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Sveriges fullständigaste 
affär i 

Ullgarn, Tricotage 
och Tappisseri 

. med tillhörande egen fabri
cation, sysselsättande om
kring 500 arbetare. 

Schatteringsfärgeri 
för Ullgarn. 

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

Strumpsticknings -
Maskiner 

af mest erkända fabrikat. 
Vår omsättning under året circa 200 

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

Aug. Johansson Mark & Co, 
Göteborg. 

i Goteborg 
Drottninggatan n:r 11, 

diskonterar inländska vexlar, 
köper och säljer utländska vexlar och 

mynt, 
utfärdar resekreditiv, 
emottager medel till förräntning â Depo

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

beviljar Kassakreditiver och län mot god
känd säkerhet, 

försäljer postremiss vexlar, 
åtager sig inkasseringar i in- och ut

landet, 
samt utförer i öfrigt alla vanliga bank

affärer. 

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

LAGER 
af såväl cle mest elegan

ta som billigaste 
Manufaktur- Mode- oc h 

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

hattar, Barnkläder, 
Tricotvaror, Bijouterier 

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

L. Kaiser & Co,, 
Kyi-kogatan 36. Korsgatan 13. 

F i l i a l :  

43. Södra Hamngatan 43. 

Tapeter och Border 
i Gyllenläder, Yelour, Gobelin och 
Lincrnsta-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-
gardinsväf med sjelfuppclragande käp
par. 

Komischer och Gardinhållare 
hos 

J. DAHLANDER & Co. 
Östra Hamngatan 30. 
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N:r 17. 1 September. 
F ö r s t a  å r g å n g e n .  

1886. 

Socialismen i D anmark. 
(Korrespondance fra Köbenhavn). 

;,tpaa Gründlovsdagen i Fjor, da Socia-
listerne i Hovedstaden som ssedvan-

lig holdt Mönstring under Dyrehavens 
Böge, kom — saa fortseller en paalidelig 
Beretning — H. Maj. Kongen körende 
genneni Skoven i nogen Afstand fra 
Folkemsengden. Han havde nok faa.et Nys 
pm, hvem af hans tro Undersaatter det 
par, som mindedes Dagen for den hans 
[Forgsenger afnödte fri Forfatning, og saa 
Ipurgte han den överste tilstedevserende 
Politimyndighed, som gjorde ham sin Op-
rartning: »IIvad vil egenlig disse — So
cialister, min gode Birkedommer?» 

«Ja, Deres Majestset» — svarede den
ne — 2man siger jo, at de vil dele». 

»Dele?!» udbröd H. Maj. Kongen in-
digneret. »Sig de Godtfolk fra mig, at 
det kan der aldeles ikhe vcere Tale om». 

Auekdoten er betegnende saa vel for 
de ledende Klassers vrange Opfattelse af 
den fremrykkende Samfundsbevœgelse som 
for, hvorledes Magthaverne naivt mener 
at kunne ved et vilkaarligt Paabud af-
lyse en Udvikling, der bunder dybt i 
alle tilstedevserende Livsforhold — ine
dens Betingelserne for deres egen Eksi-
stens er ved at vige under dem. 

— Forvrsengelsen og Stupiditeten fra 
oven gennemtrsekker endnu som en t set 
Tykning Hjsernerne hos altfor mange. 

— Det vil vsere de fölgende Linjers 
Opgave at sprede denne Taage og mulig 
ved Förklaringens og Forstaaelsens Luft-
ning at bringe den til at lette. 

I. 

Socialismen er efter vor Overbevisning 
det logiske og nödvendige Resultat af 

« 



2 Socialismen i Danmark. 

samtlige for Tiden virkende Samfunds-
krsefter. Den er ingen abstrakt Teori, 
livis Udförelse maa paatvinges dertil uskik-
kede Forhold, saa lidt som nogen uop-
naaelig Utopi, undfanget af svsermeriske 
Drömmere og uden Förbindelse med den 
praktiske Virkelighed. Den er simpelt hen 
en uundgaaelig historisk Konsekvens : den 
er — saa vidt vi kan overskue det — 
Kulturudviklingens nceste Fase — hver-
ken mere eller mindie. 

Hvad er det nemlig for Tilstande, 
Vi lever under, og livis Aflösning vi an
ser os kaldede til at hidföre? 

Den forfserdelige ökonomiske Krise, 
som i Vinter drog hsergende gennem 
Evropas store By er, og som alene i Kö-
benhavn slog 15,000 Arbejderhjem med 
Suit og bitter Nöd — afgiver en slaaende 
Illustration til disse Tilstandes Beskaf-
fenhed. Det moderne Bourgeoisisamfund 
nedkalder med sksebuesvanger Nödven-
dighed slige periodiske Landeplager over 
sig for sine Synders Skyld; thi dets För
valtning ai Jordens Goder er en grusom 
Forbrydelse mod Naturen, 

Den kapitalistiske Samfundshushold-
ning baserer iklce sin Produktion paa Ef-
terspörgsel og Behov. Den enkelte Fa
brikant, der driver sin Spekulation for 
egen Regning, lader sine Arbejdere til-
virke Vare paa Vare »ins Blaue hinein» 
— indtil Lageret en skönne Dag er over-
fyldt, og Bedriften maa standse af Man
gel paa Afssetning. Kampen mellein Til-
bud og Efterspörgsel er endt med, at 
Tilbudet ligger under, Fabrikanten gaar 
til Grunde — og Arbejderne, som har 
maattet nöjes med eu stedse ringere Lön, 
staar som brödlöse Proletärer. 

»Skoven hsevner. » Överproduktionen med 
sine fornuft-oprivende Prövelser trsekker 
som en knugende Uvejrssky op over 
Landene. 

Og vi ser Arbejderne suite, fordi 
der er Överflöd paa Födevarer; ser dem 
gaa. i Pjalter, fordi der er for mange 
Klœdningsstykker; ser dem mangle det 
nödtörftigste, fordi Magasinerne buguer 
af Fabrikata. Arbejderne er det jo, 
som rammes vserst og i videst Udstrœk-
ning: de muliggör först Opsamlingen 
af Kapital, idet deres Arbejdes Vterdi 
udover Lönnen gaar i Spekulanternes 
Lonnne; for deune Mervœrdi anlsegger 

Kapitalisterne ny Fabriker, i livis 
Trsedemölle flere Arbejdere er tvung-
ne til at söge deres Bröd; saaledes op-
staar Overproduktionen — Misforholdet 
mellem Frembringelse og Forbrug — og 
tilsidst intrseder Krisen medsinBerövelse af 
alt Erhverv. Til Gengœld for at Industri
slaven ska ber Rigdom for Arbejdsgi veren, 
bliver hans Lön först skruet ned og til
sidst helt unddraget ham. Modens Pak-
husene er stoppende fulde af Varer, han 
har frembragt, maa han med sin Fainilje 
sidde blottet for alt i sit usle Hjeni — 
tili han mangier jo Köbeaevneu til at 
indlöse dem for. Saa kan lian tage 
til Takke med Kapitalistens naadig 
tilkastede Almisse! 

Det var et grufuldt Billede af deune 
Kapitalismens Uretfserdighed og Ulykke, 
der i Vinter oprullede sig for os i Storstse-
derne. Krisen slog paa Samfundsle-
geniet lige som et gabende Saar, i livis 
Rande Fattigdommen afsatte al sin Hses-
lighed og Ynkvasrdighed. 

—Vi Socialister strseber hen mod Af-
skaffelsen af den nuvœrende .Prod uk tion s-
inaades Anarki; vi vil bringe Produktions
systemet i nsermere Overensstemmelse med 
Naturens lovbundne Orden. Vi rseson-
nerer nemlig som saa: 

Jorden frembyder mere end nok sel v 
for en langt större Menneskemamgde end 
den nuvœrende. Det er ikke — som man 
för mente — Överbefolkning, der er Skyld 
i Fattigdommeu. Alene Europa kunde 
ermere 1,458 Millioner Mennesker i Stedet 
for som nu 316 Millioner ... ja, sel v om 
det ikke blev bedre forvaltet end Kina, 
vilde det kun ne ermere lienimod 1000 Millio
ner. 

Hvorfor lader man da disse rige Skatte 
ligge brak? Hvorfor i al Verden fordöm-
mer vi os selv til endelöst Slid og Slfeb 
for et kummerligt Udbyttes Skyld? 

Fordi Kapitalismen liar givet vor 
Kultur en skajv Retning. Den har gennet 
Meuneskene fra den fri, friske og frugt-
bare Natur ind i Byernes golde og kvœ-
lende Stenörkener; den har revet dem lös 
fra Jordens Moderbryster for paa Livstid 
at spœrre dem inde i Fabrikerne og höbe 
dem sammen i de trange Kaserner. Bour-
geoisiet har misbrugt Storindustrien. 

Vi fordömmer ikke — som bl. a. 
Strindberg — selve den ökonomisk rigtige, 
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paa udstrakt Arbejdsdeling baserede Stor
industri. Vi raser ikke mod Maskiuismen, 
hvoraf vi venter os et mœgtigt Middel 
til at skabe Fremtidens Lykke. 

Men vi bekaemper det kapitalistiske 
Industridrift--System, og vi opröres over 
den Maade, hvorpaa de geniale Opfin-
delser, der bürde komme alle til Gode, 
anvendes — til Berigelse af nogle faa 
paa Bekostning af Medmenneskers Ud-
bytning. 

Og vi ser kun èn Metode at löse det 
sociale Problem paa: Statens Overtagelse af 
Produktionen. Naar Staten overtog Drif
ten af al Industri og Agerbrug — lige 
som den i mange Lande har overtaget 
Jsernbane-, Post og Telegrafvsesnet — 
vilde der komme Planmœssighed i Produk
tionen; den töjleslöse Frikonkurrence vil
de aflöses af det rette statistiske Forbold 
mellem Produktion og Forbrug; enhver 
Arbejder vilde direkte faa det fulde Ud-
bytte af sit Arbejde, og Mellemrnsend 
og IJdbyttere altsaa umuliggöres. Ved Ma-
skiuismens videre Udvikling vil det socialt 
uödveudige Arbejde sandsynligvis reduce-
res' til et Minimum, og der vil saaledes 
tilstedeslndividerneen langt videre Adgang 
til den fri Udvikling af deres Personlig
bed, end Tilfseldet er under de nuvseren-
de Forhold. Den socialistiske Stat vil na
turlig gaa i vœsenlig fysiokratisk (ager-
dyrkende) Retning, da man ikke med 
Rimlighed kan antage, at Menneskene 
uden Nödvendighed vil foretrsekke det 
kvalmc Storstadsliv for det sunde Land
liv. 

Ejendomsretten til alle Produktionsmid
ier maa da bjemfalde til Staten, för den 
socialistiske Ordning kan konstitueres. 
Men er denne Overgang saa revolutionär? 

Ingenlunde — thi Produktionsmidler-
ne koncentrerer sig paa färre og fœrre 
Hcender. Det moderne Samfund spalter 
sig, som enhver kan iagttage, Dag for 
Dag i to mere og mere skarpt adskilte Klasser: 
en stedse mindre Minoritet med Monopol 
paa alle materielle og aandelige Goder — 
og en i samme Forhold tiltageude Majo
ritet af Besiddelseslöse. Samfundet er altsaa 
midt i Revolutionen, og den endelige Over
gang vil for saa vidt kun vsere en Form
förändring. 

Naar de ophobede Sauifundskraefter 
bliver for staerke til at kunne rummes 

; inden for den bestaaende Lovordning, saa 
sprsenger de denne Ordning. Saaledes 
sprsBugte Bourgeoisiet ved Revolutionen 
1789 de ved den formelle Forfatning af-
stukne Grsenser. Men den egen lige Re
volution var foregaaet foriuden gennem 
en lang Samfundsudvikling. Saaledes fo-
regaar efter historisk Rsekkefölge Proleta
riatets Revolution under den kapitalistiske 
Stat — indtil Samfundets virkelige For
fatning har udviklet sig saa vidt, at den 
ikke mere svarer til den skrevne For
fatning: saa söger den fuldendte R evolu
tion sit Udtryk i en ny Statsform. 

Maatte blot ingen letsindige og utaal-
modige Fusentaster foregribe den histo-
riske Udvikling ved at ville »lave Revo 
lution» paa deres Vis, mens Folkets Fler
tal er umodent! 

Den videnskabelige Socialisme soger 
netop sit rnsegtigste Rygstöd i den histo-
riske Udvikling. De middelalderlige For-
sög paa at gennemföre en Art Socialisme 
maatte strande, fordi Dåtidens Samfunds-
tilstand, hele Produktionsmetoden — »den 
lille Industri» — ganske simpelt ikke var 
tilstreekkelig udviklet til at modtage dem. 
Kapitalen maatte först frigöres — som 
det skete ved den franske Revolution — 
og hele den dermed folgende Udvikling 
först finde Sted — saa dyreköbt den end 
har vseret! — inden Samfundet kunde 
blive modtageligt for Socialismen. 

Den moderne Naturvidenskab og Filo
sofi er en ikke mindre bserekraftig Grund
sten for vore Principer. Darwinismen 
har bibragt os et fra det teologiske va3-
senlig forskellig Syn paa Menneskene; vi 
tror ikke rigtig mere paa Herskere »af 
Guds Naade», vi er blevne os bevidst at 
staa under de for hele Naturen gseldende 
Love, og i Föleisen af vor fœlles Oprindelse-
strseber vi at erstatte Nationalhadet og 
Klassehadet med Broderskabsfölelsen. 

Socialt er Darwinismens Konsekvens 
den, at de materielie Eksistensbetingelser, 
altsaa de sociale og ökonomiske Magt-
forhold er afgörende for Udviklingen af 
de enkelte Menneskers Egenskaber, og at 
fölgelig Forbedringen af Eksistensbetin-
gelserne ogsaa vil forbedre Menneskene. 
I Overensstemmelse hermed er det, at 
Stuart Mill i sin socialistiske Trosbeken-
delse udtaler: »Naar Interesse for det al-
mene Vel nu som oftest er en saa svag 
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Bevseggrund, saa er dette ikke, fordi det 
aldrig skulde kunne vajre anderledes, men 
fordi Sindet er saa uvant til at dvœle 
lierved, inedens det fru Morgen till Aften 
dvseler ved Ting, der udelukkende an-
gaar personlig Fordel . . . Den dybt rod-
fsestede Egenkserlighed, der er det nuvso-
rende Samfunds almindelige Karakter-
mserke, er kun saa dybt rodfsestet, fordi 
de tilstedevœrende Institutioners hele Na
tur gaar ud paa at fremavle den » 

Egoismen maa fortrœnges af Solidari
teten som Samfundets bestemmende Aand. 
Og Solidariteten — livis Nödvendighed 
for Slœgten de seldste Morallserere har 
fölt og udtrykt i Budet: »Elsk Din Nse 
ste som Dig selv!» — vil sikkert kun 
lade sig realisere i det socialistiske Sam
fund, hvis Institutioner vil afgive de behö
rige Betingelser derfor. Först her vil der 
nemlig blive givet alle — Msend som 
Kvinder — fri og lige Adgang til Uddan-
nelsen af alle naturlige iEvner og til at 
indtage den dem derved anviste Flads i 
Livet. Socialismen betegner det nuvse-
rende, raa og vilde Anarkis Vigen for 
et virkeligt Samfund, i bvilket Magtfor-
delningen ganske naturlig vil krystalli-
sere sig. 

Dette er i èt stort Trsek en Antydning 
af vort vfesenlige Formaal. Der er lagt' 
sœrlig Vsegt paa den nuvsereude Produh-
tionsmaades Omordning, fordi Produktio-
nen er Samfundets Livsbetingelse — » Ar
be j de t er Kilden til al liigdom», — og 
fordi det er i Arbejderstanden, det revo
lutioniere Stof fortsettcr sig. 

Saa kenge Arbejderne har kunnetslaa 
sig igennem ved deres Hjemmearbejde som 
fri Msend; saa lanige de flittigste af dem 
har kunnet haabe med Tiden at blive 
Smaamestre — saa lsenge har enhver kun 
sköttet om selv at göre sin Lykke, lad 
det saa gaa som bedst med Kammerater-
ne.. . . saa meget desto vserre for dem ! Men 
ved Masseforsamlingen i det store Maskin-
vaerksted vsckkes Arbejderens Ligegyldig-
bed; han foler sin Sksebne t;et sammen-
knyttet med de andres, föler, at deres 
K aar angaar hans og hans deres, — og 
saa lader han sin Bekymring, sin Harme-
gaa over i Vserkstedets Rœkker. Solida-
ritetsjornemmelsen vaagner, han begynder 

at rrcsonnere over det urimelige i, at saa 
mange skal slide haablöst, for at nogle 
faa kan nyde hele Profiten — og inedens 
han tidligere, da han arbejdede enkeltvis, 
skrev sin Vansksebne paa Uheldets, paa 
Tilfscldets Regning, saa vinder han nu 
til större Klarhed over den egenlige Aar-
sag og inser Muligheden at komme den 
til Livs ved enig Sammanslutning med 
de andre: Organisationen begynder at for
me sig. 

I Begyndelseu er den sig ikke det 
rette Maal og de rette Midler bevidst. Nu
tidens Proletariat er som begravet under 
et Jordskred, der stauiger det ude fra Luf
ten og Lyset: det fatnler i Mörket — det 
söger utaalmodig at sprœnge sig en Udvej, 
for hellere at knuses under Forsöget end 
lœngere at taale det kuugende Tryk — 
eller det resignerer slövt under Ulykken. 
Men ovenfor lytter en lille Skare medli-
dende til dets dumpe Klager og Kalden; 
de banker, og de faar Svar; de kommer 
efterhaanden i den gensidige Forstaaelses 
Rapport til dein der nede. Man aftaler 
en planmaessig Metode at rydde Hindrin-
gerne af Veje paa; for oven har manalie 
Tidens bedste tekniske Midler til Raa-
dighed — neden under söger man frem 
for alt at faa de slove med. .. . og det 
gaar trods Möje og Spot fremad mod 
Gennembruddet til Kuudskabens og Lyk-
kens klare Dag. -— 

— Den förste, som lier hjemme gjorde 
Forsöget paa at faa Samfundets Under-
trykte i "Pale, var Lsegen Fredrik Brejer, 
hvis Virksomhed i Begyndeisen af 50'erne 
fremtraadte som en Ijfterdöuning af Febru
arrevolutionen 48. lian paabegyndte en 
Agitation med at udgive forskellige Smaa-
skrifter og et Ugeblad »Samfundets Re
form.» Han tog energisk Parti for Kvin-
deemancipationen, först og frem mest lor-
staaet som Ophjselpningen af de arbej-
dende Kvinders sserlig forkuede Lönnings-
forhold, og i det hele taget for Arbejderstan-
dens Frigörelse fra den frei les aand löse 
Trseldom. Folkeligt Selvstyre — fri og 
faîlles Undervisning — var Hovedpunk-
ter paa hans Program. Til Gennemförelsen 
af disse Formaal trcnkte han sig et Sam-
arbejde mellem Aandens og Haandens 
Msend : Akademikerne og Haandvœrkerne. 

Forholdene fremböd imidlertid ikke 
en tilstrsekkelig gödet Jordbund for Soci-
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alismeu. Den gamle Lavsordning bestod 
endnu; Indförelsen af Frikonkurrencen, h vis 
farlige Fölger Drejer forgceves paaviste, 
maatte til for at berede den ökonomiske 
Revolution Vej. Den socialpsykologiske 
Förklaring af Uimodtageligheden for det 
ny maa desuden söges i Tilfredsheden 
med at have opnaet en fri Forfatning 
— et Surrogat for Friheden! — og i det 
efter den nys endte Krig opstaaede Na-
tionalhad mod Tyskland, som stod det in
ternationale Princip i Vejen. 

Da Drejer var död, löb den svage Be-
vsegelse derfor helt ud i Sandet. Saa korn 
imidlertid Nseriugsloven (57), hvorved den 
fri Konkurrence blev det herskende öko
nomiske Princip: Kapitalen begyndte at 
koncentrere sig mere og mere, Proletaria
tet tiltog i en for de herskende Klasser 
foruroligende Grad. Efter den anden, 
uheldige Krig med Tyskland greb Bour-
geoisiet Lejligheden, mens Sindene var 
slappe og modlöse, til at ivserkssette 
Grundlovsforandringen (66), hvorved Valg-
retten indskrœnkedes og der dsemmedes 
op for de ubemidledes Indflydelse paa 
Lovgivniugen. 

Nu begyndte Misfornöjelsen at ulme 
i Samfundets brede Lag, og da Pariser
kommunen kastede sit blodige Brandskser 
ud over Evropa, fsengede Gnisterne ogsaa 
i vort tröskede Udhus. Medens Georg Bran
des holdt sine epokegörende Foredrag 
paa Köbenhavns Universitet, forkyndende 
Aandsfrihedens Ret mod den romantiske 
Reaktion —• sköd for neden den sociali-
ske Arbejderbevœgelse sit förste kraftige 
Skud i Oprettelsen af en dansk Afdeling af 
»Internationale» med sit verdenserobrende 
Feltraab: Fr oletar er i alle Lande, forener 
Eder! 

Treklöveret Louis Pio, Harald Brix og 
Paul Geleff var Bevsegelsens fornemste 
Ledere. Pio gav med sine Flyveskrifter, 
»Socialistiske Blade af en Arbejder», det 
förste Stöd; lian blev paa den konstitue-
rende Generalförsamling Stormester for 
Internationale; Brix optraadte som Re
daktör af Ugebladet »Socialisten»; Geleff 
foretog en Agitationsrejse i Provinserne 
og oprettede Underafdelinger af Fore
ningen i alle större Byer. 

Der var Liv og Flugt i den fjerde 
Stands Rejsning og Sammenslutning. Den 
vaagnende Bevidsthed om Menneskeret 

gav sig Udslag i betydelige Strejker, livori 
Magthaverne blandede sig ind med deres 
Politi til Gunst for Kapitalisterne. 1 det 
hele taget blev der naturligtvis lagt Be-
vsegelsen alle mulige Hindringer i Vejen 
fra Avtoriteternes Side. 

Imidlertid kunde Partiorganet — »So
cialisten» — gaa over fra Ugeblad til 
Dagblad med Louis Pio som Redaktör, 
(April 72). I Programmet i det förste 
Nummer erklseredes Striden om Rege-
ringsformerne for at vsere en rent inhyr
des Strid melletn Overklasserne om den 
bedste Maade at holde det store arbej-
dende Folk nede paa. Den egenlige so
ciale Kamp stod mellem Mauden med 
Rettigheder udeu Pligter og Mauden med 
Pligter uden Rettigheder. Bladet fordrede 
lige Adgang til Erhverv og Lighed for 
Loven; det fordrede udslidte Arbejdere 
forsörgede af Staten i Stedet for at k astes 
paa Fattiggaarden. Kirken bürde adskil-
les fra Staten, og Religionen erklseres for 
en Privatsag. Programmet var delt i et 
endeligt: Organisationen af den socialisti
ske Stat — og et forelöbigt, som indbe-
fattede de under den bestaaende Ordning 
opnaaelige Reformer. Krig betegnedes 
som Galskab, Nationalhad som Dumhed. 

Der indbödes til et stort Möde paa 
Köbenhavns Fœlled den 5. Maj. Det blev 
imidlertid forbudt, og Natten för arreste
rades Pio, Brix og Geleff under Paaskud 
af at have truet den offenhge Sikkerhed. 
Mödet blev desuagtet afholdt, i hvilken 
Anledning det kom til mindre Sammen-
stöd mellem Arbejderne og den talrig ud-
kommanderede Politistyrke og Soldateske. 
Ved den kort efter paafölgende Grund-
lovsfest i Dyrehaven — h vor Socialdemo-
kraterne sen ere har samlet sig hvert Aar 
paa denne Dag — blev Partiets rôde Fane 
ligeledes forbudt. Inskriptionen: Frihed 
-— Lighe d — Broderskab — skar de lys-
rsedde for sta;rkt i Ojnene. 

Hvor besindig man dog trods alt holdt 
paa at gaa frem, beviser bl. a. Opstil-
lingen af Kandidater til Folketinget ved 
de samme Aar stedfindende Valg. Der 
lagdes netop stserk Vaegt paa, at den hi-
storiske Udvikling ikke kender til Spring, 
og Benyttelsen af den politiske Valgret 
indskœrpedes Arbejderne. Den berömte 
Parole: med Loven eller uden den! för
staas rettelig, ikke som Opfordring til 
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Oprör, men som Henstilling til Magtha-
verne, at de kunde blive tvungne til at 
imödekomme Arbejdernes Krav, om disse 
ikke lod sig opnaa ad parlamentarisk Vej. 

Regeringen, som först havde sögt 
med Politiknipler og Bajonetter at true 
den frygtede Bevsegelse i sin Moder igen, 
slog nu ind paa Arbejdervenlighedens 
Vej: den nedsatte en Kommission til For-
bedring af Arbejdernes Forhold og ud-
sendte Skemaer til Undersögelse af d eres 
Kaar. Men Arbejderne gjorde med Rette 
gseldende, at Kommissionens Virksomhed 
hvilede paa den Betragtning, at Arbej-
deren er en Maskine i Kapitalens Tjeneste 
og kun skal forsynes med det nödvendige 
til de fysiske Krafters Vedliglioldelse. 
Ved et stort Protestmöde betakkede man 
sig for Regeringens Kserlighed. 

Efter 15 Maaneders Varetsegtsarrest 
faldt Dommen over de tre Ledere. Den 
stadfsestedes ved Ilöjesteret til 5 Åars 
Forbedringshusstraf for Pio, 3 Åars d:o 
for Brix og Geleff hver. Internationale 
forbödes. Ved slige brutale Magtsforholds-
regler mente man i sin Dumhed at kunne 
göre det af med Socialismen ! De Herrer 
tcenkte i kke paa, hvor betinget hele deres 
politiske Skakspil staar paa det arbejdende 
Folks brede Ksemperyg, og hvor let alle 
Brikkerne vilde ramle sam men, om det 
bare skuttede en Smnie paa sig. 

Da Internationale var ophsevet, sam-
lede Krsefterne sig i Fagforeningerne. Som 
Fsellesreprsesentation for disse overtog en 
Centralbestyrelse Partiets politiske Ledelse 
og sögte at paavirke Lovgivningsmagten 
til Gunst for socialistiske Reformer, dog 
uden Held. Centralbestyrelsen fortsatte 
»Socialisten» med Bladet »Socialdemokra
ten». 

Grundlovsdagen 1874 fandt den förste 
Procession Sted gennem Byens Gader med 
21 rode Faner. Aaret efter löslodes Pio, 
Brix og Geleff af Fœngslet, idet Resten 
af Straffen eftergaves dem, og overtog 
ätter Ledeisen. Tilslutningen voksede; 
Grundlovstoget dette Aar mödte op med 
over dobbelt saa mange Faner som Aaret 
i Forvejen. 

For at indordne alle Landets Forenin-
ger under samme Organisation som Ho-
vedstadens afholdtes i 1876 en Kongres 
i Köbenhavn. 75 Delegerede mödte 
som Reprasentanter for 55 Foreninger 

med et sainlet Medlemsantal af 7,000. 
Der vedtoges et Program i Overeusstem-
melse med det paa den tyske Kongres i 
Gotha Aaret för fastsatte. Det hedder 
her : 

Arbejdet er Kilden til al Rigdom, og 
hör hele Udbyttet tilfalde dem, der arbej-
der. I det nuvserende Samfund er Ar-
bejdsmidlerne Kapitalisternes Monopol. 
De maa vtere ftelles Ejendom og staa til 
Afbenyttelse for enhver; kun derved kan 
Udbyttet blive retfaerdig fordelt. Det 
maa vtere Arbejdsklassens Vserk at befri 
Arbejdet. Alle andre Klasser er over 
for den kun en reaktionär Masse. Af-
skaffelse af Lönarbejds-Systemet. 

(Vi vil, som man ser, kun ophseve den 
private Ejendomsret til Arbejdsmidlerve 
og aflose den af Bnigsretten; uproduktiv 
Ejendom vil det selvfölgelig i det socia
listiske Samfund saa vel som i det nu
vserende s taa enhver frit for at raade over. 
Man ser altsaa, at kun saare faa vil ram
mes af den socialistiske Ekspropriation 
til Velsignelse for uhyre mange). 

Det danske Arbejderparti virker nor
mest indenfor en national Ramme, men 
er overbevist om Arbejderbevsegelsens in
ternationale Karakter. 

Som Statens Fundament fordres: al-
mindelig, lige og direkte Valgret med 
hemmelig Afstemning til alle Stats- og 
Kommune-Institutioner for Msend og Kvin-
der fra det 22de Aar. Direkte Lovgivning 
gennem Folket. Jndförelse af Etkammer-
systemet. 

Afskaffelse af d en staaende Hser; Ind
förelse af et almindeligt Folkevsern. Af
skaffelse af alle Hindringer for Ytrings-, 
Förenings- og Foisamlingsfiiheden. 

Almindelige Folkopdragelsesinstitutio-
ner, orgauiserede af Staten. Almindelig, 
lige og obligatorisk Skoleundervisning. 
Religionen erkkores for en Privatsag. 

— Et grimt og ondt Program, ikke 
sandt? Eller i hvert Tilfselde et fantastiskt 
og uopnaaeligt, hvad? Og dog smigrer vi 
Socialister os med at kunne ssette det 
igennem. Ja, vi mener eudog, at dets 
Virkeliggörelse vil medföre Udryddelsen 
af forskellige Onder, som man under de 
nuvserende Forhold forgseves soger at 
böde paa med Palliativmidler, f. Eks. 
Drikfseldigheden og Prostitutionen, ikke 
alene den paa Bordellerne, men den i 
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de iFgteskaber, hvor den eue Part har 
solyt sig. Mon ikke Sikringen af den 
ökonomiske Uafhsengighed ved sit Arbejde 
skulle genindsrctte den naturliga Tilböje-
liglied som ene bestemmende i Forholdet 
mellem Maud og Kvinde? Mon ikke den 
skulde kun ne slukke Sorgerne bedre end 
Braendevinen ? Vi gaar saa vidt i Taabe-
lighed som til at antage, at det fuld-
komne Folkeherredömme vil intet vide 
at sige om de barbariske Krige, som er 
Monarkers og Diplomaters egennyttige 
Vaerk. I Menneskelighedîôlelsens friske 
Grönsvser vil Nationalhadets og Broder
mordets giftige Svampe ikke mere finde 
Nseriug. — 

Vi fölger Traaden i Udviklingen : Viu-
tren 1876—77 truede med gennemgriben-
de Arbejdslöshed. I den Anledning sam-
menkaldte Partiet et offentligt Möde paa 
Fœlleden, som talte 50,000 Deltagere, 
og paa hvilket man vedtog en Protest 
mod Regeringens Rustningsplaner, idet 
man fordrede Landets Penge anvendte 
til Ivœrksaittelsen af produktive offenlige 
Arbejder. En saa talrig Folkemsengde 
havde Partiet ikke för stillet paa Be-
neue. 

Da undergik Bevasgelsen imidlertid 
en forbigaaende Svsekkelse, idet Pio og 
Geleff i Marts 77 uform det og under 
aldrig helt opklarede Omstsendigheder 
rejste til Amerika, rimeligvis underköbte 
af Politiet. Denne Begivenhed vakte na- j 

turligvis almindelig Skuffelse og voldte 
Frafald hos dem, der personifieerede Idé- j 
erne i Förerne; men den havde sine 
gavnlige Fölger, idet Arbejderne lœrte i 
höjere Grad end för at tage deres Sager 
i egen Haand og indföre et b red t, demo
kratisk kontrolleret Partistyre istedetfor 
noget som helst Diktatur. Paa denne 
Basis liar Socialdemokratiet da ogsaa se-
nere vokset sig stœrkere end nogeusinde 
för. 

1878 dannedes i Stedet for Central-
bestyrelsen Socialdemokratisk Forbund til 
Varetagelsen af Partiets politiske Ledelse. 
Af denne Förening og af samtlige Fagfor-
eniuger — der selvfölgelig tœller Hoved-
massen af Köbenhavns Arbejdere — vael-
ges ved almindelig Stemmeflerhed et Antal 
Representanter — K ontrahenter — til Af-
görelse af alle Partiets og Bladets Anlig-
gender. En Kontrolkomité har for dette 

sidstes Vedkommende den överste admini
strative Myndighed. 

Under disse paa det mest udstrakte 
»Selvstyre hvilende Former virker Social
demokratiet for Tiden i Danmark. Orga
nisationen er mönstervrcrdig og respekt-
iudgydende. Det er den Faktor, Modstan 
derne er tvungne til först og fremmest 
at regne med i alle ökonomiske An lig-
gender. 

Sammenholdet og Solidariteten mellem 
de socialistisk va kte Arbejdere er rörende. 
Det lsegger sig for Dagen, hver Gang del
ved Strejker og Arbejdslöshed rettes en 
Appel til Kammeraterne om Understöt-
telse til den hensynslöse Kapitalismes 
afmsegtige Ofre. Ved den store Cigarar-
bejderstrejke, ved Lock-out'en mod Smede-
og Maskinarbejderne og ved Arbejdslöshe-
den i Vinter indsamledes ved Smaabidrag 
i Hundred Tusinder af Kröner — saa 
inderlig fölte man de nödlidendes Sag 
knyttet til sin egen. 

Strejker har intet direkte med Socialis
men at göre. De er kun et iSiodvœrge 
fra Arbejdernes Side, naar Kapitalisterne 
under ugunstige Konjunkturer söger at be
nytte Lejligbeden til at skrue Lönnen 
ned. Strejkernes Formaal ec at tvinge 
Arbejdsgiverne til at udbetale den under 
de nuvcerende Forhol d opn aaelige Lönning 
— men selve Socialismens Formaal er jo 
at erstatte det private Lönningssystem 
med det offenlige. 

Politisk staar Socialdemokratiet for Ti
den sammen med Venstre i Kampen for 
Hœvdelsen af de t folkelige SelvstjTe. Ved 
de sidste Folketingsvalg satte Köbenhavn 
sine to förste socialdemokratiske Reprœsen-
tanter ind i Rigsdagen, to af Partiets 
Udvikling sserlig fortjente Msend, nemlig 
Forretningsförer Hor dum og^Skrsedder 
Holm, den sidste med 5385 Stemmer mod 
Regeringspartiets Kandidat Prof. Goos, 
der for at splitte Arbejdernes Stemmer 
havde nedvœrdiget sig til et saa lumpent 
Middel som at oprette et — maskeret 
Anarkistblad. 

Agitationen blandt de usselt stillede 
Landarhejdere drives med Energi og Held. 
Der spändes et. tœt Nœt af Foreninger 
hele Landet over; er den förste Begyn-
delse end hist og her noget spœd endnu 
— Aarhus nar dog sit eget socialistiske 
Organ, »Demokraten», for Jyllaud — saa 
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mindes man JacobisOrd: »Dannelsen af 
den mindste Arbejderforening har större 
Betydning for Fremtiden end Slaget ved 
Sadowa». 

Hvorledes vil den endelige Uvergang 
blive fra den bestaaende Stat til den af 
os tilstrsebte Ordning? Ja, Parlamentaris
men kunde tj ene som Sikkerhedsventil for 
Trykket af de til en given Tid opsam-
lede Samfundskrsefter. Hvis de herskende 
Klasser ikke lukker af for Ventilen, kan 
det hele forlöbe rolig og normalt. Der 
vil da i L öbet af en vis Aarrœkke danne 
sig et socialistisk Flertal i Rigsdagen, 
som med Hjemmel i ordinaere Love kan 
foretage det nödvendige mod det reaktio
näre Mindretal. Gaaende ud fra denne 
Forudssetning er det, vi förer vor nuvœ-
rende lovlydige Politik. Men hvis det 
vordende socialistiske Flertal blandt Be
folkningen ikke linder det naturlige Ud-
tryk og Aflöb for sine Fordringer ad 
denne Vej — ja, da sprœnger kan beende 
Trykket Jvedlen; i de store Stater vil en 
sådan Spraengning upaatvivlelig finde Sted, 
rimeligvis inden Aarbundredets Udgang. 
De herskende Klasser skulde derfor vaere 
lidt forsigtige med at holde for stramt 
igen •' 

Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht, 
Vor dem freien Menschen erzittert nicht. 

(Schiller.) 

For Öjeblikket er vi rigtignok berövet 
alle Midler til ad Forfatningens Vej at göre 
vore Krav g feldende. Ministeriet Estrup 
har slaaet en Streg over den skrevne 
Forfatning; den virkdige Forfatning lader 
man nok vœre at negligere: de 100,000 
Mennesker, som sidst afvigte 5 Juni sam-
ledes paa Köbenhavns Fselled om 150 
Fredens og Broderskabets röde Faner, 
er et Stykke af denne Forfatning, betyd-
ningsfuldere end alle Paragrafer paa Pa-
piret. Social Demokratens Udvidelse, dob-
belt saa stor som noget andet dansk Blads, 
(22,000 Abonnenter), er ogsaa betegnende 
for Danmarks Forfatning. 

Parti-Organet har ved den Maade, 
hvorpaa det redigeres, vidst at hverve 
talrige Venner i den virkelig toneangi-
vende Vernen. Det lader ikke noget Om-
raade af Samfundslivet vsere sig uved-
kommende, men söger — ved Siden af 

at udstede sine politiske Paroler — at 
udlede de med Socialismen beslregtede 
Strömninger i 1 iter;ere og kunstneriske 
Frembringelser. Den moderne Natura
lisme yder os jo et fortneffeligt Angrebs-
vaaben mod det gamle Samfund. Og 
vi staar da ogsaa i venskabeligt Forhold 
til adskillige af de störste Navne i den 
nordiske Litteratur. 

Vi samler i s tedse stigende Antal Kvin-
derne om os. De udgjorde i vört sidste 
Grundlovstog en sseregen, imponeren-
de Afdeling. Deres voksende Selvstœn-
dighedsfölelse giver sig Udtryk i Dan
nelsen af Fagforeninger og i Strejker. 
En saadan kviudelig Strejke finder just 
Sted hos oi i disse Dage, idet V rever
skerne paa Rubens Fabrik i et Antal af 
c. halvtredje Hundrede har nedlagt Ar-
bejdet. De er ubillige _ nok til ikke at 
vile nöjes med — 8 Öre Timeu, naar 
Fabrikanten skovler ind 57 (i Kroner 
daglig ! 

Jeg kan ikke slutte mit Brev bedre 
end med en Anmodning til «Framât's» 
Lseserinder om at stötte deres nödlidende 
danske Söstre. 

Paa Gensyn! 

Köbenhavn, medio Juli. 
C. E. Jensen-

P. S. Strejken er senere éndt. Men 
der gaar mange "\rseversker arbejdslöse 
som Fölge af den — og dem vilde man 
göre vel i at mindes. 

En tidigt fallen. 
Teckning ur verkligheten 

af 

Anna A. 

/rvMi ^ar' ^eu aktade arbetschefen 
vid ett af Skånes större säterier, hade 

just med familj och tjenare inflj'ttat i sin 
bostad, ett stort gammaldags hus, beläget i 
en trädgård, med hasselhäck omkring. 

Så höga rummen voro, och sådant eko 
det gaf, när man talade i den långa korri
doren! 
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Den förste, som välkommnade oss och 
som sökte göra oss hemmastadda med lokalen, 
var en ung man i temligen sliten drägt, men 
med ett förnämt, distingeradt utseende, 

Det låg något öfver lians panna och hans 
mörka ögon, som ovilkorligen drog mig till honom 
— isynnerhet då han sjöng, och det gjorde han 
ofta. Hans röst var klangfull och melanko
lisk. 

Löjtnant Svante kallades ynglingen och 
var en nära anhörig till egaren af säteriet, 
i hvars familj han dock hö gst sällan fick vara 
med. Han var, h vad man kallar afsigkom-
men. 

Och dock, när man såg hans stora vän
lighet mot mig och mina syskon eller hör
de hans vackra sång, föreföll det, som om 
det funnits mycket godt inom honom. Han 
hade ingen på jorden, som tog sig af honom, 
ingen, som bevisade honom en smula kärlek. 
Redan som barn hade han kastats ur föräl
drahemmet och lemnats till rof åt sina lidel
ser. 

Nu fick han sin förnäme slägtings ar-
lagda kläder, hade en plats vid det s. k. 
kammarbordet, der kontorsherrarne och hus
hållsmamsellerna åto — och drack han sig 
någon gång full, uppkallades han på sin rike 
slägtings kammare, der han, som han sjelf 
sade, genompryglades. 

O, att någon kunde slå honom! Han var 
dock så vek, han kunde gråta som e tt barn. 
Min mor talade vänligt och klokt vid honom, 
sade, att det ännu icke var för sent att vända 
om. Min far, mycket upptagen af sina göro-
mål vid godset, sökte också uppmuntra ho
nom till ett arbetsamt och nyttigt lif samt 
bad honom framför allt hålla sig så mycket 
som möjligt från kontorsherrarne, hvilkas säll
skap icke var honom nyttigt, emedan de icke 
åstundade något högre än att få honom att 
öfverlasta sig för att sedan göra sig löjliga 
på hans bekostnad. 

En söndag frampå hösten — så väl jag 
mins den dagen ännu — sprungo jag och 
mina syskon och lekte häst på d e breda träd
gårdsgångarne, då vi fingo höra löjtnant Svante 
sjunga nere vid hasselhäcken, der den bleka 
höstsolen lekte tittut med skuggorna. Vi 
sprungo genast dit, Der fans e tt gungbräde, 
på hvilket vi slogo oss ned bredvid sånga
ren, som vi alla höllo af, jag mest. 

Småsyskonen klättrade upp på hans knän. 
Min mor hade sagt mig, att vi borde und
vika att röra vid honom, det var icke passande 

— och så hade han, så bra han än såg ut, 
sådana stora, stygga finnar i pannan. De 
voro kanske farliga. Men jag vågade icke 
i hans närvaro påminna systrarne om — att 
vi icke borde röra honom. 

Så han sjöng den dagen! Det var icke 
om »liten Karin», icke heller »jag ser på 
dina ögon». Han sjöng Fredrika Bremers 
visa : 

»Fall, frusna snöflock, fall 
Och bädda grafven kall, 
Att jag må blifva gömd, 
Så gömd, som jag är glömd! » 

»Dit ingen moder går 
Att gjuta sorgens tår, 
Och ingen faders röst 
Skall sucka der om tröst.» 

»Och ingen enda vän 
Skall vända dit igen, 
Att på den hvita snö, 
En minnesblomma strö.» 

»Men hon, som var mit /allt, 
Skall gå deröfver kallt 
Med brudgum arm i arm, 
Så öm, så kärleks varm. » 

Ali, vi skola då visst gå dit, tänkte jag, jag 
skall då visst gå dit, och om kvällarne, när må
nen sitter och tittar ned på den stora flädern, 
kring hvilken vi så ofta lekt »ta fatt» med 
löjtnant Svante och på hasselhäcken här, der 
vi så ofta hört löjtnant Svante sjunga, då 
skall jag sörja så, o, jag skall sörja så! 

Jag kände ett rent själsbehof att kasta 
min lilla arm om halsen på löjtnant Svante, 
stryka min tinning mot hans — men så kom 
jag ihåg min mors varning för »finnar.» 

Hvarifrån hade han fått dem, måntro? 
Kanske hade hvarken fader eller moder var
nat honom? Jag tordes icke fråga. 

»Snälla lilla barn!» sade han, då jag lofva-
de, att jag skulle sörja honom — och så 
satte han en alldeles ren, hvit näsduk för 
ansigtet och gret som ett barn, der vi sutto 
på gnngbrädet vid hasselhäcken. 

* * 
* 

En kväll en vecka derefter kom löjt
nant Svante och bad min far att få låna hans 
ridhäst, emedan det samma kväll skulle blif
va sammanskottsbal i M—m,' och kontorsher
rarne anmodat honom att vara ined. 
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»Skall bau nu ibland dem igen, fast han 
borde veta, att de icke vilja honom något godt,« 
sade min far. »De hafva fått för sig, att han 
inberättar allt för husbonden, skvallrar pä 
dem, med andra ord. Han borde sky dem, 
har jag ju sagt honom.» 

»När skalkar locka dig, så följ icke», 
tillade min mor. 

Mellertid fick löjtnant Svante låna hä
sten — och red bort med de öfriga herrar
ne sent på kvällen. 

Frampå morgonen, dagen derpå, då min 
far något senare än vanligt kom hem att äta 
frukost, h vilken alltid intogs i dagligstugan, 
der jag i en vrå hade min lilla säng, 
föreföll han ytterst tyst och nedsl agen. Jag 
låg tyst och låtsade sofva. 

Endast mina föräldrar voro i rummet. 
»Har något ledsamt händt?» frågade min 

mor undfallande. 
»Ja,» svarade min far, och så brast han 

plötsligen i gråt, som dock ick e räckte länge. 
»Svante är död,» sade han. 

»Hvad säger du och hur har det gått 
till?» 

»De voro på balen tills klockan fyra på 
morgonen' I öfverlastadt tillstånd hjelptes 
han på hästen. Sedan de ridit en stund, 
märkte man, att han låg framstupa och snar
kade. Hästen är ju stadig och pålitlig, och 
derför tyckte man det var bra, att karlen 
somnat. Sällskapet beslöt mangrant, att icke 
väcka honom, förr än man kom fram till herre
gården. 

Då hade snarkningen upphört. Svante 
var kall och död och alldeles blåsvart öfver 
hela venstra sidan.» 

Min far snyftade åter, min mor gret. 
Jag hade svårt, vid att beherska mina 

känslor, och knappt var min far gången ut 
till sitt arbete, förrän jag kastade på mig 
kläderna, skyndade förbi mor och ut i träd
gården. 

Jag sprang fram och tillbaka på gångar
ne och sjöng »Fall, frusna snöflock, fall.» 
Jag gick till hasselhäcken, der fullt af bo
finkar kvittrade mellan lötven. Rätt som det 
var, började kyrkans stora klockor ringa, gält 
och ljudeligen. Klangen dallrade in mellan 
de mörka hassellöfven. Det var så svårt, 
det jag käude. Jag skyndade in till mor. 

»År det för honom, det ringer nu,» fråga
de jag? ^ 

»Ja, hvem skulle trott det i går kväll,» 
sade hon. »Stackars barn, ty ett barn var 

han dock, så förderfvad han än var! Ingen 
uppfostran hade lärt honom att kämpa mot 
frestelserna i li fvet. Genom dåliga kamraters 
inflytande föll han tidigt i dryckenskap, och 
en synd blir aldrig ensam — Han var 
i grunden en god natur.» 

* # 
* 

Tre dagar derefter, sedan man långt borta 
i ena kyrkogårdshörnet gräft en graf åt löjt
nant Svante, kläddes kyrkan med blommor 
och grönt. 

Utanför altarskranket vältes ett par lass 
grus, och deröfver sattes de jordiska lemnin-
garna af löjtnant Svante i en svart kista 
med namnplåt och försilfrade fötter. Nu fick 
han vara slägt till slägten. 

Församlingens kyrkoherde förrättade be-
grafningsceremonien. I stället för svart mull 
kastades tre skoflar hvit sand på kistan, 
icke med skofvel, utan med silfversked. Jag 
såg det sjelf. 

Och så gick orgeln med so rglig ton. Man 
sjöng en psalm, som jag hvarken förr eller 
sedan hört sjungas vid begrafningar. 

»När rösten skälfvande och bruten 
Åkallar skapare ditt namn, 
O, sträck mot mig i dödsminuten 
Din hulda faderliga famn.» 

Jag skyndade ur kyrkan, innan man bar 
ut kistan. Jag ville icke se den sänkas ned 
i grafven. Utanför mitt, hem stod jag en 
stund och såg bort i det kalla skylösa blå. 
En skara flyt.tfoglar for i form af en triangel 
högt öfver kyrkan, när det ringde sista gån
gen för löjtnant Svante. 

Literatur. 

Kärlek 
af B ä r g t o r a .  

vjiî|feg skal faa Lov at, henlede »Framåts» 
Lseseres Opmserksomhed paa et Arbeide, 

som fortjener en langt större Opmserksomhed, 
end der er bleven det, til Del Der er et i 
Statten af forrige Aar hos Almkvist og Wik-
sell i Upsala udkommet Drama, betitlet »Kär
lek» af Bärgtora. Det er desvserre saa, at 
ligesaa let som inangen Gang et daarligt Pro-
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dukt, der bserer et kjendt Forfatternavn, kan 
erhvserve sig en talrig Lsesekreds og en ufor-
tjent Opmserksomhed, ligesaa vanskeligt har 
et Arbeide, der i cg for sig selv er hœvet 
over den almindelige litersere Produktions 
Nivaa, at tilkjsempe sig den almindelige Op-
mserksomlied, naar det er saa uheldig at beere 
en Debutants hidtil saa temmelig ubekjendte 
Mserke. Her ligger vel Grunden til at Berg
toras fortrseifelige . Drama i saa snevre Mon 
er tildelt den almindelige Opmserksomhed. 
Thi, saavidt jeg har kunnet folge med, har 
den litersere Kritik, i Sverige i alfald, i de 
mere fremragende Tidskrifter og Blade yderst 
stedmoderligt taget sig af dette Stykke, idet 
den tildels har bevaret en betegnende Taus-
hed, dels faret det over med en Harefod, 
livad der nsesten er vserre. Naar Bergtoras 
Arbeide liar faaet en saadan Skjaebne i sit 
Hjemland, er det ikke at undres paa, at det 
ikke heller i den litersere Verden her har 
lykkes at tilvinde sig stor Opmserksom-
hed. Men alligevel — Stykket har her til
dels tiltrukket sig videre Opmserksomhed paa 
Grund af den fortrseffelige Moral, der gaar 
igjennem det fra Begyndeisen til Enden, og 
det store Tallent, hvormed det, trods enkelte 
Peil, er skreven. Christopher Bruun har saa-
ledes i sit Blad, »Por frisindet Christendom» 
skrevet en Isengre, varm Anmeldelse. Han 
viser heri, at det, som Bärgtora vil have 
paavist i sit Arbeide, er omtrent det samme, 
som Björnson i sit »En Handske» behand-
ler, den ulige og uretfserdige Bedömmelse af 
Kvindens Sedlighedsforbrydelse i Porhold til 
Handens. Thi den Handling, som nu i alle 
retskafne Mennesker ssetter Kvinden ned, 
nedvaerdiger hende saaledes, at hun aldrig 
eller ialfald yderst sjelden kan reise sig 
igjen, den samme Handling, begaaet af en 
Mand, betragtes ined ganske andre Oine og 
har, som Regel betragtet, ingensomhelst Ind-
flydelse paa denne Mands ydre Stilling 
til Samfundet. Dette er ogsaa ganske 
vist et af Porfatt6rindens Hovedmotiver, 
men ingenlunde det eneste, thi hun gaar 
videre, hun paaviser efter min Mening, hvor-
for et saa uheldigt Porhold er opstaaet og 
Bodemidlet for det. Det, som hele Handlin
gen dreier sig om, og det, som er den bevse-
gende Kraft i den, det ligger i det enkle og 
dog saa indholdsrige Ord, hun har givet sit 
Stykke til Titel: Kjœrlighed. Idet jeg forövrig 
vil henvise til Christopher Bruuns veltalende 
Anmeldelse, skal jeg begründe denne min 

Mening lidt nsermere. Dog först maa jeg 
levere et kort Resumé af Stykkets Indhold: 
I Stockholm bor der en fornem Majorsenke, 
der har tre Börn, to Dötre og en Sön, som 
er Student. Majorinden er vandt til at be-
vsege sig i den fornemme Verden og at leve 
efter sin Raug og ikke efter sin Raad. »On
kel Göran», der kun er Bonde, faar da ogsaa 
undgjselde for det, idet han maa understötte 
Enken, ligesom han i sin Tid maatte under
stötte Broderen »Majoren». Majorinden anser 
den ydre Glands og Opretholdelsen af denne 
for Kvintesansen af »high life». Saaledes om
trent er ogsaa baade den yngste Datters og 
Sönnens Opfatning af L ivet. Ikke saa med 
den seldste Datter, Anna; hun er en ung, 
varmt fölende Kvinde, der har en levende og 
urokkelig Opfatning af, hvad der er Ret, og 
som anser det at gjöre Ret for at vaare det 
hojeste Maal, man bör strseve hen til. Hun 
er forlovet med en ung, dannet Mand, Karl 
Lessler, der er anseet for at vsere et yderst 
retskafFent Menneske ined »stserke Retsprin-
ciper» og som finder at »man ikke har Lov 
til at ofre andre for sit Velbefindende, selv 
om det gjalt Livet.» Anna elsker ham in-
derlig med den urokkeligste Tillid til ham. 
Imidlertid har man en fattig Sypige til at 
istandssette den yngste Datters Balkjole. Den
ne Sypige, hvis Navn er Elisabet, lider af en 
uhelbredelig Brystsygdom, men hun maa alli
gevel arbeide med Balkjolen, til den blir faer-
dig. Anna föler Medlidenhed med hende paa 
Grund af hendes Nöd og Sygdom og tilbyder 
hende sin Hjselp. Anna blir da opfordret til 
at besöge hende og der hjemme hos hende, 
faar hun Bekräftelsen paa, hvad hun allerede 
har hört lidt om, at Elisabet har et Barn, 
en tre Aars Gut. Men hun faar ogsaa vide 
noget mere, hun faar vide, at hendes egen 
Porlovede, Karl, er Barnets Pader. I fjerde 
Akt kommer saa Opgjöret med Karl hjemme 
hos Moderen, tidlig Morgenen efter, da ingen 
andre er tilstede. Under dette Opgjör faar 
hun Karl, efter stor Kamp og trods hans 
uendelige Undskyldninger, delvis til at ind-
se den store Bröde, hau har begaaet. Imid
lertid faar man Meddelelse om, at Elisabet er 
död. Nu faar da Anna Anledning til at, op-
fylde Elisabets Önske og at blive en Moder 
for det stakkela moderlöse Barn, der er ble-
ven ladt tilbage i denne Verden uden anden 
Beskyttelse end hende. Hun fordrer nu, at 
Karl skal anerkjende sit Barn og tage det 
til sig. Efter en heftig Diskution ender den-
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ne Slutningsscene med, at Karl erklasrer ikke 
at kunne taga Barnet til sig, thi det er umu-
ligt. Anna bestemmer sig da til selv at tage 
Barnet til sig og, hvis ikke Onkel Göran paa 
Landet vil tage imod dem, at sorge for det 
med sine Hsenders Arbeide, thi hos Moderen 
vil hun ikke vsere, da hun ikke vil forstaa 
hende. Da Broderen forundret spörger, hvor-
for liun ialverden tager Barnet til sig, naar 
ikke Karl vil det, svarer hun: Fordi jeg el-
slcer ham/ Omendskjönt Bedömmelsen af Man-
dens og Kvindens Forsyndelse mod Ssedlig-
hedsloven vistnok er et af de Spörgsmaal, 
som Forfatterinden diskuterer med Interesse 
i sit Stykke og for at faa en skarpere Be-
dömmelse af Mandens Synd, saa forekommer 
det mig dog ikke som Hovedmotivet: Dette, 
synes mig, ligger i det ene Ord: Kjserlighed, 
som Forfatterinden har givet sit Stykke til 
Titel. Hun mener, at Bevseggrunden til alle 
ens Handlinger skal v a: re Kjasrlighed, og, naar 
saa mange Handlinger ere slette, saa er Grun
den at söge i en almindelig Mangel paa den
ne Egenskab. For rigtig at pointere dette, 
liar Forfattarmden kun ud styret en eneste 
Person i Stykket, den varmtfölende Anna, 
med denne Egenskab, medens de andre ere 
mere eller mindre Egoister, representerende de 
forskjellige Klasser inden dette Totalbegreb. 
Det er den segte Kjserlighed, som ska l gjöre, 
at en Mand ikke kan gaa hen og styrte, en 
elsket Kvinde »i den dybeste Elendighed,» og 
i ethvert Faid har man begaaet et Feiltrin, 
saa er det en Nidingsdaad at förlade den 
stakkels Kvinde, staar man end aldrig saa 
höit paa den sociale Stige. Endvidere er det 
den rigtige Faderkjserlighed, som skal gjöre, 
at en Fader aldrig kan förlade sit Barn. 
Men det er jo et usegte Barn, siger Karl. 
Nei det er intet uaegte, det er dit levende 
Billede, men det er du, som er en usegte Fa
der, svarer Anna, og Forfatterinden viser der-
ved tydeligt sit Standpunkt i denne Sag. Og 
den rigtige Hustrnkjserlighed er endvidere re-
presenteret i Anna, der af Kjserlighed til sin 
Forlovede, til sin tilkomne Mand, tager hans 
Barn til sig. »Hvorfor?» spörger Broderen. 
s Fordi- jeg elsker ham! » Det er denne Kjser
lighed alene, mener Anna, som giver hende 
Kraft til at foretage et saadant Skridt. Det 
kunde vsere meget mere at skrive om dette 
Stykke, det faar imidlertid vsere nok, jeg kan 
knn anbefale det paa det varmeste til Theat-
rene, Susjettet er dramatiseret med saamegen 
Tallent, Replikkerne faider i Regien saa let 

og godt og Bygningen er idet hele taget saa 
fuldkommen, at det sammen med den fortrsef-
felige Handling bör vsere et S tykke, som hvil-
ket som helst Theater kan opföre paa Re-
pertoiret, Publikums Tilslutning kan vist un
der Forudsaetning af et tilfredsstillende Spil 
paaregnes paa Forhaand. »Kärlek» har den 
Egenskab, at det ogsaa ved Gjennemlsesning 
gjör et meget behageligt Indtryk. Det skul-
de glsede mig, om disse Linjer kunne bidra-
ge til, at Bärgtoras Kärlek blev omfattet med 
mere Interesse. 

Ulrik A. P. Christiansen. 

Kristiania i augusti 1886. 

Om efterklangs- och indigna-
tionsliteraturen i S verige. 

j l  (7 - ->  

i Kebsen har mycket på sitt samvete ; —v hade 
(gr, han bara ett ögonblick kunnat ana, att 
hans käcka Nora skulle bli moder till en 
sådan härskara af moraliskt förfördelade och 
undertryckta damer, så tror jag, att han till 
hvad pris som helst låtit henne stanna i sitt 
»Dukkehjem» och dras med mannen, så godt 
hon kunnat. Dernäst är det Otto Benzon, 
som får bära ansvaret. Håren skulle, resa 
sig på hans hufvud, om han visste, hvilka 
följder hans muntra »Skandales har dragit 
öfver den teaterbesökande Stockliolmspubliken. 
Afton efter afton vackla ett par stackars för
förda offer öfver tiljorna i »Nyan» och »Dra-
matiskan», och eländiga manspersoner med 
erotiska tendenser och ohjelpligt förmörkade 
moralbegrepp stukas till jorden under paten-
terade slutrepliker. Ja, är der i Danmark 
någon högerman, som har lust att taga en 
riktigt raffinerad hämd öfver utfallen i »Pro
visorisk», så skall han bara stappla upp för 
herr Benzon alla fru Agrells dramer — en-
akts, tvåakts och treakts — plus fru Bertel-
sons »Efterspel» och Bärgtoras »Kärlek — 
och kan han tvingas att läsa igenom dem, 
följa sin egen Karen genom alla namnförän
dringar och förvandlingar ända in i tredje 
och fjerde led, tills hon blir färglös och af-
bleknad som en skugga, så tror jag nog den 
kvicke skämtaren skall känna sig grundligt 
ångerfull och ohygglig till mods. 
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Det är, som sagdt, blott i Sverige denna 
slags efterklangsliteratur florerar. Man skulle 
tro, att de svenska lierrarne, om de än voro 
några rena vidunder af moraliskt förderf, vid 
det här laget skulle blifvit helt och hållet 
omvända, bara af ren förskräckelse för att 
icke kunna sätta sin fot i en teater utan att 
strax en eterisk och förädlad gengåugerska 
från deras egen förmodade förtid, förebrående 
stirrar emot dem bakom ramplågorna. 

Fruarne äro värst. Snart kunna de icke 
berga sig smekmånaden ut, förrän de skrifva 

[ en eller annan liten novell, eller åtminstone 
i en liten dramatisk situation — bara en liten 
t en, på femtio sidor — med han och hon på 
i hvar sin sida om ett nattduksbord, och med en 
I slutreplik, som ined sina två eller tre rader 
I obarmhertigt blottar samhällets hundrade lög

ner ocli missbruk och för den uppskakade 
I läsaren öppnar ett oändligt perspektiv af oför

rätter och elände. 
Herre Gud, det är naturligtvis sant allt, 

livad de säga — samhällslagarne äro allt för 
milda mot mannen och allt för stränga mot 
kvinnan — men nu veta vi det ju alltsam
mans. Det faller icke längre någon normalt 
begåfvad menniska in att neka, alt en kvinna 
som Karen liar ojämförligt mera sedligt värde 
än både v. Ahnskjold och Etatsrådinnan —-

i denna sak är mau redan teoretiskt öfverens 
! oin — och längre än till teori kunna vi då 
I väl icke vänta att komma för det första. Ib-
[ sens järnhand drog så starkt i stormklockan, 
I a tt till och med de döfvaste måste vakna; 
I Ott o Benzon syltade så väl in problemet i 
Ii  «Brandêro» och attiskt salt, att han med 

lätthet fick de bittra pillerna att gå i folk 
i och lockade kälkborgarne att skaka jiå huf-
[ vude t och gapskratta åt sin egen inskränkt-
f het och begreppsförvirring ; — och fru Ed-
[ gren ändtligen gaf fonn och uttryck åt kvin-
I nornas egen berättigade indignation. Men nu 
är det sagdt. Det är dryftadt i hvartenda 

i hus på talarestolar och i balsalonger, och hvar 
t enda fördomsfri menniska med klar tankegång 
ger naturligtvis dessa kvinnor rätt. Det är 
sagdt — låt nu den, som vill och kan, handla 
i frågan. Det är sagdt — låt oss då ändt-

! ligen slippa att oupphörligt höra det om och 
I om igen. 

Eller inse de icke dessa damer, som alla 
mera äro besjälade af ädelt nit för kvinno
frågan, än egentligen utrustade med någon 
större literär begåfning, att ju mera man brå
kar med och omsäger denna sak, desto star

kare skall reaktionen bli, ja, att de rent ut 
riskera, att alla deras verkligen goda bemö
danden dränkas i böljor af skratt. Ty att 
en reaktion skall komma, det är der icke 
längre fråga om, eftersom den redan har bör
jat. Naturligtvis kan det sägas mycket om 
verldens dålighet — det är icke tvifvel om 
det —- men det är nu engång ett så svår-
liandterligt, jag skulle vilja säga »personligt» 
ämne, att det alltid får behandlas med var
samhet och framför allt med klokhet. Och 
roligt är det då icke precis heller i längden, 
det kan då ingen tycka. Genom att på detta 
sätt allt framgent, i så starka —- och nästan 
alltid de samma — ord ohejdadt ge fritt 
lopp åt sin indignation, komma de ärade da
merna att mot sig framkalla männens indig
nation, hvilken så i sin ordning kommer att 
alstra en literatur. Denna kan bli farlig, då 
ämnen ej äro svåra att finna — sällan är 
det ju den enes skull att två fela —- och 
då motpartiet dessutom förfogar öfver bra 
mycket skarpare pennor än kvinnorna. — 
Man kan ej vänta, att männen — om de 
än medge, att det på det hela är rättvist — 
i all evighet skola tåla sig med att bli stälda 
i skamvrån och skrupensade upp som skol
pojkar; —- uppslaget till reaktionen ärredan 
gifvet, Strindberg liar skrifvit »Giftas». 

Jag vet, att den, som säger detta måste 
bränna sina skepp och bereda sig på det vär
sta, ty allt, livad som angår vår heliga, in
hemska problemlitteratur, det törs man ju al
drig säga ett. ord emot, så vida man vill an
ses för en person med fosterlandskärlek, hög
re intressen och nobla principer. Jag sä
ger icke heller något emot — Gud bevare 
mig väl! — Nej, men jag påpekar bara med 
allra största intresse för »saken», att när 
öronen väl vant sig vid veropen från »de 
Stummes Leir», göra de också mindre intryck. 
När ett problem engång blifvit så dryftadt 
som detta, så har det spelat ut sin roll i 
literaturen, och den författare, som i det 
oändliga blir vid att behandla det, blott för 
att få ge uttryck åt sin egen indignation — 
den riskerar att i stället för intresse för sa
ken väcka ledsnad, ja, ovilja, ty — tous les 
genres sont bons, hors le genre ennuyeux. 

Stella Kleve. 
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Fri. 
Sxftvem är den bleka kvinnan der vid vägen, 

Som hvilar uppå renen, när som I 

Just uti vagnens varma njutning ägen 

Er fröjd, då ystra hästar dra förbi? 

Jo, nödens, brottets usla barn, den arma, 

Hon är ; men dock en men'ska liksom I. 

O, du som äger hem, o dig förbarma, 

Att hon ej mer må vara fogelfri! 

I tanken låter hon nu flydda dagar 

Få dyka upp igen i kvällstund sen. 

Det värsta minnet ännu blodet jagar 

Till hjertat, krossadt re'n för längese'n. 

Hvad rysligt minne just den sommmarkvällen, 

Då alt var ljus, var glöd, var harmoni, 

Att i den mörka, tysta, kvafva cellen 

För år — ja, kanske lifstid, instängd bli! 

En annan tafla ock för tanken hägrar, 

Så skiljd från mörkret, liksom dag från natt, 

På bleka dragen minnets glans sig lägrar, 

Och blicken är ej mer så svag och matt. 

Det kärleks hågkomst är, som lifvar dragen. 

O, huru kort den var, men huru skön! 

Hon än kan känna utaf hjertat slagen, 

När som han hviskade sin kärleks bön. 

Men se'n, när böner icke hördes ljuda 

Till henne mer, kom mörkrets dolda makt 

Att henne lindring uti kvalen bjuda, 

När verlden endast hade dom — förakt. 

En trogen maka, vaksam mor, den arma 

Sig lofvat att för vän och barn förbli! 

•Men när ej någon ville sig förbarma, 

Då bristen blef för stor — var det förbi. 

Det späda barnet ville hon mot nöden 

För alltid skydda, sinnet blef för tungt; 

Och derför gaf lion' det åt säkra döden 

I hafvets vågor, se'n blef hjertat lugnt. 

Men då i kvalda nätters tal så långa 

Den svaga, arma till besinning kom, 

Hur har ej hon liksom de många, många 

Af likar velat gjort det gjorda om! 

Nu är hon fri, den menskligt starka lagen 

Har slutat straffa, men dock henne blott. 

Ty honom, af hvars svek hon blef bedragen, 

Har verlden gifvit lyckligare lott. 

Fri! Huru härligt klingar ej det ordet 

För många; men för henne hån det är. 

Ja, nästan hatadt är det henne vordet: 

Ej hem hon eger, fjärran eller när. 

I'ar da. 

E p i g r a m .  

i. 

.vif, T varför gror missnöjet väl i kärlekens 
1. -i- bördiga jordmån? 

H varför är mången som gift icke rätt nöjd 
med sin lott? 

Derför att kärleken ej var den evigt strå
lande stjernan, 

Endast en snabb meteor, flammade till och 
— försvann. 

II. 

Lögn, att slafvar ej mer i fäderneslandet vi 
hafva! 

Ser du ej sprätten, som fräckt kråmar sin 
lea figur? 

Eller den pyntade dam, som tillgjordt på ga
torna trippar, 

Troende vackert, hvad blott vittnar om brist 
på förstånd? 

Säg, är ej sprätten en slaf och damen en 
verklig slafvinna? 

Böja ej begge till skam nacken för nyaste 
mod? 

V—m. 



F r  a m à t .  15 

När och Fjärran. 
En skandinavisk förening bildades under det 

nyligen afhâllna filologmötet i Stockholm. För
eningen vill verka för omändring i språkunder
visningsmetoden. 

* * 

"Svea", heter en ny, illustrerad veckotidning, 
hvilken kommer att ges at frän Stockholm i bör
jan af september. Tidningens redaktör och an
svarige utgifvare är literatören hr Frithiof Hell
berg. 

* * 
« 

Fredskongressen i Genève, som skall hällas 
I den 10 instundaude september, kommer att be
handla åtskilliga frågor af stor vigt. På upp-

I maning af de stora engelska fredsföreningarna 
I har professor Leone Levi utarbetat ett utförligt 
förslag om internationella skiljedomstolar. Åt
skilliga framstående euoropeiska och amerikan- ' 

1 ska vetenskapsman och politiker ha afgifvit ut-
I låtanden rörande detta förslag, som ursprungli-
I gen var ämnadt att framläggas på en kongress i 
I Haag, hvilken emellertid blifvit uppskjuten. En 
I krets af fredsvänner i Paris har uppställt ett 

motförslag, och presidenten för den internatio
nella freds- och frihetsligan, Lemonniet (i Faiis), 
har brefväxlat med den danske folketingsmannen 
Fr. Bajer om ett tredje förslag, som skall fram
läggas på kongressen i Genève, derest det gillas 
af den internationella freds- och frihetsligans 
fctyrelse. Dessutom skall kongressen äfven be
handla frågan om neutraliserandet af Bosporen 
och Dardanellerna. Aftonbl. 

•i» $ 
* 

I)en första kvinna, som invalts i en konst
närsjury i Norge ar målarinnan fröken Harriet 
Bacher. Hon invaldes i juryn i Kristiania med 
anledning af tafvelutställningen i Bergen. 

* .-c 
# 

Kvinliga smeder, i en fabrik och smedja i 
Köpenhamn komma flera af de manliga smederna 
att i den närmaste framtiden ersättas af kvinnor, 
som skola utföra det lättare arbetet med maski
nerna. Man har under loppet af det sista året 
janställt försök med tre dylika kvinliga smeder, 
och ehuru dessa för närvarande icke hafva sys
selsättning, då fabriken saknar arbete för flere 
af maskinerna, lyckades försöket dock så väl, att 
inan ämnar upptaga det i s törre skala, så snart 
jfabrikens fullständiga verksamhet återupptages. 

Vårt Land. 
« « 

* 

Engelska prestorskapet börjar understödja 
socialismen. Engelske andlige hade för icke län
gesedan ett möte för att rådslå om det bästa so
cialistiska systemet. Ordf. rev. Headleam beto
nade i sitt inledningstal, att socialismen voro be-
Irättigad. Socialismen hade sin rot i kristendo
ms n, som predikade gemensamhet och jemlikhet 
äfven med afseende på det jordiska goda. 

# * 
* 

Verldens minsta tidning lär utgifvas i den 
mexikanska staden Guadalaxara. Bladet bär 
namnet »El Telegrama« ocli utkommer en gång 
i veckan i ett format af 8X13 centimeter. En 
af dess hufvuduppgifter är att i så koncentrerad 
form som möjligt meddela sina nyheter. Tid
ningens karakteristiska valspråk lyder: »Föga 
halm och mycket kärna>. 

Vårt Laud. 
» 

* * 

Ett godt exempel. Nyligen tilldrog sig i Pa
ris följande: En ung fransyska, fröken Chesnot, 
skulle till att ingå giftermål med en herr B., 
men svarar på frågan: »Vill ni taga denne herr 
B. till er äkta man?» ett ljudeligt »nej». 

Stor förvåning och undran bland bröllopsgä
sterna! Hvad vill det här säga? Brudgummen 
mumlar något för sig sjelf och undrar också, hvad 
det skall bli af. Han kommer att tänka på, att 
svärmodern är skyldig honom 560 francs, och 
tror, att det är hon, som öfvertalat dottern till 
att skandalisera honom på det här sättet. Så 
fort ske kan, stämmer han svärmodern. 

Sedermera uppmanad att framlägga skälen 
för sitt handlingssätt, yttrade sig den unga flic
kan sålunda: 

»I sista ögonblicket erhöll jag ett anonymt 
bref, som underrättade mig om, att herr B. hade 
en älskarinna och ett barn. Jag talade om det 
för honom, innan vi giugo till rådhuset. Han 
svor på, att det var en lögn. Jag trodde honom. 
Men hur förvånades jag icke, då en kvinna när
made sig mig i s amma stund, jag steg in genom 
rådhusdörren, och begärde några minuters en-
skildt samtal. 

Hon sade mig, att hon var herr B-s älska
rinna, och att han på ett nedrigt sätt öfvergifvit 
henne. Hon visade mig det lilla barnet, hon 
bar på armen. Det var icke att misstaga sig på. 
Barnet liknade min trolofvade drag för drag. 
Min harm var obeskriflig. Att jag väntade med 
att säga något, till dess vi stodo inför borgmä
starn, kom sig deraf, att jag ville det skulle bli 
allmänt veterligt, att det var jag, som vägrade 
ingå äktenskap med nämde herre, och inte tvärt
om. Jag skulle annars lätt nog ha blifvit utsatt 
för förtal. Jag anser mig icke ha gjort något 
illa dermed.» 

* « 
* 

Kvinnofrågan i Preussen. »Aftonbladet» be
rättar, att man från Berlin till »Kölnische Zei
tung» meddelat, att kvinnor icke skola ha till 
trade till något preussiskt universitet, vare sig 
som studentskor eller åhörarinnor. 

* • 
* 

»Hemmet för mödrar» i Paris, det första i 
sitt slag, upprättadt af »Filantropiska föreningen», 

! invigdes den 8 juni detta år, 
Det är en tillflyktsort, afsedd att mottaga så

dana stackars hjelplösa kvinnor, som lemna barn-
bördshuset. Den anspråkslösa byggnaden, belä
gen på höjderna af Montrouge (201, Maiiiegatan), 
är omgifven af en trädgård. Der finnas endast 
två våningar med ett fyratiotal sängar. Men så 
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är det också blott ett försök. Kvarteret är sundt 
och luftigt, och de små rummen äro så snygga 
och ljusa, att vistelsen i dem icke bör kunna 
vara annat än tillfredsställande. 

För migra arbctsökande engelskor grundades 
1872 ett hem af miss Ada Leigh, hvilket efter en 
nyligen gjord beräkning mottagit 4,000 unga 
flickor. 

» « 
* 

De af Berlins arbeterskor, h vilka, organise 
rat sig i en förening, e ga tvänne tidningar tijl 
sitt förfogande. Den ena, »Die Frauenzeitung" 
(Kvinnotidningen), utgifves i Berlin. Den andra, 
»Die Staatsbürgerin• (Medborgarinnan), hvilktn 
redigeras af grefvinnan Guillaume Schak, utgif
ves i Offenbach. 

* * 
* 

'Sluten, »less ursprung, natur och ändamål» 
är titeln på en för icke längesedan utgifven bok 
af dr. Albert Kenard (Paris). 

Med sin »vetenskapliga politik», hvilkeu stö 1 

der sig pä den sanna filosofien och ej på den 
»puerila metafysiken» och hennes syster, den 
högtsväfvande teologien, och förkastande Rous-
seaus läror, kommer författaren bland annat till 
följande slutledningar: nödvändigheten af, att det 
blir enkammarsystem, att stat och kyrka skiljas 
från hvarandra, och att den »vetenskapliga socia
lismen, intar kapitalismens plats. Det ganska 
vidlyftiga inlägg, förf. gör i frågan om kvinuans 
rättigheter, andas en stark och genomträngande 
logik. 

* * 
•Ü 

Hos domaren. En kvinna, bläslagen af sin 
man, begär skiljsnieesa: 

— Hör på min goda fru — s äger domaren, 
som vill medla, — gå hem och kom sedan till
baka igen med er man, han är ett godt hjerta! 

— Mycket möjligt, men ett hjerta, som slår 
för hårdt! — 

& * 
* 

»Le droit des femmes» berättar: I Remy 
(distriktet Compiègne) dog en kvinna under miss
tänkta omständigheter. 

Polismyndigheten lät liket undergå medico le
gal besigtning. Det visade sig då, att kvinnan 
dött af fosterfördrifning. ltyktet utpekade en 
hustru Briet i grannkommunen Arsy såsom brot
tets egentliga orsak. Hon stäldes inför rätta 
och erkände, att hon samtidigt lemnat sin hjelp 
till många andra af ortens kvinnor, hvilka med 
fruktan motsett hafvandeskapet. Hon angaf elf-
va, hvilka genast togos i fängsligt förvar. De 
voro nästan alla gifta, hustrur till allmänt kända 
landtbrukare der i trak ten. 

Man motser ännu flera arresteringar. Hustru 
Briet lär ha skaffat s ig en riklig utkomst genom 
sitt skändliga yrke. Hennes brott lära vara oräk
neliga. Också har man iakttagit, att medeltalet 
barnsbörder märkbart minskats i Arsy och dess 
omgifningar. 

Saken, som kan ha smärtsamma följder för 
många familjer, och hvars alla utgreningarännu 
äro okända, förorsakar en häftig rörelse bland 
befolkningen. 

* * 
* 

Kvinliga handelsresande. En firma i Berlin 
(manufaktur- ocli linnevaror) använder kvinliga 
handelsresande, hvilka med mycken duktighet 
underhandla med köpmännen och göra goda af
färer. 

* » 
* 

Rösträttsfrågan i England. Den 5 dennes 
uppvaktades parlamentsledamoten mr Woodall 
af en deputation af föreningen för kvinnans röst
rätt, som anhöll, att han måtte framlägga sitt 
förra förslag till f örmån för k vinnans rösträtt vid 
det. nu stundande parlamentet. Mr Woodall lof 
vade att göra detta. Aftonbl. 

Gudsdyrkan. Närmaste by intill grefve von 
Moltkes landställe Creisau, heter Gräditz. Kyr
kan der har af grefven, sin patron, fått två 
vackra klockor med följande inskrift: »Fält
marskalken, generalen von Moltke, Creisau. Gjut
na af franska Kanoner. Tagna från fienden ge
nom tysk tapperhet 1870 och 1871 af kejsar Wil
helm. Skänkta till fältmarskalken grefve von 
Moltke. Helgade till Guds ära för att ringa 
frid». 

I N N E H A L L :  C .  E .  J e n s e n :  Socialismen i 
Danmark. — Anna .1.: En tidigt fallen. — Lite
ratur. — Stella Cleve: Om efterklangs- och indig-
nationsliteraturen i Sverige. — Uarda: Fri (poem). 
— V—ni: E pigram. — När och Fjärran. — 

Red. af Alma Åkermark. 

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

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

D. F. Bonniers Boktryckeri, Göteborg. 



Till I redaktionen insända Tid-
I ningar och Tidskrifter: 

Vr4'erclaiicli. Tidskrift för ungdomens målsmän 
i hem n och skola. Utgifvare : » fJf fen och Lars Höker-
berg. Utgifningsort : Stockholm. Haft. 3 innehåller: 
En li la timlärares tankar om latinundervisningen, af 
P. G.T. Lyth. — Om Jefvande materiel för undervis
ning i naturalbistoria, af N. G. W. Lagerstedt. — 
Om d de gymnastiska metoderna, af Gustaf Nyblœus. 
— On)m betyg, af .4. Tillägg dertill, af H ed. — H vad 
säga latinares och realisters betyg? Af L. Ribbing. 
— »<>Om undervisningen i nyere sprog», anm. af I. 
A. LLundell. 

FFolketg Tidskrift. N;r 4 innehåller : T. 
Holmmberg: I dagens religiösa frågor (forts). — Ett 
besökik på en engelsk farm. — C. Hrg., öfvers.: Kloc
kan t slår, sång med noter. — H. Tisell: Om jordbru
kets j kreditförhållanden, (forts.) — Politik och kri-
stendidom. — Huru bör ett på ladugårdsskötsel base-
radt t jordbruk bedrifvas. — m. m. 

Mïy Illustrerad Tidning. N:r 34 innehål
ler: Illustrationer: Ludvig den I af Portugal. — 
Frånln lifvet i myrstacken • Teckning a f A. L. Clement. 
— 1 Bilder från Bostad i Skåne. Tecknade af Ellen 
Jolinin. — Från Nytorgstrakten på söder i Stockholm. 
Teck'kning af O. Keen. — Text: Portugal och dess 
nuvararande konung. Af D—r. — Lärarinnan (Slut.) 
— 1 Min genie. Poem af P. R—s. — En tuppfäktning. 
Efterer Edm. de Amici. — Ur lifvet i myrstacken. — 
Baststad i Skåne. Af I. — Från utkanterna af Söder. 
— 1 Ett jcigtäfventyr i Brasilien. — Teater. A. G—g 
N. C Om hvart annat. — Schack. — Eran den literära 
och l konstnärliga verlden. 

i Svensk Läraretidning. N:r 34 innehål
ler : • Från en resa i Norge. Af P. Lagerblad. •— 
Lurunds stifts 20:de folkskolläraremöte. — Stockholms-
orteiens lärareförenings skolmöte . — För dagen: Ökade 
kuninskaper. — Notiser, m. m. 

Insända böcker: 
Anvisning i skovliusholdning naer-

muest til brag for skovskoler, land-
brirngskoler og skovejere. Af I. A. Krog. 
Chmristiania. Tryckt hos Hanche & Co:s bog og no-
detstrykkeri. 

Äogle Trtek af Harmonien i Aatu-
reien. Af I. B. Barth. Christiania. Forlagt af ^4 /6. 
Caiammermeyer. 

Svensk Ordlista för Kättskrifning, 
enlaligt o. e. Prof. A. Freudenthals Rättskrifningsliira. 
Utftarbetad af G. A. Åberg. Helsingfors. G. W. Ed-
Iwunds förlag. 

Lampor och LamptilMör 
kupor, glas, vekar, m. m. 

Gaskupor och Gasglas 

Salongsfotogén (Astralolja) 

Rysk Nobelfotogén 

Ryska lampglas 

till billigaste p riser u ti 

Oscar Otto Meyer's 
L a m p b u t i k  

38, Norra Hamngatan 38. 

C. J . Lindahl & Co., 
Hörnet af Kors- & Kyrkogatorna. 

Spécialité: 

Klädningstyger. 

Kam Tsun Ä kta T héer 
à kr. 1.60, 1.80, 2.00, 2.20, 2.50, 

2.80, 3.00, 3.40, 4.00, 4.50, 5.00 

per skålp. Frukost-Thé, en 

en utmärkt blandning à 2.20, 

Grus-Thé flera sorter. 

August Ekström, 
G ö t e b o r g .  

Théhandel, Kungsgatan N:r 36. 



Framåt, 
Göteborgs Kvinnoförenings tidskrift, som utkommer den 1 & 15 i kvarje månad, kostar från 
1 Juli till årets slut endast 

1 kr. 75 öre. 
Helt år: 3.50; postarvode: 35 öre för helår, 20 öre för halfår; lösnummer: 25 öre. 
Prenumeration kan ske å alla postanstalter inom Skandinavien, Danmark och Finland 

samt i boklådorna. 
Tidningen håller sina spalter öppna för uttalande af olika meningar, rörande såväl 

kvinnofrågan som öfrige sociala spörsmål, samt innehåller dessutom alster af skönliterär art. 
Bidragande äro: Viktor Rydberg, Anne Ch. Edgren, Carl Snoilsky, Anton Nyström, Math. Roos 
Georg Nordensvan, Hellen Lindgren, Ola Hansson, Axel Lundegård. G. af Geijerstam, Ernst 
Ahlgren, Ave (Eva Wigström), Amanda Kärfstedt, Cecile Göhl, Ellen Fries, Ellen Key, Ev 
Brag, Helene Nyblom, Claes Lundin, Robinson, Johan Nybom, Oskar Levertin, A. F. Åkerberg, 
Anna A., Jonas Lie, Kristoffer Janson, Irgens Hansen, Margarethe Vullum, Kristian Gloersen, 
Alvilde Prydz, Herman Bang, U. E. Berner m. fl. 

Bidrag af norska och danska författare införas på originalspråket. 
Yidliäftadt annonsblad medföljer som omslag. Annonspris 20 kr. för sida; del 

af sida, motsvarande del af pris. 
Göteborg i Juli 18S6. 

REDAKTIONEN. 

Sjöförsäkrings-Aktiebolaget 

OCEAN 
i Göteborg 

afslutar försäkringar mot sjöskador å varor, å 
kasko. äfvensom försäkringar mot förluster å 
hodmerier, Trakter, f raktfdrskotter. l aiMltraiisporter 

m. m. till billiga premier och på liberala 
vilkor. 

Kontor: Lilla Torget N:r 6. 


