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af 

Ola Hansson. 

n. 

J. K. Huysmans. 

(Forts. fr. 
IV. 

»A Rebours» har Huysmans' konst- och 
ftl|« lifsåskådning, hans modernism ochpes-
1, simism, drifvits ut i sina ytterligheter 
och sammanlupit i en mystik af säreget slag. 

Det är icke 'i främsta rummet ett indi-
viduelt menniskoöde, som författaren velat 
skildra i denna bok, utan en allmän typ, de-
kadanstypen. »A Bebours» är icke en roman 

• i vanlig bemärkelse, utan en vetenskaplig af-
handling, baserad pâ en allmänt psykofysiolo-
gisk analys. Det är en diktare, som frambragt 
detta originella konstverk, men denne dikta
res intresse har icke varit att framställa en 
individs säregna lif och naturel, utan att 

. åskådliggöra ett allmänt tidskynne i dess 
mest excentriskt utpräglade form. Huysmans 

; har velat gripa, i hel intuition och i detalj
analys, depravationens finesser hos en modern 

! personlighet samt sjukligt skärpta sinnens 
lönliga samband och gåtfulla yttringar. Dos 

förog. n:o). 
Esscintes är icke en individ, som författaren 
tagit ut ur sin omgifning och fixerat i dikt
ning, utan han är en hvem som helst, en 
sammanlappad mannequin, som författaren 
skjutit framför sig, en målad mask, hvarmed 
han döljer sitt eget ansigte, och de notiser 
om hans utseende och föregående lif, som 
förutskickas, äro alldeles öfverflödiga och in
tressera oss icke såsom individuel karaktäri-
stik och förklaring. Det är ingen konkret 
fysionomi eller individuelt nyanserad person
lighet vi få, utan en serie skildringar af sin
nes-, känslo- och tankeabnormiteter. För
fattaren har verkstält en själslig dissekering 
och framlägger resultaten såsom allmänna 
rön, allmänna symptom, alldeles på samma 
sätt som en läkare använder en mennisko-
kropp, för att inför sina adepter konstatera 
en sjukdoms allmänna karaktär och yttringar. 
Huysmans har företagit ett experiment i att 
undersöka ett artificielt lif. Det primära in-
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tresset hos honom har varit att skildra dessa 
allmänna abnormiteter hos det moderna tids
lynnet, och han liar först i andra rummet 
hopkonstruerat en individ, som kunde passa 
till ram kring, uppbära och stå inne för alla 
dessa äfventyrligheter. 

Efter att i »Les soeurs Vatard» ha bör
jat som en lärjunge till Zola, har Huvsinans 
i sin sista roman dokumenterat sig såsom 
Baudelaires mest fanatiske efterföljare och de-
kadansliteraturens enfant terrible Hans tidi
gare produktion hade samma sociala prägel 
som Zolas bästa arbeten, samma breda basis 
af en hel samhällsklass' lif, samma ymniga 
figurrikedom ocli samma distinkta allsidiga 
karaktäristik af trivialt hvardagslif, som är 
utmärkande för denne mästares originellaste 
verk, det revolutionära arbetaredramat »Ger
minal.» Men ifrån att skildra massorna i 
stort har han småningom öfvergått till den 
mest minutiösa utpcnsling af raffineradt sin
nes- och själslif. 

Det är utan allt tvifvel att »A Rebours» 
är en af århundradets egendomligaste literära 
skapelser, men den har dock derjemte ett 
visst tycke af bravurnummer. Författarens 
tekniska virtuositet är öfvermåttan säker och 
ämnet djupt och storartadt tänkt, men det 
händer emellanåt, att diktaren icke förmått 
hålla sig kritiskt öfver sin skildring, hvilken 
då förefaller en smula naivt parodisk. Sjelfva 
typen är en abstrakt komponerad form, istöp-
liingen har icke helt och hållet lyckats, ex-
perimentalanalysernas smälta metall har icke 
fylt hela formen, utan lemnat luckor vid stel
nandet. Och dessa experimentalanalyser äro 
foster af en abstrakt fantasi, fastän efteråt 
omsatta i 011 färgbugnande målning. Medan 
hvart ocli ett af Baudelaires poem är ett 
blottande af e n vindning i känslan, en strimma 
in öfver själens skumma djup, ett stämnings-
distinkt spel på det omedvetna lifvets instru
ment, är Hnysmans' diktverk mera ett intel-
lektuelt, fysiologiskt fantasiexperiment. 

Det är emellertid sin egen individualitet 
som menniska och konstnär, han ger i d enna 
sjelfbiografi, lika mycket som i den stora 
sociala interiören »Los soeurs Vatard» och i 
don trista melodien »En ménage.» Dos Es
seintes' lynne och öde är endast konsekven
sen af Cypricn Ti bailles ocli af den person
lighet, som framträder i do båda nämda ar
betena. 

»A Rebours» är det artificiella lifvets 
apoteos. 

Des Esseintes framställes såsom den siste 
ättlingen af en urgammal adelssläkt ocli så
som en spenslig ung man på trettio år, ane-
niisk och nervös, med insjunkna kinder, med 
ögon af en kall slålblå färg, med torra magra 
händer, med askblondt spetsskägg samt med 
ett på samma gång trött och slugt ansigts-
uttryck, — hvilket allt intresserar oss min
dre såsom individuel karaktäristik än såsom 
en allmänt-typiskt lämplig apparition. Med 
det normala i lif och smak har han temligen 
snart blifvit färdig; lians nervositet och hans 
andes sjukliga kräsenhet, skärpan och delika
tessen i lians sinnen samt hans känslolifs 
exotiska morbiditet drifva honom tidigt ut i 
abnormiteterna och raffinemanget. Så t. ex. 
har han 011 g ång gifvit en fest för sina vän
ner i stil af en begrafningsmåltid, h varvid 
matsalen var öfverdragen med svart, träd-
gårdsgångarne täckta med kol, bassinen fyld 
med bläck, bordet liöljdt med 011 s vart duk, 
hvarvid en dold orkester spelade sorgeniar-
scher och betjeningen utgjordes af negrinnor 
samt hvarvid man åt svarta rätter ocli drack 
svarta drycker. På kvinnorna har han äfven 
blifvit led, sedan han i sin egen erfarenhet 
genomgått hela skolan af naturliga ocli ona
turliga förbindelser samt användt alla raffine-
manger såsom retelsemodel. I sin motvilja 
för det nutida samhället med dess nidska, 
glupska ponninglystenhet, dess flacka stillös-
het, dess snusförnuftiga trivialitet och kälk-
borgerlighet, liar han en gång med vett och 
vilja ledt en ung man utför de första stegen 
på den trappa, som för till fängelset, och nju
ter af att ha skapat en samhällsfionde ytter
ligare. 

Men liksom han tröttnat på allt banalt 
juste — milieu och allt trivialt »commun», 
blir han också led vid dessa ostentativa ex
cesser; hela det verkliga lif vet bland men-
niskorna blir för groft ocli stupidt för ho
nom, och han ser ingen annan utväg än att 
på artificiel väg och utom verkligheten fram-
skapa en ny verld, ett nytt lif, materielt som 
andligt, existerande blott och bart för honom 
i lians egen fantasi. Naturen har slutat sin 
funktion, uttömt sina resurser, gjort bankrutt, 
visat sin oförmåga att täfla med menniskan. 
Naturen är för enformig, för nyansfattig. 
Alla hennes beprisade skådespel af skogar, 
berg, haf, vattenfall, blommor, — allt kan 
menniskans konst göra skönare och utsöktare, 
mera subtilt och grandiost. På samma sätt 
med det naturens verk, som vunnit mest be-
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undran såsom mästerverket par préférence: 
kvinnan; menniskan har efter denna natur-
modell frambragt artificiella och besjälade vä
sen af vida större skönhet, och det fins icke 
enligt des Essointes bland alla verldens kvin
nor tvenne sådana fulländade typer af »svel
tesse délicate» och »terrifiante force» som 
tvenne lokomotiv pä Nordjernvägen. Men 
det är icke endast all yttre verklighet, na
turens synbara former, som menniskan måste 
ersätta med sina egna skapelser; äfven det 
inre lifvet i tanke, fantasi och känsla mäste 
hon hvässa till ett helt annorlunda förfinadt 
verktyg än såsom det smidits af naturens 
klumpiga hand. ' 

Någonstädes i Paris' omnejd, i en tyst 
och undangömd vrå men dock icke alltför 
långt från verldsstaden, uppför och inreder 
des Esseintes efter sina bisarra behof en mo
dern Noachsark, dit han kan fly undan don 
menskliga dårskapens ständigt växande synda
flod. Här lefver han nu i absolut ensamhet, 
en raffinerad eremit i ångans och telefonens 
tidehvarf, ser ingen, talar med ingen. Han 
sofver om dagen och är uppe om natten, då 
han känner sig liksom mera ensam med sig 
sjelf midt i den skumma, slumrande nejden, 
som han kan skymta genom rutan. En dag 
hade han begifvit sig ut på en vandring i 
trakten, men landskapets saftiga, svällande 
grönska tilltalade honom icke, ty den saknade 
don sjukliga, tynande prägel, som den får 
inne i de stora städerna, der den liar svå
rare att tränga sig fram. Och så såg lian 
menniskor med ansigten som embetsmän och 
militärer, med magar och polisonger. Han 
återvände skyndsamt hem med en än ytter
ligare skärpt fasa för det menskliga ansigtet. 

Tyngd af spleen och jägtad af nervositet 
stänger han sig inne med sina böcker, taflor, 
likörer, parfymer och växter samt lefver sitt 
artificiella lif i denna extravaganta ocli ut
sökta milieu, — en raffineradt epikuréjsk 
mystiker och en dekadansens apostel. * 

Inom literaturen älskar han mest den 
romerska och moderna dekadansens verk. Det 
latinska språket under den klassiska perioden 
lemnar honom kall; det börjar intressera ho
nom först, då det är stadt i föruttnolse, mister 
sina lemmar, afsöndrar var och i denna upp
lösta kropp bibehåller endast några, få fasta 
partier, hvilka de kristna utskära för att in
sätta dem i sitt nya språk. Inom den mo
derna literaturen äro lians älsklingsförfattare 
Barbey d'Aurevilly, hvilkens språk har dessa 

sjuka fläckar, denna blåsfylda hud och denna 
manetartade blöthet, soin han njuter hos de 
gamle dekadansdiktarne; Edgar Poë med sina 
undersökningar af den menskliga viljans le-
targi och stelnande under den gåtfulla lifs-
ångesten och dödsskräcken; Baudelaire med 
sina sonderingar af d e svårtillgängliga skryms
len i menniskonaturen, i hvilka tankens mon
struösa växtlighet förgrenar sig, och sina 
morbida analyser af själslif, som nått sina 
känslors oktober; samt dessa senares discip-
lar, hos hvilka kvintessensen i deras egen 
diktning funnit sitt utsöktaste uttryck. Af 
alla diktarter är prosadikten, hvilken inom sin 
trånga ram innesluter en romans must med 
utelemnande af dess analytiska longörer och 
deskriptiva vidlyftigheter, för des Esseintes 
literaturens väsensoxtrakt och konstens lifssaft. 

IIvad des Esseintes älskar inom måle
riet är egentligen en öfverflyttning på duken 
af dekadansliteraturens stil och ämnen. De 
taflor, som täcka väggarne i hans rum, äro 
utslag af samma raffinerade konstsmak och 
samma abnorma, mystiska känslolif, som ska
pat Poës ocli Baudelaires diktning: de tvenne 
Salomotyperna af Moreau, den holländske 
gravören Jan Luykens hiskliga skildringar 
af alla do raffinerade tortyrer, som religions
fanatismen fram fantiserat, samt framför allt 
Odilon Redons hemska vanvettssyner: en jätte
spindel som fångar ett menniskoansigte. en 
enorm speltärning med en sorgson pupill till 
punkt, ett anlete med ofantliga ögon, en gal
nings ögon, o. s. v. 

Ett af sina rum har des Esseintes fyllt 
med växter, 'sådana som han kan njuta dem, 
naturliga växter med onaturligt utseende, vege
tativa vidunder, hvilka menniskan frambragt 
på artificiel väg ut ur de ursprungliga for
merna sådana som dessa danats af naturens 
hand, tvungit att imitera tyger, papper, me
taller, djurkropparnes inre membraner, oxens 
brösthinna och svinets blåsa, det råa köttets 
färg ocli don ådrade hudens, den röda färgen 
hos ett sär, som sluter sig, och sårskorpans 
bruna. En blomma utsänder en enorm orang-
utang-svans, brun och hårig samt omgifven 
af en biskopskräckla ; en annan liknar ett öp
pet gap, ur hvilken utsträckes en mennisko-
tunga, liksom på planscherna i ett medicinskt 
verk om strupens och munnens sjukdomar o. s. v. 

I matsalen, hvilken des Esseintes inrät
tat alldeles i stil af en fartygshytt, har han 
ett skänkskåp med en rad af små tunnor, 
fylda med alla slajs drycker, hvilkct hau 
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kallar sin munorgel. Kranarne, rubricerade 
»flûte, cor, voix celeste», kunna öppnas sam
tidigt, ocli instrumentet är i ett ögonblick 
färdigt att spela. Hvarje likör motsvarar 
med sin smak tonen i ett instrument. Des 
Essointes dricker en droppe här, en der, spe
lar på detta sätt hela stycken i sitt eget inre, 
kan i sin strupe framkalla hela serier af 
skiljaktiga förnimmelser, alldeles analoga med 
dem, som musiken ingjuter i örat. 

Det är öfver de mystiska djupen i men-
niskonaturen, som Huysmans här kastat glim
tar, öfver denna gåtfulla »arrière-fond», hvar-
om Bourget sä ofta talat, men hvilken Huys
mans undersöker mera rent fysiologiskt, denna 
innersta kärnpunkt, hvari alla sinnena sam
manstråla. Han har i dessa skildringar visat, 
hurusom ett innerligt samband eger rum mel
lan tvenne olika sinnen, smaken och hörseln, 
hurusom dessa båda innerst inne äro ett och 
samma sinne, hurusom smakförnimmelser af 
en viss karaktär framkalla hörselförnimmelser 
af alldeles- enahanda karaktär. Denna sin
nenas sammansmältning eller väsensenhet 
känna många menniskor rent instinktlikt — 
vi veta exempelvis alla, hur en menniska ofta 
kan göra intrycket af en viss bestämd färg 
— men Huysmans har verkstält en subtil 
analys af detta sinnenas underliga samman-
liörighetslif, och han blottar nästan den fy
siologiska mekanismen, så att vi se huru
som hos en menniska med' ytterligt skärpta 
och förfinade sinnen en distinkt impuls 
på smaknerven fortplantar sig in till sin
nenas lönliga knutpunkt och här i denna 
löper öfver på hörselnerven, så att livad som 
förut var en smakförnimmelse nu blir en 
hörselförnimmelse. 

På samma sätt ådagalägger Huysmans 
det faktiskt existerande, men ännu hemlig
hetsfulla sambandet mellan sinnena å ena 
sidan och hjernverksamheten å den andra, då 
han skildrar des Esseintes' luktexperimenter. 
Dos Esseintes' betraktar parfymeriet som en 
vetenskap och en konst, hvilken utbildat sig 
i nära slägtskap med do andra konsterna un
der de särskilda tidsskedena, tills don i våra 
dagar, liksom måleriet, erhållit ett japanskt 
och kinesiskt skaplynne. Denna läckra konst 
har efterhand röjt alla sina hemligheter för 
honom, i samma mån som hans luktsinne 
vunnit en utomordentlig träffsäkerhet. Han 
kan vid den flygtigaste doft genast ocli utan 
att tveka angifva de skilda doserna i den 
samma, framställa dess mixturs psykologi, 

nämna den artist, som påtrykt den sin stils 
personliga prägel. Genom blandningen af 
essenser kan han forma ett poem af en viss 
bestämd strofbyggnad eller framtrolla land
skap och interiörer, hvilka upprulla sig om
kring honom mod hallucinationernas tydlighet, 
hvarje landskap och hvarje interiör motsva
rande i kynne en bestämd parfym. I dessa 
skildringar af fenomen, som härflyta af det 
dolda intima sambandet mellan luktsinnet 
samt hjernans verksamhet i tanke, minne och 
fantasi, har Huysmans utvecklat en ny sida 
af sin fysiologiska mystik. 

Men under alla dessa experimenter i ar-
tificielt lif sjuknar hela des Esseintes' varelse, 
kropp som själ. Nervernas ömtåliga skälf-
ning och feberhetta, sinnenas abnorma skär
pande i nyansuppfattning, tankens plan —-
och ledlösa irrande, stelnande i fantasiens 
fixa idéer eller utmynnande i hallucinationer, 
allt detta för des Esseintes allt närmare 
vanvettet, ocli det återstår för honom slut
ligen intet annat än följa sin läkares be
fallning och återvända till verlden och men-
niskorna. 

Dot fins som nämdt något af bravur-
nummer, något af död teknisk virtuositet och 
något af barnets okritiska, naiva beundran i 
»A Kebours», men detta förringar i ingen 
mån detta diktverks stora betydelse såsom en 
analys af dekadanskynnet samt såsom ett ut
slag i diktning af modern, fysiologisk mystik. 

'W 

Styrka.  
Det stormar dystert på hafvet 
Ocli vinden prasslar i säfven vid strand; 
Det rullar fradgiga vågor 
In öfver det flacka, pilklädda land. 
Der ute på hafvets vatten 
Det fräser al' sk um på livar böljas kam — 
Vilda, irrande vågor 
Stormande bryta mot stranden fram. 

Du skröpliga säf vid kusten, 
Hur vågar du kämpa stormen emot? 
Hur har du väl kraft att trotsa 
Det upprörda hafvets dånande hot ? 
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Det går en susning bland säfven, 
När vågen kommer, brusande, vred; 
Den hviskar förvirrad, orolig: 
»Böjen er, böjen er ödmjukt ned!» 

Men knapt har vågen sig splittrat 
I tusen tårar mot sandig mark, 
Då reser sig säfven åter 
Med böljande prassel, smidig och stark. 
Och den är beredd att falla 
Och resa sig åter gång på gång, 
Och aldrig den bryts eller sviktar 
Om striden blir än så hård och lång. 

Just så det gäller i lifvet! 
Att starkt sina rötter i djupet slå 
Och böja sig ödmjukt och stilla, 
När pröfningens böljor omkring en gå. 
Då skall du ej sönderkrossas — 
När stormen har stillats och striden är slut, 
Skall segrande du dig lyfta 
Ur vågorna, starkare än förut. 

E. 

Fra Kaptejnens  Dagbog.  
— — — — Om vinteren er naturen mig 
som en fravaerende ven. Ikke fordi jeg ikke 
lever mit friluftsliv om ond i mindre udstrsek-
ning, men der er en afstand mel lem os; det 
er den stivfrosne, döde stilhed, der lœgger 
den. 

— Men när det lider mod våren, og 
kulden ikke laenger smelder i vœggene og 
gaerdestörene ; när vinteren satnler sin kolde 
kappe om sig og forsvinder, og der.bliver 
små bare flekker, — lidt större for hver dag 
— —• og der snart bliver graes, det yrende 
fine, man kan tœlle, og som vokser omkap 
med solstrålerne — da skynder jeg mig ud, 
til möde med min beste ven. 

For jeg skal sige, der er et ubrödeligt 
venskab mellem os; vi förstår hinanden, ikke 
som to mennesker, der aldrig rigtig forstår 
hinanden. 

Og naturen er ikke snakkesalig som et 
menneske, men när den taler i sin elcmenta-
riske kraft, da er den overbevisende som 
rösten fra Sinai; — og i sin harmoniske 
stilhed veltalende som ingen dödelig. 

Man föler den hörer os til; man er af 
den, og den i sin spiren, sin visnen og död, 
liv af vort, — stöv tilhobe. 

Og er så våren kommen, da er jeg der-
ude. Op af sneen skyder sig sten og busk ; 
jeg kjender dem igjen; de löfter hovederne 
mod mig, stenene så renvaskede friske efter 
det lange koldbad, buskene spre ttende, briste-
f&irdig glade, og jeg far ätter föleisen af noget 
intimt: gamle venner altsammen;—jeg kom
mer i et udmaerket liumör. 

Man bliver et andet menneske iule; der 
er så meget, der forkominer om vinteren i 
den törre stueluft. 

Jeg har hört om en arabisk khalif, der 
altid lod sig forteile eventyr, när hans bryst 
var beklemt; jeg ved mig 011 bedre helsebod: 
Ud i skogen! Så kaster jeg mig i mosens 
teppe, blödere schatteret end noget brusseler; 
ser på fuglenes flid og glemmer mennesker-
nes dårskaber. Og jeg nynner for mig selv : 

Der er det herligste tidsfördriv 
at agte på dyrenes fserden og liv 

Når det lokker fra hvert trse, nar spur-
ven danser og spetten trommer og stserene i 
letsindig glœde traekker den ene flaske op 
efter den anden, — ja, så er det umuligt 
andet end at blivo i godt humör. 

Men livad der alltid har vaeret mig ind-
lysende under min fserden ude, er den store 
overensstemmelse mellem det menskelige liv 
og naturens. Hvad er allo de så kaldte in
stinkter andet end tron på förnuftens vej. I 
dyrenos faerd fauler vi menneskernes igjen, 
og deres forskjellige lyd rummer alle de li-
denskaber, vi höjst fejlagtig er blevet onige 
om at kalde menneskelige i sit almindelige 
mål og dyriske i sit overmål; det er dyret, 
der er den mådeholdne. 

— Menneskerne taler om sin overlegen-
hed; jeg vil heller tale om dyrenes; den er 
i visso måder stor. 

Er ingen anden enig med mig tör jeg 
påberåbe den vise Salomo. Han er i den 
grad dyrenes ven, at jeg mistaenker ham for 
at vsere det pä menneskernes bokostning. 

Han taler etsteds i sin praediker om 
menneskerne og håber, at Gud vil lade dem 
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förstå, at de er dyr — for derved at komme 
på bedro tanker, som det lader — og han 
anförer videre som bevis for sin påstand, »at 
livad som h sender menneskens börn, det hsen-
des og dyrene, som disse dö, sä dö og hine, 
og de have alle ens ånd, og mennesket haver 
ingen ypperlighed fremfor et andet dyr, thi 
det er alt forfasngelighed, og de have alle et 
sted». 

End videre har man i nogle gamle, ara
biske böger fnndet vidnesbyrd om hans dybe 
förståelse af dyrene, og at det var denne 
sedle omgång han skyldte sin visdom antydes 
jo allerede i hans ord: »Gak til myren og 
bliv vis!» 

Tilligo foreligger der enkelte fortolk-
ninger fra dyrenes sproggruppe, thi den stör
ste vismand forstod fuglene under himmelen 
og de andre dyr, og man får et levende ind-
tryk, navnlig af de vingede skabningers op-
höjede standpunkter, der undertiden er far-
vede af en livslede, der vistnok som hos Sa-
lomo selv, er en fölge af menneskekundskab. 

Skogduens vemodige kurren vil således 
efter Salomo sige så meget som: Ak, om jeg 
ikke var skabt! Den almindelige due sukker: 
Alt förgår! En svale hviner förbi og nynner: 
gjör godt, du vil finde det igjen. Hanen 
vsekker og advarer: Taenk på skaberen. I 
letsindige mennesker! Om örnen forteller 
Salomo, at den ser foragtelig ned på vor 
rastlöse fserd: »Om du lever nok så lsenge 
du jordens sön, din ende er dog döden!» 

Eavnen kommer fornemt sejlende, for
svindor bag horisonten, i det den gjentager, 
hvad den altid liar sagt, »at fjernt fra men
nesker er der hyggeligst!» 

Disse ravnens ord har gjort saerlig ind-
tryk på mig; jeg er så forbandet enig med 
den og har altid fundet mig vel ved at liste 
mig vsek fra den store, forvirrede menneske-
stue ud i naturens harmoniske stel. Efter 
min mening kan intet opveje en hyggelig 
stund inde i skogen. Lifligt hviler man der 
efter strabadsen, bedre end andetsteds, når 
man ligger og ser op i trsetykningen, livor 
småfuglen tripper om på de t se t te grene, ven
der sig og vipper med hälen og blinker med 
de klare öjne. 

— Som jeg fserdes ude h sender det ogsâ, 
jeg kommer over mennesker, eller at de kom
mer over mig. Og jeg tager mig altid del-
tagende af dem, udspionerar dem af min 
ganske förnuft for hver gang med retfserdigere 
gründe' at kaste min kjaerlighed på dyrene. 

— For endel år siden lå jeg liver ene-
ste höst på jagt oppe ved Stordalsjöerne. Der 
var flusst med sender, oppe i lierna kunde 
storfuglen forfjamset stryge 0111 ör ene på En, 

_og haren kunde man möde nok så frimodig 
helt udo i storvejen. 

Jeg bodde fordotmeste på Holthegården 
hos Martin Holthe, en af bygdens »propri-
tserer» og rige msend. 

Jeg havde gjort hans bekjendtskab på 
jagten et år, og da det var ham, der var 
herren over de lange lier og de beste fiske-
vand modtog jeg gerne siden hans indbydelser. 

Jeg husker endnu tydelig den förste af-
ten jeg tilbragtc i hans hus. Jeg havde vse-
ret udo ver sjöen et sty like, da tågen kom og 
jeg måtte brå vende; jeg havde fäet baden 
trukket op og vi gik längs stranden, jeg og 
min hund. 

Föran os tegnedes horisonten af en mörk, 
tset skoglinie, der i sin blöde böige smel-
tede sammen med de tunge skybanker til et 
billede af harmonisk ensomhed. På en sten 
under et rognekjser sad Tulle-Katrine og så 
udover vandet. Det var en sindsvag pige, 
der hver morgen kom nede fra bygden og 
satte sig her. Hun virkede med ind i om
giveisen. Då hun får se mig rejser hun sig 
op og farer mig förbi. Var hun også enig 
med ravnen? 

Tågen sank tset, trak sig fra vandet ud
over vejen og jorderne; der sivede et sagte, 
usynligt regn fra den, der ikke gjorde or
dentlig våd, men gav den klamme uhyggelige 
fölelse, der får En til at skynde sig hjem 
mod en varm, lun stue. 

Jeg gik en ben vej og kom ind mellem 
tset skog. Lige öst for vejen stak en for
reven bergknaus frem med et bögetrse i et 
af revnerne. Hvorledes den var kommet der 
må vor Herre vide, for der fandtes ikke bög 
der på bygden. Jeg måtte stanse og se på 
den, som den stod og trodsig grov sine rod
der ned gjennem den gründe jord og det 
revnede fladberg under. Mangfoldig forgrenet 
havde den vokset i vejret; energiske, vildt 
vredne strakte grenerne sig og tog rummet 
omkring i kamp — og skogen, nål med löv 
i tset blanding, var stimlet op til fra alle 
sider; de vilde se den fremmede. 

Og pladsen var hievet träng, men bögen 
havde ikke givet tabt; den havde trykket til-
side, filtret sig ind, vredet sig op; — men 
den kunde ikke grönnes, denne i en msegtig 
kamp afsatte förgrening. De andre stod for 



Framåt. 267  

tœt op til, klemte og stsengte vsek luft og 
lys ; og den havde kun eu siclegron grön liver 
sommer. 

— Som den stod der i det utydelige 
aftenskjsér med de knudede, törre grene som 
et forvovent greb ud i verden, gav den i sin 
trodsiga afmagt et nsesten menneskeligt ind-
tryk; den var som en ufserdig tanke, som 
noget der vilde, men blev knust — og da 
det omsider bar videre med mig igjen, fandt 
jeg mig videre bestyrket i mine påstande om 
de menneskelige tilstandes analogier i naturen. 

— Skumringen faldt liastig om mig, som 
sorte, synkende vinger, og det var temmelig 
mörkt da jeg nåede Holthegâi'den, en lang
strakt, enetages bygning oppe under åsen, 
med forskjellige smaglöse tilbygninger og et 
stillöst forsömt haveanlœg föran. 

Tro prsegtige jagthunde var de förste, 
der liilste mig, og et öjeblik efter kom min 
vserts kraftige skikkelse frem i döråbningen. 

»Se sa, Hej, nu er det nok, gamlo fyr! 
—• Yil du holde kjseft, du Laban! — Vel-
komrnen herr kaptejn til deres residents!» 

Han trykkede min händ med et jerntag og 
förte mig ind. Storstudören var afläset; han 
gik omkring for at âbne for mig, og et öje
blik efter var vi bsenkede i den halvtomme, 
kolde storstue, medens en lystig knitren fra 
den store stenovn lovede bedre tider. 

Min v sert var i humör; det var klart at 
jeg havde fundet nâde for hans öjne, hvad 
han ikke så ganske fandt for mine, efter 
hvert som jeg tog ham nöjere i öjesyn. 

Han var umådelig blid, men hans bredc 
smil og lune smâlatter förmåede ikke at 
skjule det brutale herskerudtryk, der lå over 
lians stserke, röde ansigt, med de små, hvasse, 
plirende öjne. 

Han var stau-kvoksen, med brede skuldre 
og höjt bryst, og der lä over hele lians per
son et prseg af ubegrsenset selvfölelse. Mands-
styrken og mandsvillien, sådan som lian selv 
representerade dem, var de to magter, der 
sattes i högssedet. Han styrede sit hus som 
en despot og nserede mild foragt for fruen-
timmer. Han havde en udviklet sans for 
eder, og det var efter lians mening bevis nok 
på den umådelige forskjel mellem en mand 
och et fruentimmer, at for en mand — hvis 
han var en mand — måtte magterne fra de 
andre verdener gjöre tjeneste, eliers blev det 
til det bare fruentimmersnak. 

— Hans egen hustru var på det fuld-
staendigste bragt til tauslied og smög sig ud 

og ind gjennem dörene, stilfcerdig som hus
katten, utrsettelig opvartende, med et sengste-
ligt stillestående smil, der var blevet stereo
typt af vane, thi det var nok ikke altid hus
herren var i humör, og det var uberegneligt 
hvor laenge det kunde vsere. 

Udenom vidste man at forteile om de 
stygge ting, der kunde hsende under drikke-
lagene der. Man havde også havt adskilligt 
at fortseile om »stakkars Gitta» som han altid 
kaldte hende, når det stod vel til. 

Og da han nu også denne aften som 
altid, når der kom freinmede indendörs, stak 
sit liovod ind i daglistuen ved siden af, med 
det over bygden almindelig citerade: »Varmt 
vand og sukker Gitta rni, resten besörjer jeg 
selv!» med et ejendommelig blidt — brutalt 
tonefald, som ingen havde kunnet eftergjöre, 
— löd det for mig som en stadfsestelse også 
på alle de andre historier, hvor »stakkars 
Gitta» enten rent var blevet glemt eller på 
det ubarmhjertigste nödet til at vsere med. 

Og da him så kom ind med det värme 
vand og sukker, kunde jeg ikke få mine öjne 
fra denne forkuede husmor med sit medtagne 
ansigt, livorfra ethvert mere personligt ud-
tryk var forsvundet. 

Disse vel kjendte huslige forhold havde 
irriteret mig derhen, at jeg fra först af havde 
bostemt mig til ikke at ssette min fod i det 
hus. Men jeg bröd alligcvel min beslutning 
både den gang og siden, dels for den ud-
mserkede jagts og fiskes skyld, dels fordi han 
solv, despoten, var en ubetalclig ledsager i 
mark og skog — dels, lad mig ligeså godt 
sige det, var jeg på en sådan måde berört 
af hans ejendommoligheder, at, når jeg var 
der på bygden, kom lyston altid over mig 
til at se ham. 

Han var som man kunde tsenke sig en 
af vikingetidens bersasrker, halvtsemmet og 
sat ind i fredelige forhold. Han respekterade 
ingen villie uden sin egen. Han havde en 
del år vseret medlem af formandskab og fat
tigkommission og derigjennem behersket byg
den. De andre bönder havde hadet, men 
frvgtet ham, og det var först det siste år, 
de havde fäet hans gjenvalg förhindret. 

Han tog ikke selv synderlig notits af 
denne fiendtlighcd, det bestyrkede ham bare 
i hans foragt. 

Han fortalte mig derom med et lunt 
smil og brtigte for tilstrsekkelig at' betegne 
sin store overlegenhed det ene fremmede 
udtryk mer ravgalt end det andet. 
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Han kaldte det nye formandskab en 
Eugeniastald (for: Augiasstald) og svor det 
skulde ikke fä ham af flekken hverken det 
eller vej inspektören. Den nye vej, de havde 
anlagt uden at spörje ham, kjörte han ikke 
et gruskorn pâ, de kunde sende fanden sâ 
inange bud. 

Senere ud pâ aftenen besteg han sin 
yndlingshest, politiken, og jeg tabte ham 
snart af syne, udisponeret som jeg var efter 
en anstrengende dag og en god forplejning 
til at indlade mig på vidtlöftigheder. 

Han drak sig forresten ikke meget fuld 
— han havde respekt for mig, forsikrede fru 
Gitta — men han kom i en mild ekstase, 
hvori han deklamerede sine kraftssetninger i 
digt og prosa. Pâ et senere stadium fordre-
de hans stemning musik. Han havde to 
yndlingsmelodier, og den lille tolvårige Ka
trine mätte frem og spille. 

Men liver gang Katrine ansâ sig fserdig 
med Napoleons marsch over alperne eller med 
Björneborgarnes löd det med et blidt smil: 
Hold pâ med den samme, ungen min! — 
indtil jeg af hensyn til mig selv og barnet 
mätte gjöre indsigelse. 

Ud pâ aftenen kom endnu en af husets 
personale ind. Det var en halvgammel kvin-
de i en afjasket, fantastisk, smaglöst sam-
mensat dr,igt. 

Propritseren lo og spurgte, hvor lœnge 
liun havde vseret om at pynte sig. 

Hun svarede ikke, men satte sig efter 
en kort liilsen ned i det fjerneste hjörne og 
gav sig med en urolig, nervös iver til at 
strikke pâ en lang, livid strömpe. 

Det var tante Lilla, fruens söster og lse-
rerinde for börnene. 

Jeg havde flere gange truffet hende om
kring i bygden og pâ mine skovture — hun 
gik moget aliéné og vandrede, — og hun 
havde vakt hos mig en vis medlidende in
téresse. Jeg var begyndt at folge hende pâ 
sammo mâde som jeg iakttog enkelte dyrs 
og planters udvikling og forskjellige medfart 
af tiden i de trakter, jeg så temmelig regel
mässig besögte. 

Hun hed tante Lilla over hele huset og 
for alle mennesker. Og der havde ingen for-
kortelse eller spor af ömhed vsoret med i. 
spillet; hun hed slet og ret, koldt og godt 
Lilla, som hendes döbeseddel kunde vise, 
men det var et grusomt trsek af skjebnen; 
sådan bürde man helst ikke hedde, när man 
var bleven forfordelt som tante Lilla. 

Da propritaeren gik ud et öjeblik rejste 
hun sig og kom lige hen til mig. Hun bö-
jede sit store formlöse ansigt til siden og 
blev stående og sä på mig med de gule öjne 
i et blidt svserineri. 

»Hvor det var morsamt at De kom!» 
hviskede hun. 

Jeg flyttede mig lidt vsek; fölte mig lidt 
generet — sä kom propritseren ind igjen, og 
som et lyn var tante Lilla tilbage pâ sin 
pläds og strikkede med en besynderlig knit-
rende lyd. 

Propritseren optog igjen samtalens träd, 
forklarede for mig den europseiske concerts 
betydning, filtrede sig håblöst ind i Bis
marks spind, medens jeg blev siddende hvor 
jeg var, dösig af värmen og punschen og 
dagens marsch. 

Jeg var kommen til at tsenke pâ en 
stor, plettet kat med gnistrende, gule öjne 
— jeg syntes den kom hen og strög sig 
iinod mig med en hvislende, elektrisk lyd. 

Jeg for op fra sofaen med en fölelse af 
modbydelighed. Men der var ingen kat — 
så havde jeg vel sovet. 

Propritseren mœrkede ikke noget, jeg 
lod som ingenting, gik hen og stoppede min 
pibe og satte mig rolig ned igjen. Men nu 
mätte jeg tsenke pâ tante Lilla. Hun havde 
ladet stikketöjet falde og sad og sä hen på 
mig, og jeg måtto igjen tsenke på den plet-
tede kat. Og jeg måtte ubetinget foretrsekke 
hvilken som helst kat; — hverken blandt 
dyr eller planter havde jeg fundet noget så 
mislykket som tante Lilla. 

Hun var den styggeste kvinde jeg i mit 
liv har seet. Og hun var koket, sä vi måtte 
le, jeg med de andre — det var hendes 
ulykke att alle mennesker lo af hende. 

Hun var både legemlig og sjelelig taget 
en af de besynderligste skabninger jeg har 
truffet på. Der var i og over hendes per
sonlighed som en blanding af hinanden. op-
hsevende krsefter. Höndes skikkelse var fint 
anlagt, bygget til at v a: re elastisk, men dens 
böjelighed frastödte, hendes bevsegelser var 
stygge, hendes lisender og födder om de ikke 
var hseslige, da ved jeg, jeg nödig vilde se 
dem. 

Da vi siden en gang blev alene i stuen 
betroede hun mig, at det havde vseret hen
des dröm at gå til scenen, helst til balletten; 
hun vilde sâ gjerne danse — — — Og him 
dansede for mig, til min fortvivlelse, — hun 
havde kastagnetter, og hun brugtc dem, mere 
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smsegtende end noget jeg har kun net fore-
stille mig, med blomster i sit hârdt mörke, 
glajislöse liâr, som hun brugte nedad ryggen 
i stive korketrsekkere, og de store gulbrune 
öjne fsestede på mine. 

Og hun klagede sin nöd for mig; hun 
havde ikke fundet sin pläds her i verden. 
Först var det det med balletten som gik istå — 
siden havde hun så gjerne villet til hoffet. 
Hun havde i hemmeligiied skrevet til dron-
ningen og bönfaldt om at blive en af hendes 
eller prinsessens kammerjomfruer eller om hun 
ikke vilde det anderledes, en af hendes tje-
nerindes tjenerinder. Men dronningen havde 
slet ikke villet noget; der var kommet et 
brev fra en hofdame med sådant et underlig 
koldt nej. — Og hun havde ventet 
der mätte vol komme noget andet — -—; og 
så gik hun her endnu i detto tarvelige hus, 
langt oppe i landet — men endnu måtto der 
komme noget, det vidste hun; hun fölte det 
tydelig på sig, at der var noget indenfor, der 
måtte frem. 

Det var en reduceret lsengsel, der var 
stormet frem mod prinsen og det halve kon-
gerige og nu famlede i blinde mod hvad-
somlielst. 

Hun klagede over, at hun fik ofte höre 
ondt, for Svogeren var så rå og kunde aldrig 
udstä hende. 

Og årene var gået, og hun var stadig 
lsererinde i al tarvelighed for börnene, fik 
regelmässig som maden sine daglige skoser, 
men alligevel kunde hun ikke slippe sin for
visning. 

Der var noget så indestfengt uroligt over 
hende, at det vakte min medlidenhed, men 
när han talte om, at det skulde blive til no
get andet engang, kom hun i ekstase. 

Jeg forberedte hende pä, at det kunde 
blive nödvendigt at resignere, men hun vilde 
ikke höre. 

»Det er med mig som med ekornet ude 
i buret», sagde hun, »de får mig ikke fra 
det, — aldrig!» 

Jég mente, hun mätte vel vide, hvordan 
det vilde gå tilsist, med ekornet. Det sprin
ger og springer over hjulet og tsanker det 
bserer mod skogen — men så slider det til-
slut den store, buskede liale af sig og bliver 
tam. 

Men tante Lilla likte ikke den historié. 
Hun så på mej med et par öjne — — det 
kunde gåt an til nöd, om de havde vseret 
unge eller förståndige. — — — — — — 

Stakkels tante Lilla ! Der var både noget 
forkröblet og noget meningslöst forvokset ved 
hende. I mange är havde lain vseret pint 
ind i et arbejde, hvor hun ikke hörte til. 
Sligt har sine ödelseggende virkninger. I 
årenes löb havde hendes åndelige tilstand 
afsat abnormiteter ; en fantasi der ingenting 
havde hävt at gjöre, havde fyldt hende med 
sin örkeslöshed. Sä kom de fikse idéer. 
Man fortseller om en ensomt afspserret fange, 
at han tilslut glemte han var menneske og 
gik på fire. 

Noget lignende var det med tante Lilla; 
hun havde glemt sine naturlige betingelser 
og vilde ind overalt, men havde ikke truffet 
et sted, hvor hun hörte lijemine. 

I fiere år havde hun dyrket musiken, 
men hun var döv både i musikalsk og fy
sisk forstand. När hun begyndte att spille 
gav instrumentet sig under den taktfaste larm 
og min hund og jeg gik ud. 

Men jeg havde en mistanke om, at hun 
selv tsenkte lier lå hendes krafter. Det hjälp 
lidet om man lo af hendes musik, eller om 
man led og gik sin vej. 

Hun hörte kun det mindste af propri-
tserens blodige spot. Hun levede i sin tung-
hörhed pä vejen mod en anden verden; og 
jeg taenker mig, at de disharmoniske satser, 
hvorved hun overflyttede sig selv, gjennem 
tunghörheden klang afdœmpede, gjennem fan
tasien förvandlade til det skjönhedsmål hun 
atträede. 

Thi tante Lilla var, tragiske skjebne, op-
fyldt af skjönhedslsengsler og skjönhed stil bo
deiso. När hun som hun undertiden plejede, 
når propritœren var ude, med halvlukkede 
öjne og sine blöde slangebevaggelser liengav 
sig til sin lidenskab, dansen, fiyttede jeg mig 
så t set jeg kunde op til vseggen. Jeg måtte 
tsenke på den hedenske tids mysterier med 
sin kultus af den ubekjendte Gud. 

Hun sä aldrig så lykkelig ud som da; 
hun levede i sin verden og tog vederlag for 
virkeligheden. 

Det klukkede bortigjennem krogene; de 
lo sä godt allesaminen af tante Lilla. 

Men jeg syntes ofte der blev kvalmt sä 
jeg måtte ud. Om ikke Ucnger, var der 
bedre udenfor i bergholtet mellem dem krog-
voksne birk; noget sä misdannet som detto 
var der ingen råd til at finde i skog eller 
mark. 

Der var ikke heller altid hyggeligt i 
stuerne, när propritœren fik det for sig, at 
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han måtte tage sig af det gamle menneskes 
opclragelse. Og var han hårdhaendt og höj-
röstet, sä var jo også hun så egensindig og 
så döv. 

Men en af hendes störste lidelser var, 
når nogen talte höjt til hende — og en af 
mine, når hun böjede sit store öre helt ned 
mod min mund. 

»Jeg er ikke så döv, som Do tror!» sagde 
hun altid blidt. 

I dethele tålte hun ikke at mindes om 
virkeligheden. 

— En gang jeg kom der, var hun strö-
get til Kristiania. Hun havde vseret så uhel-
dig, sagde propritseren, at få en portion af 
et legat for trsengende, ugifte fruentimmer, 
som hun havde sögt uden hans tilladelse. 
Og da var det förbi med den siste smule 
förnuft. Nu lå hun derindc og spilte violin, 
otte timer om dagen. Hun havde opdaget, 
at det var violinen, der havde ventet på hende, 
og hun havde sagt, at hun aldrig mere kom 
til bygden. 

Propritseren gned sig i haenderne og lo 
af tante Lillas kunstnerliv, men var ikke 
siklcer på, at han ikke endnu en gang kunde 
få hende i sit bröd. 

Så kom jeg ikke der til bygden på nogle 
år. Jeg måtte slide min lsengste tid i men-
neslcernes kjedelige stuer af de forskjellige 
slags, mens naturen staangte sine for mig. 

Tlii det går til der som andetsteds, det 
or min stadige påstand. Går man ikke lsen-
ger daglig ud og ind, bliver man igjen en 
fremmed; dören er ikke 1 senger åben, man 
må banke på og er ikke altid vis på at trseffe 
nogen hjemme; og det kan hsende at man 
kan sidde der og må pakke sammen og gå, 
uden at man fandt igjen den gamle, hjemlige 
stenmig. 

— På en forretningsrejse faldt da en-
gang min vej gjennem de velkjendte trakter. 
Jeg forsömte ikke at hilse på min forige 
jagtkamerat. Han gik heller ikke lsenger på 
jagt; han havde fäet gigt, var blevet tyk og 
holdt sig mest inde. 

Som vi sad og passiarede om gamle 
dage, bröd en violintone ind, så flere efter 
den. Det hörtes i en afstand, som nede på 
udhusbygningerne. Min hund, der altid har 
vist sig inderlig umusikalsk, eller efter min 
opfatning det modsatte, satte i et hyl. 

Propritseren så på mig og lo, så hans 
mave hoppede op og ned föran ham. 

»Det er tante Lilla!» udbröd lian tilsist. 
»Hun kom da igjen!» 

»Det ulykkclige menneske!» indvendte 
jeg-

»Passiar!» af bröd han brutalt; »det er 
s'gu vserst for dem, der skall trsekkes med 
en slig i tidretning. — Hun spiller Gud for-
syne mig, så liverken folk eller dyr kan 
berge sig; den store, grå hankatten dernede 
kommer hid, når hun spiller. — Yar det 
ikke for Gittas skyld tålte jeg det aldrig, 
gudbevars, men de stakkars fruentimmer er 
så forbandet ömskindede -— — —» 

Han stoppede sin pibe. 
»Ja, De må vide, den violinhistorie stod 

på et års tid; men så vilde ikke pengene 
Isen ger, — — og så skjönte hun vol for 
fanden, at det kunde ikke gå. Så måtte hun 
tigge kjöndt om at komme igjen. Gitta, stak-
ker, var stråks fserdig, men jeg var ikke god. 
Og da hun fik komme tilslut, så var betin
gelsen: uden violin, sagde jeg. 

I det förste, far, så var hun sgu meget 
bedre end nogengang för. »Du skal se, hun 
har raset ud!» sagde jeg till Gitta — — 
violinkuren var god! — — Men så kom der 
en anden rid på hende, som nsesten var 
vserre; — — hun blev forelsket, far, ikke 
bare sådan håblöst smsegtende som i Dem; 
hun blev rent styren for os!» 

Propritseren lagde sig tilbage i en lang, 
magelig latter; men jeg var blevet ganske 
uhyggelig tilmode. — Han vedblev: Det var 
vor nabo, den röde Per Haagen, som blev en-
kemand, og med dette skjönne mål for öje 
var det tante Lilla satte sina krsefter i be-
vsegelse. Han sad igjen med to jentunger 
og tante Lilla broderte til de små i alle bre
degrader; hun spillede med den ene af dem, 
og hun musicerede for mandon selv i aller-
höjeste grad. — Tilsist så det ud på den 
koldsindige Per, som om kviksölvet steg -— 
og tante Lilla var styren. 

Men da vejret var gået op til en vis 
höjde gik det ikke lsenger, og hvad så tante 
Lilla fandt på, blev ikke Per bliderel Hvad 
er nu lœgekunsten, sagde potten, den gik i 
knas!» Og propritseren tog sig igjen en latter. 

»Så her i våres går manden bort og gif
ter sig — — og så kommer Gud fordömme 
mig violinen for en dag! Hun havde den på 
kistebunden alligcvel! Men Gitta, stakker, 
tiggede og bad, at jeg måtto ikke sige noget 
til hende, for hun havde det ildo nok! —\ 
Så lidet kan gjöre det, sagde troldet, han fik 
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en grankugel i öjet — — — Yi fik da 
istand ot kot nede i bryggerhuset ; der spil
ler him for sine egne döve ören!» 

Det tog sagte i dören. Det var den 
stilfserdige fru Gitta, der kom og lientede os 
tilbords. 

I spisestuen traf jeg tante Lilla, Hun 
stod halv gjemt borte ved blomsterne og pil-
lede blade af og blev ikke fserdig. 

»Du får komme og ssette dig, tante 
Lilla!» sagde husherren myndig. 

Hun vendte sig fort om og sendte mig 
et bli k. 

Hun var den samme ; men udtrykket 
forandret; håblöst. 

Jeg spurgte om hun kjendte mig. 
Jo, hun gjorde da det. Senere under 

måltidet, der varede både lsenge og vel, sagde 
hun ikke et ord. 

Efter bordet traf jeg hende igjen ved 
blomsterne, nervöst pillende. 

Jeg spurgte hende hvorledes hun havde 
det. 

»Der er så mange visne blade!» sagde 
hun sagte. 

»Hvorledes har De det, tante Lilla?» 
spurgte jeg igjen. 

Hun så op, og der kom store tärer i 
hendes öjne. »De er den eneste, som har 
forstået mig», hviskede hun. »De ved hvor 
ulykkelig jeg er!» 

»End hvorledes gik det med violinspillet?» 

»A», udbröd hun heftig; — »der skulde 
ikke blive noget af mig i verden uden et 
kar til vanœre, som det heder i bibelen. Sig 
mig herr kaptejn, må der vsere sådanne også? 
— -— Alle mennesker siger jeg er halv döv, 
og det er nok sandt, for jeg hörer bare det 
stygge som er i verden — — — aldrig no-
get andet; hvarfor blev jeg ikke helt döv?» 
Hun rystede på hovedet. 

»Og alle så siger de, at jeg er halv 
gal — — hvorfor er jeg ikke blevet det 
helt? Det havde så vist vseret bedre!» 

»Har det vseret så slemt for Dem i det 
siste, tante Lilla?» 

Hun så på mig og blev röd helt op un
der håret. Så vendte hun sig fort og be-
gyndte igjen at pille ved bladeno. 

Lidt efter så hun igjen op og sagde 
sagte : »Jeg taenkte, om der var et eneste 
menneske i verden, som brydde sig om mig, 
og som jeg kunde gjöre lidt for — — •— 
men så var det nok ikke så!» 

»Jeg er jo så styg!» sagde hun og så 
på mig, som om hun tryglede mig om at 
sige hende imod. 

Jeg sagde ingenting. Hun sukkcde. 
Det lo bag os ; det var proprietaeren. 

Han stod i dören med sit brode, ironiske 
grin. 

»Er du nu ude igjen tante Lilla, tror 
du det nytter?» 

Han trak mig med ind til toddybordet; 
han var i friskt humör denne aften, jeg ikke. 

Jeg kunde icke få det stakkels menne
ske ud af mine tanker. Bar forlioldene skyi
den? Kunde tante Lilla vsere blevet mere 
harmonisk på legeme og sjel, om man ikke 
havde vanskjöttet hende så blodig? 

Jeg forlod min gjestfri vgert forholdsvis 
snart med den undskyldning, at jeg havde 
taget logis på gjestgivergården for att komme 
desto tidligere ud najste morgen. 

Jeg skar tversigjennem bergholtet — 
den krokvoksne småbirk stod der som för 
med de sparsamme grene i bundter hist og 
her. 

Det havde nylig regnet. Myrgropen ne-
denunder var blevet en klar, liden dam. De 
stod der og spejlede sig trseerne, og en del 
urolige stsere drev omkring mellem dem. Borte 
over åsen drog en ravn, fornemt sejlende, og 
nu syntes jeg så tydelig jeg hörte den; jeg 
kunde ikke dy mig for at istemme: Fjernt 
fra mennesker er det hyggeligst! Og jeg ka-
stede mig endnu en gang, rimeligvis den 
siste, ned i grsesset under de gamle trser. 

Trods naturens karri ghed var der slet 
ikke så vaerst; der var ikke så meget om
kring af blad eller blomst, men der var grönt 
og lunt; de fine blade havde sin duft, og 
fuglene hyggede sig mellem dem. 

— Det var frösteligere at se på end 
livet i propritserens stuer. 

Havde han ret i sin stadige påstand — 
gjerne ved det tredie glas — at mennesket 
var et mislykket produkt? Af börn og fulde 
folk får man jo sandheden at vide. 

— Som jeg lå der udover aftenen, gik 
min fölelse af uhygge sagte sin vej. Men 
jeg holder fremdeles på dyr, blomster og 
trEer fremfor på mennesker. — — — — 

Alvildc Pryd/.-. 

x° 
-s 
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När och Fjärran. 
Ett Kvinnomöte på 600 personer 

hölls i Stockholm den 25 sistlidne april. 
Diskussionen rörde sig om den nu pågående 
striden mellan kämparne för sedlighetskraf-
vet och den »fria kärlekens» målsmän. Vid 
mötets slut föreslogs att nedanstående före
drag, såsom ett allvarligt inlägg i sedlighets -
frågan, måtte befordras till trycket för att 
spridas i vidare kretsar. 

Föredrag af Anna My hrman -Lindgren. 
Vid betraktandet af den s. k. sedlighets

frågans närvarande skede visar det sig, att 
densamma gifvit uppslag till nästan diame
tralt olika uttalanden, förnämligast beroende 
af den synpunkt hvarifrån granskarne utgått. 
Då jag i många år med varmt intresse cgnat 
tid och krafter åt den svenska Federations-
afdelningens arbete, är det ju klart, att jag 
i första rummet skall se frågan från dess 
ståndpunkt; men äfven för en utom Federa
tionen stående måste dess uppfattning allde
les osökt framträda i förgrunden, så snart 
man söker samvetsgrant skärskåda de orsa
ker, hvilka gjort att sedlighetsfrågan kommit, 
så att säga, på dagordningen. Dessa orsaker 
äro: först den sorgliga upptäckten af osed
lighetens tillvaro inom skolorna, hvarest den, 
om vi få tro en framstående lärares egen ut
sago, lär vara i bekymmersamt tilltagande; 
samt dessutom det offentliga förkunnandet i 
tal och skrift af »köttets evangelium», h var
vid osedligheten sättes i system och fram-
ställes nästan som en pligt. Men äro icke 
dessa uppenbarelser af osedligheten, hvilka 
på sista tiden framträdt till sorg och bestört
ning för livarje om slägtets framtid mån in
divid, äro icke de, säger jag, en fullkomligt 
följdriktig konseqvens af jrist den samhälls-
synd, mot h vars tillvaro Federationen först 
och främst uppträder, eller med andra ord 
sjelfva samhällets offentliga gillande af osed-
liglietens yrkesmessiga och ordentliga utöf-
vande? Jag säger med flit ordentliga, eme
dan som bekant polismyndigheten systemati
serar osedlighetens praktiska tillämpning ge
nom att réglementera lasten medels vissa 
förordningar. Man jemföre härmed det ofvan 
nämda teoretiska systematiserandet af sam
ma sak! 

Såsom en illustration härpå vill jag 
omtala en händelse, livilken helt nyligen till

dragit sig på en af hufvudstadens förnämsta 
gator. En yngling, stadd på hemväg vid 10 -
tiden om aftonen, antastades af en qvinpa, 
som ville att han skulle följa henne hem; 
han afvisade henne, men hon var enträgen, 
och, då han slutligen tog henne i armen och 
förde henne undan, lyckades hon tillkalla 
flera olyckskamrater, hvilka nu formligen om
ringade honom. I sin förtviflån anropade han 
en mötande poliskonstapel om hjelp att blif-
va dessa qvitt, men denne gick lugnt förbi 
och yttrade endast: »det är nu deras lagliga 
tid, vi ha ingen rätt att ingripa, när de blott 
ordentligt fullgöra sina skyldigheter.» Må 
emellertid ingen klandra poliskonstapeln, ty 
han gjorde blott sin pligt, det vill säga följde 
sina order. Strängt taget skulle det väl ock
så vara en grym orättvisa af vederbörande 
myndighet att medgifva dessa qvinnor tillå
telse att bedrifva sitt skamliga yrke, men på 
samma gång beröfva dem alla tillfällen till 
förtjenst häraf. Hade nu i stället någon af 
dessa qvinnor t. ex. uraktlåtit att på bestämd 
dag infinna sig på besigtningsbyrån, ej an
mält för polisen om hon ändrat bostad, be
gått samma attentat en halftimma före eller 
efter den tillåtna tiden .... eller med ett 
ord på något sätt brutit mot det för prosti
tuerade stadgade reglementet, då hade hon 
råkat i delo med polisen och befordrats till 
fängelsestraff. 

Häraf framgår ju klart, att samhället 
godkänner brott mot sedligheten, men straf
far brott mot reglementen. 

Det liar för Federationen varit en stor 
saknad att ej kunna taga något initiativ just 
nu, när nödvändigheten af tillämpningen af 
hennes grundprinciper så klart framträdt. 
Endast brist på krafter har kunnat af hålla 
oss derifrån, emedan vi hela denna vinter, 
dels genom sjukdom och dels genom från
varo från lnifvudstaden, varit beröfvade fl ere1  

af våra verksammaste medlemmar och för
nämste talare — vi räkna tyvärr ej många 
sådana. Särskildt gör detta förhållande det 
för mig till en så mycket större och kärare 
pligt att nu få uttala några af Federationens] 
åsigter i detta vigtiga ämne. 

Till en början må jag då bekänna, att, 
tillika med sorgen öfvor den uppdagade viss
heten, det osedligheten trängt ända in bland 
skolbarnen, blandat sig med ett svagt hopp, 
att nu ändtligen det indifferenta flertalet inom 
samhället skulle få ögonen öppna för den 
afgrund, som de hittills ej velat se; att, när 
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det nu gälde egna barn, man skulle låta sig 
ryckas upp och protestera mot det rådande 
»laisser-aller»-systemet. Så se vi ju pä 
alla områden, att det tyvärr behöfs en verklig 

[katastrof för att väcka allmänheten till insigt 
om, att reformer äro af nöden. I sådana fall 
kunna vi tillämpa satsen: »det är aldrig nå
got så ondt, att icke ett godt deraf kan 
följa». Med glädje må vi erkänna, att, äfven 
vid detta tillfälle, har denna erfarenhet visat 

|sig riktig. Sålunda har en ganska respekta
bel opposition framträdt i form af 'tidn ings
uppsatser, broschyrer och föredrag, mot på
ståendet att lasten skulle vara nödvändig 

[samt mot denna läras utspridande genom lite
raturen, och på samma gång mot predikandet 
af njutningarnes religion. Man erkänner nu
mera, att det i sedligt afseende står fullt så 
illa till inom samhället, som Federationen 
förut sökt framhålla, ehuru den då blifvit 
beskyld för öfverdrift. Ja, än mer, man er
känner nu till och med öppet, att det icke 
allenast är berättigadt att blotta uselheten, 
utan att detta är en pligt, då man verksamt 
jvill varna deremot. Dessutom ha vi från två 
olika håll i vinter sett en bok varmt rekom-
jnicnderas, just för dess framhållande af åter
hållsamhetens möjlighet och nytta för mannen, 

len bok, hvilken Federationen vid dess öfver-
: flyttande till vårt språk för 3y2 år sedan 
[tog till utgångspunkt för diskussionen på ett 
[offentligt möte, samt derefter vid alla till
fällen sökt att så mycket som möjligt sprida. 
Jag menar: »Ungdomens sedliga uppfostran» 
af med. d:r Elisabeth Blackwell. 

Ja, utan tvifvel är det godt, att allmän
heten ändtligen lyckats inse, att något inom 
[samhället icke är, som det bör vara, och att 
[reformer äro nödvändiga; låtom oss då se 
till, hvilka reformer som påyrkas, och huru
vida de kunna nå det åsyftade målet. Här
vid kan jag naturligtvis ej ingå i någon när-
jmare redogörelse för alla de literära alster, 
bom upptagit sedlighetsfrågan till behandling; 
hag vill derför inskränka mig till de på allra 
sista tiden utkomna, och i dessa ondast fästa 
mig vid några få punkter, hvilka direkt falla 
i ögonen vid frågans betraktande ur Federa
tionens synpunkt. För såvidt jag kunnat följa 
med, är det egentligen endast tvenne förfat
tare inom vårt land, neml. F. A. Ek: »Om-
störtning eller utveckling» samt C. J. Frank: 
»Våra barns faror», hvilka tagit steget fullt 
ut och — i all synnerhet den sistnämde — 
skarpt betonat samhällets stora skuld, då det, 

genom att ingå kompromiss med lasten, sjelf 
befordrar osedlighet i lära och lefverne. Denna 
förträffliga bok, »Våra barns faror», talar så 
för sig sjelf, att man på det varmaste kan 
rekommendera densamma till livar och en, 
som nitälskar för att ett kommande slägte 
måtte ernå högre sedlig renhet än det nu
varande. 

Tidningspressen deremot tager frågan 
allt för ytligt och lättvindigt, för att — efter 
mitt förmenande — någon verklig förbätt
ring i tidsandans öfverklagade osedlighet d er
af skulle kunna uppstå. Jag tror man lättast 
skall fatta detta påstående genom belysande 
exempel. I tidningsuppsatserna påyrkas för
nämligast strängare skoltukt, ett noggrannare 
öfvervakande af ynglingarne, sparsammare 
lefnadssätt inom hemmen. Att alla dessa re
former, hur önskvärda och välgörande do än 
må vara, ej kunna omdana tidsandans osed
liga tendens, framstår så naturligt för hvarje 
allvarligt tänkande, att vi ej tehöfva upp
taga tiden med att bevisa detta. 

Mer djupgående äro otvifvelaktigt de 
anklagelser, hvilka tvenne lärare, herrar Per
sonne och Bergman, med sedlig indignation 
framställa och likaså de reformer, som de af 
samhället kräfva. Men äfven hos dem mär
ker man att något fattas. Båda dessa varma 
sedlighetsreformatorer anfalla blott samhällets 
passiva skuld, men ignorera fullständigt dess 
aktiva synd. Rektor Bergman har till och 
med i sina föreläsningar förbigått en så vig
tig faktor som fäders och lärares dåliga ex
empel. Lektor Personne uttalar sina tankar 
i broschyren »Strindbergslitteraturen och osed
ligheten bland skolungdomen» och som efter 
all sannolikhet denne ärade författare repre
senterar den pedagogiska sidan af den nu 
framträdande sedliga oppositionen, vill jag 
genom att granska hans åsigter i nämde 
broschyr, klargöra Federationens ståndpunkt 
gent emot lians uppfattning af sedlighetsfrå-
gans lösning. Hela andan i denna utmärkta 
bok röjer ett så rent sedligt syfte och en sä 
djup sorg öfver det rådande osedliga tillstån
det, att Federationen med stor glädje helsar 
författaren såsom en meningsfrände, då hon 
hos honom igenfinner sina egna principer. 
Så mycket större blir dock den förvåning 
ocli smärta man erfar, då man hör att han 
ogillar Federationens sträfvan. Att d etta hans 
ogillande innebär en sjelfmotsägelse, skall 
jag försöka att bevisa. Herr P. anklagar den 
osedliga litteraturen, derför att densamma för-
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klarar de sinliga drifternas tillfredsställande 
för mannen ej blott berättigadt utan nödvän
digt för bibehållandet af en sund natur. 
Godt och väl! Men livad annat göra satn-
h älls m y 11 d i g liefern a, då de vidtaga sådana an
ordningar att männen med sa liten risk och 
så beqvämt som möjligt må kunna hängifva 
sig deråt? Hvad annat gör väl vårt högt 
aktade läkaresällskap, då det bestämdt förordar 
såsom gagneligt och nödvändigt detta osed-
lighetens lagliga stadfästande? Ja, hvad an
nat gör väl hvarje samhällsindivid, som med 
likgiltighet ser lagens väktare inrangera osed
lighetens utöfvare bland sina skyddslingar? 
Ingen vill väl förneka, att polisförordningen 
rörande den reglementerade prostitutionen en
dast kan försvaras, om man antager nödvän
digheten af de sinliga begärens tillfredsställan
de för mannen på hvad sätt som helst. Må 
man ej svara, att denna förordning icke är 
allmänt känd och att derför sâ fä röster höjt 
sig deremot, ty numera, när dessa frågor 
kommit främst på dagordningen, när — till 
största delen genom Federationens hittills så 
skarpt klandrade afslöjanden — myndigheter
nas sätt att omhulda otuktsynden blifvit fram-
stäldt i öppen dag, nu måste livar och en, 
som ej vill blunda, se och taga parti för eller 
emot; nu gäller det: »den som icke är med 
mig, är emot mig.» Och derför påstår jag, 
att det är en skriande inkonseqvens att ropa 
ve och förbannelse öfvor osedligheten inom 
litteraturen, men med tystnad förbigå att 
samma osedlighets utöfvande lagligen beskyd
das inom ens eget samhälle. Det är mer än 
inkonscqvcnt, ty det är: »att se grandet i 
broderns öga, men icke bjelken i eget.» Eller 
månne det ej är en tiofaldt större synd, att 
den lagliga myndigheten sjelf bidrager till 
att direkt utsprida gift bland samhällets med
lemmar, än att han ej nog strängt förhindrar 
dess indirekta utspridande genom osedlig 
litteratur? 

Det verksammaste medel, som af den 
pedagogiska sidans målsmän förordas, är 
strängare tillämpning af tryckfrihetslagen. 
Jag vill ej ingå på denna fråga, emedan det 
skulle föra mig för långt från ämnet. Dock 
kan jag ej underlåta att uttala min förvåning 
öfver, att den, som sjelf håller så strängt på 
strafflagens 18 kapitel 13 §, på samma gång 
kan förklara att federationen slagit in på 
orätt väg, då (hvilket torde vara allmänt 
kändt) hennes grundprincip just är fordran 
på lika sträng tillämpning af Strafflagens 18 

kapitel 11 §. * Äro ej båda lagparagraferna 
lika klara? Skilnaden består endast deruti, 
att vederbörande myndighet begår en mider-
låtenhetssynd1 genom att ej tillämpa Straff
lagens 18 kap. 13 §; men ifråga om samma 
kapitels 11 § föregår han sjelf med exempel 
såsom lagbrytare genom att ordna och be
skydda skörlefnaden såsom, yrke. 

Reflexionerna göra sig sjclfva! 
Emedan vi nu lyckligtvis ega en sådan 

lag i Sverige, har den svenska afdelningen 
af Federationen så mycket som möjligt kon
centrerat sin verksamhet på upphäfvandet af 
prostitutionens reglamentcring, såsom stridande 
mot lagen. Hennes vigtigasto inlägg är med 
andra ord kraf på. laglydnad i detta hänse
ende, i första rummet af den lagliga myn
digheten sjelf. Det förefaller derför minst 
sagdt egendomligt, att samma person, som 
ogillar Federationens sträfvan, sjelf förklaras: 
»Laglydig, lojal», är icke den samhällsmed
lem, som sjelf lyder och underkastar sig gäl
lande lag, men för öfrigt stillatigande åtnö-
jer sig med hvad lagens representanter god
tyckligt göra och låta, utan den, som i sin 
mån vakar öfver och yrkar på att gällande 
lag efterlefves.» ** Skulle denna herr Per
sonnes definition på en laglydig eller lojal 
medborgare vara sann, hvilket Federationen 
har allt skäl att underskrifva, så drabbas väl 
af denna stränga dom i första rummet liv-ar 
och en. som ej vill deltaga i striden mot 
myndigheternas ofvan nämda lagbrott. 

Man fäster sig äfven ofrivilligt vid så
dana yttranden af sa mme författare som dessa: 
»Yåra skolgossar skola vara bra klent ut
rustade för att icke kunna göra den enkla 
slutsatsen: skolan lär oss gudsfruktan, sed
lighet och lydnad för lagarna; samhället tillå
ter förkunnelsen af rakt motsatta läror i 
strid mot sina egna lagar» . ... (ännu när-

* Dossa lagparagrafer lyda sålunda: 
§ 13. »Sprider någon ut skrift, målning, teckning 

eller bild, som tukt och sedlighet sårar; straf
fes mod böter eller fängolso i högst s ex må
nader. Lag samma vare, om man genom 
annan gerning sårar tukt och sedlighet, så 
att allmän förargelse eller fara för andras 
förförelse doraf kommer.» 

§11. »Främjar någon otuktig lofuad genom kopp
leri, eller håller sådant hus, der otukt dnf-
ves; dömos till straffarboto från och mod sex 
månader till och mod fyra år. Q vinna, som 
i dylikt hus låter bruka sig til) skörlefnad, 
straffes med fängelse i högst sex måuador 
eller straffarbete i högst två år.» 

** »Strindb orgslitoratuien» sid. 03. 
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I nuire ligger denna slutsats: samhället ej en
dast tillåter utan tager sjelft befattning med 

[otuktens ordnande i strid mot sina egna 
lagar), hvarefter kan tillämpas Personnes 
fortsättning: »samhället håller således icke 

[stort hvarken på gudsfruktan, sedlighet eller 
[lydnad för lagarna; men vi uppfostras ju för 
1 ifvet, för samhällslifvet, ej för skolan: alltså 

[är det lögn hvan skolan lär.«* Och vi
dare: de unge äro martyrer för tidsandan, 
för en herskande dålig ton och opinion, för 
samhällets försummelser och synder.»** Ja, 
väl, men är ej samhällets största synd gent 

I emot denna ungdom just 2"'ostitutionens le-
galisering? Sant och gripande utialas äfvcn 
följande ord : »räckes åt ungdomen ingen 
hjelpande hand, utan stannar man vid ett 
undertryckande af denna literatur, då är hjel-
pen blott half — och knappast det — och 
half hjelp är ingen hjelp. Dessa cyniska ut-

[gjutelser, som böra nedtystas, äro förvridna 
ekon af ett skri efter hjelp, som ohördt för
klingat. Nedtysta vi endast, utan att akta 
på detta skri ech utan att hjelpa, dä göra 
vi oss skyldiga icke blott till en obarmher-
tighet, utan också till ett skrymteri, för livil-
ket vi skola tvingas, kanske förr än vi ana, 
att aflägga en räkenskap, som blir vår dom. 
Det är samhällets pligt att undertrycka och 
bestraffa brotten, men om samhället, på samma 
gång det utöfvar den pligten, uppammar 
brottslingar, är samhället sjelf den största 

[brottslingen. Samhället har ingen moralisk 
rättighet, ocli ännu mindre någon pligt, att 
bestraffa brott, till hvilka det sjelf genom öf-
vcrträdelso ocli underlåtenhet är skulden.» *** 
Så långt herr Personne. 

livad göres oss mera vitne behof? Just 
[derför att detta uttalande är så sant, står 
[det orubbligt fast, att samhällets första pligt 
måste vara att bortrensa alla sådana förord
ningar, hvarigenom det sjelf uppträder såsom 

[lagbrytare och otukts underhandlare, innan 
idet med någon moralisk kraft och verkan 
.kan angripa enskilda individers lagöfverträ-
[dclser. 

Om man slutligen betänker, att herr 
Personne sjelf föreslår bildandet af en för
ening mot osedlig litcratur, men ogillar en 

[förening mot det osedliga lofvernets lcgalise-
[ring, så framträder tydligast half heten i de 

* »Strindborgsliteraturen» sid. 71. 
** Dito „ 80. 

*** Dito ,, 87. 

reformer, hvilka påyrkas af förkämparna för 
denna uppfattning. Man kunde nästan vara 
frestad säga, att denna påtagliga inkonse
kvens hos en så varm och upplyst ifrarc för 
sedlighetens höjande, bäst bevisar hur för-
virradt allmänna rättsmedvetandet för närva
rande är. Eller för att begagna herr Per
sonnes egna ord: »det måtto ligga något 
sömngifvando i tidsandan, då äfvon bättre 
folk i våra dagar beherskas af en så oerhörd 
slöhet. » * (Forts.) 

11cm för studerande kvinnor. Prinsessan af 
Wales har låtit anordna ou bokväm bostad för miu-
dro bemedlade kvinnor, hvilka studera vid do många 
läroanstalterna i Syd Kensington. IIvarje kvinna 
har sitt egetsofrum; två ocb tvä dela samma studer-
rum med ingång frän båda sidor till sofrummou. 
Byggnaden innehåller 100 sofrum, 50 arbetsrum, 
eu stor sal, hvilken kan rymma 400 personor, ett 
samlingsrum, on gymnastiksal och en konstnärs-
atolier. 

Ministern för den offentliga undervisningen 
i Italien har låtit utgå en förordning, hvilken gör 
honom stor ära, nämligen den, att do vid goss-
skolor oeb blandade skolor austälda kvinliga lärarne 
skola aflönas lika med de manliga. 

Islands kvinnor liafva detta år kommit ett 
steg framåt, idet do liafva fått tillstånd att genomgå 
en högre undervisningskurs vid högskolan i Reijkja-
vik. Men detta skaffar dom dock icke rättighet att 
bekläda något offentligt omboto. 

Drottningen af Rumänien, »Carmen Sylva», 
har utgifvit en dikt, »Johova», hvilken mycket lof-
ordas. 

Danmarks första kvinliga läkare har nyss 
börjat praktisera i Köpenhamn. Hon tog sin em-
botsoxamon med högsta betyg. 

Atta danska kvinnor ha i år aflagt student
examen, af hvilka frkn Inger Thybjerg och frkn 
Margarethe Thiele, båda från Zables skola, fått 
högsta betyg. 

Till de kvinliga fackskolor, hvilka tillhöra 
Dansk Kvindcsainfuud, har on enkefiu Wcscnberg 
testamenterat 5,000 kr., hvilka, när en hennes släg-
ting under sin lifstid åtnjutit räntorna, skola utbe
talas till Handels- och Kitskolan för kvinnor. 

Danmarks första kvinliga sportsklubb är stif
tad af »fackföreningen för de kvinliga arbetarno i 
hcrrsk räddcrifockot«. 

Att börja med skall man slå lång-boll och det 
är redan förfärdigad en drägt, hvilken lär vara bådo 
lämplig och klädsam. Föreningen består och ledes 
endast af kvinnor. 

* »Strindborgsliteraturen» sid. 17. 
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-Dansk Kvindesamfund har i tanke att in
rätta en arbetsbyrå för kvinnor. Kapitalet härtill 
anses oj kunna anslås till mindre än 5,000 kr. 

»Kvindelig Fremskridtsforcniiig» (i Köpen
hamn). I juni höll frkn Ouchterlony ett föredrag 
om »Monniskooffer», hvarmed hon monade såväl 
män, hvilka offras i krig, som do kvinnor hvilka 
förstöras gonom prostitutionen. 

Ett öfrerfall. Under denna rubrik meddelar 
»Kvinden og Samfundet» följande: »Doktor G. Bran
des har under märket G. B. i två artiklar i »Poli
tiken» öfvcrfallit frku B. Grundtvig mod anledning 
af det pä Dansk Kvindosamfu nds tillskyndelse hållna 
föredraget om nutidens sedliga likhetskraf på ott 
sätt, som gör don berömde kritikern liten ära, och 
som visar, att hans sinne har varit fullkomligt ur 
jemnvigt. D:r B. kan ioke tå la att höra sina ytt
randen âtcrgifua och bemötta, lian skyller fröken 
Grundtvig för oriktig citering ocli framställning af 
hans åsigter, men dot lyckas honom ändå icke att 
visa, att frkn G. på minsta sätt har missförstått 
honom. Förolämpningarne i artiklarne har frkn G. 
trott sig böra besvara mod rättegång, hvilkot vi 
fullkomligt gilla. Det tyckes t yvärr ieko vara öfvor-
flödigt att visa d:r B., att också kvinnorna stå under 
lagens beskydd.» 

Kvinlig redaktör. Fru Marie Jensen har från 
och med den 9 mars detta år redigerat »Roskilde 
Dagblad». 

Kvinnor, soin tagit akademiska examina. 
Frkn Nanna Berg, dotter af folkotings mannen Berg, 
har tagit dansk-juridisk examen mod högsta betyg, 
och frkn E. Kramp medicinsk embotsexamon, lika
ledes med högsta betyg. Fröken Borg är Danmarks 
första kvinliga jurist, frkn Kramp den fjordo kvin-
liga läkaren. 

Att kristendomen är motståndare till per
sonlig frihet, påstod frökon Wang, då hon i »Norsk 
Kvindosagsforening» för några månader sodan höll 
föredrag om »personlig frihot». Ftt djerft påstående? 

Sin medicinedoktersafhandling har nyligen 
en ryska, fru de Hérodinoff, med stor framgång för
svarat. 

»Det skulle vara så liitt att lefva fredligt, 
om Bismark ville det» och »kriget kostar Europa 
19 millioner dagligen», säger tidskriften Le droit des 
femmes. 

En ung engelska lät for någon tid sedan föra 
sig till ett af Londons sjukhus, hvarest hon vårda
des under fem veckers tid för början till bröstsjuk
dom. 

Hon mottog inga besök och fördo fullkomlig t 
en sjuklings lif. 

Sedan hennes tillfriskuando bestyrkts af läkaren 
och stunden för afrosan från sjukhuset var inuo, 
begärde den sjuka att få tala vid sjukhusets före
ståndare och meddelade honom, att hon var lady 
Sidney, en högboren engelsk dam. 

Ilon hade sjelf velat öfveityga sig om, huru de 
sjuka behandlades på Londons sjukhus. 

En kvinlig bildhuggare, fröken Amélie Colom-
bino, har af krigsministériot fått i uppdrag att ut
föra genoral Pitic's byst. Marmorn till donsamma 
bostås af staten. 

Bysten skall anbringas i Elysoums stora sal. 

Léon Richer, redaktör af Kvinnotidskriften »Lo 
droit des femmes», arbet ar ridderligt och oförtrutat 
på upphäfvandot af don legaliserade prostitutionen 
i 1'aris. Det utkommer numera knappast något 
häfte af lians tidskrift, som icko inneh åller en ollor 
flera artiklar, hvilka beröra och angripa nämda in
stitution. 

Rättelse. 
I »det unga Fran'erilce* i föregående häfte står : 

Sid. 250: bröderna Gonevart, bör vara: Concourt; 
» » : trenne; bör vara: tvonno; 
» » : har don; bör vara: den; 
» 251: satsen »Liksom dessa skriftställare o. s. v. 

skall ha följande lydelse: »Liksom dessa 
skriftställare måste, för att kunna gripa 
och åtorgifva de omärkligasto nyanserna 
och de flyktigaste skiftningarne i nutids-
menniskans tanke- och känslolif, skapa en 
ny ordbok och ott nytt språk, har Degas 
för att kunna åtorgifva varelserna ooh 
tingen o. s. v.; 

» » : florentinsk; bör vara: flamländsk; 
» » : Stafaïlle; bör vara: Rafaëlli; 
» 252: Pissarvo; bör v ara: Pissarro; 
» » : Gonqoi; bör vara: Gaugin; 
» » : don möjliga afsmalningen; bör vara: don 

mjöliga afsmulningen; 
» 253: skulptör; bör vara: skulptur; 
» » : stenar; bör vara: stenen; 
» » : beundrande; bör vara: blundande; ' 
» » : Armand de Quema; bör vara: Armand 

do Querno; 
» » : »Des Esseintes»; bör vara: Des Esseintes; 
» 254: döda; bör vara: lösa; 
» 255: rättighet; bör v ara: retlighet; 
» » : vänningen; bör vara: ränningen; 
» » : vettig; bör vara: retlig; 
» » : nya; bör vara: unga; 
» » : naturen; bör vara: naturel; 
» 250: ensidigt; bör vara: allsidigt; 
» » : phosphorescener de la pourriture; bör 

vara: phosphorescence do la pourriture. 

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15 
i h varje månad. Prenumeration kan ske 
hos hrr. bokhandlare och genom postverket. 
Pris: Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 öre. 
Lösnummer: 25 öre. Annonspris: Kr. 20 
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I redaktionsangelägenheter hänvände 
man sig till fru Alma Breinholm- Åkermark. 

Göteborg, Wald. Zachnssons Boktryckeri, 1887. 



Till Eedaktionen insända tidningar 
och tidskrifter. 

Tidskr. Sanuingsökaren har utsändt sitt 6 häfte, 
innehållande : 

Är De Förnuftstr. Samfunds trosbekännelse kri
sten? af L—n. — Inskriften pä nya universitetshuset 
i Upsala; af T. P—n. — Den fredsvenlige historie
skrivning; af Fredrik Bajer. — Några ord i den soci
ala frågan. II; af Victor Pfeiff. — Litet Panteisni; 
af S. L—g. — Tillägg rörande Apostlaläran ; af L—n. 
— Plockgods; af Victor Pfeiff- — Diverse. 

Nylsende. Häft. 15 och 16 innehålla: Forholdet 
melleni könnene (af B. Björnson.) — Kort udsigt over 
kvindedragtens historié (af Matilde Wergeland.) — Et 
kvindekorstog; (af Kristofer Janson.) Literaturanmel
delse (af S. Mageissen—Oroth..) 

K vinden 0£ Samfundet. Augustihäftet innehåller: 
Brev fra Amerika. Kristofer Janson — Et Mindeord 
om J osephine Schneider. — Kvindesagen ; Astrid Stampe. 
— Hoffding : Etik, anmeldt af Kristne Fredriksen. 
— Fra udenbys Venner. — Breve fra Benedikte Niel
sen og Kristine Ostergaard Smidt; — Dansk Kvin-
desamfunds Virksomhed. — Fra Indiand og Udland. 
— Opfordring til Dansk Kvindesamfunds Medlemmer i 
Provindserne. — Gaade. 

Till den allmänna och enskilda undervis

ningens tjenst; nvss i Bokhandeln utkomna 
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musik, språk, öfrige skolämnen, träskäming, frisk- och sjukgymnastik; kassörer 

bokhållare, butiksbiträden; sällskapsdamer, husförestånderskor, kokerskor, köks-

& husjungfrur, barnsköterskor; sömmerskor inom alla brancher; ackuschörskor; 

trikotstickerskor, hjelphustrur, etc. 

Arbetsgifvare torde benäget hänvända sig till byrån, öppen hvardagar kl. 

12—1 på dagen. 

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, Drällväfnader, La-
kansväf i l inne och Bomull, Bolstervcir, Rullgardinsväf 
Mattgångar, Pique, Domestik, Madapolam, Hollands, 
Shirting, Näsdukar hvita och kulörta. 

Broderväf i Linne och Jute m. m. 
Alla sorters trikotstrickning ombesörjes samt 

broderi å Linne 

Order från landsorten exped ieras. 

Dame-
Sundheds-

Artikler 
anbefalet af inden och udenlandske Lseger. Prospectus 
tilsendes mod Postmserke. 

Fru Hansine Larseni, 
Gammeltoftsgade 18, 

Köpenhavn. K. 

Kvinnoföreningens 

Lånbibliotek, 
Korsgatan 1, 1 tr. upp, 

öppet kl. 9 f. m.—10 e. m. 


