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~Ä h t t n s h a i i s f i H o a i i -
Några diskussionsbidrag 

af 

Robinson. 
VI. 

set gifves en reaktionens och dödens 
askes, mot hvilken den förnuftsenliga 
tankeutvecklingen i alla tider inlagt 

sin gensaga. Men det gifves äfven en hel
sans och lifvets askes, hvarförutan intet sam
manhängande arbete någonsin åstadkommits 
i verlden. 

Man kan försaka pessimistiskt, af tvång 
eller slöhet, gagnlöst, hopplöst. Man kaa 
ock försaka optimistiskt, i framtidens tjenst, 
för lifsfrämjande, förnuftiga ändamål. 

Till detta senare slags försakelse hör, 
som bättre är, största delen af nutidens 
kvinliga sträfvan, från hvilken en gång våra 
efterkommande skola räkna tidehvarfvet för 
ett fullständigare äktenskap och ett sjelfstän-
digare celibat. 

Det är icke heller från den sträfsamma 
unga kvinnoverlden, som nutidens sexuela 
pessimism kommit. Till och med novellen 
Pyrrhussegrar liemtade, fullt riktigt, bilden 
af sin döende unga ogifta kvinna ur de för
vekligades, de dådlösas krets, samma krets 

som danat typen Aurore Bunge, alldeles icke 
ur de arbetande kvinnornas nya samfund. 

Men från arbetande ^ nutidsmän har 
ofvan nämda pessimism kommit. Och det 
är efter min tanke uttrycket för samtidens 
största olycka. 

Ty den förklaring en eljest godsint norsk 
föreläsare i ämnet gifvit, att de unge förfat-
tarne, hvilka med så förtyifladt mörka fram-
tidsutsigter behandla äktenfekapsfrågan, sjelfva 
tillhöra en samling klena arbetare i jemfö-
relse med forna tiders ungdom, är icke den 
rätta och fullständiga förklaringen. Nog ar
beta de strängt, kanske strängare än sina 
föregångare. Men de arbeta hopplöst. De 
tro ej på gagnet af eu försakelse i dag för 
en seger i morgon. Deras tankeutkast sakna 
kontinuitet. Det hopplösa arbetet är natur-
nödvändigt ulan framtid, är dömdt att dö. 

Hopplöst är ej, som åtskillige granskare 
utan urskiluiug påstått, det objektivt trogna 
återgifvandet i värderika fast mörka dikter 
af tillståndet inom vårt upprörda samhälle. 
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Många diktarnamn, som nu förkättras, skola 
framdeles lefva i tacksamt minne för de väc
kelser, vid hvilka de medverkat genom att 
från dikten aflägsna vanan att ljuga. Men 
hopplöst är, h vad en och annan populär 
teoretiker företagit sig, att såsom natursan
ningar meddela sådana förtviflade hugskott, 
som — i fall de voro sa nna — tillintetgjorde 
möjligheten af samhälle samt ålade hvarje 
mera samvetsgrann menniska alt så snart 
som möjligt taga lifvet af sig. Den djupast 
sjunkna hopplösheten med afseende på all 
slags samhällelig framtid har till sist fått sitt 
uttryck i den bekanta vädjan till kvinnorna, 
om att de för sin del måtte uppgifva sina 
nyfunna önskningsmål för slägtets väl och i 
stället offra sig som de själssjuke männens 
älskarinnor. 

Några män af en föregående mansålder 
hafva häraf lagit sig anledning alt naivt säga 
till en eller annan af de unge grubblarne: 
Tänk i stället som jag, känn som jag, handla 
som jag, när jag var ung! 

Gagnet af denna uppmaning torde vara 
mer än tvifvelaktigt, helst med tillägg af ve 
och förbannelser — såsom hos åtminstone 
en af de svenske rådgifvarne. Ve och för
bannelser sätta ej stål i dem, hvilka sagt sig 
vara olyckliga och svaga samt tiggt om hjelp. 
Men äfven ulan sådana tillägg har medlet 
blott ringa utsigt att varda användt. En ny
kommen mansålder kan hvarken tänka, känna 
eller handla alldeles såsom en föregåeende. 

Det är för öfrigt kvinnorna, som skola 
svara. Det är till dem bönen framstälts å 
de unge männens vägnar om räddning ur 
ensamhetens och ungdomsstridernas kval. 
Mot en sådan naturlig bön vore annars intet 
alt invända. Men vilkoren — eller rättare 
frånvaron af alla vilkor — har man dock 
först anledning öfverväga. Hvad hafva de 
bedjande att för sin del komma med? De 
säga det helt öppet sjelfva: Föga eller intet 
hopp om sin böjelses fortvaro; föga hopp 
om uthållighet i försakelser och sträfvanden 
för ett gemensamt hushåll ; föga eller intet 
sinne för efterkommande — för dem, säga 
de, bör samhället sörja, eller ock bör man 
sjelf sörja för att inga efterkommande få; 
kort sagdt, hopp om nästan ingenting, 
annat än kvinnors obetingade deltagande. I 
några fall har slutet på bönen varit detta: I 
ären för öfrigt sjelfva olyckliga i ert celibat, 
eller i ert gammaldags äktenskap. Vänden 
Er ifrån alla de grunder för samfundsord

ning, dem andra eller I sjelfva uttä nkt! Vän
den Er i stället till oss och vår känsla för 
närvarande! Och låtom oss så försöka att, 
med aktning för ömsesidig frihet, vara lyck
liga tillsammans — — så länge det räcker! 

Kvinnorna hafva redan svarat. Hittills 
åtminstone hafva de svarat afböjande. 

Kvinnor i Danmark, Norge och Sverige 
hafva skrifvit de ojemförligt bästa svaren på 
ofvan angifna förslag. Nästan alla dessa 
svar vittna om fullt allvarligt deltagande, så
ledes om en prisvärd frånvaro af andligt 
högmod. Och det vill mycket säga gent 
emot våra manliga lidelser och svårigheter. 
Det är lugna svar utan ringaste brännmärke 
af fanatiska förbannelser. Men alla ena de 
sig om följande förklaring: Att nutidens kvin
nor af vunnen erfarenhet veta sig handla en
ligt sina bästa impulser genom att fortgå i 
redan inslagen riktning, fullföljande ihärdigt 
det långsamma förbättringsarbete, af hvilket 
med tiden alla böra få gagn. 

Jag liar dock af några uttryck i den 
nyaste manliga literaturen anledning tro, att 
detta kvinnornas svar kommer alt af socia 
listiskt sinnade unge män anses oantagligt, 
emedan det röjer en sträfvan att sätta det 
sociala målet för högt, således ännu icke 
nog tillgängligt för alla. 

Det är särskildt för desse antagonisters 
skull, som jag i hela denna uppsats strängt 
hållit mig till den minst högdragna etik, som 
hittills varit satt i system. Den börjar re
dan nere bland de djurslag som lefva i ord
nade samfund; då ju samfundslif utan etiska 
förhållanden är någonting omöjligt. 

Jag behöfver ej antyda skilnaden mellan 
den unge arbetande nutidsmannens och den 
unga arbetande nutidskvinnans lefnadsord-
ning; ej heller skadorna, som hon och hen
nes möjliga afkomlingar finge lida genom det 
förut nämda förslagets utförande. Jag upp
repar blott, för bättre minnes skull, med nå
got förändrad ordalydelse de redan förut flera 
gånger anförda satserna om de mest primi
tiva grunderna för etisk eller samhällelig till
varo. 

Ett lif utan öfning i att afstå från när
liggande men ringare förmåner för aflägsna 
oc.li mera betydande; ett lefverne utan vana 
alt undvika sådana förlustelser som vålla an
dras skada; en lefnad, hvarunder ej umbä
randen af dessa båda slag småningom lem-
uat bakom sig mycket af sina i början plåg
samma förnimmelser och fått detta i viss 
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mån utbytt mot sådant, som man på giltiga 
grunder kan börja kalla njutningar och till
fredsställelser, — en sådan tillvaro, den 
må i öfrigt förete hvilka tecken till lifskraft 
som helst, saknar ännu det samhälleliga 
motivet. 

Den rör sig tillsvidare blott som det 
ensligt jagande rofdjurets, icke ännu som de 
i samfund lefvande djurslägtenas. 

Och en varelse, hvilken kanske i m ånga 
andra hänseenden väl motsvarar ofvan an-
gifna kännemärken på en samfundsmedlem, 
men som i ett särskildt fall ännu företer de 
alldeles motsatta kännemärkena, en sådan 
varelse är tills vidare — åtminstone i detta 
särskilda fall — blott ett rofdjur, icke en 
samhällelig eller etiskt bestämd varelse. 

VII. 

En mellanmening fordrar här plats. Förra 
uppsatsen kan annars lätt missförstås så, som 
ville jag skylla de teoretiske socialister, hvilka 
förordat ett slags äktenskapliga förbindelser 
utan samhällsmyndigheternas inregistrerande 
åtgärd, för att tillika hafva ordnat sitt eget 
lif i öfvereusstämmelse med teorien. 

Detta är nu så mycket mindre mitt på
stående, som jag snarare har några anled
ningar till att tro raka motsatsen. 

Förslagställare tveka gerna sjelfva att 
vara bland de första som tillämpa förslagen. 
Och särskildt har man sagt mig, som något 
allmänt kändt om vissa af ifråga varande yngre 
teoretici, alt de måtte hafva strängt af hållit 
sig från livarje faktisk tillämpning för egen 
del, just i afsigt alt sålunda försäkra sig o m 
en ställning af mer frihet och pveld i diskus
sionen. 

Det är då icke för rofdjursartadt fof-
nads- och handlingssätt, jag anklagat dem 
genom jemförelsen mellan samhälleligt verk
samma varelser och sådana som gripa sitt 
byte på ensliga vägar. 

Men onekligen gick mitt föregående diskus
sionsbidrag ut på att åskådliggöra, hvad den 
teoretiska reformifvem hittills torde hafva 
hindrat förslagställarue sjelfva från att se: 
att nämligen hela (leras förslag — så en
kelt, så i ett enda grepp uttömmande och 
så skenbart frisinnadt — skulle, i fall det 
gjordes till verklighet i lag och sed, med 
ens flytta samhället baklänges, icke blott till 
det beryktade orientaliska utvecklingsskede, 
under hvilket Moses nödgades ålägga man- | 

nen utfärdandet af ett skiljebref, så snart 
denne afgjordt ledsnat vid någon af sina 
kvinnor, på det att man när som helst måtte 
kunna veta, till h vem livarje särskild kvinna 
i samhället tillsvidare hörde, eller om hon 
för ögonblicket vore »fri från mannens lag.» 
Medelst nämda påbud var dock redan upp
dragen en i någon mån mensklig gräns för 
de vilda vanorna. Der stod åtminstone att 
upptäcka en viss mildrande ordning i grym
heten. 

Nej — detta förslag skulle i väsentliga 
hänseenden göra sjelfva anarkien till vårt 
lefnadssätts konstanta kännemärke. Det skulle 
återförvisa menskligheten utanföre hvarje så
dan samfundsordning, som hvilar på någon 
slags familjens angifna tillvaro eller fortvaro. 
Man komme än en gång midt in i det för
historiska virrvarr af krafter, hvarur förr så 
småningom samhälle danats. Man vore med 
ens vid första början igen, vid denna s. k. 
ursprungliga »frihet», som var allas krig mot 
alla. Gamla nationella och internationella 
ekonomiska skäl kunde väl tillsvidare binda 
menskligheten samman; ett slags öfverlefva 
af organisation och af ihålig fred tör hända 
fortgå — för någon tid. 

Men efter som kärnan redan vore ur-
frätt, efter som nu mera innersta skalet sak
nades för tillvaron af så väl nationer som 
ekonomi — ty i innersta skälet för alla 
menskliga inrättningar är och var och för-
blifver möjligheten af kontinuitet i de en
skildas, de verkliga m omiskornas, individer
nas sträfvan efter utveckling och lycka, och 
denna möjlighet förefunnes icke längre med 
de blott tillfälliga äktenskapsförbindelserna 
och barnens kastande på kommunen —; så 
kunde ej heller det qvarblifna skalet sär deles 
länge dröja att brista samman. 

Jag uttrycker mig så i anledning af de 
nyligen kungjorda underliga framtidsdröm
marna, enär jag är fullt ense med »indigna
tionens» målsmän om äktenskapet och fa
miljen såsom samfundslifvets kärna; fastän 
jag ej kunnat vara lika obetingadt ense med 
samma ransakare om hvarje hittills afgifven 
hård dom öfver männens många förbrytelser 
mot äktenskapets framtidssträfvan. Ty jag 
har funnit männens frestelser i detta fall 
ännu vara de kanske mest pröfvande bland 
alla menniskolifvets frestelser. Och ett brott 
måste ju dömas med hänsyn till frestelsens 
storlek, om man vill göra något anspråk på 
att kalla domen rättrådig. Men den forma-
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listiska vidskepelse, som småningom upphöjt 
stats- och affärslif till sa mmanlefnadens stora, 
allvarliga hufvudsak, följaktligen gjort män
nen — försvararne och försörj arne — till 
samhällets enda fullt erkända medlemmar, 
har dermed ock i g rund omenskliggjordt sam-
hällsmoralen. 

Öfriga brott mot hedern stämplas af 
allmänna meningen för hvarje mansålder allt 
mera samvetsgrannt, medan hedersbrott luot 
slägtets andra hälft, mot möjliga afko.nlingar 
och mot denna medfödda vördnadskänsla, som 
svenska läkarekårens gamle visdomslärare 
— Hvasser •—plägade kalla »generationens 
helgd», ännu affärdas nästan lika nyckfullt 
eller tanklöst som för tusentals år sedan. De 
flesta hafva lust att sqvallra om dem. Yt
terst få gifva sig tid att ärligt granska dem; 
deri har bästa delen af nutidens skönhetsli-
teratur hittills lemnats snart sagdt ensam. 

Emellertid hafva ej sådana förhällanden 
kunna undgå att något förslöa männens an
svarighetskänsla på denna särskilda punkt, 
som dock är sjelfva lifs- och kärnpunkten 
för all sannt mensklig sammanlefnad. 

À andra sidan har under senaste gene
rationer en allt mer komplicerad och tidtals 
nästan feberjägtad samhällelig verksamhet 
samt öfver hufvud ett allt snabbare sätt att 
genomlefva menniskans olika åldrar, åtmin
stone inom de företrädesvis boksynta klas
serna, uppdrifvit nervverksamheten på det 
öfriga lifvets bekostnad. 

Båda orsakerna hafva gjort sitt till att 
minska härdigheten mot den sexuella fanta
siens hugskott, således att ofta nog göra 
slägtuppehållelsekraften till en bland de för 
slägtet mest förstörande krafter. 

Förklaringsgrunderna, kort sagdt, till det 
nuvarande tillståndet inom vårt kön — i a lla 
händelser inom en mycket stor del af herre
klassen — ligga så pass nära, att summa
riskt hjertlösa domar öfver de enskilda brot
ten ej längre äro åtminstone oundvikliga. 
Med sin i grund optimistiska utgångspunkt, 
tron på förbättring, tron på naturens utvec-
lingsmöjligheter, bör literaturen för höjandet 
af äktenskapets och kvinnans ställning snart 
hafva frigjort sig från de hittills någon gång 
af nit vållade öfvergreppen. Vi se den re
dan i full färd dermed. 

Hvad åter vidkommer den meranämda 
pessimistiska uppfattning, hvilken som sista 
ord hopplöst tillrådt äktenskapets afskaffande, 

så skall jag nästa gång söka påminna om 
vissa anledningar till en något mindre dyster 
framtidsutsigt öfver vårt samfundslif, särskildt 
i Norden. 

Algernon Charles Swinburne. 
„Poems and Ballads.*' 

Några ord om sensuel diktning af 

Stella Kleve. 

Poetry, which is but passion. 
Byron. 

La mort et l'amour sont des dieux 
d'ici bas. 

Paul Bourget. 

^4)fr?^et är ej meningen att dessa rader skola 
H&# uppträda med anspråk pä att vara 
inågon egentlig kriti^Jv undersökning 
— det skulle inte falla mig in att försöka 
kriticera ett enda stycke i »Poems and Bal
lads.» Som den yngste och ringaste lärjun
gen nalkas den store mästaren, har jag kom
mit till Swinburne — bländad af färgernas 
och bildernas prakt, dârad af rytmernas klang, 
upplyst och öfverväldigad af skildringens 
otämda, barbariska kraft; hjertegripen af kän
slornas högtidliga, svårmodiga innerlighet. 
Och då jag vet, hur få det är, som här i 
Sverige ännu känna den stora bristen, hut 
mänga det är, som inom do trånga gränserna 
af en konventionel ästetisk asketism, anse 
den sensuelt-erotiska diktningen som något 
lågt, ondt och orent, så har jag med denna 
enkla karaktäristik af en främmande skald i 
min mån velat bidraga dertill, att någon af 
dessa många skola få ett begrepp om den 
storslagna skönhet, h varmed man i Europa 
öfvar denna diktning. 

»Nattetid stod der lutad öfver min bädd 
drottning Venus, med hufvudhår, randadt i guld 
och svart, draget tillbaka från en panna 
blek af sorg; men tinningarne buro purpur
fläckar och voro fulla af död. Hennes hår 
liknade hafsvattncts vågor och var färgadt 
med hafvets guld. Hennes ögon voro som 
en dufvas, som sjulcnar. Guldstoft hade hon 
strött öfver sig, och perlor och purpur och 
ambra klädde hennes fötter. 
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Pâ hennes drägt af färgadt silke var 
der rnâladt alla kärlekens hemliga sätt och 
vägar och allt det som deninder sökes. Der 
var röda jungfrumunnar och dufvors röda 
fötter, och brudar, som ännu i brudkamma
ren af ljuf blygsel ej vågade blotta sig. Der 
var den vällustmättade kärlekens tårade an-
sigte, domnadt i sömn för att vakna ännu 
tröttare, med heta läppar och hår vildt ut
bredande sig som: flammor.» 

Sådan är Swinburnes kärleksgudinna. 
Ej antikens Afrodite från Melos, ren och stor 
i sin harmoniska skönhet, ej en yppig, naivt 
dristig, retande och lifsvarm renaissencema-
donna, — monstruös, mystisk och sfinxlik 
dam, en okänd fornhednisk afgudaskickelse 
är hon. Halft en asiatisk Cybele, omedveten 
och tygellös i sin styrka, brinnande i evig 
tränad, som slukar offer på offer utan att 
någonsin mättas, halft en kylig, grym och 
dyster Dolores, »plågans herskarinna», med 
ögon kalla och glänsande som ädelstenar, 
med mun så röd som en giftig blomma, 
h vars blodiga kyss »strax förvandlar dygdens 
liljor i lastens mörka rosor.» Som ett okuf-
ligt, obarmliertigt öde har hon bemäktigat 
sig sin älskares lif, bundit honom vid sig 
till kropp och själ. Och med girig, brän
nande åtrå, med hopplös melankoli och dyster 
fatalism hänger han sig åt henne; han hånar 
sig sjelf och vredgas på henne, han hatar och 
fruktar henne med samma eld som han älskar. 

Sådan är den Venus Swinburne besjun
ger. Det är den vilda, otämda, omättliga 
kärleken, hvars lust är plåga, hvars tår brän
ner, hvars kyss blir till ett blödande sår 
som dräper. »With nerve? and bones she 
weaves and multiplies — Exeeding pleasure 
out of extreme pain.» 

Och i »Lous Veneris» fortsätter han: 

This bitter love is sorrow in all lands 
Draining of eyelids, wringingof drenched hands. 

Sighing of hearts and filling up of graves, 
A sign across the head — of the world he stands. 

Man talar här hemma om »naturalistisk» 
och »sensuel» diktning, och man skriker ut 
en del böcker som sensualistiska fasansverk, 
h vilka, ifall man ville jemföra dem med blott 
ett enda af Swinburnes små lyriska stycken, 
skulle falla igenom som ytterst timida och 
kälkborgarärbara. Ty »Poems and Ballads» 
är sinlighetens evangelium, det 19:de seklets 

Höga Visa. Man skulle tro, att en af det 
gamla Österlandets elddyrkare hade skrifvit 
dessa strofer, så kraftigt utformade, så gigan
tiskt djeriva i sin rika bildprakt, och så 
tungsint, högtidligt allvarliga, Man kan inte 
säga om Swinbnrne, att han är livarken spe -
cielt »kolorist» eller »musiker» i sin lyrik; 
hans personer träda icke fram hvarken som 
bildstoder eller relief-figurer, eller ens som 
menniskor, — de påminna om gammalhelle
nernas jättestora gudabilder, mejslade i sten, 
målade och inlagda med guld och ädelstenar. 

Hans språk är barbariskt och härligt. 
Framför alla är han den Vest-europeiska de-
kadansens diktare och hans konst är deka-
dansens fina och skönhetsplundrande ars vo-
luptaria. Hör blott en gång, hur han skil
drar sina kvinnofigurer! Somliga af dein — 
t. ex. i »Laus Veneris», »Dolares» och »Fau
stina» — likna med sin grymma skönhet ro
merska kejsarinnor, hvilka förstenade i en 
tusenårig sömn resa sig från sitt marmorlä-
gcr — bleka efter tusen års tunga vällust
drömmar, med samma giriga, kalla rofdj urs
ögon, med samma blodtörstiga hånleende, 
hvarmed de för tusen år sedan med tum-
marne nedåt åskådade en gladiatorkamp på 
arenan. »Med glänsande hår — det är 
Swinburne, som beskrifver — »tungt bundet 
tillbaka, hvars färg skiftar från dödt blått 
till glödförkolnadt svart; med en hals stark 
och fast, skjutande hufvudet fram med den 
hårda hakan och oblyga vreda läppar, som 
småle åt sin skam, krusade läppar, för l änge 
sedan halft bortkyssta, ännu ljufva och dri
stiga.» — —• — 

Och en annan gång är det, som hörde 
man sjelfve konung Salomos vällustjublande 
beskrifning öfver den älskade: 

»Ögonen omättligt längtande efter kär
leksnätter, heta som eld och milda som blom
mor, med en färg lik midnattens genomsku
ren af flammor, liksom kantade af en blå 
skymning under och ofvantill de tunga ögon
locken. — — — Med läppar fulla af lust 
och ljufvare än förälskade rosors läppar i 
den sena våren. — Med skuldror, som 
äro hvitare än det nyfödda lammets ull, och 
fingrar ljufva som blommor, härliga att bita 
i och att suga, som man sugar honungska
kans innersta celler, med mandelformade ro
senbladsnaglar och blodet darrande som en 
purpurblomma ute i topparne.» 

Detta är blott den yttre beskrifningen. 
Han öfvergår till att skildra sin egen kär-
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lek; med sinnesfeberns rasande lust tar han 
den älskade i besittning: 

»Jag känner ditt blod mot mitt blod, 
min pläga plägar dig, oeli läppar krossa 
läppar och ådrornas strömmar flyta sam
man.» — — — 

Men midt i denna egandets dristiga njut
ning blandar sig all älskogs omättliga, omöj
liga, evigt suckande, evigt begärande längtan: 

»O, att mina läppar voro ljudlösa för 
alltid, blott pressade mot den krossade blom
man af ditt af kyssar sargade hvita bröst. 
O, att jag kände dina sår pä min tunga och 
kunde smaka det mattbleka hullet frän ditt 
bröst och din midja. Att jag kunde dricka 
ditt blod som vin och äta ditt bröst som ho
nung! O, att jag frän hufvud till fötter hade 
förtärt din kropp, och att ditt kött vore be-
grafvet i mitt!» 

Detta är verklig sensualistisk diktning, 
en stark och egendomlig naturs äkta foster; 
en diktning, hvilken — som han sjelf säger 
om kärleken — »födes af eld och skummar 
som vin», och som liksom denna är »visare 
än himlen och grymmare än helvetet.» 

Swinburne är framför allt erotiker, och 
mer än någon annan har han den födde ero-
tikerns egendomliga förmåga att så återgifva 
sjelfva det essentiella i en förnimmelse, att 
vi, sä att säga, kunna smalca den med våra 
egna sinnen. Det är icke blott, som t. ex. 
Aarestrup, en kyss', ett famntags vällustrys
ning han ger — nej, det är sjelfva »le rage 
sensuelle» han beskrifver, och i sin skildring 
inlägger han en dekadansens nervösa, nyck
fulla, giriga och grymma vällust. 

Och härifrån är det blott ett enda steg 
till det nästa — och ytterst starkt framträ
dande — momentet i Swinburnes erotik: 
tillintetgörelses-hungern. 

Denna grundar sig ytterst på svartsjuka: 
Hvarför vill du hänge dig åt svagare älskog? 
heter det i »Anactoria» — Är din kärlek 
då för veklig för att kunna tåla mina hän
der och mina läppar? Jag befaller dig vid 
mitt lif, jag befaller dig: håll dina läppar 
från hans eller hennes, ljufvaste, tills deras 
kyss är varmare än min.» 

Så stiger svartsjukan till ursinne: 
»Jag önskar, att min kärlek kunde döda 

dig. Jag önskar, att jorden åte din kropp 
som en mogen frukt, och att ingen annan 
mun än maskarnes funne dig läcker.» 

Aldrig skildrar Swinburne kärleken som 
den harmoniska föreningen mellan två mot

satta element, för honom är den en evig, 
oblidkelig kamp mellan två fientliga natur
makter, som ömsesidigt sträfva att kufva och 
ödelägga hvarandra. Det är en intim bar
barisk strid mellan två, en strid, h vars vapen 
är vällust, ocli hvars mål tär död. Derför 
kallar han sin älskarinna »Dolares» »the Lady 
of Pain», och medan han i Sin rasande , van
vettiga, smärtsamt ömma och hatfullt trå
nande kärlek i feberaktig hunger efter hela 
hennes väsen hänger sig åt henne, är han 
alltid fullt medveten om, hvad han a hennes 
sida har att vänta. 

»Du är grymmaie — säger lian till 
henne — du, som vi älska, än hat och hun
ger och död. Du har ögon och bröst som 
en dufva, och med din andedrägt släcker du 
mäns lif. — — — Med sömniga, röda läp
par suger du våta, röda sår i mitt hjerta. 
Du borrar igenom mig tills mina pulsar mat
tas, men allteftersom jag förblöder, blir du 
gladare och mättare, med omättliga ögon, 
som flamma, med omättlig mun, som blott 
äter — — — Mitt lif är bittert genom din 
kärlek, dina ögon blända mig, dina flätor 
bränna mig, dina suckar skilja med doft ljud 
mitt kött och min anda.» — — — 

Denna kärlek är blott koncentrerad njut
ning och koncentrerad smärta, den har intet 
att göra med blek resignation eller ständigt 
grönskande trohet, den varar blott en dag 
och en natt och slutar antingen med bitter, 
ångestpinande skilsmessa eller med död. 

Men döden är att föredraga framför lif-
vet. I »Satie te sanguine» sjunger han: 

I wish you were dead, my dear; 
I would give you, had I to give, 

Some death too bitter to fear; 
It is better to die Hum live. 

Det är öfver Swinburnes diktning något 
feberaktigt, nästan plågsamt lidelsefullt; det 
lif han skildrar är brännande sjelfförtäring, 
döden är hopplös förintelse. Och hans fan
tasi älskar döden liksom den älskar kärle
ken — med samma jublande bäfvan och åtrå, 
med samma ångestfulla, mystiskt lockande 
fruktan. Så — en och an nan gång — kunna 
dessa vällustiga dödsfantasier mynna ut i 
stilla, blidt vemodigt svärmeri, såsom t. ex. 
i den innerligt fina »Xondel» (Kiuing her 
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hair) eller i det svårmodiga afskedet i 
»Félice»: * 

We know not whether death be good, 
But life at least it will not be; 

Man will stand saddening as we stood, 
Watch the same fields and skies as we 
And the same sea. 

Let this be said between us here: 
One love grows green when one t urns grey; 

This year knows nothing of last year, 
To-morrow has no more to say 
To yesterday. 

Live and let live, as I will do, 
Love and let love, and so will I. 

But, sweet, for me no more with you: 
No while I live, not though I die 
Good-niglit, good-bye. 

Der är öfver dessa vers en oförliknelig 
stämning; hela en ren Oktoberdags kyliga 
resignerade ro, med blekt, hârdt ljus öfver 
vida hösthorisonter och djupa, mörka skug
gor, med mildsyrlig doft frän fuktig jord och 
vissna, multnande blad — doft, som minner 
om död. 

Och är der ej hela höstens ödsliga hopp
löshet blott i dessa två rader: 

Ali, sweet, and we two can we bring 
One sigh back, bid one smile revive? 

När man i »Poems and Ballads» läser 
sådana strofer som dessa, är det som om 
inan i den heta, färgmättade yppigheten af 
en tropisk urskog plötsligt kände en doft af 
ljung och kylig dimma slå upp emot sig; 
som om man förnam werkan af Nordeng
lands rena, fuktiga luft, den öde stillheten 
öfver sjöarne och heden. Det är den starka 
underström af sentimentalitet och morbid 
melankoli, som ständigt rör sig på djupet af 
detta lif af raffinerad sinnesberusning och 
spasmodisk njutningsfeber — liksom en kry
stal Iklar golfström i ett evigt stormfyldt, eld-
och nattspeglande, fosforskimrande hal'. 

* Jag mins icke att öfversätta dessa vers — 
de skulle förlora alltför ohjelpligt. Engelskan här 
är för öfrigt så lätt, att de flo ste utan svå righet 
kunna förstå den , och om oc kså någo n ej fullt för
står orde n, skall han allti d fatta rytmen s egen dom
liga, sva ga bundna mus ik. 

Swinburne är som diktare alltigenom 
ytterst »modern», men i motsats till de fleste 
andra skriftställare, livilka inrangeras under 
denna kategori, är hans arbete icke att ana
lysera, utan att sammansmälta. Haf, himmel, 
jord och luft, med allt hvad deruti lefver 
och rör sig, lägger han i sin stora »st0be-
sked» och det han sålunda diktar om är in
tet bestämdt väsen, intet bestämdt landskap, 
intet bestämdt begrepp — det är allt lef-
vandes qvinte essentia. 

För honom gå naturen och menniskorna 
helt in i hvarandra, lifvet är en böljande 
kretsgång, alltid samma lif i olika former. 
Han inte blott personifierar naturen, han là-
ter också personerna uppgå i denna, för
vandlas till ting och begrepp liksom i de 
gamla, gamla sagorna. 

Förstår ni, hvad jag menar? — Ni skall 
strax förstå det. 

Hör blott t. ex. hur han skildrar något 
så abstrakt som året — en försvunnen tids
rymd: 

»Det gamla årets döda händer äro fulla 
af dess döda blommor.» 

Eller — å andra sidan: 
»Luften var som en lång, ljuf dröm och 

jorden var som ett enda stort, ljuft leende.» 
Dertill kan han också l åta lefvande men-

niskor uppgå i fullständigt abstrakta begrepp. 
Som t. ex. i det lilla härliga stycket »A 
match», der hvarje strof begynner med för
utsättningar sådana som dessa: 

»I love were what the words are 
And I were like the tune» — 

eller : 
»If you were life, my darling, 
And I, your love, wete death. 

o. s. v. o. s. v. 
Detta är för öfrigt ett af de lyriska 

stycken i »Poems and Ballads», hvarest den 
universella sensualismen hos Swinburne fram
träder skarpast accentuerad och i sin mest 
egendomliga form. (Jmf. äfven »The triumph 
of time» — om hafvet, — och »Before Dawn») . 
Det är bl. a. här i »A match», som det be
kanta uttrycket »Green pleasure and grey 
grief » förekommer. * 

* Detta färgläggando af abstrakta begrepp är 
emellertid långt ifrån egendomligt blott för Swin
burne. Redan Balsac talar om » le rouge désir» och 
»la pâle résignation.» Äfven hos I. 1'. Jaco bsen, 
hvilken i sina dikter så ofta står Swinburne nära, 
återfinner man detta . — Se t. ex. » Efterladte Digte», 
sid. 158: Den purpurröda Attraa. 
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Redan de i början anförda citaten visa 
hurusom vid alla bilder och beskrifningar 
denna universella sensualism ständigt och 
jämt framträder. Sä skildrar han bl. a. sin 
Sappho med ett ansigte »blekt som falnad 
eld» och »med tinningar hvita som död snö, 
blekare än gräset om sommaren.» Slankheten 
och kyskheten hos en ung jungfrukropp åter
ger han t. ex. pä detta sätt: 

»Den smärta kroppen liknade ett ungt 
träd, hvaröfver svala vindar alltid hade 
blåst.» 

Och Félices ögon målar han »gröna som 
gröna flammor, blâgrâ lika skyar och ljufva 
som suckar.» För honom är den älskades 
ord »talade rosor», och hennes tankar äro 
»kalla friska liljor.» 

Det är mest frän växtverlden han hem-
tar färgstoffet till sina beskrifningar, och ni 
har kanske märkt, att det är en viss bestämd 
färg, som nästan alltid äter och äter kommer 
igen i dessa. I sjelfva verket är det ytterst 
vanligt att man hos nervöst-sensuelt anlagda 
och öfverförfinade menniskor påträffar en slags 
idiosynkrati ifråga om färger. Georges Kaden
bach har t. ex. en alldeles påtaglig förkär
lek för allt livitt, och Bourget favoriserar 
starkt vissa diskreta nyanser af ljusbrunt och 
brungrått; — Swinburne älskar det gröna. 
Han känner så mänga, många slag af grönt, 
en massa de allrafinaste och subtilaste ny
anser, som vanliga menniskor inte ha begrepp 
om. Hafvet målar han först och främst all
tid i grönt, liksom han alltid lägger en katt-
grön skiftning i sina kvinnoögon. Om Venus' 
hår säger han, att det har »färgen af ljusa 
äpplen i solsken» — alltså blondt gulgrönt 
— och om en flickas hy, att den är »blek 
som den mörkaste liljas blad»,- - grönhvit, 
således. Han känner skiftningar som sväfva 
mellan det grönaste af allt som ä r blått, »det 
blåaste af allt som är grått» (Those eyes, the 
greenet of things blue, the bluest of things 
grey») — färger så flyktigt fina, att .ingen 
målare skulle kunna gripa dem på sin pensel. 

Det rent universella i Swinburnes sen
sualism yttrar sig framför allt i en fanatisk 
och nästan naiv kärlek till det allra enklaste, 
allra ursprungligaste i naturen — »de fyra 
elementen», så att säga. Han älskar vattnet 
mer än »hafvet», jorden, sjelfva den mörka 
myllan mer än »landet», han älskar elden för 
förbränningsarbetets skull mer än för den 
röda flammans, och luften och vinden blott 
emedan det är luft och vind. Öfver alla 

gudar sätter han Demeter, fruktsamhetens 
gudinna, outtömlig i sin mystiska rikedom. 
Ja, jag skulle vilja påstå, att Swinburne lik
som Zola har en alldeles utpräglad förkärlek 
för safterna i naturen — sjelfva d enna osyn
liga, regelbundna, aldrig afbrutna och aldrig 
hvilande strömning af lif, som går igenom 
hela den vegetabila och anim ala verlden. Der 
finnes i »Sömngångarnätter» ett ställe, hvar-
est Strindberg som det barockaste af allt 
hånar besjungandet och tillbedjande!. af »pro-
toplasman» af »cellernas urcell» - det är 
just detta Swinburne alltid, om än indirekt, 
gör. Hvad han dyrkar är allt lifs lifmoder, 
den hemlighetsfulla, ständigt skapande kraf
ten, skapande för sin egen skull, oåtkomligt 
bekymmerslös för det skapades öde. 

Men på samma gång är han lidelsefullt 
förbittrad och förtviflad öfver denna gudom
ligt grymma bekymmerslöshet. Han hånar 
menniskorna för det de med böner och rö
kelse nära »himlens melankoliska lusta», och 
liksom Goethe kan han midt i den nybefruk-
tande vårens unga, friska härlighet känna sig 
isad af fasa öfver: »die verzehrende Kraft, 
die in dem All der Natur verborgen liegt, 
die nichts gebildet hat, das nicht seinen 
Nachbar, nich t sich selbst zerstörte.» Och som 
en Faust i rasande uppror mot jordanden, 
ropar Swinburne hänsynslöst och trot sigt mot 
den gud han dyrkar: »Dig ville jag nå, dig 
ville jag slå och skända. Jag ville genom
glödga denna Guds kalla läppar med mensk-
lig andedrägt och blanda hans odödlighet 
med död. Iivarför har du skapat oss? Hvad 
ha vi då gjordt, att vi skulle lefva och hata 
den ofruktbara solen och med månen bli 
blekare allteftersom hon aftager, och pulsslag 
efter pulsslag känna hur tiden förrinner med 
vårt blod?» 

Och tungsint fortsätter han: 

For the Gods we know not of, who give us 
our daily bread 

"We know they are cruel as love and life 
and lovely as death. 
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Under  Fje ldet .  
Der bygger og bor under Fjeldet 
de tauseste Drömmefugle; 
det hvisker ind gjennem Skogen, 
hvor Thusser og Trold sig skjule. 

Der ude hvor Solen lsegger 
sit purpurbrarndende Sprede 
og Lykken leger — og Drömmen 
vaagner til t sendende Glaede — 

Derud mod de fyldte Dage, 
hvor Livets Hjerte banker, 
did stevner et Tog af Lsengsler 
fra tvngede, troldbundne Tanker. 

Men kommer en Vaar og fylker 
det Tog mod de ukjendte Baner — 
da löfter det sig over Fjeldet 
i susende Fingt som Svaner. 

Vid t over Verden farer 
de törstige Lsengselsfugle — 
men hjemme i Skogdvbets Stille, 
der fœrdes den blinde Ugle. 

Alv Ude Prydx. 

„Börnehjemmets  M o  e  r" .  
»Börnehjemmet paa Vodrofsvej» har 

mistet sin Forstanderinde. I de siste Dage 
af Juni er Fröken Schneider död. 

Hendes sidste Höjtid blev fejret med 
al JEre af hele det Samfund, i hvilket hun 
havde gründet sit Vserk. Dronningen havde 
sörgeklaedt Börneskaren, der var samlet om 
en Kiste, hvorpaa Köbenhavns radikale Ung-
domsklub havde nedlagt en Krans. 

Her kappedes de störste Modssetninger 
om at vise /Erbödighed for et afsluttet Liv, 
der i rastlöst Arbejde, i ustanset Offervillig-
hed havde vaeret viet helt og ganske til et 
uselvisk og menneskekserligt Vserk . . . 

I Köbenhavn vil Fröken Schneiders 
Minde Isenge bevares. Det vil leve, knyttet 
til det Hjem for de Forladte og de For-
sömte, som hun skabte, og som Efterfölgerne 
pietetfuldt vil bevare — eller söge bevare — 
i hendes Aand. 

Men ogsaa udenfor Köbenhavn og Dan
mark bör »Börnemoderens» Navn kendes 
og gemmes. Vi kan alle lsere af hende. 
Hun var en af dem, som i Stilhed bserer 
Sten til det nye Samfund. En betydelig 
Kvinde, der naaede vidt, fordi hun satte alle 
Krsefter ind paa og ofrede alt for en stor 
Sag, paa hvilken hun troede fanatisk og 
urokkeligt. 

I nogle faa Traek vil jeg söge att give 
af Fröken Schneider et beskedens Billede. 

* * 
* 

Det var, tror jeg —• men der, hvor jeg 
i disse Linjer har at angive Data, tör jeg 
kun förlade mig paa gammel Erindring, og 
jeg kan ikke söge nödige Oplysninger paa 
Stedet — i det Par Aar, hvor Skillingsbla-
dene drev deres Vaesen i Köbenhavn, at 
Fröken Schneider begyndte sit Vserk. 

Et Par Skillingsblade ktempede paa Li
vet i vor By. 

Paa dobbelt Vis. 
Den ene aabenlys om vor Gunst, der 

köbte: man skreg os i 0rene; man forlystede 
os, saa med Mord og saa med Tneknings-
lister: man begravede »Rocambole», og man 
lod ham genopstaa for endnu at sige sine 
»siste Ord»; man gav om Eftermiddagen Re
ferat af, hvad om Aftenen först skulle ske; 
til Teksten gav man Billeder; Billederne ko-
lorerede man . . . og Udraaberne skreg i 
Kampen om Publikums Skilling. 

Det var den mere ydre Kamp. 
Men der förtes en anden og hemmeli-

gere — i selve Bladekspeditionerne: Kam
pen om Procenterne; Vseddestriden om Fri-
eksemplarerne; paa ti solgte Numre det elvte 
frit; — vi et Gratisnumer paa ni; — paa 
o t t e  g i v e  v i  t o  . .  .  

Saadan stred man i Bladekspeditionerne. 
Det var en sand Licitation. 

Og fra alle Gyder, fra alle Strseder, fra 
Baggaarde, Hjörner, Kroge, Utterslev-, Mark-
og Rabarberkvarteret, alle Fattig-Kaserner 
kaldtes frem en Hger, en begserlig Hser til 
dette Bytte af to Skilling af Kvinder, Halv-
syge, Gamle, Kröblinge og Börn — isœr af 
B ö r n  . . .  
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For at tjene disse to paa ti. 
Og bestandig fler, bestandig fler kom 

der til: nu tjente man tre Skilling af ti. 
Da forargedes Byen. Den kunde i Ti

me vis ikke höre, livad den sel v sagde. Og 
den faldt, bogstavelig faldt i sine bedste Ga-
der over denne Vrimmel, denne ubehagelige 
Vrimmel, der löb den mellem Benene. Byen 
kaldte Politiet till Hjaelp. Det er der jo dog 
— og bliver betalt — for at vaerne en 
Smule om Publikums Bekvemmelighed. 

Politiet drev Vrimmelen hjem. Gaderne 
blef renset for det skrigende Elendighedens 
Blaenkerkorps. 

Men der var dem, som havde set Flok-
kene och ikke glemte dem . . . Fröken 
Schneider var blandt dem. Ofte talte hun, 
til den siste Tid, om hin »Gadekamp» om 
Skillingsbladene og Börnene, der skreg for 
at vinde tre 0re af ti . . . 

* * 
* 

Fröken Schneider var ikke rig. Knap 
nok velhavende. To, tre Smaapiger havde 
hun taget til sig, og det var alt, hvad hun 
maägtede ene. Jeg ved ikke, hvor hun hav
de »fundet» disse förste tre Smaa. Men 
Elendighed og Armod har altid haft nok af 
Yngel . . . Og de to, tre blef fem, seks, 
för Plejemoder vidste det. 

Det blef trängt om Midlerne. Fröken 
Schneider gav alt, hvad hun ejede og dog 
forslog det knap. Man maatte raekke og 
man maatte straekke sig, og man maatte ar
be jde. 

Hun arbejdede og de Smaa arbejdede 
med hende. De laerte at besorge alt i Hu
set: at feje og skure og rense og vadske. 
Der var Brug for dem i Kökken og Brug 
for dem i Stue. Og de, som ikke arbejdede 
i Husvaesenet, de tik Undervisning, saa de 
kunde hjaelpe efter Evne paa Hjemmets Ind-
tsegter: den mindste pillede klude; den naest-
mindste syede Lappetaepper; de lidt större 
strikkede. 

Fröken Schneiders Smaa udviklede 
mens stadig Abc'en summede —• e n hel, de-
res egen lille Industri. Det var slet ikke 
lidt, der blev udrettet — ti Hjemmet vok-
sede. 

En Moder bragte sitt Barn, som hun 
ikke havde Brödet til; en Fader sine Par 
Smaa, hvis Moder var död i Kummer; selv 
traf Fröken Schneider maaske et af disse 
»vanartades Börn, som alle andre havde op-

givet, selve Lastens Skumpelskud — saadan 
et Barn som det var hendes Livs störste 
Glaede at fange ind i sit »Hjem» og faa 
Skik paa: 

— Vi begynder, sagde hun, med at 
vadske dem. Flux i Vand med dem, i m eget, 
meget Vand med dem. Först maa de v se re 
rene og vsennes till at vaere rene. Saa kan 
man begynde at laere dem ikke at lyve mer 
og at arbejde. 

— Altid at sige Sandhed og at arbejde, 
det er de to store Ting, man först maa laere 
Börnene. 

Arbejdet var dette Hus' Evangelium. 
Denne Moder opdrog sine Börn gennem Ar
bejde og Fortrolighed. Gennem Arbejdet 
las rte hun dem at vaere nyttige og at foie sig 
nyttige; gennem Fortroligheden, hun vakte 
hos dei-i, laerte hun dem at vaere sande. De 
behövede intet at skjule for hende, de fandt 
hos hende milde Raad for alt — — og til 
sist bragte hendes Mildhed det virkelig saaf 
vidt, at alle hendes Böm sog te Raadene. 

Man havde tilsist ikke alene naaet at 
faa Bugt med Smaalögnene men endogsaa 
med -— Fortieisen, der i Opdragelsen er lige-
saa skaebnesvanger. Hun talte om alt — 
og de spurgte om alt. 

Jeg vil her holde mig til Fröken Schnei
ders egne Ord, der om alle Opdragelsens 
Spörgsmaal gav hendes livsprövede Principer 
med Maximens korthed: 

— JeS> sagde hun, fortier dem, naar 
Tiden er der, intet om Livet. Naar de gaar 
ud herfra, maa de tjene deres Bröd. Men 
saadan en ung Tjenestepige i en stor By 
maa se og hore meget. Det maa man for-
berede dem paa og — forberede dem til 
ved, naar den rette Tid kommer, at late paa 
naturlig Maade om tidlurlige Ting. 

* * 
* 

Der var i »Hjemmet» Sang og Under
visning og Leg — og Bön. 

Fröken Schneider var en alvorlig K risten 
og hun laerte Börnene at vaere det. Men 
den Kristendom, hendes Ord og Eksempel 
laerte dem — var en Gerningernes Religion. 

Hun sagde det meget tidt — og med 
en vis, naesten indigneret Heftighed, ti der 
var vistnok Folk, som misforstod og misty-
dede hendes Handlemaade og Opfattelse 
paa dette Punkt —: at man kan meget godt, 
maaske allerbedst, bede, mens man arbejder. 
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— Jeg vil ingen hellige Miner have, 
sagde hun. Denne ydre Religiositet forer 
til en af Börnenes störste Farer: Hykleriet, 
Börn er altid store Mestre i at hykle. Men 
hos mig gaar det ikke. Jeg tillader dem 
ikke at blive fem Minutter Isengere i den 
värme Seng om Morgenen — fordi de vil 
bede en Bön endnu. 

— Lad dem bede, sagde hun, inens de 
arbejder og gör deres Pligt. 

Der var heller intet heiligt Krimskrams 
af Billeder og malte Bibelsprog og Kors i 
Huset. Fröken Schneider mente, at for me-
get af den Slags let bragte Börnene til »at 
vende 0jne». 

Saavidt Religionen indenfor Hjemmet 
og i det daglige. 

Söndagene havde Kirkegang — men 
ingen tvungen. Fri for at gaa med i Kirke 
kunde enhver blive; men Lov till at gaa 
med fik ikke enhver. 

— Den, som har vaeret uartig eller do-
ven i Ugens Löb, har intet at göre i Guds 
Hus, sagde Fröken Schneider. De dovne 
bliver hjemme fra Kirke. 

At hirde komme i Kirke bief en Flids-
belönning, erhvervet ikke ved at slaa Ojnene 
bodfserdigt op og ned, men ved at arbejde 
strengt og dygtigt de seks Dage. Havde de 
gjort det, fik de Lov til den sy vende Dag 
at takke — i hans eget Hus — den Gud, 
der havde velsignet deres Arbejde. 

* * 
* 

»Hjemmet» var vokset. Men det havde 
ogsaa skaffet sig Velyndere. I Stilhed havde 
der dannet sig en fast Kreds af Mennesker, 
der forstod, at her en lykkelig og sikker 
Haand havde grebet et stort Vserk. Under-
stöttelserne kom rigeligt, og de vilde have 
strakt endnu bedre til, om ikke Börnemseng-
den var steget endnu hurtigere end Ind-
tœgterne. 

Nu var det ofte trängt nok og svaîrt at 
finde Udvejene. 

Saa skulde der da holdes en stor Ba
sar, og jeg blev kaldt ud til Hjaelp med et 
»Thema». 

Det var det lille röde Plejeforenings-
Hus paa Vodrofsvej, der den Gang rummede 
Hjemmet. Tillige boede man og jämmerligt 
var der med Pläds. 

Ja • - h vor det bugnede med Börn — 
Börn i alle Kroge — Börn i alle Störrelser. 
Og hvor saa' de sunde ud i de trange Rum 

— og hvor havde ikke alle Htenderne fulde, 
hver med sitt Arbejde. 

I »Huset med de glade Ansigter» — 
som vi döbte det. 

Endnu ser jeg for mig Sovesalene med 
deres Seng ved Seng — som Dverg-Sengene 
i »Snehvide» — saa taet; den lille Bad estue, 
hvor de Store vadskede de Smaa, som skreg 
og trimlede i de uldne Tsepper; och nede i 
Stuen paa Gulvet det Smaat-Krse, som sad 
der fiittigt og pillede Klude med deres bitte 
Fingre . . . Allevegne knapt Rum och alle-
vegne glade Ansigter. 

Allevegne Virksomhed. 
En hver gjorde sin Nytte: som en Ma

skines hundrede Hjul greb her Arbejde i 
Arbejde. 

— De ved sig nyttige, sagde »Moderen», 
og det skaber Tilfredshed. 

— Og ikke sandt, sagde hun — det er 
til tilfredse Menneskebörn, Verden trasnger? 

. . . Hvor hin Basar gav mange Penge 
. . . Ja, ja, det var en lykkelig Tid den 
Gang, da der laa lidt Guld for de Fattige 
og de Lidende i Ens Pen. Da man under
tiden saa' Lykke for de kummerfulde spire 
af Ens Ord . . . Det var lykkelige Tider 
— som er förbi. 

* * 
* 

Fröken Schneider skabte Tilfredshed om 
sig. Men denne Tilfredshed, der ligesom 
udstraalte fra hende, den havde sin Jord i 
ubegraenset Oflervillighed, i den yderste per
sonlige Forsagelse. 

En Vandring gennem hele dette Hjem 
virkede saa godt som en Prseken. Men mest 
rörende var det dog at se Fröken Schnei
ders egen Stue. 

Dette ene lille fattige Rum med de faa 
og slidte Möbler — Sofaen, som bar Mser-
ker af Tidens Taender — hvor var den ikke 
stoppet den gamle Sofa; de to Rörstole, det 
trofaste Sybord paa sine tre Ben — alt saa 
kuinmerligt og alt saa rent, som den blankt-
börstede Fattigdom. 

Herinde, i denne Nödtörftighed, levede 
ikke en, som intet havde, nien e.l Mennes ke, 
som delte og gav alt. 

Scm gav til .siste Hvid; som ofrede ind 
til den yderste Forsagelse; som havde skeeli-
ket Formue, Kraefter og Liv til de andre og 
beholdt — dette Rum for sig selv. 

. . . Det er blevet sagt med en lidt 
»saerlig» Betoning om Fröken Schneider, at 
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»hun overordeniig vel forstod den Kunst at 
bringe Folk til at give.» 

Ja — det kunde maaske vsere en Dadel 
— hvis hun ikke selv havde begyndt med 
at give alt. 

* * 
* 

»Hjemmet» var blevet for trängt, Dets 
Venner besluttede at bygge det et nyt Hus 
til at optage Flokken. Den var vokset nu 
igen : mosten hundrede Hoveder talte den. 

Det er vel tre Aar siden nu at jeg, 
mens det nye, store Hus var under Bygning, 
saa' Fröken Schneider siste Gang. Hun 
förte mig rundt i Bygningen og fortalte mig 
om de mange Rums Bestemmelse. Ved Si
den af det gamle Hus var dette nye Hjem 
et Slot. Og »det var gjort til at vokse i»: 
det dobbelte Antal Börn kunde man optage 
her — »naar Midlerne var der». 

Naar Fröken Schneider talte derom — 
ivrig, forklarende, mens hun balancerede over 
Broer og kröb og ad Trapper i det halv-
fsèrdige Hus — saa var allerede »Midlerne» 
der, og hun saa' det i Aanden fyldt til Ta
get, det nye Hjem. 

Ved en Ting dvselte hun dog hin siste 
Dag tiest, vendte tilbage dertil igen og igen: 

—• Den Glrede, hun havde haft, at Ar-
bejderne, Murerne og Tömrerne mer end en 
Gang havde givet deres halve Söndag bort 
og bygget her paa Hjemmet uden Lön . . . 

Disse gode Folk, som havde haandteret 
Murske og Hammer og forsömt Kirken — 
de syntes at vsere hendes störste Glsede. 

Dette Fri-Arbejde var som en hel Daler 
i hendes berömte Bösse — den lille Blik-
bösse paa Laagen til hendes Have: 

— Ja, ja, sagde hun, vi tager ikke me-
get ind i den Bösse — for her gaar mest 
kun Fattigfolk förbi . . . Men Skillingerne 
her erlsegges, de gör dobbelt Nytte, her inde 
for Börnene og der ude hos dem, d er faar 
Lov at give deres Skeerv til et godt Vaerk.. . 
Det gör Sindet mildt, sagde hun. 

* * 
* 

I faa Trœk har jeg i naattet fatte et rigt 
Billede. Har ikke kunnet skrive hverken 
»Hjemmets> eller dets »Moers» Historie. Jeg 
vilde det ikke heller. 

Kun ridse pietetfuldt med en varsom 
Pen dette Kvinde-Ansigt, Trsekkene af hen-
de, der gav de Hjemlöse Hjem og var de 
Fremmede en Moder. Herman Bang. 

<x§c= 

En förgrundsfigur.  
Med text. 

Det är sommar. 
Danmarks oroliga hufvudstad är sig icke 

lik. Gatorna äro tomma och liflösa, kaféerna 
glest besatta, och mast med främlingar. De 
gamle stamgästerna ha spårlöst försvunnit 
för att rekreera sig med landtluft eller sjö
bad, och lämnat åt turisterna att taga staden 
i besittning. 

Rötmånadshettan ligger som en dimma, 
en kväfvande ljusgrå soldimma, dämpande, 
darrande öfver lifvet i »Nordens Athen». 

Helt utslocknadt är det naturligtvis ic ke. 
Fast solen bränner ökenhett och asfalten i 
upplösningstillstånd gungar under fötterna, 
genljuda dock gatorna af vagnars skrammel 
och brådskande människors steg. Menige 
män i den stora hären, som kämpar hvarje 
dag för lifvet, måste hålla ut året om, utan 
hvila, utan semester. Pustande, flåsande, 
svettiga jaga de åstad längs med husraderna, 
hvilkas blindade fönster, liksom medvetslösa 
af hetta, idiotiskt stirra ut i solgasset. 

Men, som det i allmänhet sker med 
anemiska individer, mot aftonsidan börjar 
blodet cirkulera med raskare fart. Det är 
icke som under vintermånaderna då folk-
strömmarne bölja svarta och oroliga fram 
och åter förbi Östergades strålande butiker. 
Men det kommer dock en antydning af lif i 
de sömniga dragen. 

Då kryper trälen fram, torkar svetten 
af sitt ansikte med en blårutig bomullsnäs
duk och bereder sig att vara människa några 
timmar, innan tröttheten efter dagens arbete 
faller öfver hans ögonlock med sin söfvande 
tyngd. 

Han sitter der i sin källarglugg på öf-
versta trappsteget af den trånga passagen, 
som leder till hans lifs arbetscell. Han sit
ter där med pipan i munnen och tyckes be
låten med sin värld. Hans hufvud är icke 
mer än några tum från stenläggningen och 
han insuper girigt den förpästade luft, som 
dessa gator utandas mot aftonsidan, efter en 
dag af förbrännande hetta. — Men han är 
nöjd. Han tänker icke på, att det fins vi
dare synkrets och friskare luft på andra stäl
len af jorden. Han vet icke af, att atmos
fären är förgiftad, han vet bara att arbets-
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dagen är förbi och att detta är vederkvickelse, 
hvila. 

Tätt förbi hans ansikte trampa de nöjes-
lystnes tusen, brådskande fötter. Det är 
medelvälståndets representanter, korpraler och 
underbefäl i brödkampens stora armé. Deras 
gerning binder dem till s tadens kvalm; men 
om aftonen ha de råd att slå sig lösa. 

Se på denne hederlige kälkborgare, som 
vandrar där i spetsen för de sina, med vär
dig hållning, medveten om sitt ansvar som 
familjeförsörjare och om sin oinskränkta makt 
inom sitt eget lilla envåldsrike. Hans felb-
hatt köptes icke i går och är icke af sista 
modet. De unge snobbarne betrakta don 
gamle med spe, där han seglar fram. Men 
han märker det icke; och om han märkte 
det, skulle det icke genera honom. Inom 
familjen, inom hans lilla värld, är denna 
hatt en auktoritet. Den är konungakronan, 
själfhärskarens emblem. Till den ser folket 
upp i vördnad; ty detta folk är ett (roget 
folk, och inga »moderna idéer» ha ännu 
kväft dess medfödda vördnad för de impo
santa regalierna. 

Hans Majestät Sörensen vet det; och 
medvetandet förlänar hans gång en orubblig 
trygghet och kommer honom alt bära huf-
vudet och hatten högt. I handen håller han 
spiran, en gammal paraply af försvarliga di
mensioner, rynkig och solid, med grönskande 
beklädnad öfver tjocka rotting-strålar — ett 
arf från ättens stamfar och upphof. 

I den store mannens fotspår rullar 
kvinnan med barnen omkring sig. En liten 
rund matrona, ett rikligt ideal af en kälk
borgares vif. 1 hennes frodiga anlete har 
das-etvig-weibliche från ungdomsdagarne stel
nat till ett uttryck af absolut undergifvenhet 
och gränslös beundran för h. m:jt Sörensens 
obestridliga auktoritet. Hon vet, hvad hen
nes frid tillhörer, hvad Gud och världen 
fordra af henne; lion vet att undergifvenhet 
för herren och husbonden är hennes största 
och heligaste plikt och hela hennes väsen 
är ett stycke mjukt vax, som den store man
nen kramar och knådar hvarje ögonblick till 
en trogen kopia af sitt eget stora jag. 

Allt hvad det i början funnits af själf-
ständighet och fasthet, har han under årens 
lopp knådat bort. Nu är hon så mjuk, att 
han kan linda henne om ett finger och hen
nes kvinlighet är så stor, att han kunde 
trampa henne under sin tunga fot utan att 
en fiber bruste. 

Det var säkert med sin kvinlighet, hon 
i ungdomen drog honom till sig. Han gick 
väl omkring med alla frön till en miniatyr
despot inom sig, och sökte sig till lifsled-
sagarinna ett väsen så mjukt, att han kunde 
fruktbargöra dessa möjligheter. Instinkten 
hade ledt honom på rä tta vägen. Hade slum
pen fört i hans väg en kvinna af starkare 
virke, så skulle fröna fallit på hälleberget, 
och despotmöjligheterna skulle aldrig fått slå 
ut. Han skulle då säkerligen sjelf blifvit 
ett stycke vax i denna andras hand, ty hans 
viljestyrka är icke af stål och hans öfriga 
andliga egenskaper äro under medelnivån. 
Han skulle icke varit i stånd att trycka sin 
prägel på en af hårdare metall. 

Men hon var som enkom skapad till 
hans beläte. Han hade haft tur, den gode 
herr Sörensen. Naturen har icke missvisat, 
och derför är han nu en lycklig menniska, 
en lycklig envåldsherskare. * 

Envåldsherskare? Nej, han är mer än 
så. Han är ultramontanernes påfve. Denne 
klent begåfvade man ter sig för en ännu 
mera klent begåfvad kvinna som ofelbarhetens 
inkarnation, och hon Iofver icke för annat, 
än att vara denne stackares afbild. Hon har 
förlorat sin själ, sin vilja, hvarje grand af 
sitt eget jag. Hon är nu icke annat än en 
själlös kopia af denne bornerade idiot. 

Se på hennes runda ansikte, ur hvilket 
den absoluta undergifvenheten blickar fram 
— det fordom unga och friska ansiktet, med 
dess stelnade spår af das-ewig -weibliche l Det 
fins ingen personlighet, ingen själfständighet 
i dragen och genom de troskyldiga ögonen 
lyser ej gnista af en tanke fram. Det är 
som dolde sig bara en fråga i dem: hvad 
befaller du, hvad är din vilje, Gudfader Sö
rensen ? 

Och detta opersonliga ansikte har gått 
i arf till hela det yngre släktet, som hoppar 
kring hennes kjortlar med glada förväntningar 
om aftonens nöje. Fulle af vördnad och un
dergifvenhet betrakta småttingarne den breda 
ryggen, som makligt vaggande seglar framför 
dem, och bildar deras upphofs afvigsida. 

Denna rygg är en sordin på deras lifs-
glädje. Respekten för den absolute makt-
innehafvaren har för länge sedan stelnat till 
fullständig rädsla; och den känslan förtager 
kvintessencen i deras munterhet. 

Respekten först, i smått som i stort. 
Det är ett axiom, som den kufvade kvinnan 
inplanlat hos sina barn; och de glömma det 
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icke lätt. Kring denna komiska bild i väder-
klyfvare och bomullsparaply, koncentrerar sig 
all den fruktan, som ligger dem i blodet från 
mödernet. Och detta medfödda slafsinne 
skola de taga med sig som barlast när de 
en gång gå ut i lifvet, för att bildas till 
kälkborgare efter pappas mönster. 

Till honom våga de sällan tala; och 
måste de det någon gång, sker det med dar
rande stämma. Men oftast gå förhandlingarne, 
vare sig det gäller belöning eller straff, ge
nom mors förmedling. 

Och denne hederlige Sörensen njuter 
deras räddhåga, ty den inger honom en be
haglig föreställning om egen betydenhet. Han 
vet att det är en illusion. Han har egent
ligen ingen äregirighet, Sörensen. Han kän
ner så väl att han är slagen till en slant i 
lifvets stora pänningemarknad. Men också 
slanten har sina tillbedjare, också den prålar 
med konungslig krona på afvigsidan. 

Herr Sörensen har behof af den okriti
ska beundran, som står honom (ill buds i 
hemmet. Det är en trollspegel i hvilken en 
annars beskedlig och anspråkslös man ser 
sig själf i förklarad gestalt, som en hjälte, 
som en jätte, som en man utan vank och 
lyte. 

Han vet att det är en illusion. Han 
vet. mycket väl, livad han är. Därute i lif
vet har han fått lära sig det. Där fins det 
många nog, som se honom öfver axeln och 
förakta honom. Men för allt detta tar han 
revanche i hemmet. Där njuter han med 
välbehag de sinas blinda beundran, där solar 
lian sig i storhets- och ofelbarhetskänslan, 
där är han den styrande viljan, den absolute 
envåldsherskaren, den höge och vise doma
ren som vet allt och känner allt och råd
frågas i allt. 

Det är därför han upprätthåller respek
ten och sveper sig in i sin värdighet, som 
gamla testamentets Gud-fader i molnstoden. 
Därför är han otillgänglig som ett orakel och 
inbillar sig att den fruktan han ingjuter är 
all uppfostrans A och O. 

1 dag har han nådigt bjudit de sina i 
Tivoli. Och barnens ögon stråla af glädje 
och tacksamhet, och det feta, trohjärtade 
ansiktet med dess spår af förgången fägring 
oc.li urartad kvinligbet, är som en genom
skinlig transparang, innanför hvilken inan ser 
tillgifvenhet lysa som en stilla låga. 

Men den som tar lejonparten af för
nöjelsen är i alla händelser herr Sörensen 

själf; hans njutning är endast mera raffine
rad än de andres. För hvarje slant han 
fiskar upp ur sin börs, flyga hans blickar 
spanande till höger och vänster, och ur d essa 
blickar glimmar den tillfredsställa fåfängan 
fram. Det är som ville han säga åt hela 
världen: Ser ni! Ser ni! Det är jag som 
betalar. Ser ni, hur god jag är! — Men 
ingen menniska lägger märke till hans ädel
het. För dem alla är detta en hvardaglighet; 
endast för herr Sörensen sjelf är det en 
utomordentlig tilldragelse. 

Se på hans uppsyn, när han betalar! 
Han har bägges arbelsförtjenst i börsen ; hon 
har säkerligen icke et t öre. Hushållspängarne 
räcka icke till exlravaganser; och äfven om 
hon kunde knipa in på dem så mycket som 
till en kopp té åt sig själf, skulle hon icke 
våga ifrågasätta det, och Gud-fader-Sörensen 
skulle icke tillåta det. Det skulle såra ho
nom djupt i hans manliga värdighet, om det 
icke var han ensam, som betalte. 

Om hon ensam -hade förtjänat pängarne, 
skulle deremot icke genera honom. Han är 
en man med liberala åsikter. Det är bara 
för kyparens och de kringståendes skull, han 
håller på att få vara den som ger. 

& îjî 
V 

— Ett inlägg i kvinnofrågan? 
Det lät som en sarkasm. Det har nu 

kommit så långt med »kvinnofrågan», att 
man icke kan nämna ordet utan att reser
vera sig med ett litet smil. Det har nästan 
fått en biklang af enfald och trånga vyer. 

— Ett inlägg i kvinnofrågan? Nej tac k! 
En figur, tagen direkt från gatan, hastigt 

skisserad och inblåst med fantasiens och 
stämningens lif. Ett litet stycke hufvudstad 
i rötmånadsluft, med en modellgrupp i för
grunden. En tillfällig situation, uppfångad 
som ett ögonblicks intryck, skuren ut ur det 
stora, brokiga vimlet. Annat är det icke. 

Modellerna äro tillfälligt valda och skil
drade som de stå och gå, utan sträfvan efter 
att åstadkomma något allmängiltigt. Hvarför 
ropar man ständigt efter allmängiltigt? I 
konsten gäller det att individualisera, alt 
skapa menniskor, icke att göra typer. 

Dessa figurer äro icke ämnade till illu
strationer och hon är icke en bild af det 
förtryckta kvinnokönet. Hon är bara en and
ligen förkrympt menniska. 

Så länge jorden funnits till har det visst 
också funnits förtryckare och förtryckte. Och 
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det kommer nog alltid att finnas bäggedera, 
så länge det fins lif. Lifvet är nu en gång 
kamp mellan individerna, kamp för själfupp-
hållelsen, kamp för släktupphållelsen. Man 
får slå sig till ro med faktum och trösta 
sig med att ur kampen framgå karaktärerna 
— härdade eller spänstiga eller brutne och 
förslöade. 

Hvarje lefvande väsen är ett resultat af 
den eviga striden. Individerna gnidas och 
slipas emot hvarandra som stenar i en säck. 
Men det fins flintstenar och det fins sand
sten och det fins också en och annan dia
mant. Den starka hjärnan trycker sin prä
gel på de svagare och skapar dom efterhand 
om efter sitt beläte. 

Det fins dem, som kunna ge sin andes 
fysionomi åt en hel tid; men de fläste få 
nöja sig med en liten, liten krets och de 
klenast utrustade med blott en enda varelse 
på jorden. — — 

Det var en gång en rikt begåfvad kvinna, 
som lifvet och omständigheterna hade farit 
illa med. Själfständig och intilligent, som 
hon var, kände hon sig i disharmoni med 
sin omgifning, fördomsfri, som utvecklingen 
gjort henae kände hon sig i opposition mot 
det moderna samhället, som förgäfves sökte 
prässa henne in i sin konventionella form. 
Och drifven af sin oro och sitt missnöje 
satte sig denna kvinna att skrifva sitt lifs 
historia. Hon skref om förtryck och hon 
skref om förödmjukelser, hon drog gamla 
orättvisor fram och hon målade i bjärla fär
ger. Men det var eld och blod i sk ildringen 
ty hvarje detalj var af hennes egot kött och 
blod: det var hennes egne fibrer som skälfde, 
det var hennes eget hjärta som slog. 

Denna värme elektricerade. En del in
telligente män och kvinnor trädde fram och 
gjorde hennes sak till sin. De togo fasta 
pä allt det sanna i smärtan, samlade nog
grant detaljerna i hennes lif, stäld e dem sam
man och sågo att här var förtryck o ch orätt
visa för handen. Så började de höja ropet 
om likställighet och frihet. 

Bland de främste var mannen med det 
karaktäristiska hufvudet, där den stora, tän
kande hjärnan icke tycktes ha fått rum utai£ 
att spränga sig en buckla på hjässan. 

Han var af anglosachsisk race och tan
karne togo form af John Bulls tungomål. 
Men hvad han skref började så småningom 
slå rot ute i Europa. 

Vid bryggan som förbinder Skandinavien 
med det stora kulturlifvet satt en modern 
Heimdall och hörde de nya tankarne gro ute 
i världen. Och han förde hornet till sin mun 
och stötte så det gaf eko öfver Norden. 

Pännan blixtrade i den store, ensamme 
diktarens hand och Nora dansade ut i världen. 

Dessa voro förelöparne. Efter kom den 
stora armén; men i hälarne på den följde 
trossen. 

Porlande och bubblande som en försam
ling af pratsjuka kvinnor böljade konjunktur-
strömmen fram. Tomma bubblor floto upp 
på dess yta, ihåliga bubblor utan innehåll, 
blåsta upp af luften och strömmens vatten. 
Små själar, i hvilka en enda tanke bitit sig 
fast: att alla kvinnor voro förtryckta och 
olyckliga. 

Och hvar och en af dem yxade till en 
illustration till denna fixa idé, yxade med 
ovana händer, darrande af indignation. Och 
de manliga belätena fingo alltmer groteska 
linier, ty i de fleste af dem fans intet lef
vande drag, endast några omedvetet moderni
serade reminiscenser af lånbiblioteksromaner
nas traditionelle, tandagnisslande skurk. 

Och i de kvinliga belätena fans det icke 
häller många lefvande drag, ty alla voro de 
yxade öfver samma block och det fans ingen
ting af den yxandes egen individualitet, en
dast några lösa, förvridna konturer af den 
begåfvade, förtryckta kvinna, som en gång 
med själ och glöd skildrat sitt lifs historia. 

Och konjunkturströmmen växte med nya 
böljor och bubblor, och öfversvämmade lite
raturen, så den unga, spirande grödan höll 
på alt förkväfvas. Den förtryckta, förförda, 
förorättade kvinnan blef diktens modedocka. 
Hon gick omkring på styltor, i romaner, no
veller och dramer, deklamerande om sina 
oförrätter. Hon gaf den ädla, som lät sig 
förföra — och när kärleken längesedan var 
förbi, framstälde hon oblygt sin fordran på 
äktenskap. I världens och fördomarnes namn, 
gubevars! Om det funnits en gnista af stolt
het och själfkänsla kvar, hon skulle bitit 
den s. k. skammen i sig och trotsat världen 
och fördomarne med högburet hufvud. Men 
hon stälde till scener och talade stora indig
nerade ord. Eller hon gick omkring och led 
med undergifven min och lät det manliga 
odjuret gång på gång trampa sig under föt
terna utan en klagan. Och hon knep sig 
applåder och värfvade sympatier, ty i ögon
blickets hetta märkte ingen, att den menniska, 
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som lät sig behandla så, utan att en fiber 
inom henne spände sig till motvärn, icke var 
ett bättre öde värd. 

Jo, en märkte det, en rikt begåfvad 
man, som lifvet med våld trugat en motsatt 
öfvertygelse på. Han såg med kritisk blick 
på alla dessa figurer, först på Nora och se
dan på hennes döttrar. Och han tog till 
orda emot literaturens förskrufvade mode
dockor och uppblåsta, pösande marionetter. 

Men konjunkturströmmens bubblor kre-
verade af harm och dess brusande ville hin
dra honom att göra sig hörd. 

Detta irriterade. Motgångar och be
kymmer hade förtärt syret i hans blod, ett 
alltför intensivt tankearbete hade bidragit sitt 
till att göra honom nervös och bitter- Och 
han skref i stämningens bitterhet, skref så 
man tyckte sig bakom raderna se ett i smärta 
förvridet ansikte, och en darrande hand, knu
ten i kramp om pennskaftet — skre f om 
sitt eget lif. 

Och som det alltid plägar ske, då reak
tionen mot en ensidighet bryter sig fram och 
enskild bitterhet kommer till: han slog öfver 
i en motsatt ytterlighet. 

.Ju större motståndet är, dess hetsigare 
falla orden, ju mer ensam upprorsmakaron 
står, dess blindare slår han omkring sig. 
Medveten om att hans opposition i grunden 
är berättigad, blir han hänsynslös i kampen, 
kampens hetta gjuter feber i hans blod och 
febern drifver honom ut i paradoxer. 

Han glömde att detta rop på trihet och 
likställighet i grunden var berättigadt, han 
glömde att denna förkättrade literaturriktning 
ij början, innan trossen skumpade fram på 
sina platta fötter, uträttat icke litet för ut
veckling och framåtskridande. 

Han gjorde front mot en riktning i tiden, 
men han accepterade dess största fel. Också 
lian målade halfva mänskligheten svart och 
denn andra hälften hvit. Också han glömde 
för den lilla skilnaden i kön den stora lik
heten: att vi äro människor alla. 

Det är, som sagdt, både förklarligt och 
förlåtligt. Man tappar så lätt sin normala 
syn i irritationens bitterhet och kampens 
hetta. Och vi, som stå objektiva gentemot 
båda parterna, skola icke glömma, att han 
var den förste pinonieren, so m d e krever and-3 
bubblornas första våta projektiler träffade. 

Se igenom det subjektiva skalet af öfver-
drifter och hetsighet; innerst inne är kärnan 
frisk och god. Det är icke den absoluta 

sanningen —- den tro vi icke häller på — 
men det är dess relative ställföreträdare: det 
trappsteg öfver hvilket utvecklingen skrider 
framåt, uppåt. 

Detta trappsteg var en gång kvinnolite-
raturen i Skandinavien; den är det icke mer . 
Men låt oss icke därför ösa hån och före
bråelser ut öfver dess representanter, för det 
den icke längre är, livad den var. Låt oss 
icke glömma, att också den en gång bröt 
sig fram under motstånd och strid, att om 
den också urartade på slutet, fick den dock 
i början ett godt stycke arbete gjordt. 

Det är ingen konst att se felen hos det 
som var. Det är så lätt att spela öfver 
lägsen, när man utan egen förskyllan kommit 
ett trappsteg upp. Men det är barnsligt att 
håna det döda lejonet för i går. 

IIvad som kan ursäktas den, som be
finner sig midt i brinnande strid, anstår icke 
den, som kommit till efteråt, som slutit sig 
till den segrande parten utan att ha varit 
med om brytningens, öfvergångstidens kamp, 
som själf blifvit ett barn af det nya ulan alt 
känna födslovåndans smärta. 

Hvarje skede i utvecklingens historia 
har sin konjunkturström. Och hvarje rikt
ning i tiden har sina pionierer, sin hufvud-
styrka — och sin tross. 

Axel Lwndeyård. 

xw 
Från A merika. 

Bref till Framåt från Cécile Göhl. 
Alleghany City, 1887. 

å7?ag skall den här gången tala om en 
I.5 liten generalska, som står i spetsen för 
<li- Amerikas stående fruntimmersarmé pä 

ej mindre än 300,000 kvinnor. Jag syftar pä 
Miss Frances E. Willard, presidentskan för ~W. 
C. T. U. = "Women's Christian Temperance 
Union. (Kvinnors kristliga nykterhetsföre
ning). — Hemmet är kvinnans sanna sfer, heter 
det  id e l igen .  Ja  beva rs!  Erkä nnes!  Men  l ik 
som fosterlandet värnar mot fiendtliga angrepp, 
sä måste hemmet, plantskolan för laglydiga 
medborgare, värnas mot fiender till dess 
fred. Det är förvisso kvinnans sak. Hon 
är garnisonen i hemmets fäste, och hon gör 
sin pligt, dä hon försvarar hemmet med de 
vapen som sta henne till buds mot hem-
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mets värsta fiender: dryckenskap och osed
lighet. Den stående armén. AV. C. T. U. är 
inbegripen i detta krig. Med nykterhetens 
blå banér och den sedliga renhetens hvita 
kors som fälttecken går detta de fromma, 
upplysta kvinnors härtåg fram genom tiden 
mot ett bättre skede, i hopp om att den 
bittra kampen mot rusdrycker och liderlig
het måtte till slut medföra Guds rike, upp
lysningens millenium. 

En lördag i vintras förkunnade Pitts-
burgska tidningar, att miss Frances E. 
WiUard kommit till staden och ämnade på 
söndagsförmiddagen hålla föredrag i nykter
hetssaken i en metodistkyrka och på afto
nen i en presbyteriansk kyrka om sedlig 
renhet. Aj, tänkte jag, det är ett kinkigt 
ämne. antingen det handskas från predik
stolen eller katedern. Det blir nog folk i 
den kyrkan i kväll. Ja, nog blef det folk. 
Långt före den utsatta tiden var templet 
packadt från golf till tak. Det fans ung
dom och gamla, herrar och damer. Många 
voro varma anhängare af federationens sak, 
många hade lockats af nyfikenhet, men 
hvad som än ledt dem dit, så lemnade de 
säkert alla kyrkan med miner som tydligt 
visade att en livar fått något allvarligt att 
tänka på. 

Medan psalmen sjöngs, satt Miss Wil-
lard på tribunen, ett mål för allas blickar. 
Huru såg hon ut? Nästan som en vacker 
svenska, något öfver trettiotalet, med ljust, 
vågigt hår uppsatt i flätor, gråa ögon bakom 
en pince-nez, en liten, rak näsa, regelbund
na drag, hvita tänder oc.li ljus hy. Den 
lilla, fylliga figuren var iklädd en mörkgrön 
atlasdrägt af e nkel snitt. Renhetens emblem, 
ett livitt sidenband, var fäst i knapphålet. 
Hon bar en knippa hvita nejlikor och hya-
cinther vid skärpet och hade framför sig på 
talarestolen bredvid den uppslagna bibeln 
en vas full af hvita, doftande liljor. Huru 
förde hon sig? var hon karlaktig och katig? 
Hon var ledig och behagfull till sättet som 
en dam af den fina societeten. Hon visade 
fullkomlig sjelfbeherrskning och hennes upp
trädande var säkert, men intagande, utan 
blyghet, utan fräckhet. — Och huru talade 
hon? Hon har ordet i sin makt som få. 
Hon talade ledigt öfver en timmes tid och 
hördes tydligt öfver hela kyrkan, ehuru rö
sten aldrig höjdes öfver konversationstonen. 
Hon sköter sitt ömtåliga ämne med grann-
lagenhet och det fängslande intresse, som 

ovanlig, naturlig begåfning, filantropiskt nit 
och rik erfarenhet i förening mäkta fram
kalla. Och det flytande talet var fullt af all val
utan sentimentalitet, utan pjunk och bitter
het. Det var ett logiskt tal, som gick rakt 
på saken och var tillika ett formfulländadt 
föredrag, hvari man liksom hörde en god, 
upplyst kvinnas varma hjerta klappa för 
alla vilsegångna. Sådana kvinnor med hjerta, 
liufvud, behag och allvarligt uppsåt måste 
förvisso främja den goda saken och vara 
ordets gagneliga tjenarinnor. Sådan hon stod 
der och talade, var hon en kvinnosakens 
advokat, som ingen inbiten fiende till eman
cipation sfrågan kunde lasta för brist på ädel 
kvinlighet. Det var ordinarie kyrko
herden, en tlieol. doktor, som presenterade 
henne för församlingen som den högt för-
tjenta förkämpen i nykterhetens och sedlig
hetens sak, h vilka båda i verldens störa 
civilisationsarbete stå i jemnbredd liksom 
fingrar på en hand. Såsom hon på förmid
dagen bjudit nykterhetens blåa band, så 
bjöd hon nu det hvita, den sedliga renhe
tens symbol. Det hvita korsets riddare 
lofva: att bemöta alla kvinnor med akt ning, 
att skydda de förtappade, att aldrig nedlåta 
sig till oanständigt skämt och svordomar, 
att hålla sig sedligt rena. Hundratals unge 
män och gossar lia genem Miss Willards 
föi-( I rag förmåtts att sluta sig kring det 
i vita korsets banér i alla de stora samhäl
len, der hon talat. Jag skall nu redogöra 
för det märkliga föredraget. Som sedlig
hetsrörelsens förkämpe nämnes i första rum
met Fru Josefine Butler, hustru till dom
prosten i Winchester, högt uppsatt på sam-
hällsstegen, rikt utrustad på hufvudets och 
hjertats vägnar. Hon mistade sin enda dot
ter. I stället för att sörja i passiv tillba
kadragenhet, lydde hon för ungefär 20 år 
sedan ingifvelsen att med anseendets och 
ordets makt verka för de mödrar, hvars dött
rar fallit offer för hvad som är värre än 
döden: förförelsen, vanäran. Och lion grep 
verket an, stödd af man och vuxna söner, 
reste modigt från land till land, förkunnan-
den sedliga renhetens evangelium för man 
och kvinna, kastade handsken åt den lega
liserade prostitutionen och den upprörande 
paragrafen i strafflagen, som beskyddar en 
flicka allenast till 10 års ålder mot angrepp 
på hennes ära. Flickebarnet har ingen lag
lig rättighet att förfoga öfver sina tillhörig
heter, ej ens en näsduk eller en docka, — 
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mon hvad den omyndigas ära angår, så får 
hon sjelf svara för den vid 10 års ålder, 
och hennes förförare har lagen på sin sida. 
I nio år efter hvarandra hade sedlighetens 
ifrare insändt petition om ändring af denna 
upprörande lag Förgäfves! I nio år lades 
motionen orörd på hyllan. Parlamentet 
hade ingen tid att befatta sig med dylika 
småsaker. I staten Pensylvania är ännu 
den dag som är skyddsåldern för en flicka 
10 år, i staten Delaware endast 7 å r. En
dast i gamla kulturstaten Massachusetts och 
i Colorado har åldern höjts till 16 och 18. 
Det var Steadska affären och de skändlig-
heter, som uppdagades i Pall Mall Gazettes 
spalter, som ledde frågan inom 14 dagar 
till dess mål: åldern uppflyttades från 10 
till 16 år. Redaktör Stead, en utmärkt 
make och far, af oklanderlig karakter, var 
dykaren som pejlade Londonlifvets hemska 
djup och hemtade dess fasor upp i dagen. 
Han kastades i fängelse, medan vällustin-
garne på klubben himlade sig och bann
lyste tidningen, medan en Sir Charles Dilke 
skandaliserades öfver de smutsiga artiklarne. 
Stead förflyttades på drottningens inverkan 
från fängelset i lindrigt häkte, och Englands 
kvinnor — inga utländskor fingo bidraga 
— hopsamlade åt kviulighetens riddare en 
summa af 6,000 pd st. i kopparslantar, ty 
för att gifva till och med den fattigaste 
kvinna ett tillfälle att visa sin erkänsla, 
fick ingen bidraga med mera än en penny. 

I Chicago hade W. C. T. U. kommit så 
långt, att i en hvar af de olika polisstatio
ner i staden anstälts en ärbar, vänlig polis-
matrona, som tager hand om de fallna och 
druckna kvinnor, som ditföras hvarje natt 
och som förr transporterades af män, döm
des af män, sattes i häkte af män och der 
åter bevakades af män. Detta får ej mera 
ske, och mått och steg ha tagits att under
visa dessa vilsegångna i husliga syss
lor. Bland 1,000 fallna kvinnor, som förts 
till poliskontoret, hade nämligen ej mera än 
150 visat sig vara kunniga i sömnad. 

Med den sanna optimistens tro på det 
godas slutliga seger, motser Miss Willard 
förtröstansfullt framtiden, då skefva samhälls-
åsigter rättats, då en enda sedelag gäller 
för man och kvinna, då föråldrade, bar
bariska lagar undanröjts eller förbättrats. 
Den tid skall randas, då en ung flicka skall 
ställa den älskade valet fritt mellan henne 
och det som strider mot sedlig renhet. 

Han som ställer så höga anspråk på henne, 
att han ej ett ögonblick skulle hos henne 
tåla de tankar och gerningar som lian an
sei• berättigade hos sig och sina kamrater, 
han skall komma att inse skyldigheten att 
i sedligt afseende intaga samma höjd som 
hon. Hittills tyvärr har frågan på äkten
skapets tröskel ej varit, om han är henne 
värdig i sedligt afseende. Nej, frågan har 
varit, om han är en förmögen och liberal 
man. Miss W. sade, att kvinnorna vid 
Adriatiska hafvets fisklägen gå ned till s tran
den i styggt väder och sjunga »Ave Maria!» 
Och i fjerran i slormen komma i bland 
männens, sonens, broderns, faderns svar till
baka: Ave Maria! Så skall kvinnans rop 
och uppmaning till mannen om ett rent, 
sedligt lif finna sitt gensvar i männens 
läger — det gifve Gud! Exemplets makt 
från de högt uppsattes sida är af nöden. 
Miss Willard talade om President Grants 
höga sedliga ståndpunkt. En glad officer 
hade en gång under inbördeskriget kommit 
till chefens tält, sett sig omkring och sagt: 
»Godt! jag ser att damerna inte äro inne! 
Då skall jag tala om en rolig historia!» 
Med en ogillande blixt i ögat svarade 
Grant: »Nej, damerna äro inte inne,- men de 
som äro här äro gentlemän, kom ihåg det!» 
Och officeraren fick stoppa sin snygga histo
ria i fickan och bita sig i läppen. Presi
denten berättade vidare, att då de hållit 
möten i Chicago vecka efter vecka för att 
hjelpa drinkaren ur rännstenen till ett or
dentligt lif, hade en och annan man frågat 
dem: »Detta är nog så bra — men hvar-
för arbeta ni ej för kvinnans väl?» »Jo, 
derför att kvinnan bäst hjelpes genom att 
uppresa den, som borde vara hennes stöd. 
För hvarje man som återföres till ett or
dentligt lif, äro minst två kvinnor hjelpta.» 

Hon betonade vidare huru vigtigt det 
är, att en mor samtalar med sina upp
växande barn om de saker och ting, som 
förr eller senare, i förförelsens skepnad skola 
möta dem utom hemmet. Nej, modern 
är för finkänslig att påpeka faran, eller 
också inbillar hon sig, att gossens oskuld 
skall vara lians värn. Men oskulden en
samt är i frestelsens stund otillräcklig, 
medan den karaktersfasthet och moraliska 
viljekraft, som modern bättre än någon 
annan kunnat alstra hos barnet skulle 
visa sig vara ett band af tusen sega silkes-
trådar. En son sade en gång till sin 
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mor, att hon skulle häpna, om han talade 
om huru liten han varit, dä han först pä 
lekplatsen bland kamrater lärt sig fula 
ord och kunskap om ämnen, som lians 
mor var för finkänslig att någonsin i all
var och renhet vidröra. Hon drog sig 
tillbaka i sin sedliga renhets altarskåp och 
lemnade sitt eget, frestade barn utanför att 
drifva fram vind för vag. Hon blundade 
och invaggade sig i hoppet, att han blundade 
liksom hon. 

En gosse, som aldrig förr varit borta 
från hemmet, kom första dagen i skolan 
hem och omtalade för sin rena änglalika 
mor de fula ord och anspelningar, som han 
hört af äldre kamrater och hvilka sårat och 
upprört honom i hans finkänslighet, utan 
att han förstått dem. Och modern sade 
strängt: »Charlie, du får aldrig mera nämna 
sådant inför mina öron!» Det sved i gossen, 
liksom han stängts ute i kölden, ensam, 
tveksam, utan moderns deltagande, ett byte 
för den nyfikenhet som dref honom att veta 
mera om det påsyftade ämnet. Och kun
skapen, som modern bort gifva honom med 
varsamhet, inhemtade han snart nog utan
för hemmet ur en oren källa, och modren 
hade mistat gossens förtroende för alltid. 

Flickans skydd är ingalunda oskulden, 
den är skörare än glas. Lagen skall skydda 
henne i samhället, men bäst skyddas hon 
genom praktisk sysselsättning och moderns 
redan omtalade ledning i det ömtåligaste af 
alla ämnen. Och hållande sig obesmittad, 
bör hon af den man, som begär henne till 
hustru, fordra nykterhet mot nykterhet, sed
lig renhet mot sedlig renhet, lika mot lika. 
Kvinnan är ju ej längre hjelplös som förr, 
beroende som förr. Hon kan stå på egna 
fötter och välja en bana bland tusen som 
nu stå öppna för henne. Är mannen, som 
påstår sig älska henne, obenägen att blifva 
af med sina ovanor, så låt honom behålla 
dem och mista henne. Förlusten å hennes 
sida blir ej särdeles stor. 

Men Miss Willard som tror på det 
goda i menniskan kunde näppeligen tänka 
sig en ung mans val blifva sådant. Hon 
har sett exempel, då den mest förhärdade 
smält som vax för ett enda sympatiskt ord, 
en medlidsam blick. Hon tror på mennisko-
kärlekens solsken och dess lifgifvande kraft, 
och nog har hon rätt i sin tro, ty den gör 
flere lyckliga än pessimismen. 

För någon tid sedan flyttades spinn
husets innevånare till en ny fängelsebyggnad 
i St. Louis, som stod under en kväkerskas 
uppsigt. Den sista fången var en 70-årig 
käring, som sutit på spinnhuset i 30 år, 
som dessförinnan brutit mot hela reglementet 
och visat sig så svår att handskas med, att 
hon allmänt kallades »Häktets skräck». Hon 
bars af 2 män i en stol, med händer och 
fötter fjettrade, och sattes ned vid spinn
husets tröskel. Matronan. den milda kvä-
kerskan, kom ut och sade genast halfhögt 
till bärarne: »Tag genast af henne kedjor
na». De tvekade, men matronan befähle 
och måste åtlydas, ty hon hade en drottnings 
makt i sitt embete. Och då den gamla 
gumman var fri, böjde kväkerskan sig ned, 
lade armen om hennes hals, kysste henne 
och bad henne vara välkommen. Gumman 
sjönk ur stolen ned på sina knän, snyftade 
som ett barn och sade: »Trodde ni, att 
jag kunde bli bra igen? Trodde ni det?» — 
Och »Häktets skräck» bief en annan menniskn, 
mjuk oeh foglig, ett mönster af godt upp
förande och inom kort tid »Häktets sol
sken.» — 

Efter slutadt föredrag omringades Miss 
Willard af vänner och bekanta, hvilka i sin 
tur ämnade presentera sina vänner för den 
verldsbekanta presidentskan för W. C. T. U. 
Den ena folkströmmen flöt sålunda med 
allvarliga miner mot utgången, den andra 
mot talaretribunen och den älskliga lilla 
damen, på hvilkon allas ögon riktades ny
fiket och med glad förväntan. Hon hade 
ett vänligt ord åt en hvar, och, om jag får 
döma andra efter mig sjelf, så kände säkert 
alla, att de sågo upp till en hjertevarm, 
öfverlägsen kvinna, som egnat sig med själ 
och hjerta åt främjandet af det goda och 
sanna hos sina medmenniskor och som före
gick dem med en ren vandels exempel. 
Hon talade med stort intresse om Fru An
derson—Meijerhjelms verksamhet i Norden 
och uttryckte den önskan, att den svenska 
systern måtte komma öfver hafvet och tala 
på »den här sidan» om Atlanten. På tal 
om exemplets makt, i synnerhet från sam
hällets höjder, nämnde lion till slut: »Jag 
får ej glömma att framhålla i mina nykter
hetsföredrag, att konung Oscar och hans 
drottning tagit blåa bandet.» 
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När och Fjärran. 
Dansk Kvindesamfunds verksamhet 1886—87. 

Den i Maj 1886 valda styrelsen för Dansk Kvinde-
samfund valde fru M. Rovsing till ordförande fru A. 
Stampe-Feddersen till kassör ock fröken M. Arndt
xon till sekreterare. »Forrotningsudvalgot» kom till 
att bestå af fru Stampe-Feddersen, ordförande, frö
ken Arntxen och Ovorretssagförcr P. Ilögsbro. Un
der en af fröken K. Frederiksen, sista vintern före
tagen längre utrikes rosa intog suppleanten, cand. 
jur. P. Sveistrup hennes plats i styrelsen. Vid nyår 
1887 afgick fröken Elisabeth Grundtvig pä egen be
gäran frän sin plats som redaktör af »Kvinden og 
Samfundet», hvilken hon beklädt i två år, alltsedan 
tidskriften grundados. Styrelsen aflade till henne 
sin tacksamhet för hennes verksamhet och uppdrog 
åt cand. jur. Paul Sveistrup att öfvertaga redigerin
gen, likvisst pä det vilkor att fröken Kristine Fre
deriksen å utgifvarnes vägnar, fick en ledande plats 
iuom redaktionen. 

Medlemsantalet hvilket den 31 december 1885 
uppgick till 700, hade vid slutet af 1886 stigit till 
732. Under årets lopp var det en auslutntng af 
130, men dcrjemte var do afgåendes antal (98) a n-
märkningsvärdt stort. Af do 732 medlemmarn e voro 
563 kvinnor, 169 män, 461 bodde i 271, utom Kö
penhamn. Vid slutet af april var medlemsantalet 
820, deraf c. 300 utom staden. Under årets 4 för
sta månader anmälde sig 179, men samtidigt af-
gingo 91. 

Tidskriften (Kvinden og Samfundet) har pa se
nasto tiden haft c. 250 prenumeranter. Don kan 
långt ifrån bära sig sjelf. 

Två småskrifter ha utgifvits, förra sommaren: 
»Om Kvindens Adgang til Erhverv af M. Rubin, i 
vår: «Kvindesagen. En kortfattad redogörelse af 
Astrid Stampc». Småskrifterna hafva tillsändts före
ningsmedlemmar utom staden och landets högskolor, 
men annars hafva de rönt en beklagligt ringa ut
bredning. 

Dansk K vindesamfunds första kretsafdelning 
bildades i Aarhus efter ett föredrag af Overretssag-
förer S. Efegsbro 22 Oktober 1886. Den räknar 102 
medlemmar. Styrelsen består af fruarne Anna 
Laursen, ordförande, C. Heeg-Christensen, kassör, 
O. Theilman, och fröknarne Eline Hansen, (sekre
torare), Ane Nielsen och Flora Thilker. 

Efter ett allmänt mötesbeslut den 19 nov. 1886 
öppnades 1 december »Dansk Kvindesamfunds Op-
lysningskontor for Kvinder». Detta, hvilket fröken 
M. Arntxen har förestått, anlitades de 4 första må
naderna af omkring 200 personer. 

Efter hemställan från den af 8 april 1886 bil
dade komitén, hvilken - skulle arbeta för att i all
mogeskolan infördes undervisning i hushållssysslor, 
inlemnado styrelsen i maj månad en ansökan till 
skoldirektionen i Köpenhamn om reseunderstöd till 
ett par allmogelärarinnor, så att do kuude göra sig 
förtrogna med hushållsskolorna i utlandet. Två lä
rarinnor medlemmar af komitén, neml. fröken A. 
Fenger ocli fru E. Minst fingo härefter roseunder
stöd. dock üärmast med den uppgiften, att sätta sig 
in i undervisning i handarbete. Do hemkommo 
på hösten, men man uppsköt mod att taga vidare 
bestämmelser, egentligen till följe af fröken Frede-
riksens frånvaro. 

Liksom förut har föreningen verkat genom af-
hållandet af föredrag och diskussionsmöten om kvin
nofrågan i och utanför hufvudstaden. 

I Köpenhamn har i vinter hållits föredrag af 
fru E. Juel-Hanscn om reformdrägten samt (endast 
för kvinnor) af fru C. Norrief-Harbou om sjuk- och 
helsovärd som on nödvändig hjelp i deu kvinliga 
uppfostran, och af fröken E. Qrundtvig om »Nuti
dens saedelige Lighedskrav». 

Senare ha de i riksdagen framlagda lagförsla
gen föranledt afhållandot af ett par offentliga möten. 
På det första d. 15 december 1836 inleddo st ads
fogden Emil Jiirgensen diskussionen om do af justi
tieministern framlagda lagförslagen rörande oäkta 
barn och fosterbarn. Mod stöd af vid detta möto från 
olika håll gjorda uttalanden inlemnade styrelsen mod 
några småförändringar on petition till riksdagen om 
dessa förslags främjande. Petitionen framlades i do 
båda tingen af ordförandena i resp. komitéer: i Fol
ketinget af Ovorretssagförcr I. K. Larson, i Lands
tinget af prosten Linnemann. I folktinget togs vid 
behandlingen hänsyn till liera punkter i petitionen, 
men dess värre afslutades ju icke lagförslagens be-
kandling under sista riksdagen. 

Den 10 januari hölls möto med anledning a fF. 
Bajers lagförslag om kommunal rösträtt för Köpen
hamns kvinnor. Det beslöts efter ett af styroisen 
genom h r Sveistrup framstäldt förslag, att inlemna en 
petition till riksdagen och en komité bildades bestå
ende af fröknarne M. Arntxen, M. Kofoed, H. Steen 
och C. Testman och af fruarne A. Mecklenburg och 
A. Nielsen. Petitionen fick 1,887 underskrifter. 

Under sista månaderna har hållits sammankom
ster en gång i månadon på det att medlemmarne 
skulle få tillfitlle at t bättre lära känna hvarandra. 

Af föredrag utom Köpenhamn må nämnas: ett 
af kontorchefen Rubin i maj i Askov, 5 af Svei
strup i juni och september i Vestjylland, 2 af hr 
Högsbro i juli och okt. på två folkhögskolor, ott af 
fröken M. Pingel i Sept., 6 af fröken M. Kofoed på 
Sjselland och Lolland i Okt. ooh Dec. 

I Aarhus har hållits talrikt besökta möten ined 
föredrag af med. doktor Frisch (om reformdrägten) 
och fröken Anne Bruun (om samundervisning.) 

En verksamhet hvilken går ut på att genom 
landsortspressen utbreda kunskap om kvinnosaken 
har påbörjats detta är och har senast lodts af frö
ken M. Bruhn. Flera kvinnor af de båda politiska 
partien, deribland fru Molund fröken Kofoed och 
hemmansegarinnan Ane Nielsen lemna härtill sitt 
bistånd. 

En ioko namngifven kvinna insatte förra året 
»Dansk Kvindesamfund» till sin onda arfviuge. 

Rättelser. 
I artikeln »Små Själar» sid. 220, spalt 1, rad 

18 uppifr. står: den, läs: dem-, spalt 2, rad 2.3 nedifr. 
står: med all /Ht, l äs: med flit-, sid. 221, spalt 2, 
rad 12 nedifr. står: slumrade, läs: slumrande. 

Göteborg, Wald. Zachrissons Boktryckeri, 1887. 


