamn 

den 14, 15 och 16 Juli 1888. 

(Forts. fr. föreg. n:r). 

Bedaktör Borg (Helsingborg) meddelade, 
alt samundervisningen i Sverige såväl 
som i det öfriga Norden var genom

förd i almogeskolan och vid universitetet. 
Dessutom funnes i Sverige en del privata 
skolor med samundervisning. Allmänna opi
nionen var för saken; dock hade de försök, 
som gjorts inom riksdagen att få kvinnor till 
högre lärarebefattningar, misslyckats. 

De kvinliga arbetarnes ställning. 
Diskussionen häröfver inleddes af hr P. 

Knndsen. De fattigaste i samfundet hade 
man i allmänhet så liten kännedom om, att, 
det vore en glädje att få lemna bidrag till 
alt få deras ställning känd. Det bästa med
let för alt lära känna samfundet är statistiken. 
Den är tråkig, men om man bjuder till att 
göra sig riktigt förtrolig med dess sifferspråk, 
har hon likvisst sitt intresse. Emellertid voro 
de sifferuppgifter, som här kunde lemnas, myc
ket bristfälliga, hvilket kom sig deraf, att de 
fattiga ej gerna lemna besked. Ar 1882 vi
sade statistiken en siffra af blott 5, 806 kvinliga 
arbetare i Köpenhamn, 1884 13,095, nu 35,000; 
deraf 17,000 ogifta kvinliga arbetare förutom 
tjenstflickorna. Afvenledes, då man vill ha 
reda på förvärfsgrenar, visa de kvinliga arbe-
tarne stor skygghet. D:r I. L. Brandes har 
sökt upplysning om de kvinliga arbetarnes 
ställning. Det första i ögonen fallande är, 
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att det icke kan vara tal om tidig sjelfför-
sörjning för pojkarne. Men föräldrarne kunna 
icke försörja alla barnen, och derföre ställes 
den fordran till flickorna, att de skola för
sörja sig sjelfva, så snart de äro konfirmerade. 
De upplysningar, Brandes lemnat, äro några 
år gamla, men det har icke blifvit bättre se
dan dess. Genom förfärdigandet af mode
saker kan förtjenas 3—7 kr. i veckan under 
7 à 8 månader om året. Hvitsömnad in
bringar 5—6 kr., men ger icke arbete hela 
året, skrädderisömnad inbringar 9—10 kr. 
De bästa yrkesgrenarne äro handsksömnad, 
vestsömnad och nåtling, men icke heller här
för är inkomsten så stor, att den kan räcka 
till ordentlig middag mer än 1 à 2 gånger i 
veckan, för resten torrmat. Köpenhamns sta
tistik visar, att genomsnittslönen är 1 kr. 37 
öre om dagen. De manliga arbetarnes är för 
samma arbete 1 kr. högre pr dag. Ackord
arbete kan inbringa något mera: 9—12 kr. i 
veckan eller 474 kr. om året. Om arbets
tiden upplystes, att af 39 industriella yrkes
grenar kräfdes inom 34 elfva timmars arbete, 
inom de andra fordrades inemot 14 timmars 
arbete. De kvinliga arbetarnes inom herr
skrädderiet förtjenst är 90 öre om dagen. 

De bättre lottade arbetarnes ställning falla 
en lättast i ögonen, oc h derföre tror man icke, 
att det är så illa som det är. 

111j3 öre kan anses vara genomsnittslön 
pr timma, 1/i  ha mera, de andra mindre. 
Kappsömmerskorna kunna förtjena 6—7 kr. i 
veckan, men icke året igenom. Tobaksarbetare 
3—10 kr. i veckan, väfvare 6—7 kr. i vec
kan. De kvinliga aibetarne kunna icke föda 
sig af sitt arbete; när de icke ha s töd i hem
met, måste de understödjas af kommunen. 
Hr Knudsen slutade med att önska, alt en 
internationel lagstiftning kunde ordna arbetar
nes ställning, så att der kunde blifva normal 
arbetsdag. Det skulle bättre likaställa arbets
förhållandena. 

D:r Knut Wicksell, frkn Anna Bugge 
och lektor Ileiket gåfvo några korta upplys
ningar om Sverige, Norge och Finland, der 
det stod ändå sämre till för de kvinliga ar-
betarne än i Danmark. 

Med det anförda som grundlag fortsattes 
härefter diskussionen öfver de föreliggande frå
gorna på mötesdagens eftermiddag och de två 
derpå följande dagarne. 

B u d d h i s m e n .  engelske biskopen d;r Tilcomb, hvilken 
år 1884 gjorde ett besök i Sverige 

—J och Norge i och för visiterandet af 
engelska episkopalförsamlingar, har från tryc
ket utgifvit en ganska intressant och upply
sande bok om »Buddhismen»: 

»Some chapters on Buddhism, Past and 
Present». By Bright Rev. J. H. Tilcomb 
D. D. First Bishop of Bangoun. (London 
1883). 

För någon tid sedan uppträdde i London 
en hr Edward Arnold såsom försvarare af 
Buddhismen uti en serie skaldestycken, för
klarande prins Gautama's lära för i hög grad 
sublim, enär denna lära, enligt hr Arnolds 
mening, innehåller en hel evighet af säkra 
ovanskliga förhoppningar för hela mensklig-
heten ; de odödliga beståndsde larne af en g räns
lös kärlek, och de orubbliga grundvalarne föl
en aldrig vacklande tro på det godas seger 
samt de mest oförbehållsamma uttalanden af 
den menskliga friheten. 

I här omförmälda arbete betraktar författa
ren, biskop T., buddhismen mindre från den 
poetiska sidan och uppträder som stridskämpe 
emot buddhisternas religiösa åskådningssätt. 
När författaren medgifver, att ganska mycket 
i denna religionslära är ädelt, så nedlägger 
han på samma gång en kraftig gensaga emot 
det påståendet, att kristendomen lånat åtskil
ligt från buddhismen eller att densamma be
finner sig i jemnhöjd med evangelium. Huf-
vudolikheterna emellan de båda religionssyste-
merna beslå deri, att, då kristendomen för
kunnar, att det gifves en genom sig sjelf 
existerande personlig gud, ett ifrån verlden 
åtskildt väsende, som skapade verldarne, så 
lärer buddhismen, att ett sådant evigt väsende, 
som uppehåller och styrer verlden, icke finnes 
till, men att materien är evig, och att hela 
verldssystemet är ett periodiskt, successivt 
förstörande oc-h återuppbyggande. Enligt Buddha 
finnes ingen själ. »Ego» eller »Jaget» är ett 
tillstånd af illusion, som varar för en tid, 
och den lekamliga tillvarelsen är föremål för 
ett obegränsadt antal förändringar af existens 
och en räcka af otaliga dödar eller öfvergån-
gar från en tillvarelseform till en annan. 

Ofriga vigtiga olikheter bestå deri, alt 
lycksaligheten är identisk med en evig af-
söndring i Nirvana, buddhisternas himmel, 
samt att för den skull kroppen bör föraktas, 
och att man bör af hålla sig från alla verlds-
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liga göromål; att man är helt och hållet be
roende af sig sjelf i och för framlida lyck
salighet; att vedersakelsen hos Buddha endast 
var timlig, jordisk; att i det religiösa lifvets 
högsta form kärleken är utplånad, samt att 
den nuvarande verkligheten någon dag skall 
taga en ända. Till följd deraf, påstår biskop 
T., att buddhismen är sjelftillitens och sjelf-
förtröstelsens religion; kristendomen deremot 
sjelfförsakelsens lära. Ju noggrannare man efter-
lefver Buddhas föreskrifter, desto högfärdigare 
blir man. Ju samvetsgrannare man efterföljer 
Jesu lärdomar, desto ödmjukare och blyg
sammare blir man. Biskop T. antager, 
att de fleste kristna äro villiga erkänna san
ningen och riktigheten i hans slutsatser; men 
att man dervid ändock bör besinna, a tt budd
hismen långt före Kristi födelse var en reli
gionslära, som ingaf vördnad, samt att de 
öfverdrifter, som nu vanställa denna religion, 
leda sin upprinnelse från ett olärdt och obil-
dadt presterskap. Prins Gautamas ursprung
liga, oförfalskade lära utöfvar ännu ett vid
sträckt inflytande, och, änskönt buddhismen 
försvunnit från Indien, äro ändock spåren af 
Buddhas läror oulplånligen intryckta på den 
moderna Brahminismen. Hinduernas mest 
egendomliga vanor och ordstrider äro uppen
barligen följder af den välgörande inflytelsen 
af Buddhas föreskrifter. 

"Äktenskaps- o ch sedlighetsfrågan 
i d et S kandinaviska N orden." 

V I*nder denna rubrik (20 oktober 1888) i 
®?Öl|} n:r 43 af »Das Magazin für die Lit-
' • teratur des ln-und-Auslandes, Wochen
schrift der Weltlitteratur, » hvilken upplefver 
icke mindre än sin 57 årgång och utgifves i 
Dresden af Wolfgang Kirchbach, har sig
naturen Erich Holm, hvarunder döljer sig 
en kvinlig författare, skrifvit en lång och 
ganska uttömmande artikel om tidnings-, tid
skrifts- och bokliteraturen i Norden. 

Hon börjar sin artikel med det antagan
det, att den skarpa striden mellan naturalism 

och idealism, som eger rum i v årt århundrade, 
dock slutligen skall lägga sig, och fienderna, 
försonade, förena sig, hvarigenom det af 
Ibsen förkunnade »tredje riket» blir det her-

skande. 
Förf. påpekar, att äktenskaps- och sedlig

hetsfrågan på olika sätt upptagits och behand
lats i de tre nordiska landen och framhåller 
med god urskiljning dessa olikheter. 

Med Björnsons »En handske» upplågar 
den egentliga offentliga kampen, hvilken delar 
män och kvinnor i tvänne hopar — de synd
fulla och de oskuldsfulla. Kvinnorna ila 
in under Björnsons fana, och männen råka i 
ett svårt trångmål. Det hela är icke utan 
komik. 

Många af Björnsons åsigter finner förf. 
vackra och lärorika; »dock» — tillägger hon 
— »kan man här och hvar i Björnsons ut
talanden icke värja sig för det intrycket, att 
man hör en dressör, som talar om sin vilje
lösa hjords race-förädling, medan man å an
dra sidan vore frestad att likna honom vid 
en profet, som i en högre vishets namn talar 
till menskligheten och förkunnar henne dess 
bud». 

Ibsens, Jonas Lies, Alexander Kiellands, 
Hans Jaegers, Christian Kroghs, Arne Gar-
borgs, Strindbergs, Gustaf af Geijerstams, 
Anne-Charlotte Edgrens och Alfhild Agrells 
författareskap passerar särskild revy. 

De nordiska tidskrifterna tillägger förf. 
mycket värde. Anser, att de måste utöfva 
ett icke ringa inflytande på den allmänna 
opinionens utveckling. 

Af dessa nämnes: »Ur Dagens krönika», 
»Tilskueren», »Bevue», (årg. 1885 och 1886) 
samt »Framåt» och »Dagny». Om »Dagny» 
säges, att den följer Björnsons fana och föl
en förbittrad kamp mot den nya skolan och 
mot den naturalistiska literaturen; om »Framåt» 
att den är egnad det fria ordskiftet, att den 
är liflig, rikhaltig och behandlar en mängd 
lärorika och tilldragande ämnen, m. m. 

Af tidningar namngifves blott en, »Poli
tiken» (Köpenhamn), hvilken förf. finner ut
märkt och tror, att den ej har många sina 
likar i hennes eget land. »Politiken» om-
nämnes här med afseende på den mycket 
uppseendeväckande sedlighetsstriden, hvilken 
föregående år fördes i den danska pressen, 
och under hvilken Georg Brandes och Björn
son gåfvo hvarandra skarpa hugg. »Motstån
det i åsigter urartade ofta till ett personligt. 
Dock är det med sanningen förenligt att säga, 
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att d:r Brandes vida mer än Björnson höll 
sig till det förstnämnda och hufvudsakligen 
lät sina skarpa hugg falla till sjelfförsvar». 
Boten och upphofvet till striden angifves 
äfven: »några uppsatser i en dansk kvinno
tidskrift öfver den moderna fordran af liks täl
lighet mellan man och kvinna i sedligt afse-
ende, hvilka en fröken Grundtwig och flere 
andra damer hade offentliggjort». 

Hade utrymmet tillåtit det, hade förf. 
varit frestad att vidlyftigare skildra striden 
mellan Björnson och Brandes, emedan den i 
sina motsatser företedde ganska betecknande 
drag. 

Förf. glömmer icke heller att för sina 
läsare omtala undertryckningssystemet här i 
norden: beslagläggningar etc. etc. 

^ JkcPrKtg 

Göteborgs K vinnoförenings berättelse 
Nov, 1886 Dec. 1887, 

Styrelsen för Göteborgs Kvinnoförening får här
med afgifva följande redogörelse för förenin
gens verksamhet under arbetsåret 1886—1887. 
Detta har, i enlighet med föreningens beslul ut
sträckts till 15 månader, på det att hädanefter 
Kvinnoföreningens arbetsår må sammanfalla med 
kalenderåret. 

De olika verksambetsgrenarne lia under året ut
gjorts af: 

1. Diskussionssammanträden; 
2. Lånebiblioteket och läsrummet; 
3 Läsesamkvämen för unga flickor; 
4. Arbetsbyrån ; 
5. Serveringsstället »Föreningen»; 
6. Skollofskolonierna; 
7. Barnbespisningen; 
8. Kvinnornas sjelfbjelpskassa; 
9. »Myrorna»; 

10. Kvinliga Gymnastiksällskapet. 
Ordinarie sammanträden hafva i regeln hållits 

hvarännan vecka med undantag af månaderna 
Juni, ,luji och Augusti, då inga sammanträden egt 
rum. Under sammanträdena hafva diskuterats frå
gor, hörande under eller stående i större eller min
dre samband med kvinnofrågan, såsom exempel
vis: kvinnans förvärfsställning, den legaliserade 
prostitutionen, frågan om oäkta barns rättsliga 
ställning, användandet af barn vid k olportering af 
tidningar m. fl 

Meningsbytet rörande prostitutionen ledde till 
det resultat, att Kvinnoföreningen bfeslöt föran
stalta derom, att till Hrr Stadsfullmäktige i Göteborg 
måtte komma att inlemnas listor, hv ilka, med stöd 

af 18 kap. 11 par. Strafflagen, skulle innehålla 
protest mot prostitutionen såsom en legaliserad, 
d. ä. af lokalmyndigheterna skyddad och öfver-
vakad förvärfsgren. Dylika listor cirkulera för un
derskrift. 

Frågan om barns användande vid kolportering 
af tidningar ansågs tyvärr icke kunna blifva före
mål för något direkt åtgörande frän föreningens 
sida, då !j varken p olismyndigheterna eller folkskole
styrelsen ansåge sig berättigade till ingripande i 
denna försäljning. Styrelsen vill emellertid be
gagna detta tillfälle till att fästa hvars och ens 
uppmärksamhet på det demoraliserande inflytande, 
som tidningsförsäljandet utöfvar på de barn, hvilka 
dermed sysselsättas, i det att de derigenom afvän-
jas från egentligt arbete, få smak för ett vaga
bonderande lefnadssätt och råka i dåligt sällskap, 
hvaraf icke sällan deras karakter för hela lifvet 
erhåller outplånliga fläckar. I synnerhet är detta 
fallet med flickorna, af hvilka ej så få sluta i pro
stitutionens afgrunder. Ett steg framåt till ett 
bättre skulle det vara, om barnen ej finge idka 
försäljning på krogar och nykterhelsvärdshus, om 
tidningsförsäljningen inskränktes till e n viss tid på 
dagen samt om endast barn af en viss ålder finge 
dermed sysselsättas. 

Tidskriften Framåt har under årets lopp blifvit 
skild från föreningen, i det att vid ett extra sam
manträde i Nov 1886 med 9 rösters öfvervigt be
slöts, att nämnda tidskrift ej längre skulle utgifvas 
af Göteborgs Kvinnoförening; detta med anledning 
deraf, att föreningens inedlemmar skilde sig i upp
fattningen af tillämpningen af tidskriftens program : 
»//•t diskussion». 

Lånebiblioteket har betydligt utvidgats, och från 
d. 1 April 1887 gjorts tillgängligt äfven för allmän
heten. Vid 1887 års slut omfattade det öfver 400 
verk, de flesta alster af den nyare literaturen. Af-
gift för län är: för helt år 8 kr.; halft år 5 kr.; 
månad 1:25, vecka 35 öre. I läsrummet härun
der året tidningar och tidskrifter varit tillgängliga 
mot en afgift af 10 öre pr gång för läsning på 
stället. Lokalen är vid Korsgatan N:o 1. 

Läsesamkvämen för unga flickor hafva äfven 
under det sist förflutna året fortgått, ehuru af flera 
skäl tyvärr icke till den utsträckning, föreningen 
skulle ha önskat; önskligt vore, att föreningen un
der ett kommande år blefve i tillfälle att utsträcka 
sin verksamhet i denna riktning. 

Arbetsbyrån har varit ganska mycket anlitad, 
dock naturligen i öfvervägande grad af arbetssö
kande. 153 tjenarinnor hafva genom arbetsbyrån 
erhållit tillfälligt arbete på längre eller kortare tid. 
Arbetsbyrån, som har sin lokal i huset N:o 12 
vid Magasinsgatan, hålles öppen hvarje söcken-
dag kl 12—1 middagen. 

Serveringsstället »Föreningen» har sedan den 1 
April haft sin lokal i huset N:o 1 vid Korsgatan. 
Inkomsten af affären användes fortfarande till a tt 
bereda dåligt aflönade arbetande kvinnor middags
spisning för billigt pris (15 öre). Antalet middags
spisande kvinnor har vexlat mellan 15—25 dag
ligen. 

Bespisning af fattiga skolbarn har under våren 
1887 fortgått från den 17 Jan. t ill den 19 Mars, 
hvarvid i likket med föregående år den regeln iakt
tagits, att hvarje barn fått m iddag hvarannan dag. 
Medelantalet barn dagligen har varit 460. Bespis-
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ningen har varit anordnad å tolf ställen i olika 
delar af staden, och antalet utdelade portioner har 
uppgått till 24,865 med en kostnad af 4,162 kr. 
81 öre. lnspektriser hafva öfvervakat bespisningen 
för att tillse, såväl att barnen fått god och till
räcklig mat, som ock att det för öfrigt vid målti
derna ordentligen tillgått. För bespisningen hafva, 
så vidt möjligt, utsetts uteslutande barn från fattiga 
hem, der familjens underhåll berotj på moderns 
arbete, eller der fadern gått arbetslös eller der en 
ytterst knapp arbetsförtjenst måst tjena många fa
miljemedlemmar till uppehälle. Det omdömet är 
också allmänt, att de små haft stort gagn af den 
sunda och närande föda, som sålunda kommit 
dem till del under den kallaste och för arbetaren 
svåraste delen af året. 

Skollofskolonierna hafva under sommaren 1887 
varit åtta till anta let och räknat 56 gossar och 96 
flickor, eller sammanlagdt 151 barn. Vid se x af 
kolonierna hafva i år gossar och flickor vistats 
tillsammans. Barnen hafva utsetts af flere bla nd 
Göteborgs hrr läkare på så sätt. att bland ett större 
antal utvalts de, som på grund af helsoskäl mest 
voro i behof af en tids vistelse på landet Vistel
sen vid kolonierna har visat sig utöfva välgörande 
inflytande icke blott på barnens kroppsliga befin
nande, utan äfven på deras sedliga utveckling, ge
nom den vana vid oeh smak för ett ordnadt och 
regelbundet lefnadssätt, som bibringas dem under 
denna tid. 

Medel lill såväl barnbespisning som skollofs-
kolonier hafva hufvudsakligen erhållits genom års-
bidrag och tillfälliga bidrag från enskilda perso
ner. 1 li khet med föregående år hafva Göteborgs 
herrar Stadsfullmäktige beviljat en sum ma af 2,000 
kr. af stadens bränvinsmedel för utrustning af ko
lonier. Göteborgs Pantlåneaktiebolag har skänkt 
en summa af 625 kr. 77 öre och Göteborgs ,Ut-
skänkningsbojag 411 kr. 66 öre till barnb espis
ningen. Hela summan af insamlade medel till 
barnbespisning och skollofskolonier har uppgått 
till 10,666 kr. 71 öre, utgifterna till 9,689 kr. 50 
öre; behållningen till nästa år är alltså 977 kr. 
21 öre. Inventarier, tillhörande skollofskolonierna, 
hafva ett sammanlagdt inköpesvärde af 1,970 kr. 
1 öre. 

»Kvinnornas sjelfhjelpskassa» bestod vid 1887 
års slut af 55 medlemmar. Sjukhjelp har under 
årets lopp utbetalts till 5 medlemmar; 1 medlem 
har afgått med döden. Hvarje välfrejdad kvinna 
mellan 18 och 50 års ålder, som tillhör Göteborgs 
samhälle, kan vinna inträde i kassan. Sjukhjelp 
utbetalas med 1 kr. om dagen under högst 12 
veckor årligen. 

I Februari 1887 inkom en föreningsmedlem med 
förslag till bildande af en förening, som skulle 
hafva till ändamål att tillvarataga och hopsamla 
sådant affall, som eljest icke plägade komma till 
nytta, såsom gammalt papper, krossglas o. d., för 
att sedan omsätta detsamma i penningar, hvilka 
kunde användas till väl görande ändamål. Då dy
lika företag utrikes visat sig slå väl ut, beslöt för
eningen att för detta ändamål tillsätta en komité, 
bestående af 5 ledamöter, Komitén, s om gaf sig 
namnet »Myrorna», började redan i slutet af Mars 
1887 sin praktiska verksamhet. Resultatet har vå-

fo. rit öfver förväntan godt, ehuru nettobehållningen, 
på grund af inköp af inventarier samt af flera an

dra skäl ej under första året kunnat blifva så sär
deles stor. Härvid bör äfven tagas i betraktande, 
alt en daglön af 2 kr. utbetalis till den person, 
som haft insamlingen om hand och som alltså 
härigenom blifvit satt i tillfälle att försörja sig 
och sin familj. 

Den i Oktober 1886 på Kvinnoföreningens initia
tiv bildade gymnastikföreningen har under namn 
af »Kvinliga Gymnastik-Sällskapet» fortsatt sin 
verksamhet med öfnitigar tvenne gånger i veckan 
under vintermånaderna. Tiden för dessa öfningar 
har blifvit satt så sent som kl. 8 e. m. för att 
bereda äfven till denna tid sysselsatta kvinnor till
fälle att deltaga 

Göteborgs Kvinnoförening bestod vid 1887 års 
slut af c:a 8 0 medlemmar. 

1 December månad 1887 anstäldes val af sty
relse för det kommande samt revisorer för det ti ll-
ändagångna arbetsåret; och utsågos härvid till sty
relseledamöter: fru M. Almqvist, frkn M. Hedlund, 
frkn L. Silfversparre. fru A Breinholm, frkn j. 
Schütz, frkn H. Nero samt frkn E Andersson. Till 
revisorer valdes: fru Maria Hedlund samt frkn L 
Lindborg. 

Mathilda Hedlund. 
Louise Silfversparre. Maria Almquiat. 
Magna Fehrnlund. Alma Breinholm-Åkermark. 

Anna Larsson. Josefine Schütz. 

Literatur .  
Studentföreningen Verdandis Småskrifter 1—5, 

Alb. Bonniers förlag Stockholm. 
Disse småskrifter ere närmest bestämte for dem 

som ikke have adgang til at i omfattende lärde 
og dyre arbeider söge sine kundskaber. Det gälder 
således at i disse skrifter forene en letfattelig frem-
stilling og sagligt indhold, med ringe omfång og 
billig pris. 

Indholdet vil blive meget vexlende og beröre 
alle videnskabelige og sociale spörgsmål, behand-
lede af föreningens medlemmer og andre, som af 
interesse for sagen ville yde sin bistand. Hvert 
skrift udgör et helt for sig og sälges särskilt. 

Prisen varierer mellem 1 0 og 25-öre. 
Af ud komne skrifter 1 —5 fremhaeves: 
Prof. Curt Wallis: Dödlighetens aftag ande i Sve

rige och orsakerna dertill. 
Prof. Herman Almkvist: Koranen. Muhameda-

nernas bibel. En på kun 25 oktavsider, men sär
deles livlig og vellykket skildr ing; endvidere har 
Karl af Geijerstam skrevet om Nutidens arbets
sätt, D:r Gottfrid Adler om Människans ursprung 
og folkskolläraren Axel Svenson om Öfverlägg-
ningar och beslut De näste 5 hefter udkomme i 
en när fremtid. 



230 Literatur. 

Med det den 22 f. md udkomne n:r af »Norges 
communikationer», der tillige indeholder de nye 
vinter-jernbaneruter fra 1 Oktober, medfulgte som 
bilag et meget smukt og nöjagtigt af Skien-Thele-
markens turistförening udgivet kart i större mäle-
stok over Thelemarken, Sätersdalen samt over Sta
vanger og sönd re Bergenhus amter med närmeste 
omgivelser. 

Kartets rand er forsynet med flere smukt ud-
förte t räsnit samt med forskellige for rejsende vik
tige oplysninger, såsom skydstaxter, priser på de 
betydeligste hvilesteder samt forskellige dampskibs-
ruter m. m 

Med kartet fölger derhos en af d:r Y. Nielsen 
forfattet beskrivelse af Skien og af rejseruter med 
Skien som udgangspunkt. Texten er affattet på 
engelsk og oversättelsen besorget af hr Somerville. 

Skien-Thelemarkens turistförening fortjener Bie
gen påskönnelse for udgivelsen af dette kart. 

Samtidig bör nävnes d:r YngcarNielsens »Rejse-
håndbog over Norge», et ligeså pålideligt som pry-
deligt arbeide, og Cammermeyers rejsekart over 
det nordlige Norge i 4 blad, udarbejdet af kap-
tein P. Nissen. Pris 2 kr. pr kart. Alb. Cammer
meyers forlag, Kristiania. 

Som man gifter sig. Novelle af fru Elisabeth. 
Kjöbenhavn. Gyldendalske Boghandels Forlag. 

Det är en giftermåls- och äktenskapshistoria 
som de flesta, hvaruti den väsendtliga förutsätt
ningen — ömsesidig kärlek — s aknas. 

Christy WalUn är en starkt utvecklad nerv-
menniska med fina, ömtåliga känsloskiftningar, 
med förmåga och behof af att älska och upp
offra. 

Hennes man, godsegare Hagen, är en starkt ut
vecklad fcö&menniska; i honom äro naturkraft, 
helsa, sinlighet och egoism förkroppsligade. 

Det visar sig, att »motsatserna» här, Christy 
och Hagen, »komplettera h varan dra» lika så då
ligt som motsatserna i det verkliga lifvet, ur hvil-
ket berättelsens stoff omedelbart tyckes vara taget. 
Ett genomgående erkännans- och anmärknings-
värdt drag hos förf. är, att hon — ehuru man 
har förnimmelsen af, att Christy är henne kärast 
— dock behandlar godsegaren så rättvist och 
sympatiskt, man någonsin kan önska. 

När octi  Fjerran.  
Sverige. 

t Folkets röst.» 
I det beslaglagda numret af i Folkets röst » (ra

dikal folktidning för Vestra Sverige. Utgifnin gsort: 
Göteborg) förekomma uppsatser, hvilka i finhet, 
allvar och djup fullt ut kunna mäta sig med, 
livad man i storborgaretidningarne bjuder den 
»bildade klassen» och »noblessen». 

De å syftade uppsatserna äro: »Fikonträdet» ur 
Verner von Heidenstams arbete »Vallfart och 

Vandringsår», »Ett palmblad», »Hur m an sprider 
civilisation», »Avancez». 

»Folkets röst» eges af Vestra Sveriges arbetare
parti, hvartill rä knas Socialdemokratiska förbundet 
med dess sektioner, Måleriförbundets Göteborgs -
afdelning, Stufveriarbetarefackföreningen, Färgeri-
fackföreningen, Skrädderifackföreningen, Kolbärare-
fackföreningen. Korgmakerifackföreningen, Skoma-
kerifackföreningen, m. ti. m. 11. 

Som man" ser, är »Folkets röst» ett verkligt 
arbetareblad : eges och uppbäres af arbetarne 
sjelfva 

Ernst Alilgrens efterlemnade skiss »Romeos 
Julia» är antagen till uppförande på kungl teatern 
i Köpenhamn. Hr Aug. Lindberg har förskaffat 
sig rätt att uppföra stycket i Sverige, men får ej 
uppföra det förr ä n det gått öfver scenen i Köpen
hamn. 

Medicine licentiaten, fröken C. Widerslröm, ama
nuens vid Sabbatsbergs sjukhus (Stockholm), h ar 
invalts som medlem af den svenska läkareföre
ningen. 

Kvinliga nykterhetsföreningen i Stockholm, har 
för någon tid sedan invigt sin nya lokal. 

Finland. 

iKonkordia-förbundet' i Finland arbetar för 
samlandet af penningar till en stipendiefond för 
att dermed bistå de kvinnor, som utbilda sig för 
ett yrke eller lefnadskall, der vetenskaplig under
byggnad fordras. 

Danmark. 
I fru Marie Rovsing, f. Schack, har kvinnosa

ken i Danmark, (den 25 september,) förlorat ett af 
sina bästa stöd, en af sina varmaste anhängare. 

Hon älskade kvinnan, och denna hennes kärlek 
yttrade sig också i handling, i en omfattande 
verksamhet för kvinnosaken, men alltid på ett 
stilla och anspråkslöst sätt. 

Fru Rovsing har alltifrån »Dansk Kvindesam-
funds» uppkomst varit dess medlem och bief 188H 
vald till ordförand e och derefter, sedan hon som 
sådan afgått, till hedersledamot. När »Kvindelig 
Lasseforening», utmärkt i sitt slag, grundades, var 
hon mycket verksam för densamma. 

För de kvinlige s tuderandena var hon en sann 
mor. Hon behöfde blott f å veta om en eller an
nan ung flicka, som hade håg och lust att stu
dera, men saknade medel, eller på annat sätt hindra
des derifrån, strax försökte fru R. a tt taga reda på 
henne och egnade henne en uppoffrande och om
sorgsfull omvårdnad. Hon kallades ock vid den 
första offentliga festmåltid i Danmark, (till hvilk en 
endast kvinnor inbjödo och voro bjudna,) »de kvin
liga stu denternas moder». 

Fru Rovsings hänförelse för k vinnosaken var 
så frisk och stor, att hennes tro ej blandades 
med tvifvel, och förlusten af hennes glada sinne, 
hennes uppmuntrande tillit, hennes trofasta hjelp 
skall säkert blifva k ännbar. Sorgen öfver hennes 
bortgång ä r också allmän. 
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Nästa nordiska kvinnosaksmöte. Vid slutet af 
nordiska kvinnosaksmötei denna sommar före
slog fru Johanne Meyer, att följande i kongres
sen deltagande personer bemyndigades att be
stämma, när och hvar det nästa kvinnosaksmötet 
skulle ega rum: 

Fröken Anna Bagge, \ Krjstiania 

Fru Ragna Nielsen, ) 
Fru Breinholm-Åkermark, \ n... t 
Fröken J. Schätz, / Goteborg 

Fröken Adelborg, Stockholm 

dock hade dessa personer lof att låta supplera sig. 
Förslaget antogs utan omröstning. 

Social-politisk skola för kvinnor. »Kvindelig 
i'remskridtsforening», (Köpenhamn), hvars pro
gram är »att väcka och underhälla intresset för 
sociala och politiska frågor», ämnar använda den 
ena af sina två mötesaftnar i månaden till att 
samman med kunnige fackmän diskutera nämnda 
frågor och isynnerhet sådana ämnen, hvilka kunna 
vara af särskildt intresse för kvinnorna. 

Derjemte vill föreningen för såväl äldre som 
yngre kvinnor, hvilka ha tid och önska en mera 
omfattande kännedom af politiken, upprätta en 
kurs, der det undervisas i familje- och statsrätt, 
samhällslära, ethik, psykologi och lemnas en djup
gående skildring af historien från 1848. 

»Sociala spörjsmål, hvilka röra kvinnofrågan*. 
Ofver detta ämne höll fru Johanne Meyer föredrag 
i oktober månad, i Lisbjerg-Terp, Elbtek, Odder, 
Hinnerup och Aarhus. 

Under de diskussioner, hvilka följde efter före
dragen, visade sig stämningen så afgjordt vara 
för kvinnans politiska rösträtt och valbarhet, att 
till och med flere män yttrade, att det skulle 
glädja dem, när deras hustrur lingo rösträtt, till 
och med, om dessa röstade på motsatt kandidat, 
af den de sjelfva gillade. 

Efter föredraget i Aarhus konstituerades derstä-
des en kvinlig framstegsförening, hvilken tycktes 
representera lefnadskraftiga förmågor. 

Norge. 

Norge har inalles 39 kvinliga studenter. 

En insändare i Nylcende n:r 19 föreslår, att 
ifall t. ex en modehandlare skulle neka sin af
färspersonal en rimligare arbetstid, så kunde man 
ju »boycotta» honom, (uppfordra damerna till at t 
icke köpa något hos honom.) Vidare ber insän
daren norsk kvinnoförening om att icke arbeta 
på ett så aristokratiskt, passivt, abstrakt sätt som 
hittills. 

Norsk Kvindesags-Forening afhöll d. 10 okto
ber ett extra ordinarie, allmänt möte, hvarunder 
några nya paragrafförslag antogos. 

Deremot förkastades ett förslag från »Dansk 
Kvindesamfund», att inom hvar och en af Nor

dens kvinnoföreningar skulle utses en korrespon
derande sekreterare, medels hvilken ett lifligare 
samarbete de resp. föreningarne emellan skulle 
åstadkommas. Mötet ansåg detta öfverflödigt, d å 
hvart och ett af de nordiska landen ha sin kvin
notidskrift och Norsk Kvindesags-Forening genom 
sin sekreterare kan lemna alla upplysningar som 
önskas. 

Prostitutionen i Kristiania. Sedlighetsförhål
landet lär, efter hvad polismästaren meddelat, 
vara något förbättradt, sedan den lagskyddade 
prostitutionen upphäfts. 

Ënsrland. 

En kvinlig brandkår, bestående af frivilliga, 
finnes i Liverpool. Kåren har redan flera gånger 
varit »i elden» och dervid utmärkt sig för mod 
och sjelfuppoffring. 

Under ett besök å Queen Margaret college i 
Glasgow yttrade drottning Viktoria-, »Hvarje 
rörelse, som har till ändamål att höja kvinnans 
ställning och utvidga gränserna för hennes verk
ningskrets, har min varmaste sympati. 

Engelska kvinnotidskrifter se i drottningens 
sympati för deras sak ett vitnesbörd om, att den 
börjar blifva populär. 

Vid den medicinska högskolan för kvinnor i 
Edinburgh egde den 20:de juli prisutdelning rum. 
Dr Bruce, föreläsaren i pathologi, yttrade den 
största tillfredsställelse med de kvinliga studen
terna och förklarade, att de genomgående voro 
skickligare än de manlige. 

Londons universitet har i år tillerkändt fröken 
Mary Louise Woriey den högsta utmärkelse, 
guldmedalj, för högsta betyget till examensgraden : 
magister artium. 

The women's penny paper (kvinnornas örestid
ning), är namnet på en tidning, som kommer att 
utgifvas i London. Tidningen önskar vara ett ut
tryck för alla intressen, hvilka särskildt röra 
kvinnosaken. 

Amerika. 

President Cleveland har offentligt yttrat, att 
det ej kan vara tvifvel om, att kvinnans rösträtt 
snart är ett faktum. 

»Womans journal» säger, att härmed uttrycker 
presidenten alla verkligt bildade amerikanska po-
iiticis mening. 

Frankrike. 

R. Julien i Paris, direktör för den största och 
mest kända skulpturskolan i Europa, har stän
digt förordat utbildning i skön konst, och har i 
flera år lemnat sina kvinliga elever samma för
måner som de manlige. 
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Vid sista täflingen vunno frkn A. E. Klumpke 
från San Francisco och fru Belinska, en polska, 
första priset. Den förra för en porträttbyst, den 
senare för ett studiehufvud. 

Japan. 

Den japanska regeringen har upprättat en hög
skola Jör kvinnor med engelska professorer, och 
stält den under kontroll af en komité engelska 
damer, tillsatt på en tid af 6 år. 

=*£>£= 

Nya tidningar. 
«Morgonbladet», redaktör Carl Eneroth (Chicot\ 

Stockholm. Tidningen skall innehålla dagens 
företeelser på de religiösa, politiska, sociala, indu-
striela och ekonomiska områdena. Men e ndast 
sådant, som kan intressera en större allmänhet. 

Morgonbladet ställer sig icke under något sär-
skildt partis fana. Det vill arbeta för varaktigt 
framåtskridande, men bekämpa osunda ytterlig
heter, utan att derför någonsin vända i bakgående 
riktning. 

Tidningen varder dock hufvudsakligast en på-
passlig nyhetstidning. 

»Göteborgs aftonblad*, H. Österling, huvudre
daktör; Emil Eggers, r edaktör. 

Tidningens program är: att vara nyhetsblad, 
lemna fullständiga handels- och sjöfartsunderrät
telser. På det politiska området skall hon intaga 
sin plats i de sansadt frisinnades led. Vidare 
kommer tidningen icke att blifva slaf i något 
partis tjenst. Den vill ej så afgjordt sälla sig till 
någon fraktion, att den varder blind för de miss
tag, denna fraktion kan begå. Tidningen kommer 
att inom sina spalter låta ett neutralt fält stå öp
pet fö allmänheten, ett fält, der personer af skilda 
åsigter Kunna sammandrabba. 

Med n:r 44 af *Idun» (praktisk veckotidning 
för kvinnan och hemmet) följer hsta häftet af: 
»Skandinavisk modetidning» hvilket är synner
ligen rikhaltigt och väl utstyrdt. 
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Endast uppfostran kan genom att upplysa alla 
medborgare och gifva dem sedlig kraft grundlägga 
den. sanna demokratiens herravälde. Der måste 
man söka lösningen på alla de frågor, som sys
selsätta oss. Samhällets pånyttfödelse är den en
skildes pånyttfödelse genom uppfostran 

E. Laboidaye. 

Till redaktionen insänd literatim 
Tidningar och Tidskrifter. 

kviudeu og samfundet n:r 10-11. — livad vi 
vil n:r 6, 7, 8, 9. — Nyhciule n:r 18—19. — 
The Woman's Journal n:r 41 - 42. — llemvän-

nen n:r 21. — Ny jord. Oktoberh. 2, novemberh. 1. 
— Finsk Tidskrift. H. 4 . — Idiin n:r 40, 41, 42, 
43, 44, 45, 46. — Svensk Läraretidning n:r 41, 
42, 43, 44, 45. — Tidning for trädgårdsodlare 
n:r 11 — l>draheimeu n:r 40 - 41. — Små-
skolevännen n:r 23. — Dagny. 8-9 häftet, 
l ur frisindet Christendom n:r 17 , 1 9 og 20. — 
Verdandi. Häft. 4. 

Böcker. 
Huru tio iire kunna skapa en förmögenhet. 

Öfversättning från engelska 135:te upplagan. — 
Norges communieatioiier samt post- og telegraf
väsen med bilag. — Skien—Telemarkens turist-
klub. — Notetabel til Brug i Skoler ug Sang-
forenluger. Af I. G. Conradi. Albert Cammar-
meyers Forlag, Christiania. — Det norske studenter-
samfunds visebog. Alb. Cammarmeyrs forlag, Kri
stiania. Pris 1 kr. — Alice Brandt (En kvinnoprofil) 
af Stella Kleve, H. Österlings förlag, Helsingborg. 
Pris 2,50 kr. — Blå Bandet, illust rerad kalender för 
1889. Utgifven af Vilhelm Sköld , Östersund. — 
Kvinnans rösträtt. Föredrag inom Norrköpings
kretsen af Östergötlands rösträttsförening, af — r 
—g. — Den dolda andemeningen i bönen "Fader 
vår". Tvänne föreläsningar af Concordia Löfving. 
Tillegnade Pontus Wikners minne. Stockholm. 
A. V. Carlson i kommission. Pris: 50 öre. — 
Livsspörgsmaal. Samfundsstudier af h—s. Inne
håll: Den store capital og den lille. Den store 
capital og Landbruget. Socialismen. Cbristen-
dommen og det sociale Spörgsmaal. Ssedalighets-
spörgsmaalet. Andelsystem og Cooperation. Kjö 
benhavn. Brödrene Salmonsens Forlag. 
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Rättelse. 

Framåt, n:r 17-18, sid. 198, spalt 2, rad. 20 
uppifrån står: pissimismens. Läs: pessimismens; 
rad 41 står: »förenade drag». Läs: försonande ; 
rad. 41 står: lacrymœ. Läs: lacrtmœ. 1 noten, 
sid. 199, spalt 2, rad 5 nedifrån står: emperiska. 
Läs: empiriska. Sid. 200, s palt 1, rad 6 nedifrån 
står: torde. Läs: iorde. 
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