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rekommendera sitt stora, rikt sorterade lager af engelska, franska 

och tyska Mode- och Manufakturvaror såsom 

Klädnlngiityger; 

svarta och kulörta Sidentyger, Möbel- och Gardintyger, 
Sorgtyggy i alla moderna genres, 

äfven äkta fransk S V fl. T t M eriUOS« 

af erkändt bästa fabrikat till dagens lägsta priser. 

Profver sändas pä begäran till landsorten franko. 

Kapp magas in  et  
erbjuder under hela året det största och rikhaltigaste urval af det nyaste i 

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

J. A. Wettergren & Co. 

r K/ 

1886. 

Distribueras af 

•WETTERGREN & KERKER. 
i 

G Ö T E B O R G  

1 8 8 6. D. F. 

Tryckt å 

BONNIERS BO K TRYCKERI. 



LAGER 
af såväl de mest elegan

ta som billigaste 
Manufaktur- Mode- och 

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

hattar, Barnkläder, 
Tricotvaror, Bijouterier 

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

L. Kaiser & Co., 
Kyrkogatan 30. Korsgatan 12. 

F i l i a l :  

43. Södra Hamngatan 43. 

Fredrik Sköld & Co. 
57 Kungsgatan 57, 

rekommendera ett ständigt välsor-

teradt lager af stilfulla och välgjorda 

Damekappor till 

iga priser. 

Speceri, Yin- & Diversehandel, 
Göteborg, 

33. Kyrkogatan 33. 
Filialaffär: 

8. Yictoriagatan 8. 

Tapeter och Border 
i Gyllenläder, Velour, Gobelin och 
Linerusta-Walton, dessutom ett rik
haltigt urval tapeter i nya mönster 
för säsongen, såväl finare som helt 
billiga, största urvalet på platsen, 
billiga priser. 

Rullgardiner, 
deribland enfärgad, grön och blå rull
gardins väf med sjelfuppdragande käp
par. 

Kornischer och GardinMllare 
hos 

J. DAHLANDER & Co. 
Östra Hamngatan 30. 



EÂ Êâ èf 

N:r 16. 15 Augusti.  
F ö r s t a  å r g å n g e n .  

1886. 

Ett dåligt system. 
an börjar tröttna af don evinner-

liga, oförbränneliga kvinnofrå-
heter det nu och då i flera af våra 

politiska tidningar, och jag tror nog, att 
de ha rätt deri. Men månne det icke är 
ett utmärkande drag hos oss svenskar att 
mycket snart tröttna på alla allvarliga 
samhällsfrågor, synnerligast på sådana af 
mera omfattande art, och som kräfva stor 
uthållighet och sträng konsekvens, om de 
skola genomföras? Det har ofta förefal
lit mig så, men jag hoppas, att jag miss
tagit mig. 

Kvinnofrågan är ej, som mången tyc
kes tro, en fråga blott och bart om kvin
nans förbättrade samhällsställning, den är 
mycket mera än så ; deu är en fråga, som 
tillika afser att, till hela samhällets bästa, 
[främja och använda krafter, hvilka hit

tills antingen blifvit rent af spilda eller 
ock utslitna till föga gagn för det stora 
allmänna. 

Jag förbigår här med afsigt »kvin
nans tysta, förädlande inflytande på hela 
samhället,» ty hvad jag här vill påpeka 
är af ren praktisk natur och berör ett 
missförhållande, som måste afhjelpas, och 
det snart, om ej »kvinnofrågan» mera 
skall bidraga till ökandet af fattigdomen 
än att minska det menskliga eländet. 

Jag syftar här på en mängd arbets-
gifvares sed att för samma slags arbete 
betala kvinnan en långt ringare lön än 
mannen. 

Låtom oss antaga, att en bror och en 
syster erhållit lika undervisning, äro lika 
dugliga och pålitliga i samma arbete! De 
söka samtidigt platser; hvilken af dem 
får först anställning? Flickan, ty hon be
tingar endast hälften eller en tredjedel så 
stor lön som brodern. Men detta är en 
stor förlust för det gemensamma hemmet; 



2 Ett dåligt system. 

fattigdomen blir följden af föräldrarnes 
sträfvau att gifva så väl döttrarna som 
sönerna en uppfostran, som borde s ätta 
alla syskonen i stånd att förvärfva en an
ständig utkomst. 

Det är ju ej längre så ovanligt, att 
makar kunna vara lika skickliga, t. ex. 
i kontorsgöromål ; men om då hustrun, 
som tillika måste utföra en god del göro-
mål i sitt hem, med lätthet kan få plats 
mot half aflöning, medan mannen kanske 
får gå sysslolös, så stjelper hustrun hem
mets ekonomi i stället för att, som me
ningen är, med sitt arbete upphjelpa den
samma. 

Det bör sålunda vara klart för alla, 
icke minst för arbetsgifvaren, att det för 
hela samhällets bästa kräfves lika stor — 
icke lika liten — lön för kvinnan som 
för mannen, när de båda göra samma 
slags arbete. 

»Kvinnan har mindre behof än man
nen och kan således nöja sig med rin
gare inkomst,» heter det. Men detta är 
ju en sak, som ej hör hit, så vida sam
hället ej anser sig böra straffa den ena 
hälften, den större, af sina inbyggare 
för en återhållsamhet, som den andra 
hälften saknar, samt tillika, genom att 
sätta de arbetande familjerna på stark för-
knappning, möjligen söka tvinga männen 
till att inskränka sina öfverflödjga vanor. 
— Men detta åsyftas troligen ej med det 
bedröfliga aflöningssystemet. 

Kvinnan, liksom mannen arbetar sällan 
endast och allenast för sin egen utkomst; 
är hon gift eller enka, kräfver familjen 
hennes arbete; är hon ogift, kan hon ju 
ha fattiga föräldrar, små eller sjuka sy
skon att sträfva för. —Hvem är det van
ligen, som viger sitt lif till en dylik plig-
tens gerning, brodern eller systern? So
nen eller dottern? Jag tror, att alla skola 
svara: I allmänhet kvinnan. Och dock 
bjuder man henne, som ärligast och pligt-
trognast arbetar för att ej öka samhällets 
fattigbörda med nya medlemmar, knappt 
hälften af den attöning, som tillerkännes 
mannen ! 

Ar det en smula sundt förnuft i ett 
dylikt system, och det i en tid, då man 
af hvarje bildad man kan ha rätt att 
kräfva någon iusigt om icke i national
ekonomi, så åtminstone i arbetare- och 
fattigvådsfrågorna? 

Arbetsgifvarne äro dock icke de allena 
skyldige till detta ohyggliga, i sina kon
sekvenser så oly< ksbringande system; äf-
ven arbetstagerskorna hafva bidragit och 
bidraga alljemt till dess genomförande 
på alla möjliga områden. Och i sp etsen 
för detta oskick stå de bäst lottade arbe-
terskorna, sådana som tillhöra jemförel-
sevis burgna hem. 

Krafvet på sjelfständighet, grundad på 
eget arbete, har, som man vet, gjort sig 
gällande hos kvinnor af skilda klasser 
och samhällsställningar, och så söka de 
hvar för sig att tillfredsställa detta kraf, 
utan tanke på den verkan, som individer
nas handlingssätt utöfvar på det allmänna 
lif vet. 

En flicka, som har ett godt hem, der 
hon kan bo och lefva fritt, låter anställa 
sig som kassör i en större handelsaffär 
med err lön af 30 kr. pr månad, och hon 
tycker sig ha handlat rätt, ty hon för
skaffar sig med sitt arbete en inkomst, 
som i viss mån gör henne oberoende. 
Men genom detta handlingssätt har hon 
skapat otaliga bekymmer och lidanden åt 
många familjer. Ty snart går den burgoa 
fröken B. på samma sätt som fröken A.; 
efter kommer fröken C., fru E. o. s. v., 
alla arbetande för samma ringa aflöuing. 

Nu kommer en fattig familj och sö
ker anställning för en dotter. »Ja, 30 
pr månad; vi kunna få så många burgna 
kvinnor som helst att arbeta för det 
priset.» — 

Hvad är att göra annat än gå in på 
vilkoret? Det blir ju en lijelp till hyran 

j och maten. — Men kläderna då? »Ja, 
herre gud, man får försaka och sli ta, hä
danefter som hittills, fast flickorna äro 
vuxna och lärt något. Det är ändå lyck
ligt, att vi kunna gifva dem ett hem, så 

; länge äfven vi orka arbeta; sedan vete 
herren, hur det skall gå med dem.» 

Detta är armodets resignation, en uu-
j j  d ergifvenhet utan utsigter, utan hopp, der-

för får den så ofta utseende af slöhet. 
Men icke alla fattiga flickor hafva för-

, äl drahem, många af dem måste helt och 
hållet försörja sig genom sitt arbete. Och 

I hvil ken lön bjuder man en sådan flicka 
I för t. ex. 12 timmars dagligt arbete på 
" konto r eller som kassör i handelsboden? 
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Jag frainstälde denna fråga på flera stäl
len i Stockholm och fick till svar 40 à 
50 kronor i månaden. 

Jag skall här ej påpeka det omöjliga 
uti att med en sådan inkomst bo och 
lefva ordentligt, lefva så, att icke helsa 
och lynne taga obotlig skada af brist, 
försakelse och bekymmer, ty den sidan 
af saken ligger i öppen dag för hvar och 
en, som vill se den, utan jag vill blott 
framhålla det faktum, att genom ett dy
likt system blir det lättast för burgna 
kvinnor att få arbete, svårt för de fatti
gaste, allra svårast för mannen, som be
tingar sig dubbelt så stor aflöning som 
sina kvinliga kamrater. 

Samma dåliga system gör sig gällande 
inom fattigvård, sjukvård och andra om
råden, der kvinnan vanligen har långt 
mera ansvar än den manlige kamraten: 
»Kamreren», »direktören», får 4000 kr. 
då »föreståndarinnan» får 400, om hon 
ens får det. 

På samma sätt är det inom de handt-
verk, der kvinnor användas. 

Jag talade nyligen med en enka, som 
i en stor stad sökte få sin son anstäld 
hos någon bokbindare. Hon fick öfver 
allt samma svar: »Vi använda icke poj
kar; fiickor äro mycket billigare samt 
dessutom mera ordentliga och läraktiga.» 

De bästa arbetarne äro sålunda de, som 
aflönas minst ! Detta är värre än en orätt
visa, det är ett radikalt sätt att öka 
de arbetande medborgarnes fattigdom och 
att än ytterligare försvåra lösningen af 
den invecklade arbetarefrågan. 

Eller tror man, att kvinnan med sitt 
nu vakna, starka kraf på arbete skall — 
med en sådan behandling — förblifva 
blott en tyst åskådarinna af den väldiga 
arbetarerörelsen? Nej, med hvarje kvinna, 
som genom usel aflöning för ett redligt 
arbete, förgås i nöd, last eller brott, sväl
ler den hotande samhällsomstörtande flo
den. Och ryckes äfven kvinnan med in 
i den socialistiska rörelsen, då torde hon 
ej stanna i sista ledet bakom den röda 
fanan, ty hon har mångdubbla oförrätter 
att hämnas. 

Andligt och kroppsligt ruinerade män 
kunna vara en ganska tung börda för 
samhället; men kvinnor i samma olyck
liga belägenhet är en sjufallt svårare. 

Genom att systematiskt utarma den 
arbetande kvinnan motarbetas i hög grad 
sedlighetssträfvandet liksom också hela 
framåtskridandet, hvilket ju måste under
stödjas af ett förnuftigt regleradt förhål
lande emellan arbete och kapital. 

Kvinnan bar i högre mening ej rät
tighet att låta nedsätta sitt arbete under 
mannens, bland annat derför, att sådant 
närer och föder en del gamla fördomar 
och nya skefva åsigter. När en förmö
gen kvinna arbetar för en spottstyfver, 
tillstädjer hon dermed arbetsgifvaren att 
blanda sig i och döma sina arbetares en
skilda, ekonomiska förhållanden samt ställa 
arbetstaxan derefter, då han i sjelfva ver
ket endast skall rätta den efter produk
ten af deras arbete. Om en arbeterska 
är rik eiler fattig, får ej inverka på ar-
betsgifvarens taxa, den måste vara lika 
för alla; livad han vill göra derutöfver 
för den enskilde arbetaren, hör till väl
görenhetens område och får ej förblan
das med sjelfva aflöningssaken. 

Summan af alla de omständigheter, 
ur hvilka olikheterna i arbetslönerna inom 
de skilda yrkena uppstå, låter samman
fatta sig i uttrycken »anbud och efterfrå
gan», så lyder en nationalekonomisk regel; 
men ännu har dock ingen lyckats hitta 
på en »naturlag», som befaller, att kvin
nan skall, under alla förhållanden, blott 
uppbära hall' aflöning mot mannen för 
samma slags arbete. 

Låtom oss derför noga akta oss för 
att »konkurrera med mannen» på ett så
dant sätt, ty på samma gång som detta 
bidrager till att öka fattigdomen, väcker 
det en förbittring hos den arbetande man
nen mot »kvinnofrågan», som kan verka 
hämmande på dess lugna utveckling och 
tillika rent af tvinga fattiga arbeterskor 
att taga aktiv del i strejker och sociali
stiska rörelser. 

Denna förbittring har redan gifvit sig 
luft på olika områden, och en af våra 
ryktbaraste förf. har formulerat den i det 
bekanta uttrycket om så och så många 
tusen lössläp ta, hungriga kulturkvinnors 
kamp mot en lika stor här hungrige män. 
Det är derför af nöden, att kvinnan, utan 
alla demonstrationer mot samhället, arbe
tar med samlade krafter på det allmän
nas väl, på samma gång som hon arbe
tar för att sjelf uppnå samma menskliga 
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och medborgerliga rättigheter som man
nen . 

Detta är för mig kvinnofrågans egent
liga mål, och för att uppnå detta kan 
man nog arbeta utan att tröttna, äfven 
om frågan för den ytlige betraktaren, re
dan synes vara »utsliten» eller »oförbrän-
nelig». 

Eva Wigström (Ave). 
Helsingborg 1 juli 1886. 

Til "det unge Norden"! 
(Digt af P. A. Knag-Aursnœs.) 

fringe Norden, grublende du sidder 

nu pâ Skrienten af »de höje Fjelde», 

du, som optil lyse Ilöjfjeldsvidder 

Folket skulde löfte ved dets Vrelde! 

Hvorfor lar du Folket uden Förer, 

hvorfor ga med luvslidt Munkekappe, 

nâr 'du ej til Munkesl^gtcn hörer? — 

Kristne selv sin Kristendom bör lappe! 

Synes Fremskridtsflokken dig for liden 

til at före Kampen frem til Sejer, 

til at vise Dybet mellem T ro og Viden, 

Tviler du på Kraften, som du ejer? 

Bort med Kutten, löft til Strid dit Banner, 

lod dem fylke sig, som fylkes ville! 

Thi til Kamp mod salvede Tyranner 

Tusinder sig i Geled vil stille! 

— — Så kan Prcesten fra sit Altar lyse 

dig i Ban, sålsenge som han lyster — 

du ser Tankefrihedshaere hjelmklcedt lyse 

under Vardeblus på dine Kyster! 

Om folkhögskolan. 
Af C. O, Arcadins. 

^j£2land de många stridsätnnen, som i 
våra dagar äro uppe, intaga skolfrå

gorna ett framstående rum; och det helt 
naturligt, enär de ideella sträfvandena till 
största delen måste syfta på framtiden, 

hvilkens representant ungdomen är. Alt 
eftersom förhoppningarna och önsknin
garna rörande framtiden peka åt olika 
håll, skifta åsigterna rörande såväl mål 
som medel för ungdomens uppfostran. 
Somliga mena, att skolväsendet måste allt 
från början ordnas olika för olika folk
klasser (och kön), andr a tro, att den grund
val för bildning, som skall läggas under 
den yngre åldern, måste vara gemensam 
för hela folket, under det att skilj aktig-
heterna inträda först senare, då utbildnin
gen för speciella lefnadskall börjar. Nå
gra skolmän anse den formella bildningen, 
tanketukten, utvecklingen af förmågan 
att snabbt och redigt uppfatta företeel
serna och med lätthet gifva uttryck för 
uppfattningen af dem, vara det väsendt-
liga, andra tycka endast det vara värdt 
att meddela åt ungdomen, som har ome
delbart gagn t. ex. katekes (!) för det 
eviga lifvet, slöjd för det timliga. 

Öfverdrifterna såväl åt det ena som 
andra hållet bortskäras dock allt mer, ju 
mer det vetenskapliga studiet af pedago
giken går framåt, och det nära samman
hanget mellan denna vetenskap och psy
kologien genomskådas. Man är väl så-
luuda numera tämligen ense om, att barn
domens kunskapsbehof är ett annat än 
ungdomens, att ett läroämnes värde beror 
af dess innehåll och icke af dess formella 
beskaffenhet allenast, samt att känslorna 
i högre grad än kunskaperna bestämma 
en människas karaktär. 

Skola åter åsigterna omsättas i hand
ling genom inrättande af motsvarande lä
roanstalter, så synes det skola draga ut 
i oändlighet, förnämligast emedan vi eu-
ropeer alltid skola lita till den trögt ar
betande »statsmaskinen», då någon för
bättring skall genomföras, samt emedan 
vi svenskar naturligtvis först måste se, 
huru tyskarne bära sig åt, innan vi våga 
gripa oss an med någon förändring i skol
väsendet. 

Vi ega dock sedan nära 20 år tillbaka 
i vårt land genom enskildt initiativ till
komna läroinrättningar, som i mångt och 
mycket skulle förtjäna att mera än hit
tills uppmärksammas, isynnerhet med hän
syn till principerna, af dem, som arbeta 
för förbättringar i uppfostringsväsendet. 
Öfverskriften på denna uppsats angifver, 
att jag menar de s. k. folkhögskolorna. 
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Folkhögskolans betydelse i skolväsen
dets utveckling består däri, att den fattat 
och genomfört, att ungdomsskolan skall 
liafva en annan uppgift och en annan 
metod än barnskolan. 

Uppgiften för skolan i allmänhet är 
att vara en förberedelse för lifvet. Den 
skall sätta ungdomen i stånd att träda ut 
i sitt lifskall i besittning af så stor del 
af de gångna slägtemas samlade erfaren
hetsskatt, att den kan upptaga och fort
sätta sitt arbete utan de misstag och fel
steg, som hindrat de föregående genera
tionerna. Då nu förståndsupplysningen 
är en af de väsendtligaste delarne af denna 
af hela slägtet ärfda och alltjämt ökade 
skatt, så har man sträfvat att förlägga 
densainmas meddelande till barnaåren, så 
vidt den stått i sammanhang med det ge
mensamma behofvet för alla eller en hel 
klass, under det att man åt ungdomsål
dern sparat den upplysning, som fordras 
för ett särskildt yrke eller lefnadskall. 
Därvid har man emellertid icke besinnat, 
att en sådan kunskapsmeddelelse, som i 
större mån lägger an på omdömet och 
slutledningsförmågan icke passar för bar
net, emedan det, så att säga, abstrakta 
förståndet ännu icke hos detsamma är 
utveckladt, och i följd däraf har en död 
minnesläsning eller formalistisk färdig-
hetsöfning blifvit det vanliga i flertalet 
af våra skolor. 

Barnaåldern bör erhålla hvad den be-
höfver och hvad den kan smälta: tillfreds
ställande af verksamhetsbegäret, iaktta
gelselusten och inbillningskraften, öfning 
af minnet och det konkreta förståndet 

, på sådana uppgifter, som det mäktar fatta. 
Därefter kommer en mellantid, övergångs
perioden mellan barn och yngling eller 
jungfru, de s. k. slyngel- och slynåren. 
Begären vakna då upp och gifva upphof 

I till drömmerier och en fantasiverksamhet, 
som kräfver motvigt i ett allvarligt kropps
ligt arbete, om icke utvecklingen skall 
taga en osund riktning. Skolgången och 
skolläsningen borde under denna period 
inställas eller åtmiustone högst betydligt 
inskränkas för att lemna rum åt hemmens 
allvarliga och kärleksfulla omvårdnad. Så 
följer ungdomsåldern, !8—20-års-åldern. 

[Själens och kroppens krafter jäsa då upp 
i sin fullhet och högsta skönhet, förstån
det når en högre utveckling, och känslo-

lifvet kommer till medvetenhet. Då är 
den rätta tiden inne för en förståndsupp
lysning, som kan öppna utsigten öfver 
naturen och människolifvet, och för en 
väckelse, ledning och näring af de högre 
känslorna, som kan lemna material föl
en verklig karaktärsutveckling. 

Ungdomsskolan har således helt andra 
förutsättningar och uppgifter och i följd 
där af äfven en annan metod än barnsko
lan. Detta är icke tillräckligt iakttaget i 
vårt hittillsvarande skolväsen, och af den 
rådande sammanblandningen har följden 
blifvit, att skolan hvarken passar för bar
nen eller ynglingarne. Barnen frestas med 
uppgifter, som ligga öfver deras förstånds
krafter, och därför äro ynglingarne öfver-
ansträngde, sakna energi och intresse. 
Genom förståndsdressyren i förväg hem
mastadde i formlernas värld, blifva de i 
saknad af den glädje och äggelse, som 
förståndsupplysningen skulle beredt dem 
genom att införa dem i tankens värld. 
Ynglingarne måste i följd däraf behand
las på samma sätt som barnen, och där
för brista de i själfständighet, förmåga 
af arbete på egen hand och mognad. 

Den ungdomsskola, som den s. k. bil
dade klassen saknar, har allmogen, åt
minstone någon del af densamma, erhål
lit i folkhögskolan. Bondbarnen genomgå 
folkskolan och få där lära sin katekes 
samt att läsa, skrifva och räkna. I folk
skolorna på landet drifves visserligen myc
ket ofog, särskildt med minnesläsuing, 
som gör religionen till ett munväder och 
borttager tiden för nödvändiga kunska
pers och färdigheters inhemtande, men 
där medhinnes dock i allmänhet icke den 
katekes- och grammatikdressyr, som gör 
stadsbarnen till riktiga underdjur. Sedan 
skolgången och konfirmationsläsningen 
vid 14—15 års ålder slutat, vidtager 
för allmogens barn en period af strängt 
kroppsarbete, under hvilken manbarhets-
utvecklingen försiggår. Då denna skett, 
då 18—20 års åldern uppnåtts, då tanke-
och känslolifvet står i sin blomning, er
bjuder folkhögskolan de unge tillfälle att 
njuta någon tids ro från äflan och nä
ringsomsorger, under hvilken tid jäsnin
gen i sinnet kan hinna lägga sig och för
ståndet erhålla den upplysning, för hvil
ken det nu är moget, upplysningen om 
sammanhanget, lagenligheten, helheten i 
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naturen och människolifvet. Ynglingen 
kan under ett à två vinterhalfår och ung
mön under 3—6 sommarmånader samla 
intrycken från sitt föregående lif, lära sig 
att något tänka öfver lifvet och förbereda 
sig för arbetet i samhällets vidare kretsar. 

Det är dock icke blott förståndsupp
lysning utan äfven och företrädesvis väc
kelse af de högre känslorna, som i folk- ; 
högskolan afses. Medgifves det, att en 
människas karaktär i väsendtligaste mån 
beror på beskaffenheten af hennes käns
lor, och skall skolan vara uppfostrande, 
ej blott undervisande, så kan hon icke 
undandraga sig plikten att inverka på 
känslorna. Men det skall ske i rätt tid 
och icke i förtid, om icke känslostämnin
gen skall blifva konstlad — sentimentali
tet i st. f. entusiasm. Det förhåller sig 
med känslorna liksom med förståndet, att 
de tili anlaget förefinnas hos barnet och 
att de med konst kunna bringas till bråd-
mognad. Men lika litet som en under 
onaturliga förhållanden till blomning drif-
ven växt gifver någon användbar frukt, 
lika litet gifver sentimentaliteten impuls 
till välsignelsebringande handling. När 
hela själslifvet når sin mognad, då ut
vecklas äfven känslolifvet; men blott dess 
lägre, sinliga, egoistiska del har kraft att 
af sig själf framväxa, dess högre del 
måste erfara en väckelse för att de altru-
istiska eller sympatetiska känslorna skola 
framkallas. 

Barnaålderns uppfostran skall gifva, 
goda vanor, stödjepelare för karaktärens 
utveckling; ungdomsålderns väckelse skall 
framkalla hänförelsen för en idé, med- i 
känslan för de lidande, modet att offra 
och försaka och kraften att hoppas på det 
godas seger äfven i nederlagets mörkaste 
timmar. 

Folkhögskolan vill således vara en 
ungdomsskola, som gifver ungdomen livad 
den behöfver och hvad den förmår till-
egna sig, upplysning och väckelse. Hvilka 
medel begagnar nu denna skola för dessa 
ändamål, och hur går den i land med 
sin uppgift? 

De ämnen, som förekomma på folk
högskolan, äro dels de, som begagnas till 
förståndets utveckling och till meddelande 
af en upplysning för lifvet: historia, 
samhällskunskap, nationalekonomi, jord-
beskrifnining, natur- och helsolära; dels 

de, som tjäna till väckelse för hjärtelaget: 
historia, mytologi, poesi, sång; dels slut
ligen de praktiska ämnena, som företrä
desvis afse den blifvaude yrkesmannen, 
husfadern och husmodern: rättskrifning 
och uppsatsskrifning, bokföring, räkning, 
ritning, geometri, fältmätning, jordbruks
lära (för män), handaslöjd (för kvinnor) 
m. m. Mångfalden af dessa ämnen före
faller stor och alltför stor, då man iliåg-
kominer den korta tid (6 månader för 
män, 3 för kvinnor), för hvilken en hel 
lärokurs är beräknad. Men härvid måste 
man besinna först och främst, att ämnena 
synas flere än de äro, emedan de till stor 
del ingå i och på naturligt sätt kunna 
följa efter hvarandra, vidare att någon 
kurs- eller lexläsning icke förekommer, 

I och att man lägger an på förståndet ej 
jj p å minnet, samt slutligen att den unge 
jj ma nnens eller den unga kvinnans erfa-
i ren het och mognad är stor nog att till-

ferdsställa icke obetydliga anspråk. 
Metoden är olika för de olika ämnena. 

I de ämnen, som jag kallat de praktiska, 
är lärjungen själf verksam, arbetar sig 
framåt efter lärarens anvisning och un
der hans ledning. (Härifrån undantages 
dock jordbruksläran, hvilken såsom till-
lämpad naturvetenskap meddelas på sam
ma sätt som denna.) I de förståndsupp-
lysande ämnena hållas föredrag af lära
ren, omväxlande med samtal mellan lä
rare och lärjungar öfver det, som genom-

I gås eller redan är genomgånget. Det väc
kande elementet i folkhögskolan inlägges 
i lärarnes föredrag, i uppläsningen af det 
bästa, vårt folks och vår stams skalder 
och författare gifvit oss, samt i sången, 
som lifvande och stämningsfull omväxlar 

I med arbetet. Läraren eger en stor för
del framför de fleste andre lärare däri, 
att han slipper arbeta för något annat 
mål än skolans eget, enär examina och 
betyg icke förekomma. 

Lärotimmarne äro i vanliga fall åtta 
till antalet hvarje dag, men föredrag, själf-
arbete och rastestunder omväxla regel
bundet med hvarandra, så att någon öf-
veransträngning ej kan komma i fråga. 
Lärarnes antal är minst två. Den ene 
har historien och modersmålet till liufvud-
ämnen, den andre undervisar i naturveten
skap och de fiesta praktiska ämnena. Lä-
rarnes inverkan på lärjungarne är icke 
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inskränkt till vissa lärotimmar, enär de 
senare vistas nära nog hela dagen i skol
lokalen samt lärare och lärjungar söka 
så långt som möjligt lefva tillsammans 
ett familjelif. I Danmark och Norge är 
det regel, men förekommer mera sällan i 
Sverige, att alla lärjungarne bo på sko
lan och spisa tillsammans med lärarne 
och deras familjer. 

En redogörelse för folkhögskolornas 
utveckling i de nordiska landen torde 
kunua gifva någon föreställning om re
sultatet af deras verksamhet. 

Stöten till dessa skolors upprättande 
kom från N. T. S. Grundtvig i Dan
mark. Hans yrkande på en för alla med
borgare gemensam, fosterländsk bildning 
på och genom modersmålet mynnade ut 
i planen om ett »folkligt universitet», 
hvilket han först tänkte sig gemensamt 
för hela Norden och förlagdt till Göte
borg. Sedermera inskränkte Grundtvig 
planen till Danmark och lyckades vinna 
konung Kristian VIII:s bifall till upprät
tandet af en med statsmedel underhållen, 
för detta land afsedd högskola i Sorö. 
Hvarken den ena eller den andra af dessa 
planer har kommit till utförande. I stäl
let tog Grundtvigs idé form i ett flertal af 
fria folkhögskolor, som upprättades och 
egdes af enskilde män. Den första sko
lan af detta slag upprättades af pro
fessorn i Kiel, Krietian Flor, i Röd-
ding i Nordslesvig 1844 och följdes snart 
af Here öfveralt i Danmark. Det var dock 
egentligen först efter det olyckliga krigets 
slut 1864, som behofvet af en folklig på
nyttfödelse framkallade folkhögskolor i 
större antal. För närvarande äro de öf-
ver 70 till antalet, och i dem mottaga 
årligen omkring 3,000 män och 1,500 
kvinnor en påverkan, om hvilkens djupt 
gående beskaffenhet vänner och motstån-
daro äro ense. Vid somliga skolor är 
elevantalet mycket stort. Vallekilde hög
skola på Själlaud är den största med 
3—400 elever årligen. Vid skolan i Askov, 
som upprättades 1865 nära invid den nya 
riksgränsen i Jylland, är tillfälle beredt 
åt personer, som förut genomgått en van
lig folkhögskolekurs, att fortsätta och ut
vidga sina studier i olika riktningar. I 
förbindelse med detta »folkliga universi
tet» kunua nämnas sådane män som före
ståndaren, den bekante skriftställaren och 

talaren Ludvig Schröder samt den äfven 
utom Danmark välkände matematikern 
och fysikern Paul la Cour. 

De flesta af de danska folkhögskolor
na ledas af män, som tillhöra den grundt-
vigianska riktningen. Den fasta tro på 
kristendomen såsom lif, ej blott lära, som 
utmärker grundtvigianerna och som gör, 
att de tro på en mänsklig och folklig pånytt
födelse likaväl som på en religiös, gifver 
deras skolverksamhet en särskild karak
tär. Det är väckelse mera än kunskaps
meddelande, som afses: »väckelse af alla 
de höga anlag och krafter, som slumra 
hos hvarje människa, emedan hon är ska
pad efter Guds beläte och därför utrustad 
med långt rikare och större krafter än 
dem, med hvilka vi slå oss fram till le
kamlig bärgning.» Likväl hafva de dan
ska folkhögskolorna i en senare tid alt 
mera sökt meddela fasta kunskaper utan 
att därmed upphöra med sin väckande verk
samhet. Det motståud, hvarmed folkhög
skolorna i Danmark mötts från högernssida, 
härflyter hufvudsakhgen från antagandet, 
att de skulle vara partiskolor, tjänande 
till att utbreda vänsterpolitik. Fastän be
skyllningen i det stora hela är orättvis 
och politisk agitation ej förekommit i sko
lan, är uppkomsten af en sådan föreställ
ning lätt förklarlig af den naturliga omstän
digheten, att det varit endast den folk
liga sidans vänner, som haft nog stark 
tro och kärlek till folket att vilja arbeta 
på en upplysning, helt och hållet hvilan-
de på folklig grundval. 

Från Danmark öfverflyttades folkhög
skolan till Norge 1864 af några män, till
hörande den grundtvigianska riktningen. 
Skolan möttes här af mycket motstånd 
dels från pietismen, som räddes för allt världs
ligt vetande och mänskligt sträfvande, 
dels från presterskapet och ämbetsmän
nen, som fruktade utbredning af grundt-
vigianism och frisinnade tänkesätt. Folk
högskolan i Norge har på grundlag af 
det nyväckta intresset för fosterlandets 
ärorika forntid och nuvarande offentliga 
lif uppburits af ledarnes personliga be-
gåfning nit och hänförelse. Skolornas 
antal är för närvarande 12. De mest 
framstående äro skolan på Vonheim i 
Gudbrandsdalen, som ledes af den be
kante skriftställaren Kristoffer Bruun, och 
Sagatun vid Hamar, Norges äldsta folk. 
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högskola, i spetsen för hvilken ännu stål
en af dess grundläggare Ole Arvesen, 
samt Seljord i Telemarken, vid hvilken 
samundervisning för »gutter och jenter» 
på senare åren är införd, och utvidgad un
dervisning efter föredömet från Askov 
lemnas. Denna skola ledes af den äfven 
i Sverige kände politikern och folktala
ren, stortingsmannen V. Ullman. 

I Sverige grundades de första folkhög
skolorna 1868. Det var behofvet af ut
vidgade medborgerliga kunskaper, som 
efter de nya kommunallagarnes och den 
nya riksdagsordningens antagande föran
ledde behof af ett nytt slags läroanstalter 
för den jordbrukande befolkningen. Då 
man såg sig om efter förebilder, träffade 
man de danska folkhögskolorna och fann 
snart, huru förträffliga de till sin idé voro 
och huru väl de lämpade sig för det äu-
damål, som i Sverige företrädesvis afsågs. 
De första svenska folkhögskolorna upp
rättades genom af enskilde personer stif
tade frivilliga föreningar och lyckades från 
början vinna understöd och sympati hos 
kommunerna, landstingen och staten. 
Numera är det stora flertalet af dessa sko
lor för sitt ekonomiska bestånd beroende 
af anslagen från landstingen och staten. 
Elevafgifterna spela icke på långt när den 
roll som vid de danska skolorna, emedan 
de äro jämförelsevis låga 30—50 kr. för 
en hel kurs. 

De svenska skolorna uppbäras därför 
ej till den grad af föreståndarnes person
ligheter som grannlandens, hvilket för
hållande medfört både sina fördelar och 
olägenheter. Då vårt mera praktiskt an
lagda folk ej så lätt gripes af hänförelse 
för en idé, skulle troligen de fördomar 
och farhågor, som allt nytt röner, 
här blifvit omöjliga att öfvervinna och 
saken kväfts i sin födsel, om den från 
början anlagts på samma sätt som i Dan
mark och Norge. Icke häller funnos här 
samma förutsättningar, som af det nyvak
nade nationella och politiska lifvet gåf-
vos där. A andra sidan innebär våra 
skolors ställning den faran, att de kunna 
stelna i ett ensidigt kunskapsmeddelande 
utan att fästa tillbörlig hänsyn till sko
lans väckande och uppfostrande ändamål. 

Det kan icke nekas, att några af de 
svenska folkhögskolorna icke tillräckligt 
uppmärksammat denna uppgift, men det 

motstånd, som de rönt från vissa håll, 
och den beröring, h vari de alltjämt stått 
med hvarandra och med grannlandens 
skolor af samma slag, har alltmer för de 
svenske folkhögskolelärarne klargjort både 
mål och medel. 

För närvarande finnas i Sverige 25 
folkhögskolor, af h vilka 14 äro afsedda 
blott för män, och 11 utom vinterkursen 
för män hafva en sommarkurs för kvin
nor. Den manliga lärokursen genomgås 
på ungefär 6 månader, men man ser med 
tillfredsställelse, att lärj ungarne genomgå 
två kurser. Vid 7 skolor är tillfälle be
redt för de återvändande eleverna att er
hålla utvidgad undervisning, särskildt i 
jordbrukslära. Den kvinliga lärokursen 
genomgås på 3 månader. Det årliga elev
antalet vid alla skolorna är 6—700. 

Om de män och kvinnor, som genom
gått folkhögskolan, kan man i a llmänhet 
säga, att de vunnit ett ökadt intresse och 
en ökad duglighet såväl för sitt lefuads-
kall som för sina medborgerliga och mänsk
liga plikter och att de erhållit en grund
val, på hvilken de kunna bygga en sann 

j lifsutvec kling till fromma för sig själfva 
och till gagn för fäderneslandet. 

Om de svenska folkhöghögskolorna 
fortsätta att arbeta sig fram i den rikt
ning, som från början för dem angifvits, 
och i hvilken de i allmänhet hittills fort
gått, finnas alla skäl att hoppas, att de
ras insats i den svenska folkbildningens 
utveckling skall blifva fruktbärande och 
att de kunna komma att utöfva inverkan 
i en sund riktning äfven på andra skolor. 
Det är deras betydelse i detta hänseende, 
som jag med denna ofullständiga upp
sats velat påpeka. 

Den som önskar ytterligare upplysnin-
I gar i frågan, hänvisas till norrmannen 

Kristoffer Bruuns bok »Folkelige Grund
tanker» (2 uppl. Kristiania 1878, pris 2 
kr.) samt till svenske folkhögskoleföre-
ståndarens, d:r L. Holmströms, i Nordisk 
tidskrift 1886 intagna skrift »Om den 
nordiska folkhögskolan, dess uppkomst, 
idé och verksamhet » 
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I solnedgången. 
Af 

E l n a .  
"̂O 

»^Jjfa, Alice, vi äro som två stackars ving-
skjutna foglar; nu bär det oss icke 

längre, det, som bar oss förr .... Längtar 
du icke också att få fast mark under föt
terna, att få klarhet öfver allt detta? Inser 
du icke, att det måste sägas — vi ha ju 
tänkt det länge nog? Våra känslor hafva 
förlorat bouqueten. Det är borta allt det 
luftigt fina och daggfriska, som var deras in
nersta lif, och det, som tiden lemuat kvar 
åt oss, det är icke godt nog åt dig, det är 
i c k e  g o d t  n o g  å t  m i g .  .  .  A c k ,  g r å t e r  d u ?  
Barn, du får icke gråta. . . Alice, Alice, vi 
kunna ju icke hjelpa, att det har blifvit så 
gammalt alltsammans år efter år. Du märkte 
det kanske icke, för du var den rikaste, men 
jag såg, hur det vissnade inom oss, medan 
vi talade om, hur friskt och hur ungt och 
hur evigt det var. — -— Hade jag kunnat 
göra dig till min hustru, hade det varit så 
helt annorlunda, men denna långa förlofnings 
»lycka» har dödat allting för oss. Vi ha 
begraft det under ett berg af ord, det, som 
knappt tål trycket af en tanke. Allt det för
klingande, förflyktigande, som lefver sitt omed-
vetenhetslif i själens lönligaste djup — to
nen i en stämning, vibrationen i en känsla 
— allt detta lockade vi fram ur tystnaden 
för att kläda det i parad och kunna säga: 
»se här, tag det, tag mig. » Ja, orden to-
gos och orden gåfvos, till dess de voro så 
förslitna i trivialitet, att de icke kunde bära 
innehållet : det luftigt fina och daggfriska, 
som är känslornas innersta lif. 

Här är det inte Amor, som öfverger Psyke; 
det är Psyke, som öfverger Amor, Alice. — » 

Och han fortfor att tala i ord, som togo 
doft och klang af allt, som kan dofta och 
förtona i en sommarkväll, och färg af denna 
himmel som lyste i lilarosa och mild orange 
längst bort, der solen gick ned. 

De kommo genom fältet, der rågen grön
skade. 

Han hörde, hur hennes kjol strök mot 
säden med ett susande ljud, som hon gick 
der, böjlig och fin som ett strå, med sitt 
högblonda lilla flickhufvud sänkt mot halsen 
likt ett tungt, gyllene ax. 

Ibland såg han linierna af hennes hvita 
profil, af hennes darrande mun, och han 
anade den lidande blicken i ett par fuktiga, 
halfslutna ögon, skiftande djupa i färgen som 
de mörka penséerna vid hennes bröst. 

Hon blef blekare och blekare, under det 
han talade, och under det hon lyssnade till 
sina egna tankar — hur de s tego och sjönko 
i hennes själ, och hur de brusto, doft och 
entonigt, som böljor brista mot stranden. 

Hon såg icke, hur solnedgångens svaga 
glöd färgade granskogens stammar blekröda, 
eller hur den kastade ett rodnande sken öf
ver gråbruna åkrar i träde — men när de 
hunnit ut på landsvägen, stod hon plötsligt 
stilla framför de båda ensamma björkarna, 
som lågo fälda på ängen och sträckte sina 
långa, lysande stammar öfver den spirande 
grönskan, svepta som i ett sorgflor af fina, 
nakna grenar. 

Och hennes ögon fyldes af skälfvande, 
j varma tårar, som glänste i hennes ögonhår 

och runno utför den tunna, fina kinden. . . 
en efter en. . . 

»Vi måste lösa de band, som icke längre 
ha kraft att binda ; det är en barmhertig-
hetsgerning mot oss båda, ty du är ju trött 
på vår förlofning liksom jag. Och ändå — 
när det nu är sagdt, Alice, käns tomheten 
tusen gånger mera tryckande än förr. » 

»Nej! Som du nyss sade: det är tryggt 
att känna fotfäste pä jorden. Jag har lidit 
allt för mycket af att marken gled undan 
mina fötter. . . Du anar icke — ingen anar —-
livad jag har lidit. . . Du tror, att jag icke 
visste, hur dina känslor mattades dag för 
dag. Jag visste det, som om jag känt det 
med dina nerver, med din egen ömtåliga upp
fattning, som gått i ord och i stämning ifrån 
dig till mig. 

Tyngst af allt var det dock, att jag icke 
kunde göra det nytt igen, så nytt som det 
en gång var.» 

«Nej,» sade han,» det har lefvat. . . Af 
jord — till jord. . .» 

De hade icke mer att säga. Tysta nådde 
de hennes hem. 

Hon stod med armen öfver trädgårdsgrin
den: »Vill du gå in?» frågade hon tve
kande. 

»Nej, tack, icke nu i kväll.» 
Hon gaf honom handen, men han gick 

icke, och hon stod orörlig och såg in i träd
gården. 
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Så föll hon tungt mot grinden med huf-
vudet i sina armar och grät — och grät — 
som man gråter ut en stor sorg. 

»Licy» — han strök mildt öfver hennes 
hår — »gråt icke, gråt icke så!» 

Hon höjde sitt hufvud: »Det var här 
jag väntade dig», sade hon,» månad efter 
månad, dag efter dag. Jag ville se dig kom
ma der på landsvägen, och för hvar dag som 
gick, tänkte jag: i morgon . . . Denna tanke 
marterade mig med den vildaste längtan efter 
att höra dig tala, fast ja g visste, at t du skulle 
säga — hvad du sagt mig i kväll. 
Der brukade jag läsa dina bref, som du skref 
så sällan och af vana. Jag visste, att jag 
skulle hungra och frysa, när jag läste dem, 
och ändå —- fick jag feber bara jag såg post
budet — kunde jag gråta af glädje, när jag 
såg . . . din stil.» Hon tystnade, brännande 
röd. 

»Min stackars Alice, har jag varit så hård 
emot dig?» 

»Du har varit sann, och det är det bästa. 
Låt mig nu gå!» 

Hon öppnade grinden och gick uppåt 
alléen med något stolt och viljefast i gången, 
och dock var det, som om hennes hjerta för
blödde, och som om hon långsamt hörde upp 
att lefva. 

Han följde henne med sin blick. 
Så sjelfmedvetet behagfullt hon uppbar 

sin fina gestalt! Den unga kvinna, som nu 
vek om syrenlusthuset, var icke Alice från 
i år och från i fjor; det hade kommit någon
ting nytt öfver henne — något gåfullt främ
mande, som lockade. 

Och han gick efter henne, förbi syrenber-
sån, hvars svala doft flöt ut i sommarluf
ten. 

»Det är något, jag ville säga dig ännu,» 
började han, lågt och osäkert. »Jag ville så 
gerna tacka dig för — för ... O Alice, Alice, 
att lyckan skall vara så kort !... » 

Hon lade händerna öfver sina ögon och 
skakade sitt hufvud, som om hon var trött 
på ord, och som om de smärtade henne. 

»Och så bitter att minnas, » fortfor han 
med blidt klagande stämma. 

Hon lät armarna sjunka; handleden värkte 
af mattighet, och hennes ansigte var stelt, 
förtvifiadt. Svara kunde hon icke. 

De hade kommit fram till villan. 
Hur nobel — hur blek och nobel var hon 

icke, Alice, som hon stod der med slutna 
ögon, lutad mot verandans spalier. Lätt, lik

som oljig af kaprifolieblommors förnäma 
arom, vaggade luften öfver detta trötta huf
vud. 

»Säg, ångrar du» — hans röst tiggde 
om svar — »ångrar du, att du gifvit mig 
alla dessa år af ditt lif?» 

»Nej — vi ha ju varit unga tillsammans.» 
Hon såg upp, och det var, som om hon 
smekte någonting med sin blick — »Hur 
unga ha vi icke varit!» 

»Huru unga» — han grep med darrande 
fingrar omkring hennes handled — »hur un
ga — äro vi icke ännu, Alice. » 

Hon ville rycka sig lös: »Plåga mig icke. 
Lek icke med mig! H varför kan du icke gå? » 

Han tvang henne intill sig: »Derför att 
vi höra tillsammans trots allt — höra till
sainmans nu och alltid. » 

»Det menar du icke. Du tror icke på, 
hvad du säger: »Hvarför han du icke gå?» 

Han släppte tigande hennes händer, men 
stod kvar. 

De sågo länge på hvarandra. 
»Förstår du mig?» sade hon sagta. »För

står du, att jag vill, det skall vara slut? 
Hur länge tror du, att stämningen skulle 
burit. . . när Psyke öfvergifvit Amor, och när 
känslorna förlorat sin doft?» 

»Kyss mig,» bad han brutet, »så skall 
jag lämna dig.» 

Hennes läppar dröjde skyggt öfver de 
brinnande, bruna ögonen i detta vemodiga 
ansigte, som hon hållit kärare än sin ungdom, 
än sitt lif. 

Och hon såg honom gå. 
Med båda sina händer pressade emot sitt 

hjerta, som ropade honom tillbaka, såg hon 
honom gå, böjd, allena — mörk mot sommar
kvällens ljusa dager, som lyste entonigt blek -
blå, utan tärgbrytning, ty nu hade solen gått 
ned. 

Hennes ögon fyldes af skälfvande, varma 
tårar; för hon tänkte på ett par ensamma 
björkar, som lågo fälda på den gröna ängen, 
med de hvita unga stammarna svepta som 
i ett sorgflor af fina, nakna grenar. 
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Literatur. 
Under kampen för bröd. 

Skizzer af Johan Lindström (Saxon) 

Alb. Bonniers förlag. Stockholm. 

Johan Lindström (Saxon) — författare 
(ij-, till skizzsamlingen » Under kampen för 
bröd» — ha vi ännu eu representant för 
detta nyaste slag af novelldiktning, soin jag 
påpekade, när det var fråga om Gottfrid Pe
tersons samling. Saxon tyckes vara mera 
färdig med sina åsigter än den talangfulle 
författaren till 5 Små smulor, t Man ger honom 
också mera obetingadt rätt. 

Hans lilla bok — liksom numera många 
andra — vill belysa samhället. Han har samlat 
en hel mängd typer, uppsnappat yttranden från 
skilda håll från presten, doktorn, lilla fröken, 
studenten, gesällen. Och så kastar han fram 
alltihop, sofradt och ordnadt, ett par ord om 
livar sak, ett hastigt hopskizzeradt profilpor
trätt, en historia berättad på en sida. Inte 
tecken till någon »gjord» förveckling. Lifvet 
bjuder sällan på romaner, det unga författa-
reslägtet föraktar dem. Det har också allt 
för brådtom för att sätta sig ned och rufva 
öfver en karaktär och dess utveckling eller 
öfver en komplicerad historia med intrig och 
spänning. Flertalet författare — unga i syn
nerhet — skrifver under kampen för brödet, 
kan således ej offra mycjten tid för »äran» 
utan måste egna sin dag åt det som ger 
bröd. Våra unga författare äro snart tid
ningsmän allesamman. Om de vinna derpå 
eller förlora, torde vara ovisst: det går an, 
när man som Saxon finner publicistens yrke 
ej blott mest mångsidigt utan äfven mest bil
dande af alla yrken. En sådan åsigt ger 
styrka. 

När då lifvet tränger sig inpå den unga 
sjudande viljan, och man omotståndligt tvin
gas att skrifva något alldeles för sin egen 
del, ja, då blir det korta småbitar, skarpa 
profiler, raskt framkastade åsigter, skizzer, 
som gifva intryck af att vara nedskrifna på 
en ledig stund, men ock att samla i sig hvad 
författaren länge gått och tänkt öfver. 

Vi ha förut i vår literatur mer än en så
dan samling. I allmänhet ha de blifvit lem-
nade ganska obeaktade, eller har man helt 
legert förklarat, att dylika skizzboksblad ej 

höra offentligheten till, då deras författare 
har det svåra felet att ej heta Turgenjew 
och ej ha skrifvit Senilia. 

Författarne tyckas emellertid ej låta skräm
ma sig. När de ej hinna eller kunna eller bry 
sig om att skrifva ihop digra romaner om 
kärlek och annan lek, så skrifva de helt 
rakt på sak om sina intryck och sin lefnads 
erfarenhet. Denna må vara rik eller torftig, 
glad eller ha det stora felet att sakna h varje 
ansats till humor, är den blott äkta, så ha 
vi ingen rätt att förebrå författaren, att han 
ej låtit sina anteckningar stanna i skrifbords-
lådan. 

Saxon rullar således upp sin följd af bil
der. Man behöfver endast läsa den första 
för att få förf: s framställningssätt klart för 
sig. Hjelten: en lärpojke. Scenen: skoma
karverkstad. Bipersoner: mästaren och ge
sällerna. Handlingen: Kalle skickas efter 
bränvin, tvingas dertill mot sin vilja, får 
smak för varan, ljuger för sin gamla moder, 
när han supit upp sina pengar, lemnar sin 
mästare efter en häftig scen, hvarunder han 
skyllt hela sin olycka på mästarens dåliga 
inflytande — »att jag blifvit en fyllbullt, 
det är er skuld» — och slutar med att frysa 
i hjäl i en snödrifva. 

Det är iute ofta historien omfattar en så 
lång tid som i »Dömd». Oftast presenteras 
lör oss en typ och visas, hvilken ställning 
han står uti. Författaren är ute och reser, 
träffar på en gammal kamrat, nu folkskollä
rare, fastpmidd vid sitt yrke, som han af-
skyr, derför att han ej sjelf tror på hvad 
han lär, gift och med flera barn — och 800 
kronor i lön. Ett annat exempel: jernvägs-
mannen Granat gifter sig med en firad ko
kett, som ingenting duger till, det går illa, 
han blir supig och familjen ruinerad. 

Eller är det ett litet meningsutbyte, vi 
få vara med om. Först det mest intima, 
der en herre som heter Johan lär en uppro
riskt sinnad vän resignationens konst, utveck
lingens väg, »från förhoppningarnas, genom 
missmodets till intresselöshetens stadium.» 

Längre fram presenteras ännu en af de 
många, »som gå under i kampen för bröd 
och tankar.» Här är det Axel, som söker 
sin utkomst genom ett godt gifte, efter att 
ha sett sin »lycka» gå sig ur händerna tre 
gånger. Han begär nu mera endast att få 
vegetera fram sin tillvaro i lugn utan att 
oroas af några intressen, som kunna komma 
besvär åstad. 
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Men dessa båda typer äro undantag i 
författarens galleri. H vad han är, inte är 
han intresselös, tvärtom i bland allt för våld
sam i att kasta fram sina idéer. Men då 
det är värma och hjerta i åsigterna, så 
må vi väl tåla att de komma litet burdus, 
att de inte alltid hinna torka sig om fötterna, 
innan de stiga in och gå oss in på lifvet. 

Mot statskyrkan och hvad till den hörer, 
är författaren hätsk. »Stenar i stället för 
bröd» heter skizzen om gudstjensten i sta
dens kyrka. Det är inte någon tam bit, 
dess innehåll motsvarar dess titel. En annan 
skizz heter »Lycka». Der är det lektorns 
fru, som ser sig bedragen på hvad hon trott 
och tillbedt, och som till sist finner frid och 
lycka och ro hos läsarne i bönehuset. 

Historien om folkpredikanten, som små
ningom halkar in i öfverklassen, torde ej vara 
osann. 

Saxons bok synes mig allt igenom vara 
ett rop på frihet, frihet för individualiteten 
att utveckla sig, för kraften att få verka. 
Han är långt ifrån ensam i detta sträfvande, 
som ju är betecknande for samtidens hela 
literatur, han är en ropandes röst, skarp och 
hård, men ej saknande veka tonfall. Han är 
en af dem, som vilja egna sig åt de djupa 
ledens sak, som tior på sitt värf och vill 
gagna. Först när de materiella intressena 
blifvit tillgodosedda, kan den stora massan 
af folket tänka på att höja sig i andligt af-
seende. Låt oss således gå ett steg i sen
der och först sträfva till att låta alla lefva 
och all kraft få utvecklas i största möjliga 
grad! Det är som sagdt många arbetare på 
detta område. Glädjande, helt visst. Ty 
någon frukt skall väl detta rastlösa och sträf-
samina arbete bära. 

Passepartout. 

Brey til "Framåt". 
Kobenhavn d. 3 aug. 1886. 

fed at la'se om den store lock-out i 
Göteborg i farverfaget og derved 

at se, at der nu også i Sverig er bleven 
en socialistisk bevœgelse, tsenkte jeg, at 
det muligeu kunde interessere »Framåts» 
lœsere at höre, hvorledes danske kvinder 
stiller sig till arbejderspörgsmålet. 

Her i Kobenhavn har nu alle arbej-
derne virket som et samlet parti i 14—-
15 år, og det er ikke lidet de har ud-
rettet. 

Man föler her tydelig, at arbejderne 
er et lag i samfundet, der ikke för har 
vrcret oppe : thi der er store krafter i dem. 
Der fiudes en törst og modtagelighed for 
al suud oplysning, som altid hos dem, 
der ikke för har bavt del i kulturlivet. 

Som eksempel herpå kan auföres, at 
da studentersamfundet i vinter böd dem 
fri aftenundervisning, meldte der sig her 
i byen 3,000 arbejdere. 

Deres blad , »Social-Demokraten», er et 
af de bedst redigerede blade her ; det vid-
ner om en intelligens og grundighed, 
som må forbause, da de fleste medarbej-
dere af bladet er tidligere arbejdere, til 
hvilke förere partiet selvfölgelig har mest 
tillid. Bladet tœller i öjeblikket 22,000 
abonnenter, og man fortseller, at arbej-
deren heller vil undvsere brödet end sit 
blad, da det giver ham det, der er be-
dre — visheden om hans menneskeret — 
og styrker hans tro og håb pä at vinde 
sin borgerlige rettigtied i lighed med det 
övrige folk. 

Kvinden er iblandt arbejderne som i 
de övrige lag meget tilbage -—• dog har 
det vist sig nu i den förste kvindelige 
strike et glsedeligt varsel for, at måske 
netop med kvindesagen löses arbejder
spörgsmålet bedst. 

I anledning af striken (vseverskernes) 
havde endel damer af »kvindelig frem-
skridts-forening» indbudt til et möde for 
at stötte de kvindelige strikende, da sa
gen jo berörte kvindesagen. Også vi ar-
bejder for lige lön for kvinden som for 
manden for samme arbejde. 

Det var et godt möde, thi forsamlin
gens sympati var så ganske på arbejder-
nes side, ikke således, at det var fat
tige, der skulde have almisse, men sö-
stre, der skulde stöttes i deres beretti-
gede krav. 

Det blev af de indbydende damer 
saerlig fremhsevet den store uret imod 
arbejdern, at hans tid og kraft går til 
erhvervet, uden at der nogensinde lev-
nes mennesket lejlighed til frivilligt ar
bejde og samliv i hjemmet. Allerede fra 
14 års alderen skal arbejderns hörn skaffe 
sit erhvev, og for det må hau eller hun 
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trœlle 12—14 timer i dögnet. H vor er 
så lejlighed til udvikling af personlighed 
og menneskeliv? 

En af vœverskerne gav derpå eu frem-
stilling af deres stilling, vel ined strcrke 
udtryk, som den der er i nöd, men med 
en sanddru skildring af det slaveri, som 
slöver og tilsidst nedvœrdiger kvinden og 
lader hende falde i fristelse i sœdelig for
stand, fordi hun mangier både penge 
og evue til at skabe sig et hyggeligt 
hjem. 

Det var isa?r forsamlingens önske at 
tilvejebriuge en tilfredsstillende overens-
komst imellem arbejderne og arbejdsgi-
vern, da arbejdslösheden allerede nu er 
stor i Köbenhavn. En af damerne gav 
derfor det forslag at henvende sig til to 
af vore mest fremrageude nationalökono-
mer for at bede dem nnegle mellem fa-
brikejerne og vseverskerne. Dette forslag 
vaudt bifald, og man henvendte sig der
på til vedkommende herrer, som med 
stor humanitet og med held påtog sig 
hvervet. 

Denne strike bragte vel ikke arbej
derne stor fordel i ökonomisk henseende 
i öjeblikket, men den bragte det som er 
laugt bedre —- en levende fölelse hos os 
kvinder, at arbejdcrnes sag er vor say — 
at der er ikke den klöft imellem arbej-
dern og kulturkvinden, i det minste ikke 
her i Danmark, og forsamlingen skiltes 
med en alvorlig villie til at optage en 
varig arbejderhjelp både i råd og dåd. 

Kunde det ikke tœnkes, at den nor 
diske kvinde bliver den, der löser arbej-
derspörgsmålet ? 

Vore frihedselskeude, brave, retslœrde 
og nationalökonomiska msend må finde 
råd for vore }rdre kår, men vi kvinder, 
vi vil sœtte vort liv ind på at hjajlpe 
hjemmene frem til Siedelig renhed, öm-
hed for de små og frem for alt en fast 
pålidelig udvikling af karakter og fag-
dygtighed, för kravet til erhverv Isesses 
på de unges skuldre. 

Samme kvindelige fremskridtsforening 
har i Juli nedsat et udvalg til at afgive 
betœnkninger om mulig at få en forbe-
redelseskole i stand for unge piger af ar-
bejdernes börn. 

Johanne Meijer. 

EU upprop till Nordens 
kvinnor. 

är den danske folketingspresidenten 
Bajers hustru, Mathilda Bajer f. Schlü

ter, bvilken, trofast delande sin mans intresse 
för fredssaken, tillsammaus med en del lands-
inaninnor vill göra sig hörd bland Nordens 
kvinnor, och som vi här nedan med djupaste 

! s ympati lemna plats för. 
Med glädje ha vi sett, att de franska 

kvinnornas ifrige förkämpe, Léon Richer, 
hufvudredaktör lör den mycket spridda tid
skriften »Le droit des femmes», i denna sin 
tidskrift gillande omtalar fru Bajer och hen
nes sträfvanden, hvilka sålunda möjligen äfven 
kunna väcka genklang hos och tjena som exem
pel för hans eget lands kvinnor. 

Red:n. 

Upprop. 
Medan man i många andra land mer och mer 

samlar sig omkring fredstanken och på samma 
gång här hemma offrar så mycket på krigsförbe
redelser, måste det för fredsvännerna vara rätta 

i tidpunkten till att kraftigt sluta sig tillsamman. 
För ett så litet land som vårt är saken så 

j  mycket vigtigare, som för oss ett krig med hvil-
ken makt som helst utan tvifvel endast skall 
blifva ett onyttigt och förtvifladt mördande, ett 
förstörande af menniskolif utan något värdefullt 
rpsultat 

Historien visar deremot, att de små staterna 
Schweiz och Belgien ha kunnat hålla sig utanför 
krigets malström, sedan de — 1 815 ocù 1831 
— blifvit fridlysta i hela Europas välförstådda 

i  intresse. Men det måste för noi'diska fredsvän-
: ner vara möjligt att öfvertyga Europa om, att 

en garanterad neutralisering af kustmakterna vid 
Östersjöns port i ännu högre grad är i hela Euro 
pas intresse och derför har ännu större sauno
likhet för att kunna upprätthållas, om vi endast 
allvarligt verka derför. Låt oss då söka att upp-

I arbet a en stämning hos folken för uppnåendet 
af de nordiska landeus neutralisering i likhet 
med Schweiz och Belgien i erkännande af att 
landen hvart för sig äro för små till att kunna 
försvara sig genom egen krigsmakt i hän delse af 
ett krig med de stormakter som omgifva oss! 

Äfven om vi kvinnor icke ha tillfälle att di
rekt verka för våra önskningar, ha vi dock för
måga och — såsom utgörande ett flertal inom 
samhället. — tillika en viss rätt till att proteste
ra, när officiella lagbud stå i strid med vår upp
fattning. Vi uppfordra derför alla medborgarin-
nor, mödrar och uppfostrarinnor, att med oss på 
alla sätt protestera mot kriget, mot den häfdvun-
na lögnen, att det är rättvist, oundvikligt och na
turligt. Vi göra det i mensklighetens, familjens, 
moralens och sanningens namn. 
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Kriget hämmar all utveckling och skadar fram
åtskridande, upplysning och handel, på samma 
gång som det föder råhet och osedlighet. 

Låtom oss påminna hvarandra om, att alla 
nationer äro medarbetare i den stora lifsgerning, 
som förer framåt mot fullkomligheten ! Låtom 
oss lära våra barn, att det är större ära att ar 
beta för fredens gerning än för krigets! 

Hvarje fullvuxen kvinna, som i d et väsentliga 
gillar ofvanstående, ombedes att insända sin adress 
till fru M. Bajt-r, född Schlüter, Köbenhavn N., 
i fall så behöfves med upplysning om huruvida 
namnet skall förtigas. Ansluta sig kvinnoför
eningar såsom sådana, önskas att omröstningens 
resultat meddelat. 

För gåfvor till sakens ytterligare främjande 
redovisas offentligen. De tills vidare erforderliga 
utgifterna bestridas af »Dansk Fredsförening» 
(Köbenhavn N.) 

Vänligt sinnade tidningar anmodas att för 
sakens skull välvilligt aftrycka ofvanstående. 
Tilläggas några anmärkningar af redaktionen, 
skall fru Bajer sätta värde på att få bladet med 
desfa sig tillsändt. 

När och Fjärran. 
Idrott. Vid redogörelsen i Göteborgs Han

dels & Sjöfartstidning för Göteborgs Segelsäll-
skaps kappsegling innev. sommar läses bland 
annat: 

Ombord å »Gazellen» syntes en dam med 
ifver deltaga i manövrerna, en i hög grad gläd
jande företeelse, som, vi hoppas det, väl kan an
ses utgöra en början till våra damers aktiva in
tresse för denna nyttiga och nöjsamma idrott. 
1 Köpenhamn förlidet år sköttes ett af de kapp-
seglande fartygen uteslutande af damer, och på 
Newyorks rivier segla stora skonare, som föras 
och manövreras af damer. 

• * 
* 

En kviiiligr medicine studerande, fröken 
Maria Folkesson, tjenstgör under innevarande 
brunnssejour som biträdande lasarettsläkare vid 
Medivi. Motala Tidn. 

4: * 
* 

»Fäderneslandet» säger: Det första sven
ska barnmorskemötet med fru Iledén, Göte
borg, som ordförande, rådslog om sina angelä
genheter på ett sätt, som i sanning förtjenar al
las aktning och erkännande. Mötet ville höja 
barnmorskeyrkets sociala anseende. Dertill for
drades bland annat «törre kunskapsprof, och att 
en af fruntimmer bestående pröfningsnämnd 
skulle utvälja bammorske-elever. »Då männen 
anmäla kvinnor till barnmorskor, anmälas ofta 
de, som blifvit af dem kränkta«. 

Jo, jo, men. Om en »fru» Fredrika Åberg 
och många andra skulle skrifva sina memoa
rer i fullkomlig öfverensstämmelse med verkliga 
förhållandet, skulle man nog få höra snygga 
saker. 

Heder emellertid åt detta möte, som sålunda 
velat taga ett initiativ, behjertansvär It nog, till 
något bättre! 

* * 
* 

»Östgöten' säger: Barnmor&kemötet hade 
icke plats för några herrar. Och det var skada, 
ty mången man kunde haft godt af att få vara 
med på ett hörn, för att lära sig de i all mänhet 
öfver axeln sedda jordegummornas värde och 
deras yrkes höga betydelse. Af en mötesdelta-
garinna ha vi erfarit, att hon och några andra 
rådgjorde om att få framlagd för mötet den sat
sen : att hvarje moder bör sjelf vara sina barns 
amma; detta både af moral- och hélsoskftl. 

Den som icke duger att vara amma, den pas 
sar icke heller till att föda barn, har frun för
säkrat oss och det låter ganska troligt. 

»Men min goda fru» — invände vi — «tänk 
t. ex. på vår unga kronprinsessa! Ni begär väl 
icke, att sjelfva Hennes Höghet skulle förrätta 
en så simpel syssla?» 

Jo, visst, det begärde gumman på rent all 
var, livaraf begripes att »samhällsomstörtande 
teorier» trängt in äfven i den församlingen. 

* * 
* 

Kvinnorna i Sknderlöse (Danmark) inbjödo 
för någon tid sedan hela omnejden till möte i 
Testrups möteslokal. Den stora mötessalen var 
fyld af intresserade deltagare. Fru Hörup och 
fröken Hühner bevistade mötet såsom föreläsare, 
och landttingsman Chr. Nielsens hustru från 
Skuderlöse bad församlingen vara välkommen. 
Man hade samlats för att få kännedom om de 
föreningar, hvilka höllo på att bildas mellan 
hufvudstaden och landet, så att man, ifall man 
ville, kunde ansluta sig till dem och få traktens 
kvinnor till att understödja männen i den poli
tiska kampen. 

Fru Hörup lyckönskade Köpenhamnarne och 
landtborna till att ha funnit hvarandra, påvisade 
den nyttiga vexelverkan, som skulle uppstå mel
lan landets och städernas kvinnor, sade, att det 
var de äldre männen, hrr politici, som gjort bör
jan till denna vexelverkan mellan stad och land, 
men de unga, som gjort utslaget. Det var »Ung
domsföreningarne» på landet, «Studentersamfun-
det» och »Fremskridtsklubben» i Köpenhamn, 
hvilka tillsammans hade bildat en förening, som 
antagligen skulle komma att utbreda sig öfver 
hela landet och leda folket in på upplysningens 
och framåtskridandets väg. 

Sedan fru Hörup slutat, berättade fröken 
Hiibnei sagan om Frocle med häntydningar till 
det nuvarande politiska tillståndet i Danmark, 
livarpå följde en lillig disk ussion, i hvilken liera 
af ortens innevånare deltogo. 

Mötet började kl. 4 och slutade kl. half 8 
e. m. 

* * 
* 

Modern slafhandel. På det i närheten af 
Penzlin. en liten stad i Mecklenburg, belägna 
godset Dambech drifves af egaren en fabrik för 
konservering af grönsaker. Denna fabrik, i hvil
ken endast kvinliga arbetare från Polen och 
Westpreussen användas, hålles endast i gång om 
vintern, utom att under sommareD en liten del 
af arbeterskorna för åtskilliga arbeten der äro 
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sysselsatta. I november förra året såldes fabri 
ken till ett bolag i Lybeck. När sä sommaren 
detta är inträffade, lingo soin vanligt en del ar-
beterskor kvarstanna öfver densamma men till 
sades, att de ej skulle få ut sin för vintern inne-
stående lön, förr än de arbetat hela sommaren. 
Detta förklarade arbeterskorna sig ej vilja gå in 
på. Man sökte då tvinga dem dertili genom hun
ger. Några, som hade penningar, reste då hem, 
lemnade sin lön i sticket, men de öfriga måste, 
sedan de svält 4 5 dagar, finna sig i sitt öde. 
De halva dock sedermera instämt bolaget till 
domstol. 

Det är cerhördt, att dylika tilldragelser kunna 
passera, men huru betecknande äro de rj för 
vårt nuvarande kapitalistsamhälle. 

Nya Samhället. 
* $ 

* % 

Till minne af Henry Fawcett, den kände 
engelske nationalekonomen och ministern, och af 
hans arbete för qvinnors rösträtt aftäcktes i 
tisdags en brunn (drinking fountaiu) iträdgårdarne 
på Themsens »embankment» i Loudon. Medlen 
hade insamlats bland kvinnor på initiativ af l ady 
Louise Goldsmid, b vilken jemte inr Fawcetts 
svägerska, medicine doktor, mrs Garrett Ander
son, höll tal vid aftäckningsceremonien. Brun
nen prydes af en porträtt medaljong af mr Faw-
cett. Aftonbladet. 

« * 
» 

Kvinnornas rösträtt i England. Central 
komitén för nationalföreningen för rösträttens ut
sträckande till kvinnor (the National Society for 
Women's suffrage) har hållit sitt årsmöte i 
Westminster Palace Hotel i London. Detta var 
lalrikt besökt och bevistades äfven af en mängd 
parlamentsledamöter. Miss Lydia Becker med
delade, att af de 643 parlamentsledamöter, som 
återvalts till det nya underhuset, voro 320 med 
säkerhet för kvinnans rösträtt; 115 äro emot den, 
de öfriga 199:s åsigter i frågan äro icke kända. 
Af de 305 konservativa medlemmarne äro 163, 
af de irländska nationalisterna nära hälften, af 
de 75 affällige liberale 25 och af Gladstones 174 
anhängare 93 för reformen. 

Mrs Fawcetl, en ka efter den liberale mini
stern Henry Fawcett, sjelf framstående natio
nalekonom och en af den engelska kvinnorö
relsens främste förkämpar, fungerade såsom ord
förande vid mötet. Hon höll ett med lifligt bi
fall helsadt tal, hvari hon omtalade den fram
gång, rörelsen vunnit genom förra årets parla
mentsval, oc.li hvilken kulminerat i reformens 
antagande i andra läsningen. Det nya parla 
mentet tyckes icke blifva mindre gynsamt mot 
frågan och föreningen och dess vänner kunde 
då hoppas att få se ett snart slut på den långa 
strid, som de utkämpat. Ett utmärkande drag i 
den nu pågående valstriden voro den del, kvin
norna tagit i den samma. Några af dessa kvin
nor vore home rulers, några Gladstouianer, nå
gra konservativa och andra Hartingtonianer. 
Detta vore ett argument för dem, som påstodo, 
att kvinnorna vid valen alla skulle rusa åt ena 
sidan. Några kandidater, hvilka icke voro vän
ner till kvinnofrågan, hade likväl icke försmått 
att bedja kvinnor om hjelp vid vale n. Om kvin

nor ansågos lämpliga att förklara politiska frå
gor och inverka på valmännen, borde de äfven 
anses lämpliga att utöfva valrätt. 

Föreningen hade försökt verka genom att öf-
vertyga män och kvinnor om, att dess fordrin
gar voro berättigade och förnuftiga. Ibland i mot
gångens ögonblick hade dock dess medlemmar 
kunnat tänka, att om någon af dem användt li
tet dynamit eller afskjutit ett skott i underhu
set, skulle nog deras sak gått hastigare framåt. 
Men de hade icke desto mindre valt den bättre 
delen och försökt att uppfostra landet och öfver-
tyga folket, att kvinnornas uteslutande från po
litiska rättigheter icke vore grundadt på någon 
rättvisans princip. Tal. trodde, att de lyckats och 
att de fått landet på sin sida, och att det vid 
bebof skulle förklara sig till deras förmån. 

Aftonbladet. 

* • 
# 

»Den som liar en högre hegnfning iiu an
dra bör icke eftersträfva annan belöning än till 
fredsställelseu att i högre grad gagna siua med-
menniskor. Hvarje annan belöning vore ovär
dig». Denna mening uttalades af doktor A. F. 
Åkerberg på en af «Socialdemokratiska samfun-
(fets« i Stockholm senaste sammankomster, un
der hvilken diskuterades: »Begreppet jemlik-
het«. 

* * 
« 

För praktisk — åtminstone så länge vi ha 
kvar den legaliserade prostitutionen — är den 
nya sedlighetsföreningen i Upsala, livars verk
samhet skall gå ut på att nattetid postera per
soner utanför dörrarne till »lastens prestinnor», 
för att »hos uugdomen försöka verka en helso
sam skräck, dock så, att äfven äldre, i dylika 
ärenden stadde personer icke få något särskildt 
privilegium på att gå oantastade». 

Föreningen »står på egen grund« — är full
ständigt Upsalaoriginell — och »är ej något ut
skott ur federationen». »Upsalaposten« tillön
skar företaget framgång. 

Det beböfs ! — 
* * 

* 

En frisinnad förlagsföreiiing har bildats på 
initiativ af »Östgötens» red aktör Isidor Kjellberg. 
Föreningens uppgift är att förlägga «hufvudsak-
ligen sådana värderikare, radikala skrifter, hvilka 
på grund af sin teudans icke kunnat finna an 
nan förläggare». 

* * 
* 

Arbetaredeiiionstratioiieriia i Brüssel d. 15 
i denna månad till förmån för allmän rösträtt 
synas komma att blifva imponerande. Arbetare
partiets generalråd lär lyckas få tillsammans 
40.000 ai betare i hufvudstaden, och man baran 
ledning att hoppas, att generalrådet skall lyckas 
upprätthålla en fullständig ordning. Tåget, som 
bildas omedelbart efter arbetarnas ankomst, föl
jer sedan en i samråd med kommunalmyndighe
terna uppgjord marschruta och skall erhålla den 
största frihet att demonstrera, vare sig mtd röda 
fanor eller rop. Trupperna skola vara konsigne 
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rade i kasernerna för oförutsedda fall, men re
geringen skall icke blanda sig i affären, ut an 
öfverlåter hela ansvaret på de kommunala myn
digheterna. Aftonbladet. 

* * 
* 

Kvinliga kuskar äro ingen ovanlig företeelse 
i Chilis städer. Vid spårvägarne användas de 
till oeli med mer än män. Detta förhållande 
tog sin början under sista kriget med Peru, då 
manliga befolkningen så starkt togs i anspråk 
för strid en. Kvinnorna skötte sig väl och ha se
dermera fått behålla sina platser. 

* • 
« 

K v i n l i g  t j e n s t g ö r a n d e  v i d  s v e n s k  j e r n v i i g .  
Fröken Alma Holmqvist från Halmstad har an
tagits till kassör vid Halmstad Nässjö jernväg. 

Mrs Mary Elizabeth Cook har i Newyork 
genomgått kaptensexamen och för nu befälet på bå
ten »Elizabeth of Harlem», der hennes man tjenst-
gör som förste maskinist. — Man ha r icke denna 
gång — såsom fallet var, d å Mrs Miller upp
trädde — hört af några betraktelser om kvin
nans lämplighet eller icke lämplighet för en dy
lik plats, d et inflytande den måste utöfva på hen 
nes kvinlighet, hennes hem, hennes make, sam
hället o. s. v. Saken omnämnes nu såsom något 
helt vanligt och naturligt. 

« « 
* 

En ung1 japancsisk flicka, Kin Kato, skall 
med understöd af Japans undervisnings departe
ment studera i Salem, Massachusetts. Hon är 
den första kvinna, hvilken på omnämda depar
tements bekostnad skickas till främmande land 
att der fullborda sina studier. De få, som f örut 
rest i dylik afsigt, h a begifvit sig af på enskild 
bekostnad eller med hjelp från andra departe
ment. 

Flickan har under sin skoltid visat sig särde
les framstående. Japanesiska styrelsen ämnar 
vid hennes återkomst gifva henne uppsigt öfver 
alla Japans lärarinnor. 

* _ 4: 

I Kingston, Canada, ha vi ett offentligt val 
tvänne gamla kvinnor för första gången uppträdt 
som röstande. Den ena var 92 och den andra 
100 å r gammal. 

* tjs 
* 

Vid franska vetenskapsakademiens sessio
ner ha kvinnor ej haft tillträde. Förbudet upp-
häfdes den 28 juni till förmån för fru Sophie 
Kowalewski, professor i matematik vid Stockholms 
högskola. 

* * 
* 

Kvinnoklubben vid Zürichs universitet har 
efter lång öfverläggning, a ngående bästa sättet 
att befrämja vetenskaplig bildning bland kvinnor, 
beslutat att öppna en korresponderande by rå. 
Till denna byrå ha kvinnor från andra länder, 
i såväl Amerika som Europa, att vända sig, om 
de önska underrättelser rörande vilkoren för in-

skrifning vid universitetet, l efnadsomkostnader 
och öfriga förhållanden, som stå i samband med 
uni versitetslifvet och studierna i Zürich. 

* « 
* 

(ienoni mod, skicklighet och kärlek till 
sitt kall ha Kysslands kvinliga läkare till s tor 
del besegrat de fördomar, som ännu för ett tio
tal år sedan voro allmänt rådande emot dem. 
Regeringen har beslutat vidtaga åtskilliga mått 
och steg för att underlätta kvinnors medicinska 
studier. Ett förslag är inlemnadt till undervis
ningsministern, beträffande organisation och rät 
tigheter vid medicinska läro anstalter för kvinnor. 

Man bör ihågkomtna, att kvinliga medicinska 
fakulteten kommit till utan bestämd organisation 

:  och utan statens erkännande. — Och myndighe
terna' i staden Petersburg ha förklarat sig villiga 
att genom betydliga anslag bidraga till underhåll 
af dessa undervisningsanstalter. Den ryska tid
ning -— Petersburg Gazette— hvarur dessa med
delanden blifvit hemtade, hoppas, a tt hufvudsta-
ilens exempel skall mana till efterföljd så inom 
som utom Ryssland. 

* * 
* 

Ett apotek liar nyligen inrättats i Havanbahs 
fashionablaste kvarter af tre damer. De äro in
födingar pä Cuba, men ha gjort s ina farmaceu-
tiska studier i Newyork. 

« « 
* 

Kvinliga medlemmar af fattigyårdsstyreiser 
i England. Vid val af fattigvårdsnämder åter
valdes eller nyvaldes i London 13, i det öfriga 
England 38, i Bristol 4 och i Skottland 9 kvin
nor. 
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