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8. Frigan om politiska rattigheteter fir qvinnan, sedd 
i samband med hennes rattsliga stallning i andra . 

afseenden. 

Denna frPga fwmstiiller sig sjelfmnnt till besvarande i 
anledning af de motioner, som blifvit framstilda vid inne- 
varande riksdag 

af Herr F. T. Borg om ändringar af Riksdagsordningen i 
syfte att bereda qvinnan valrätt och valbarhet till andra kainmareu 
lika med mannen; 

af Hem* Kammarrådet Ander8o?a om skrifvelse till K. M. med 
begäran om utredning betraffande undervisningen i de enskilda högre 
skolorns för qvinlig ungdom m. in.; 

af Herr A. O. Wallenberg och Friher~se 0. 8tacKelbe~g 0111 

förändringar i Giftermilsbbalken, i syfte ntt nian och hustru in5 iitsn 
äktenskapsförord och med snnimn rätt, som genom siidant beredes, 
rada hvar öfver sin ärfda eller förvarfda egendom ; 

af samma inotionärcr om, at t  qvinnan inii varda myndig vid . . 
samma ader  sam mnnnen, eller vid 21 kr; 

slutligen a f  Herr Borgrniistaren Ekenmata om obligatoriskt 
f örord. 

Vi behöfva hiir icke siiga, att vi tro pH qvinnans framtit- 
skridande, iifven inom det medborgerliga lifvet, eller att vi 
anse henne ocksh der hnfvn stora uppgifter att fylla. Denna 
tidskrift vittnar sedan sekel om denna var tro. Men ju 
mera vi hoppas och viinta af qvinnnns deltagande i samhfills- . 
arbetet, desto vigtigare synes oss, att detta arbete blir vii1 
förberedt. Dit hör att qv inxk  visar sig mogen och villig 
att samvetsgirrnt bruks de nya riittigheter, man vill tillerkilnnn 
henne. Dit hör ock att  tillse, att hon med dem verkligen 
kan iitriitta nhgonting; ty i annat fall komma dessa riittig- 
heter, siisom fru Lenngren för sin tid riktigt anmhrler, att , 

,hon blott till hennes nippen. Ett tredje vilkor iir ju ock, 
Tidskt. .fur hemmet. 26:te ätg. 2:dra hrift. 6 



att tron pk qviunans medborgerliga uppgift och hennes formagr 
att fylla den i nAgon man intriingt i <rllm&nna medvetandet. 

Det iir alltsii ur dessa synpunkter, vi hafva at.t betrakta 
R'u F. T. Borgs ofvanniunnda motion, p i  samma @ng vi 

0 
se den i ett  visst samband med dc öfriga yrkanden tillqvin- 
nans förrniin, som vid innevarande riksdag blifvit i s& ovanlig - 
miingd och med sh kraftiga motiv framstalda. 

Niir var nya representationsföriindring förbereddes, fanns 0 
i Stockholm en liten krets af tiinkande och upplysta qvinuor, 
hvsrs medelpunkt var Fredrika Bremer, och som med intresse 
iakttog, hvilka möjligheter det framlagda föörslnget yppade a [ i d  

för qvinnans framltskridandc i socialt hänseende som för 

. hennes inflytande p& det medborgerliga lifvets högre om- 
raden. Man fann d& med tillfredsstiillelse, först att den nya 
kommunallngen af 1862 gjort qvinnan i fnlga om valriitt 
inom kommunen likstiild med mannen, och sedan att hon i 
och med denna sin valrätt till stadsfullmiigtige och landsting er- 
h U t ,  enligt den nya riksdagsförordningen af 1865, indirekt 
andel iifven i valen till riksdagens första kammare. Mer iin 
en trodde sig i dessa medgilvandcn af förslagets frisinnade 
författare se ett  första steg till deu reform, som just d& med 
starka agitationer började fö r f i t a s  af r womans suErage 
asociations~ i England och Amerika.. Inom den lilla kretsen 
var man dock ense om det riktiga i att hos oss g% stilla och 
varsamt tillviiga; och man ansig, att ett  fullföljande af detta 
första steg skulle i främsta rummet bero ef det intresse och 
den pligtkiinsla, hvarmed qvinnornn sjelfva omfattade asken. 

a 
Sedan dess hafvs snart tjugu 8i förgatt, och ännu ar det 

i stiidema, till och med i Stockholm, en sällsynthet, att  qvin- 
norna begagna sin valrätt, under det att de pil landet utöfva 
den genom ombud endast d&, nar de ega storrc fastigheter. 
Endsst prestvalen hafvs visat sig egn nhgot lifligare intresse . 

för qvinlign rostegare. 



Man kan af dessa fakta draga tvänne slutsstaer, hvilka 
förhhlh sig till hvarondrn siisom ett En&t~-EZlei*. Antingen 
iiro Sverigee qvinnor icke mogna för den medborgerliga verk- 
samhet, eom den nuvarande lagen bjuder dem, och det vore 
d& gqpl6st att med logföriindringm vidga den alltjemt obe- 
gagnade iatt, de redan besitta. Eller ock kanner qvinnnn med 

sig, att hon, omyndig a b o m  Awtm, svagt a J h d  adsom ods~ev- 
ska samt uteet(aragd f r h  dm kostnudsf~a un*ningm i &a- 
t m  s k o b  likasom fNkl a120 mma inbingands ofendigo och 
enehilda befattninga~, eller erh8llande dem endast mot mer an till 
hálften reducerad lön, hon -kanner med sig, silp vi, att be- 

tydelsen af hennes volriitt, inom ett samhälle, der penningen 
iir vlilcenaiis, kan betraktas ungefar lika med noll, och finner 
det vara motbjudande sksom innebiirande ett slags med- 
borgerlig komedi, att begagna 'sin gagnha vslriitt. E t t  eiidant 
skiil miste respekteras, och torde vii1 giillo för milngen. Flera 
iiterhhllas dock &f liknöjdhet, de  flestn af ren okunnighet om, 
att tie ega volriitt af nggot gotlag, eller att darmed kan följa 
hvarken p l i s  eller fördel - alltid prestvalet undantaget. 

Att detta är sorgligt och vittnar om en föga utvecklad 
medborgerlig nndn, mhste erkönnos, hur miingn förklaringar 
och ursiikter, som iin kunna anföras derför. Okunnigheten 
torde vii1 srniiningom hiifvaaj d& arbeten sddnno som det af 
HT Bempt~and om Den c r v m h  ~ v i n n u l ï ~  rättsliga släZZ&g * 
blifvn allmilnt spridda och hata, och i ~ynnerhet  nilr en @ng 
skolan erkiinner sitt ansvar för iifven den medborgerliga bild- 
ningen, och f i r  krafter att verka far densamma. Liknöjd- 
heten, for s& vidt den ej beror af okunnigheten, kommer virl 

* Vi begagna Ullfiillet att h y o  pi  det varmnste anbefalla denna 
viiräefulla bok shom oumbiirlig för hvsrje bildad och tankande qvinno, 
ooh litrorik far hvar och en, som inser betydelsen af qvinnans riiftsiiga 
stiillning för ett folks karaktar och odlingsgrad. Vi kunna ej tanka oss 
ett hem med vuxen ungdom, der den boken kau umbaras: s& vida hem- 
met ej är ett af de, ty värr ej dillsynta, der den intellektuella fljdan 
ännu ej upptagits i berskningen af lefiisdskostnsderi. 



forst d& att upphöra, n b  qvinnorna, gifta-som ogifta, f& 
nHgot att rlida öfver, och i m8n deraf befrias frHn den för- 
lamande misstanken, att den kunskap och erfarenhet, de ,be- 
sitts, komma vid valurnan att vara af ingen kraft eller 
verkan. Intill dess tro vi, att den af Herr Borg ifr+sotta 
föriindringen of uak-ättmi as, om ock i grimden rilttvie och 
ytterst ofarlig, praktiskt sedd, af ringa viirde. 

Under mer &n tjugu Br hafva lidla krafter varit i 
rarelse för att utfinna en formel, hvarigenom ockag mindre- 
talet roategare, genom s. k. minoritetsvd skulle komma till 
sin rDtt. * När den formeln eller nAgon annan utvög i asmmli 
syfte blifvit funnen och erkilnd inom olika omrhden ;\f v8rt 
medborgerliga lif, d& skola vi, eller riittare vSra liktiinknnde, ty 
vi upplefva nog icke den tiden, med gliidje se, att ocksh qvin- 
nan fOr direkt deltaga i valet af dem, som hofva vAxden af v h  

offentliga ongeliigenheter sig anförtrodd. 
Delvis gnller för oss det sagda irfven den af Herr Borg 

ifritgosatta lagforand ringen, som skulle m öjliggora qvinnans 
vaZbadtet till 2:dra kammaren, men p& samma g h g  öppna 
sig har nya synpunkter. Att. en &idan atgard visserligen 
skulle vara formelt riittvis o ~ h  sta i full konaeqvens med 
dan grund, p& hvilken var konstitiitionella författning hvilar, 
iir onekligt; men man GBgar sig: hvnrför d& icke göra qvin- 
nan valbar till h t a  shii1 som till 2:dra kammaren, till lands- 
ting och till stadafullrniiktige m. m. 

Svaren pP dessa inviindningar s& vii1 som p& frligan i 
des8 helhet utfalla pH da me8t olika siit&, iifven friin deras sids, 
hvilka ej afmrda den med ett blott skiimt. SA stiger man 
med riitta, att det tir icke med maes0e41cl eller gmm h, 
vare sig inom eller utom riksdagen, som qvinnan iir kallnd 
att  verka. Hon kunde med en och nonan siffra höja partier- 

* Glnds&me u h n e r  i sltt senaste reformtal minoritetsprincipens till- 
liimpnIng som niim föresSAende. 



iias nummerstyrka, men skulle säkert icke miiktri fefindra 
deras inbördes förhallanden. Hennes röst likriaom hennes ord 
skulle drunkna i #den kompakte majoritetss. Hon skulle 
komma att utgörs blott en blindpipa i det-storalikspositivet, 
och dertill m& hon hiillas för god. 

A andin sidan f'örklarar man, att qvinnnne i'ntriide i det 
politiska lifvet skulle pil det samma utöfva ett  renande och 
nioraliskt svirkande inflytande; och hur gerns skulle vi icke 
vilja tro, ritat detta voro samt! Kanske st& icke heller de 
bhdn anfardn fisigtenio shom olösliga motsatser gent emot 
hvnrandra, utan kunna i framtiden, d& det politiska lifvet 
ikliidt sig andra former, gö~$ sig bads gallande. 

Hurom vore dock alltför tidigt att nu viga nagra giss- 
ningar. Visst iir blott., att en l a g f ~ n d r i n g ,  som medgåfw 
qviman valba~78et till &dra kanmarera, nu och f& Zdng framtid 
s k d e  awda tietydehelds och d s r f ~ ,  ehusk f m e l t  räthiis, enligt 
Z& z~ppfattning icke vme 6nakvävd. 

VBi tid ar för qrinnnn ej blott en brytningens, utan der- 
jemte viisentligen en förberedelsens tid. Vi maste g& i skola 
for att bilda oss f'6r nya uppgifter, och icke lata oss af valvil- 
liga nyhetsifrare lockas i otid ut pil ok~nda viidjobangr. Men 
Iivem öppnar för viira qvinnor dessa förberedande skolor, SHT- 

skildt for utbildning af deras förmAga af medborgerliga viid? 

Ja, den fragan skola vi finna indirekt besvarad i Hem 
Kummarrbdet Anderaons motion. Den innebar ett väl moti- 
vemdt förslag, att Riksdagen m6tte hos K. M. anhtilla om en 
atredning, dele Jhw undm*mingm i de enskilda h g 9 ~ e  skolo~na 
f& quinlig ungdom f& n&rvarande bednfves och de rsarltat, som 
af dem vunnits, de28 ock huru denna undervking Idnipligast bör 
ordna och af staten unde~atödjas, samt att popoas'tim i drranet 

mbtte daeftw aJ&tas till dsdagen. 
Tacksamheten fiir den man, som ickc tröttnat att, onk- 

tcdt ett stundom inskriinkt och envist mots thd  verka föriför- 
* 



biittring af de vilkor, under hvilka vara flickskolor arbeta, 
var det första intryck vi erforo vid genomliisning a!' motio- 
nen; det andra var förkiinslan nf att  nu fór f&sta g h g e n  
mhte qvhnans Pgna insigter, Bennea erf~.~enhet och mognade 
omdöme tagas i a n v d k  f 6 ~  det, som a f  allt l iyp* henne n&- 

ma& u n g h e n s  - s~rskildt den pinliga ungdomens uppfoa t~a9~ 
Ett fjerdedels sekel har snart förgiitt, sedon den första 

kornit4, ocksh den p& riksdagene begiiran, tillsnttes för uncler- 
sökning a f  behofvet af högre flickskolors uppriittande p& all- 

- mzn bekostnad samt hum de borde orgnniserns. Denna komit8 
utgjordes endast af man, hvilket var helt natiirligt efter som 
qvinnorna den tiden vor0 i s ~ k n a d  af alla utviigar till vinnande 
elivii1 af högre allmänbildning, rom a f  pedagogiska insigter och 
systematisk kunskap i allmiinhet och sHlunda icke vor0 maktiga 
af n t t  deltaga i en rädan uppgift. 13'11 &r fóFhJUandet ett annat. 
VKra liirarinnor erhMa lika ftlllstiindig pedagogisk utbild- 
ning som Iiirnrne, qvinnor hafvn samma t i l lgng  till iini- 
versitetens lilrosnlar som mjln, vid möten samrhda qvinnor 
och miin om skolnns biisto, qvinligo skriftstiillare debottern 
inom pressen, lika nitiskt som de manliga, dta  slags skol- . 

och uppfostringsfriigor, krminnor hafm utarbetat förbiittrade 
skolp18ner och liirometoder och, der de luft makt dwtill, 
ökerfört dem i handling, mödrar egna alltmera deltagande 
A t  skolnns arbete och skaffa sig alltmera insigt afven i under- 
visningene teorier - kort sagdt : Den svenska qvinnan UT fztlItZt 

mogen och bavdd att taga dcl i kmitd-arhten fbr det pvinligu 
skolvfisendets fÖ~&ttsande, ocli utan henmes &Itagande, det &a 

' 

bäst i t d t < o i  .af, den fhsta komit&, s h l l  det arbetet aldrig 
hlifva p& ett tit?~9*e&ställade sätt fullgjwdt. 

Det ar i dessa enkla fakta, som vi funnit avnret p& fr&gan, 
hvar qvinnan skall kunna beredas att deltaga i medborgerliga 
vsrf. Vi tro nämligen, att det kan och bör ske utan olla 
genomgripande lagföriindringar, genom att sakkimniga qvinnor, 



säeom har ofvm blifvit antydt, kallas att tag3 del i komitéer, 
tillsatta af stat eller kommuner for utredning af frhgor, hvilkn 
ofta kanske ligga deras erfnrenhet niirmnre och hafva mera 
inflytande p& deras Bn pA miinnens lif. De skulle då smll- 
ningom vänjas vid större uppgifter; de skulle med möjlig- 

. heten af ett shdant tillfalle att gagna söks att biittre iakttaga 
och utforska samhällli'fveta och arbetets lagar m. m., och det 
s k h e  p5 s8 sirtt srn:Iningom visa sig, niir de ooro mogna för 
likartade uppgifter p& andra omred R en. 

Inom sig skola visst de allra flesta vara beniigna att er- 
khna sarekildt det enkla sakförhiUlandet, att  ominandet af 

flickom uppfostvan kriifver qvinnnns medverkan. Handlar man 
derefter och Iiiter den af Hem KarnmamGdet Andemon be- 
giirdn utredningen ske of erfarna man och qvinnor, skall man 
helt visst hnfvs den upplysta opinionen p5 sin aids. Och pH 
samma @ng har mon, enligt v l r  öfvertygt$ae, tagit första steget 
i iiitta riktningen för att bereda en framtida lasning nf.frigan 
om qvinnans politiska riittigheter. Sker det, sh hafva siikert 
de förtroende-vota, som den innevarande riksdagens frarn- 
stiiende man gifvit vara qvinnor sin andel deri. 

Hvad. H ~ P  Bmg betriiffar, iiro vi honom dock stor tack 
skyldiga för välviljan i hans förslag och för det tillfdle, han 
gifiit oss att uttala vArn tankar i detta ämne. 

Men det ar icke endast Hew Kammarrddet Aadmsons 
motion, soin shlunda enligt viir uppfattning stiiller sig i ett  
visst samband med Hem J&-98, i det den kan betinga sa väl 
den högre först&ndsutveckling för qvinnan i allmänhet och 
den öfning i offentligs fragors utredning, som vi antagit vara 
vilkor för utöfvande af sadana medborgerliga rättigheter, som 
Hem Borg vill tillerkainna henne. Dertill komma BY* Wal- 
len lmys och St<ickellerp y rksnden, ai& painnan må bli myndig 
vid samma ålder som masmen, och att hon som gift hustru må 
d d n  6fp:er sin egendom - allt hvilkzr innebiim, utom 



s& mycket sinnat, äfven det, att den andel qvinnan nu h3r 
och framdeles kan f'& i medborgerliga varf skall blifvr verklig. 
och ei 2J.tsad som hittills, d& hoii oftn för hela sin lifstid 
varit Jagligen. utestiingd frhn allt slags blde myndighet och 
cgandtwätt. I samma syfte, men mer begransadt, gar B& 
Bkennzaw motion om obligatoriskt förord. Under E%$hewe. 
Stackelhgs motion rörande makasa eganderutt hafm dess- 
utom, med obetingndt instämmande, Hr A&!f Hedin, pro- 
fessor AazZ Key, Hr I. AntIemwn f r h  dstergöt.land och 
Friherre A.  E. ATo/~densk&!d tecknat sina namn." 

Med det lifligaste intrcsse ofvakta vi utg&ngcn. Vinna 
Kamma9v*ådet Andasons samt Am* Staokellevgs och Wallen- 
befy8 yrkanden framghg, sd skall 1884 ärs riksdag komma 
att bilda en vandpunkt i den svenska qvinnans historia. 

Men utgdngen m& blifva hvilken som helst: Betydelse- 
fulla initistiv &ro dock gifna i riksdagens bada kamrar for 
erkönnandet af qvinnans rä.tt. Sent. skola ock de män 

g lömmas,  Iivilka hiir ,fört vara runor  m e d  d e n  uran.> 

Es,~eZde. 

* Det är Friherre O. Stackelbergs viilbekanta motion frhn förra riks- 
dagen: som nu blifvit med nagon forrnföralndring framburen, och vi be- 
höfva har endast hanvisa till v k  förra Arg. sid. 113, 119, der vi iitförligt 
framlagt v8ra iisigter i ämnet. Deremot skola vi i slutet af detta hi%% 
meddela innebilllek af H r  Wallenbergs motion rörande qviunms myndig- 
hetsader, arttut Hr Andersons om utredning af flickakolefrigan. 



Minnesrunor. 

11. 

I Sverige hafva hemmen tvifvelsutan en större betydelse 
vid ungdomens uppfostran iin i de flesta andra land. De s. L. 
helpensionerna hafva aldrig, Atminstone icke under senaste half- 
seklet, hos oss haft nkgon större utbredning, och ingen svensk 
pedagog har oss veterligen ejort sig till milsman för barnens 
lösryckande fran hemmet och uppfostran i kaserner enligt kon- 
stens alla regler. Hemmets kiirlek nr enligt svenskens uppfatt 
ning den enda kraft, som kan skinka varma och Iif k den 
späda miinniskoplantan, och om man ock miiste erkänna, att, 
hemmet stuhdom af blind kiirlek stfiller sig i strid med skdan 
och i ty fall ofta med barnets intresse, sä andrar detta sakfirh&llandc 
ej nägons uppfattning - aden mycket iilskar, honom firlktes ock 
myckets. Ja, motviljan för ungdomens kasernerning @r till . 

och med SA kngt, att äfven det till sitt viirde tvifvelaktiga hem- 
surrogat, som kallas inackordering, i de flesta fall vida föredrages 
firn för en helpension. 

Vi kunna viil vara stolta ofver denna var svenska uppfatt- 
ning af hemmens plats i uppfostran - och dock m& vi ej bryta 
stafven öfver helpensionerna. Afven de, synes dat oss, hafva 
sin plats att @Ila Det finnes barn, som ej hafva hem, eller 
som hafva esliana, att ordet hem ijuder som den grymmaste 
ironi, för dessa Atminstone äro helpensionerna en behöflii till- 
flygtsort. Men afven far dem, som ej i sin hemort kunna f& 
undervisning, kan den goda helpensionen ofta rimpa sig biittre 

iin en inackordering. 



Dock för att fylla sitt iindamil, &r att kunna gifva &t bar- 
net den onivardnad, den tukt och den kärlek, det kraf'oer för 
sin utveckling, skall helpensionen vara, sH vidt möjligt Gr, ett 
verkligt hem, med hemmets gladje, hemmets trefnad och hem-. 
mets kärlek. Barnen skola framför alt genast kiinna, att den, 
soin iir modem i detta stora hem, har ett hjiirta, som varmt och 
innerligt deltager i deras. gliidje och porg. 

Ett verkligt godt hem var Rostad; en kvinna., som med 
deltagande och kiirlek &lidide sina Iä+ngar och, SH vidt möjligt 
var, sökte ersiitta f'ör dem en moder, var Cecilia Frt'yxeIZ. Det 
iir &som förestandarinns for den p& sin tid SH htigt ansedda 
pensionen forst p& Carlslund i Vestmanland och sedan p& Ro- 
stad vid Kalmar, som Cecilia Fryxell vunnit sitt namn o& kan 
sägas utofvat ett ej obetydligt inflytande. - Manget barn genom- 
Iefver sin barndom utan att forstlis af sin egen mor. Vi kunna - 
siiledes ej undra öfver, att Cecilia Fryxell ej kunde vinna alla 
sina Iisrjungars tillgifvenhet, men &.wa f;, hvilkas kiirlek hon 

ej vann, tidda i bakgrunden för de mGngu, som no, spridda 
öfirer hela vhrt land, vörda. och iilska minnet af denna deras 
barndoms och första ungdoms trogna vgrdarinns. 

Cecilia Fryxell Gddes den 14 augiisti 1806 p& Kartenberg 
i Vsmsiinda socken af Venersborgs pastorat. Hennes far var 

länsmannen Jöns Olof Fryxell och modern Maria Katarina Lilje- 
gren. Den stiil-sta rikedomen i hemmet p& Kartenberg var barn, 
och döttrarne mhte därföre tidigt ut i verlden kr att f'öreörja 
sig sjiilfva. Cecilia kom som guvernant till Vermland och 
vistades som &dan dels på iigendomen Svaneholm dels på 
Bj6rn,eborg;. Ofveralt forstod hon att i fullaste m&tt vinna sin 
orngifning. Hon iigde ock alla de naturens gAfvor, med hvilka 
en ung kvinna vinner aktning, beundran och kiirlek. Hennes 
intellektuella och musikaliska begalmina var högst ovanlig, hen - 
nes siitt intagande, och hennes utseende, det lilla, runda, fina 
anaigtet med de blonda lockarne och den lilh eleganta gestalten, 



var &dant, att det mbte af hvar och en uppmiirk,   am mas. 
Ooh Cecilia var en ung, glad, lefnadsfrisk flicka, som- njöt i 
fulla drag af den gliidje, som lifvet, tack vare hennes mhga  
öil~kvärda egenskaper, skankte henne. 

S6 kom en hjiirtesorg - Cecilia var d& niira trettio år. 

Sorgen krossade dock ej hennes lefn&dsmod, hon kunde annu 
gliidja sig k ungdomens nöjen, men den firberedde sannolikt 
den viickelse, som skulle gifva en helt ny riktning & hennes l i t  
Cecilia Fryxell har sjiilf beriittat, huru hon reste f d n  Björneborg 
till fastlagsmarknaden i Karlstad. Hon skulle där bevista en stor 
bal. Samma afton, den skulle iiga rum, kommo hennes balskor fran . 

skomakaren inlindade i en gammal missionstidning. Med half' 
uppmiirksamhet kastade hon ögonen på tidningen, intresserade 
sig mer och mer för dess innehilll, och slutligen g1ömde hon 
b4de balskor och bal. - Hon Ibte, hon bad, hon genomgick alla 
tviflets och den störda sjelfbelatenhetens strider för. att slutligen 
med ett barns enfald och en Bnpnde  synderskas lidmjukhet 
viinda sig till Kristus. Den tro, hon nn med hiinförelse omfattade, 
blef sedan. medelpunkten i hela hennes följande verksamhet. 
Denna tro var nog ej utan sin ensidigbet och sin sekterism, 
men den var dock af detta varma, uppriktiga slag, som f31r sitt 
uttryck i ett &t Gud helgadt lif, och inför hvilken diirfbre hvar 
och en m& i ödmjuk beundran böja sig. 

Cecilia Fryxell viUe nu ej stanna, dar hon forut vistats, utan be- 
slict egna hela sitt lif Ht spridandet af den tro, hon med s+ mycken 
vörma omfattat. Hon ville först blif'va missionar i Lappland. Detta 
afstyrktes dock. DA reste hon ut till Basel och tjiinstgjorde öfver ett 
Ar som likarinna vid darvarande missionsinstitut. Xiir pröfningstideh 
var öfver, ansiigs dock hennes hiilsa alt for bficklig For att hon skulle 
knnns mviindas i missionens tjiinst. Sitt varma intresse för denna 
gren af den kristliga. verksamheten bibehöll hon dock autid, men 
hon mhte nu uppgifva hvarje hopp att kunna egna sig &t en missio- 

närs kall. och mhte dii&re söka sin Iifsuppgift på annst hall. 



Återkommen till Sverige fick hon under ett &r plats i Göte- 

borg vid Brödraförsamlingens skola. Under denna tid klarnade 
för henne det iniil, hvartill hon skulle egna sitt lif. Det hos 
henne alltid lifiiga pedagogiska intresset hade samxxtansmiilt med 
det religiösa, och hon beslöt att anlägga en skola, diiilf'ran de 
Asigter, som utgjorde hennes lifsgliidje, skulle kunna sprida sig 
kring Sveriges land, pisamma @ng som hon skulle f& tillffille 
att meddela sitt, enligt tidens fordringai; rika k~inskapsförriid 
och omgifvas af denna ungdom, som hon SA innerligt älskade. 

Genom domprosten M7ieselgrens hjiilp blef hon 1848 i stand 
att öppna eti skola i Helsingborg. Hon hade d& först endast 
10 helpensioniirer. Ar 1852 flyttades skolan, betydligt utvidgad, 
den räknade snart öfver 100 elever, till Carldund ngra Bestefis, 
tillhörigt en grefve Lewenhaupt. Hon var dock i behof af 
egen lokal, och genom nigra v.iinners hjiilp lyckades hon att 
1858 eïh811a det vackra Rostad utanför Kalmar, Dar fortgick 
skolan oafbrutet till 1877, dels med hel- dels med halfpensio- 
närer. 

Vi sade ofvan, att Rostad var ett hem f& belpensioniirerna, 
och att Cecilia var en öm och kiirlekshll moder. Rostad var 
ett kristligt hem, men det var ingen gdtmild och hycklande 
anda, som diir radde. Ungdomlig gliidje var ej bannlyst diiri- 
fran, och C-ecilia sjiilf var den gladaste bland de glada. Nagra 
verldsdameï ville hon ej uppfostra, och mangen anmarkning har 

af. denn9 anledning riktata mot hennes uppfosthgsrnetod, men 

ej borde klandret n% henne därföre, att hon ville bilda arbet- 
samma och dugliga unga flickor. soni i lifvet sågo en skola och 
ej en lek. Det högsta mlllet Eor Cecilia Fryxell var dock att 
af sina lä~jungar göra troende kristna; men att kunna omfatta 
helt den tro, som hon själf varmt bekiinde är ej allom gifvet, 
och Cecilia var af en alt för nitälskande natur för att kunna 
vara fullt tolerant gent emot andras öfvertygelse. Niigot t v h g  
utofvades dock aldrig pii barnens öfvertygelae frin hennes sida, 



diirtill var hon alt för kiirleksfiill. Hon ~lskade alla dem, som voro 
under hennes vKrd, men hon kunde ej undgfi att. niinnare dragas 
till dem, som delade hennes tro eller som hon ansHg göra detta. 

Dagordningen p& Rostad var enkel. Kl. 6 gick man upp. 
Kl. 7 började öfverliisningen af lixor och kl. 9 skulle denna 

ovilkorligen vars afslutad. Sedan intcgs frukost, och kl. 9 
samlades man till morgonbön, hvarefter följde religionsundervis- 
ning till kl. 10. Mellan kl. 10-3 ha vi de egentliga lektionerna 

. och frukostlof, kl. 3 iniddag, mellan 4-6 p~omennd p\ stadens 
vallar eller utat landet, mellan 6-8 lasning i salongen af11%oii 
fbr ungdomen liimplig bok, Coopers romaner eller nigot dylikt. 
Kl. 9 var dagen slut och ungdomen $ngen till hvila. - I tur 
och ordning skötte ett par af eleverna dukning och andra sysslor 
inomhus, hvnnid de ej deltogo i de sedvanliga promenaderna. . 
Arbetsamhet, ordning och enkelhet var lösen pii Rostad. 

Under det första decenniet af .sin tillvaro kan man anse, att 
flickskolan p& Iiostad var en ibland v h a  bästa, iifven i hvnd som 
angick liirjiingarnes intellektuella utbildning. Cecilia Fryxell var 
en högst frainsttlende Iiimrinna, och hennes lektioner, siirskildt i 
historia, utgjorde liijungarnes gltidje. Hennes undervisningssät.t 
var lifligt och muntert p6 samma giing det var klart och redigt. 
Cecilia pedagogiska fbrmiige striickte sig iifven till utbildandet far 
liirarinnekallet, och flere iinnii i dag fiamstaende 13Sarinnor hdva  
henne att tacka f"8r sin farsta handledning inom det pedagogiska 
oinrhlet. Undervisning meddelades i de iimilen -i  hvilka under- 

-visning %r narvarande meddelas i vira flickskolor, med undan- 
tag af' att natiirkunskap endast fhekom i form af innanliisning i 
pop~ilnra nutiirvctenskrrpliga arbeten och att geometri var okiindt. 

Sasom ett slutomdöine öfver Cecilia Fryxells verksamhet 
som krestandarinna för en af vara friimsta helpensioner, taga 
vi oss friheten anföra nQra ord af en af hennes forna liirjungar, 
hvilka ord iiterfinnas i en nyligen utgifven biografi öfver Cecilia 
Fryxeil i IIalendern  korsb blomman B l 



- - - ioSkolsn var ett hem med hels viirmen och tref- 
nndcn af ett sådant, undervisningen en lifsström med väckande 
och skapmde kraft för hvarje emottagligt hjerta och sinne. - - 
Cecilia Fryxell hade med sin rika natur och sitt varma hjerta 
klar blick för hufvudsaken vid all uppfostran och undervisning, 
niimligen lifveb väckelse och utveckling hos liirj ungen, b8de 
d a  personliga lifvets efter dess mätt, det ailmiint menskliga lif- 
veta och det lifs som ofvanefter ar. Hon skattade kunskaper 
högt och skydde inga uppoffringar för att kurina bibringa sina 
elever sådans; men kunskapen var f ?  henne medel icke m61. 
Med detta msl Oir ögonen samt en ovanligt rik natun friska 
liffulla stiimning blof hennes inflytande poi ungdomen miiktigt, 
stundom öfi-eriniiktigt. Allt det biista i hvam och ene iiatur 
viicktes ur dvalan vid hennes ord och beröring samt fick luft, 
ljus, ngring och ledning. Och d a  vakna hjertat och sinnet blef 
i mangfaldig miltto mottagligt %r det vetande, soni pii detta 
&tt bjöds. Hvad man hrde, fick saft och kraft samt blef en 
verklig personlig egendom, icke blott en snart glömd minnes- 
lera, det blef en verklig Lifsupplysning, det enda som fartjenar 
namn af bildninn,. 

Ar 1877 upphörde Cecilia Fryxell med sin skola. År l880 
insjuknade hon haf'tigt och &tervann sedan aldrig sh fulla kraft, 
och den G maj 1883 gick denna trogna tjiinarinna in i sin 
Herres fGd. 

E. F. 



10. Romaner, Historia och Historiska Romaner. 
Ett kritiskt utkast 

1883. 

Hmerling: Aspasia. 3 del. Öfvers. Krverlöfs förlag. Gefie. Pris 
6 kr. 75 öre. 

Felis Dah: En strid om Roni. 4 del. Ofvers. Ab.  Bonniers förlag. 
Pris 8 kr. 

Sclreftd: Ekkehard. En berättelse frko det 10 ärhundradet. Öfvera. 
1881. Ewedofs förlag. Gefle. Pris 3 kr. 25 öre. 

Ebers: Ett ord. Ofvers. H=ggstrÖrn 1883. Pris 2: 50. 
Strindberg: Svenska öden och äfventyr I, II. Looström 1883. yris 5 kr. 

Ar 1814 utkom Waverley, Walter Scotts första historiska 
roman. Samma k hade de europeiska folken befriat sig frän 
Napoleons despotism. Den historiska romanen f'öddes samtidigt 
med, att de europeiska folkens nationalitetskiinsla vacktes till lif: 
Biir kan med f'og anviindas Geijers allbekanta uttiyck, att det 
iii. en liiindelse, som ser ut som en tanke. 

Den ~mtionalitetakiinsla, som de ru'apoleonska krigen frain- 
kallade, har riktat hela v&rt tidehvarfs bildning at det historiska. 
Att det har denna riktning torde knapt krafva bevis. Tidens 
filosofi med dess utvecklingsteorier och dess läror om den ena 
generationens beroende af den andra, tidens konst med dess 
fulla uppfattning af det egendomligt sköna i Iivarje svunnen 
tids konstart, den ifver och 'de& fra~ngiing hvarmed de historiska 
vetenskaperna idkas, ja till och med det allmiint utbredda in- 
tresset för gamla ininnesrniirkeu. och fornsaker, ifi-än Sinives 
ruiner och medeltidens katedirileï till gamla stenredskap och 
porslinsbitar - alla dessa forteelser äro ganska karakteristiska f6r 
vgrt Arhundrade, och det historiske intresset utgör ett af dess för- 

niimsta företriiden, d& det jämf'sres med det förra arhundradet med 
dess abstrakta fosthdsbildning och forakt .för det historiskt gifna. 

Ej iir det underligt, att den historiska romanen uppstitt i ett Sr- 
hundrade med ett s& vaket historiskt intresse, att s* ii1 mrniinga 



talangfilla författare som stora klspre egnat sig &t denna gren 
af' skrifstnlleriet, och att de historiska roinanerna hos den 
kisande allmiinheten Atnjuter en beviigenhet, snart sagdt obe- 
grinsacl och tyviirr stundom kritiklös. Också kan man siign, att 
i fdn de s. k. grottmiinniskorna i Elie Berthets fiirgrika skildringar, 
hvilka ju egentligen #i bortom all historia och falla inom archeolo- 
giens omriide, till de annu lefvande personligheter, öfver hvilka 
historiens dom iinnu ej fallit och hvilka uppträda i Sainarows 
romaner, torde det ej finnas nAgot tidsskede, ej något land och 
ingen mera framstaende Iiistorisk personlighet, som u ndggtt under 
vart sekel att en eller flere glinger tjiina dsom stoff fur ro- 
mantisk fntmställning. 

Oaktadt den stora ynnest, hvaimed de historiska i-omanerna 
omfattas, 1x11 hvilken. vi  ofiran sökt att förklara, kan mot hela 
detta slag af romaner riktas en och annan befogad anmiirkning, 
iifvensom flere nf dem iiga ett anseende hos den romanliisande 
allmiinheten, som de ej ur någon synpunkt förtjäna. 

ingen kan ostraffad tjiina tvA harm, och förfittam af  Iii- 
storiska romaner utgöra intet undantag friin denna allmiinna 
regel. I historien iir ett nödviindigt niimligen sanning. Aste- 
tiken framstaller diijámte andra fordringar. Hon talar om en- 
het, afrundning, effekt, iistetisk riittvica m. m., hvilka hon for- 
drar skola af romanfi)rfsttsrren tillgodoses. Nyare iistetiska rikt- 
ningar ringakta visserligen dessa gamla akademiaka fordringar, 
ined hvad ratt ar ej hiir platsen att utreda, men de fiarnl18lla i 
stallet nödviindigheten af' psykologiska studier, af att författaren 
tänkt sig in i det inflytande, som orngifning och uppfostran ut- 

ofva pi romanens handlande personligheter, af att ftirfattaren 
tager sina bilder, &som det heter sus lif'vets. 

Lhtom oss nu se, huru Mattare af historiska romaner söka 
att tillfredsstiills de skiljda fordringar, som stiillas p& deras lit 
teriira alster. 1 nio fall af tio hylla de iin i dag de akademiska 
skönhetareglorna och söka efter basta förmgga att uppfylla dem. 



Romanen blir spännande, poetiskt gripande och understundom 
af litterärt varde, i alla hiinseenden läses den och - be- 
undras, och detta icke minst för att den iir sh is to risk^; man 
lar tillika sa mycket af densamma, anses det. Och dock, 
huru rnHnga af dessa sh kallade historiska romaner innehalla 
n&gon historia? Historien har uppoffrats utan bettinkande, 
och man nöjer sig med nhgra yttre allmiint kiinda drag. 
Det finnes för de historiska skildringarne vissa allmiinna re- 
cept, hvilko Atminstone författare af andra eller tredje rang 
med fördel anviinda. Det finnes ett  recept för medeltiden 
med torneringar, klosterrof och vandrande riddare, ett för 
15- och 1600-talet med dueller, förgiftningar och mesallianser 
samt slutligen ett  för 1700-talet med puder, maitresser och 
abbder. Hvnd de historiska personligheterna angiir, s& far 
toan p& dessa i de flesta historiska roinsner icke framstiilla 
högre fordringar iin att  de populiira personligheterna blott. 
sakna vingar för att vara iingllar, och tyrannerna endast af 
brist p& klöfvar och horn ej kunna riaknas till ett  annnt. 
oniimnbart rike. IfrSn historisk synpunkt te sig ocksl de 
flesta historiska romaner shom en fantastisk, stundom löje- 
vackande maskerad, och det gäller lika v 4  dem som aga, 
som dem, hvilka eakna l i t te rm värde. Författaren hnr hatat. 
den entt af sina herrar - historien, för att i h k a  den andre - 
dikten, och dock ar romanen historisk och liirorik! 

Det &r i ögonen fallande, att den realistiska riktningen 
inom iistetiken bör med mera vördsamhet behandla historien. 
En realistisk förf~t tare kan ej affiirda lasaren med den van- 
liga frasen, att  mánniskohjärtat har i alla tider varit likt-t. 
Han söker ju uppvisa, huru olika mlinniskorna blifve i vbr 
egen tid genom olika uppfostran, olika orngifning, huru 
mycket viktigare blir det ej da att göra sig reda för det in- 
flytande,. desss förhällanden ntöfvnde i den förflutna tiden. 
Den renlistisko författaren striifvar efter sanning i hvarje de-' 
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tnlj, pli det att bilden mik blifva sann, och en dylik detnlj- 
kiinnedom f r h  det förflutna, som ej kan vinnas utan djupa 
historiska studier, rnhste han anse s&aom en nödviindig förnt- 
siittning hos den, som skall författa historiska romaner. 
Men d5i sfilunda renlistiska historiska romaner fordra af sina 
förfsttsre, utom iistetisk begkfning, djupa historiska studier 
och en skarp miinniskokiinnedom, kunna de ej  tillverkas i 

, dussintal och ibland den stora uppsjö af historiska romsner 
utgöra de ett ringa £Atal. Be  fleste författare, som haft ett 
realistiskt skrifsiitt, hafva ock undvikit att egna sig &t detta 
skriftstiilleri. Den författare, som vant sig vid att med allvar 
studera det verkliga lifvet och därur hemta sina personer, 
har ej den djärfhet, som onekligen fordras för att siitta lif i 
döda generationer. Han ryakar tillbaka för den möjligheten, 
att, oaktadt alla studier af den förflutna tiden och af manni- 
skan, han skall f'ör läsaren framatalla varelser, som äro blott 
faster af hans fantasi, som aldrig lefvnt eller rattare aldrig 
kunna hafva lefvat. Tvifvels iiten &r detta orsaken, hvarföre 
stora realister siisom Turgenjev, Daudet, Dickens m. fl. al- 
drig utgifvit historisks romaner eller Stminstone högst undan- 
t~gsvis  och da endast obetydligare arbeten. Deras natur- 
trogne nutidsskildringar blifva i gtiillet, för kommande sekler, 

Iiistoriska romaner af det yppefsta slag. 
Att historiens krrrf ej tillgodoses i det öfverviigmde an- 

talet af historiska romaner iir ett faktum, men kanske ar det en 
öfverfiödig fordran? Historisk iir blott ett oriktigt epitet till 
de romaner, hvilkas personligheter röra sig i en förfluten tid? 
Ifrin en rent iistetisk shlndpunkt 9 t h  ocksil historikern 
i sina fordringar temligen riittslös. Dikten iir blott till  dys^, 
de diktade personligheterna skola alltid tillhöra en verld, 
som iir fantasiens, hnfta blod af nektar ock ambrosia, och d& 
kan det vani tiimligen likgiltigt, h a k e n  k,ostym de bhra, om 
den iir fran det 19:de firhundrndet, fran en förfluten tid - 



eller ett besynnerligt mixtitm kompositum. Att  man i f r h  
realistisk atitndpunkt, - och diir torde de flestc för nar- 
varandc stl, niir ordet fattas i sin allmiinnaste och riktiga 
betydelse, ej lika med naturalism, pessimism eller materia- 
lism, - skall, för s& vidt det giiller tankesiitt och seder, i hi- 
storiska romaner g&, om möjligt Hr, historikerns fordringar till 
mötes, tir klart, doik kan ifriigasiittas, om man iifven i f r h  
denna s thdpunkt  bör fordra, att tsnning iakttages gent emot 
de historiska hiindelserna och de historiska personligheterna. 
ilss synes, att  historien bast tecknar karaktarema, och att  
sensre tiders fantasi ej kan framkalla större verkan och vacks 
mera intresse än sanningen, men vi medgifva, att det ock 
gifvcs skal för den uppfattningen, att diktaren bör iiga nhgon 
frihet i hiindelserna, blott tidsskildringen Hr sann. Han kan 
nnmligen annars liitt komma att för historien glömma rommen, 
komma ur Schylla i Charybdis. 

Vi vilja dock till stöd för vhr uppfattning a l  att  den hi- 
storiska sanningen bör i alla afseenden fasth8llas framstalla 
ett  par anmiirkningtw, hvilI.cn, sh till sägandes, f d n  inom det 
praktiska omradet. 

Vanstaillandet af' historien i de historisks romanerna har 
hos den stors nllin~nheten framkallat en miingd oriktiga före- 
stiillningar, som inga poyulöra samvetsgranna historiska ar- 
beten kunns undantninga. Vi pHminna blott om den nimbus, 
hvarmed riddnrlifvet har orngifvits, tack vare de historiska 
romanerna. För@ifves har historieforskaren framvisst, att 
varde; af ridderligheten under medeltiden m h t e  betydligt 
reduceras, och att ridderligheten endast gr grunden till den 
höflighet, som nu herskar bland de bildade klasserna, men 
för höfligheten kan man tyviirr ej sviirma liksom för ridder- 
ligheten ; förgiifves har historieforskaren visat Rddarlifvets 
djupa skuggsidor - alhiinheten vet bsttre besked, s& stdir 

det ej i dess källor. Vi psminns om, huru svht  det for 



historikern har varit att kunna borttaga det romantiserande 
skimmer, som kastats ö h e r  en Maris Stuart, en. Erik XIT 
m. fl. Vi pilminna ytterligare om Walter Scotts idealiserande 
framatiihing af Stuai-tarne och Crusenstolpes svartri taflor 
öfver det Holstein-Gottorpska huset. i Sverige. Exemplen 
kunna liitt mhgfaldigas. Men en allmiin anmiirkning mot 
de historiska romanerna iir, att de i de'flesto fall framkalla 
hos allmänheten den uppfattningen, att viir tid iir snmre än 
den förflutna. FramStskridandete stora idé framsar tydlig 
för hvarje allvarlig forskare inom historien, men de som 
hemta sina s. k. historiska kunskaper fsAn de historiska ro- 
manerna, och de aro ej fB, erhiilla en helt motsatt uppfatt- 
ning, allra hälst nar dessa förskönande skildringaraf den 
förflutna tiden stiillas i jölrnnbredd med alla de nattsvarta 
framstrillningarna af var tids sumhallslif, som nu iirligen se 
ljuset. Xen d& det beriittignde att framdraga skuggsidorna 
i nutidens lif a& skarpt ifriigasiittes p& mer &n et t  hlill, sh 
k m  man väl iin mindre anse det riktigt att uppröra sekelgammal 
asmutss. De mörka bilderna f d n  vQr tid hafva, säger mm, 
det berättigade, att de viickn vhr eftertanke, de hafva ett 
iidelt syfte, men detta kan ej giillta det forflutna. Det kan dock 
ifr&gnsiittas, om ej en mörk bild f r h  fordomtimrr, som belyser 
ett  missbruk, en fördom, som au ej fins, v d  kan försvaras? Vi 
mena ej  hiinned, att alt kan användas eom stoff för dikt, detta 
vore ännu mycket mindre liimpligt, niir det giiller det förflutna 

än d& det giller viis tid, men vi anse ej hiiller att en historisk ro- 
man nödvhndigt alltid bör vara en Iiisning för ungdomen. 
Vi hafva harmed ej velat stryka ett streck öfver den stora 
mängd historiska romaner, om hvilka man mlste saga, att de 
hafvn ett visst litterärt viirde och jifven fi&n realistisk stand- 
punkt gifva en i m h g n  afseenden trogen tidsbild, o1n man ock 
maste medgifva, att de se den förflutna tiden genom ett par 
idealistiska glasögon. Vi erkiiniis villigt, att m 3 u p  af dessa 



romaner, siisom t. ex. de biista af Walter Scotts m. fl., iiga s& 
stora förtjiinster, och dessa af den art, att de maste intaga sär- 
skildt ungdomen, ja, vi beklaga den tid, hvars ungdom ej skulle 
fangslns af dem, men vi vilja blott framhiilla, att  ej lär man 

historia af  dem, och nagon nyttig lektyr ur den synpunkten 
kan man ej anse dem vara. 

Det finnes ett och annat arbete, i hvilket det historiska 
intresset blifvit det herskande och det i en sädan grad, att  
det förkviift dikten; ordet historisk roman borde dar ut- 
bytas mot kulturhistoriska skildringar. SAdano arbeten sakm 
dock med sina romanansatser kulturhistoriens snmmsrntrangdn 

'form och historiska stil. Men de kunna likväl ej vackra 
nggot djupare missnöje vare sig hoa ästetikern eller hi- 
storikern, ty de dö vanligen en brhddöd, d& allmiinheten 
tycker sasom Voltaire, att alla slag iiro bra utom de 
trBkiga. - 

Se vi p& den utveckling, som de historiska romanerna 
under detta grhundrade undergiitt, finner man onbuigen, att  
en alt större enhet mellai de äatetiska oclh de historiska 
fordringarne gör sig g&bnde, hvilket tvifvels utan har sin 
p u n d  i. den större fordran p& realitet, som inom alla dikt- 
ningens omrhden mer och mer framtxäder. Walter Scotts 
biista arbeten framats dock i mariga fall som de historiska roma- 
nernas klassiska ideal. Tidens böjelse för romantik maste 
beröra honom, och det förflutna ser han i ett alt för ideelt skim- 
mer, men han förstiir dock att gifva bhde tid och lokal biittre 
Slrg an de fleste af sina eftertriidare, han har. karaktärer, 
som möta oss med full verklighetekraft, och om nu frtskil- 
liga af hans personligheter synas oss snarare typiska än verk- 
liga och individuella, m b n e  det e j  beror af, att dessa per- 
sonligheter under Arhundradets lopp reproducerata tusen 
ganger i dussin arbeten? Och den tid, som Iiiser. Zols, bör 
ej klaga öfver Walter Scotts långa .detaljskildringar, som 



dock i konstnödighet st& s0 15ngt öfver den förras, att de , 

endast genom sin utsträckning kunna diirmed jiimföras. 
Walter Scott fick talrika efterföljare i alla land. Endast 

f& kunna ens med honom jiimföras, alla lata de hans för- 
tjiinster framst8 i bjiirtare dager. Vi vilja endnst plminna 
om nbgra af de frirmste, sasom om Manzoni i Italien (d pro- 
measi sposi.), v. Lennep i Holland (''ekarnas Ros 1837. 
ofversatt IM) ,  Bäring och Pdzow i Tyskland, Zngernnu 
i Danmark m. fl. Jiitten ibland dem, hvnd produktionens 
mhngfald nngär, &r dock Alexandre Dumas d. a. Hons ytt- 
randen, att historien var den spik, hvarp6 lian hangde upp 
sin fantasis skapelser, och att Lnmartine i Girondistemas hi- 
storia hojt historien upp till romanens omrbden gro betecknande 
for den tidens Bsk&dning, och man kan ock af dem bedöma 
det historiska viirdet af Alexandre Dumas och mAnga hans 
samtidas Brbeteii. Med honom och hans skola kan man ock 
med skiil anse den historiska romanen hnfvn n&tt sin liigstn 
ståndpunkt, betraktad fr in realismens och historiens sida.. 

Dock den romantiska skolans dagar ligga Ungt borta, 
. om ock dess alster iinnu fylla Iiinbibliuteken och utgörs 
en begarlig andlig föda för stors. delar af var romanliisande 
befolkning, hvilket siirskildt gnller den historisks romanen 
frAn romantikens tider, hvilken lefver med 1Rngt friskare 
lif än de ófr ip  alstren från samma period, ty m m  kan 
saga att m 8 n p  hafvs en helt annan smak d& det gäller histarisks 
än d& det galler andra romaner. De store realisternas 
inflytande har p& de sista decennierna försports inom den 
historiska romanens omrade, om man ock mhste medgifvo, 
att de historiska romanerna st& annu betydligt narrnare roman- 
tiken an andra. Det &r särdeles i Tyskhnd, som den mo- 
dairna, historiska romaneu, af tyskarne kallad %die Wissen- 
schoftliche Roman., slagit rot. Ebers är det hos oss mest kända 
författarenamnet. I Tyskland har ban dock en mängd med- 



tiflare. Freytags romancykel, sDie Almens, iir behandlad i alt 
för ensidig tysk anda för att kunna utom hans fiidernesland vinna 
anklang, och oss synes, att  hans kulturhistoriska skildringar 
,Bilder ans der deutschen Vergmgenheib, iiga l h g t  högre 
varde iin hans romaner. Desto större laskrets kunna hos 
oss andra tyska författare erhiilla siisom Hnmerling, Scheffel, 
Lingg, Dahn, Lincke och Glaser, författaren till en nyligen 
utkommen, af tysks pressen berömd romnn ~Snvanarola~. 

I Frankrike hm en af den nyn realistiska skolans 
friimsta koryféer, ja  an af dem, som man pliigar riilnia 
till litteraturens yttersta vänster, Flaubert, författat en hi- 
storisk roman, Salammb6, som i historisk trohet och delvis 

samma iifven i poetisk akönhet torde ha fh sinn likar, p i  
gång den ovilkodigt friimmansr den frtigan. om verkligen 
livarje del af historien iir Iiimplig till romantisk frnmstiill- 
ning, för s8vidt man vill vara trogen mot historien.. Den 
ryktbare kritikern, S i n t e  Belwe lefde iinnu, d& Salammbi3 ut- 
kom, och han för sin del besvarade frigan nekande. Salsrrnmbb 
gör dock ett miiktigt intryck. Det nr den kartitgeniska civi- 
lisationen pH Hannibals tid, som skildras i hela 'sin egen- 
domlighet. Den semitiska religionens underliga religions- 
bruk med det inflytande, dc mäste utöfva p& en del karsk- 
tirer, frmnstallns utfarligt, ocli Afrikas glödande sol och den 
svunna civilisationens viillustiga priigel hrilo öfver hela 
arbetet. Salammbi3 Hr hiirigenom alt f6r egendomlig för at6 

blifvo populiir, ehuru alla m W e  gifva sitt erkfinnande &t den 
i de flesta fall konstniirligs behandlingen af ett liirdt material, 
som genom sin omfattning liitt kunde hafvs verkat nedtyngande. 
Salammbd iir ett  lysande prof p& en realistisk historisk romnn 
och visar, synes det oss, att  historisk trohet ej behöfver till- 
intetgöra dikten - iifven om det gäller en civilisation SA 
friimmande för var egen som det gamla Kartagos. Ar- 

betet st8r dock tnmligen ensamt i den franska lit-ters- 



turen, och detta i ett land, dibr det kulturhistoriska studiet 
blomstrar. 

England har efter Walter Scott knapt haft nllgon författare 
nf historiska romaner af högre tong. MBnga hafva dock för- 
sökt sig inom detta omrade. De frirmste, Ainsworth och James, 
höja sig k n a p  öfver medelm&ttan, och inom den senaste ti- 
den har ingen engelsk historisk roman vunnit nhgot större 
anseende med undantag af Kingsleys ~Hypotiar, d~ det on- 
skende ömnet kanske öfverskylt mangen svaghet, och de 
andra, som liisas och öfversöttns, ha oftast sin historiska skylt 
att tacka för sitt anseende. Dickens har utarbetat en i mango 
fall förtjiinatfull historisk roman, a Tvii staders, som dock 
knapt kan söttas i jiimbredd med hans nutidsromsner. 

V&rt grannland Danmark har alltid utmiirkt sig för sin 
produktivitet inom det historiska romanomriidet. Annu ut- 
gifver Ewald sina af en stor Iiiskrets och ej utan skal om- 
tyckta romaner. Af nya förfsttar-e har Jawhsm otguvit sin 
~M& *Nbbes, h v m  psykölogiskt egendomliga, vidriga hjiil- 
tinna framkallat m h g e t  meningautbyte, men ock kommit 
mhgen  att of beundran för författarens karaktiiraskildring 
eller af ovilja mot det djärft valda iimnet, glömms de mä- 
sterligt gjorda tidsmlllningnrne. Marie Grubbe gr, hved nian 
iin m5 anmtirka emot romanen för affigt, i siatnamnda han- 
seende ett miieterverk,aom har f& sina likar. Taflornn äro mörka, 
men de Hro ingQlunde öfverdrifna, och de Bro ofta poetiskt 
och gripande tecknade. En annan ung, dansk författare, 
Gjeltemp, har ock försökt sig inom den historiska romanens 
omrhde i Antigoms, en roman från de första kristna Ar- 
hundradena, ett tidehvarf; som ofta varit förem81 för behand- 
ling och stundom med stort miisterskap. Gjellerup hter  dock 
sina egna kristendomsfiendtliga kiinslor alt för bjiirt fram- 
triida mer än en @ng, för att man i detta arbete kan tala 
om sann realitet. 



Att Sverige med sin lysande historia skulle iiga m h g a  
farfattare af historiska romaner iir nsturligt, dock &r det ej 
m h g a  arbeten, diir det historiska och konstniirliga p& ett 
mera förtjiinstfullt siitt snmmnnsmält. Rydbergs arbeten, af 
hvilka det friimsta dock ej behandlar vart land, m& vii1 anses 
sirsom det yppersta i sitt slag i var litteratur. 

Björlins Knrl Svenske och Elsa höra till den grupp, dar det 
historiska, som i dem iir viirdt vart varma erkännande, förkviift 
det konstniirliga, andra iiter  aso om Storbiicks,Trolles m. fl. kunna 
knapt iiga 118got vuirle annat an stisom ungdomsliisning. Den 
fbsterliindska andan och, hvad en del af dem angai., iifven 
en viss yttre historisk trohet göra dem i detta afseende 
1 iimpliga. 

Ett narrnare sklirsk&dande af niigra af de sist utkomna 
eller mera kiinda historiska romanernc skdl  ytterligare be- 
lysa de iisigter, vi ofvan rntydt om denna gren af litteraturen. 

Författaren till Asprnia,. Robert Hamerbing, f. 1830, är en 
man med vetenskaplig bildning. Han har en tid varit hrare 
vid gymnasium i Triest, men sedan en liingre följd nf Ar 
tillbaks helt egnat sig &t diktarverksamhet. Stort uppseende 
hm en del af hans episka diktverk väckt i hans fädernesland, 
Osterrike. Den fantatiskt yppiga stil, hvarföre de blifvit be- ' 

'romda, Aterfinnes i hma stora roman: Aspasia En pratigare 
skildring af ett grekiskt girstabund än bvhd hiir bjudes torde 
man leta efter. Diirernot slar denns yppiga, fiirgrika stil mer 
än en @ng öfver i en svulst och ett ordprAl, som iir osmak- 
ligt och som ej motviiges af n&.grn framstaende förtjgnster i 
karaktnrsteckningen. Vi vilja blott anföra de rader, med hvilko 
skildringen af Perikles och Aspasks första möte afslutas, Iivilka 
rader i sitt slag äro 1Lngt i f r h  allenastbende: ,S11 talade 
Perikles och tryckte en ligande kyss pa Aspaeiaa läppar. Det 



var en och snmmn glöd, det var en och samma 6fversvallning, 
det var doftet a.f en och samma lifsblorn och lifsskönhet., 
som besjiilade kampens hand vid Marathon, Fidias mejsel, 
Sofokles griffel, Perikles tordöns tal pii Pnyx och. hans glö- 
dande kyss p3 den skönaste kvinnas lappas i Hellae. - - 
Nar i en innerlig föi.trolighet ett  par som detta, i hvllket den 
miinskligs tillvnron utvecklats till renaste, yppigaste och 
iidlnste blomma, mots i kyssen, så iir detta det högsta lifs 
fast och fullbordan och en gliidjerysning far i tysthet genom 
verldens hjiirta fran den ena polen till den andra - lik 
ljimgelden friln det. varma sommar-kviillmolnet &er BR- 
lessos branter. - Sjiilnr möta frvarandra som gnistfylda moln 
- men molnen d a d d a  sig - miinniskans ajii1 nares af glöd., 

Detta ar ej för var tid. - Har Aspasins författare öfver- 
gifvit lararstolen, sa iir daremot författaren af .En strid om 
Rom. &n i denna dag professor i statariitt vid universitetet i 
Icönigsberg. Fetia Dahn iir ej blott professor utan ock en 
berömd lörd. Hnns G delar digre arbete, Die Ronige der 
Germanen (1861-1871), är ett  historiskt verk af stort vorde 
liksom hans nyligen utgifns arbete öfver Tysklands Historia 
till 843. S8väl i desa som i hans Ofliga historiska upp- 
satser kon ej dan skarpaste kritiker ana romanf@fattaren. 
Evad Dnhns iistetiska arbeten ang&r! kan mon ock gifvn dem 
samma berömmande vitsord. Alt vetenskapligt pedanteri iir 
bannlyst, stilen iir liitt och ledig. Af tysknrnes tunga menin- 
gar finnes ej ett sph, snarare kan man tillvita författaren en 

motvilja för hvnje satsfogning, som stundom verknr tröttande. 
.En strid om Roms, Dahns förniimsta skonlitteriira arbete, pit 
livilket det sages, .att han arbetat under 17 Ars tid, behandlar 
Ostgotiska rikets underghg i Italien. Genom de ofbntligt 
viixlunde och talangfullt snmmanfogade h~ndelsernn har or- 
betet tvifvels utan vunnit sitt etorra anseende. För dem, som 
i romanen blott önskar det sp&nnande och öfverraskande, iir 



arbetet en verklig grufva; man m& iifven skiinka författaren 
sitt erkännande för den talang, med hvilken han anordnar 
teatereffekter. Mer än en gAng t ~ c k e r  man sig läsa en opera- 
text p& prosa, och man .blir ej för~hnad, niii. man af Dahns 
biografer erfor, att hans föriildrar vor0 framstiiende skilde- 
spelare. Men utom n8mndn förtjänster tyckes oss ej myoket 
godt vara att siiga on1 D En strid om Roms, som dock upp- 
höjts till skyarne i Tyskland. E n  stor mängd af desss gamla 
betänkliga romnnfel, som man s& gärna skulle vilja, att de för 
alltid försvunno, gterfinnas hiir. Miinniskor, som liinge bott till- 
sammans, falla plötsligt, helt omotiveradt pH den ideen att för 

Iivarandra beriitta sina förflutna lefnndsöden, p% det att 12iearen 
ma blifva underkunnig om dem, underbara ssmmantriiffnn'den 
före komma oupphörligt, alls kvinnor iiro underskön?, och 
hjiiltarnes tapperhet följer ej vanliga naturlagar. Den krossade 
spegeln, hvamf de moderna romanförfattarne 1 ~ r a  filtt skarfvor, 
s& att deras bilder blifva mörka, har nog aldrig Felix Dnhn - 

ens hört talas om, ty ehuruviil aEn strid om R o m  behandlar 
ibland de mörkaste bladen af verldshistorien, gör den dock 
ej niigot sorgligt eller hemskt intryck, och de ljusa, härliga 
taflorna iiro, om ock ej till antalet de öfverviigande, dock de 
som iiro biist tecknsde och följaktligen göra det största in- 
trycket.  DR^ omtalas visserligen mord och blod och strider, 
men med undantag af Amalosunthas, den store Teodoriks . 

dotters fasansfulla död i badbassiingen vid Bolsenersjön, torde 
ej nhgon mörk scen vara s& viil tecknad, att den lemnsr etst 
djupare intryck. 

B a d  den historiska troheten föröfrigt ariggr, s& m& de 
kulturhistoriska detaljerna i m h g a  fall vara riktiga, men de 
historiska hiindelserna &ro behandlade med mycket god- 
tycke. Bokens hjiilte, Caesarius Caetegus, prefekt af Rom, en 
gsmmal vanlig roinnnbof, med en klokhet och iirelystnad 
utan grinser och följd af en mirakulös 'lycka, som glr si% 
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lsngt, att han för lagaren tydligen dödas ett par ganger för 
att sedau p4 ett hiipnadsvfickande siitt uppstii., denne sublime 
bof, ' som jiimföres med Casar och sättes vid sidan af 
Belisarios m. fl., äx en diktad penlonlighet. I hvilken fa.lsk 
sriillning de öfriga.historiaka personligheterna harigenom 'hm- 
träda ligger i 8ppen dag. Andra anmärkningar blifva i jem- 
förelse h~rmed  obetydligheter, t. ex. Vitigee diktade död i 
böljorna, konung Atslariks idealiserade karaktirr, i romanen 
en %del yngling, i historien en utsvafvande till kropp och 
själ fördárikad varelse, den oriktigs framställningen af Longo- 
bsrdernns inträngande i Italien. En del beriittelser iiro niistan 
löjliga, s8som beskrifning en, hum den gamle Teodoriks lik 
(ah& tysta  gestalt!^) med den krönta hjälmen o. a. v. fördes i 
spetsen far goterna vid deras siats drabbning. Denna ägde rum 
553, och 526 hade Teodorilc datt1 Historkskrifvaren Dahn talar 
diirernot om, huru konung Tejs föll i början af striden 
och huru hans blodiga hufvud bars p i  ett spjut och uppeldade 
goternas mod. -- Men detta sanna, historiska drag var för- 
modligen oskönt! 

Exemplen kunde latt mhngfnldigas, men lemnom detta 
enligt var uppfattning ej s& betydande arbete för att egna 
nhgon nppmiirksamhet &t SeJrefeb roman EkkeIkwd, hvilken 
blde eom tidsbild och i litterärt varde g&r Ihgt framom 
Dahns romanmbeten. - Skulle mon frllga, hvem som vore i 
detta nu Tysklands mest populiire skald, sa skulle de fleste 
avara Scheffel. Det visade sig ock Hr 1880, db hela Tysk- 
land firade hans femtiofö.rsta födelsedag. Josef Viktor von 
Scheffel iiger en ovanligt hög vetenskaplig bildnings och har sar- 
skildt mycket syaselsatt sig med medeltidens litteratur. Han har 
utgifvit ett hiifte dikter ~Gaudeamusa~ till storre delen glada 

Författarens beundran för honom gAr SH Ungt, att, n& han sint- 
iigen faller (man & litet misstasksam, att det ej &r pá, allvar) säger 
Dahn, att d e t  %ila hnfvndet i doden förklmades af ett nästan öfvemensk- 
ligt sublimt leenden. 



studentsiinger, och ett i mlinga afseenden fö r t r a ig t  epos 
friin 30-Briga kriget: Der Trompeter v. Sickingen. Biigge 
dessa arbeten hafva upplefvat ofver 100 upplagor. Scheffel 
har en tid varit bibliotekarie, men innehar nu ej langrc 
nggot offentligt embete utan bor dels i Carlsrohe dels p& sin 
ägendom vid Bodensjön. D 

Det Br den hiirliga naturen kring denna sjös stränder, 
hvilken utgör den ram, som omsluter de olika taflorna i denna 
sant poetiska skapelse, vida skild frAn Hamerlings och Dnhns 
teatraliska arbeten. Hjiilten ör en ung munk friin Ssnct 
Gallen, som igr kallad till. herskarinnan öfver Schwaben för 
att lam henne latin, men under det han vistas hos henne, ltir h m  
kiinns kiilekens farliga makt. Deras karaktier Dro i all- 
miinhet viil tecknade, men deras kiirleksförhiillande smakar 
alt för myckct af modiini tysk sentimentalitet. Skildringarnr 
af munklifvet, af  da bägge klostrens tvistigheter, af de kvinlign 
e~emit~errn i skogen kan man daremot anse för rent ntaf miister- 
liga. Snart glömmer man ej hiiller den lefnadsfriske presten 
Moenzal i Radolfzelle, som lemnat det kvafva klostret för att 
föra en jiigares friska lif. Han hade dock varit. en berömd 
lard, och munkarne i Samt Gallen berömde sig af att aga en 
af hons hand verkatiild irisk öfversiittning af Priscianus. För- 
fattaren ger oss ett prof af denna berömds afversiittning s& ly- 
dande : ,Gud ske lof, det redan börjar blifva mörkt, helige Patrik 
af Armogh befria mig friin detta shrifveri! Ack, att jag hade ett 
glas gammalt vin vid min sida., Att Moenml s& skrifvit ar natur- 
ligt, tycks vil som genom Scheffel lart kiinna den lefnadsglsdc 
och sktrmtstimme munken. 

Detta jilmte de iieste andra dragen f r h  klosterlifvit äro 

hemtode f r h  de gamla krönikorna. Diirnf de sant realistiska 
intryck de göm pá oss, och m b n e  det ej iir den ratta vägen 
för författaren af historiska romaner ritt till grund för sin 
frnmetiillning lagga en samtida berilttelse? Mindre lyckad &r 



berättelsen om hunnernas ankomst, och hvarfiire Karl den 
tjocke vid öfver hundra Ars Hlder skall komma frhn en afisigsen 
grotta fram och strida mot dem, iir fast obegripligt. - Stilen 
iir enkel, med ett visst krönikartadt tycke, som sil viil litnipar 
sig för innehallet. Naturskildringorne iiro ofta miisterligo 
i sin enkelhet, och man vikgar knapt störta det intryck, de 
framkalla, med den anmärkningen, att denna sköna natur 
efter all sannolikhet lemnade dem, som bebodde dessa trakter 
vid denna diiigana tid, alldeles oberörda,, och att författaren 
hiirvidlag gifvit bokens personer sinn e g m  inoryck. Den 
romantiska naturens skönhet har man forst i vbra dagar Iibrt att  
uppskatta, och en vild bergnaturs skönhet begrep0 medeltidens 
folk lika litet som forntidens. Till och med en s& poetisk 
ande som Petrarka ursiiktar sig i ett  bref, för det han varit t 

nog barnslig att g& upp p& ett högt berg för att  f& se den 
orngifvande trakten - men Ekkehard var val framom sin tid. 

Af tyska författare inom detta omrade iir tvifvels utan 
Ebm mest berömd. Denne författare, liksom Scheffel, ekono- 
miskt oberoende och förande ett  lyckligt hemlif, ar dessutom 
en aktad * vetenskapsman. Sin vetenskapliga ryktbarhet har 
han först vunnit genom upptiickandet af en  gammal ägyptisk ur- 
kund i medicin, hvilken gaf 'honom stoff till hans be- 
römda roman Uardn. Ebera gr en djup skildrme af miin-, 
niskonaturen och har en fin poetisk uppfattning, som maste 
skaffa honom en stor skara beundrare. Dessa hans förtjiinster, 
hvilkn enligt var uppfattning skarpast framtradn i ,Homo Surna, 
kommer mingen att glömma, att hans miinniskor iiro val 

mycket nutidsrniinniskor, att hans dialoger ofts äro 1Hngn och 
trakiga, samt att  han i sin stil och planläggning mer an en 
@ng d i r  öfver i en vanlig romanjargon. Gamle fel och 
gamla förtjiinster &terfinnas i   ett wdo, som dock, utom 
hvad stilen angiir, snarare står efter Bn före hans Öf* arbeten. 
Hjiilten, Ulrich, smedson fran Schwnben, %r utsatt för en 



miingd iifyentyr och far 
Italien, drir han tiinker 
han tror koot8ten vara den 
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pröfva lifvet biide i Spanien och 
egna sig A t  mhrkonsten,  och diir 
trollformel, som skall föra honom 

genom lifvct,och hvarom hansi  sin barndom hart en gammal 
judisk liird tala. Han lyckas dock ej öfverviuna konstens 
svhigheter, och i sin förtviflan tar han tjiinst sasom lands- 
knekt. Han vinner framging pi9 framghg. Maktat &r nu 
hans lösen. Med förviIning finnn vi den iilsklige, ljuslockige 
tysken shsom chef för den riia plundrande skara spanska 
legotrupper, som under nederliindska frihetskriget lago utan- 
för Antwerpen och slutligen en dag' bröto in i staden och 
ödelade densamma. Det fordras, att man e j  l is t  historien 
om dessa tilldragelser för att kunna smälta Ebers idealiserade 
.skildring af' dessa nattsvarta hiindelser. - Dock forfattaren 
har ett slags ,medlidande med de historiskt bildade liisarne. 
Ulrich försvinner vid början af legotruppernas stormning a f  
Antwerpen, trupperna tro, att den onde har tagit bonom, 
men läsaren fAr veta, att det iir hans barndomsiilsksde fran 
Schwaben och hans fader, eom sedan en tid bodde i Ant- 
werpen, hvilkn ou frhn slagfaltet hafvs hemfört den skade  
Ulrich. Han far nu se, att kädek ar lifvets trollformel, och 
lasaren ska11 tro, att af landsknekten blir cn öm make och 
an god malare, Bsorn. dock ej nfigonsin signerat sina taflon, 
tilliiggcr författoren. Niigon historisk gmnd ligger oss veter- 
ligen ej for beriittelsen, och dess kulturhistorisko bakgrund 
synes ej vara af niigot. högre varde, om ock en och annan 
skildring frRn Spanien eller f d n  liiget iir r6t.t liflig l. 

En detaljanm~rkning blmd m h g n .  Författaren talar om, huru den 
lille smedspojken lades i rena hvitn lakan - och detta p& en tid, d& 
knapt de förnama bestodo sig denna lys. - En dylik anachronism beg&r 
ock Scheffel, d& han talar om att pil e n  trälinnas bröllop fans ej tillrack- 
ligt med gamar - dnr fana inga för gastema, t y  fiire 1100-talet brakades 

- de ingenstades och i Tyskland först allmänt pA 1600-talet. - Hit till 
Sverige började gafflar antagligen att begagnas först i början a£ 1600- 
talet, om ock Erik XiV hade nilgra ej begagnade exemplar. 



98 

Bland karnktiirerna 5.r Ulrichs mor, smedshustrun, som rymde 
frhn mannen och sedan lefde i lägret och slutligen mördades af 
e n  full soldathö fding, bast skildrad liksom onekligen hjalten iir 
minst lyckad. 

Det sista . arbetet inom ' vik svenska litteratur, som be- 
handlar historien i romanens form, ar StI.ind6eii.g~ Svemka oden 
och Afventyr, ett  arbete som viil t&l en granskning. För- 
fattarens afsigt ni. att i en rad af noveller skildra v t  inre 
kulturutveckling. Han leninar Hsido de historiska personlig- 
heterna, och dct synes en god sak, och vill gifvaskildringar 
friin folkets verld. Uppgiften iir dock vansklig, d& v&r kul- 
turhistoria 5nnu iir s& ofullstiindigt kiind, och misstag i teek- 
ning af de yttre detaljer finnas tvifvels utan, om ock för- 
fattaren sökt undvika dem. Endast medeltiden och reforma- 
tionstidehvnrfvet iiro afslutade, sil att ett  nu gifvet omdöme 

mhste modifieras alt efter den afslutning, som författaren 
ger sitt arbete. 

Vard v(cr beund ran ar den asktidlighet, författaren ger 
ined blott niigra f& ord &t den yttre orngifningen, den skärpa 
och konsekvens, ined hvilka, han tecknar sina ksraktiirer, och 
hvilka ej &TO vanligs inom detta omdde. Han m i k  för oss med 
nfigra f& penseldrag d o r ,  hvilks lifligt fastri sig i a r t  minne s.3- 

som den hvnrmed. Odlad frukt> eller BPB godt och ond* börjar 
och flera i beriittelsen  utv veck lin p. Alla dessa enkla bilder 
framstiillas miisterligt, och framkalla hos laearen en ypperlig 
stiimning. Det ar en god realists stil. Men Strinberg iii. kfven 
realist i den modarna, oegentliga meiiiogen af ordet, at.t 
han ej skyr de  svarta taflorna. Dock, &om redan niimats, 
i den historiska diktningen kunna de stundom behöfvas. 
Skuggorna iiro skarpa, men vi finna ingenstädes det vidrign. 
En viss rAhet i stilen, som d& och d& framskymtar, iirsiiktas 
hiir liittare &n i andra arbeten af samme författare rörande vRr 
-egen tid, j a  hiir kan den understundom bidraga till att gifva 



en skarpare relief %t taflan. Men utan ursäkt iii? denna riihet, 
dä den beror foremhl, som of de fleste anses heliga och kan- 
ske i i n  högre grad gjorde det fordomtima, och författaren 
skulle tvifbels utan finna svlirt att framdiaga nAgot annat skiil 
f'ör dessa simpla uttryck iin retsamhetens, retsamheten, solm 
inan med skal hos den bildade rna kalla ett  andligt embryo af 
det stora organ, som hos de obildade kallas grymhet. - Motiven 
for de olika bilderno &r8 ofta originelt valda, s8som t. ex. de 
iingii makarne, som piifvens balla om c~ l iba t e t  SO grymt 
ätskiljer, den puckelryggige tenngjutaren, som utskrattas 
for att Iian hittat pii en ny modell af kannor, men, n5.r sedan 
ssmmn kanna siiljes shom lybsk vara, d& ar den förtfifflig, 
m. fl. karaktiiristiska iimnen. Blnnd de hittills  itk komna 
beriittelserna, synes oss den, som bar beniimnbgen LJtveckIing 
vara- den basta. De olika brytningar, som fiinnos vid refor- 
mationstiden, iiro har miisterligt representerade i den fromme 
munken-millaren, i den eldige it aliens ke konstdyrkmen och i 
den entusiastiske protestantiske prcstcn. !iliteln dJtveckling, 
iir dock dunkel. Det synes niistan, som förhttaren endast v& 

den titeln p& trots och som om hans uppfattning vore den, 
att verldshistorien blott iir en kedja. af strider med olika 
innehgll, och att  d l  utveckling iir en chimare. Dock mot- 
säger diktens inneh%ll denna tröstlösn uppfattning. - Mot 
Strindbergs berattelser kan ock den mnmiirkningen riktas, att 
en och samma typ framtrider i h a j e  beriittelse, hvilket 
förefaller milngen tröttande. Det iir den . missnöjda, oroliga, 
kritiserande anden, eller med andra ord Herr S. egna and- 
ligs förfiider, som fmintnidei: i olika tider och under olika 
vilkor i hvnje  bcriittelse. Denna typ fromtsriider i en be- 
rättelse sbsom en tilltagsen torparpojke, som slutnr som sjö- 
röfvare, i en annan som den unge kvinnan, hvilken ej vill 

böja sig under dcn hiirdn dom, som utgick frhn Rom och 
tvang henne att skiljas fr311 den hon Askade, i en tredje som 

7'iduII.r. fiiv hemmet. 2ö:e iirg. 2:a hZ~2.  S .  



den puckelryggige 'tenngjutaren, i en fjiirde som en reforma- 
tionens förelöpare, en ung boktryckare o. s. v. Typen har tvif- 
vela utan funnits i alla tider, mot densammas sanning kan 
ingen inviindning göras, ty det iir ej ett osant ord, att mies- 
nöje alltid varir en mäktig drifQider till framhtskridande. Mot 
enformigheten kon invändas det psykologiska intresset af att 
sc samma typ under olika yttre omstandigheter. Men svii- 
rare iir att finna ett försvar for det sätt, hvarph vjd en hel 
del tillfdlen dessa missnöjda andar fora fram sina klagorniil. 
Deras ord iiro mer iin en gång fraser, som godt kunde vara 

klipta ur hvilken nu i dag utkommande radikal tidning som 
hfuet. Detta synes oss vara arbetets betiiukligaste fel, och här- 
vidlag har Herr S. låtit sin penna flyga fortare an eftertanken 
och har han viaat sig som alt annat %n en~reaZaSta'8k författare. 
Aldermannens i tenngjutarskrilet tal (sid. 307 och följ.) iir 

kanske det mest lysande exempel p& detta det nittonde 
Arhundradets fraser i munnen p& en man frAn medeltiden, 
men det skir tyviin ej ensamt i sitt slag, utan de flesta be- 
riittelser vanprydas mer eller mindre af dessa fraser, hvilks 
förringa de annars icke obetydliga förtjänster i kulturhisto- 
riskt och iistetiskt afaeende, som arbetet iiger. - 

Oaktadt dessa siikerligen ej am& anmiirkningar har dook 
var historiska romanlitterntur ej miinga arbeten, som öfver- 
triiff. Herr Strindbergs r Svenska Oden och Afventyr r .  

Ett sant realistiskt, litterkrt arbete, som ej urartar till 
naturalism, iir alltid en siillsynt företeelse, an siillsyntare ar 
en god historisk roman. Vi hafva ofvan s6kt skalen till detta 
sista f'örhhllande. Vi hafva iiflren sett de historiska romanerna 
beröras af de moderns fordringame p& realitet. Dessa for- 
dringar kiinna likviil Iinnu utan fara betydligt stegras. 

Kiiltiirhistorien och psykologien iiro tvanne i utveckling 



stadda vetenskaper, som skola kunna görs den historisks 
romanen stora tjänster. Lika stor verklighet och p& samma 
,@ng iistetisk njutbar form kan viseerligen ej n8s i den histo- 
riska som i nutidsromanen, och för den yttersta vibnstern ekdl 
den förra alltid synas bemhgd med falsk idealism, men 
ocksH bara för den. M& de utkassera alla historisks roma- 
ner - de förakta ju ock den historiska utvecklingen och 
iiro riitta arftagare af förrn rirhundradets abstrakta teoretici 
- s& skall dock hos de  flesta människor de historiska 
romanernrz bibehalla sitt anaeende och det med ratta, ty de 
tillfredsställa ett för den mänskliga fantasien naturligt och 
oafvidigt behof att utstnicka sin verksamhet till alla tider 
och alla rum, blott de .lattre iin de hittills g j o a  motsvara 
de 'aneprak, som man bar &tt att stalla p& dem. - Lik- 
som i nutidaromanerna tendensdiktningen ej förngmg för- 
aktas, s& bör ej häller den historiska sanningen, och det 
sköna för alltid lefvii i fäjd med hvarandra. Det som är 
rätt ar skönt, och det som iir sant ar ock skönt. Men likaom 
en nutidsromsn, som later tendensen sticka fram s& bjärt och 
s& torrt, att den blir pedantisk, iir förkastlig, s& giiuer der ock, 
att historien i en historisk roman e j  far förkväfva dikten. Det. 
mordiakt riitta innebal1et.i den skona formen i nutidsromaner, 
i historiska romaner det histotiskt mnna innehalet i deu 
sköna formen - det at '  idealet. 



II. Något om Herr L H. &bergs skrift: 
"I Aktenskapsfrågan. Betraktelser med anledning af H. Ibsens 

famil jedramer.'' 
Upsala 1883. R. Almqvist dr J .  Wiksell. Pris 1 , ~ .  

Ofvann ämda miirkliga broschyr siiger sig bestå af anteck- 
ningar för ett länge p8tänkt störte, vetenskapligt verk. 

Det vore stor skada, om - ~Hsom f6rfattsren nu synes 
befara - sagda arbete ej komme att utförm. Docenten Aberg 
har iinda frh början sf sin akademiska f'örfattareverkssmhet 
risat sig med förkärlek studers sporsmhlet om familjens och 
iiktensknpets bersttiganden samt innehsfva en mera central 
ställning p& detta forskningsomriide iia dem, till hvilks man 
vanligen hiinvisas, saledes hvarken den autoritetsbnndna eller 
n e o n  af de samhällsupplösande. Han bar dA, neturligt nog. 
iifven varit en bland dc anmidilare som ineet entusiastiskt helsat 
skdden Henrik Ibsens scnsste skAdespe1, hvilks i skarp belys- 
ning &skadliggjort frågans sjelfva mnte.re'aZier ftir en större all- 
mänhet, &n hvad andra skaldeverk förmAtt, Atrniastone hittills. 
<Jag upprepar det: &skadliggjort för en större allmanhet hela 

materialfön+idet. Ty &skilliga andrs vitterhetsalster, t. ex. 
romaner shdana som Zola's om arfslagarne, som den rysks 
nihilistbokin ~Hvad iir att go,=?. om sympatien, och Hera lik- 
nandc dikter, bafva iisk&dliggjort blott cn eller innan sida af  
livad som utgör dessa, materialiei., och deïför alla kiinneteck- 
nats af en hetiinklig gemensam fallenhet att för sine läsare 
draga hela friigan pH sned. Det, som de - i bästa fall - 
kunnat gifva, hor möjligen varit nHgon halfsanning, parti- 
programmens vanliga utbyte. Annat Hr förhallandet med verk 
s&dsna som Ibsens, hvilks hiinsynslöat hasta \jus öfver alls 
vr&ar af ett socialt och etiskt spörsmPI, men mesta ljuset ofver 



dess centrum: h5.r det vesterländska engiftespr~blemet.~Genom 
den inägtige skädespelsdiktarens bidrag till Bsksidliggörandet 
af denna, naturens och skönhetens -innersta lag i förhalllandet 
mellan man och qvinna, bör onekligen sllmiinheten vara i viss 
rohn förberedd iifven p& en ur  den systematisks etiken fram- 
Iiemtad formel för samma sanning. 

Miltte derför hinderna, som f'öïdröjt utförandet. af Herr 
Äbcrgs st.öorre nrbcte, kunna hiifvas! 

Bvad vidkommer ' lians föieliggande anteckningar, redan 
frfin flera hl11 aktningsfullt mottagna af pressen, SS vore nog 
sfsigten att hiir yttra sig med lika upprigtig aktning. 

Dock kan jag ju icke bortse friin, att det vetenskapligen 
utredande verk, hvnrs innebiUlsregister anteckningarna incddelsr, 
&nnu %.r oskrifiret. Min anmälan kan tillsvidare endast gälla 
~ e r k e t s  alltnijonn rigtnining, hvilkan.iir bestiimdt. gjfven redan 
geuom brottstyckena. Omdömzen i detalj, med ledning af nA.- 
gonting iinnu fragment.ariskt, vom missvisande. Det hittills 
atgifna bör emellertid kunna anses som fullt piilitlig borgen 
äfven för det tilltáriktus sjelfstiindigs, lojals, sanssdt frisinnade 
rigtning han mot mjlet: en den basta teoretiska lag för sam- 
fundslifvets grundläggande faktum, en siidan som bär sig sjelf 
och icke behöfver stöd utifrh, emedan den iii. uttryck för de 
hii samfundsbildnnde varelsernas, mannens och qvinnans, egna 
viisen. 

Att förfmaren i tbrvsg meddelat allmiinheten aftryck ur 
sina konceptböcker, förklarar han siisom en försvars8tgard mot. 
personliga (äfvenledes offentliggjorda) beskyllningar for osed - 
ligt Bskiidningssätt i fiktenskapsfriigan. Det iir ju ett giltigt 
skal. Och det torde vara af vigt att hilla denna utgångsprinkt 
qvttr i minnet under Iiimingen af lians anföranden. 

För honom sjelf; for hels hans egendomligt bestainda 
tankeging, och f6r en hvnr hos hvilken han kunde vara 
fiirdig igcnkiinna nigon ineningsfriiudskap i f6revarande iimne, , 



iir äktenskapet det utpregladt veeterlandska - eller afgjosdt 
Engiftet. : . 

Pö~.eg&ende utvecklingsskeden, de vilda folkens: orienta- 
lernas, ja den stora hterstod af österländsk Hskiidning och 
praxis, som iionu stiiinplsr flenslet äfven af de europeisks 
förhhllandena könen emellan, - allt sildant le~nnas af honom 
utanföre. Allas deras, sinsemellan mångfaldigt olikartade, men 
hvlart i sin art medlande uppfattningssiitt (fran ena hiillet ma- 
terialisters, frhn andra ortodoxe idealisters), med andra ord 
samtliga sldana uppfattningssiitt, som ytterst hafva tillkommit 
af nagot slags osnsorg .f& det bestiiende, alls dessa utan unclan- 
tag skabras här ö h e r  en kam, affardas sasom österliinclska öfver- 
Iefvor, kort sagdt lemnua d a n t h e .  H v d  han (eller hans 

systein) vill varna, iir icke, hvad de (eller deras kompromiss- 
förslag) vilja viirna: det ännu ej genomskiidliga, ej anda fr'h 

roten bestambera. dktenskapq gr (enligt hhos tankegng) 
nggot mnat iin detta, niigot der mcnniskan - i sin egenskap 
af amanB'eller ~ q v i n n s ~  - redan funnit sig sjelf. J a  icke ens 

benämningen anviindes af honom p& niigon enda af dessa andra 
(som han skulle vilja kalla dem) förhistori~ka former. Att  
siidana möjligen varit oundvikliga genomgHngsmoment, sliigtets 
tidigare, r i ke ,  ännu mycket obestiimda, men pH god tro före- 
tagna organisationsförsök, det kommer icke honom vid. Evolu- 

tionsfrhgan i strängare mening upptages ej i den filosofi, å 

hvars. vagnar han talar. Här skall mot slutet s e s  nsgot 
mera om detta. Nu skola v i  ej nfbryta f'örfattarens tankegilng. 

Engiftet siiledes. 
Men, siigeer han, till konstituerande af detta, det enda 

vcrkliga iiktenskapet, f'örslai. ingen af de grunder, och icke 
heller alla dllsamrnans, som man vanligen sagt vara det för 
sktenskapet konstitutiva : hvarken samfundsinstitutionens (sta- 
tens, kyrkans, giftomannens) sanktion eller ~ktenskapslöftets 
eller förpligtekcns mot barnen eller crotikens. Alla ingA som 



aktvilrda, mer eller mindre oeftergifliga moment i 6ktenskapet.s 
historiska verklighet. Men inga af dem och icke alla tillhopa 
göra ovilkorligen äktenskapet till engifte. De iiro dá ej heller 
äktenskapets etiska grund, som mbte  sökas djupare, i person- 
lighetens eget väsende, viljelifvets, det godas enda ursprung- 
liga omrade. 

I denna del af sina anteckningar - granskningen af olika 
. harbilldags giingse &sigter om, hvad som bör kallas etiskt 
:t;vtindlilggande för äktenskapet, - har farfattaren redan jem- 
förelsevis uttömmande behandlat sitt iiinne. Ett sammandq*ag 

af hans kritiska, niistan öfverdlt utmärkt värdefuI1a bevisföring, 
skulle ej gifva någon bestämd förestallning, icke föra fram till 
n Agon öfvertygelse. J ag hiinvisar der för har utinnan till hans 
egna ypperliga meddelanden oafkortade. 

Vidkommande sedligt alluas ii alla de kasiiistiskt ömtiiliga 
punkter, hvilka der behandlas, (ss t. ex. bestiirnmnndei. af, niir 
en iiktenskapsförbindelse, ett fall af engifte, sktualiter tager 
sin början; ss t. ex. angifvandet af, under hvilkr, vilkor akten- 
skapsski1na.d bör s e a s  vars enda möjliga fyllande af engiftets 
fordran ; sa t. ex. phpekandet af de outplilnlign f~rpligtelser, 
dem ,gjord gerning~ - ond eller god - alltid drager nied 
sig, o. s. v.) - - - - står intet öfrigt att önska. 

Deremot &r bogligen att önska utförandet af det större 
mrbetet, för att tillriickligt utrymme skall kunna lemnas A t  forrnu- 
lering af sjelfva hufvudfrilgan: H . v d  som iikteuskapets sjelf- 
stiindigt etiska grund. Författaren är den förste att erkiinna 
ofullstiindigheten af sina antydningsvis gifna, mera provisoriska 
formler. 6fversättningsrna af orden Eros och Agape gifva 
oss en eggelse, icke 'en slutlig utredning. För att skilja deni 
v d  a-t inför sjelfva den rena förestiillningen (in abstracto) 
synes öfversuttaren i hast h a h  utsatt sig for faran att afircil 
inom verkligheten (in concreto) Avägabringa en slldan skile- 
messa mellan de bida v%scnsbest~niningarna för sakta kiirlekr, 



- Agape (den andliga eller viljebestiiinningen) och Evos (den 

naturliga, tvifvels utan mindre genomskfidliga men ej derför 
mindre verkliga beetamningen), som, om hon strängt- genom- 
fördes - hvilket författaren sjelf naturligtvis icke önskar - 
skulle utplana allt, hvacl han förut Istadkornmit, fiiinrycks 
honoin hela bans vackra seger öfver de eusidiga uppfattnin- 
gama af äktenskapsfriigan. Man kiinner pH den allmänna rigt- 
ningen af docenten Åbergs tankeging - Lär och i föregäende. 
skrifter -, att han iinnu liar nggot mycket värdefullt. att med- 
dela i denna. vigtigaste punkt, men som icke kan sägas i kort- 
het, utan som verkligen viintar pá det meranlmda större, posi- 
tivt vetenskapligs arbetet. 

Kort sagdt: hans broscl~yr ar icke ett redau färdigt, mot- 

sägelsefritt, vetenskapligt verk. 
Men ett intressant uppslag, som siitter tankar i rörelse, 

iir den. 
En viss svlrigliet. vid uppfattningen torde alltid - shsoiii 

hiir redan straxt i början antyddes - komma att atemtl, ehnrn 
visserligen ansenligt förminskad, sedan en @ng utf'6rligare 
motivering tillkommit. Meddelanden 80m Hr A:r iiro n e d .  
så till vida icke populiira, att de utg& friin förutaattningen af 
en högre verklighet, ett de sanna förhlllandenas samhälle, 
bakom eller inom. det för vBr iakttq$se befintlige samhiillet, 
och af hvilket detta andra ytterst är beroende eller göres giltigt. . 

Det allinänna eller populäxa uppfattningssuttet iir ett sa- 
dant, som haller fast (atminstone försöker hiilla fast) vid det 
skönjbara, faktiska förloppet af allting, och som genom upy- 
repade iskttagsnden dewf söker lära sig att tiinka. Samma 
metod - ehuru tusenfaldt mera iitvecklad - ar uaturveten- 
skapens och har blifvit lagd till grund för den nya filosofi, 
som fatt namn af evolutionslära. Hon 8r vii1 den enda af' alla 
vetenskaplign teorier om tillvaron Bom visar sig iirligt. vilja 
riikna sliigtskap med det populara tankandet. Bon beq~iimar 



sig i sin metod att Irjelpu oss, befattar sig pH allvar ined att 
inordna i ett striinpre och fullstiindigare sarniiianhang just 
iaktt@eber ?f fb r lopp ,  ja med a.tt riitta, rensa och utfylla 
viira alldagliga rön, sa ofta iieinligen so111 vi icke sjelfva lyc- 
kats iakttaga gingen af sakerna tillriickligt noga, - siiledes 
mycket ofta. Och dessa rättelser begripa vi  vara behöfliga. 
Tri hafra ju sjelfva icke s t  siillan kommit p i  oss med misstag. 
Men hon behandlar icke sitt och vårt tankearbete shsom af' 
sinseinellan alldeles olika slag. Hon förnekar i c h ,  att afren 
u4p.a iskttagelser hafva värde i och för kunskapen om verk- 
liglieteii. Hon anser skilnaden mellan populiirt ocli vetenskap- 
ligt vetande vara ofantligt stor? men endast till graden. Hon 
crkiinner båda stráfvo pH sainma ,viin mot samma mal, fastan 
den ena mycket. längre kommen än den andra. Alla h m s t e g ?  
d l  forbättring i tillstiind, all föradlhg hiix i verlden finner det 

populära uppfattninpssiittet hafva för hvaije gång tillgktt s&: 
att ett outveckladt eller f'öga utveckludt nittt en nggot full- 
stindigare ut.veekling att det nhgot grundligare än f'örut mägtat 
fif'verviuna sias hinder, skickligare uppötvat ellcr vidgat eller 
nnvilndt sina medel, piitagligare kommit till riitta med till&mne 
d k w  eller lyckats fiii till stind fastare, jeuinare, palitligare 
förliAllanden mellan sin oingifning och sig. Men ad ser afven 
den vetenskapliga evolutionsläran sakernas förlopp - endast 

med mera bestämdhet, &isom egande tillgiing till tiuienfaldt, 
flera jemformde iakttagelser, en hvar af dem Gnare eller oin- 
stiindlignre gjord, eiiledes siikrarc, och alla sedan sinsemellaii 
noggrannare ordnade. 

Det d l t  afgörande ar dock, att för bhdas arbete iakttagelse 
iir det väsentliga, och att till förloppe~r af ulltings utveckling 
biida hiinvända hela sin uppmiirksamhet; att de siiledes bMa 
under samma g ~ t m d d k o ~ ~  mö ka h - ~ 1  sig a tt tiinka~. 

Detta aIlini.int giingsc siitt att se tillvaron iir tydligen for 

tippfatt-ning af allt Iristo&skt det limpligaste, det som sakrast 



raddar oss friin att skonstruera historias, idet födiitntrs och nar- 
varandes, och som siitter oss i stand att med minsta möjliga 
misstag förutsäga något afven om framtiden.* Aktgifvandet 
pH sghgna tings naturs liir oas, shsom Shakespeare säger, att 
)profeteras. 

Hen a.tt ett ,de sanna förhällandenas samhiille. finnes 

(religionens och det idealistiska tänkandets förutsiittning) är 
dermed icke f'örnekadt. Alla menniskor Iiafvn tvtirtom, s& 
att saga, kansla af en striifvsn hiin till nhgot slags likhet med 
denna högre eller verkligaste verklighet just i all sin striifvsn 
för sund utveckling af den skönjbara verkligheten. 

- Det vore orimligt antaga, att icke vi. andra, som betrakta 
sakerna mera historiskt, skulle hsfvs gagn af meddelanden 
äfven fi&n dem, hvilka koncentrerat sin tankeverksamhet kring 
fbrestalliiingen om ett sysrem af ursprungliga, eviga verklig- 
lieter, oberoende af historia. Deras meddelanden bora kunna 
yaminna d'ven oss om behofvet of koncentration, racka oss 

till en nggot fullare medvetenhet om det sakforhhllandet, att 
Atekilligt i njelfva verket hör t i l . ~ m a n s ,  hvilket vi under 
 arbetet.^ och diskussionens ifver tillatit löpa i siir. Att s& är 
fallet med åtskilligt i var p& dagordningen stiende äktenskaps- 
$~&ga, torde ej kunna med alldeles godt samvete förnekas. 

En skrift sadan soni den, hvilken har till sina allmiinnaste 
L 

rhag anmiilts, har ju d& kommit i rätta stunden - framför allt 
om den göres fullständigt fardig. 

Den ännu ofullbordade formen ar sknld till uttryck 
här och der. som ej fA tagas för nllgot mer an tillfiillip afvär- 
janden af' befawde missforst&nd, icke siisom inbjudningar till 
motsattu missförsthd. Exempelvie: vissa hastigt tillkomna ord, 
dem man finner förringa sympatiens betydelse vid iiktenskapets 
-- 

* Evolationsläran är ock deu .som framkdlat tidehvarfvets yagstn 
ydsitivs vetenskap (eller sammansatta organism af vetenskaper), sociologin, 
l&an om den smAningom vaande gemensamma menskliga erfarenheten 
eller om samhällsutvecklingens lag. 



ingQcnde, andm der aden estetiska synpunktens9 vii-d , i e siittes 
allt för lagt, och de mtilitarisks. Osigterna sammaledes, rncdan 
~risonemangspartier~ niistan be handlas viil aktningsfullt. Skarpt . 
betonade, skulle dessa yttranden ej kunna und@ att i betänk- 
lig mAn motsäga hvarandra. 

Sann är visserligen aniniirkningen, att ssym patiens, anhin- 
p r e  ofta faktiskt komma p% villoviigar. Exempelvis: att de iiro 
s h k i l d t  utsatta för f'restelse till öfirerakattandet af v8rt kkslo-  
lifs yttre företeelser; att derur i vissa fall rent af utviixer ett 
slags kiinslospioneri viinndt biide mot e p s  och andras hjertan; 
ätt detta da dag efier dag ohjelpligt undergriifver skönheten i 
sammanlehaden, cniii. ju p& alla punkter helsa iir sjelfva punden 
för skönhet - o. s v. Men siikert sknll ii andra sidan för- 
httaren villigt inedgifv~, att den f6r denna sjukdoinsforin inest 
tillgängliga - qvinnan - i det hela &r den som faktiskt har 
kommit närmast framtidens eller den mera fullstiindiga upp- 
fattningen af ,äkta kridek+, och att hon gjort det just genom 
sin varelses' sympatiska öfverliigsenhet. Slutsatsen borde ju dO 
vaxa den, att mot sympatien sjelf iir ingen invändning att göra- 
endast mct origtiga tilliimpningsliiror. 

Sant är vidare, att ~estetiekta anlagda menniskor ofta hafva 
- uttryckt sig felaktigt i det amne, som hiir är under behand- 

ling. Men iinnu mera sant, eller en iinnu Iner aktviird sanning 
ai., at t  menskligheten för de rikaste, outtömligaste uttryck i 
just sanamn limtie sthr i everldlig skuld hos sina estetiskt ypperst 
begAfvade. Författaren behöfver blott vanda ögat till titel- 
bladet p i  sin egen broschyr, s& skall han visst strax vara villig 
att gifva en fullstandigare redaktion af sina yttranden om det 
estetiska medvetandets omfattning. 

Till mohigt  mot antydningarna om mtilitsriska inskränkt- 
het eller om bristerna i den liira, som gör lycksaligheten eller 
det iindamHlsenliga, det nyttiga, till sitt enda pathos, vill jag 
blott helt flygtigt piiminna oss litet hvar om, att vir nations 



mest universella snille och Europas störste etiske siare för 
niigra iirhundraden, Svedenborg, osfl8tligt brukade en utilitari- 
ans sprak för meddelande af alla sitt systelns öfverainliga san- 
ningar. 

Med hrad författaren' siger om ~8sonemangspartier~, föl.- 
inodar jag han ej  menar nilgot för hans öfriga räsonemang aB 

främmande, som livad en fiende till hela hans rigtning skulle 
kunna draga derur; Sannolikt Asyftas blott en varning tnot 
a t t  döma öfver andras kihslor, eller mot att öfver liufvud 
lagga för mycken vigt vid graden, i stiiilet för arten af men- 
niskors kansloförfattning. J a g  antager - vid detta liksom vid 
förut itiågasatta pllstiienenden -, att  det mindre varit brist p& 
besta.rnda förestiillningar, an. brist- p4 utrymme och tid att  
meddela dein, som gjor t  somligt tal i deu föreliggande bro- 

. . 
schyren till: livad man kallar - 2hhrdt tal.> 

12. En skizz af Mathilda Roos, 
Förkortad för Tidskrift f. Hemmet d Eeselde. 

Ur  en samling noveller af Mrsthilda Roos, hvilken skall ut- 
komma i v8r, hafva vi f i t t  tillstand att meddela nedanstiiende 
lilla psykologiska skizz, hvilken synes oss miirklig både siisom 
vittnande om ett stort framsteg hos förfin i själsanalys och fram- 
stiillningskonst, och &som onekligen tillhörande dagens före- 
teelser, i det den visar, huru menniskan, dii ho11 icke ger sitt 
kiinslolif ett bestärndt och viirdigt mal jeinte nödig motvigt i 
forsstandmrbete eller p k t i s k  verksamhet, hemfaller &t# an den 
ena &n den andra osunda ytterligheten. 

Utrymmet till8teï oss dock blott att meddela skizzen i för- 
kortad form, livarför liisaren bör se den i sin Iielhet i den ut- 
koxnmmde samlingen, bvilkens ofriga innehilll Iiirer rara rikt 
blide pH djupare anslag och qvicka, pi kanta skildringar. 



Författarinnan börjar med att omtala, hurusom hon en 
septemberdag för omkring tio &r sedan var bjudcn till ett  
större herresiite i Uplond, för att firn stottsherrns födelsedag. 

Festen gynnades of det harligaste väder. En del af 
giisternn for landviigen, men de flesta kommo med den &ng- 
biit, som vid tretiden lemnade Stockholin. Det var en 
underbart mild och skön höstluft. Sommarens qvalm var 
förbi, men dess várme fans Bnnu qvar. Det lätta töcken,. 
som ibland under rötm&na.dshettan beslöjar himmelen, v a r  

borta: den var hög och klar och skinandc djupbl$. En 1ii.tt 
bris strök dir och d& öfver vAgorna, rasslade bland vassen 
vid stranden och susade i granekogens toppar. Middagssolen 

- badade de vackra Mularstrjinderna, hvilka iinnu 18go der h m -  
miga och gröna, ined endast hiir och dar en skiftning af 
höstens vemodigt brokiga skimmer. 

Efter en dylik f&rd i angeniimt siillskap var m m  natur- 
ligtvis vid mycket godt lynne, orrh detta forandrades icke 
vid framkomsten, d& man vid hgbiltsbryggnn hemtades 
af vagnar, kuskar och betjenter, och sedan i rask fart körde 
upp mot slottet och sviingde in pk ghrden. Derefter tfigade 
man iippfiir dcn breda stentrappan, som lcddc till slot.tets 
försal, och Iiiir bleho gästerna visade hvar och en till sitt 
rum, för att  göra toalett innan helsningsceremonien försiggick. 

Hiir öfvergitr nii författarinnan till den egentliga beriittelsen, 
allt:iemt talande i förstri pe~son: 

Jag kunde ej ni mitt vanliga giistrum utan mbte iicia inig 
med 'att dela ett vindsium med den nya giivernanteii i huset, 
som jag icke k ~ n d e .  Det föreföll mig mindre behagligt, inen 
,jag gjorde emellertid min toilett i god ro innan guvernanten, br&d- 
skande och andfZdd intriidde och med nekös oro började genom- 
forska sina byfili3dor, viigrande ritt mottaga min erbjudna Iijelp. 

D5 jag gick utför trappan, tiinkte jag p i  det egendom- 
liga i, att jag icke alls uppfattat hur hon siig ut. Det var 



som om jag sett ett utkilat med matta, otydliga konturer. 
Jag mindes icke, om hon var mörk eller ljus, kort eller lbng. 
Det enda kraftigare intryck hon gjort p3 mig var af en 
ovanligt stor tafatthet, och som jag ingenting förfiirlignre vet 
iin tafatthet, föreföll hon mig icke sympatisk. 

Di jag kom ned, var viiningen redan fyld af folk, och 
et t  sorlande surr af röster och skratt slog emot mig och 
gjorde mig rigtigt yr i liufv~~det. J ag  helsade emellertid pa 
värden ocli viidinnan, hvilkn togo emot mig med samins 
viinliga leende? som de hade för allir sina giistcr, uppsökte 
mina bekanta och var inom kort sjelf innc i pra.tet ocli 

' skrattet.. 
C%sterna samlades i hörnsdongen, ett stort, präktigt rum, 

möbierwdt - liksom hela slottet -- i antik stil, incd förgyldn 
stolar i rödt siden sedan Sofia ,Qlbertinas tid, venetittuska 
speglar, gobeliner, glaskronor, och kinesiska krukor i alla 
vinklar och vriir. Egaren hade antiqvitetsvurm; han b e ~ a t t  
ett ovanligt viiderkorn för gamla halftrasip skiip och chiffo- 
nierer, och i öf're rhningen hade han ett  helt rnm fullt med 
vapen och smycken och rostiga jernbitar friin hedenhös. 

Di. middagen var serverad, tiigade gisterua parvis och 
vid tonerna af en festmarsch ut ur salongen, genom ett l h g t  
smalt rum, med cn iniingd gamla portriitter p& vriggarna, 

trrfvelgallerict kalladt, in i stllen, der det lysande bordet 
stod dukadt och hvar och en intog sin bestiimda plats. 

Galleriets fönatcr, soni vette At den terrassforinade pai- 
Len, stodo öppna och p& öfre terrassen var regementsmusiken 
placerad, sii att tonerna litet dampade kommo fram till mid- 
dagsbordet., och genom det lifliga samtalet mau der forde, 
blott förniimmos som stundom sprittande, stundom melanko- 
liska stiimningar, allt efter de melodier som utfördes: 

Det blef en mycket rolig middag. Vinet flödade, tal 
och st i lar  jagade hvarandra, verser uppliistes, Iiurilrop höjdes, 



och fanfarer klingade till festföremålets 

113 

irra - anda tills man 
l slutligen kom in i denna lyckliga, sorglösa sinnesstamning, 1 som vanligtvis griper en under en glad middag. 

Icke cn skymt af guvernanten hade jag sett p& hela 
tiden ; jag visste icke ens, om hoa satt vid bordet eller ej. dag 
var uteslutande upptagen af mitt eget nöje. P& ena siden 
hade jag en mycket liflig och pratsom kavaljer, som for 
mig skulle definiera de outtömliga begreppen o idealism^ och 
arealism*, och pH den andra satt en ung man, som derfar 
att han gjorde sin granne till höger en kiirleksforklaring, fann 
det lämpligt att beständigt spilla vin pä min klôdning - 
och han tog ngstan iinnu mera min uppmiirksamhet i sn- 
språk. Men s t & .  efter middagen, d% jag stod i galleriet, 
drickande kaffe och alltjemt sökande att intriinga i realismens 
och idealismens sanna begrepp, fick jag se guvernanten, gående 

ut i salen och hallande vid handen sin lilla elev, som skwllc 
f& smaka pä deserten. Min blick följde henne mekaniskt; 

jag säg d& ntt hon var liten och mycket ful, men att hon 
gick ovanligt vackert, litet skygt, pii ett egendomligt gun- 

. gande sätt liksom hade hon sviifvat. 
Pi% eftermiddagen promenerade man i parken; anda till 

sent pil aftonen dröjde vi ute, det var e 6  ljumt och stilla, 
niistan so& en sommarafton, endast att mörkret tidigare 
bröt in. 

B5 ljusen i rummen vor0 tanda, spelades det upp till 
dans, som fortgick i ett  par timmar och sedan afbrôndes fyr- 
verkeri pä terrassen. Monen hade iifven ghtt upp och ett 
strälande m9nsken upplyste slottet och glittrade i an, som 
fiöt nedanför parken. Det var en tjusande qviill, man ville 
aldrig saga hvamndra godnatt; i de  mánbelyata giingarnc 

vankade man af och an iindda till öfver midnatt, dä nhgra 
sviumiska ungdomar hade fä.tt tag i en båt och rodde 
sjungande fram och tillbaka i mAnskenet. Ibland svarade 



nAgon dem uppifriin terrassen och denna veuelsiing ljöd 
stämningsfullt och gripaude i ~xirttens tystnad. - - - 

Jag fann dock slutligen tiden inne att g$ till hvila, och 
g c k  att iippsöka guvernanten, som jag fann nere viil stranden. 
sittande ensam midt i iiïfiiiskenet med blicken clröininande flst 
pA vattensytan. 

Hon spratt till, dA jag nalkades och sbg mycket förvirrad 
ut. Jag sade, att. jag sökt henne öhernllt för att fr+, om 
hon ej tyckte, det vara tid att g& till hvila nu? 

r Redan?. svarade hon dröjande och drog en djup stick. 
. rRednn?, upprepade jag. .Tycker ni verkligen, att det 

ar redan? Klockan ur ju öfver tii. Vi skulle bli alldeles 
förbi af trötthet i morgon, om vi ej kornrne'i song nu.. ' 

S En s& biir vacker natt borde man aldrig liigga sig., 
' svarade hon i det hon reste sig upp. . 

S Gud bevnre mig viil, hved skulle man d& giira? MAn- 
skenet iir visserligen mycket vackert, men nu har jag ju be- 
traktat det en tre, fyra timmar, och inte ban jag vii1 Ii&lla 
ps dermed hela ant-ten heller? Se sa, koin nu B ,  fortfor jag, 
i. det jag tog Iiennes srm och drog henne med mig, .ni Sr 

bestimdt. mycket svärmisk, eller h~tr?, 

, Hon svarade ej, inen hon s@ förrfargt tafatt ut, och om 
det varit dager hade bon bestamdc blifvit alldeles röd. - - 

Samtalet *ride sig nit kring hennes lilla 6 1 t h  och hennes 
lärarinneuppgift, oc11 jag fi%gade: 

.kr ni road af att lrisrz med barn? 
Hon svajade ej genast. Hon upplyfte sitt hufvud och 

lat blicken ett par @nger mekaniskt fara öfver himmelen. 
D Jag vet ingenting griisligarer, sade hon slutligen med 

en underlig, diimpad lidelse i rösten. 
J ag  blef nlldeies svui.slös. Hennes ord triingde rakt in i 

mitt hjerta och uppviickte ett siidqnt der hiiftigt, náetan pin- 
samt medlidande, ht hvilket vi förg&fves söka gifva uttryck. 



P& tcrassen triiffade vi viird och viirdinna; vi  sade dem 
godnatt, iiiifvensii Atskilliga af giistenia,. h i l k a  iinnu vor0 uppe. 
Sedan vandrade vi upp till vikt r im, guvernanteil först med 
et t  ljus i Landen, och jag efter. 

. Dn vi kommo upp, eliickte hon genast ljtiset. Begge 
fönstren stodo öppna, s& att iniinskenet strömmade in och 
gjorde. rummet niistan lika Ijust som p i  dagen. Hon gick 
fram till fönstret och stilde sig der; jag borjade kliida af 
mig och jag &g att afven hon löste upp sitt b i r  ocli kniiptc 
npp kliidningslihet. Vi voro temligen tystit, eudast db och 
d& sade vi af artighet n&gra intetsiigmde ord. 

1 allinirnhet Gr jag icke mycket roinnntisk af mig och i 
qviill var jag det mindre iin nilponsin; jag var ohyggligt 
sömnig och önskade af lleln min sjal, att guvernanten ville 
atiinga ionstret och slapptt ned rullgardinen och li2t.a oss f% 
sof'va. Mm hon t.ycktes icke vara h8gad l~iirför, hon satt. 
olltjemt qvsr p& fönsterposten, dragande kaminen rlf och an 

genom sitt upplösta har. 
&i infiste komrnu hit och se hur underbart det Ur lilti. 

ute., sade hon slutligen, i det hon vinde sig om och vinkaclc A t  

mig. =Kom, det blir icke mera nhgon sHdan m~nskensnatt i liöst.~ 
Jag lydde hennes uppmaning, gick fram till fönstret och 

böjde mig ut. Jag  qvurstod en liten stund, och hur det var, 
försvann alldeles min sömdiist, och den tjiisning, som hvilade 
iifver naturen, grep 5fven mig. 

Det var nu :dldeles tyst der nere; giisterna Iinde 1emna.t 
parken och @tt till hvila. Ickc ett ljud liardes, icke ett  l ~ f  
rörde sig, det var nlgonting stilla, obeskrifligt, förbidande i 
hels nnturau. I bershrna och under triidcn voro skuggorna 
djnpa, men öfvcr sandgiin-rne ströminade minskenet ut med 

en hliindnnde glans. E n  niistan tropisk viirine fy1.de luften, 
den var litet tung att inandas, det var nhgonting mnttnnde, 
Iialft ungslande i denna smekande 1.iurnhet. 

fidskr. -iZr Ile~~rlirct.  %:G tir$. ?:(i. 118 it. !l 



Ovilkorligen giorde jag ett utrop at beundran och viinde 
mig emot, guvernanten. Hon smklog och böjde p& hiifvudet, 
men fortfor at t .  stirra rrtät terrassen. 

,Tror ni icke, att  det var en sidau Iiar nutt Julia tog 
emot Bomeo, pH. sin balkong?. frågade hon pliitsligt med l&g 
röst, men utan att  se pil mig. 

dag blef nf~got hiipen öfver denna oviintadc friip. 
J o ,  dct iir nog troligta, svarade jag; .fastän jag p& det 

hela taget tycker, att det vniit mera praktiskt att viilja. eii 
mörk natt; dii linde lian ej SA. mycket behöft frukta att bli sedd., 

BO nej, det inäste vara en natt skdan som denna!, ut- 
ropade hon hiiftigt och kniipte ihop s h  hiinder. ~Hvacl 
man rnhnte kunnn dska  en agdan na t t . .  . det ligger liingtan 
och kiirlek i luften, inan andas . . .B 

Hon littade sig mot ena sidan af' fonsterfodret och kastade 
ona arinen öfver sitt. hiifvud. Jag betraktade henne förviinad; 
hon vttr alldeles förvandlad. Miinskenet kom hcnnes lilla 
fi;arg16sa ansigte att likna. en marmorbild, och dc uppgtrigtadc 
ögonen strillade och skimrade som juveler. Hon hade ett 

ovanligt stort, litet rödaktigt. hhr; detta var nu upplöst och 
föll i rika vagor öf~rer hennes blottade urinar och barm, .soiii 
sSgo alldeles snöhvita ut. Hon ver vacker, fi~llkomligt. vacker; 
p.% samma. @ng var det niigonting besynnerligt, konstladt, 

offekterndt hos henne; denna plastiska stallning, med det 
iipplösta haret, som föll Id.ngt. ncd 6fvcr midjan, och det. till- 
bakakastade liufvudet, vm icke naturlig. Hon litst-rickte 
llngsamt och trihande. högra armen; jag tror att hon alldeles 
omedvetet spelade Juliae roll. 

Efter nHgrn ögonblicks förlopp reste hon s is  upp, böjdc 
sig framat och fattade min cno hand. 

.Bor ni nikgonsin nlskat?~ frhgnde hon, alltjeint med 

samma hvieknnde, hemligletsfdln rust, som d5 h h n e  Slskande 
tala med hvnrandrn. 
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dag brast i skratt och bekiinde, att jag passerat tjugotalet 
d& vii1 de flesta qvinnor haft. nigon erfarenhet deraf. 

.Men icke jags, mumlade hon och pressade sinn hiinder 
mot bröstet, .icke jag. Jag iir tjugufem Ilr och jag har aldrig 
iilsknt . . . ni%gon . . . nhgon . . . 1nun.B 

&&viil, d& iiterstar det för er! Förr eller senare maste 
man alltid bli foriilskiid. s 

.Tror ni verkligen det?. utropade hon ifrigt.. A c k  om 
ni blott visste hur jag viintnt derpli ! För hvarje dog som 
börjar, «inker jag: i dag skall n:igonting hiinda, i dag blir 
det nPgon forindring. Vid allt som sker omkring mig, vid 
et t  bref, som lemnas mig, vid en vagn som stannar utanför 
porten, bakar jag mig fast och hoppas nggonting. Men 
aldrig.. . aldrig. . . ingenting intriiffar.. . allt gr sig likt, dag 
i f r h  dag, somma dödande, intetsiigande Kf. . . r  

Hon gömde sit-t ansigte i hiindema och vaggade saktir 
af och nu. Jag kunde ingenting ~i iga;  jag stod blotet tyst 
och betraktade henne, hon intresserade mig, det kan jag ej 
iieka till. 

d), om ni visstes, fortfor hon, i det hon haftigt och pas- 
sionerndt blickade upp, >hur jag hatar min tarfliga, forkastade 
tillvaro! 0, om ni visste hiir jag hatar mitt lilla, fula an- 
sigte, som ljuger bort min sjiils poesi! 0, ni kan e j  ans 
Iiur jag skulle kitnnn ~ l s k s !  Ingen inan har nfigonsin talat 
med mig om kiirlek, och dock vet jag allt derom! Tusen 
ganger Iinr jag hört kiirleksord hviskas i mitt öra! tusen 
@nger har jag knnt denna saligs, oniimnbon. tjusning, 
t.iisen ginger har jsg genomlcfvat det underbara.. . det 
outsiigliga . . .B 

Jag har aldrig i hela mitt lif i niigons ansigtc sett ett 
s% lidelsefiillt uttryck. Hennes ögon briinde, det ryckte kring 
liippmne, hels den lilla .gestalten skiilfde. Jag tyckte, att det 

var som om hon brunnit och förtiirt sig sjelf: Orden kommo 



frani hiiftigt, allt if'rigare och ifiignre, liksom tändiide hvar- 
andra. Xaturens skönhet, natten, tystnaden, hennes eget tal 
hmle berusat och uppeldat henne. Var det verkligen den 
f'uln, blebn guvernanten; som efter middagen smög sig igenom 
galleriet, skygg och tafatt? 

J ag  kiinde mig niistan l.itet skriimd Gr  hcnne och drog 
mig orilkorligen tillbaka. - - - - - - - 

Det blef en stunds tystnad. Hon suckade flera giiugeï 
djupt och ilarrande ocli for med handen öfver pnnnnn, liksoni 
för' att lugna .sig. Derefter viinde hon sig hastigt lort.  Dsn 

vanliga tafattheten kom iiny0 öfver henne; det var som 0111 

ett skimmer omkring henne plötsligt slocknat.. Hon mumlade 
nfigonting, som jag ej liarde, stingdc fönstret och fingrade 
nervöst pR fön~terhnknrnc. 

S i  tycker vd ,  att jag talar som om jag vore galen - 
hvisknde liou ocli kastade en skygg blick p5 mig - men jag 
vet ej. hvacl som kom A t  -mig. J ag  tror att mitt brost skulle 
epriingts sönder, ifall jag ej fitt tala. Fiirliit mig i~cli .glöm 
alla diimheter jag sagt, det ber j ag  s r  iuiierligta . . . 

- Jag svarade heune s5 vanligt ocli cleltsgnnde jag kuudc, 
försiikrode att hon viickt mitt liflignste intresse, ocli bad 
henne att beriitttr mig ndgot inera om sig sjclf och kitt f6r- 

flutna lif'. Alen det veromöjligt; hon stelnadamer och mer till, 
hon blof iiterigen den skygga, sltitna varelse, jag sett i n&-l- 

dags. Hon talade visserligen litet om sitt fôregiende liS, 
men det. skedde trögt ocb tvunget, inspirationen var borta, 
det sar  som om hon blygts för mig. - - - - - 

Vi gingo nu till Iivila. . Följaiidr: inorgon vor giic-eriianten 
t'ijrsviiniien f r h  vlrt suntblda r i m  ocli &gs icke Iieller vid 
f'riikosteii. dag erfor,.: utan att vct.u livarför, ett visst obehag 
vid tanken att fterse henne och.fick ock& f"ht fi%n vagpen 

sc e11 skymt af henne i ett at' fönstre~i, der hon blek och Gr- 
grAten, vinkade med handen- till farviil. 
- - - - A -  - - - - . - - -  



Tio gr senare, en sundag förlideil vinter kom jag mot 
min vilja att  med en viin, som var nyfiken, bevista en sam- 
mankomst af' den s:~ kallade friilsningsnrmén p& Ladiighds- 
1:iudstentern. - - - - - -.- - - - - 

Vi lyckades komma in en sidoviig genom schweizeriet, 
SA vi sluppo Htminstone att. knuffas och triiiigus der nere vid 
ingilngen.: Salen var full af folk, karlar och qvinnor om 
Irvs~niidra, och nastnu alla af den sl~ildacle klassen. Det  r a r  

mycket varmt Liir inne och en incr iin vanligt. förskiimd 
t-eaterl~ift~; jag höll niisditkcn fór munnen och sökte med en 
iindergifvet friigande blick min viin. Men hon beviirdigadc 

mig  ej med nigot deltagande, hon drog mig blott med sig 
fram t-il1 midten af salcn; der hon genom den tillmötesg3ende 
iwtigl~eten af ett  pnr Bknre eller gesiiller eller hvad det var 
for personer, lyckades ska& oss platser. 

Emellertid hade armCn redan börjat. sinu upptág inne 
pi. scenen, der den hade - sin snmlingsplate. Der upptriidde 
nu qvinnor och miin, de.n ena efter den andra för att nf l i igp  
sina vittnesbörd, allt uuder det de himlade sig och gestiku- 
lerade. Vid livarje tals ~ l u t  ut.sii.nde de  böner till försum- 
lingen att komma dit fiam och bigtn sinn synder och sorger, 
och rniirkviirdigt nog vn.r det flere som lydde denna upp- 
niniiing. Oinkring trettio personer samladcs s& smluingom 
kring rampen, pii scenen uppstiiindes en skriillande kattiniisik, 
och under detta ackompagnemang utfördes b i s en .  

Medan bigten varade, gick en engelsk yngling, som nfveu 

hade nflagt sitt vittnesbörd, omkring i salen for att  viirfva 
aya medlerniiiar. Hen hade mycket noucha1snt.a fasoner, 
st.ack liiinderna. i fickorna och likvade sii frappant. en ung, 
fkrhoppniugsfall kypare, att  . man omöjligt krinde underlrltn 
att tanka, att bau alldeles misstagit s ig  o m  sin kallelse. 

Emellertid visade hon mycket nit, i synnerhet vis h vis en 
ung, vacker tjenstflicka, för livars sjiils friilsning han tycktes 



ha mycket bekymmer. Han pramde en hel miingd svcnsk- 
engelsk rotvalska, fattsrde begge hennes h;jnder och tryckte 
dem eldigt. Tydligen förblandade han för ögonblicket all- 
deles sina egna och v5.r Herres intressen. Men den vackra 
flickan liit icke beveka sig, hon drog undan sina kinder och 
skakade blott nekande p& hufvudet. DB han hade giitt, fr&- 
gade jag henne hvad hon ville? do, jag har lemnat Fräls- 
ningssrmén ' och nu vill han hu mig tillhakm, svarade hon, 
imcn jag vill ej, de vor0 sh tokiga der., 

:Emellertid tyckte jag, att vi nu hade fiitt nog uf skiide- 
spelet, Akaren till höger om mig liörjade blifva litet besviidig 
med sin st.arka parfym, och jag iimnade just till min viin 

framstilla en förfrtigan, huruvida vi ej skulle aflägina oss, 
'd$ i det samma musiken tystnade och en ny talsrinna tridde 
fram. Hon fiingslade genast min iippmiirksamhet ; jag satt- 
orurlig qvrir och betraktade henne nyfiket och forskande. 
Detta ansigte vm mig bekant, jag hade Bett det napon @ng 
förr, men niir .ocli livar? Mitt minne fumlade omkring öfver- 
allt; jag visste sannerligen icke hvar jag skulle söka henne, 
det var det lilla mest vulgiirn unsigte, som jag kunde ha sett 
hvsr som helst, i en butik, pil ett  scbweixeri eller nagot. 
dylikt stiille. 

Hon hade en liten och mager figur; den rödir balsdiikeri 
kring halsen missklädde ohyggligt henne bleka ansigte, och 
rampskenet kom kindknotorna att frarnstl skarpa och beniga. 
Hou stod en stund med ögoneu nedslsgna och hiinderno 
sommankniiptn liksom i tyst bön. SA lyfte hon upp blicken 
och började tala, först stskta och entonigt, sh allt högre och 
innerligare, iinds tills ?östen sa smhingom höjdes till eu 

förunderlig skälfvande styrka, ögonen började laga, gestalten 
växte och liipparne logo ett besynnerligt fanatiskt, stelnadt 
leende. För hva j e  ögonblick var det som om hennes in- 
spiration slagit ut i en ny IQa, hufvudet sjönk sakta hakilt, 



ogonen slötos till hiilfteii, det kom npgonting saligt rusigt 
uti dem, brastet fliimtade och de osammanhängande, menings- 
lösa orden strörniriade hejdlöst fiKn hennes läppar. Hennes 
bon var egentligen ingenting annat 5.n en lidelsefull bkallan 
till FrOsaren,et.t 18ngt triinande rop efter hans kärlek, som skulle 
matta hennes och hela ~rerldeiis af törst forsmiiktande sjalar. 

Nti kunde jag igen henne. Jag  hade en @ h g  förr, en 
vackcr mitriskensnatt hört siiinmti passionerade, af en sinlig 
glöcl genomandade iitgjutelse, jag hade en giing förr sett 
denna lilla gestalt, het och pickande soin en sjuk fogel, allt 
var s t  fullkomligt likt .soni da, iinda till darrningen kring 
lapparm och de teatraliskt utstriickta armarne. Och jag sr 
fullkomligt öfvertygad o m ,  att  hon i detta Ögonblick lika 
mycket spelade Jiilia som profetissa, att jordens och himlens 
kärlek i ett förfarligt virrvarr tumlade om i hennes sjiil 
och att 110u lika viil skulle varit Grdig att bedyra en jordisk 
inan sin körlek, som hon nu högt och brinnande egnade den 
ht  Fryl <L. saren. 

Hur besynnerligt! En Iidelsehl1 (pinna, som dranker 
sin försmirdds kiirleksglöd i religiöst sviirmeri! OC\I har sutto 
Here Iiundm personer, som tjöto och suckade och kiinde sig 
uppbyggda cleraf! - - - - - - - - - 

D& hon slutade, uppmmade hon församlingen att, o m  
det ännu h u s  nagon som ville bigta eig, komma fram till 
henne. Den vilds gllödcn i hennes bön hade imponerat p8 

folket, det var flera soin koinino fram, skralet p5 scenen 
tippstämdes ii ny0 och bikten började. J ag  kundc naturligt- 
vis icke höra ett ord af hvad som sades, men jag siig hin 
hon lutade sig öfver den biktande, hviskade i hans öron, 
grep hans hiinder och tryckte deni mot sitt bröst: 

Efter bikten kom hon ned i salen och gick omkring 
bland ahörarne och talade med dem. Hon föreföll mig ytter- 
ligt motbjudande; hon triingde sig alltid niira till menniskorna, 



rörde vid dem, stirrade dem in i iigolicin med sina heta, för: 
virrade Blickar. Dd jag såg att  lion niirmade sig biinkcn der 
jag satt, reste jag mig hiiftigt upp - jag kiinde mig rigtigt 
ftirskrackt vid föresbiilliningen om et t  sainmantriiffandc och 
igenkannande - liviskade irt: min van att jag blifvit. illa- 
mAende af varinen, ocli skyndadc inig dercf'tcr, s5 fort t.riing- 
seln tilliit, bort mot dörrcii. Eiricllertid krindc jag ej uud- 
vika titt g6 förbi henne, nien j a g  tror ej hon kiinde igen mig, 
fnstfin hon 11~ft.igt. viinde sig oirr ocli gaf mig en striing, för- 

krossande blick. Troligen snsiig Iion mig förtappad. derfor 
att jag leinnade salen innan s&anccn var slut.. 

D ~ L  jag kom ut. p5 gataii stannade jag och drog ett  djiipt 
andetag af liittnsd. Det var ett  qvslm der inne, ett  qvalm, 
soin verkadc b&de på kropp och sjiil, och inin följcslajisriunn 

inedgaf, att  jag hsde ratt i. att. det var tid p5 att  komma 
derifrfiri. - 

dag Iisr sedermera gjort forfr5giiingar o111 f. d. gilver- 
iianten, och f;itt hora att. Iiou i e t t  par iir tillhört friilrnings- 
nrmdn, att Iion iunolinr kaptens rang och iir en af :irinhm 
ifiigastc och vcrkseiii~innste medlemmar. 

. Mig h::clc hon iugifvit. en iindcrlig kiinsla n f  vedervilja, 
blandad med djupt delt~~pgnnde. 

13. Hvi synes du så ung? 

.Hur uug lian synes!, J a g  ii~ecl undran tiinktc, 
Niir fórstn giingen jag ditt anlet' shg; 
Ty &st ditt viisen manligt var och kraftfullt, 
En ynglings sjiil i blicken speglad 1P.g. 

Och ung d u  s.ynte mig, när jag betiiokte, 
Att lustrer ses dr1 ren af lifvet. sett. 
Jag undrade, o m  jorden ingn tornen 
Men rosor blott uppii din  stig dig gett. 



Hvi syntes eljes yngre du iin nqdrn, 
Som liafva Iiuiinit summa 51ders mhtt? 
Har kanske du utaf I dmas  iipple, 
Som evig ungdom skiinker, smaka f'iitt? 

Om icke sfi, fins kanske ndpot annat, 
Soin kan bevara lifirets korta vir  
Och liingre hiilla ungdoms-blomstern friske, 
An b a d  innn vanligtvis dem skfidn f i r?  - 

Jag minnes u 8 . p  ord, som enghng yttrats 
Utaf' en ande hög odi  djup som fil, 
Af et.t bland renaiaaaiicens jette-snillen, 
Af flomntiner'n Miclielangiolo. 

Mar hiirligt han sin %Pietas fidliindat. 
Med Frfilsar'n och Marias sköna bild, 
Det. nitgon var, som fann, att  moderns idder 
För  litet frainstod i f r h  sonens skild. 

Men konatniir'ii sade: .Nar dri aldrig fiinuit, 
At t  1if'vet.s viir af kyskhet 1;~illes qvnr? 
P ö m a r  dit ej, att. hon, den kyska, rena, 
E n  evig iingdom pa sitt iiune bar?r 

Haos ord mig gif'vjt svaret yP min fnign, \ 

Sii kan $9 s g p ,  livi dn syns SA iing: 
b e t  A.r e.j derför blott, att lifvets l?ördn 
13j iinnii pii din skuldra hvilnr tiiiig. 

h t .  iir ock derfer, att du trir mot ljuset 
Och vill dig Iifilla ifrin syndeii ren; 
Jus t  derfor, att  du iir si oforderfirad, 
Att. ibland tiiseii fins som du blott en!  , 



14. Epidemi. 

Ncj se, huru ifrigt de prata! 
Hin rosenliipyurna g& ! 
Hvad Yr det mKnY tro de saga, 
Dc fngn tiirnor smb? 

3- SQ, iir lian ej vacker, guddodig?. 
2- Se blott, livilken eld i hans blick! 
- .Hur lin och lim nobel hans hillning! 
Hur stolt och bch,igfullt. hans skick! B 

Jo, jo, J. smA sviirmiska lijertan, 
Jag kunde det tiinka just: 
X u  hvar sina dröminars koiiiing 
Lofsjunger af hjertans liist. 

hten hvud - livad ur detta? - >Och huden, 
Hur gliinsande, mjuk och len! 
Och o! kvilka eleganta, 
Förtjiisnude söta ben!r 

Mon Dieii! sh fins har d;i. ingen, 
Som giir fiHu den 8jukau fri! 
Den härjar bland dainerns griisligt, 
q e n  blifvit till epiderni. 

Min viiii! nikrnu bland Stockholms dainer 
Ej konst., och ej heller natur, 
Och tala aldrig om inenskor, 
- Men t d a  om kreatur! 

Dii gliinsir strax derns ögon, 
Och liilig Mir deras t.on, 
Och d i  kan dn f& en grundlig 
Och sakrik konversation. 

Ej drömina mer viim damer 
Om ktirlek, om månskensecen; 
Xen i deras dröminar tmfva 
&le mest förtjusande ben., 



Trenne motioner vid innevarande riksdag. 

N:o 24. Af Rem. Wallenbeug: Om bestiimmunde af ogift 
qvinnas myndighetsiilder till t juguett  Br. 

Vid 1856 års riksdag beslöts - e£ter atskilliga förarbeten ocli 
heta strider - att ogift qvinna kunde blifva inyndig vid uppn&dda 
tjugufem års slder. Riksdagsbeslutet ledsagades s£ den besegrade 
minoritetens mörka spádomar om ett  störaiide och menligt inflytande 
y6 familjeförhållandena. Det oakttldt utkom en Kongl. förordning 
den 15 Juni 1858, soiii medgaf ogift qvinnas vilkwl2ga myndigliet, 
i fall hon >hm Konungens Befalhingshafvande anmälde sig vilja 
denna förmán Atnjiita.~ 

Det dröjde dock icke längre än till 1863 Ars riksdag förraii, 
titan mycket kif eller allvnrsaiiit motstånd, denna logbestämmelse för- 
Rndracles derhiin, at t  hvarje ogift qvinna förldsrades vara niyndig 
vid tjugufem b s  HIder, liksom mannen Ar det vid uppnaddn tjnguett 
kr. Kongl. förordningen af den 16 November 1863 stadfäste detta 
riksdngsbeslut. Mer an tjugu Ars erfarenhet har nu gifvit vid handen, 
a t t  de hemska profetiorna icke slagit in, och nn mera hör man 
ingen beklaga den skedda förändringen, m8 hända ined nndautag för 
ilein, soin beklaga a h  förbättringar i lagstiftningen och i v&ra socirla 
förhallandcn. Mlngen torde nog tycka, att det nu är väl bestaldt, 
och at t  ingenting beliöfver vidgöras i denna vigtign fraga. Men er- 
farenheten visar, at t  ingen förändring, som ej till fullo. genomföres, 
inotsvarar verklighetens kraf; s& ock Iiarutiiinan. 

Xannen anses fullt mogen att sjelfständigt handla i ekoiiomiska 
friigor vid den för honom i lag stadgade myndighetsalder; lian kali 
fritt förfoga öfver sin egendom, ingå förbindelser och sköta sinn 
&irer bast han gitter, medan den ogiftn qvinnan vid samma U e r ,  
under hvilka -ometändigheter som helst, icke tillåtes handla sjelf- 
stiindigt, d8 det likväl endast gäller hennes egnn angelägenheter ocli 
fördelar. Detta ändock hon som gift - vore hon e j  mer an sexto11 
&r - tillerkännes kunna fylla det ansvarsfiilla knllet af husmoder 
och möjligen som sjuttonarig enka ega berättigande att förvalta sin 
förmögenhet. Till den grad antages mannens viabet hafvrr inverkat 
p& henne, ty  nágon annan orsak kan icke gerna tankas. Men kan 
nu et t  barn på sexton h sjutton &r under sådana förhitlhnden er- 
hUla full handlingsfrihet, s8 borde väl en qvinna vid tjuguett Qrs 
;ilder anses minst lika klok och tillförlitlig i vården a£ egna ange- 
lägenheter. Säkert är, att blir en lagbestamn~else antagen, soin 
sätter qvinoans myndighetsålder till tjuguett Br, si blifva föräldrar 



och iii~lsiiiäii ririgelagiia att. före den ålderii bibriuga liciine kauiie- 
doiii oiri betydelseu af detta berattigaiide. , 

För öfrigt friigas iiied aU rätt: skall icke en tjuguettiirig qvitina 
f& råda" öfver sin förmögenhet, lika - väl soni en maii vi6 samiiia 
AJder ? Ar ' verkligeii Iiennes för'rithd iiiiiidre' iii Iiaiis, heuues kraft 
a t t  iiiotstå lifvets frestelser svagare? Skall Iion, Iivars bestäiïiaielrre 
det 5r ntt. uppfostra sjelfständiga ricli viljestarka. söner ocli tgnkande, 
pligttrogna diittrar -- egnn eller audras - skall Iioii hiil1.a~ i led- 
band Iiugt cfter det cii iuecl Iientie jemnåriQ innn eger full liarid- 
liiigsfriliet? Har hon verkligeil sl illa dokumenterat &g? Spörj do 
öinina systrar och döttrar, soiii iinder oaflitjig strafvan och tysta 
försakelser dragit frain till kunskaper och rättsinne eii älskad broder 
eller förstirjt Aldriga föraldrar, eller de kanske annii flera, som friii  
elt fattigt hem gåt t  iit i aerldeii iitaii alla Iijalpinedel, iiieri som 
geiioni arbete ined sparsainhet och Iieder bragt sig fraiii. Spörj 
dein, soiii aiilitat deras arbetskrafter, om dessa qviiiiior e j  lagt i 
dagen lika mycket nit, pligttrohet och redbarhet som .jeirinåriga 
iiiiin. Pil alla .dessa frågor kan e j  gifvas nier än e t t  svar, det at t  

. tiden ar  inne för vidtagandet af denna likst&llighet eniellan qvinna 
rtiaih. 
Ser iiiaii ni.1 till de föririögua iinga pvinnorna, Iivilka Iiittills s& 

godt soiii tvingats att bliinda för d l t  hvad oiiitanke odi  strafvan 
lieter för att  syssla iiiecl eii hop nöjen; gif cleni haiidlingsfriliet, och 
deras upyiuärkstunhet på lifvets förlilllaiiden skall tillvaxa, deras 
synkrets vidgas, deras aiisvarsskyldighet göra sig tydligare &illande 
och fyllas af sjelftitaiidig~ietsk~slor. Sjelfva skola de blifva de 
första a t t  begära den praktiska iippfostrau, de för Snuaiiiälet be- 
höfve, och ju inera de blicka iu  uti och ltoiriirin att deltaga i lifvets - 
verksaiiihet, dess .mindre skall för dem någon fara uppstä at t  de 
iiiisubrukn siii Iiandliugsfriliet. Härda dem och gör deiii oberoende 
genoin at t  göra deiii oheroende af siidana onyttiga skrankor, nied hvilka 
de ängsligt kringg5rd;u. Detta skyddssysteni alstrar svaghet och ökade 
fordnngtlr, niedaii dereinot vanan a t t  reda sig xjelf vacker begäret a t t  
skydda audra svagare, hvillcet &ter förädlar sinnet ocli stärker karakteren. 

Ser iiian till1.1aka pii de förflutna tjiigii åren, skall maii finna, 
att  deii d& hesliitria författningen redan iiu burit godn frukter, och 
detta torde ki~iiiin anföras säsom et t  afgörande skäl at t  brings re- 
forincii till sin slutpiiiikt och fullbordan. Till sist torde man e j  
kuuira iiiidgii att erkiinna, det aktningen för qviiinaii stigit ined Iienues 
sjelfstaiidighet. Deroin vittna de många förtroendeuppdrag, som iiii 

mera leiiiilas iinga. cpinrior, och som cle väl niotsvara. Ej Iieller fär 
iuan förg1:Iuinma~ at t  i eamma inån qvinnan höjes, höjer sig ocksä 
inanncii; det 3r e t t  obestridligt faktuiu, så kandt, at& dat liar ej 
beliöf ver mer iiii pavisas. 

P5 pinid af hvad jag anfört tillät.er jag iiiig föresla: a t t  Riks- 
dagen för sin dc1 inutte beslirta den förändring i Roiigl. förordiiiiigen 



.af den . . l6  Xovember 1863 angHende ogift qviiiiias iiiyndiglictsiilder, 
a t t  deuna niil bestäniinas, i stiillet för tjugofein hr, till iippnHdda 
tjuguett Ars Mer .  

N:o 44. Af Hew Albevt Bnderso~i: Om aflatande af s k r i h e l s c  - . .  
till IZongl. Wajkt med begiirsn om utredning betriiffande under- 

visningen i <le enskilda .högre skolorna för qvinlig ting- 
dom m. in. 

I anledning af eii utaf mig vid sistlidne riksdag väckt motioii 
cleroiii, a t t  det ti riksstatens &de hufvudtitel uppförda auslag, 70,OOi) 
kronor, till understöd för högre skolor för qvinlig ungdoni inhtte 
flöjas till 100,000 kronor, yttrade Stats-Utskottet i sitt  utlltaiide 
rörande nämnde hufvudtitel: a t t  sedan iir 1875, d& suslaget först 
beviljades med 30,000 kronor, detsamma blifvit efter hand förhöjdt 
till förstiiiimnda belopp; a t t  liiirn rigtig ocli gagnelig clen sålundn 
i allt mera öka& inktt iinderstöddn. iiistittitionen an vore a t t  anse, 
ilet dock icke h i d e  vnra valbetänkt att, innan noggrann erfarenbet 
vunnits oni de resultat den frainlmqgt, Ihtn densainiiirr i obegränsad 
utsträckning tillviixa, saint at t  en sldan erfsreiihet äriiiu saknades, 
eiriedan osäkerhet fortfarande r8dde om deu qvinliga undervisningeiis 
hufvudsakliga iiiiil, rätta systeuwt för dess aiic~rdnaade och de kiirser, 
soiii Loïde genomgb; och lieinstalde Utskottet y& griirid harof, att  
n;iE;on förliöjiiing i anslaget icke dA inatte af Riksdagen beviljas. 
Vid ärendets behandling inom Riksdagen underslrattades ingaliindn 
clen stora betydelse, soin den högre qvinligrr nndervisi~ingeu egei-, 
och det torde endast hafvn varit de af Stats-Utskottet anmärkta Iiär 
ofvaii anförda omständiglieter, som föranledde båda Krimrarue - deii 
första dock ined ringa plurnlitet - att bifalle Utskottets Iieinstiillair. 

Om jag ock i det skick frågan angiiende den h'iigre gviiilign 
iiixlervisiiiugen för  jrv var au de sig befinner fortfarande unser en sådau 
födiijjning af afvanriamuda anslag, soiii jag sietlidet iir fiireslog, val 
i~eliöfiig, kan jag dock icke förneka nödvändigheteii af en såduii 
nt-redning, som Stats-Utslcottet, enligt Iivad ofvaii berördt ar, ifi5gasat.t. 

'fil1 följd af Rikeis Ständers begäran i underdanig sltrifvelee 
tluii 1G .Tuni 1866 oin iitredning och iindersökniiig dels i livad iniii 
offen tiign. Jiiroanstaiter fGr clvinlig iingdorn utofver det redan d6 be- 
fintligt~ seiainniiuiii för bildande af Iärnriniior och derined förenade 
tioriiialskola för flickar Iriinde allses ytterligare böra p& det alliriannns 
bekostnad lipprattas, dels ock hiiru i siidan händelse dylika anstcilkr 
borde organiseras, liar visserligen en af Kongl. Maj:t tillsntt komit6 
af@ vit. betaiikaiirle i knnet, hvnrefter Kongl. Maj:t i proposition den 
:30 dmiiari 1 S73 föredagit inrättande till en början rr£ fyra oftent- 
liga Iiögrc läroverk för flickor. Utom det at t  den utredning soiii 
sNiinde ostadkoms Qtminstone l~ufvudsakligaet afsbg inrattande af 



offentliga läroverk förekoiiiiiier derjeuite att  de enskilda Iiögre Bick- 
skolornas antal sedermera i högst betydlig mån fillviixit, s& att, 
oberakiiadt det snnnolikt icke ringa antal, som helt och hållet sakuar 
statsunderstöd, för närvarande: e j  mindre än 55 skolor iiro i Btnjii- 
tnnde af s5dant. 

En iitredniug auggende dessa skolor, i det syfte 1883 im 
Statsutskott angif vit, torde derföre vara högst. behöflig, och synes 
dervid af ven böra tagas i öf vervägande, huriivida icke nsgon för- 
Andring i de för atnjutandc af stateunderstöd riii bestknds vilkor niU 
finnas erforderlig. 

Det. torde vara ooriitvistadt och liar jeiiival af statsiiinktenin 
vid flera tillfalleu ocli blarid annat s& viil i ofvaii berörda urider- 
ditniga skrifvelee den 16 Juni 1866 och Kongl. Maj:ts proyoeition 
de11 30 Januari 1873 som i Riksdagens iiriderdiniga skrihrelse deii 
22 Mttj saintna f r  blifvit till fiillo -erkändt, a t t  frHgaii oni den högre 
qvinlign undervisningetis ordnande är i hög grad iriaktpSliggsnde och 
behjertansviird. 

P5 grund Iiiiraf vkgar jag vurdsanit f6rcslHI 
att Riksdagen behagade hos Kong]. Naj: t ;iulitllu oin 

en utredning, dels iiurii iindewisiiiiigen i de eiiskilda högre 
skolorna f& qvinlig ungdoin för närvnraiide bedrifves och 
de resultat som derigenom hittills viinnits, dels ock liurii 

, deiins iindervieuing enligt Iiittills vunnen crfwenl.iet liiiiip- 
ligast bör ordnas och af stateii? der beliofvet så fordrar, 
iriiderstijdjas, samt a t t  Kougl. Maj:$ tiicktes de& ter till 
Riksdagen aflata proposi tioii i iiimet. 

Mdnster efter ett  skinskt klutaband följer. Bikt ocli karaktäristiskt 
Iiimpar det sig för birder af alla slag: slirdeles vackert ter s i  en sRdsu 
bdrd; infattad i knyppladc dalspet.snr till skyddsduk. 



SVENSKA BIBLIOTEKET. 
Afsigten med utgifv:indet .d Svenska Biblioteket är, a t t  2t dc 

avcnska hemmen och i allminhet &t den stora massan af kunsknpstörstande i 
s-h-t Iniitl crbjndn tillfiille a t t  för ett  ytterligt lagt pris förviirfv:i eu plan- 
massigt ordnad boksamling d synnerligt rikhaltigt och omfattande inneh511. 

Svenska Biblioteket utkommer tinder loppet af  id pass fyra &r 
(April 1884-Maj 1888) med ct t  omsorgsfi~llt titstyrdt Iiafte. den 1 och 16 i 
hvwje mlinad, &ledes 24 hii£tcn om Sret. Hvarje hgfte af nedan omnämnds 
afdelningar L V I  omfattar 

Sextiofyra oktavsidor, 
och iir priset för siil)skribenter 

Tjugufem (25) öre för hme, 
Pfrlecles 660 öre i minnden! eller 6 ki.oiic.w om Aret. 

Svensiin Ri bliotekct. kommcr a t t  omfatta föl j:riiile nfdchbi.vqa~*: 

Afdch~lliw~ L VerWhisfOria, hiifvurl- i Sjöfart.. Rlyiit:, intitt: d l  och vigt.. 
sakligen nied betonande af den mensk- ( Ilediiktionvtabellw. Gymnastik. Dans. 
liga irtr2twrmx iitveckling, af I'kr O. j Sprt. Jagt.. Fiske. Itiittekrifnings- 
,ajii!pra. (Omkr. 1.300 sidor.) regler odi oidlist:i. k'i%nimcinde orrh 

i d laakri,,t lI Jorden stafning. Kokbok med tillhörnnile 

skin. i ,.& illndrernrl Pysisk och j omi%cleii. Handnrlicteii och väfnader 
o 9 v allt sorgfälligt iitarbetarit af p?litisk geografi af Kand. E11t;l Swn- i k' it;: mOngd f:lckm8n iiililer 

XCIL. (Omkr. RO0 sirlo.r..r.) f tion d D:r 11-ilil. A;;t:t~?tr'r'. (Omkr. 

w Allt detta e r h a e s  för 50 öre i m a a d e n  under vid pass 
f q a  ,&-s t id! 

-4frlr:hittg III. ~aturvetenska,~li& 2000 tiittiyckt.:~ spcyltcr.) 
boksamiing, ntarbetad af fkamstii- / m Hanitlig:~ :i;rbct.cn i afdelnin- 
ende fackmibi, tinder öfvcrinrreenrle j parm I-VI tryckas i smin:r 
d Professor I'h. II'. .Z1r-it~s. (Omkr. f c~iitav-form:it.. 
1BfiO sidor.) 1 AIih?lwi?u~ 'J-n. Vhrt Land. lldtt&tv:- 

AftZctwi.wg I Id-. iliustreradt Sund- ! rur7t tyrarr ktrcr.h: hel t och h81lct tryckt 
hetslexikon (helsolära och >läkare- l ,$t pianschlwppcr (i s~rnina format. som 
I~okz)! utarbctadt af flere fmmstaende Pngv. Nie1.sc.n~ ~(7rvw11& x ~ ~ r p ~ ) .  Förmit 
1äkai.c: tinder red:tt.ion :if D:r Rob. 
1.(p~xtadt. (Onikr. 1300 t&t.ti.pckt.a 
spalter.) 

med cn rikctiom : ~ f  tlyrl>nr:i. ririgiw.ttl- 
,i.ll.rrxXrcctttier. Texten af olika för- 
fattnre för olik:i 1aiici~k:i.p~ hrmige- 

A fdt!drlrii,9vl Jnridisg nom cgendomligbeternn aiwU i f r i l p  

o,,li formularbok, ,,,med om ~mtuwcc'icri som i fidgu om folk- I 
Qrlln& och ~iIIIG1nxnn,~/flflflpalt,c. (Om- i 'ynne "'l folkser'er 

kring 1000 sidor.) 2 J&t I m d ,  konimcr a t t  i rii'rettx1.w 
/ Bi.?tli/itelr~.t iipptq.p vid p:~w 18 hiif- 

Afiidtkrg r.% Praktisk handbok i ten. livaric om 'l ark af ofvniiiiäniiiih 



Eii flyktig blick p5 o fvaus~nde  iniieh~l1sfö1.tecli~iin.g torde utvisa, a&k 
(le ijar8kildn arbeteiiit i Svenska Biblioteket tillsaminans komma att 
bilda ett pla9~~1.iissigt ordna& Zitct bibliotek d a1linäiinyttig:t: upplysande och 
underh;illaiide nrigimzZat*bc&n, samt dessutom ett ilyrlmrt pZu?~~:A:t:c~*h fur- dixum- 
&ord&. Den subskribent, som utlöst cramliiigens alls hiiften, har förvärfvat 
dessa väiule£ull& wl~cten för ett pris, hvam iiiake i billighet ej di latt torde 
kunna uppletas. S& t. ex. hm han erhulit (311 vcrldsliistoria pir omkr. 1301) 
sidor för omkr. ö kr., cn läkarebok p i  omkr. 1300 tiittryckta spnlter for omkr. 
2.50, en allmännyttig praktisk handbok pii omkr. 2000 tättryckta spalter med 
rika iipplysiiingar i snart sagdt alla möjliga iirnneri för omkr. 4 h., ett första 
rangens praktverk öfvcr v&-t land för omkr. 3 kr. o. s. v. Ja, äfven den som 

'förnt möjligen p& sin bokhylla eger * o t  liknande ,arbete, skall clocli finna 
bin fördel vid att subskribera p& Svenska Biblioteket, ty p& grund nf 
clct ytterligt 15g:t priset el-hiillas dc saCzskilcla arbetena för hälften eller tredje- 
delen ja i frHgn om praktverket s I;;i:r% LUIL& för niindre &n femtedelen, af 
hvad de under vnnliga fiirhtillaiidcn skulle kosta. 

Ett hiifte utkommcr dcu l u& 15 i hvarje miiid. Dc s&rsIiilili~. arbt:- 
toir:~ komnia dock ej att  utgifvru, det ena cfcer det i~ndiia i här ofvan angifna 
ordningsföljd, utan sker tryckningcn mmtidigt! Ha att exempelvis första häftet 
meddcliu. böljan af Vc.r.k2~Ir~iXtor'im, andra haftet början rsf  IJrahtiaA WmruEóoh 
fu>. alla, tredje häftet början af praktverket Jr% Lund, fjerde hiiiftet början 
d .firdm ' r d  I W I L W ~ W ~ I L ,  femtc haftet A t e r  forts. d Verldshistorieii, o. s. v. 

I de irrbetcn, der siklant betinnes lämpligt, anordnas de särskilila upp- 
gifterna i tdfal&i.h följd, hvarigenom anvhdningeii i hög gr'id iinderliiM,as, 
och s:rnitligi& Öfriga arlxten, för livilka en dylik anordning vore omöjlig eller 
minclrc Iäinplig, försm med iitförlign och omsorgsfullt ut.zïbet,a.de rryixter*, 
hvnrigcnom de ci.hAllrr ök:dt viide som rty,pln~/ti%fibi*. 

För personer, som möjligen önska att forvärfvs end:ist ett ellcr :~~ui;tt 
d sninlingcns olika nrbctcii. pipekns, att f6rsäljning af sai*&ild:~ arbeten ej 
komnicr att  ega iuni förr iiii aeclirn liclit Iddioteket f~iiillstihidigt iitkoiiiiiiit, 
och aik priset ii dc  särskilda arbeteii:t ilii komnicr att  liöjas till i mcddtal 

Det &:itta priset,' 95 iire för hiifte, $iller 

endast f ö r  s u b s k r i b e n t e r ,  
w n s  uuteckirat sig $%e Je,s 1 Juii. 

w Lösa häften siiljas icke. 

antagas å landsbygden, äfven å de obety-dii~aste orter, och 
erhåh synnerligt förm>dnlig pmvision. Anmälan torde ske 
i närmaste bokhandel, der exemplar af denna anmälan 
sarni Subskriptions böcker erhiillos. 

FAHLCRANTZ & C:o, 
(G. 3646X 1.) Förl&ggsre. 



. .  . 
....... .. ' . . . ': meddelar . 

. '  if;   ap it al-, Sparkasse- & Donations- 
- försgkrjngar samt Lifmntor. 

Hav @aa m -pet ffi+ &vro af o>a&wa faU, f i h  h- Bo- 

z ~ ~ ; % I &  02- f l ~ 8 - 8 8 a  m 
Arf. En 30 b person km &t sina 

mfvingar ti1lförsBki.a en summa af 
40,000 kronor genom att Migen 
s5 Unge han lefver inbetala 848 
kronor. 

Kapital, aom utbetslas rid viss N- 
der, eller omedelbart efter döds- 
&,Il. , Genom att erliigga en Mig 
premie af 364 kronor litbekommer 
eu 30-hig person, om hnii sjelf 
lefver efter 25 b, en summa af 
10,000 kronor. Skulle han dö förut, 
s& utbetalas summan genast till 
hans lirfvingar. 

- Gåfva eller donation. En 40 
person, som önsklar tillför%äkra n&- 
got iioverk, nigon vallgorenhets- 
anstalt eller aman allrniin inriitt- 
ning ett liapitd d 100,000 kronor, 
att  utbetalas efter 40 Ar, vinner 
detta syftemtil genom att tbrligen, 
under kontraktstiden, E& lalnge han 
lefver, erlägga 1,760 kronor till 
bolaget, som hkemot förbinder sig 
stt vid den utsatts tiden ntbetda 
kapitnle t 100,000 kronor. 

tillförsäkm det vid fyllda 21 &r 
ctt kapital af 10,000 kronor. 

C 

b dg, drn~~m-f& OBPe&andgC sf 
bmsesidig garanti för erwner, 
som i bolag borja en ad& * i 
ett gemensamt företag tillskjutit 
penningar, men befars atfi vid n& 
gonder:~ död dennes arhingar sko- 
la Mertsga hans andel. Ex. Tvenne 
personer, den ene 30 h, den andre 
26 h, förSa,kra sig för 100,000 kro- 
nor. Emot erhalande af 33,030 
kronor hligen förbinder bolaget 
Thule sig att  SA snart endera af- 
lidit utbetala till den efterlefvande 
100,000 kronor. 

Hemgift. En fader, som önskar till- 
föl-&lira sin 4-Ssriga dotter vid 
fyllda 21 Ar 60,000 kronor, ernär 
detta genom en Mig  inbetalning 
af 1,650 kronor. ,. . -  

Framtidskapital. Genom att fnn 
och med 30 ars Sder inbetala 136 
kronor bereder man sig ett att 
vid fyllda 60 &r hos bolaget lyfta 
ett kapital stort 10,000 kronor. 

Pension eller lifränta. i tt frun- 
timmer om 21 &m Uder, som &- 
ligen inbetslar 129 kronor, erhiiller, 
d& hon fyller 63 h, en lifranta 
af 1,000 kronor jr l ip,  s$ Iiinge 
hon lefver. 

En 60 G r s  man erhhller en ge- 
nast börjande pension af 1,000 
kronor om bet, genom att p& en 
g h g  erliiggn 9,749 kronor .30 öre. 

Piksiikring, som egt bestiiud i 8 iIr slier liingre, upphlii icke 
att n r n  gilllande Ifven om premiebetalningen npphllr, atan leninni -' 

bolaget fribref pR ett kapitd, hi.us belopp beräknas pfi grund af 
försiikringens vid p-e~iebetdningens upphörande giillmde matema- 
tiska v8rde. 
(G. 4872.) 



Anmälan .  
Att  Tidskrift för Hemmet, efter a t t  i tjugufeni år  haha 

verkat såsom organ för den nordiska qvinnans intressen, fram- 
gent har en uppgift a t t '  fylla, torde icke kunna bestridas. Det 
a r  likväl forst efter mycken tvekan och styrkt af varma upp- 
maningar f r h  dess vänner saviil i Sverige som de Bfriga skan- 
dinaviska, länderna., so111 Red:n för sin del beslutat a t t  söka full- 
följa tidskriften, efter i det narmaste oförindrad plan, annu ett  
eller annat .h. Hon vagar uiiiuligeu tro, a t t  i en tid af så starka 
brytningar ocohså ytterliga motsägelser inellan nytt och gammalt, 
hennes arbete Cinnu är piikalladt, . för a t t  bibehålla kontiiiuitet 
och jemvigt i striifvandet för qvinna.ns sak. Pii sainiua gång . 
inser hon likviil klart, a t t  en ny tid kriifver nya, friska krafter 
fiir lösningen af sina uppgifter. Hon tror sig alltd icke numera 
böra e i a m  .-leda tidskriften. Derför bar.  hon sökt och lyckats 
erhGlla löfte af en vetenskapligt bildad och med den nutida 
ungdomens behof och tiinkesätt nära inför1ifva.d person a t t  blifva 
hennes medarbetare; och a r  det Red:ns förhoppning a t t  efter 
ett  3 eller .två, under ynge  och biittre rostade ledare, en ny 
serie af tidskriften eller ock en helt ny publikation iiied. liliiiradt 
syfte skall kunna grundas. 

Tidskrift . för Hemmet, 
skall  alltså. 1884 börja siii' 26:te &gång, sökande sisoiu hittills a t t  
i första .rummet upplpande och j'ö~ädlande inverlca pd qvinnan 
ö+'Aimhet- och ge~iolum dem på. sadatillet. 

Tidskriftens innehåll kommer- att, s h o m  hitt&, delas mel- 
. .lan uppsatser. i sociala och litteriira ämnen, samt meddelanden af 
lättare art, s h o m  biografier, historiska utkast och berättelser, 
anvisning ,till nyutkommen litteratur in. m., och har Red:n inot- 
tagit löfte om bidrag af värderade medarbetare o* andra fram- 
stående författare.. 
' Tidskriftan s kall äfien söka' verka f ör iemslbjdens upplif- 
vande. 0 ~ 7 a  fijrädling, samt för detta iindamal meddela mönster, 
konstindustrielle uppsatser. m. m. . . 

Förf., som vilja på egen bekostnad p n o m  tilliiggsblad sprida 
bland tidskriftens läsare n&gon uppsats: af allmänt intresse, torde 
skr.iftligen meddela sig Iiiironi med Red:a. . 

%:te &gånge  utkominer under ä r  1883 i-(i Iiaften om 
tillsammans 20 h -22 ark stor oktav'jemte mönster., och blir pri- 
set oförhdradt, S'bonor, utan tillagg af postafgift. 
. . P~enumercation kan ske i hvarje boklkda och postkontor i riket. 

. Personer, soin viija verka för tidskriftens spridning, rakna 
.sig till .godo 20 % (= 1 krona för hvarje ex.) om afgift insändes 
.för minst 3 ex. .Afgiften, med prenumeranternas namn och adress 
tydligt utskrifncb,..ins%ndes till P. A. Norstedt & Söner, Riddar- 
holmen 6. Stockhalm, då  tidskriften, i mon som hon utkommer, 
tillsändes prenumeranterna. genom nyssniimnda bolag. 

Följande häfte kommer bland n.nnst a t t  innehålla: Ona skoE 
och pkesstipeditv f6r $ickor, i ándainål a t t  bereda dem utväg 
till gjelfförsörjning. Af S. L-d. - Något om färgens anva9rd- 
ning VW mrnunordning. - D& 7tandskes, d h e ~  Evns= af -Björn- 
sqimne B ' s o n  anm. af L. A. Hbmg. - Dömd af Fru Agrell, 
bedömd af X., m. m. 

Stockholm, lSS4. Kongl. Boktryckeriet. 
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