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5 di 

a 

Ernst 

I. 
Hans kropp var af sârnad härjad, 
Och stämman, den sköna, bruten, 
Och kinden som bly var färgad, 
Och handen i stelkramp knuten; 
Men alltid när dödens lie 
Vid sängen blänkte, 
I moderligt sköte sitt hufvud 
Han skälfvande sänkte. 

Och när i timglaset sanden 
Den understa halfvan täpte, 
Och döden fattade handen 
Med taget, som aldrig släpte, 
Af ångest det sken i ögon, 
Som börjat brista, 
Och »mor», det var ordet som hördes 
I sucken, den sista. 

Det var kan hända ej döden, 
Som plågornas rof förskräckte, 
Men tanken pä framtidsöden 

*) »Lifvcts herre», en i fornägyptiskan ofta 
förekommando benämniug på sarkofag. 

BCII. *> 

Arpi. 

Helt säkert dess bäfvan väckte, 
Hvad skulle hans ögon möta, 
När sömnen slutat? — 
Här. visste han alltid mot sängen 
Hans moder sig lutat. 

II. 

Om mänskan fått lifslängd pä tusen år, 
Sä skulle nog världen stått, som hon står, 
Ty gubbar, som vissnat till kropp och själ, 
Ha ständigt sökt stena den sanning ihjäl, 
Som stampar på tidens afgud 
Med skonslös och kättersk häl. 

III. . 

Det nämnes i sagan en konung, 
Som offrade söner sina 
Blott för att själf få slippa 
Dödens fruktade pina. 

Ej skola, som Ane, hin gamle, 
Vi offra barnen, de kära, 
Blott för att själfve slippa 
Mäjas af dödens skära. 
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Men gärna i grafvarne stiga, 
Om endast vi veta kunna: 
Lifvet vill större lycka 
Barnen än fädern unna. 

IV. 

Vi skulle en dag i skolan 
Läsa om mänskans kropp; 
Vaktmästaren från museet 
Hämtat skelettet opp. 

Jag kunde ej, som de andra, 
Grina och vara kavat, 
Tänkte pä Elin, den kära, 
Hungriga maskars mat. 

Strålande ögonen borta; 
Spär ej af näsan fm; 
Läpparne slitits frän munnen, 
Svällande, röd som karmin. 

Och handen, smekande fordom 
Ömt, som barnet sin mor, 
Strök mig med isande fingrar, 
Skarpa som kattens klor. 

V. 

Har du hulpit din nästa, som råkat i nöd, 
Har du delat med honom din dryck och 

ditt bröd, 
Har du dyrkat frihetsgudinnan 
Af hela ditt hjärtas glöd 
Och varit för rätt och sanning 
Ett aldrig sviktande stöd; 
Dä skall du utan att klaga 
Se natten, den eviga, draga 
Sin tjocknande skugga för ögon, 
Som älskade solljus och vår, 
Känna din brännande panna 
Isas vid kyssar af döden, 
Märka, hur ådrornas flöden 
Svalna, stelna och stanna. 

„G i f t as . "  

ANDRA DELEN. 

Den svenska kritiken har näppeligen 
mera eklatant ådagalagt sin oförmåga att för
stå och bedöma från den rätta synpunkten 
Un gent emot hr August Strindberg och 

hans produktion. Det är ett genoingående 
drag hos kritiken här hemma, att den fäller 
domar ut från en dogmatisk ståndpunkt i 
st. för att se literaturverket i dess sam
manhang med författare-personligheten och 
gifva en psykologisk förklaring. Dessa al
lena saliggörande dogmer möta öfverallt. Fram
för allt ha de svenska kritici en afgjord be
nägenhet att lemna det estetiska och psyko
logiska åt dess värde såsom något under-
ordnadt och mindre väsentligt, för att istäl
let hålla sig till det praktiska och moraliska, 
innehållet, syftet, tendensen. Man förlåter 
gerna, att en bok är fullkomligt värdelös i 
konstnärligt hänseende, blott den bäres af 
»en sund lifsåskådning» eller »en ren grund
tanke», vill n ågonting reelt, påtagligt. Följden 
har blifvit, att man håller på att sänka skön-
literaturen till diskussionens och polemikens 
nivå. Man betraktar hvarje skönliterärt arbete 
såsom ett »inlägg» och dömer det i överens
stämmelse härmed. Derför har det också 
blifvit möjligt för den ena lilla grodan efter 
den andra att blåsa upp sig till imponerande, 
innehållstom storlek. Man presenterar ett 
par slagord om de stora spörsmålen och är 
en ny lefvande författare. 

Särskildt med afseende på hr August 
Strindberg har denna förryckning af syn
punkten hämnat sig. Det kan icke nekas, 
att han sjelf lemnat ett kraftigt handtag till 
alla de missförstånd, som verkats af denna 
förryckning, ty han har sjelf mångfaldiga 
gånger sagt, att han ger den enbart skön
literära verksamheten en god dag samt vill 
betraktas och bedömas såsom en samhälls
reformator. Men en intelligent kritik behöfde 
alls icke låta dupera sig häraf. 

Det är nog sant, att Strindberg med sin 
skriftställareverksamhet fört det svenska kul
turarbetet ett godt st} eke framåt, mera än 
någon nu lefvande svensk man, och gifvit 
uppslag till en omformning af hela tidskynnet här 
hemma. Men man skall icke glömma, att 
hvad som möjliggjort detta stora inflytande, 
är den mäktiga diktarepersonlighet, som upp
bär alla dessa många nya tankar. Det är 
mera hans lödiga diktning om menniskoöden, 
hvilka han ser med sin nya syn, än sjelfva 
de förarbetade ultraradikala tankarne i lösryckta 
paradoxer, som gjort Strindberg till en ban-

: brytare i svensk odling och satt honom i 
stånd att flytta råmärkena icke endast på 
skönliteraturens mark utan på så godt som 
alla kulturområden. 



Man har begått det stora misstaget, att 
alltför mycket fästa sig vid dessa revolu
tionära paradoxer. Det har sedan varit en 
lätt sak att påvisa deras oliâllbarhet, deras 
ensidiga öfverdrifter livar för sig och deras 
bristande öfvcrensstämmelse sinsemellan. Och 
sedan man väl gjort detta intelligenta grepp, 
har man i triumferande skadeglädje konsta
terat, att Strindberg var en fantast, vanvettig, 
rå, o. s. v. man har här hemma ett syn
nerligen rikt förråd af dylika oförståendets 
epitet. Höger och venster ha härvidlag gått 
samman i broderlig endrägt; till och med 
författare, för hvilka Strindberg banat väg, 
ha instämt i den samfälda kören. 

Lika origtigt som det skulle vara att 
med afseende på denne mans produktion 
fasthälla en exklusivt psykologisk—estetisk 
synpunkt, lika origtigt är det att exklusivt 
bemöta densamma med vetenskapliga veder
läggningar eller polemiska tidningsartiklar, i 
hvilka man teoretiskt och logiskt debatterar 
abstrakta spörsmål. Man råkar icke prick i 
någondera fallet; man skjuter öfver eller under 
målet. Man skall icke helt förstå, ty man 
saknar den allsidiga öfverblicken. Man ser 
endast lösryckta företeelser, icke deras samman
hang inbördes och den värmekälla, h varur de alla 
utstråla. Man måste komma ihåg, att Strindberg 
är en diktarepersonlighet och man måste upp
spåra denna diktarepersonlighet i alla dess ytt
ringar för att kunna förstå dessa. Uraktlåtenheten 
häraf har vållat allt det skefva och dumma i upp
fattningen och bedömandet af August Strind
berg — utom förstås hvad illviljan och parti
hatet och fegheten och enfalden åstadkommit. 

Andra delen af »Giftas» är ett literärt 
konglomerat af mycket skiljaktiga element; 
det fins en hel skala att genomlöpa, ända 
från de paradoxala tankekornen och de iso
lerade smäreflexionerna, genom anekdotartade 
resonnemanger, konstruktionsnoveller à la 
hvilkct skulle bevisas, kåserier och »ledare» i 
tidningsstil, ända upp till d et rena, äkta dikt
verket, ett stycke lif omsatt i dikt. Att söka 
enbart efter den logiska tankekonsekvensen 
i dessa skiljaktiga beståndsdelar och sedan 
döma på grund af resultatet är absurdt och 
borneradt, emedan man med ett sådant för
faringssätt icke ser arbetet såsom ett utslag 
af Strindbergs hela personlighet , just så kom
plicerad och omfattande som den är. Hos 
Strindberg arbeta hjernan och känslomeka
nismen ofta oberoende af hvarandra; han 
kan argumentera med sitt förstånd på ett 
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sätt och känna med sitt hjerta på ett alldeles 
motsatt; medan hans abstrakta tankar på egen 
hand löpa ut i tomma excesser, sluter sig 
hans starka djupa känslolif alldeles inom 
sig sjelft. När detta öppnar sig som mest 
oförbehållsamt och dess innehåll ymnigt in
strömmar i diktens former, då är det som 
man ser ända in i djupet af Strindbergs per
sonlighet. Strindberg hör icke till dessa ar
betare i diktningens vin'gârd, som triiJa i sitt 
yrke i svett och möda, som analysera upp 
ord, foga sa mman, bit för bit. Sådana diktare 
som han ha sina särskilda diktarestunder 
— man kallade det förr, i romantikens naiva, 
omedvetna dagar, »inspirationens ögonblick» — 
då ett underligt, doldt, tyst lif rör sig på 
djupet af deras väsen — m ystiska stunder, 
då syner sväfva genom själen som hallucina
tioner, och tankar växa fram inne i dem och 
breda ut sig i nya, konkreta vyer. Och 
hvad de i sådana stunder skrifva, det är 
deras egen personligaste uppfattning af lifvet, 
det är lifvet med den nyans af ton, af dager, 
af stämning, som deras individualitet gifvit 
det, det är sig sjelfva de ge, oupplösta, i hela 
sin gåtfullt komplicerade motsägelserikedom. 

Det spörsmål, som drifvit S trindberg att 
skrifva denna bok och som ligger under allt
sammans, är könsfrågan. Då detta spörsmål 
satt i rörelse blott och bart den abstrakta 
tankeverksamheten hos Strindberg, bryter det 
sig i en mångfald reflexioner och iakttagelser, 
liksom solljuset i skiftande färgnyanser mot 
prisman, och exploderar i ett virrvarr af lik
som raketer i sprakande gnistor. Då det 
åter satt i g ång den hemlighetsfulla apparaten 
i hans väsens lönkamrar, då blir det genast, 
som om universum bredde sig ut för hans 
inre syn i sina ändlösa vidder och som om 
han såge det i nya, oanade proportioner och 
förhållanden: han ser menniskolifvet mot den 
imposanta bakgrunden af naturlifvet, och 
menniskorna röra sig som små kryp i det 
tallösa myllret af lifsformer, och de befrukta 
hvarandra som växter och de para sig som 
djur, enligt den enda heliga lag som fins: 
naturens. 

Detta spörsmål differentierar sig hos 
Strindberg i tvenne: förhållandet mellan kö
nen i deras privata och offentliga ställning 
samt könsdriften såsom en naturlag gent emot 
den konventionela samhällsmoralen. I först-
nämda hänseende har Strindberg, på ba
sis af en djupgående och omfattande lifserfa-
renhet, ställt sig i en lidelsefullt aggressiv 
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opposition mot kvinnorörelsen, och i den 
senare frågan har han varit den förste här 
i norden, som hiifdat livad som folk i ensi
dighetens förvrängning älskar kalla "köttets 
emancipation", den som djupt och klart upp
fattat och framstält det fysiologiska elemen
tet i förhållandet mellan könen såsom en i 
naturen inneboende och derför moraliskt gil
tig lag. Strindbergs åsigter i dessa båda frå
gor bestämmas deraf, att han orubbligt fasthål-
ler den*moderna naturvetenskapliga synpunk
ten, hvilken han så innerligt sammansmält 
med sin personlighets väsen, att mennisko-
lifvet ligger framför honom just i den dager 
och just i de förhållanden, som utströmma 
från och bestämmas af denna synpunkt. Som 
diktare ser han, dömer och skildrar allt mot 
bakgrunden af denna teori, ty denna har för 
honom blifvit rent af en konkret, personlig 
syn. 

Det är nu ett, att undersöka halten och 
hållbarheten af dessa teorier i Strindbergs 
framställning, ett annat att betrakta hans pro
duktion rörande detta ämne i dess samman
hang med hans individualitet. Strindberg 
må sjelf anse hvad han vill, — jag är fast 
öfvertygad om, att Strindberg först och främst 
är diktare och bör dömas som sådan, och att 
hans reformatoriska gerning verkats mera af 
hans diktning, hvari han satt in hela sin 
personlighet, än af hans aggressiva förstånds
polemik, hvari en kall tankefantasi utan styr
sel af hans sanna och äkta känsla låter pa
radoxerna irra kring som ett lössläppt hund-
koppel. Strindberg har framdragit äkta dikt
verk i satirens konstbraach, frätande som 
syror och hvassa som knifseggar och mätta
de af hans märkliga personlighet; och det 
är synd, att han af sitt förakt för "konsten" 
äfven härutinnan drifvits in på tidningsjar-
gonens uttrampade allfarväg. 

"Giftas" innehåller först och främst ci
tat från en del författare, hvilka alla gå ut 
på att konstatera qvinnans tyranniska natu
rel och parodiskt uppdrifna sjelfkänsla, hen
nes brist på intellektuel utbildning och det 
barocka i hennes nuvarande maktställning 
inom familjen och samhället. Efter denna 
"Inledning" hommer ett "Förord" hvari för
fattaren sjelf ytterligare utvecklar detta tema. 
Bland de derpå följande novellerna finnas, så
som nämdt, åtskilliga som äro uppsatser, anek
doter, kåserier, bevisningar, hvad som helst, 
men som icke ha synnerligen mycket med 
diktning att skaffa och icke erbjuda någon

ting af särskildt intresse, emedan de icke äro 
utslag af Strindbergs innersta och egendom
liga menniska, samt emedan resultaten af 
dessa excentriska resonnemanger äro vida dju
pare uppfattade och verka långt kraftigare på 
oss, då Strindberg låtit dem framgå af men-
niskoöden i st. f. att sjelf direkt formulera 
dem. Såsom exempel härpå kunna nämnas: 
"De ideala krafven", "Den starkare", "Affär", 
"Öfvertro", "Hans piga", "Debet och Cre
dit". 

Bland de noveller, i hvilka diktaren hos 
Strindberg — denna besvärliga varelse, som 
han icke trots alla sina bemödanden kan 
blifva kvitt — fått verka mer eller mindre 
fritt, finnas tvenne kategorier. 

Först tendensnovellerna, i hvilka för
fattaren genom sina lifsskildringar vill åskåd
liggöra en bestämd grundtanke. Diktningen 
och förståndsresonnemangerna ha i dem mer 
eller mindre sammansmält, naturligtvis före
komma allt här och hvar små omotiverade 
Strindbergska marginalanteckningar, hvilka lä
saren helst skulle velat vara utan, liksom of
ta en Strindbergsk sensmoral är vidhängd 
utan något som helst organiskt samband med 
novellen. De båda ofvannämda spörsmålen 
om könsförhållandena påtrycka dessa noveller 
sin prägel såsom den dager och bak
grund, i och mot hvilken författaren målat 
sina scenerier. Jag har särskildt påpekat, 
att Strindberg ser de könsliga förhållanden i 
menniskolifvet såsom stående i naturligt sam
manhang och öfverensstämmelse med dem 
som råda i den öfriga naturen. Jag skall hän
visa läsaren till sid. 89— 91 (i "Mot betal
ning",) sid. 30 och 32 (i "Brödet") in. fl. 
ställen, på det att han må kunna förstå, hur 
innerligt denna uppfattning vuxit samman 
med Strindbergs hela inre lif och hur den 
ständigt format sig för honom till konkreta 
bilder. 

Men vid sidan af dessa tendensnovel
ler finnas några andra, i hvilka Strindberg 
dokumenterar sig såsom den absolut för
domsfrie iakttagaren, hvilken tillvarons gåta 
och lifvets grymhet fylla med bittert sorg
modig medlidsamhet. I "Den brottsliga na
turen" betonar Strindberg genom de båda 
samtalande personerna den förklarande fysi
ologisk - psykologiska synpunkten såsom den 
enda rigtiga i motsats till den dömande dog
matiskt - moraliska, gent emot lifvets före
teelser och medmenniskornas handlingar, till 
och med i fråga om sådana fenomen, som 
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enligt gammal tradition utan vidare beläggas 
med moraliskt och juridiskt straff'. Detta är 
naturvetenskapens nya, stora evangelium, det 
alltomfattande förståendets och det alltomfat
tande medlidandets evangelium, hvarifrån 
frälsningen skall komma, — om det fins 
någon. Af rent konstnärlig-psykologisk dikt
ning innehåller boken novellerna "Höst'', 
"Det räcker inte" och "Hans poem", af 
hvilka de tvenne första ha sin plats bland 
det bestående i Strindbergs rika produktion. 

Ola Hansson. 

En  p e t i t i o n  
af 

Hi/ma Strandberg (SkjalfJ. 
Vid frukosten kom kyrkoherde Näslund 

öfvorens med sig själf, att lian skulle be
gagna tillfället och efter gudstjensten i dag 
förehälla sina sockneboar deras plikt och skyl
dighet med afseende pä den till församlingen 
ankomna petitionslistan 0111 utrotan de af osed
lig litteratur. 

Sveriges ädla rättsinniga folk — stort 
och mangrant — ädel harm — sin konungs 
tron — i ödmjukhet — sitt hjärtas bekym
mer — ett skri — gamla märgfulla folk, ett 
skri om räddning — nedärfda goda seder — 
ädla, stora, sköna — fäders bröst — 0111 
helgd för tron, hoppet, kärleken •— trän ne 
lifsmakter — i våra dagar så —-

Här stannade tankarna af. Kyrkoherden 
satt ensam vid sin hummer och sin lilla ap
titsup och hade efterhand börjat tänka ifrigt 
och patetiskt — delvis halfhögt —• med 
spändt ansigtsuttryck och lifligt munspel, de
lad mellan hummern och sitt tilltänkta i ädel 
stil hållna tal. 

Men här brast det. Hummern kräfde 
hela uppmärksamheten, han var urtagen och 
söndermosad på tallriken, och nu återstod den 
viktiga tillredningen med peppar, salt, ättika, 
olja och muskot. Ku liten, liten smula mu
skot. Ty kyrkoherden hade den egenheten 
att alltid tillsätta hummer med muskot — en 
liten smula muskot. 

Och vid detta moment dog tanken på 
talet bort. 

Försigtigt och noga inblandades de olika 
kryddorna. Derpå ihäldes ett halft — aldrig 
mer än ett halft om mornarne — tiodubbelt, 
011 smörgås påbreddes af de runda, smörfria 
h vetekakorna, hvilka bakades livar morgon 
och serverades färska och varma på det Näs
lundska kaffebordet. Kyrkoherden hade själf 
afgifvit en noggrann beskrifning på dem — 
det vigtigaste var ugnsvärmen — icke för 
hett! För all del icke för hett, då kunde lätt 
det pikanta i smaken gå bort! 

Derpå stoppade han bättre ned servietten 
öfver den styfva prestkragen, höll ena han
den med utspärrade fingrar varsamt öfver det 
vackra, grå skägget — och så kom njutnin
gens korta stund. 

Tankarne blefvo nu så klara och varma, 
de riktigt svälde ut på breda vingar. 

— Ja, ett skri, ett samfäldt skri, »ur 
svenska hjertats djup» var det, ett skri som 
barnets till sin fader — landets fader. Länge 
nog — i ångest — stigande sedeförderf — 
ogudlig — ja — våga utsäga: en djefvulsk 
literatur — bredde sig ut öfver landet, smög 
sig in i den läges hydda — rikes salar — 
förpestade luften — gift — oerfarna sinnen 
— slut tålamodet. Han slog sig för sitt 
bröst: O, herre konung, fräls oss, vi förgås 
etc. etc. 

Ungefär så ja. Det sista var en lyck
lig travestering. Kyrkoherden var lite tve-
hågsen, huruvida det icke egentligen vore för 
högt för massan, detta, men —- hufvudsaken 
var 1111, att det skrefs på — sant att säga, 
voro ordalagen mer ämnade för tidningarna. 
Kyrkoherden hade en liten misstanke om, att 
en vänlig insändare — sådant värlcade alltid 
stärkande och väckande. För resten kunde 
han säga som gamle Ivar Blå i världen, 
om det gälde: det var icke omöjligt skaka 
fram en liten insändare ur egen — 

Skelanda var stort, det måste gifva en 
mängd underskrifter, det vore en skam 
för församlingen att stå efter de mindre i 
stiftet. Där funnos församlingar, hvarifrån 
icke don lägste bonddrängs namn fattades. 
Men de hade heller icke det ok, som han 
hade att draga på. 

Kyrkoherdens panna rynkades, hummern 
ville knappast smaka. Ja, pastoratet var 
godt, värkligen godt, men det fans stunder, 
då han ändå nästan egnade en tanke åt att 
söka sig bort, så mörkt såg det ut att få 
den makt öfver folkets sinnen, hvilken allena 
tillkom prästen och som ville till för att 
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samla fårahjorden under kyrkans heliga liägn. 
Denna olycksaliga slapphet — ja, kyrkoherden 
måste ut ined ordet, det var denna medgör-
liga tidens slapphet, hvilken äfven bemäkti-
gade sig mer ocli mer de styrande — som 
tilläte en makt eksistera bredvid kyrkan, utan
för kyrkan, och som till och med ville värka 
i vissa kyrkans syften — den var i sanning 
sorglig. Ty det var och förblef visst: det 
som ville fram utanom kyrkan, utan att sta 
i dess tjänst, det gick icke med välsignelse. 
Kunde man än framvisa frukter, så vore det 
dock skenbart blott. Kyrkoherden ville 0111-
skrifva ett heligt ord: Där kyrkan icke byg
ger huset, där o. s. v. Ja, han kunde gärna 
omskrifva det, ty var det icke i grunden 
samma sak: Herren och kyrkan? 

Ja, det var hans kors, hans börda detta. 
Skulle det icke finnas något medel? — An
nars var det icke illa i början häruppe. Schar-
tauanismen hade gått före och banat väg: 
lydnadens, den stränga lydnadens och tuk
tans jämna väg i folkets sinnen.-Kyrkoherden 
var nu icke schartauan, men han tackade 
sina företrädare för det goda värk, de gjort 
i församlingen. Ett måste han beundra hos 
dessa stränga predikare: det var den oin
skränkta makt de förstodo att tillvälla sig 
öfver folket, dessa stackars omyndiga, som 
aldrig skulle förstå att gä sin egen väg. Ack, 
att de ej insägo, hur godt de hade det af 
att lemna sig helt i Guds tjenares hand! Ja, 
i hela deras lif, enskilda som allmänna, visste 
schartauanerna att ingripa, ordna, styra och 
befalla. Det låg något värkligt sublimt i 
detta, att cn man ledde allt, till och med 
viljor och sinnen, det var något så lagbundet, 
sä storslaget. Och så uppoffrande — livad 
fordrade de väl för allt sitt nit? Endast ett: 
absolut, blind lydnad. Men var det icke just 
detta, som var så härligt att so blomstra in
om Guds församling? Kyrkoherden medgaf, 
att han skulle aldrig komma så långt i nit 
som dessa, dertill hade han alltför — ja — 
han visste icke riktigt, hvari det stack, men 
han kunde det icke, det kände han tyvärr. 
Kanske egde han icke den kraft till försa
kelse. 

Dessutom var det en sak, han djupt 
beundrade hos dessa väldiga botpredikare : det 
var den förmåga de egde att strida mot den 
närighet, som är allmogen sä egen. Emot 
girighet predikade de samt och synnerligen, 
och ett vackert bevis på den värkan, deras 
ord ägde, voro de fylda offerskålarne och de 

i allmänhet stadgade inkomsterna, h vilka väl-
förtjent kommo den uppoffrande själasörjaren 
till godo. 

Så var det ja, i början — innan — 
Kyrkoherden suckade och lade ordentligt igen 
servietten i släta veck. - Och en makt, som 
ingripit störande på många sätt — faktiskt 
störande — i allt detta, var den icke till
räckligt dömd genom detta faktum? Var det 
ej bevis nog för, att hur det än var — af 
det goda var don ej. 

Kyrkoherden steg upp och borstade var
samt af smulorna från den fina prästrocken, 
strök ned skägget och gick till sängkammar
dörren. 

— Har du slutat äta? Jaså, jo, lille 
Näslund, jag är stråks färdig, gå du bara förut. 

Fru Näslund vände sig om från toaletten 
lite nervöst. Hon var mycket fet och be
häftad med en mängd outbildade sjukdomar, 
hvarför hon aldrig kom i rätt tid till kyrkan 
om söndagsmornarna. De stora, ljusa ögo
nen stodo stilla i ängslan, när hon som nu 
skulle skynda sig. Hon tålde det inte, all
deles inte, det var för tråkigt med detta be
ständiga jäkt. Hon famlade hjälplöst om
kring sig och sade med många afbrott och 
ovissa tonfall: — Näslund lille, jag får ta 
giggen du, det är bäst, säg till om den, är 
du snäll! 

Denna lilla episod upprepades livar sön
dag kl. tre kvart till tio. Men hvarje lör
dagsafton frågade kyrkoherden sin hustru: 

— Annette lilla, tror du, du kan gå den 
lilla biten till kyrkan i morgon, eller vill du 
åka? 

Och svaret var: 
— Nej, för all del, jag går allt du — 

när jag bara får ro på mig, så — 
I dag dröjde kyrkoherden. 
— Jag tänkte låta bönderna skrifva under 

den där petitionen efteråt, så kanske det är 
bäst säga till Hanna, att lion inte sätter pä 
hönan förrän senare, det drar 110g ut — 

— Ja, söta Näslund, säg du till — kors 
livar i all verlden har jag nu? — jaså, här 
ä' den. — Ja, den där listan ja, — ack ja, 
det är då för väl — det ä förfärligt med di 
här böckerna. 

Kyrkoherden gick ut i köket och tog 
derpå genvägen till kyrkan längs åkerrenen. 
Han tyckte om att gå till högmässan, när 
det var vackert väder. Det var lagom mo
tion efter frukosten. Det gaf angenäma tan
kar, och om det var något, som kyrkoherden 
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afskydde här i världen, det fick lian värkli-
gen medge, sa var det det, som var oangenämt. 

Himlen var hög ocli blå, och luften luk
tade af klöfver och vildblommor. En sakta 
västlig brig svepte öfver hafren och böjde 
litet p;1 de knotiga pilarna vid vägskälet. 
Fjorden lag som ett Ijusgrått band borta mel
lan bergknutarne, hvilka skeno i morgonsolen. 

Kyrkoherden gick och tänkte på, att till 
och med skärgården hade något, som icke 
var fult en sådan dag. 

Den här salta luften var för resten be-
stämdt det, hans mage behöfde, han tänkte 
på, hur bra han mått, sedan han kom hit 
upp. Och så saltsjöfisken: alldeles färsk, lef-
vande i grytan! Det var det på en gång 
helsosammaste och läckraste man kunde tänka 
sig. 

Han gick och slog sakta med käppen 
öfver tistlarne och kände en stilla glädje ge
nomströmma sig. Det var som något mjukt, 
varmt, gungande. Ögonen hängde lite envist 
och dåsigt fast vid kyrkporten därborta, mun
nen log, ocli tankarna hade icke längre något 
bestämdt mål, de omslöto sväfvande på en 
gång liksom en mängd sällsamma ting, sam
mansmälte och vidrörde 0111 hvartannat hjär
nan lätt och behagligt. Noga benämdt och 
specificerad t, kunde det lyda som så: hummer 
mod lite, helt lite muskot, högstämda tal, 
tidningsspalter, ljutliga dofter, fullt medve
tande af en god och lugn matsmältning, sol
sken, trygga drömmar om oberoende och 
makt utan för mycket ansträngning och till 
sist en höna, fet och stekt i grädde med 
champignoner. 

Herre Gud, var det icke egendomligt, att 
folk kunde fördystra tillvaron för sig med 
strid och tvifvel? Hvad ville de egentligen 
med sitt missnöje nu för tiden? Ali, bort med 
det tunga, besvärliga, dystra — åt fanders 
med hela härligheten — hit med njutning 
och lust och det som är varmt och mjukt 
och — 

Kyrkoherden gick och log — själlöst, 
sinligt, cyniskt. — Det kunde komma något 
af cn faun i hans hela uttryck, han blef så 
där ibland, allt släpptes löst — det var kött, 
kött alltsammans, och han egde icke kraft 
att slita sig ur den dåsiga förtrollningen. 
Han svor t. o. m. i tankarna, det var som 
hade han en lust att vältra sig i det, som 
var riktigt galet, bara det' var skönt och 
mjukt och varmt och — Vår Herre skulle 
nog förlåta sin trogne tjenare det. Det kom 

mäst om söndagsmornarna, när lian gick till 
kyrkan, medan han smälte den särskildt då 
läckra och goda frukosten. 

Kyrkklockorna började på en gång, skarpa 
och gälla, och grepo skärande som ett öron-
slitande ackord in i själaherdens otillåtna 
drömmerier. Han kände alltid efteråt, att de 
voro otillåtna, men han kunde för sin död 
icke hindra, att de kommo igen. 

Ett moln drog öfver hans skinande, 
nöjda ansigte. Han tänkte lite på sin pre
dikan och andra besvärliga saker, och när 
han gick uppför kyrkbacken förbi de nigande 
och bockande skarorna, såg han tänkande och 
allvarlig ut och hälsade blidt åt alla sidor. 

Nej, oklanderlig var icke tillvaron ändå. 
Och när han kom in i sakristian, hade 

allt nyktrat till, krympt ihop, förvandlats till 
ett litet envist ord, ett enda litet ord, som 
svälde ut öfver alltsammans och täckte det 
likt ett mörkt skynke. Ordet var folkhögskola. 

Slutsalmen dog bort — alla liufvud böjde 
sig ned, och det blef en minuts högtidlig 
tystnad. Middagssolen sken hett ocli gassigt 
in genom de små målade rutorna, en kval
mig luft steg upp ur de langa bänkraderna 
längs hufvudingången, en blandning af bon
dens starka utdunstning, härsken pomada, la
vendel och krusmynta. 

Småningom började en sakta rörelse från 
bänkarne vid dörren, en och annan tittade 
upp, tog åt sig mössan, rättade på hufvud-
duken och väntade, tills grannen rätade på 
sig. Så sågo alla upp med ögon, som blefvo 
allt piggare, reste sig och gingo ut på gången, 
en och en, tills folk strömmade till från alla 
gångar; det blef ett smällande med bänk
dörrarna, harklande, hostande, tramp på sten-
golfvet, lif i blickarne ocli strömning mot 
storgångsdörren, som stod öppen och liksom 
blinkade i solen af dansande skuggor från 
alla susande lönnblad. Frisk luft slog in, 
man kunde se ett grått band längst fram — 
det var hafvet. Yinden hade blåst upp. A 
ho' västlig? hviskade någon och trängde sig 
fram. 

— Så träng då inte så, Sören, du hin
ner väl ud, ved je' — ho' har gått öfver på 
syd. 

Prästen kom andfådd upp på predik
stolen, han hade försenat sig genom att nyc
keln till salrristiskåpet, där han förvarade 
den sherry och biscuit, han alltid njöt efter 
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predikans slut, förlagts. Nu fans ingen tid 
till länga, vackra tal. Han fick i liast söka 
hejda folket. 

Det kom med liög, skrikig ton: — åhö
rarna — hm — dagens, mina åhörare upp
manas vänligen att stanna lite, stanna nu — 
genast mangrant — för att i sakristian un
derteckna en petition (han skrek efter dem): 
en petition — frän K. Maj: t — nej — 
frän svenska folket till K. Maj:t om utrotande 
af osedlig litteratur — vara goda stiga pä 
i sakristian. 

Han steg ned frän predikstolstrappan, 
men gick åter upp: 

— Församlingen ombedes mangrant in
finna sig. 

Det var nu icke något lysande tal och 
kunde icke komma i tidningarna, men kyr ko
herden var glad, att han hunnit med det, 
han sagt. 

Han torkade svetten af pannan. Puh, 
det hade varit en ordentlig språngmarsch. 

Folkel hade förvånadt vändt sig om, de, 
som voro kvar. Ingen begrep, livad det var 
att börja med. Man såg på hvarandra och 
tvekade. Karlarne vände sig trögt om och 
gapade frågande. 

— Hva' sier'n for nö't, Lars? 
— Gu, om je' ved je', Ola. 
— De' ä' la bäst å gå in. 
— De ä' la de'. Hö ger lian, Mattson? 
— Je' tötte, han talte om e skrifvelse 

från kongen — de' ä' la kanske om kron-
jorda. 

— No ä' du dom, Mattson, sade hans 
förståndiga käring halfhögt och ryckte honom 
i armen, där hon stod, snygg och ordentlig 
med själen skarpt hopviken på armen. — Du 
hörte la, han sa' inte ett or' om de — Je' 
hörte grant de' va te kongen je' — Gå nu 
in bare, så får du la veta't riktigt. 

Nu kom patron Månsson på Kärbro och 
trängde sig fram med Fer Elisson, riksdags
man. De logo och h viskade med hvarandra 
och sade till några småbönder i förbigående, 
att de skulle gå in, det var bara att skrifva 
sina namn på en lista, hvilken skulle sändas 
upp till kungen med bön om förbud för tryck-
ningon af de nya böckerna, som kommo ut. 
Det hade folk gjort öfverallt i landet. 

— Må' de'? sade Ola på Döshult och 
blinkade småslugt. — Jo — de' kan la' gå 
för sig. 

— Ja, de' kan en la ingen skada få åf 

— medgaf Hans Månsson dröjande och klädde 
sig bakom örat. 

— Men ja Gu, ä' de'nö't söletygåtejne 
namnet sitt, ä' de' — sade Mats i Sörby en
vist och nickade flera gånger med hufvudet 
på sned. 

Hans kvinna trängde sig fram och sade 
blossande i halfhög ifrig ton. 

— Men ä' du förstörader, Mats, du må 
väl vide så mygge, att inte körkeherden nar
rar dej till de' ondt ä', du ved väl, du får 
gere, som han sia'r dej. 

Och hon puffade honom fram, detsamma 
gjorde många kvinnor med sina karlar. 

Och så kommo de in, en efter en, lång
samt, och k vinfolken följde efter och stodo 
och glänte i dörren ut till koret, som snart 
var fyldt af en rad nyfikna — pojkar och 
halfvuxna jäntor och karlar, livilka icke hun
nit fram, utan stodo och sträckte på halsarna 
för att se, livad som var å färde. 

Kyrkoherden satt framför ett bord, där 
listan låg blank och väntade. Bredvid satt 
v. pastor Algotson. Han var en liten mager 
karl med skarpa drag och ett hårdt uttryck 
i ögonen. Han var schartauan och känd för 
att behandla folket groft och hänsynslöst, mäst 
sedan gamle kyrkoherden dött, hvilken, fast han 
var sträng, var en rättvis herre. 

Det låg något surt, inbitet i draget laing 
hr Algotsons tunna läppar. Det var en ond 
ande, som smugit sig in i församlingen sista 
tiden, ett stumt trots liksom, och det var att 
knäppa till utan vekhet. Det var icke något, 
man kunde taga på, men det kändes i luften, 
i den trumpna tystnaden, när det blef fråga 
om kommunala saker ocli ting, hvilka förut 
fallit af sig själf, emedan prästen ville det. 

Det märktes mäst bland de yngre. Här 
om dagen t. ex. Det var nattvardsgång i 
annexkyrkan. Han, Algotson, hade förbjudit 
Nilsson fiskare nere från Blekvik att gå till 
skrift, emedan han svarat jirästen uppstudsigt 
och oförskämdt, när denne skulle döpa ungen 
hans. Prästen yrkade på, att flickan skulle 
heta Karin, och fadern ville ha henne döpt 
till Konstantia Eleonora, för det ena hette 
farmora, flickans, och det andra det fartyg 
han, Nilsson, seglat med i sin ungdom. Fa
storn sade, att det var högfärdigt och onö
digt, men Nilsson blef häftig och svarade, 
att det angick inte pastorn med flera ohöf-
viska ord. När bå faddrarne voro samlade 
och döpelseakten i gång, öfvergöt Algotson 
barnets hufvud med vatten och sade: Jag dö-
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per dig — det var sâ tyst, att man kunde 
hört en knappnål falla till stengolfvet -—-
Karin — och så säg han skarpt pä Nilsson, 
som blifvit blek, och därmed var den saken 
gjord, ocli ingen kunde göra något vid det. 
Men efteråt i veckan tog Nilsson till att 
dricka, och i fyllan mötte han pastorn ocli 
sade honom uppstudsiga ting och grät af 
ilska. 

Därför förbjöd nu v. pastor Algotson 
Nilsson att komma till skrift sistliden söndag. 
Men Nilsson var styf, han infann sig ändå 
till skriftermålet, och när nattvardsgästerna 
gingo fram till altaret, följde han med och 
knäböjde vid ringen. 

Men antingen nu Algotson förutsett detta) 
eller hur det var: icke väl hade orgeln bör
jat och församlingen stämt i med: O Guds 
lam — ocli prästen begynt utdela brödet, 
förrän Johan kyrkvaktare stiger fram öfver 
korgolfvet — ditåt där Nilsson ligger. För
samlingen är bara ett enda stort, vidöppet 
öga, alla halsar sträckas fram; och så får 
man se Johan kyrkovaktare vända åter, le
dande i kragen en stretande, blossande och 
häpen individ, hvilken lian knuffade framför 
sig och nedsatte i första kyrkbänk. Men, o 
bestörtning! Det var icke Nilsson i Blekvik, 
det var den beskedlige Kristian i Seby — 
kyrkvaktaren hade gripit miste. Nilsson och 
Kristian lågo bredvid hvarandra och voro 
mycket lika. 

Ett sus gick genom församlingen, Algot
son kastade en snabb blick öfver det hela 
och märkte misstaget ocli i första häpenheten 
kom lian sig rakt ingenting för, utan utde
lade brödet åt den ovärdige, der lian låg 
sammanknipen och visste om intet. 

Kristian gjorde sig så osynlig han kunde 
i bänken ocli skämdes som en hund. Allas 
blickar riktades nyfiket åt det hållet, det hela 
iiade gått så fort, att han ej hunnit sansa 
sig. Kyrkvaktaren blef förskräckt, när lian 
såg, hvad han gjort, och började be och livi-
ska till honom, att han skulle gå fram nä
sta gång. Men det ville Kristian inte på 
vilkor — nu hade han tagit skammen, nu 
kunde han behålla honom. När han hunnit 
tänka sig 0111, blef han arg. Det var änna 
stor skam detta, — sitta som ett spektakel, 
det var att bli behandlad, som en inte vore 
människa. Nej, han hade ingen lust mer att 
mottaga Herrans heliga nattvard, det hade 
han inte. Sä reste han sig, tog sin hatt 

och gick utur kyrkan, röd, skamsen och 
ond. 

Algotson kallade honom till sig på ef
termiddagen och förehöll honom det orätta 
uti, att han icke hade gått fram sedan, nu 
när han var skrifven. Det hade ju skett i 
brådska och misstag, det var väl ingenting 
att bråka för, Kristian skulle akta sig att 
låta onda, trotsiga tankar uppstå i hjärtat; 
det som kom, sände vår Herre för att böja 
våra styfva sinnen, det fans alltid något, som 
behöfde böjas. Men ville Kristian, så kunde 
han för resten få nattvarden nu enskildt. 

Kristian stod och tummade på hatten 
och svarade just ingenting. Slutligen sade 
han, att — ja, det kunde han då förstå, att 
det var i misshugg, men det var nu ändå 
förargligt för honom, förstås. 

Så höll han upp lite, tackade derpå, 
men sade nej till anbudet. Han kunde vänta 
till nästa nattvardsgång. 

— Ja, kom då, sade Algotson, men öd
mjuka sitt hjärta inför Gud nu, och så skall 
Kristian glömma bort det här, det liar ingen 
skada skett, vet jag, och Kristian får som 
sagdt gärna nattvarden nu, om lian vill. 

Men hela veckan efter hade Algotson 
märkt en stel spänning, bland de yngre i 
synnerhet, något rakt och mulet i deras häls
ningar, oin inte annat, som retade och liar-
made honom. Nej, hårdhandskarna på — 
det var så mycket trots hos skärgårdsbon, 
som skulle ned — skulle. Han blef het i 
ansiktet, blott han tänkte på det. 

Han visste nog för resten, hvad som stod 
honom mäst emot, och det ville kväfva ho
nom. 

Han såg bort på folkhögskollärare Asp, 
som satt alldeles stilla och lugn med hän
derna hopknäpta mellan knäna och tittade 
ned på golfvet. 

Som hade han känt Algotsons blick, såg 
han upp ett tag och fäste ögonen lugnt och 
fridsamt pu pastorn, fredligt men en smula 
liknöjdt. Det var ett ljust, vänligt ansikte 
föröfrigt och ett stilla, oåtkomligt väsen på 
hr Asp. Om en minut återtog han sin ned-
lutade ställning. 

Kyrkoherden hostade nu lite och vin
kade åt bönderna att stiga på. 

De ryckte framåt en och en, tveksamt 
och klumpigt och sågo bakom sig, om icko 
de andra kommo med. 

— Ja, sade kyrkoherden vänligt — ni 
ser här en lista, som ni borde teckna under 
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lite livar, ty det begäres Hans Maj:ts nådiga 
bistånd till att göra ände pâ en svär lands
olycka vi ha, och som vi inte känna till sä 
mycket förstås, men som fördärfvat mänga 
människor och sprider osedlighet och ogud-
lighet rundt om i landet. Det är den nya 
litteraturen, alla de osedliga och gudsförne
kande böckerna, som, Grudi klägadt, skrifvas 
och tryckas i värt dyra fädernesland af 
kristna människor, döpta i vår frälsares Jesu 
Kristi namn och upptagna i vår heliga kyr
kas sköte. Det är sorgligt — värkligen 
sorgligt, men tiden är ond, och djäfvulen har 
många utvägar att snärja människan.J 

Blodet steg kyrkoherden plötsligt ät huf-
vudet. Det var mycket hett i sakristian, som 
fyldes mer och mer af folk. Han måste 
stryka sig om pannan, tankarna ville icke 
lyda — de stodo alldeles stilla, och han 
stirrade ett ögonblick med tomma ögon ut i 
rymden. Hans mage var van att få mat vid 
denna tid — han måste därför stanna och 
vända sig till hr Asp, sägande i lägre hvar-
dagstou : 

— Folkhögskolelärarn är kanske god 
ger oss sitt namn först. 

Det blef tyst ett ögonblick. Hr Asp 
hostade lite, reste sig upp och sade stilla: 

— För min del kan jag inte vara med 
om att teckna mitt namn under detta pap
per. Det strider mot mina grundsatser, jag 
anser, att tryckfriheten är nödvändig för så
väl landets som den enskildes frigörelse; att 
livar och en får uttala sina tankar, är första 
vilkoret för, att människan skall kunna välja 
mellan ondt och godt — jag menar, att hon 
får se det onda och välja det goda, därför 
att det är en motsats till det onda. Jag an
ser, att människan bör öfvas i den sedliga 
styrka, som gör, att hon kan uthärda kun
skapen om det onda utan att lockas till det 
onda. Och för min del anser jag, att ju 
öppnare allt utsäges, ju lättare skall det bli 
för dem, som handleda isynnerhet' ungdomen 
att påvisa sanningen, att varna för det onda 
och visa det godas förtjenst på klara grunder. 

Jag kan icke vara med om att under
teckna en petition om utrotande på tvångs-
väg af någon som helst slags litteratur. 

Hr Asp satte sig. 
Det hade kommit så stilla och lugnt, så 

fredligt, att det var svårt tänka, att icke allt 
som sagts, varit af angenäm natur. 

Kyrkoherden satt oupphörligt och blåste 
svalka uppåt sitt glödande ansigte — en in

fam hetta! Om de ändå ville låta bli att 
packa ihop sig i dörröppningen. 

Men det var att taga sig samman, det 
var starkt att behöfva tåla dylika ord. 

— Ja — lim — hr folkhögskolelärare 
Asp ger oss egendomliga, högst egendomliga 
åsikter tillkänna, Kunskapen 0111 det onda 
— goda — nej, det onda ville jag säga, 
skulle icke vara farlig för vår ungdom — 
jag fattade så. Jag hoppas och tror, att in
gen af de närvarande hyser denna högeligen 
förvånande uppfattning, eller att det onda 
skulle bekämpas genom vår egen sedliga 
kraft. Hr Asp får ursäkta mig, att jag som 
— hm - Herrens tjänare icke kan låta dy
lika farliga åsikter passera utan gensägelse. 
Den farligaste fiende en människa äger, är 
tvifvelsutan — h 111 — tron på, att hennes egen 
kraft kan henne något bâta. Må vi alla 
vakta oss för denna falska lära — må vi 
hellre vara den störste syndare än söka själfva 
arbeta oss fram till det goda, förlitom oss icke 
på vår kraft, men på Herrens nåd. Jag hop
pas, att synnerligen denna dyra församling 
skall genom Herrens barmhertighet bevaras 
för denna tidens slappa moral, vår kära all
moge är sund och rättänkande. 

Puli, nej detta var icke att stå ut med. 
Kyrkoherden vinkade med handen och afbröt 
hastigt i ombytt vanlig ton: 

— Var god därnere och gör lite rum, 
här är så grufligt kvaft. 

Det var nu icke tillfälle att återupptaga 
den förra tråden. Han tillade brådskande: 

— Tackar, tackar! Tiden skyndar, våren 
iroda kommen hit och skrifven under — ni 
o 

veta nu alla, hvilken belij ärtans värd sak det gäller. 
Det blef en tacksam rörelse bland bön

derna. Litet längre bort i rummet började 
man hviska, och somliga puffade fram dem, 
som*stodo främst. 

— Asch — vill du la' väre, hördes en 
röst, och ett rödt ungdomligt ansigte såg 
förläget upp men gömdes strax derpå bakom 
ryggen på en framförstående. Ftt sakta fnis
sande började bland de yngre vid dörren, 
högljudda hviskningar : 

— Fram med dej, Lars! 
— Fram själf du — vill du la' väre — 

så träng då inte så — 
— Hysch! 

Det var pastor Algotson, hvilken blek af 
ilska betraktat hr Asp, som 1111 h väste till. 

Han vände sig till en af de främst stå
ende och hviskade i liård, förargad ton: 
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— Seså, krångla inte nu bara! Hans 
Mansson — gå nu fram, tänk pä sonen, min 
käre Hans, tillade han lägre — det gäller 
för honom till våren. — Hans ska' inte 
bråka nu. 

Hans Månsson klådde sig bakom örat, 
men vid det sista ordet lagade han sig be
tänksamt till, gick upp och satte sig pä en 
stol bredvid kyrkoherden, tog långsamt och 
säfligt pennan och skulle till att rita dit sitt 
namn. 

I)å hördes ett par harklingar. Det var 
Ola på Döshult, som rodde sig till att tala. 

Bönderna stodo med hattarna i hand 
och gapade på honom, han såg småslugt om
kring sig och började: 

— Ehuru — det ä' nu som så, att 
jo' för min del synes en ska' vida akkurat 
besked om 011 ting, innan en ger sej på't. 
Och dot ville je' sia, att når en ingen kun
skap liar om en ting, så har en ingen me
ning 0111'et, och når en ingen mening har 
om'et, så ska' en inte tejne namnet sitt hel
ler. För i det tör je' väre akkurat påstalig, 
att ingen af oss bönner och fiskare har läst 
de der bögera, som körkeherden taler om, å 
så synes je', vi börte tie still om den saken. 
För de' kan di lärde herrarna lia för sej 
och ä' de' nö't ondt ve't, så kommer de' 
teminstene inte oss å våre barn till skade, 
sä för min del ville je' nu si'a som hr Asp, 
att jo' inte vill lia no't me't â gere. Di an
dre får nu gera som di sjölf vill — eliuin. 

Mon inin kära Ola — började kyr
koherden röd i hufvudct och förtviflad öfver 
all denna tröghet och långsamhet, han ska' 
väl tro, livad hans själaherde säger, vet jag, 
och han kan väl förstå, att exemplet — 
exemplet, min kära Ola — 

Ola harklade sig ånyo. 
— - Eilum — körkeherden får nu ur-

säkte, mon min enfaldiga mening ä' nu den, 
att de' en inte har vetskap om, de' ska' en 
inte ge sej in i. 

Hr Asp reste sig. 
- Får jag be att få yttra — 

Men nu brast v. pastor Algotsons ilska 
lös. Näsborrarna gingo som lärkvingar, och 
han kunde med möda vara liötlig, då han 
kort och argt föll in: 

— Det är inte meningen, att här skall 
bli någon diskussion, utan här skall skrifvas 
under en lista, och det är livar kristlig män
niska skyldig att göra. Djäfvulen går om
kring som ett rytande lejon i denna usla, 

gudsbespottande tid, och ve den — ve den, 
han får i sina klor. Och ve dem, som locka 
okunnigt folk med i satans gap — sjufaldt 
ve öfver dessa förförare, ty de skola brinna 
i helvetets lågor. 

Hr Asp stod kvar, han låtsade som in
tet sagts, fortsatte blott stilla och lugnt men 
med en omisskänlig och egendomlig fasthet. 

— Jag ber få yttra, att detta är ett 
mycket klokt tal af Ola i Döshult, och jag hop
pas, att de omkringstående skola finna det äfven. 
Utan kunskap finnes intet fritt omdöme, och 
utan fritt ocli själfständigt omdöme äger en 
handling lik den ifrågavarande inte det min
sta värde. Jag hoppas, att de närvarande 
ska' följa sitt sunda förnuft. 

Algotson bröt ut. 
— Herr Asps åsigter torde vara för väl 

kända för fritänkeri, synd. — 
— Hyscli, liyscli ! — kyrkoherden må

ste tysta på sin kollega — vi skola inte 
förifra oss, sade han lågt. 

Det gick ett doft mummel, hostningar 
och vissa brutna ljud genom böndernas led. 
Isynnerhet de yngre hade retats öfver pa
storns utfall. Ett uttryck af envist trots stod 
att läsa från de flestes ansikten. 

En röst sade plötsligt: 
— Je' ska' få lof uttala för do försam

lade, att je' synes så'na ting kan vi iemna 
i riksdagsherrarnas händer, när vi nu ha 
dem däruppe. Je' tänker, di kan bättre styra 
för så'na ärenden, och så gagnar de' inte, 
att vi kommer me' allihop, som inte begripa't. 

Den ene efter den andre hade börjat 
smyga sig ut genom kordörren. När stor
bonden Elisson i Mås slutat tala, var det nä
stan tomt. Det var bästa sättet att komma 
ifrån det, tyckte de. Ett par nyfikna tittade 
fram bakom dörren för att höra vidare, men 
ett tungt tramp på stengolfvet ute i den 
stora kyrkan ljöd allt aflägsnare. Det måtte 
vara något konstigt det här — alltid bäst 
att lia namnet sitt oskri fvet. 

— Några storbönder gingo tyst fram 
och skrefvo under, bockade sig allvarsamt för 
prästerna och gingo åter ut. 

Hans Månsson var inte färdig än ; han 
hade släppt pennan, när Ola talat, och lång
samt dragit sig bakom. Han tittade nu 
hjelplöst på hr Asp, som dock återtagit sin 
nedlutade ställning, oåtkomlig för blickar, 
men med röda skarpa fläckar på kinderna. 
— Men så såg Hans på pastorn, som bister 
bläddrade i kyrkoboken, tänkte på son sin, 
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som inte var stor på att läsa, men till våren 
kunde få en bra tjänst pä Torsäng, om lian 
»slapp». Det var inte att riskera. 

Han var den siste, som skref under. 
Kyrkoherden var värkligen uppretad. 
— Det är en skam för församlingen — 

sade lian och säg ut i luften — den blir 
utskämd för biskopen och hela landet. 

Men endast Algotson och Asp sutto 
kvar 

Pastorn slog igen boken med en 
smäll, tog hastigt af sig prästkappan — han 
hade hjälpt till med altartjänsten — gick ut 
utan att hälsa på hr Asp, satte sig i kärran 
och for ned till sengudstjensten i Blekvik. 

Kyrkoherden erfor en generande känsla, 
då han blef ensam med hr Asp. 

Han lofesade kappan, hostade lite, tog 
fram näsduken och snöt sig diskret. Kyrk
vaktaren kom in på tå och började stöka 
undan. 

Kyrkoherden vände sig då om och sade 
något besväradt: 

— Ja — herr Asp gör oss kanske den 
äran till middag då efter aftal — vi ha en 
liten höna att bjuda på. 

Han ljusnade, då han talade. Ändtligen 
skulle man få lite mat. 

Hr Asp tackade stilla. 
— Kyrkoherden vet, att mina åsikter i 

dag tvingade mig. 
— Ja, ja — afbröt prästen, då de 

gingo ut — affärer för sig, affärer för sig. 
Det skola vi nog tala om sedan. 

Han fann det alltid obehagligt att tala 
med en motståndare på tu man hand. Saken 
var egentligen förarglig, ty senast i våras 
hade han i anledning af ett krångligt präst
val uttalat sig afgjordt mot petitionsväsendet. 
Han hade hållit ett af sina högstämdaste tal 
och ordat om don oärlighet, som ligger där-
uti, att många kanske med lock och pock 
och utan att ens förstå den sak, hvarom de 
petitionera, skrifva under, om omogenhet, 
oädla bevekelsegrunder o. s. v. 

Han hoppades saken ej skulle komma 
på tal. 

Herre Gud, livad solen sken vällustigt 
ned på liafren, och h vilken frisk, salt vind 
det kom från hafvet. Att lifvet skulle lia 
så många mödor och obehagligheter att taga 
itu med! 

Han såg för stulet på folkhögskollä-
rarn, der de åkte hem i den lätta giggen. 
Han erlor en känsla af ren förundran. Hur 

i Guds namn kunde man bråka med bönder 
och söka inplanta i dem bildadt folks tänke
sätt, när man inte var tvungen? Då man 
kunde lefva lika bra ändå och få sin or
dentliga lön. Det föreföll honom, som hade 
hr Asp varit ett främmande djur rent af, 
och han såg med ett slags nyfikenhet på 
hans fredliga, lite tungsinta drag. 

Hönan var utsökt, man satt länge till 
bords, det åts godt, och det dracks godt — 
lin gammal bourgogne. Det strålande ljuset 
föll in genom verandadörrarna. 

Dagens händelse kom på tal. 
— Ja, det var förfärligt, att bönderna 

inte skref på mer, sade fru Näslund och 
lade hufvudet bakåt på ett henne eget sätt. 
Hon var röd och sken af välmåga. Fetglän-
sande fläckar började slå upp på näsan och 
i pannan. Hon talade mycket säfligt med 
högt, bredt målföre. 

— Det där ä' då en riktigt god sak de 
lia hittat på, för di här böckerna ä' rysliga. 
Min dotter, som ä' gift med häradshöfding 
Blomstrand på Ölmelund, hon säger, att där 
va' folket så snälla och skref på allihop. 

Hr Asp satt och log fredligt och talade 
mycket litet. Nu sade han med sin tysta 
lugna stämma: 

— Följer fru Näslund med den nya 
litteraturen närmare? 

Fru Näslund vände sig så hastigt, som 
hade hon fått en stöt och nästan skrek ut: 

— Hvem? Jag?! — Ah visst inte, go'a 
herr Asp, hurjkanherr Asp tro det? Jag tror 
inte jag läst en enda bok, sedan jag var 
flicka i världen — utom Guds ord och så
dant — och inte har min dotter, som är 
gift med — ja, det sa ja' ju nyss — (ett 
litet skratt) ja, inte har hon läst en enda af 
de bär dåliga böckerna, det vet jag då, Gud 
ske lof, bestämdt. Nej, för hennes man säger 
som så, att inte gifta fruntimmer en gång 
bör_ veta nâ'nting —- ack, han har varit sä 
mycket med, den Otto, vet herr Asp. 

— Men hur vet fru Näslund då, att 
de ä' så dåliga? 

Fru Näslund spärrade upp ögonen. 
— Ah, det vet väl alla människor, 

snälla herr Asp. — I »Fosterlandets sanna 
väl», där får man minsann veta, hur dåliga 
de ä' de nya böckerna. Det hör man ju för 
resten öfverallt. 

— Nej, inte öfverallt. I »Folkbladet» 
t. ex., som vi håller nu på skolan, står ofta 
mycket fördelaktiga — 
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Ja, men snälla herr Asp, det ii' ju 
en dålig tidning, vet jag, så där kan man ju 
inte -

•— Dålig? Nej, fru Näslund, den är 
mycket väl redigerad. 

— Ja, men jag menar, den har ju just 
sådana där dåliga åsikter ocli försvarar det 
häl nya. 

Kyrkoherden bytte 0111 samtalsämne. 
Innan de stego upp, kom dock talet 

igen på tidningar, hvarvid fru Näslund sade, 
böjande hufvudct åt sidan, i högljudd ut
bredd ton och med min af den djupaste öf-
vertygelse, i det hon riktade sina stora ruuda 
ögon på hr Asp : 

— Yet, folkhögskollärarn, livad jag be-
stämdt har fått för mig? Ocli det sa' ja till 
Näslund häromdagen också. Jo, jag undrar, 
om into tidningsredaktörer ändå kommer att 
få det allra värst i hel vetet en gång. 

Kyrkoherden sköt hastigt stolon från 
bordet. 

När folkhögskollärare Asp senare van
drade hemåt i den lugna vackra aftonen, gick 
han och log för sig själf. Han kom att 
tänka på, hur patron Månsson i Kärbro vän
tat på honom utanför kyrkan idag ocli hvi-
skat. till honom med ett förnöjdt småglin : 

Se — herr Asp — skrifva under det fick 
jag nu göra, men inte satte jag Månsson i 
Kärbro inte — åli långtifrån -— jag satte 
bara Månsson, jag! —• 

Men dagen därpå satt kyrkoherde Näs
lund i sitt vackra, luftiga studerrum vid 
skrivbordet, rökte sin 50 öres Bremare, un
der det han allt emellanåt sniuttade på ett 
glas äkta madeira och författade ett enskildt 
bref. Kyrkoherden var mycket skicklig i 
att författa bref. 

Högvördigc ! 
Det är med ödmjuk glädje, jag härmed 

har äran insända närslutna handling. Do 
underskrifter, som synas, härleda sig från 
traktens anseddaste bönder, liksom dessa äro 
bygdens mest rättänkande, förståndige män. 
Visserligen ä r det, Gudi klagadt, och trots do 
lifligaste ansträngningar ett antal, som här 
fattas. Ers Högvördighet torde ej vara obo
kant med de oroande -element, som sista tiden 
störande ingripit i församlingen och sökt upp
röra bondens af naturen lydiga och af ålder 
fromt kufvade sinne med bibelstridigt och 
sorgligt vilseledande tal. Det bär åtskillig 
frukt — när föll väl Antikrists frö till jor
den utan sådan? Denna nymodiga filantropi, 

som går ut på att bibringa bonden ett visst 
mått af den bildade klassens kunskaper och 
åskådning, är i sanning en triumf för hög-
niodsdjäfvulen. Det har till och med ledt 
till formlig motsägelse af det prästerliga or
det och till motsättande af den Herrans tjä
nare gifna myndigheten. Skönt är i sanning 
att skåda tillbaka på den tid, som icke lig
ger långt aflägsen i denna församling, då 
allmogen utan egenvilja, utan farliga frågor 
— from och kufvad böjde sig för sin själa
herde och mottog af hans mun den upplys
ning och de tankar, hvilka allena äro af vikt 
och af nöden för att lefva förnöjdt 
och ödmjukt troende här i världen och saligt 
i den tillkommande. 

Men denna tid kan med Guds irakt 
återkomma. Ers högvördighets ödmjuke tje-
nare skall icke underlåta något, som kan 
främja den gode andens återställande inom 
denna den heliga kyrkans lem. Han skall 
vara vaken och redobogen att med all den 
makt, hvilken Guds tjänare gifven är, mot-
värka djäfvulens snaror. Och den Helige 
Ande skall komma till och gifva seger öfver 
denna modärna Antikrist. 

Jag vågar innesluta mig i Ers Högvör
dighets fortfarande för .mig så dyrbara ynnest 
och bevågenhet och framhärdar 

med djupaste vördnad och estime 
Ers Högvördighets ödmjukaste tjänare 

C. A. Näsland. 

"I Kamp f ör tillvaron" 
några ord om Mathilda Koos' berät

telse "Hårdt emot Hardt." 

Liksom allt i litteraturen har äfven qvin-
nan förändrat sig. Hon är icke mer den
samma, som man en gång framstälde henne. 
Tiden har ryckt ned henne från den tron, 
der hon herskade, indragit henne i lifskam-
pen och förvandlat hennes utseende. Tiden 
är, tyvärr, så brutal och materialistisk, och 
den låter icke ens qvinnan vara i fred för 
sin reformifver. 

Småningom och omärkligt har hon ut
vidgat sitt område. Först var det societeten, 
der hon strålade med sin skönhet, boudoi-
ren, der hon skref kärleksbref eller dyrka
des af sin älskare, salongen, der man besök
te henne och hon odlade sina sällskapsgåf-
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vor, balen, promenaden, lustpartiet och nö
jena. Sedan blef det hemmet, der hon fort
satte samma lif, eller uppträdde i ny vär
dighet såsom maka och familjemoder. Och 
slutligen fick hon visa sig äfven i anspråks
lösare ställningar, längre ned pä rangskalan, 
såsom tjenande och arbetande. 

Men ci t egde de gemensamt, dessa dik
tens qvinnotyper, nemligen att kärleken var 
det förnämsta i deras lif. Den v ar den axel, 
kring hvilken allt rörde sig, kärnan i deras 
tillvaro, ämnet för hela historien. Den bil
dade källan till deras glädje eller bedröf-
velse, och ehuru det kunde talas om, hur 
hârdt de sträfvade, var nog deras arbete egent
ligen blott ett talesätt, ett medel att förläna 
dem ett intressantare utseende. Aldrig fick 
man reda pä deras ställning gentemot arbe
tet; aldrig fick man erfara, hur det bildade 
deras lif, och nålen eller guvernantsdrägten 
var mer en teaterdekoration, då deremot det a// 
älska — lyckligt eller olyckligt — utgjorde 
deras sysselsättning och det värf, de fått sig 
anförtrodt. 

Qvinnoemancipationen sköt en bresch i 
allt detta. På samma sätt, som den omska
pade den verkliga qvinnans existens, bröt 
den äfven i dikten njed dess en gång fast
slagna qvinnotyq. Den häfdade qvinnans stai
ning såsom en varelse bredvid mannen, hvar-
ken öfver honom som madonna, eller under 
som trälinna. Den vände ut och in på de
ras förhållande i äktenskapet, och den bjöd 
qvinnan att lefva för något annat, än att bli 
gift; den vidgade hennes arbetsfält och gaf 
henne existensmedel. Fram träder nu denna 
långa rad af qvinnor, af förorrättade hustrur, 
af lidande och upproriska, af svaga, som 
kräfva rättvisa, och af starka, som sjelfva taga 
den. Och synålen och symaskinen eller boken 
och guvernantsdrägten bli icke, som förut, 
en ideel dekoration. De vexla endast form, 
bli kontorstol och bankpulpet, utbytas mot 
posttjenst, telegraf- eller telefonbord, och de 
skänka sina adepter något solidare, än den 
"qvinlighet," soin förr personifierades af blyg
het, svaghet och oerfarenhet. De stålsätta 
dem i kampen och göra dem dugliga för 
verkligheten. 

* * 

* 
Åter har denna typ blifvit ytterligare 

varierad. Hjeltinnan i "Hårdt emot Hårdt" 
är på sätt och vis ny. Icke emedan hon 
arbetar — detta är intet nytt — utan der-
för, att hennes kamp, den strid, hon måste 

genomgå, svårigheten eller omöjligheten hos 
den rikt och bortskämd t uppfostrade att möta 
och finna sig tillrätta med ett liât dt och sträf-
samt lif här får sin historia, hvilken hittills 
varit oskrifven. Nog liar man förut i litte
raturen träffat qvinnor, hvilka af olika skäl 
måste försörja sig med sitt arbete — ren-
skrifning, bankplatser, undervisning o. dyl. — 
men att det skett med olust, att de tvingats 
in i sin ställning, något som ej är oerhördt 
med Je verkliga Ceciliorna, derom har ej et t 
ord sagts, åtminstone bra litet, och derför 
blir det fall, hvilket romanen framdragit, ännu 
intressantare såsom ett nytt uppslagsblad. 

Hvad är då Cecilia? En ung, bortskämd 
dam, uppfostrad i ett hem, der lyx och öfver-
flöd herskade, bortskämd af sina föräldrar, 
hvilka ingenting nekade henne, bortskämd af 
sin umgängeskrets, som dårats af hennes be-
hag, bortskämd af hela verlden och utan 
tanke på arbete. Plötsligt dör fadern, och 
historien blir den vanliga. Två år dcreftcr 
blir Cecilia äfven moderlös, och utan någon 
förmögenhet, utan någon inkomst, sedan de
ras pension genom moderns död indragits, 
måste hon, äfven som vanligt, äta nådebröd 
hos en slägting. Här kommer hon att fort
sätta detta kort afbrutna ungdomslif, lifvet i 
societeten och i nöjets yrande vimmel. Här 
blifva hennes instinkter, hennes smak för lycka 
och njutning, mättade och tillfredsstälda i ett 
rikt, slösande hem. Och tanken på att arbeta 
som först plågade henne, nedtryckes så små
ningom lik en obehaglig drömbild. En af 
husets söner, hvilken förälskat sig i Cecilia, 
blir emellertid anledning till en brytning med 
familjen. Modern kan ej förlika sig med 
Cecilias afslag; onda ord vexlas, och Cecilia 
lemnar huset. 

Här, kring det skede, som hjeltinnan 
nu inträder i, samlar sig vårt intresse, ty nu 
börjar kampen. Nu måste hon arbeta, sjelf 
skaffa sig sitt uppehälle, och detta är något 
helt annat, än hon anar eller drömde sig. 
Cecilia är icke lik sina emanciperade med
systrar. Hon har icke uppfostrats till att 
sjelf kämpa lifskampen. Ingenting har hon 
lärt, som kan förmildra fattigdomen. Icke 
heller är hon mäktig att kunna begripa el ler 
möta den. Och dock har förf. icke c harge-
rat sin historia. Cecilias föräldrar äro på 
intet vis öfverdrifna. Snarare synas de bättre 
än sina förebilder i verkligheten, goda, som 
de äro, och afhållna och kärleksfulla. Äfven 
hennes uppfostran är helt och hållet den 
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vanliga, och angående den slägt, i hvilkens 
hus vi sedan finna henne, saknar den nästan 
alldeles den i romaner brukliga egenskapen 
att sära och göra lifvet bitter t för den skydds-
ling, man åtagit sig. 

Allt detta gör, att historien icke blir 
ovanlig, ej ett ensamt fall, ett litet undantag 
frän regeln. Nej, hela Cecilia är sä verklig, 
som hon bör vara — bör, om hon skall 
uträtta, livad hon skapats för att lära oss. 
Sant är, att hon är bortskämd, uppfödd i 
lyx och öfverflöd med vanor alltför dyrbara 
för en fattig ung flicka; men detta kan icke 
hindra, att hennes natur är god, att hon eger 
en karaktär, som är ädel och upphöjd, och 
att, med en atinan uppfostran, hon icke'skulle 
gått under. Ty detta bildar medelpunkten i 
berättelsens operationsplan. Uppfostran är den 
makt, jnot hvilken här dragés till storms, 
och hvad hjclper det Cecelia, att hon är 
ädel och högsinnad, hvad, att hon ej vill 
sälja sig för att qvarblifva i sin samhälls
krets, hvad, att hon är sanningskär och af-
skyr humbug och småsinne? Intet eller bra 
litet, när hon icke kan bära fattigdomen. 
Lifvet är icke tillfredsstäldt med ideala kraf 
och âsigter. Lifvet måste kunna lefvas, och 
det är det hon icke mäktar. Salongen är 
hennes verld, och hon dör, när hon lemnar 
den. Alla hennes talanger, hennes goda och 
lofvande egenskaper bortslösas i det lif, hennes 
samhällsställning skapar. Dagen förgår i 
nöjen; den räcker icke ens till, och Cecilia 
har icke tid att sätta sig in i någon verk
lighet. Hon drömmer, hon konverserar, hon 
mottager männens hyllning. En och annan 
gäng låter hon leken blifva allvar — det 
enda, egentliga allvar, hennes lit' erbjuder 
Dylika små "flirtations" följa med en sådan 
tillvaro. Hela denna erotik är ju sä vanlig 
och — oundviklig. Först när hon kommet 
ut ur den krets, som hon tillhör, lär hon, 
att den gick an för den rika, bortskämda 
flickan, men ej för en person, hvilken ned
stigit bland de arbetande. Dä blir den icke 
lek, men en fara, en kränkning. Poesien 
flyger sin kos och Mefistofeles visar bockfoten. 

Likaså blir förhållandet, när hon verk
ligen måste arbeta, Hon är nog stark, me
llan hon ännu icke pröfvat det. Arbete och 
fattigdom äro för henne blotta begrepp, och 
i likhet med de öfvermätte, som önska sig 
vara fattige, ser hon dem i ett ljus, hvilket 

långt ifrån afskräcker. Allt är en illusion, 
och illusioner brista. 

* * 
* 

När Cecilia inträder i sitt rum hos fru 
Örn, och ser det i all dess fattigdom, med 
dess spruckna bord och flottiga soffa, då 
först begriper hon, att inbillningen gäckat 
henne. "Hon kände, att hon var en främ
ling, en inackordering, som för sextio kro
nor i månaden icke kunde begära annat än 
ett tarfligt möbleradt rum och så mycket föda, 
att hon ej svalt ihjel. Hon sji^k ned på 
en stol; hon kände sig matt i benen, denna 
plötsliga beröring med en motbjudande verk
lighet nästan sökte henne." 

När hon sedan blir telefonist och får 
50 kr. i månaden, kan hon icke begripa, 
hur det skall räcka till att lefva pä. Fem
tio kronor i månaden var hon van att ega i 
nålpenningar; nu skulle hon lefva på det, ar
beta hela dagen för det, ja, känna sig lyck
lig öfver sin lycka att få arbeta. Vigerthar 
nog rätt, då han säger: "det vill ni inte, ni 
vill det i teorien, ni vill det med förståndet, 
men ni vill det inte med viljan! Den som 
verkligen söker arbete, den som är rädd för 
fattigdom och beroende, den håller till godo 
med hvad som erbjudes och är tacksam der-
för!" 

Och sedan, när hon återkommer från 
sitt första telefonbesök, är hon liksom be-
döfvad af det förfärliga, hon genomgått. 
Hemsk förtviflan, lifsleda, bitterhet och huf-
vudverk sätta henne i uppror mot denna 
plågsamma tortyr. "Hela det förflutnas åsig-
ter och lifsåskådning, alla hennes barndoms-
och ungdomsförhoppningar, hvilka, döfvade 
af motgångar, ännu i ett slags pockande van-
magt klämde sig fast vid hennes fantasi; — 
hennes fordringar på lifvet, den naiva, aldrig 
ens diskuterade föreställningen om sina orubb
liga privilegier, som hon insupit i sitt för
äldrahem och som låg i hennes blod, ettarf 
från flere generationer, — allt fick ny kraft 
och samlades i en enda brännpunkt vid 
denna första, direkta beröring med kampen 
för tillvaron. Och till denna brännpunkt 
kom från motsatt håll, — från det närva
rande och framtiden — en annan tanke -
och känsloström, nya föreställningar, nya syner 
på lifvet, vedervärdiga, motbjudande, hvilka 
bröto sig mot allt det gamla, som när två 
skilda strömdrag mötas och fräsande slå sina 
vågor mot hvarandra." 
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Fasan söker sig uttryck i hennes sam
tal med Vigert. Hon är icke född, liksom 
de andra, att arbeta. Hon är icke uppfo
strad till ett glädjelöst lif, men till att vara 
"qvinna", att älska ett hem, som föräldrar-
nes, att egna det sina omsorger och att ar
beta deri. Eller, såsom Vigert säger, "född 
till a tt vara lycklig och njuta och ha det bra" 
och finna "det nedrigt af samhället att ej 
respektera dessa försynens anordningar." 
Slutligen brusar hon upp, att hon hellre gör 
"livad som helst", och när Vigert ber henne 
säga, livad« detta "hvad som helst" innebär, 
upprepar hon det blott med en nästan 
barnslig envishet. "I hennes fantasi tumla
de omkring en mängd otydliga bilder och 
vilda omöjligheter, orediga föreställningar om 
sjelfmord, flykt, vidunderliga, namnlösa kata
strofer, hvilka sammanfattades i och uttryck
tes med det sväfvande begreppet hvad som 
helst." 

När till sist hon lyckas försona sig med 
sin tjenst pä telefonbyrån, inbillar hon sig 
väl, att hon förvandlats och är starkare; 
detta är dock ej fallet, ty hon gör såsom fa
natikern. Hon fråssar i sina plågor, sina 
späkningar af själslifvet; njuter af den tortyr 
hennes kropp och själ undergå. Hon åta
ger sig för mycket, blir nervös och hysterisk; 
hela hennes organism råkar i oordning och 
rubbas; krisen är för hård, och hon blir mo
gen för undergången. Frestelsen kommer 
emot henne i en mans gestalt och morfin
ruset. Att hon icke faller i denna svaga, 
ojemna strid beror icke pä henne, men på 
en deus ex machina. Vigert blir hennes 
räddare, och det slutar med, att "de få 
hvarandra." 

Jag vill icke inlåta mig på lösningens 
sarinolikhet. Den är icke så vigtig, att den 
inverkar på hufvudfrågan. Saken är redan 
behandlad, hvad slut man än skänker den, 
och den uträttar, hvad den bör, då den 
manar oss till eftertanke. Gif fröken Ceci
lia en något annorlunda uppfostran; lär 
henne, hvad det innebär att vara fattig och 
arbeta ; gör henne förtrogen med de möjlig
heter, som vänta henne, och — framförallt 
— skänk hennes lif mer innehåll; då, men 
först då, kanske hon genomkämpar krisen, 
öfvervinner frestelsen och lyckas att bli en 
annan. Hon är icke den enda, om hvilken 
man tänker såsom Vigert: "Stackars barn, 
hvad hon skall komma att lida! Om för
äldrar visste, hvad de dra' för en skuld 

öfver sig, — de vårda och kela med bar
nen, som trädgårdsmästaren med ömtåliga CT o 

plantor, — och när mästaren dör, stänges 
drifhuset, och blommorna kastas ut vind för 
väg." 

jV//.s' Enl man. 

När och Fjärran. 
Fröken Elisabeth Grumltvij? har afgålt från 

redigeringen af den danska kvinno-tidskriften K rin
den og Samfundet», som utgifves af »Dansk K vinde
samfund». För utgifvarno står numera: fti; 11 Kirs tinc 
Fredrikscn; såsom redaktör oeli a nsvarig utgifvarc: 
eand. juris, l'util Séeistrup. 

Första häftet för i år, som börjar med ett 
poem, "For Koinden>, af Alfred Ipscn, gör ett sär
deles godt intryck. 

Dansk KvindesainfiiiMl höll sammankomst d. 
10 januari under ordförandeskap af frkn E. Grimdtvig. 

Styrelsen önskade veta, om de köponhamnska 
kvinnorna voro böjda för inlemnandet af en petition 
till riksdagon 0111, att det måtte gifvas kvinnan i 
hufvudstaden rösträtt och valbarhet till stadsfull
mäktige, med samma vilkor som för män. Det hän
visades till folketingsman Bajers förslag, Imlket. han 
ånyo sade sig vilja framställa för riksdagen. 

•Enstämmigt fattades följande resolution: 
»Mötet uttalar som sin mening, att de köpon

hamnska kvinnorna — med anledning af det af folke-
tingsmannen F. Bajer i den nu upphäfda riksdags
församlingen förelagda lagförslaget om utvidgningen 
af den kommunala rösträtten här i staden — bör 
i riksdagon petitionoras 0111, att kvinnan tillerkännes 
rösträtt och valbarhot till Köpenhamns stadsfullmäktige 
med samma vilkor som för man, och uppmanar 
Dansk K vindosamfunds styrelse att i enlighet ined 
don under mötet gjorda framställningen främja denna 
sak«. 

Petitionslista skall kringbäras för att under
tecknas af Köpenhamns skattedragande kvinnor. 

Helsingfors Dagblad är den första tidning 
Finland, soni upptagit kvinnofrågan på sitt program; 

Till Uppbâdsnttmden i Knopio (Finland) har 
åter invalts kvinnor, deribland författarinnan, fru 
Minna Canth. Do öfriga invalda tillhöra alla Finsk 
Kvinnoförening och äro styrelsemedlemmar af dess 
filial i Kuopio. 

Mot denna tarfliga demonstration från männens 
sida inlades dock skarp protest af tidningen »Uusi 
Suometar». 

Fröken Ellen Key, skall — inbjuden af »Finsk 
Kvinnoförening» — hålla föredrag i Helsingfors 0111 

gift kvinnas eganderätt. 

Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1887. 



Insända tidskrifter, 
Sanningsökareii. Nordisk månadsskrift för för

nuftstro och praktisk kristendom. Utgifvare: Victor 
Pfeift. 10— 12 häftet innehåller: Sedlighetens sanna 
grund. Af Antti Basant. - Kosmism: framtidens reli
gion. ,Vf Hudson Tuttle. — Om relig iositetens betydelse 
för samhället. Af Th.. Faber. Idealer och verklig
heter i den sociala frågan. Af I. O. Brooks. — Bön. 
Af V. P. 

1 häftet för 1887 innehåller: 
Praktisk kristendom och praktisk religion. Af L —n. 

— Upprop till svenska allmänheten. Al De F örnuftstro
endes Samfund. Trosbekännelse. Af I):o. Nagra ord 
om lifvets pröfningar. Af K. G. Carlson. Templet 
Poem af Karl N. — Religiös sjelfviskbet. Af IV;rn 
Potter. — Hjalmar Strömer. — Tillkannagifyande. 

Finsk Tidskrift. Haft. 1 ,lan. 1887 innehåller: 
E. Shybergson: Ett tjugufem års minne. — F. Neo-
vills: Våra jernvägar och deras xentabilitet IV, A'. — 
I. I. Tikkanen: Färgad skulptur. — I. Ahrenberg: 
Brokiga bilder frän östra Finland VI. M. Ijybeek: 
Vakt ombord. — I bokhandeln. - m. m. 

Verdandi. Tidskrift för ungdomens målsmän och 
vänner i hem och skola. Häftet 4—5 innehåller: En 
latinlärares tankar om latinundervisningen. Al' P. G. 
Lyth. Återigen några ord om underv. i främm. lefvande 
språk. Af Olof Örtenblad. — Pedagogik från tredje 
nordiska filologmötet i Stockholm den 10—13aug. 1880. 
Af Fredr. Palmgren. — Från läraremötet i Asko v. Af 
Era Vigström. — Den skola »som gå tt-. Af Uffe m. m. 

Kviiiden og samfundet. Januari 1887 häftet 1 
innehåller: Alfred Ipseri: Por Kvinden (digt). — Kvin-
desagen fraa Rigsdagen. — Bör Adgangen til at föde 
hemmelig paa Eödselsstiftelsen oprotholdos? Udtalelse 
af Prof. D:r med. A. S. N. Stadfeldt. — Laura Kie
ler: De danske Forfatterinder og Kritiken. — En Adres
ses Förberedelse. — Kvinde sagen ved Valgene. — Virk-
samhed af og for Kvinden. — Kvindesagen i Dagbla
den®. — Pra Indiand och Udland. — 

Dagny. Januari 1887. Innehåll: B.: Faran för 
den kvinliga ungdomen af den nutida literatuim — 
Elixe Orxasko: Bilder ur landtlifvet i Polen. Thodons. 
— Aug. Stjernstedt: Stjernan. Poem. — Pfifeuppgift 
för främjande af den kvinliga ungdomens husliga upp
fostan. — Strödda tankar. — Esseide: Reaktionen mot 
det af kvinnofrågan framkallade äktenskapsidealet. — 
Robinson: Diktarens närvarande ställning. Julaftons
tankar. Nils Ejrdmann: Helene Nyblom i »Nye Digte ». 
— m. m. — 

Folkets tidskrift. Häftet 2 innehåller: J. W. 
Broberg: Gräsvallar. — Punktlighet. — W. F. Son-
gey : Från Finland. Öfvers. af C. Hog. — IIvarför en 
man behöfver en hustru. — Ane: Nyårsotta. — Skall 
vår föda intagas varm eller kall? — K. P. Rosegger: 
Ett skott. Öfvers. af C. Ilog. — Från folkhögskolorna. 
— Diverse. — 

For frisindet Christendom. N:o 1, 1887 inne
håller: lurkons skade. — Kristofer Janson og det nye 
Testamente. — Til boghaudlerne. 

Smôskoleviinnen : Anmälan. — Småskolan: Ett 
nytt år. — En billig önskan. — Riksdagen. — Nyhe
ter: Svergos allmänna folkskollärareförening. — Val 
m. m. — Pedagogiska vinkar: Hvad är kunskap? Af 
Eva Wigström. — Haf akt på dig sjelf! — Sp råkun
dervisningen i småskolan. — Strödda tankar. — Lite
ratur: Skolskrifböeker m. m. — Ropande röster. — 
Lediga platser. — m. m. 

»Nordisk Mnsik-Tidcndes» (AVarmuth's Forlag, 
Christiania) 8de Aargangs förste Nummer, Januarhef
tet, der udkommer om nogle Dage, vil komme til at 
bestaa af folgende Indhold : Fru Agathe Qremdahl's 

)öcker och tidningar. 
Biografi (med Portrait, skaaret efter et ganske nyt 
Billcde af Kunstnerinden), Vidunderbarnet, den 9-aarige 
Pianovirtuos Josef Hoffman's Biografi (med Portraet), 
Kristiania-, Stockholm-, Kjobenhavn-Korrospondence, 
Nyhedor fra Tydskland, Eugland, Frank rig, Smaapluk, 
Anekdoter, Sporgsmaal og Svar m. ni. Som Musik-Bi-
lag medfolger gratis. Junkelmann »I Skoven», S alon-
stykke for I'iano og Schumann's herlige sang: »Lelm 
deine Wang» og som Extra-Bilag till dette Nummer en 
gansko ny Komposition af Fru Agathe Gröndahl »Hul-
dreslåt» for I'iano. 

[folge mange Opfordringer till Udgiveren fra min
dre Musikforeninger och Organister, vil der i Aarets 
Lob medfolge soin Extra-f'rœmier et Hefte lette Sange 
for Blaudet Kor og et Hefte lette Orgelpreludier. 

Af Avisen sendes der fra Forlseggeren til alle og 
Enhver, som derom iudsonder anmodning, gjerue et. 
Nummer som Prove-Exemplar, saa at Vedkommende 
kan gjore sig bokjendt m ed Udstyr och Indhold. 

Prisen for liele Aargangen or som forhen blot. 3 
Kronor pr Aar (bestilt paa Postkontorerne i Skandina
vien med Porto Kr. 3,30). 

Vi tillade os anbefale Alle, der Elske og dyrke 
Musik, at lado sig tilsende et Prove-Exemplar, eller 
ogsaa strax att abonnero paa Avisen. For den mere 
end billige Pris 3 Kroner faar man circa 200 Sider 
Lsesestof, Biografer, ledsaget af smukke Pörtoetter, 
smaa Musik-Berottelser, almennyttige Opsatser, Korres-
pondeneer fra Skandinaviens Hovedsteder, Nyheder fra 
Udlandet, Anekdotor, Smaapluk, Fortegnelse over ud-
kommeudo Nyheder m. m. og for livert Hefte fire Si
der Musik (Piano- og Sangmusik om hverandre) — 
idethele taget vil der fra Forheggerens Side opbydes 
Alt for att gjore Avisen saa interessant som muligt — 
bydende Noget for Alle. 

A N M Ä L A N .  
Trots don betydande mängd nya illustrerade bil

lighetsblad, som numera täfla om att hos allmänheten 
uttränga de förut befintliga, kommer HeiiivHnneii fort
farande att utgifvas, öfvertygad att framgent få på
räkna allmänhetens välvilliga mottagande. HemvHiinen 
har dervid bland annat, att åberopa en tillvaro af fulla 
tolf år, under hvilka utgifvaren haft att glädja sig åt 
mångtaliga vitnesbörd om tillfredsställelse och erkän
nande från både allmänhetens och tidningspressens 
sida. 

Till prenumeration för år 1887 anmäles alltså tret
tonde årgången af HEMVÄNNEN, illustreradt 
månadsblad, utgifvet af Lars Ilökerberg. 

Priset är för helt år på postaustalt eller i bokhan
del endast 2 kr. 50 öre, och till hvarje helårsprenu
merant å Hemvännen följer årligen en större, konst
närligt utförd extra gratisplanse.h. 

Hemvännen omväxlande toxtinnoliåll, affattadt i 
ett allmänfattligt (»populärt») sp råk, utgöres af lefnads-
teekningar, berättelser, poesi, musik, historiska, kultur
historiska och populärt naturvetenskapliga uppsatser, 
charader, gåtor, logogryfer m. in. — Inom illustrati-
onsafdolniugen inrymmas porträtt, utsigter och byggna
der, historiska bilder, tOldragelser för dagen, tekniska 
och naturvetenskapliga bilder samt ett urval af fram
stående, så väl svenska som utländska, konstnärers ar
beten. 

Prenumerantsamlare åt Hemvännen önskas. En 
livar, som bland vänner och bekanta samlar minst fem 
prenumeranter för 1887 och insänder penningarna di
rekt till Hemvännens utgifvare, Stockholm, eger att der
vid afdraga 50 öre för kvart ex., han bestiüler ooh får 
numren portofritt sig tillsända i korsbaud månadsvis. 



FRAMÅT 
anmäler härinod till prenumeration sin andra årgång. 

Tidskriften skall innehålla: sjelfständiga uppsatser, bref från in- och utlandet, poesi, 
skisser och noveller, literaturanmälan och notisafdelning; hvarjemte den fortfarande som hittills 
skall hålla sina spalter öppna för fritt meningsutbyte. 

Medarbetare i tidskriften äro: 
Victor Rydberg, Anne Ch. Edgren, Carl Snoilsky, Anton Nyström, Math. Roos, A. F. 

Åkerberg, Georg Nordensvan, Hellen Lindgren, Ola Hansson, Axel Lundegård, Gustaf af 
Geijerstam, Karl af Geijerstam, Ernst Ahlgren, Saxon (Johan Lindström), Skjalf, Stella 
Kleve, Eva Vigström (Ave), Amanda K erfstedt, A. U. Bååth, Cecile Göhl, Ellen Fries, Ellen 
Key, Elin Améen, Eva Brag, Helen Nyblom, Cecilia Holmberg f. Bååth, Claes Lundin, Ro
binson, Tor Hedberg, Johan Nybom, Oskar Levertin, Anna A., Anna Wahlenbe rg (Rien), Elna, 
Björnstjerne Björnson, Jonas Lie, Kristoffer Janson, Kristian Gloersen, Irgens Hansen. U. E. 
Berner, Amalie Skräm, Alvilde Prydz, Margarete Vullum, Clara Tschudi, Gina Krog, Georg 
Brandes, S. Schandorph, Edv. Brandes, C. E. Jensen, Herman Bang, John Paulsen, N. J. 
Nerlund, Anna Brosboll, Rafaël Hertzberg, Gerda von Mieckwitz m fl. 

Tidskriften utkommer den 1 & 15 i hvarje månad i lßrsidigt kvartformat, således till
samman 384 sidor, till det billiga priset af kr. 3,50 för år, jemte 35 öre i postarvode. Halfår 
kr. 1,75. Lösnummer: 25 öre. 

Prenumerationsställen: alla postanstalter inom Sverige, Norge, Finland och Danmark; 
boklådorna samt å tidskriftens byrå, Göteborg, Kungsgatan 60, öppen hvardagar 5—C e. m. 

Tidskriften, som åtföljes af vldlläftadt annonsblad, är särdeles lämplig för annonsering. 

Fröken N. M. Nielsen, 
praktiserende Laege. 

Köbenliavn. 
Hovedvagtsgade 8. Entresol. Trseffes kl. 12—2. 

Prenumerantsamlare 
åt Framåt önskas. Då minst fem exemplar rekvireras, erhållas 2 uti provision. Antingen 

kunna penningar, med 70 öre i afdrag för hvarje exemplar, insändas direkt till tidskriftens ex

pedition, Kungsgatan 60, Göteborg, då numren i den mån de utkomma, poitofritt till

sändas prenumerantsamlaren; eller ock kan prenumereras å närmaste postkontor, der kvitto 
begäres, hvilket insändes till tidskriftens expedition, som derefter utbetalar provisionen. 

WALD. ZA CH HISSONS BOKTR. 


