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Ä  h  t  c  i t  $  h  a  p  $  f r a g  a n .  
Några diskussionsbidrag 

af 

Robinson. 
IV. 

Bör att återgå till vår nordiska äkten
skap sliteratur och först till de s. k. 
»indignations»-dikterna — i Norge Ib

sens, Björnsons, Lies, Elsters, Kiellands och 
många andra, i Sverige de flesta noveller och 
skådespel af fruarna Edgren-Leffler och Agrell, 
en del korta utgjutelser i bunden stil af våra 
numera fåtaliga lyriska skalder m. m., i Dan
mark Hestrups »Eva» och några jemförliga 
styckeu, förutom de inom alla tre länderna 
talrika granskningar eller sjelfständiga under
sökningar i tidskrifter och broschyrer, dem 
rörelsen samtidigt framkallat —; så må väl 
sägas, att hela denna nya vitterhet står i 
etiskt hänseende högt. 

Hon står i alla händelser afgjordt högre, 
utmärker sig genom förtjensterna af en rikare 
individualisering och har ett mera klart upp-
fattadt mål än den stora öfriga massan af 
europeiska alster i samma väg under samma 
tid. 

Hon har ock mycket tidigt haft sina 
oförskräckta föregångare inom eget land, i 

Norge för mer än 30 år sedan fru Collett 
genom novellen »Amtmandens D0ttre», i Sve
rige redan för mer än 90 år sedan Thorild 
genom skrifterna »Om qvinnokönets naturliga 
höghet» samt »Harmonien eller allmän plan 
för en upplyst och äkta kärleksförening.» 
För att ej tala äfven om det stora inflytande, 
som Svedenborgs ändå mycket äldre arbeten 
tydligt nog öfvat på Thorild under författan
det af hans två nämda, populära afhand-
lingar. 

Vi nordbor hafva — kort sagdt — före 
andra nationer upptagit framtidsfrågan: om 
äktenskapet såsom det vigtigaste af alla sam-
manlefnadens problem; en fråga som nu för 
öfrigt fyller nästan hela den vesterländska 
skönliterära marknaden, i det den lemnar 
mer och mindre lyckligt eller olyckligt preg-
lade spår på bladen af snart sagdt livar enda 
nyutkommen liten följetong, hvart enda till 
spelning antaget litet teaterstycke. 

Naturligt nog hafva vi nordbor då äfven 
kommit att med något större allvar än andra, 
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men emellanåt också med mera seg oför
dragsamhet betona förefintliga missförhållan
den. Qvinnans ännu till stor del rättslösa 
ställning har mot gällande lagstiftning och 
sed uppkallat högljudda klagomål å framtids
äktenskapets vägnar. Och om än »indigna
tionen» egentligast drabbat diktarens gamla 
kända fiende, »die gute Gesellschaft», den 
hittills äktenskapsstiftande sällskapsmoralen 
med alla hennes skenfagra, hjertetomma, kol
lektivt egoistiska, småsinnade fördomar och 
lögnupfylda dogmer; så hafva emellertid 
många enskilda diktade mansfigurer varit så
dana, att åtminstone jag för några år sedan 
tyckte mig uppfordrad till att börja arbeta 
på en uppsats »Om mäns hårda behandling 
i nutidens episka och dramatiska diktning.» 
Ty det var ju vid den tiden påtagligt, att 
man mångenstädes gick för brådstörtadt till 
väga, att man i vissa fall uttalade dödsdo
mar öfver representanter af en mansålder, 
hvilken till stor del ofrivilligt bar märkena 
af många föregående mansåldrars förbrytelser 
och försummelser, samt att det rätta, hvilket 
man ju ville, ej var något sådant, som k unde 
nås med ens. Det var tydligen ofta nog en 
absulutistisk, icke möjlighetens, icke relativi-
tetens etiska måttstock, som lades på de 
förefintliga förhållandena. 

Då kom — med första delen af Strind
bergs »Giftas» — reaktionen. De mera out
vecklade menniskornas rätt att lefva kom åter 
till tals. En del våldsamhet och råhet kom 
likaledes med. An mer af den sorten har 
kommit sedan. Dessutom inströmmade nya 
kraf på lösning af frågor, hvilka obestr idligen 
höra till förhållandena mellan könen, och som 
förut blifvit undanskjutna af den egentliga 
äktenskapsfrågan eller frågan em äktenska
pets egen inre förbättring. Man började 
säga: medan äktenskapet skall förädlas eller 
göras mera helt personligt och utvecklings-
möjligt, så komma allt färre menniskor att 
ingå äktenskap. Hur skall det gå med dej 
många öfverblifna? — Och denna fråga är 
den som tillsvidare tyckes vara den förher-
skande. Den kommer nästa gång att sär-
skildt taga vår uppmärksamhet i anspråk. 

Till dess vill jag endast påminna om: 
att den vitterhet, hvilken efter G. Brandes' 
karakteristik af Ibsens skaldskap burit nam
net »indignationsdiktningen», har ej sjelf 
blifvit på något sätt qväfd eller försvagad 
genom de många olikartade element som un
der senare åren tillkommit. Det ligger nära 

till hands att genom exempel styrka påstå
endet. De tre senast utgifna svenska arbe
tena af fru Agrell, fru Edgren-Leffler och 
Ernst Ahlgren äro omfångsrika och till inne
hållet särdeles lifaktiga böcker samt vittna 
om mera jemvigt och styrka i kompositionen 
än något af samma författares förut kända 
stycken. I Danmark ha några af de unges 
senaste försök lyckats bäst. I Norge hafva 
de äldre mästarne, såsom för alla är bekant, 
nyligen lemnat oss ännu några mycket be
tydande insatser i kampen mot konventionel 
etik. Flera unga norska krafter, särskildt 
Garborg och Krogh, hafva på senare tiden 
tillkommit. Och — i all synnerhet — vi 
ega numera af den ständigt sig föryngrande 
och dock alltid jemvigtsfulle Lie två klassi
ska skildringar af sådant ungdomslif, hvars 
rika möjligheter sköflas af hänsyn för den 
konstlade sällskapsmoralen: i »Familjen på 
Gilje» genom faderns, i »Kommandorens 
Dottre» genom moderns otillbörliga ingrepp 
— och bättre har aldrig förr detta ämne 
varit framstäldt. 

När en oppositionsliteratur frambringar 
så fulländade, så lugnt och fast genomförda 
mästerverk, då befinner den sig i rikaste 
alstringstiden, och om något åldrande är ej 
ännu anledning tala. 

Interieur. 
Sov lille Barn, 

Mor vinder -Garn, 

Far er ude og kommer lijem, 

Pasop er dover, Katten slem, — 

Sov lille Barn! 

Lille Barn sov! 

Ude i vor Skov, 

lukker liver en Fugl sin Mund. 

alle Blomster tar en Blund — 

Lille Barn, sov! 

Sov nu Barnlil, 

slukt er Solens lid! 

Lyse Stjerner kommer frem, 

Maanen gaar og passer dem! 

Sov nu Barn lil! 
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Sov stille, godt, 
höjt er Himlens Slot; 
Dremmen lofter dig derind, 
H ver en Stjerne, den er din -
Sov stille, godt! 

Alvilde Prydx 

Om osedlighet i litteraturen. 
Med anledning af Arne Garborgs „Mannfolk." 

Af 

Nils Erdmann. 

I ångt i fjerran skymta vi den estetiska 
j^i guldålder, då konsten hade till mål 

att endast framställa det sköna. Få
fängt vill man intvinga den i vissa bestämda 
drägter; fåfängt söker man omgärda den med 
regler och doktriner. Här, likasom annor
städes, bryter man nu mot dogmerna, och 
det händer, att man undfägnas med så kät-
terska läror, som att konsten skall vara nyt
tig, och att det sköna är det fula. 

Vare huru som helst, faktum står lik
väl qvar, konsten gör revolution, och den är 
mycket sällan skön. Deremot har den in
trängt i den förhanden varande verkligheten, 
framdragit, hvad den sett, men underlåtit att 
adla det. Lifvet, ingenting annat, vill den 
afbilda för samtiden, och blott att det är 
sant, må det gerna verka frånstötande. 

Förr var man nästan uteslutande för 
ädel" och för öfvermensklig. Nu är man 
tvertom, ty man skildrar helst lågheter, fula 
och dåliga handlingar, oädla karaktärer, äk
tenskapsbrott, småsinne, uselhet och elände. 
Detta den s. k. skönlitteraturens utträdande 
i lifvet rycker den äfven in i de frågor, som 
uppröra det. Samtidigt som författarne taga 
verkligheten till modell, måste de ock för
djupa sig i de intressen, som styra dera. 

Ofta skiftande meningar, en kamp på alla 
områden, framsteg eller återgång, reform och 
opposition — allt detta ger sin stämpel åt 
den mensklighet, de porträttera, och skall 
bilden vara korrekt, vara verklig och lef-
vande, afspeglar den oundvikligt hvarje skift
ning i kampen. 

Härigenom har man erhållit en hel ny 
problemlitteratur. Ingenstädes diskuterar man 
så förträffligt som i dikten, och romanen är 
nu mera både en stridsskrift och en verklig
hetsskildring. 

En af de exponenter, detta betraktelse
sätt skapat, blir då den mycket omskrikna 
naturalistiska litteraturen. Den säger sig 
skildra lifvet, och den gör det ganska om
sorgsfullt, men. då själen kanske var hufvud-
saken i de gammalmodiga romanerna, blir 
kroppen nästan den enda, som för komman
dot i de nya. Det är de fysiska drifterna, 
hvilka beherska deras menniskor, och häraf 
kommer en utmålning af det djuriska och 
instinktiva, som går in på sådana saker, 
hvilka förr lemnades orörda. 

Måste sanningen skildras, den brutala 
och nakna verkligheten, blir det äfven n atur
ligt, att man icke får vara ömtålig, och väl
jer man sina ämnen bland det råa och det 
smutsiga, är det ju ganska klart, att sjelfva 
dikten ej blir vacker. Men att uteslutande 
sysselsätta sig med lasten och det obscena 
blir i längden något tröttande, om skildrin
gen ej är medel. Ty att afbilda det obscena 
för dess egen skull, som mål, utdömer sig 
sjelf och gör romanen osedlig. Derför kom
mer man fram med en tendens till förkla
ringsgrund. Man säger, att man vill under
söka sina medmenniskors lyten, och man ur
säktar sig dermed, att man sålunda skall för
bättra dem. 

Och åter sticka de upp, dessa problem, 
dessa frågor, äktenskapet, qvinnofrågan, man
nens och qvinnans sedliga renhet, allt, som 
man diskuterar, debatterar och strider om. 
Och härmed är man rentvagen, åtminstone i 
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s"n egen tanke, ocli boken är utan fläck, hur 
vågad den än synes. 

* * 
* 

Här i Norden började man med äkten
skapet och qvinnofrâgan. En serie af roma
ner, af teaterpjeser och afhandlingar syssel
sätta sig med lösningen af problemen om 
qvinnans ställning. Derefter gick man in på 
de båda könens fysiska drifter, pä mannens 
och qvinnans likställighet i frågor, som röra 
moralen; och till sist börjar man rota äfven 
i ungkarlslifvets mysterier, i de fallna qvin-
nornas lif och i den osedlighet, som råder. 
En roman om en prostituerad liar man nyli
gen beslaglagt. En annan, öarborgs »Mann
folk», har man deremot lemnat orörd och 
dermed äfven fritagit från beskyllningen för 
osedlighet. 

»Mannfolk» är en framställning af den 
manliga ungdoms laster, eller rättare af den 
tillvaro, denna ungdom för i Kristiania. Är 
den sann, h vilket man alls icke eger skäl 
att ens betvifla, måste man endast lyckön
ska till dess ytterliga naturtrohet; och om 
Garborg verkligen velat uträtta något godt, 
med andra ord har en tendens, som han i 
boken önskar framhålla, måste man blott be
klaga, att den öfverglänses af skildringen. 

Ty är det alldeles nödvändigt att så 
djupt rota i smutsen? Ar det nödvändigt att 
i bild på bild, i handling och resonemanger, 
på flere hundra sidor icke syssla med annat 
än djuriskhet, med heskrifning efter beskrif-
ning på den fysiska driftens uppkomst, på 
dess omedelbara tillfredsställande och följd, 
en stunds afsmak? Och är detta ett ämne 
för en så bred och tokrolig humor, som den, 
hvilken förf. visat sig ega i sina andra verk? 

För öfrigt är det bra litet af denna hu
mor, som uppenbarar sig. En och annan 
episod, t. ex. Daniel Brauts anfäktelser, er
inrar oss visserligen om förf. till Bondestu
denter, men det allra mesta af sjelfva Histo
rien i »Mannfolk» präglas icke af humorns 
karaktäristiska vemodsfröjd. Tvärtom bär det 

en slöja af den brutalaste grofhet. Råheten 
och djuriskheten äro förherskande i boken, 
och ovilkorligt frågar man, hvart det mensk-

liga tagit vägen! 

* * 
* 

livad är då problemet, som diskuteras 
i »Mannfolk?» Utan tvifvel det, hur denna 
osedlighet pestsmittar. Garborg vill fästa vår 
uppmärksamhet på eländet i ett ungkarlslif, 
på lasten, som det medför, dcpravationen, som 
det utsår, på lögnen och skrymteriet, som 
deraf blifva en följd, på alla dessa förskräck
ligheter, som det ingjuter i tillvaron. Gar
borg vill söka att uppväcka oss till sjelf-
pröfning och eftertanke, och bokens hela mo
ral är blott en fråga: hur skall inan hjelpa 

det? 
Synbarligen svarar han äfven sjelf pä 

denna fråga. Jemt och ständigt talar han 
om, att allt skulle bli bra, endast det ginge 
för sig, att man tidigare gifte sig. Mannen 
blefve nog räddad, om han strax fick don 
älskade, i stället för att, som nu, gå och 
vänta, tills han blir gammal. Och kunde vi 
blott klarera den förargliga penningfrågan, 
tidigare få ett lefvebröd till en hustru och 
en familj, komme icke vår ungdom att så 
rått och simpelt bortslösas. * 

Blir man då bevarad —• eller lyckligare 
— i äktenskapet? Nej, svarar förf., och åter
stå vi der rådvilla. En af bokens hjeltar, 
den älskvärde Georg Jonathan, gifter s ig med 
en dam, hvilken förut var hans mätress; och 
han skrifver om detta äktenskap, som han 
liknar vid floden Ganges. Hinduerna hålla 
den helig, liksom vi med vårt äktenskap. 
»Men Ganges var öfverfyld med lik och sty g
gelse och var on källa till all Indiens post.:* 

* Berättelsen »Ungdom» tyckes lia samma ton
dons. Jons Karlstad, som är sin fästmö otrogen, 
säger till sig sjelf: »H varför fick vi inte gifta oss, 
så snart vi blefvo vuxna?» Det var frågan. Hade 
Jens gift sig mod Jenny, när han var 16 år, så 
hade han aldrig råkat galet ut mod Anne Malene. 
Men qvinfolkon de gifta sig, när do voro 17 år, de, 
så att de kunde nog komma ifrån det!» Jemför äf
ven Strindberg i Giftas I, första berättelsen! 
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Han är nöjd med att vara gift, det är 
lugnare i samhället, men icke destomindre 
tycker lian, att förhållandet vexlat form. Der 
var »Usmaken av Plikt. Ho var ikkje ei fri 
Kvinne, som han vann kvar dag, og som gav 
seg fordi ho elskad; ho var ei Borgarkone, 
som hadde teket paa seg den Ting aa vera 
Mor for Borni hans, og som med Loven i 
Haand kunde krevja hans Elskhug. Um ei 
Tid kom han til aa elska henne likso »pent 
og lidenskabslost og pligtmaessigt», som an
dre Aegtemenn elskad desse bundne Kvinnur.» 

Hvart vill Garborg då komma med sina 
sväfvande paradoxer? Så vidt man kan be
gripa till att häfda den fria kärleken, — dit, 
att man helt enkelt bör flytta tillsammans 
med den älskade, arbeta gemensamt och söka 
lefva, så godt man kan. 

Emellertid har förf. icke utvecklat sina 
åsigtor. Nöjd med att hafva uppvisat, hur 
förvändt vi nu lefva, slutar han dermed, att 
han låter en ung student, hvilken — i pa
rentes — alldeles nyligen syndat, stärka sin 
kära fästmö i hennes tro på hans syndfri
het. »Naturlegvis har du ikke tat Feil», sä
ger han, »jeg kan — — — med Sandhed 
si, at — — — Kvinnen har vaeret mej 
— —. — urarlig», och bestyrkande nickar 
han: »Sandheden maa vaere oss heilig.» 

* * 
* 

Detta är, som sagdt, sjelfva tendensen i 
berättelsen. Dock kan jag icke finna, att 
den behöft en sådan omklädnad. Ämnen af 
den beskaffenhet, hvilka af handlas i »Mann-
folk, kräfva mer ädelhet, mer finkänslig di
skretion. Godt och väl, att man säger, att 
man icke får vara finkänslig. Godt och väl. 
att man ursäktar sig med sanningens tvungna 
blottande. Sanningen kan ju framställas på 
så otaliga sätt, och man behöfver icke ned
söla sig i smuts ända till öronen, äfven om 
det är nödvändigt att fala 0111 det smutsiga. 

Betrakta såsom exempel Alexander Kiel-
lands »Arbeidsfolk.» Gerna vill jag gå in 
på, att ämnet ej är sympatiskt, men dikta- | 

ren vet att skildra det med en ypperlig de
likatess, och han säger, hvad som är ound
gängligt föf att blotta sjelfva hjertpunkten, 
icke ett ord mer och i en ton, der harmen 
sjuder. 

Garborg låter oss närvara vid de obe
hagligaste scener. Med äkta naturalism dra
ger han fram dem i dagsljuset, vrider dem 
och vänder dem, noggrant och i detalj, och 
fördjupar sig i motiv, som han lätt hade 
bort vidröra. Härigenom blir det osedliga 
af allt för mycken betydelse. Det framskju-
tes i förgrunden, oJcli det dödar hela intres
set. Ty hvad man än känner för dessa män, 
som önska gifta sig, icke blir det medlidande, 
snarare då afsmak. Ett är att duka under 
för en stark naturs kraf; ett annat att med 
förnöjelse gräfva ned sig i orenlighet. 

Invändes det, att Garborg icke vill fram
kalla någon medkänsla, undrar man helt na
turligt, hvad det är, han önskar uträtta. 
Eger han i sin bok ickc en enda, som blir 
sympatisk, krymper hela problemet till ett 
absurdt och dumt narrspel. Och säger man 
åter så, att der ej finnes någon tendens, men 
att »Mannfolk» är en sedemålning, gripen ur 
Kristiania-lifvet, måste man blott beklaga, at t 
en så rutten verld finnes, allt under det man 
frågar, hvad som gjort, att Garborg s kildrat 
den. 

Dock är det kanske orätt att förneka 
»Mannfolks» betydelse. Böcker af den be
skaffenhet kunna verka ganska olika. Den, 
som endast läser dem för att njuta af deras 
osedlighet,' han ilar förbi, hvad de möjligen 
kunna lära honom. Den åter, som läser dem 
för att der vinna något utbyte, han blir an
tingen tröstlös öfver den osundhet, som rå
der, eller ock börjar han grubbla öfver ett 
medel, som kan bota den. Yare huru som 
helst, så många hjertan, så många meningar. 
Intet ondt finnes, som ej har något godt i 
släptåg. 
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Et I nteriar. 
ÇjÈp^/un boer paa Lille-Siden*,) i en af de 
M rigtige Gyder, hvor Husene ikke har 
jML»,cg. laert at gaa af Yejen for Folk, men ligger 
iid og ind ined Svaler og Altaner og Smaaru-
derne, gemte som dybt liggende 0jne i de 
tykke Mure — nogle Aarhundreder 10b Panden 
mod det Murvaerk og lod det blive staaende. 
Der, hvor de gamle Ronner kliner sig sammen 
i Ly af det store Hradchsin, som Bederne paa 
et Fuglebjerg, der, midt i Virvar'et af Born 
og Hunde, saa mangfoldige som ved »Det gyldne 
Horn«, og Helgenbilleder og langlokkede Jöder 
— bor Mo'er »Jan«. 

Det er i samme Hus (et Hus med Gange 
som dybe og stinkende Grave, med den hei
lige Jomfru over alle Dore, og med en Gaard 
saa sn sever, saa fuld af Krinkeltrapper, Svaler 
og Klude til Torring i alle Stokvaerk, at 
Franz Neruda siger, Gudfader selv har ondt 
ved at skselne Born fra Fae paa Bunden) — 
hvor Franz Neruda har ladet slaa Gavlen ud 
og lavet sig et Atelier helt oppe ved Himlen, 
for der at male alle Lille-Sidens snavsede 
Unger »til Samfundets Forskraekkelse«, som 
hansiger, »og Retfserdighedens Opbyggelse«. 

I det Hus boer Mo'er Jan og Madelenka. 
Hele forrige Sommer saa vi, naar vi be-

sogte Franz Neruda, den stakkels Madelenka 
sidde uden for Mo'er Ja'ns Dor.... Han 
malede just den Gang, Neruda, et Billede af 
selve Gaarden her, et Billede, der var saa 
overfyldt af Born, af Smuds og Laser, at det med 
Eette oprorte hele den alvorligeogidealeKritik... 
Da, som sagt, saa vi stadig Madelenka sidde 
udenfor Moderens Dor — med de store 0jne, 
der er saa blanke og dog saa livlöse som 0j-
nene hos en Blind; med det gulblege altid 
stillestaande Ansigt, der forsvinder nede mel-
lem Skuldrene; med de langfingrede, tynde 
Hsender, som hun uafladeligt krammer rundt 
med paa Puderne, mens hun sidder hen, den 
lange Dag, udeltagende, med sit evige syge 
Smil, stum — midt i Halmorket, Smudset og 
Stoj en. 

Hvem véd for Resten, om hun ogsaa 
horer denne Stoj. 

Nabokonen flytter liende ud om Morgenen 
her ud fra Kammeret. Mo'er Jan er allerede 

*) »Lille-Siden«, Navnet paa Stadsdel en neden-
for Borgen Hradschin; udelukkende bebo et af fatti ge 
som her lever i nsesten mer end bolimisk Smuds. 

trillet af med sin lille Yogn med Paradisseb-
lerne og Kastanjerne, som hun s aal ger paa én 
af Nepomukbroens Trapper — og Madelenka 
lader man sidde. Man viser lige saa lidt 
Spot som man viser hende Deltagelse, og man 
gaar hende Dagen lang förbi, hver i sin Dont, 
som man vilde gaa förbi en dod Ting. 

Ingen véd vel heller hvor meget Liv 
der egentlig er i hende. Hun har jo altid 
det samme Smil og de samme rastlose Hsen
der, der lober over de gamle Puder, som flet-
tede hun et evigt usynligt Net — hvad en-
ten de foder Born til Verden eller de doer, 
hvad enten de lér eller graeder, skeendes eller 
beruser sig, her hvor Menneskene lever og 
doer, og formerer sig i samme Fsellesskab, 
uden at have for hinanden hverken Hemme-
ligheder eller Skam, delende samme Liv og 
samme Morke. 

Bornene tumler om hende paa Svalen, 
halvnogne — i de Pjalter, Gud har givet 
dem — prygler hinanden, leger, skriger, be-
stjseler hinanden og graeder. 

Maaske maerker Madelenka det slet ikke. 
Hendes dode og blanke 0jne har intet 

Liv der forraader det. 
Kun en Gang i mellem, naar én af de 

smaa Himlens Umyndige omkring hende sset-
ter sig dristigt op at ride paa Svalens Gitter 
föran hende og saa med et Skrig ätter sprin
ger ned paa Altanen fra det hoje Ssede — 
kun da kan der komme en pludselig Skrask 
det eneste Syn af Liv, der er blevet tilbage 
— i den Syges blanke 0jne. 

Og naar da Möer Jan kommer hjem, 
klynger Madelenka sig kranipagtigt og bange 
til hende med disse korte, jamrende og uarti-
kulerede Lyd, der ligner Ugleskrig, og som 
er den eneste Lyd, hendes lammede ' Tunge 
kan frembringe. 

I hendes Aand, hvor alt er slukket, le
ver altsaa endnu, som en dump Angst, Mindet 
om hint Faid for tyve Aar siden 

Da Madlenka faldt ned her fra dette 
överste Stokvaerk, fra Svalen, og blev kvae-
stet — til det, hun nu var. 

De havde faaet hende samlet op i Gaar
den og bragt til Sengs : Man finder ikke 
»Knoglebenene« i hende, sagde Nabokonen; 
og da Mo'r Jan kom hjem, og hun var blevet 
heiltet fra Nepomukbroens Trappe, blev hun 
ved at jamre: 

— Hvad kan En, sagde hun; skal man 
ikke tjene til Brödet? Kan En vsere to Steder 
— skal man ikke tjene sit Brod, sagde hun, 
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og hun kastede sig ned over Barnet, der kun 
laa vibevsegelig med sine stive 0ine og sagde 
denne ene Ssetning, den sidste: 

— Jeg doer, jeg doer  
Og Mor Jan blev ved at jamre og gi sede 

og kalde paa alle Helgene og paa Madelenka 
— «min lille eneste.« ... 

Men, nej — Nabokonen havde Ret: Man 
fandt ikke mere »Knoglebenene« i hende og 
— ikke Forstanden heller.... 

Et tungt Kors var det for Möer Jan — 
og saa ulykkeligt et Trsef: her faider jo dog 
hver Unge mellem Aar og Dag, ovei Svalerne 
— og kommer fra det som Kattene, siden 
Himlen beskytter dem. 

Det er nu tyve Aar siden, som sagt, 
Madelenka faldt ud over Svalen. 

Undertiden naar Mo'r Jan om Aftenen 
lsegger Madelenka tilsengs — inderst mod 
Yseggen i den Seng, de begge deler, Moder 
og Datter — sporger hun maaske, hvorfor 
vel »det stakkels lille Krse« endnu skal leve; 
men — Madelenka lever. 

Og ellers gaar Mo'r Jan ikke i Rette med 
sine Helgene: Dag for Dag ruller hun sin 
lille Yogn med Paradisseblerne ned til Nepo-
mukbroen, og hver Lördag Aften bringer hun 
Pengene til Simon Frantischk, »Joden« (han 
er en Kristen og har et godt: »Saa hjselpe os 
den treenige Griid«, over sin Stuedor; men 
Folk kalder ham nu »Joden« den Grseker i 
»Annashus«, i »De D ödes Gade«,**) der laaner 
Penge ud til »Husérerne«***) paa Uge mod 
femti Procent) — og henter dem igen om 
Mandagen, naar hun igen skal gore sit Ind-
kob paa »Frugtpladsen« og rulle sin Yogn 
ned til Nepomukbroen.... 

Ja — saadan er det saamaen blevet tyve 
Aar siden Madelenka faldt ud over Svalen. 

Forrige Sommer, som sagt, saa vi hende 
daglig, da vi gik i Huset for at sé til Frem-
skridtene paa Franz Nerudas Billede 

(Dette frygtelige Billede! — skrev ikke 
den forste Kritiker kort og godt: »Jeg vil 
forbigaa denne plumpe Bagvadskelse af L ivet« ; 
og Franz N. maatte for at blive af med det 
sksenke det til et Yelgorenhedslotteri, hvor 
den lykkelige Vindende ikke en Gang har 
villet gjare ham den /Ere at hente det....) 

Og en Dag sagde da Stanislas Dwerâk — 

**) G adenavn paa Lillesiden. 
***) De Smaahandlende, der falbyder deres Yarer 

rundt i Huse og Gaarde. 

han havde staaet lsenge paa Madelenkas Svale 
og s tir re t ned i denne Gaard med dens Gange 
og Trapper og den merke Bund, hvor Franz 
Neruda ikke har rigtig Tillid til selve Barm-
hjertighedens 0jne — : 

— Du, Neruda, sagde han og saa hen 
paa Madelenka med hendes 0jne, livlöse, som 
hos en Blind, og Smilet, der kan gaa En 
gennem Marv og Bén, og Hsenderne over 
Puderne, son; om hun flettede et evigt usyn-
ligt Net — hende skulde du male, Neruda, 
som Symbol.... 

— Som Symbol, sagde Stanislas Dwerâk 
langsomt, paa Magteslosheden eller paa Skaeb-
nen. 

— Aa — bah, sagde Franz, du med 
dine Symboler. Nej — kunde man blot idet 
mindste saa meget som flytte hende ud i 
Solen — Stakkel. 

— Solen, sagde Dweråk, Solen — hun 
vilde ikke föle den— 

Herman Bang. 

Zolas " L'Oeuvre". 
rgSfoten till Zolas hela författareskap är 

hvad han sjelf kallar sin »passion du 
vrai», detta rop efter sanning i lite

ratur och konst, som allt mäktigare höjer sig 
hos den nu lefvande generationen. Zola är 
bland dem som tidigast och starkast kämpat 
derför, och denna djupa kärlek till lifvet, 
till naturen möta vi äfven i »1'Oeuvre». Hjel-
ten Claude uttalar här Zolas konstnärliga tros
bekännelse, helgjuten och af en så monumen
tal karaktär, att den är kännetecknande för 
hela hans skaldskap: »Ah! la vie, la vie! 
la sentir et la rendre dans sa réalité, l'aimer 
pour elle, y voir la seule beauté vraie, éter
nelle et changeante, ne pas avoir l'idée bête 
de l'anoblir en la châtrant, comprendre que 
les prétendues laideurs ne sont que les saillies 
des caractères, et faire vivre, et faire des 
hommes, la seule façon d'être Dieu ! » 

(Ack! lifvet, lifvet! känna det och âtergifva 
det i dess fulla verklighet, älska det sådant 
det är, endast deri se den sanna, eviga, vex-
lande skönheten, icke hysa den dumma före
ställningen att förädla det genom kastrering, 
förstå, att det så kallade »fula» blott är fram-
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trädande egenheter hos olika karaktärer, och 
gifva lif och skapa menniskor, det kallar jag 
att vara Gud!) 

Och roten spirar i en jordmån, liksom en
kom danad för att drifva trädet i höjden, 
göra det skönt och frodigt, så att hela mänsk
ligheten må kunna glädja sig åt dess fägring. 
Der rinner en aldrig sinande källåder af okuf-
lig energi genom denna fruktbara jordmån 
— hans talang — och den poetiska inspira
tionens herrliga solstrålar gjuta värme och lif 
deri. Ty Zola är en verklig skald; ingen 
kan undgå att beundra hans sköna bilder, 
med snillets hand gripna här och livar ur 
lifvet, ur naturen. 

Trädet, hans författareverksamhet, skjuter 
stolt och yfvigt uppåt. Den gren, vi här vilja 
taga i skärskådande, är helt säkert en af dess 
skönaste. 

Det är ett helt menniskolif, som ligger 
framför oss i l'Oeuvre, ett menniskolif i alla 
dess fröjder och sorger, i alla de otaliga, fina 
skiftningar, en rikt utrustad ande kan öfver-
raska med, i dess förtviflade kamp för till
varon, i dess ännu mer förtviflade kamp för 
uppnåendet af fullkomligheten, eller, låt oss 
säga, den högsta grad af fulländning, som 
för menniskan är möjlig, och dess slutliga un
dergång i sjelfva denna kamp. Att hjelten 
är en konstnär, gör ringa till saken; han är 
i alla fall en typ för de menniskor, som gå 
i döden för sin sak, en af det moderna sam
hällets martyrer. Då vi först göra Claudes 
bekantskap, se vi en ung målare, utrustad 
med lysande talang, utomordentlig arbetsför
måga och brinnande begär att skapa. Hans 
första stora tafla fullbordas under våra ögon. 
Deri finnas många snillrika penseldrag, men 
icke desto mindre dömer publikens hånskratt 
den till döden. Blödande ur de sår, åtlöjet 
slagit honom, flyr vår målare för någon tid 
sin konst - - ty att en annan känsla samti
digt bemäktigar sig honom är endast att be
trakta såsom en lycklig tillfällighet, hvilken 
i någon mån kan trösta honom i hans grym
ma nederlag. Efter en tid återvänder han 
ock till sin första, sin enda verkliga kärlek, 
sitt lifs ljus, konsten. Nu målar han den 
ena märkliga taflan efter den andra, men all
tid med samma resultat: afslag af juryn på 
salongen. På livad grund? Endast emedan 
han i sina taflor vill införa samma belysning 
fria luften skänker föremålen, anser man ho
nom för en farlig nyhetsmakare ; och man 
gör sig blind för hans obestridliga förtjenster, 

— kanske är man också i hemlighet rädd 
att publiken skall uppdaga dem och att de 
möjligen skola fördunkla ens egna. Men det 
är ju så mycket, som går publiken spårlöst 
förbi, och som dess ögon aldrig sjelfmant upp
täcka ! 

Då ändtligen en af Claudes taflor på 
nåder tages in på salongen, blir don ej be
märkt af någon enda menniska, ehuru, om 
vi få tro den store målaren Bongrand, ingen 
af öfriga exponenter varit i stånd att fram
bringa en så förträfflig duk. Claude härun
der allt detta sjunkit i både ekonomiskt och 
moraliskt elände; hans motgångar förlama 
småningom hela hans skaparkraft, och då är 
det ute med honom, ty menniskosinnet är som 
plantan: utan vatten, utan uppmuntrans milda 
regn tvinar det bort. Claude är en af dessa 
naturer, hvilka äro fastvuxna vid sin verksam
het, och när han ej längre tror på framgång 
i sin konst, på en möjlighet att för sin sam
tid förklara det som arbetar inom honom, är 
han färdig med lifvet, han säger det farväl 
utan att se sig om. Endast tanken på hans 
ofullbordade verk inger honom en stunds tve
kan, men då förmågan åter sviker honom, är 
hans beslut fattadt — han hänger sig. Oak-
tadt han sjelf och alla hans verk sjunka i 
glömska, liar Claude dock icke lefvat förgäf-
ves. Han har gifvit uppslag till en ny rikt
ning inom konsten, infört ett nytt måleri, 
sannare och bättre än hans föregångares: på 
de unga målarnes taflor gör sig hans infly
tande gällande. Se der martyrens triumf! 

»Au moins, en voila un, qui a été lo
gique et brave. Il a avoué son impuissance 
et il s'est tué.» 

»C'est vrai. Si nous ne tenions pas si 
fort â nos peaux nous ferions tous comme lui». 

(Här ha vi åtminstone en, som handlat 
logiskt och modigt. Han har tillstått sin 
oförmåga och har tagit lifvet af sig. 

Det är sannt. Om vi ej vore så rädda 
om vårt skinn, skulle vi alla göra som han. 

Dessa hans vänners ord vid Claudes graf 
gifva oss bättre än allt annat en inblick i) 
författarens själ. Zola är ett äkta barn af 
vårt århundrade: han har förjagat allt svär
meri, all mysticism, all förlitan på hjelp från 
höjden, all tro på öfvernaturlig assistens och 
visar oss att det är så, utblottade på allt 
detta, i hela vår menskliga nakenhet, som vi 
måste kämpa den stora striden, hvilken skall 
närma oss till eller aflägsna oss ifrån vårt 
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mål, fullkomligheten, idealet. Visserligen kom
ma vi alla till korta i denna kamp och det 
är vissheten derom, som gör utsigten så för
krossande för det menskliga sjelfmedvetandet, 
men hvad som bör hålla oss uppe, visar han 
oss äfven : tanken att vårt lifs ansträngningar 
möjligen förmå släpa några sandkorn till den 
oändliga väg, som kallas menniskoslägtets ut
veckling. Eller är det icke det Zola menar, 
då han uppställer arbetet såsom lmfvudvilkor 
för vår existens, såsom högsta gudomlighet; 
då han såsom slutord tillropar oss vårt år
hundrades stora lösen: »Allons travailler!» 

Denna djupa och ärliga sträfvan för 
framåtskridande, detta brinnande begär att 
förädla sig sjelf och andra skulle, äfven om 
han ej egde någon annan förtjenst, för alltid 
försäkra Zola en plats bland de store andar, 
hvilkas bekantskap man skattar sig lycklig 
att få göra. 

Claude är mähända något för ljust hål
len: denna höga entusiasm, denna stolta öp
penhet, som bekänner färg inför hela vorlden, 
denna trohet mot sin sak, som inga lidanden 
förmå utrota, denna kyskhet, visserligen dold 
under en sträf yta, denna ömhet för sin van
lottade nästa — mot alla dessa lysande punk
ter ha vi inga andra skuggsidor att uppställa 
än det problematiska felet att ej kunna göra 
sig förstådd af sin samtid. Sådan han är, 
står hjelten emellertid så förträffligt i sin om-
gifning och är så oändligt sympatisk, att vi 
ej kunna undgå att tro på honom. Att äfven 
hans hustru går under, kan icke tillräknas 
honom; han drager icke henne med sig, hon 
följer honom frivilligt. Att han försummar 
henne, är endast en följd af hans trohet mot 
konsten; att han ej ens lägger märke till 
hennes lidanden är blott förtviflans likgiltig
het. Den bakgrund, ur hvilken Claude fram
träder, är i sedligt afseende ganska mörk: 
kamraterna föra ett skamligt lif och ett ännu 
skamligare språk — hvilket, märkvärdigt nog, 
med största fördragsamhet tolereras af Claude 
och Sandoz, begge så stolta och återhållsam
ma. Är skildringen sann, måste man tillstå 
att vår tids konst öser ur grumliga källor. 

Äfven Christine, den kvinliga liufvud-
personen, är en sympatisk figur, en af d essa, 
hvilka gifva sig helt och hållet ocli blott en 
enda gång. Lik antikens tragiska hjeltinnor 
dukar hon småningom under för ödet. Äfven 
i våra dagar synes detta jaga de skuldlöse i 
kvaf. Bristen på kärlek till barnet kunde vis
serligen läggas henne till last. Ack, kärleken 

kan ej disponeras efter behag; hjertat går 
sina egna vägar, oberoende af viljan. Chri
stines karakter synes oss vara ett mästerstycke 
af konsekvens och klarhet, sannt mensklig 
och på samma gång idealistiskt skön i sin 
alltuppoffrande trohet. 

Yännen Sandoz deremot — också en af 
hufvudpersonerna — afviker i intet från den 
evige, traditionelle »vännen» och rådgifvaren, 
som på ett hår när är fullkomligheten i byxor 
och inger derföre föga realitets-intresse. Detta 
hindrar honom dock ej att vara språkrör för 
författarens enskilda åsigter och såsom sådant 
till oss framföra de intressantaste och djup
sinnigaste reflexioner. 

Bipersonerna — samtlige konstnärer — 
äro nästan alla förträffligt tecknade : Bon
grand, den älskvärde gamle med det varma 
hjertat, som är ett offer för sitt eget tvifvel 
och grubblande, Fagerolles, lycksökaren, som 
sviker kamratkretsens banér, bestjäl sin snill
rike vän och serveiar hans idéer så pikant 
kryddade med effektsökeri, att publiken ej 
känner igen dem, Jory, den lättsinnige dag
fjärilen, Dubuche, medelmåttan, som för att 
kunna flyta öfverst, äfven han fegt förråder 
de sina: alla dessa få lif och gestalt för våra 
ögon. Likaså är Irma Bécot ett praktexem
plar af lastens förföriska prestinnor i Paris. 

»Yous verrez que c'est tres-sain et très-
honnête ce que je fais-la!» 

(En gång- skall ni inse, att hvad jag der 
gjort, är både sundt och ärligt!) säger Claude 
om sitt arbete. Dessa ord kunna äfven till-
lämpas på Zolas stil. Den är alltigenom 
sund och ärlig, hvad han än må beröra. 
Dessa egenskaper är den grund, ur hvilken 
alla de olika stämningarna i hans skildringar 
uppspira. De äro rika och mångfaldiga, vex-
lande som sjelfva lifvet, ur hvilket de äro 
hemtade. Betrakta de praktfulla pariservyer, 
lian upprullar för oss! Hvem har väl någon
sin så förmått med ord måla en verldsstads 
yttre storhet och poetiska tjuskraft? Han 
visar oss Paris i den mest olika belysning, 
än under en af blixtar upplyst natt, än uudei 
mulen himmel, än i den nedgående solens 
lugna glans, men med hvarje panorama lram-
kallar han nya, storartade intryck. Lägg 
märke till hans fina psykologiska iakttagelser, 
hans återgifvandé af den menskliga naturens 
ofta gåtfulla stämningar. Christine har stått 
modell för Claude, liar offrat sin blygsamhet 
på vänskapens altare. Hon har inspirerat ho
nom till ett mästerverk; hos båda vaknar den 
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första aningen om deras gryende kärlek. Midt 
i denna skära lycka förstummas de af en sorg
lig förnimmelse, deras ögon fyllas af smärt
samma tårar, »som om de berört bottnen af 
af det menskliga eländet». Kan något före
falla mera osannolikt? Och dock är detta 
ställe ett mästerdrag af Zolas naturalistiska 
penna. Den eviga kretsgången i värt lif, som 
sä ofta låter extrêmerr.a mötas, återfinna vi 
den ej här? Se vi ej här åter ett prof på 
de otaliga beröringspunkter, livilka finnas mellan 
sorgens djup och glädjens höjd? Zolas fina 
skaldeinstinkt har vädrat upp denna bråkdel 
af »Welltschmerz», som ligger i djupet af 
nästan hvarje menniskas sinne. 

Sedan, dâ Claude och Christine blifvit 
medvetna om sin kärlek, fly de hals öfver 
hufvud ur staden, från gemenskapen med an 
dra menniskor. De kunna ej fördraga att ens 
den varsammaste hand rör vid deras unga 
lycka. Hvad Claude beträffar ligger ännu en 
annan orsak, till grund för hans flykt, och det 
är häri vi måste beundra Zolas förmåge att 
aflocka naturen hennes innersta hemligheter: 
Claude ser i sin kärlek ett brott, en stöld som 
röfvar hans tid, håg och krafter från konsten ; 
han blyges för denna naturliga och sköna 
känsla och det är derföre, han döljer den för 
sina vänner. Af liknande beundransvärda 
drag vimlar det i l'Oeuvre. Yi skulle föras 
för långt genom att citera flere. 

Äfven beträffande den akt, vi alla hafva 
att tacka för vår tillvaro, och hvilken utgör 
föremålet för alla lifskraftiga varelsers läng
tan, för Zola ett rent och kraftigt språk. Med 
snillets djerfhet uppträder han som banbry-
tare äfven på detta område och ger oss taflor, 
dem ingen före honom vågat måla. Teoretiskt 
yttrar han sig derom på följande sätt: »Jag 
vill framdraga den sexuella akten, mennisko-
slägtets ursprung och fulländning, ur den 
vanära, som hittills dolt densamma och åter
insätta den i s,in herrlighet, i solens fulla 
sken». Häraf må man icke draga den slut
sats, att Zola med förkärlek behandlar det 
lågt sinliga. Nej ! han betraktar denna akt 
från naturens synpunkt, såsom ett af de vig-
tigaste moment i vårt lif, och som sådant 
kan han, den trogne skildraren af detta lif, 
icke med likgiltighet eller tystnad förbigå 
densamma. Zolas efterföljare hafva dragit 
hans stora tanke i smutsen och tro sig, genom 
att duka fram krassa beskrifningar, vara sanna 
såsom han: men derför må vi ej kasta sten 
på^inästaren, hvilken ledes af den renaste kärlek 

till naturen och beundran för hennes visa in
rättningar. »Seule la vérité, la nature est la 
base possible, la police nécessaire, en dehors 
de laquelle la folie commence . . .» 

(Sanningen, naturen är den enda grund
val som duger, den oundgänglige tuktomästa
ren, utom h vars område galenskapen börjar...») 

Här ha vi klämmen i Zolas hela literära 
åskådning, och ehuru han klagar öfver at t så
väl han, som hela den nuvarande generatio
nen sitta alltför fast i romantikens bojor för 
att någonsin helt och hållet kunna lösslita 
sig ur dem, skall det likväl aldrig kunna ne
kas, att han fört literaturen ett godt stycke 
framåt på sanningens väg; man må sedan 
kalla denna väg realism, naturalism eller idea
lism — det betyder föga, hvad namn man 
ger, blott utgångspunkten är natur och må
let sanning. 

Likt den svenske skrifställaren G. af 
Geijerstam kun na vi ej annat än beklaga, att 
l'Oeuvre i svensk drägt erhållit titeln »Konst-
närslif», emedan detta ord ingalunda ger oss 
ett riktigt begrepp oro bokens innehåll. Ti
teln på ett verk bör utgöra brännpunkten, 
hvari alla strålar sammanlöpa. Så »1'Oeuvre» ; 
och enligt vår mening har hr af Geijerstam 
rä*t, då han säger: »Bokens svenska titel är: 
Arbetet. I detta ord finnas de två betydelser, 
på hvilka den franska titeln hänsyftar. Boken 
handlar nemligen om den sjelfständige och 
originelle konstnärens ihärdiga och förtviflade 
arbete för att en gång kunna framställa det 
fullfärdiga arbete, som ger åt hans namn 
geniets odödlighet. 

Irene Leopold. 

Menniskor o ch boksamlingar, 
i^Mtt gammalt ordspråk säger: »Tälj mig 
1 1 med hvem du umgås, och jag skall 

säga dig, hurudan du är». Detta eger 
nog sin riktighet, men månne det ej skulle 
kunna omändras i modern anda och få en 
annan lydelse, såsom t. ex.: »Visa mig din 
boksamling, och jag skall säga dig, hvad du 
går för». 

Nu menar jag ingalunda den der sam
lingen med de vackra banden i guldsnitt, 
som fått sin plats i mahogny- eller valnöt-
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skåpet, hvilket är försedt med hela glasdör
rar, hvari den blanka nyckeln alltid får sitta 
qvar. Nej, det är de andre böckerna, som 
du har liggande här och der, antingen om
sorgsfullt nerlåsta i byrå- och skrifbordslådor 
eller förpassade bakom de granna banden i 
skåpet, för att nu ej tala om dem, du smuss
lat under hufvudkudden, i toaletten, hatt-
fodralet och muffen. 

Ja, visa mig din boksamling, och jag 
skall säga h vem, du är! 

Fastän vi lefva i klubbarnes och före
ningarnes blomstrande tidehvarf, tro inga
lunda, att en hvar derföre alltid föredrager 
att dväljas bland bullrande menn isko varelser, 
der man oftast måste anlägga halfmask för 
att dölja ett eller annat, som ej faller som
liga individer i smaken, nej, det kan tvärt
om vara rätt skönt att i en liten vrå njuta 
af det sjelfvalda sällskap man har i, läsnin
gen af en intressant bok. 

Intressant, ja! Det var ordet. Men 
menniskans smak och begrepp om hvad som 
är intressant har, på långt håll sedt, något 
som påminner om kameleonten: de skifta i 
regnbågens alla färger. 

Ty inte kan man begära, att en person 
i sin kraftigaste lifsperiod skall tycka om 
detsamma som pensionsflickor eller gossar i 
slyngelåren. Barn hafva en annan föreställ
ning om hvad som är roligt än nygifta fru
ar eller gamla gubbar. Men om man noga 
aktgifver på det en individ sysselsätter sig 
med, är det ingalunda svårt att sluta sig 
till lynnet och karaktären. 

Sällan ser man en krigshistoria i han
den på en ung flicka, eller Yirsén staderas 
af någon krutgubbe i morgonrock och rök
mössa. 

Jag kände en gång en ung man, en 
riktig galgfågel för resten, som sällan talade 
ett sansadt ord i något sällskap, utan kom 
fram med de mest vidunderliga och barocka 
historier, han kunde få tag i. Af alla an
sågs han som ett oefterrättligt exemplar af 
ung man, som endast hade gjort till sin lifs-
uppgift att skaffa sig sjelf och andra roligt. 
Hände sig så, att vi en dag kommo in i ett 
resonnemang på ett allvarligare område, och 
jag gjorde honom sällskap hem. Dit inkom
men var olyckan strax framme, och jag kom 
af en händelse att stöta till nothyllan, så att 
de flesta noterna föllo ner, hvarvid ett par 
bland häftena mycket fiffigt instuckna böcker, 
de der synbarligen varit mycket flitigt an

vända, kommo i dagen. Men döm om min 
förvåning, då jag hann närmare skärskåda 
mitt fynd och fann den ena boken vara 
»Samhällslärans grunddrag» och den andra 
ett arbete af Smiles. Rodnande skyndade 
han att stoppa undan dem, förklarande det 
vara något »skräp, som han händelsevis fått 
tag i». 

Från den dagen visste jag emellertid 
hvar jag hade honom, och nu följde en tid 
af grundliga diskussioner, hvarvid jag kom 
underfund med, att han var i grunden gan
ska allvarligt anlagd, fast det hos honom 
hade blifvit ett behof att för andra visa sig 
annorlunda, enär tidsandan var sådan. »Man 
måste taga seden dit man kommer», var 
hans ursäkt. 

Det är just känslan för »det passande» 
som gör, att man måste förkläda sig och 
segla under falsk flagg. I huru många 
damkotterier har ej verop höjts öfver, hvad 
»det unga Sverige» presterar i författarväg, 
men tälj mig, om det fins ens någon bland 
samma »oerfarna» varelser, som ej läst 
»Giftas», andra liknande böcker att för
tiga. Detta till deras beröm sagdt, [ifall de 
blott ej skenheligt skakat på hufvudet och 
utslungat sitt anathema. 

»Den renom är allting rent». 
Ni har antagligen gett akt på den ståt

liga enkefrun i sidenkappan, hon som alltid 
ger intryck af att vara mycket allvarligt 
sinnad och såsom en, den der aldrig befat
tar sig med andra ting än sådana, som äro 
af bildande eller nyttig natur. Yet dock, 
att samma fru hvarje afton, innan Tion in
somnar, i regeln studerar ett visst qvantum 
af »Fäderneslandet» eller Paul de Koch. 

Hvem mins ej häradshöfding X., han 
som gjort sig allmänt känd för sitt rätt
framma, men på samma gång något barska 
sätt gent emot folk i allmänhet. Ingen 
kunde bättre än han vid utförandet af en 
rättegång förstå att lägga »kläm» i sina an
föranden, de måtte nu gälla den eller den. 
Han blef derföre också, fast med orätt, af 
alla ansedd som både hård och känslolös. 

En dag, det var på hösten 1881, kom 
en kollega upp till samme X. och fann ho
nom sitta storgråtande öfver en bok. 

— Hvad sjutton millioner är det du 
läser — frågade vännen, något öfverraskad 
af situationen. 

— Ah, det är Ibsens »Gengångare»... 
Det är då tusan djeflar, att nian ska' sitta 
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och lipa som ett barn ! Kom, bror, så gå 
vi ut och gaska upp oss en smula. 

För någon tid sedan var jag på en fa
miljetillställning hvarvid bland annat, qvinno-
emancipationen kom på tal. Yärdinnan sjelf, 
en imponerande dam med ett visst affekte-
radt uppträdande, visade sig särskildt intres
serad och förfäktade idéen med synbar värme 
och sökte på allt sätt påvisa dess berätti
gande. Efter supéens slut gingo vi in i 
salongen, och der fann jag åtskilliga skrifter 
i den riktningen. Intresserad slog jag upp 
ett häfte, men det var, eget nog, — oupp
skuret och så voro äfven de öfrige. 

— Åhå, tänkte jag, lilla hycklerska! 
Menniskan är en dubbelnatur, som skif

tar skinn allt efter behof. 
Detta har aldrig klarare framstältsig för 

mig, än då jag en dag midt i vintern var ute i 
ett ärende, dervid passerande tätt efter ett 
par damer, som förde en ytterst liflig kon
versation. Det var en allvarlig fråga, det 
gällde, nemligen hvad ondt eller godt den 
moderna literaturen och tidskriftsverksam
heten medförde i släptåg. 

Damen till höger tycktes försvara den 
under det deremot hennes följeslagerska 
var af motsatt åsigt, anförande bland annat, 
att många ansågo denna literatur utgöra 
»ett smygande gift», gentemot iivilket man 
be rde vara ytterst försigtig, och att den lätte-
ligen kunde på svaga hjernor verka mycket 
ondt. Efter en liten stund skildes de åt, 
hvarvid den, som sist yttrat sig, tog sin väg 
in på postkontoret. Jag följde efter och 
varsebM, att hon framlemnade en prcnume-
rationssedel. 

Men döm om höjden af min öfverrask-
ning, då jag fick se, att på papperet var 
prentadt med prydlig fruntimmersstil ordet 
— - »Framåt». 

Karl VäpUng. 

När och Fjärran. 
Göteborgs Kvinnoförening: har under senaste 

sammanträdena diskuterat frågan : Oäkta barns rätts
liga ställning. 

Vid diskussionens slut antogs följande resolution: 
I)å mensklig rättskänsla måste betrakta orätt

färdigheten i den behandling, för hvilken s, k. oäkta 

barn, i enlighet med nu gällande lagbestämmelser 
och allmänt gängse plägseder, äro utsatta såsom be-
stämdt förkastlig; och 

då föreskrifter om ökade rättigheter för dessa 
bara mod säkerhet kunna antagas bättre än nu gäl
lande författningar vara i stånd att motverka osed
ligheten, vill föreningen som sin åsigt uttala, 

att i gällande lagar böra vidtagas sådana än
dringar, att alla barn af en och sammo fader 
eller moder, vare sig de äro föddo inom eller 
utom äktenskap, tillerkännas lika anspråk på 
namn. uppfostran och arf; men äfven 

att dessa förändringar, om de skola varda 
bestående och till verkligt gagn. nödvändiggöra 
och böra åtföljas af rätt grundliga reformer uti 
gällande äktenskapslagar, hvarvid isynnerhet 
följande torde vara af behofvet påkalladt: 

1. att då ogifta hafva bara sig emellan, deras för
hållande må anses som laggiltigt äktenskap; 

2. att vid äktenskaps ingående en hvar af par
terna förpligtigas att skriftligen uppgifva, huru
vida barn af tidigare förhållanden finnas, hvil- 1 

ket för öfrigt redan nu tyckes förutsättas af 
lagon (se giftermâ's-Balken 13 kap. 7 paragr.) 
åtminstone beträffande hustrun, enär, om så dant 
efter giftermålet uppdagas, äktenskapsskilnad af 
denna orsak kan följa; 

3. att äktenskapet i och för sig ej må orsaka 
ändring i någondera makans (dittills existerande) , 
förmögenhetsförhållanden ; 

4. att åtal för äktenskapsbrott ej såsom nu må 
vara beroende af den förorättade makans vilja, 
utan anställas af allmän åklagare, hvarförutom 
lagens handhafvare torde böra öfvervaka lagar
nes efterlefnad i dessa hänseenden bättre, än 
hittills skett. 

Kvinnor i skolråd och fattigvârdsstyrelse. 
Med anledning af tvänne af Första kammarleda
moten hr F. T. Borg väckta motioner, har lagut
skottet hemstält, att riksdagen ville hos regeringen i 
anhålla om utarbetande och framläggande för riks- | 
dagen af förslag till sådan ändring i lagstiftningen, j 
att hinder ej må möta för, att kommunalt röstbe
rättigad kvinna må lmnna så väl i stad som på \ 
landet inväljas till ledamot af skolråd och fattig
vårdsstyrelse, der donna å landet ej utgöres af k om- ] 
munalnämd. 

»Dansk Kvindesamfund» afslutade den 27 maj 
sitt årsmöte. Medlemsantalet stiger till 820. Sam
fundet har verkat dels genom sin tidning »Kvinden 
og Samfundet», d els genom småskrifterna: »Om K vin-
dens Adgang til Erhverv» och »Kvindesagen, en 
kortfattet Redegörelse», dels ock genom ett >Op-
lysningskontor for Kvinder»; slutligen genom före- | 
drag öfver följande ämnen: »Reformdrägton», »Om 
sjuk- och helsovård som led i kvinlig uppfostran» I 
(endast för kvinnor) och om »nutidens sedliga lik-
hetskraf». I):r F. Levy hade hållit en föreläsning I 
om »Kvinnans helsa», hvarförutom samfundet hållit j 

två möten mod anledning at do i riksdagen behand
lade lagförslagen om »Oäkta barn och fosterbarn» 
samt »Kommunal rösträtt för köpenhamnska kvin
nor». Räkenskaperna utvisade en behållning af 52 7 i 
kronor 85 öro. 
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Första k vinliga studenten från Venersborgs 
läroverk är Elin Nordvall, dotter till lektor Nord
vall i Venersborg. 

Damerna i Japan skola, efter h vad "soin säges, 
komma att aflägga sin nationaldrägt och kläda sig 
europeiskt. I)ot är sjelfva kejsarinnan, som gifvit 
impulsen härtill, och man lär icke längre mottagas 
vid hofvet utan i europeiska drägter. 

Det pittoreska går härigenom onekligen förlo-
radt, isynnerhet som damerna att börja med komma 
att kläda sig illa. Men detta steg, som skenbart 
sedt tyckes vara af så liten betydelse, är dock 
ganska ödesdigert. Det är det första emancipations-
steget af kvinnorna i yttersta Östern, hvilket så 
småningom skall leda till, att do skola bli ansedda 
för någonting och sluta med. att ge dom samma 
ställning, som de europeiska kvinnorna intaga. 

Hon hade det felet att vara kvinna. En fru 
Kempin, som afslutat sina juridiska studier, infann 
sig för någon tid sedan vid rådhusrätten i Zürich 
för att föra sin mans talan i en rättssak. Dom
stolen vägrade att höra henne under förevändning, 
att hon, emedan hon saknade medborgerliga rättig
heter, icke voro skickad att föra någons talan i 
rätten. 

Fru Kempin tog då sin tillflykt till förbunds
domstolen, men donna, stödjande sig pä samma skäl 
som ziiricherdomstolen, gaf he nne utan vidare afslag. 

Biskop Wood, i Westminster, har hållit ett 
möte hvilket uteslutande bevistades af kvin nor. Un
der detta möte, talade han om de framsteg i seder 
ooh bruk, som gjorts sedan hundra år tillbaka. I 
gamla tiders England fick en kvinna hvarkeu äta 
eller tala vid bordet utan särskild tillåtelse. Endast 
döttrarne stodo under sin mors myndighet. Sönerna 
deremot icke. livad klädedrägten beträffar, berätt as, 
att de rike lordernas hustrur på knä bönföllo om 
nödiga penningar att köpa tyger' för. Ofvanför 
hvarje hustrus säng fans en piska, hvilken mannen 
visste att använda, när makan icke ville lyda. 

Hvad innebär »kreaturens suckan» och 
hvilket kraf ställer den på oss? 

Föredrag af kyrkoherden K. A. Hagström, hål
let vid Svenska allmänna kvinnoföreningens till 
djurens skydd årssammanträde i hotell W6' stora 
sal den 31 januari 1887. 

(Forts. o. slut fr. n:r 11). 
Och att barmhortigbet förmenas djuren, är 

i så fall ej underligt, då man vägrar att till
mäta dem den plats i Guds skapelseplan, enligt 
hvilken deras rätt är att oj blott vara medel, utan 
äfven vara sjelfiindamål. Ty tager man vid deras 
behandling ej hänsyn dertill, att särskildt hos de 
högre djuren röjer sig ett allt rikare sjelfändamål, 
som tydligt framträder uti den „dragning till per
sonlighoten-', den inneboende driften att fatta sig 
sjolf såsom ett „Jag", hvarefter de städse äro lik
som på språng, utan att någonsin hinna dertill, och 
det vemod, som på grund deraf är utbredt öfver 
deras själslif; fäster man ej afseende på denna sär
skildt hos de högre djuren, hvilka vi eg a under vår 
vård, förekommande egendomliga ställning, dessa 
djur, hvilka derför också veta att i blick, åtbörder 

och allt gifva det kraftigaste uttrj eket åt den suckan 
och längtan, som genomgår hela skapelsen; och 
neddrager man dem sålunda från donna deras med-
skapade position till att helt enkelt vara medel för 
menniskans timliga existens : då förvånar det oss ej, 
att barmhertigheten till dessa naturens stjufbarn 
delas ut i så sparsamma portioner, att den ej räc
ker till för deras välbefinnande. 

Men är det så, att man i en hardt när oför
låtlig tanklöshet och lättsinne har att ytterst finna 
orsaken till djurens misshandling, så är det ej svårt 
att veta, hvar man har att söka korrektivet mot 
det onda, och man står då äfven på god väg att 
finna nyckeln till gåtans lösning, ty „kändt ondt 
är", såsom ordspråket säger, „till hälften botadt". 
Och i vår tid, som i alla riktningar är verksam att 
draga fram i ljuset en hel mängd inrotade, sekel
gamla, i våra vanor invuxna och derför knappt be
märkta synder och laster, för att korsfästa dem och 
införa mera sann humanitet i menskligheten, har i 
ljuset granskat äfven de nna synd, djurplågeriet, och 
redan funnit den medicin, som erfordras mot detta 
spociela onda, och det är här, såsom annorstädes, 
helt enkelt upplysning. Upplysning är det kraf, 
som „kreaturens suckan" ställer på oss. Lagbud 
med straffbestämmelser duger ej som initiativ, när 
det allvarligt blir fråga om att lyckligt genomföra 
en reformation på sedlighetens område. Det vore 
att börja i galen ända. Det onda, mot hvilket man 
kämpar, måste först blifva e tt i det allmänna med
vetandet insedt och erkändt ondt. Der rättsmedve
tandet hos allmänheten ännu slumrar, der hjelpa ej 
yttre hämmande skrankor, der springer man obe-
hindradt öfver de högsta murar. En opinion måste 
först bildas, mängden måste vinnas på öfvertygelsens 
väg. Och detta kan ondast ske genom upplysning. 
Det är ock på den vägen, som djurskyddsföreningarne 
slagit in, då det genom föredrag, tidningar och sp ri
dande af skrifter i djurskydds vänlig anda städse 
sökt hålla frågan öppen. Ett godt resultat har ju 
ock redan delvis vunnits. Man har till och med 
kommit så långt, att djurplågeriet i hvad form som 
helst blifvit ett på många håll insedt och erkändt 
ondt, och detta är ingen ringa seger. Djurskydds-
frågan är ej längre en och annan enskild förenings 
angelägenhet; en folkopinion håller på att bildas, 
som på ett kraftigare sätt skall taga frågan om 
hand, ja, som redan begynt utöfva ett ganska stort 
tryck såsom en hämmande skranka gent emot allt 
våldförande af djurens rätt. Namnet „djurplågare", 
som fordom var ett okändt ord, oaktadt gerningen 
då vär mera grof, allmän och i ögonen fallande än 
nu, är i våra dagar ett mycket föraktligt och af-
skyvärdt vedernamn, hvilket hvarje hederlig men-
niska skyr såsom pesten. Och tillvaron af djur
skyddsföreningar här och der samt tanken på, att 
man hvar som helst kan ertappas af en djurvän, 
allt detta gör nog sitt till, att det lyftade gisslet 
mor än en gång hejdas samt att den upprörande 
anblicken af lidande, utmagrade och förderfvade 
kreatur mindre ofta än förr möter vårt öga. Den 
allmänna opinionen är derför den bästa polisen i 
denna så väl som i andra frågor af sedlig natur; ty 
hon är på en gång den vaksammaste åklagare och 
den skoningslösaste domare. 

Men djurplågeriet har djupare rötter i mensk-
lighetens hjerta än att respekten för opinionen eller 
fruktan för menniskors dom skulle kunna undan-
rödja detsamma. Menniskors blickar vaka ej öfver-
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allt, och hvem vet ej, huru de oskyldiga djuren i 
hemlighet ofta fä uppbära de sorgliga följderna, de 
vilda utbrotten af ett vresigt och förbittradt lynne? 
Vi fråga derför: huru skall djurskyddsfrågan fram
föras, sä att den blir stor och helig i och för sig, 
ja, så att menniskan gör det goda för det godas 
egen skull utan afseende på menniskors beröm eller 
tadel? På hvad grundval skall frågan ställas, om 
hon skall kunna vinna en varaktig och afgörande 
seger? Då här gäller en sedlighetsfråga, så följer 
ju konseqvent, att hon, i likhet med hvarje annan 
sådan, måste baseras på kristendomens, på bibelns 
grund. Först såsom kristen, först då menniskan 
återförts till sitt ursprungliga Gudsförhållande, eger 
hon de förutsättningar, under hvilka hon rätt kan 
fullgöra sitt konungsliga värf i naturens verld, förstå 
naturen, förstå det nödrop, den längtan efter rädd
ning, som utgör innebörden i ,,kreaturens klagande 
suckan". Först då erhåller hon derjemte det mo
raliska mod, som utan tvekan griper sig an med 
det ofta taoklösa värfvet att lösa djurverlden från 
dess i gissel och bojor fångna tillstånd. Det nära 
sammanhang, hvaruti Romarebrefvet sammanställer 
djurens frigörelse med menniskans egen förlossning, 
uppvisar ju frågans hela vigt och allvarliga bety
delse ur biblisk och kristlig synpunkt. Kristen
domens heliga ande bör derför klart genomlysa 
hvarje föredrag, som har till syfte att befrämja 
djurens väl, liksom ju äfven kristendomen är den 
grund, hvarpå djurskyddsföreningarne ytterst hvila. 
För att ej vidare orda om den belysning, hvarunder 
det anförda stället hos Paulus ställer djurskydds
frågan, huiu många föreskrifter meddelar ej bibeln 
med afseende på barmhertighet mot djuren? Han, 
hvars deltagande blick är omfattande nog a tt sträcka 
sig icke blott till det stora, utan oek det lilla, har 
i sitt sabbatsbud äfven en tanke för dem, som ingen 
hjelpare hafva, och unnar dem den dagen åtminstone 
att efter arbetsveckans möda smaka den ro och 
hvila, som då lik en ljuf fridston skall framtränga 
till hvarje vrå af den suckande skapelsen och för
kunna: det är sabbat. Och dock, huru frestas ej 
just då öfver höfvan deras krafter, som under veckan 
oafbrutet burit dagens tunga och hetta, för att på 
långa resor, hvilkas mål endast är våra nöjen 0"h 
tomma tidsfördrif, fortskaffa sina stränga och obilliga 
herrar! Huru tillämpar man då sabbatsbudet? Men 
det är ej blott på ett mera allmänt sätt bibelns om
tanke sträcker sig till djuren, nej, bibeln har, under
bart nog, hjerta för deras behandling ända till de 
minsta detaljer, då den med särskild hänsyn till de 
arter af djurplågeri, som i Israel voro gängse, lem-
nar sådana föreskrifter som dessa: „du skall icke 
binda munnen till på oxen som tröskar; du skall 
icke steka lammet i dess moders mjölk; du skall 
icke döda moder och kalf på samma gång". 

Ännu djupare och klarare framstår vår kristna 
pligt, när vi betrakta djurskyddsfrågan i det nya 
testamentets ljus och låta vår blick falla på Jesus, 
der Han framträder i sitt umgänge med naturen, 
en andre Adam och en förebild för oss. Det höga 
majestät, som framlyste i Hans rena och heliga 
blick, ja i hela Hans väsende, detta majestät, som 
var mäktigt nog att beherska naturens väldiga kraf
ter och, hvad mera är, tvinga sjelfva vilddjuret i 
menniskan att nedlägga sitt raseri, öfver detta, öfver 
Honom kan man väl knappast tänka sig, att lejonet 
vågat lyfta sin tass eller jaguaren sina käftar. Ty 
här stod menniskan med det rena oförderfvade guds-

belätet, som visste sin ställning i naturen. Och 
den innerlighet, den poesi, hvarmed Han för oss ut 
bland blomdoft och vårlif och lyfter vår hänförda 
blick upp till do jub lande foglarne under himmelen, 
för att af deras sorglöshet och fröjd lära oss att 
gladt förtrösta på Herren; den varma sympati, som 
besjälar Hans ord, när Han fäster vår uppmärksam
het pä hönans moderliga omsorg, då hon skyddande 
utbreder vingarne öfver sina kycklingar, för att 
dermcd på ett bildlikt sätt lägga i dagen sin vård 
om oss; den stilla anspråkslöshet, hvarmed Han 
håller till godo med namnet „Guds lam", såsom 
sinnebild af sitt tålamod och offervillighet; allt tyder 
derpå att Jesus åt djurverlden, liksom åt allt ska-
padt, velat anvisa den höga och heliga uppgiften af 
en „predikant å Guds vägnar", som på olika sätt 
vittnar om Skaparen, Hans trofasthet och kärlek: 
allt visar, att Han tillerkänner djuren sådana egen
skaper af ömhet, sjelfuppoffring och sorglös för
tröstan, att Han i detta afseende framställer dem 
såsom våra lärare. Men den, som så umgås med 
och så aktar denna af oss ej sällan så ringaktade 
lägre verld, han är och måste vara en djurvän i 
ordets fulla bemärkelse. Den, som så upphöjer och 
adlar Guds verk, han måste hafva blickat gjupare 
in i naturens hjerta än någon, förstått dess under
tryckta suckan och helt visst vara den, som inspi
rerat Paulus och lägt de bekanta orden om skapelsens 
längtan efter frigörelse på apostelns läppar. 

Hvad under då, om djuren, hvilkas ställning-
till sin idé redan af Jesu lyftats till den höjd, dit 
djurskyddsföreningarne med sin sträfvan îealiter 
afse att gradvis hinna, om dessa djur, till ooh med 
skogens och ödemarkens vilda, i stället för att fly 
såsom för oss, hade tillbedjande samlats kring den 
Mästare, som menniskorna förskjutit, om de blott 
hade förstått hela innerligheten af det deltagande, j 
Han för dem hyste ! Hvad under, om himmelens 
foglar hade uppstämt sina skönaste harmonier, der ; 
Han, deras beskyddare, framgick, ty Jesu umgänge : 
med naturen målar ett litet stycke paradis! Hvad 
under, om hela djurverlden i den stunden hade fått j 
spara sin suckan och fruktan, om vansklighetens j 
bojor för det ögonblicket hade fallit, och en fridens | 
fläkt från lustgården hade förlänat de tryckta dju
ren mod att i frihet kunna lyfta sina hufvuden mot 
förlossaren och glädja sig åt lifvets korta lust, så j 
länge Jesu blick beskyddande ännu hvilade öfver 
dem. Och menniskan, ja hon skulle ju vara Hans ; 
efterföljare i allt, kärleksfull, saktmodig såsom Han, 1 
menniskovän och djurvän på samma gång. Och 
detta, icke blott, när andras ögon skåda oss, utan \ 
inför Hans öga, som städse ser oss och rikligt lö
nar hvarje vänligt ord, det må vara sagdt till vår 
medmenniska eller till vår hund. Vi skulle vara 
barmhertige, såsom vår himmelske Fader är barm
hertig, och detta, oafsedt huruvida föremålet, som 
lider, är stort eller ringa, står högt eller lågt på 
begåfningons trappa, endast med fästadt afseende i 
derpå, att det är en varelse, som lider, lider mycket 
och lider oförskyldt. 

Och har man väl någonsin reflekterat öfver det ; 
speciela onda, som menniskan infört i djurverlden 
genom det direkta inflytande, en djurplågare utöfvar 
på djurets själ. På grund af den r apport, som före
finnes mellan själ och ande, natur och menniska, 
och den styrka, hvarmed den senare beherskar den 
föl ra, kan man ej undgå att tänka sig, att djurets i 
och för sig sedligt oberörda natur i någon mån må-
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ste taga intryck af menniskans ondska, retelser och 
orättvisa behandling, i dot att derigenom egendom
liga lidelser väckas till lif i djursjälen, hvilka eljes 
på det sättet aldrig skulle hafva funnits till. 1 
stället för a tt lösgöras, bindes härigenom hela denna 
verld alltmera i vansklighetens träldom, och den 
spända väntan och förhoppning, som naturen under 
all lifvets dysterhet aldrig släpper, att nemligen i 
känslan af sitt oförtjenta lidande ega liksom för 
känslan af sin kommande befrielse, skjutes alltmera 
undan i fjerran med afseende på tiden för dess för
verkligande. 

Men vi vilja oj längre dröja vid denna högre 
synpunkt, h vilken, så intressant den än är, dock 
icke torde af alla erkännas. Den är likväl, kristligt 
sedt, det riktiga mattet, hvarmed djurskyddsfrågaus 
vidd bör mätas; och den är ej heller främmande 
för den djurvän, som vill se saken djupare, se den 
oj blott genom sitt förnufts halfdunkel, utan der-
jemto i Guds ords klara dag. Saken får derigenom 
mera ljus, menniskan större skuld, intresset mera 
kraft. Säger oss Paulus, att skapelsens spända vän
tan är ett högt vittnesbörd derom, att den förlorat 
sitt ursprungliga normala skick, och säger oss hela 
skriften (Hos. 4: 2, 3; Jes. 24: 4, en tydlig paraloll 
till Rom. 8), att det råder ett underbart samband, 
en ömsesidig inverkan mellan natur- och mennisko-
verlden, ett inflytande, som särskildt i fallets af-
görande stu nd var mäktigt ingripande; så måste det 
naturbann, det »förderf», under hvilket skapelsen 
suckar, hvilket Paulus kallar »träldom», vara att 
skrifva på vårt debet. Men är det redan ett ab
normt tillstånd för djurverldon att vara underkastad 
träldom, hvilket dock för vår begränsade synvidd 
tyckes så riktigt, så naturenligt, och är det vår 
skuld, att så är; huru mycket större skall ej då 
skulden blifva, när till vårt för djurverlden så ödes
digra fall sällar sig en hjertats grymhet, som gör 
djuret icke blott till en »träl», utan till en »miss
handlad träl»? 

Men a tt röna otack för bevisade tjenster, hårda 
ord och slag under arbetets börda, det är att vara 
en misshandlad träl. Och månne ej djuret känner 
sin ställning just så mången gång och månne ej 
dess ifriga väntan vid sådana tillfällen förlorar sin 
spänstighet och en tröghetens ande förlamar ej blott 
dess inneboende drift och förhoppning, utan äfven 
dess muntra håg och lydiga vilja? Månne ej hä
stens s. k. istadighet vid d e upprepade piskslängarne 
ådagalägger, att han reflekterar deröfver, at t otack 
blir hans lön i hvarje fall, huru han än beter sig? 
Och månne ej, om rättvisa finge bestämma våra 
handlingar så väl mot djuren, som mot menniskan, 
vi skulle finna mera villighet, mera tillmötesgående, 
mera sjelfmant drift? Rättvisa, ja dot är just det, 
hvarefter djuret i främsta rummet suckar, och som 
det ock eger rätt att fordra. Vi talade nyss om 
djurens uppgift, sådan som den närmast framträder 
för oss, att nemligen vara vilkor och medel för 
monniskans timliga existens. Och är ej redan denna 
deras uppgift vigtig nog för att mana oss till er
känsla? Vi vädja till den allmänna rättskänslan 
och spörja, huruvida det kan vara enligt med billig
het och rättvisa att plåga dem, hvilka bevisa oss 
så stora tjenster, att vår jordiska tillvaro af dem är 
beroende? Och vi böra då icke vädja förgäfves. 
Rättvisa är en gammal dygd, känd redan af de 
gamla hedniska kulturfolken och af dem strängt 
skipad. Vi lemna således för tillfället den högre 

kristliga ståndpunkten och fordra endast rättvisa 
mot djuren, hvarken mer eller mindre, rättvisa af 
de kristna folken. Vi fordra ett erkännande af det 
gamla budet: »allt hvad I viljen, a tt menniskorna 

1 skola göra eder, det gören I ock dem», här med 
J särskild tillämpning ej mellan menniska och men-

niska, utan mellan en menniska och ett djur: såle
des tjenst mot tjenst, välgerning mot välgerning. 
Men hvad detta kraf innebär, det fatta vi end ast i 
den mån vi reflektera öfver de tjenster, djuren göra 
oss. Starka, lydiga, ihärdiga, förnö jda, tåliga, trogna, 
tillgifna uppoffra de sina krafter till vårt gagn. 
Doras lif är från början till slut en kedja af oer
sättliga välgerningar mot oss. De lifnära oss, de 
kläda oss, bära oss, och der vår kraft är för svag, 
der utföra de det tyngsta arbete. De deltaga så 
väl i vår glädje, som i vår sorg och äro ej sällan 
de sista, som lemna oss i nöden. Till och med sitt 
lif är det ej ovanligt att de uppoffra, när de dermed 
kunna tjena oss. Hvad skullo under sådana förhål
landen vara mera orättvist än att till lön derför be
handla dem med grymhet, våldsamhet och ondska? 
Hvad mera otacksamt än att vedergälla sådana tjen
ster dermed, att man endast förbittrade sina trog
naste och tillgifnaste tjonares lif? Och dock, hvem 
kan i någon mån bilda sig en föreställning om det 
lidande, som det arma djuret tyst och tåligt bär 
inom sig, men våldsamt känner, när det, trött, ut-
mattadt och drypande af svett, efter en jägtad 
färd nödgas kanske en kall vinterdag stå un
der bar himmel utan föda och utan skydd för 
kölden, medan dess husbonde på närmaste krog be
rusar sig, för att på återfärden ännu mera martera 
sin trogne och uthållige dragare. Hvem läser väl 
i djursjälen den djupa melankoli, hvarom tåren från 
det allvarliga svarta ögat vittnar, hvem tyder väl 
djurets tunga, häftiga, våldsamma andedrag, då det, 
efter att ända till uttömning hafva uppbjudit sina 
krafter, manas genom ett nytt piskrapp, en ny miss
handling till ännu större ansträngning i stället för 
att det just då med skäl kunde göra anspråk på 
ett uppmuntrande ord, en vänlig smekning? Men 
detta, hvarpå de sätta mera värde än man tror, 
det bestås dem så sällan. Ar detta rättvisa? Vitt
nar det ens om mensklighet? Nej, grymhet är det, 
en grymhet," hvilken det är hvarje tänkande rnen-
niskas pligt att i all rättvisas och billighets namn 
med allvar och kraft beifra. Djuren äro ej för
bundna att vara offer för vårt godtycke, äfven om 
de äro vår lagliga egendom. Dåren må ju på sätt 
och vis ega rätt att låta sin vildhet bryta lös emot 
och förstöra allt, hvad han eger af död och känslo-
lös natur. Men mot en varelse, utn istad med känsla 
och lif, hafva vi pligter at t uppfylla, hvilkas krän
kande medför ett drygt ansvar inför Honom, som 
sade: »med samma mått, som I mäten, skall eder 
mätet varda». Han, som är deras skapare och be-

! skärmare så väl som vår, fordrar rättvisa af oss, 
fordrar, att vi behandla djuren så, som den svages 
rätt till skydd af den starke, tjenarens anspråk på 
belöning för verkstäldt arbete betinga. 

Ja, vi tala i djurens intresse, men vi kunde 
äfven tala i mensklighetens intresse och visa, huru 
hennes eget väl kräfver en reformation i djurens 
behandling, och detta snart. För hvarje år, ja för 
hvarje dag, vi uppskjuta med att såsom kristna, p å 
allvar åtaga oss djurens sak, växer vår skuld och 
dermed äfven vårt ansvar, och svalget, som skiljer 
oss från värt afsedda mål, andlig och sedlig frigö-
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reise, Guds barns herrliga uppenbarelse, står der en 
lika vidt gapande afgrund som fordom. »Kreaturens 
suckan» under misshandlingen är en högljudd och 
vederläggande protest mot ett folks usurperade an
språk på sann bildning och andlig tillväxt och ut
veckling. Det sätt, hvarpå en menniska behandlar 
sitt djur, sin protegé eller den varelse, som af he nne 
beror, är en tydlig gradmätare af hennes sedliga 
ståndpunkt, hennes redbara eller fläckade karakter. 
Ett lidande, utarmadt djur är en skylt, som e j vitt
nar fördelaktigt om dess husbondes hjerta: man be-
höfver ej so mor för att förstå, att han är en hård, 
känslolös och rå menniska. Och huru måste man 
ej beklaga de barn, hvilka uppväxa under sådana 
förhållanden,- att de utan rättelse lemnas att god
tyckligt förfara med de arma djur, hvilka de rå på; 
månne man ej har anledning att hysa grundad far
håga för sådana barns framtid? Med hvarje nål-
styng, som man långsamt dräper skalbaggen, slår 
man omedvetet on spik i den likkista, i hvilken ens 
ädlaste menskliga känslor begrafvas. Med hvarje 
pisksläng som oförskyldt tilldelas det sträfsamma, 
flitigt arbetande djuret, gifver inan ock ett slag åt 
rättvisans och hederns fordringar ocli fördunklar 
derigenom allt mera för sig förmågan att klart skilja 
mellan rätt och orätt. Men för hvarje allvarligt in
gripande till djurens skydd, för jhvaqe fotsbredd 
mark af erkännande, som denna fråga eröfrar i folk
medvetandet, banas det dock en ljusare och rymli
gare väg för ett folks andliga och sedliga odling. 
Rättvisa mot dem, som ej kunna tvinga oss dertill 
tacksamhet mot dem, som ej fordra sadan utaf oss; 
men ändock äro så känsliga derför; barmhertighet 
mot dem, som helt värnlösa äro lemnade åt vårt 
godtycke, — se der nya sidor, nya frukter af vår 
själs utveckling, som på denna väg, lämpligare än 
på någon annan, kunna väckas till lif och bringas 
till mognad i menniskohjertat; ty den som ö fvar sig 
i dygden att omhulda lidande varelser, han omhul
dar dermed sin egen inre menniska. Den so m vän
jer sig att handla rätt och ädelt mot dem, som ej 
kunna klaga, ej hämnas, ej belöna, han fostras der
igenom allt mera till en ädel menniska och en god 
medborgare. Frågan om, h vad man är skyldig den 
lefvande och kännande djurverlden, sammanfaller 
derför med frågan om, hvad man är skyldig Gud, 
skyldig sig sjelf, skyldig menskligheten. På grund 
af denna sin omfattande moraliska vigt är djur
skyddsfrågan sådan, att hon ej medgifver en diffe
rent åskådning, utan bjuder en hvar att intaga en 
bestämd ståndpunkt till frågan. Den som vid åsy
nen af ett djurs misshandling visserligen inser en 
kollosal brist i respekterandet af rättvisans kraf oeh 
likväl tiger, icke talar, icke handlar, han är mod
brottslig i denna skriande orättvisa och bidrager 
derigenom till sedlighetskrafvets underskattande i 
det allmänna medvetandet. 

Må derför Han, som har hjerta för »kreaturens 
suckan» och som vill frid på jorden, besjäla allt 
flera till lefvande intresse och verksamt nit, att det 
mål snart måtte vinnas, som är skapelsens frigörelse 
från träldomen och förtrycket. Skönt målas denna 
framtidssyn af profeten Jesaisas (11: 6) salunda: »da 
skall rättfärdighet vara hans länders bälte, ulf skall 
bo tillsammans med lam, och leopard lägra sig t ill
hopa med killing, och kalf och ungt lejon skola bo 
tillsammans, och en liten pilt skall valla dem.» 
När denna siarens syn går i fullbordan, då har ock 
skapelsens spända väntan blifvit uppfyld, då herskar 

Fjärran. 

åter frid och harmoni öfver allt; djuret flyr ej då 
för menuiskan, och menniskan flyr ej längre vild- \ 
djuret, »ett sponabarn kan leka vid en huggorms j 
bo.» Ett paradis, herrligare än det första, har in-
trädt, naturen har afkastat sina bojor, och öfvefallt 
framlyser, såsom Dante träffande säger, ett »skapel- -
sens leende». 

Ja, denna otillfredsställelse med det närvarande, i 
denna väntan efter ett bättre, »en ny himmel och 
en ny jord», ligger så djupt förvarad i mennisko-
anden, att hedendomens natt icke förmått att helt : 

och hållet utplåna densamma. Det är en svag re- :  

flex af detta kristna ljus, som strålar oss till mötes ] 
i detta den bekante romarskaldens profetiska qväde: 

»Sjelfmant geten skall bära sin mjölk i svällande j 
spenar 

Hem till husen; hjorden ej mer för lejonen bäfvar; j 
Blommorna skola i mängd uppspira din vagga till 

prydnad, 
Ormen förgås, och förgås de sveksamma, giftiga 

gräsen.» 

Stort är således målet för skapelsens väntan I 
och väl värdt, att alla krafter sätta sig i rörelse I 
gent emot detsamma. Vägen till målet är upplys- j 
ning, men äfven ett godt föredöme, ty, »ord för- | 
klinga, men gorningar skrifvas med jerngriffel på ] 
minnets stentafla.» 

=*§*= 

Rättelser. 

I uppsatsen „Materialism och teosoft" i numret 3 
10 står sid. 158, spalt 2, slutet af 2:dra stycket ned- j 
ifrån: „reduceras" läs: deduceras; sid. 159, spalt T ,  i 
slutet af 3:dje stycket nedifrån: ,,22 rader", läs: 82 : 
rader; samma sida, spalt 2, början af sista stycket: : 
„Huru försvara", läs: Huru förklara. 
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En belöning- af 15,000 kronor utlofvas. 
Vid ett visst tillfälle har det lyckats oss finna första spåret af en värdefull konst, 

nemligen ett sätt hvarpå den naturliga tyngden lean borttagas. Oaktadt flera experiment 
utförts med förträffligt resultat, har det önslcade målet likväl ännu ej hunnits. Noggranna 
och ifriga forskningar ha ledt till öfvertygelse om att konstens hemlighet ligger i en ren 
obetydlighet, som när slumpen är gynsarn lika väl kan finnas af den okunnigaste som af 
den lärdaste vetenskapsman. På grund häraf få vi uppmana folk af alla stånd att upp
offra om icke annat än en liten fristund på forskningar i denna ädla konst. En hvar, 
hvars upplysningar kunna leda till att konsten blifver löst, erhåller en belöning af 
15,000 (Femton tusen) kronor. Lyckas experimentet, skall man efter beräkning 
kunna fördela luften och der igenom borttaga c: a 400 centners tyngd. De härför erforder
liga apparater äro redan förfärdigade och erhållas i fickformat mot insändande af 5 kronor. 
Om så önskas kan hvar je apparat återlemnas emot det belopp, hvarmed de betalts, utan 
något afdrag. Personer, som vilja med ifver och intresse helt och hållet egna sig åt saken 
och som tro sig med apparaten hafva gjort den om än ringaste upptäckt, ledande ti ll proble
mets lösning, erhålla 2 kr. pr dag samt fri resa till Bergen (Norge). Apparaterna äro så 
enkla, att hvem som helst kan efter den bifogade beskrifningen på rätta sättet använda dem 
utan någon muntlig undervisning. Den ärade läsaren anmodas vänligen att göra sina 
vänner och bekanta uppmärksamma på detta tillkännagifvande. Bergen i Mars 1887. 

Leonard Haeffner & Co. 
Telegrafadress Hceffner, Bergen (Norge). 

OBS! Apparaten sändes ej mot efterkraf eller postförskott. 

Alma Peterson & C:o 
Göteborg, 13 Korsgatan 13. 

(f. d. Jernhandlare Nybergs hus). 

Försäljning af Ullgarner, Bomullsgarner, tvin
nade och otvinnade, Kampenhofs virk- och stickgarn, 
Paradhanddukar, Damastduktyger, Teduksgarni-
tyrer, med kulörta bårder, Drällväfhader, La-
kansväf i Linne och Bomull, Bolstervar, Rullgardinsväf, 
Mattgångar, Pique, Domestik, Madapolam, Hollands, 
Shirting, Näsdukar hvita och kulörta. 

Broderväf i I Anne och Jute m. m. 
Alla sorters trikotstrickning ombesörjes samt 

broderi â linne 
Order från landsorten expedieras. 

Gif akti 
Ett i god drift varande pappersbruk säl-

jes på lämpliga villwr. Närmare underrät
telser meddelas af ägaren 

Leonard Haeffner & C:o. 
Bergen (Norge). 
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