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2 dikter 

af 

Irnst Arpi. 

Hvad sista året i mor mins drag 
Satt djupa spår. 
Nyss snö blott stänkvis — nu lag vid 
1 korpsvart hår. 
Och ögat, flödande nyss af glöd, 
Är matt som lykta i dimhöljd stad. 
Och munnen, svällande nyss och röd, 
Ar blek som vissnade törnrosblad. 

När dödens fåle sin skarpa hof 
Mot g atan slår, 
Jag tigger ryttarn: »Sök annat rof — 
Ej mor du får!» 
Tyrannen smilar — och far förbi. 
»Välan, jag lämnar din skatt i fred, 
Men nästa resa — trots gråt och skri 
Jag släpar honom må hända med!» 

lag 

11. 

Med finaste spetsar och dunlent linne 
Man bäddat åt Hanna i kolsvart kista. 
Och alla, som voro i kammarn inne, 
Talade lågmäldt, suto så stilla, 
Liksom rädda att störa den lilla, 
Slumrande saligt i sömnen, den sista. 

Och rosor, där blod öfver blad tycktes 
flöda; 

Det hade jag gifvit i faddergåfva. 
Och återskenet från blommorna röda 
Kom bleka kinden att kraftigt glöda. 
Ej trött af lifvets — men lekens möda 
Älsklingen syntes ha lagt sig att sofva. 

GOTEBORGS KVINLIGA DISKUSSIONS-FORENING, 

Döm ingen ohörd. 

Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. 

N:o 22. 
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*) »Lifvets herre», cu i fornägyptiskan ofta förekommande benämning pa sarkufag. 



Ett kåseri om kritiker. 
X -

Ett kåseri o m kritiker. 
af 

Georcj Nordensvan. 

0n författare skrifver en bok — bra 
eller dåligt, det hör inte hit. Exemplar 

, » för benägen anmälan» sändes om
kring till tidningarna, och en tid efteråt blifva 
recensioner synliga. Författaren är »aktad», 
är »lofvande», är en betydande talang eller 
en fribrytare, som har ingenting i literaturen 
att göra. Det stycket är bra, men det är 
icke bra. 

Nu inträffar det i regeln, att den detalj, 
som den ene granskaren ger ett högt betyg, 
den får af den andre ett »underkändt» — 
och tvärtom. Fröken X. förstår förträffligt 
att gifva små stämningsmålningar, enkla bil
der ur folklifvet, men när hon ger sig in på 
tendensnovellens område, har hon ej längre 
fast grund under fötterna — heter det på 
ett ställe. Och i en annan tidning: Fröken 
X. är en personlighet, som verkligen har 
något att säga, hon är så genomträngd af 
tidens brännande spörjsmål, att hon ej kan 
fatta pennan utan att med lif och kraft för
fäkta sina idéer, och detta utgör just hennes 
styrka. 

Ar fröken X. debutant ecli samlar hon 
de omdömen, som blifvit fälda om förstlings
arbetet, så får hon — då hon ej hållit sig 
på neutralt område utan sagt sitt eget ord 
— å ett håll läsa ett så stukande omdöme, 
så att hon tycker det aldrig är lönt att taga 
i en penna vidare, och å ett annat håll får 
hon idel loford öfver de goda anlagen, den 
goda viljan, den goda förmågan och alla 
andra goda egenskaper, som gömma sig hos 
hennes andes barn. Hvad skall hon tänka, 
hvilken slutsats skall hon draga af de skilj
aktiga omdömena? Hvad har hon att lära af 
det hon läser? 

Att herr A. har en uppfattning af hen
nes bok, herr B. en helt annan. Att den ene 
kritikerns skaplynne och riktning liar nå
got närslägtadt med hennes egen, medan 
den andre vill, att man skall skrifva om helt 
andra ämnen och på ett helt a nnat sätt. Det 
är ju helt individuella uppfattningar, som ut
tala sig i recensionerna. 

Derför är det lätt att kriticera. En 
hvar med hufvud utrustad kan säga s ii t me
ning, om det han ser eller läser, och kritiken 
ger då ett bidrag till hans karaktäristik, an

tingen den trängt in i det granskade arbetets 
själ eller icke. 

Men derför är det också svårt att kriti
sera. Ty i många fall har allmänheten rätt 
att gifva en god dag i herr A:s eller B:s 
personliga tycke om en bok. Och det är ej 
heller att säga detta, som är kritikerns upp
gift. 

Den literatur, som eger verklig betydelse 
är, som vi veta, alltid före sin tid. Allmän
heten är sällan rätt benägen att följa med 
på de nybrutna vägarna. Då är det kriti
kerns uppgift — ej att utdela betyg åt för-
fattarne, fastän litet hvar under det dagliga, 
slappande arbetet med att anmäla böcker 
gud nå's glömmer sig ibland och mot bättre 
vetande utdelar betyg — utan att vara en 
mellanhand mellan boken och läsaren, påvisa 
den riktning, författaren tillhör, hans ställ
ning till sina förgångare, de grundtankar, han 
har gemensamt med dem och med sina kam
rater. 

Hvad vill han? H varför uppträder han 
så som han gör och ej annorlunda? Hvad 
är det egentligen, han har att säga, hvad är 
det, han drar svärdet emot, hvad är det, som 
kännetecknar honom till skilnad från de 
andra? 

Det blir ej längre, hvad vi pläga kalla 
kritik, det blir en literär eller social studie, 
granskaren lemnar, en studie öfver sin sam
tid och dess menniskor. Han ställer sig 
hvarken som den välvillige eller den stränge 
domaren öfver författaren, han står vid den
nes sida som hans kamrat, på en vida mer 
anspråkslös men också mera betydelsefull 
plats än domaren. Och skall han nedgöra, 
så aktar han sig — om han nämligen ej är 
öfversittare — att nedgöra åsigter derför, att 
de stå i strid med hans egna meningar, han 
krossar ej den ene derför, att han är fri
handlare, medan han sjelf är tullvän, eller 
föraktar djupt den andre derför, att denne är 
materialist eller hedning, pessimist eller nihi
list. Det faller honom inte in a tt till exem pel 
ringakta en bok derför, att den saknar humor, 
ty denna saknad är en egenskap hos boken, 
men kan aldrig blifva ett fel, om ej bokens 
ämne är sådant, att en humoristisk behand
ling är nödvändig eller -nest lämplig derför. 
Han påpekar karaktären hos den ene och 
den andre, och bära deras åsigter ärlighe
tens patentmärke, så har han ingen rätt att 
möta dem med hån eller dryghet. Men 
humbugen må han nedgöra, det som är slu-



Framåt. 327 

let från andra författare, som uppträder med 
den uppblåsta dryghetens anspråk öfver ett 
tomt inre, det som ej hör literaturen till, ned 
med det! 

Hans personliga åsigt? Ja, låt oss höra 
den, om han anser det nödvändigt och om 
den är så skarpsynt, att vi genom hans ord 
få en vidgad blick på arbetet i fråga. Eljes 
tjenar det föga till att berätta, hvad som be
hagar individen A. eller B. mer eller mindre. 

* 

Kommer läsaren i håg »Spögubbarnes 
skrå», den lilla roliga satiren i »Svenska öden 
och äfventyr!» 

Det kan inte hjelpas, kritikern blir an
sedd för spögubbe, och ibland gör han verk
ligen skiil för namnet. Hur är det allas vår 
barndomsvän Andersen säger i sin nya »Nå
got?» »Det är alltid något oriktigt i hvarje 
sak; det skall jag plocka ut och omtala, — 
det är något!» 

Och hur är det Alphonse Daudet låter 
Argenton uttrycka sig om en ny bok, som 
han får se, men ännu ej hunnit läsa: »Aha, 
nu är hans bok utkommen, den der bläck
sudden! Jo, han skrifver, det kreaturet!» 
(»En fait — il cet animal —- la!»). 

Den som sade detta var ej ensam om 
att ha sitt omdöme färdigt på förhand, så 
fort han läst författarns namn på bokens ti
telblad. Byrons bekanta yttrande, »det är 
ett riktigt nöje att se sig sjelf i tryck», slår 
långt ifrån alltid in, ty det är oftast oro och 
beklämning, författaren känner, då han ser 
sitt arbete färdigtryckt, faderns oro öfver sitt 
barns öde, då det skall på vinst och förlast 
ut i verlden, beklämning derför, att ingen har 
så bra som han reda på arbetets brister, 
vet så väl, hur annorlunda det borde vara, 
blott förmågan ej brustit. Och den brister 
alltid. »Om ni kunde läsa, det jag ville 
skrifva!» utropar mästaren Edmond de Concourt 
sant genom en författares mun. 

Och då jag en gång börjat citera, kan 
jag ej af hålla mig ifrån att i detta samman
hang påminna om Björnstjerne Björnsons 
ädla ord: »En menniska bör dömas, icke 
efter hvad han felat men efter hvad han 
nått, icke efter hvad han trott men efter 
hvad han velat till sant och godt.» 

Jag skulle vilja säga: En menniska skall 
alls icke dömas, åtminstone ej af sin sam
tid, ty domen blir i nio fall af tio skef Vi 

må belysa hans lif och hans person från så 
många sidor som möjligt för att derigenom 
få hans bild klar för oss i dess samband 
med hans omgifning, hans samtid. Att döma 
honom ha vi ingen rättighet till. Vi känna 
honom ej — äfven om vi stått honom skä-
ligen nära —, vi ha inte hans förutsättningar, 
har ej genomgått den utveckling, som fört 
honom till den punkt, der han nu står, vi 
äro med ett ord inkompetente att fälla en 
afgörande dom om honom. 

Men det göra vi ändå livar dag. 
Ytterligare ett citat — när man en gång 

kommit in i labyrinten af de gyllene ord, 
som fäst sig i ens minne, så är det verkli
gen ej lätt att finna vägen ut igen. Topsöe, 
den finkänslige danske lyrikern-prosaisten, lät 
en konstnär uttala sig i följande lika karak
täristiska som humoristiska ord: 

»Att veta hur det skall vara och att 
också kunna göra det, det är konst. 

Och att veta litet om, hur det borde 
vara, men icke kunna göra det, det är kritik. 

Och när man alls icke vet hur det bör 
vara och inte heller kan göra det — så är 
det publikum.» 

Det träffande i uttrycket — från konst
närens ståndpunkt — är slående. Men det 
är orättvist att missakta allmänhetens upp
fattning, ty denna kommer likväl i många 
fall in på de rätta spåren, — om man näm
ligen endast talar om den bildade allmänhe
ten, ty »den stora publiken, den är» — som 
Aslaksen sade — »den dåliga publiken» och 
den vill ha dålig vara, hvilket den också får. 

* * 
* 

Att skrifva om bildande konst anses 
nu den enklaste konst i verlden, efter som 
en livar utan betänkligheter och utan tecken 
till förstudier kastar sig in på det området. 
Så länge de inskränka sig till att förklara, 
att »detta behagar mig» men »detta behagar 
mig icke», så få konstnärerna emellertid vara 
nöjda, fastän de ej äro skyldiga att intres
sera sig för hvad i deras arbeten, som be
hagar den skrifvande personen, och fast de 
skulle ha ganska lätt att upplysa denne om, 
hvarför de stämt det eller det partiet i taf-
lan i just den färgtonen, hvarför de valt 
just detta skarpa perspektiv, hvarför de be
handlat bisakerna så skenbart lättsinnigt och 
koncentrerat sin kraft på den punkt, dit de 
velat samla åskådarens uppmärksamhet och 
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kvarhålla den, hvarför de med ett ord valt 
just detta behandlingssätt för just detta mo
tiv. Ty handlingssättet bör naturligtvis noga 
svara emot konstverkets innehåll, och detta 
ej blott, när det är fråga om en talla utan 
lika mycket i en bok. Ett allvarligt, djupt 
gående ämne lämpar sig ej för ett flackt kå
serande behandlingssätt, vore det än aldrig 
så spirituelt. Det är stilen, färgtonen, som 
först meddelar åskådaren, läsaren, den stäm
ning, som åsyflas. Men sedan bör hvarje 
detalj i sin mån både verka ensam för sig 
och derjemte bidraga till totalverkningen. 

Den som skrifver om en annans arbete, 
måste, om han vill vara samvetsgrann och 
rättvis, lia klart för sig, att denne andre i 
alla händelser har studerat och tänkt sig in 
i arbetet i fråga på ett helt annat sätt än 
hvad kritikern gör, då han några få gånger 
stannat och tittat på den andres tafla eller 
läser igenom hans bok — ofta nog skäligen 
brådskande. Att konstnärerna fått namn om 
sig att vara så öfvermodiga och anspråksfulla 
— hviiket en ringa del af dem är ända till 
löjlighet — kommer enligt min tro till en 
god del deraf, att de lärt sig underskatta kri
tiken, lärt sig tro, att det fins ingen kritik i 
Sverige, värdig det namnet. 

Konstkritikern måste inneha en fast, be
stämd ståndpunkt, veta hvad han vill och 
gifva skäl för sina åsigter. Inte blir j ag upp-
bygd, om jag får veta af Houssay, att konsten 
sjunger på sista versen, medan jag kan läsa 
hos Férréon, att först impressionisterna funnil 
den sanna konstens blåa blomma, om Huys 
mann lär mig, att Bastien-Lepage var en klå-
pare, som målade teaterbönder, och att de 
store äro de små, om Fourcaud säger, att 
Kleopatra och Romeo inte angå honom — 
»que m'importe Cleopatre monrant . . .?» — 
men att han vill träffa i konsten lefvaude 
menniskor, sådana som han sett i lifvet — 
hvad rör mig hvars och ens personliga åsigt, 
om jag ej hör den med kritik och bildar 
mitt eget omdöme om saken? Men stackare 
jag, om jag toge för godt hvad andra sade! 
Och det fins likväl mer än en, som så gör. 
Och just derför måste den, som har det ! 
granlaga värfvet att sprida kunskap om an
dras arbete, gå till sitt verk med den största 
finkänslighet och anspråkslöshet. Han är 
förklarare och ingenting annat. 

& * 
* 

Ännu ett ord om teaterkritiken. Jag 

skall åter börja att citera. Angående do
marne öfver nya stycken låter Claes Lundin 
— som har mångårig erfarenhet i facket — 
en kritiker yttra sig på ett sätt, som är tyd
ligt nog:>11 vad tjenarsådantskrifveritill? Deflesta 
recensenter begripa inte, hvad de skrifva om, 
och de få, som kanske verkligen förstå sin 
sak, begå ändå ständiga misstag. Hur har 
man ej behandlat mitt skådespel? Ingen enda 
af alla granskarne har kunnat sätta sig in i 
författarens tankegång eller vet något om den 
synpunkt, hvarifrån jag utgått.» 

Och mot det vanliga sättet att bedöma 
skådespelarne uppträdde Georg Brandes redan 
i ett af sina allra första arbeten. Han yttrade 
då följande i hög grad tänkvärda ord: »Det 
är ett beklagligt bruk, det som fordrar, att 
hvarje skådespelare skall mottaga ett slags 
betyg för hvar roll, han utför. Man visar 
derigenom skådespelaren för stor ära och gör 
honom äfven verklig orätt. För stor ära, 
derför, att det är orimligt att ett dussin tid
ningar skola gå i gevär i anledning af den 
betydelsefulla tilldragelse, att herr N. N. af
tonen förut spelade bra eller dåligt eller me
delmåttigt; man kunde lika så gerna utdela 
betyg åt journalisterna för hvarje särskild 
tidningsartikel eller åt professorerna för livar 
föreläsning. Man gör dessutom skådespelarne 
verklig orätt, emedan en mängd dylika mer 
och mindre inkompetenta smådomar, fälda 
öfver utförandet af en ofta obetydlig, ofta 
påtvungen roll, i allmänhet endast irritera 
och alls ej göra nytta i något afseende. Man 
borde då och då gifva en genomförd och 
noggrann karakteristik af en eller annan sce
nisk konstnärs talang, påvisa dess omfång 
och skizzera dess begränsning, men man bör 
helst lemna skådespelaren så mycket som 
möjligt i ro med hänsyn till den enskilda 
rollen. Beröm, hviiket, som vi se, mycket 
sällan uteblifver, kittlar för det mesta fåfän
gan, och tadlet väcker endast en förnäm, 
ibland berättigad ringaktning, om det icke 
framkallar de lägre instinkterna.» 

Icke sant? Att i stället för domar gifva 
literära eller konstnärliga studier, det vore 
önskningsmålet. Den personliga ståndpunk
ten har ju hvar och en i alla fall kvar. 
Men föremålet för kritiken liar rätt att få ha 
sin ståndpunkt oantastad, lika väl som gran
skaren har det. Men det fins tyvärr ännu 
i denna dag kritici — sällsynta ha de blif-
vit, men utdöda äro de ej — som ej tiller
känna sina offer några som helst rättigheter. 
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Ofre t  
Nogle Pennedrag af Onar. 

,,Bv. var sent paa Efteraaret, den Tid 
I I da Kjöbenkavn daarligst presenterer 

sig, det havde regnet og en klam 
Tuage holdt Rögen fra de mange Skorstene 
nede og indhyldede Alt i en smudsig graa 
Farve. 

Fra Tagene og de mange Udhsengsskilte 
i City dryppede det melankolsk dr yp — dryp 
-—- saa overdövet af Yogntumlen, en del 
kraftige Mishagsyttringer fra do Trafikerende 
over Vejret og hist og lier en udsluppen Ed 
over en ufrivillig glidende Bevsegelse i Smud-
set paa de glatte Trottoirer — saa igjen 
denne intensiv irriterende Lyd. Dryp — Dryp. 

— Byen mindede stserkt om en gammel 
Hetaere som efter en med Yin, Tobak og graa-
dig Elskov gjennemlevet Nat, stirrer omkring 
sig med glandslöse Ojne. 

Sm in ken er borte — de stivede Skjörter 
h senge sjusket og tilsölede om hende. 

Blsend verket — Forgylningen, det kun
stige er borte og der tilbagestaar nseppe andet 
end et Skelet overtrukken med en vissen 
gul Hud. 

— Himmelsk Vejr, himmelsk Före! Man 
skulde saa gu tro at Gubben deroppe i sin 
Harme over den tilt agende Skepticisme angaa-
ende de bibelsko Undergjerninger, som Synd-
floden, havde i Sinde at bekrsefte Faenome-
net, ved ätter at aabne de himmelske Slus-
ser og opsluge denne raadne Verden for siden 
at holde Dom. 

— Aa Bagger, hold nu endelig op med 
Dine Expectorationer og fade Yittigheder, man 
blir minsandten daarlig af at höre dem, skaan 
idetmindste mig derfor. 

- »Ja saa, Du har for flue Nerver og 
Du er Soldat, Officer! Du store Gud hvilken 
Ironi, men for Fanden er det ikke hvad jeg 
altid har sagt, Du sidder paa en gal Pind.» 

— »Heiregud Du ved jo Aarsagen — 
at do Gamle bad og — — — — •—» 

- »Ja vel, ja vel, jeg forstaar denne 
forbandede Egoisme som ligger bag de psene 
Ord. »:|:Vi gjöre altid Het, vi ville ikket vinge, 
men vi anse, vi — vi — vi — og ätter vi, 
vi haabo at Du til Gjengjseld for al vor Kjser-
lighed, glseder os med at folge dette voit 
Önske eftersom — — — —:(:»og sa kommer 
en lang Fremhseving af det önskedes sociale 

Egenskaber og Goder — Nej Du! her ser 
Du En som har valgt uden Fint er fra Slsegten.» 

— »Men derfor er Du ogsaa bleven et 
principlöst, letsindigt 0111 ogsaa godmodigt 
Menneske; Tror Du at Familjeegoismen er 
v terre end den, som Trods den frie Opvsext 
Du har haft, binder Dig — ja, jeg mener 
Din Hensynslöshed naar det gjselder at til-
fredsstille Din Drift?» 

—- Moralfilosof! Fisk!, kommer ud paa 
Et, tal blot ikke om varmt Blod. Det er 
sandt! Du maa laane mig et par Kroner, 
mine sidste rög hos Rydberg igaar og jeg 
maa absolut liilse paa Martine, ellers har jeg 
et Rend paa Kasernen. 

— Forresten en satans Tös Krog! Du skul
de sé naar hun lukker Öjnene og saa Vipporne 
ligge som lange sorte Fryndser udover Kin-
derne. Hemlighedsfuldt, koket! Ah, det er 
noget at skue; ikke at tale om Figuren. 

— Kjsere Bagger vser forsigtig, det gaar 
galt tilslut. 

•—- »Aa Sludder, men Pengene?» 
— »Her er hvad jeg for Öjeblikket kan 

undvsere, tag det men jeg ber Dig, vser for
sigtig.» 

— »Tak, nu er Du kjedelig, Adieu Fili-
ster.» 

Langt fra at blive saaret over Kay 
Baggers nonchalante Opförsel, s ty rede jeg 
Koursen ad Kronprindsessegardens Kaserne 
til, livor vi Begge boede, tlii omendskjöndt 
hans sorglöse Maade at tage Livet paa ofte 
irriterede mig, saa holdt jeg af ham, navnlig 
derfor at saa mange failles Barndomsminder 
bandt os, derfor at hans altid glade Humeur 
var mig en sand Vederkvsegelse. 

Da jeg traadte ind paa mit Yserelse, 
strömmede en behagelig mild Yarme maettet 
med Resedaduft mig imöde og jeg glsedede 
111ig rigtig til at vserc fri for Tjeneste den 
Dag for at kunnc nyde — 1'gge paa Sofaen 
og lade Tankerne have frit Spillerum. 

Det bankede paa Dören. 
•— Kom! Det var min Oppasser. 
— Nu? 
— Der har v se ret en Dame og sögt Herr 

Löjtnanten — hun saa' saa besynderlig ud 
og sagde ikke Her Löjtnantens Navn, men 
slet og ret :]: jeg vil ind :|:, men da jeg 
sagde at Her Löjtnanten ikke var hjemme, 
saa gik hun uden at sige et Ord. 

— »Hvorledes saa' hun da ud?» 
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— »Hun var sortklsedt, höj og slank o 
saa havde hun Slör paa.» 

— Meget oplysende. Tak, Du kan gaa. 
Hvem i Alverden kan det vsere t senkte 

jeg, da jeg var bleven alene. Höj, mörk og 
slank! — Martine, Baggers Skjönne? Det var 
jo net — aa Yrövl, hun vogter sig nok; — 
Louise? Nej, hvad skulde ha fört hende 
hertil Bven. Jeg gad ikke gjsette lsengere 
og da nu Roen engang var bleven styrret, 
saa satte jeg mig til at skrive Breve. 

Den folgende Dag efter endt Maneuvre 
meldte min Oppasser at Damen ätter havde 
vseret og sögt mig og tilföjede lian, :|: hun 
lader til at vsere lokaliseret, thi Nöglen som 
jeg havde lagt under Maatten havde hun 
fundet og selv aabnet Dören og saa havde 
Hun efterladt sig en Pakke med Herr Löjt
nantens Adresse. :|: 

Jeg skyndte mig ind paa mit Vserelse 
og fandt Pakken. Jo ganske rigtigt, der stod 
Til Lieutenant H. Krog. Jeg aabnede den 
nysgjerrigt, men vilde nseppe tro mine Öjne. 
Kjserlighedsbreve! Men, det var jo ikke min 
Stil. Jeg tog et Par Bx-eve ud af Pakken og 
lseste: 

Kjöbenbavn den 17 Septb 1885. 
Min egen elskede Pige! 

— -— — — — — — — — O, Du kom, 
Du smilte, Du bragte mit Hjerte til Liv! I 
Sandhed Lykken er ikke Guld, ikke Storhed! 
den er at blive elsket af og at elske en Kvin-
de som Du. I morgon? 

Din 
Hansemand. 

Den 2 Oktober 1885. 
Elskede Charlotte! 

Jeg kommer i Aften. Din egen 
H. K. 

Kjöbenh. den 1 Marts 1886. 
— — — — —• Du skal ikke fortvivle. 

Alt blir nok godt, jeg lover at tale med din 
Fa'r. 

I Hast 
Din 

Hans. 
Jeg kunde ikke bekvemme mig til at 

Isese mere og undrede over hvad jeg skulde 
med de Breve. H. K., Hans K. — livem 
var det? Jeg gik ud, slentrede paa Maa og 
Faa, mödte en Kammerat i livis Selskab jeg 
fordrev Aftenen. Jeg kom sent hjem, plage-
des af urolige Drömme og vaagnede den 
nseste Morgen med en häftig Hovedpine. 
Ikke destomindre var jeg med til Övelse, efter 

hvilken jeg opsögte Bagger, som e j var hjem-
me og derfor först fik fat i henimod sextiden. 

— Mindes Du, hvem som beboede mit 
Vaerelse sidst för mig? spurgte jeg. 

— Jo-o — lad mig se, vendt lidt, var 
det ikke Krag, ham Du ved som fik sin 
Afsked. 

Et Lys gik op for mig, jeg maatte i 
Hastigheden have lsest o for a og skyndte 
mig over paa mit Vserelse for at se om det 
forholdt sig saa. Men hvad ser jeg! Henne 
ved Vinduet sad en sortklsedt Kvinde og 
stirrede op mod Himlen h vor Stjernerne svagt 
begyndte at tindre. 

Ah, t fen k te jeg, der er hun. Hun har 
fundet Dören ulaast og gaaet ind. Men hv ad 
skulde jeg sige til hende? Jeg römmede 
mig — Hm hm! hun rörte sig ikke. 

Jeg gik naermere. 
— De er maaske den Dame, som har 

sögt mig og hvem jeg har _<Eren at se lier? 
Intet, svar; utaalmodig fortsatte jeg. 

— Jeg maa serlig tait tilstaa at jeg fin
der Deres Optrseden meget paafaldende, men 
formoder Deres Naervaerelse her beror paa 
en Fejltagelse. Her er Deres Breve. 

Hun vendte sig om imod mig, og jeg 
blev helt beklemt ved hendes aandsfravserende 
Blik. Og hun sagde: 

— Husker I)u, naar jeg om Aftenen 
sad hos Dig og Du talte til mig om Stjer
nerne, deres Gang, og Du viste mig dem: 
Sirius — Mars — Jupiter — Saturn og 
Karlsvognen, men nej, Du er ond, Du er styg, 
Du elsker mig ikke! 

Og i det samme ilede hun hen og greb 
min Sabel, som stod i en Krog; Situationen 
var mig klar, hvor vilde en slig Sag i 
en Yanvittigs Haand ikke vsere skjsebne-
svanger. 

Förend hun fik draget Klingen greb jeg 
hende om Hsenderne, talte saa mildt til hende 
og förte hende tilbage til Vinduet. Og ätter 
begyndte hun at stirre op paa Himlen. 

Dernsest aabnede jeg Dören, fik Öje paa 
en Soldat og befalede denne at löbe over til 
Löjtnanterne Bagger og Thomsen og bede 
dem komme op til mig strax. 

Do kom, jeg fortalte det passerede og 
Bagger som aldrig lagde Baand paa sine 
Fölelser, lo höjt da Karlsvognen blev nsevnt, 
nikkede til den Ulykkelige og sagde: 

— Ja lille Fröken, kom De med mig 
over paa mit Yserelse, saa skal De se en 
Karlsvogn ! 
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— Stop Bagger! Ingen Raaheder. Jeg 
har ladet jer kalde for at raadspörge jer, 
thi I ser, Noget maa der gjöres. Af Breve ne 
fremgaar tydelig at denne Kvinde maa have 
staaet i Forhold til Krag, men livem er hun. 
I Brevene staar ju kun Charlotte. 

— Spörg hende! — sagde Thomsen. 
Jeg gik hen til hende och spurgte ven-

ligt: 
— Hvad hedder De, hvor bor De? — 

Hvad hedder De mere end Charlotte? 
Hun svarede ikke, hun smilede blot, et 

fjollet Smil. Man maerkede at hun manglede 
jEvne til at fatte hvad der foregik omkring 
hende, at kun nogle svage Minder, som dre-
jede sig om hendes Elsker, var det eneste 
som instinktmsessigt rörte sig i hendes for-
mörkede Sjsel, og vi talede ugenert videre 
om Sagen. 

— Maa ske Oversergent Wahlbeck kan 
hjselpe os paa Sporet — sagde Thomsen. 

Der blev sendt Bud efter ham; han kom 
lidt efter, og da han var bleven sat ind i 
Situationen sagde han: 

— Ja, jeg vil mindes at man fortalte 
Lieutenant Krag var hemmelig forlovet med 
en Fröken Möller, med hvem han fik et 
Barn, hun skulde vsere Datter til en Hand-
lende i St. Kongensgade, umuligt er det jo 
ikke at det er denne Dame her, men han 
havde jo iövrigt saa mango löse Förbindelser. 

— Det er imidlertid et Forsög vserd at 
forhöre sig der, mente Bagger. 

—  . . .  e l l e r  D u  k a n  j o  f ö l g e  h e n d e  
Krog, for ikke at vsekke Opsigt her paa Ka
sernen. 

— Ja, Du har Ret. 
Jeg tog min Kappe paa og sagde der-

nœst til den Ulykkelige: 
— Kom, nu skal vi gaa! 
Hun rörte sig ikke. Hun blev siddende 

uden at forandre en Mine; saa sagde jeg, 
meden jeg klappede hende paa Skulderen. 

Koin Charlotte, vi skal gaa hjom! 
Hun rejste sig hastigt ira Stolon og 

greb min Arm, medens hun saa' sky paa 
mine Kammerater. 

Som et viljelöst Barn lod hun sig före 
og kort efter förstod jeg at vi vare ved Maa-
let for vor Vandring idet hun, efter at vi 
havde drejet om Hjörnet til St. Kongensgade, 
pludselig standsede udenfor en Port og saa' 
paa mig. Jeg ringede paa, og meget, rigtigt, 
liun boede der. 

Hele Familien havde vaeret i Oprör over 

hendes lange Udeblivelse, og efter at jeg 
havde fortalt 0111 hendes Besög paa Kasernen 
og det folgende Optrin, blev jeg af Forael-
drene overöst med Taksigelser. 

Hendes Fader meddelte mig, medens 
hans Stemme lystede af Bevsegelse^at Dat-
teren i god Tro til en ung Officers Löfte r om 
iEgteskab, havde givet denne visse Friheder 
og var bleven frugtsommelig. 

Men da hun maerkede at han ikke 
havde i Sinde at gifte sig med hende, havde 
hun efter Barnets Födsel, syg af Skam og 
Fortvivlelse, mistet Forstanden. 

Det eneste hun nu bröd sig om, var at 
sidde ved Yinduet og vente at Stjernerne 
skulde tindre, inedens hun af og til mum-
lede Lieutenantens Navn. 

Dog havde hun paa sidste Tiden v so rot 
mere rolig og ved at gaa ud med hende 
havde Gjenkendelsen af Omgivelserne mere 
og mere tilbagevendt i hendes Bevisthed, 
hvorfor ogsaa Lfegen ansaa videre Bevogt-
ning unödvaendig, isœrdeleshed som hun helst 
syntes at ville gaa alene. 

Da jeg kom hjem igjen mödte jeg Bag-
ger flöjtende en munter Melodi. 

— Naa Filantrop! Hvad saa? afbröd 
han sig. 

— Naturligvis som jeg havde t sen k t 
mig. Förförelse — Fortvivlelse. Ser Du 
Kay, hun var et Offer for hvad jeg kalder 
den störste, den vajrste Egoisme. .•-» 

Literatur.  
Omstörtning eller utveckling. Blick pä 

senaste årens scoiologiska skrifter 
i svensk öfversättning samt 

deras genljud i nordiska skönliteraturen 
af 

V. A. Ek. 

^ y*id genomläsandet af denna bok erfar 
man den behagliga känslan, att för-

yüßjß fattaren eller kanske snarare författarin
nan — vi lefva ju i signaturernas tidehvarf 
— ansträngt sig att vara opartisk och att 
skipa rättvisa. Hon har starkt framhållit allt, 
hvad hon från sin synpunkt funnit godt och 
aktningsvärdt i sträfvandena hos ett parti, hvars 
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åsigter synbarligen äro henne motbjudande, 
och hon har sökt att göra rättvisa åt en 
mängd yngre författare, hvilka — huru olika 
deras inbördes ståndpunkter än äro — dock 
derutinnan äro lika, att de opponera mot de 
i samhället herskande åsigterna. Då dessa 
författare till följd häraf enligt förf:s åsigt 
ofta misskänts, har hon liksom velat säga 
till det konservativa samhället: »ryck icke 
upp hvetet med ogräset! Det finnes mycket 
i dessa skrifter att taga vara på, och dessa 
författare hafva framför allt haft den förtjän
sten att öppet och oförbehållsamt hafva på
pekat samhällslyten, som det fordras mod 
och sanningskärlek att våga vidröra.» Huru
vida förf. lyckats i sin föresats att vara rätt
vis, torde dock vara tvifvelaktigt. Att hon 
särskildt i ett fall gjort sig skyldig till fel
slut och öfverdrifter, hvilka man skulle tro 
härleda sig af ren illvilja, om icke på 
så många andra ställen förf:s goda afsigter 
låge i öppen dag, skall jag i slutet af denna 
uppsats uppvisa. 

Det är icke företrädesvis den svenska 
literaturen och dess yngste målsmän, som 
Ek i sin broschyr behandlar. Hela förra de
len af boken innehåller en redogörelse för 
och en kritik af fyra till svenskan öfversatta 
arbeten af Spencer, George, Ingersoll och 
Nordan. Denna förra del synes utgöra bo
kens grundval, på hvilken hela den senare 
delen, innehållande kritik af svenska skön
literära alster, är bygd. Det är denna bokens 
grundval, som denna uppsats afser att an
gripa, och jag vill dervid visa, att förf. miss
känt och missuppfattat dessa ofvannämda ut
ländska författare och invecklat sig i mot
sägelser vid framställandet af sina egna åsigter. 

Först vill jag dock reservera mig mot 
förts tämligen lösligt framkastade påstående, 
att »det unga Sverge» tagit så djupt intryck 
af dessa öfversättningar. Hon misskänner de 
yngre författarne, om hon tror, att de endast 
eller hufvudsakligen skulle öst ur dessa källor. 
Med undantag af Spencers bok »Inledning 
till samhällsläran» tror jag icke, att något af 
dessa arbeten spelat en väsentlig roll vid 
bildandet af det unga Sveriges åsigter. Afven 
de, som värkligen äro det unga Sveriges 
fiender, skola, efter hvad jag tror, erkänna, att 
dess medlemmar tillhöra ett flitigt slägte. Och 
det är i allmänhet visst icke öfversättnings-
literaturen, som utgör den vigtigaste ingre
diensen i deras lektyr. Det är intet bevis 
för sanningen af förf:s påstående, att hon 

kan påvisa, det t. ex. Strindberg låtit sina 
diktade personligheter fälla yttranden, hvilka 
till tankeinnehållet äro lika med tankar, utta
lade af Ingersoll. Vore förf. sjelf mera hem
mastadd i den utländska fritänkar- och soci
ala literaturen, skulle hon veta, att man i 
hvarje fråga numera knappast kan komma 
fram med en fullt originel tanke, ja, att 
hvarje bild och vändning snart är utnött. 

Kanske skulle man kunna förklara, hvar-
för förf. valt just dessa öfversättningar. Jag 
tror, att hon gjort det derför, att hon vid kri
tiken af de der uttalade åsigterna kommer i 
ett så ypperligt tillfälle att framställa sina 
egna. Det synes som om detta varit ett af 
hennes hufvudsakliga syftemål. Och härutin-
nan ligger en af bokens förnämsta svagheter. 
Ty att i så många frågor hafva färdiga åsig
ter väcker helt naturligt misstro hos läsaren. 
Det hade icke varit nödvändigt, att förf. i 
alla dessa spörjsmål, om hvilka de utländska 
författarne yttra sig, sjelf hade yttrat sig annat 
än kritiskt. Hon behöfde icke sjelf fram-
trädt med en egen —• efter hvad hon säker
ligen sjelf tror — färdig åsigt. Hon hade 
icke behöft rätta sig efter den allhörda slag
dängan: »de rifva ned utan att hafva något 
att sätta i stället», ty kritik är en i och för 
sig värdefull sak. Den hindrar omogna 
och halffärdiga teorier, som i sig rymma 
och förklara endast hälften af den verklig
het, de afse, att vinna större spridning. 
Icke osannolikt är, att förf. haft lust och be-
hof alt framställa sina personliga åsigter och 
derför valt den kritiska formen. 

Det är som sagdt många spörjsmål, 
hvilka förf. behandlar, och hvilkas lösning 
hon angifver. Ek vet, hur den religiösa 
känslan skall tillfredsställas, hon vet bot för 
det politiska, den sociala frågan behandlas i 
en handvändning, könsfrågans lösning ligger 
der så klar och blank som en spegelis. In
genstädes står förf. undrande och spörjande. 
Man har en känsla af at t stå allvisheten n ära, 
då man läser den lilla broschyren, och man 
bara beklagar, att icke Ek kan taga utveck
lingen om hand. Hon skulle säkerligen taga 
menskligheten vid örat och leda den pä 
den sunda utvecklingens smala väg. 

Vare det dock långt ifrån mig att påstå, 
det förf. på ett tillfredsställande sätt angifvit 
den riktning, hvari utvecklingen bör gå. Hvarje 
frågas lösning är nemligen endast ytligt skiz-
zerad. Skall man tillämpa det sagda på lif-
vet, då står man der. Sådana ytliga förkla-
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ringar och kategoriska uttalanden kan man 
glädja sig åt och nöja sig med, då man allra 
först börjar grubbla öfver missförhållandena 
i lifvet och söka botemedlen derför, men del
tager man i strid för en oller annan saks 
genomgripande, då blir man varse frasens 
otillräcklighet och oduglighet för lifvet. 

Jag vill något granska förf:s uttalande i 
olika frågor. 

Den religiösa frågans lösning angifver 
förf. klart och bestämdt: den ligger i kri sten
domen. Hvad Ek menar med kristendom, 
det specificerar hon icke så noga, men kän
ner sig lugn och glad vid tanken på, att 
»kristendomen har en verldsvälsignande mis
sion.» Så mycket får man vid noggrant 
sammanställande af hennes uttalande på olika 
ställen veta, att kristendomen är en »uppen
barad» religion, hvilken för att begagna hen
nes eget citat efter Spencer »har sitt stöd i 
(let som är bakom verkligheten och alla andra 
fenomen.» Men hur mycket anser hon vara 
väsentligt för kristendomen. Är det bara kär
lekens princip, således endast den etiska si
dan, eller inrymmer hon i det begreppet de 
tre symbola och augsburgiska bekännelsen? 
Anser hon läran om bibelinspirationen och 
försoningen väsentliga beståndsdelar af kristen
domen? Man vet icke. Hur skall man 
tillämpa hennes yttranden på bestående för
hållanden? Hon talar om den lugna utveck
lingens stora fördelar och omstörtningens fa
ror. Hvar går gränsen dem emellan på det 
religiösa området för att hålla oss till det så 
länge? Är det omstörtning att arbeta för 
kristendomsundervisningens borttagande ur 
skolorna, och för statskyrkans afskaffande? Hur 
långt skall man anse, alt menniskoslägtet 
hunnit i moralisk och inlellektuel utveckling? 
Hur pass mycket af nya sanningar skall det 
kunna upptaga? Skall man måntro våga an
taga, att allmänheten voro mogen för ett fak-
ti-skt erkännande af, att sanningen icke kan 
beslutas på ett kyrkomöte, eller är månne 
bibehållandet af augburgiska bekännelser nöd
vändig för allmänhetens andliga normala mat
smältning? Allt detta är frågor, som lifvet 
uppställer, och de lösas icke bara med ett 
löst förordande af kristendomens auktoritet 
och ett framhållande af nödvändigheten af 
mellanformer, halfsanningar och kompromisser. 

När jag talar om förf:s uttalanden i de n 
religiösa frågan, vill jag påpeka en missupp
fattning af Spencer, som hon gjort sig skyl
dig till, en missuppfattning, som har sin 

grund dels i förf:s egna förut fattade åsigter 
och hennes stora beundran för Spencers klara 
framställning och allomfattande och skarpa 
tanke; dels deri, att hon möjligen icke läst 
Spencers större arbeten t. ex. First Prin
ciples. Hon vill nemligen låta förstå, att 
Spencer skulle vara en försvarare af läran 
om en uppenbarad religion. »Klart är», sä
ger hon, »att på antagandet eller förnekandet 
af ett för menniskoforskningen fördoldt och 
okändt område beror möjligheten eller icke 
möjligheten af all u ppenbarad religion.» Detta 
visar tydligen, att hon anser, det Spencers 
uttalanden om religionens betydelse och hans 
lära om det ovetbara, kan begagnas som stöd 
för den åsigten, att menniskoslägtet erhållit 
en särskild uppenbarelse. Med några citat 
hemtade från Spencer sjelf vill jag ådagal ägga, 
hur okritiskt det är att åberopa hans yttran
den om det ovetbara som stöd för denna 
lära. Sid. 161 i svenska öfversättningen af 
Inledning till Samhällsläran säger Spen
cer om religionens utveckling . . . »Och om 
vi vilja se hvarthän lion (utvecklingen på det 
religiösa området) sträfvar, behöfva vi blott 
iakttaga, huru den konkreta bestämdheten af 
det medvetandets innehåll, med hvilket den 
religiösa känslan står i förbindelse, alltjemt 
aftagit, för att kunna draga den slutsatsen, 
att denna konkreta bestämdhet än vidare 
skall aftaga, kvarlemnande ett innehåll, hvar-
för det icke gifves någon fullt motsvarande 
form, men hvilket icke dess mindre är be
ståndande och mäktigt.» Man sammanställe 
detta med Spencers undersökning i första 
delen af First Principles! Han påvisar der 
den innersta kärna, som religion och veten
skap hafva gemensam, den yttersta gränsen 
för vetenskap för tanken, del ovetbara, livar-
vid menniskotanken kan »dröja», som han 
så försigtigt uttalar sig. Och hvad menas 
härmed? Jo, det faktum, att vi icke kunna 
i termer, hämtade från vår egen erfarenhet, 
formulera hela vår erfarenhet. Han påvisar, 
att vårt mest omfattande begrepp är kraftbe
greppet, men bortom detta hafva vi intet. 
Hvad är kraft, hvad är rörelse? Vi veta det 
icke. Vi känna intet genus proximum. Så
lunda: det inre väsentliga i religionen, det är 
erkännandet och förnimmandet af det ovet
bara, men formerna för religionerna, de må 
nu kallas kristendom eller budhaism, skola 
försvinna, fast de möjligen nu äro nödvän
diga. Såsom på så mänga andra områden 
är det halfsanningen, som herskar och som 
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länge har herskat, men det hindrar icke, 
att den såsom andra halfsanningar skall små
ningom utplånas. Hvad säger Spencer om 
gudsbegreppet? (Förf. Ek talar så ofta om gud, 
hvarför jag här vill framhålla hvad S. säger 
om gudsbegreppet, se First Principles § 31). 
Jo, han förklarar, att vårt personlighetsbegrepp 
är alldeles för litet, alldeles för inskränkt för 
att tilldelas den okända orsaken till altets 
uppkomst. Det är nära nog lika torftigt som 
att utrusta gud med fullständig mänsklig 
gestalt. Spencer ser på den kristna religions
formen såsom på alla andra. Den är nuti
dens form för fattandet af det ovetbara. Mer 
är den icke. Förgäfves skall förf. i Spen
cers skrifter söka en sats, der han ger 
kristendomen som uppenbarad religion en un
dantagsställning. Från sin höga uppfattning 
af lifvet och företeelserna blickar han ned 
på de bestående formerna och tänker: de 
skola försvinna som alla andra, men känslan 
af det ovetbara skall stå kvar. Han har ock 
till full evidens visat, att religionsformerna 
endast äro otympliga uttryck för den för dem 
alla gemensamma sanningen. Sid. -il, sv. ö. 
af First Principles säger han: »hvarje religion, 
ehuru den utgår från det tysta antagandet af 
ett mysterium, fortgår dock senare till en lös
ning af detta mysterium, förklarande det der-
med icke vara ett mysterium, öfvergående 
det menskliga förståndet. Men en undersök
ning af de olika lösningar de gifva, uppdagar 
allas deras ohållbarhet.» Tror förf., att detta 
Spencers yttranden icke eger sin tillämplig
het på kristendomen? 

Jag vill tillåta mig att anföra ett citat 
af Spencer, hvilket ännu tydligare ådagalägger, 
hvilken rang inom de andliga utvecklingssta
dierna, han tilldelar tron på en gudomlig 
uppenbarelse. Sid. 88, andradelen af svenska 
öfversättnmgen af Study of Sociology står: 
»Såväl i närvarande tid som i fö rflutna tider, 
inom vårt eget samhälle såväl som inom an
dra samhällen, bedömer man och har bedömt 
offentliga handlingar efter tvenne kriterier — 
ett förmodadt guddomligt godkännande och 
deras förmåga att befordra mensklig lycka. 
Ehuru med civilisationens framsteg den tron 
utvecklar sig, alt det andra kriteriet är jemn-
godt med det första; ehuru följaktligen för
mågan att befordra mensklig lycka kommer 
mera direkt i betraktande, fortfar dock den 
förmodade gudomliga sanktionen, sådan den 
härledes ur den gängse trosläran, att ganska 
allmänt gälla som kriterium. Det orätta i en 

handling fattas såsom bestående i den der 
inneburna olydnaden mot förmodade guddom-
liga bud och icke i dess inre karakter såsom 
förorsakande lidande för andra och för den hand
lande sjelf. Den oundvikliga följden med af-
seende på den samhällsvetenskapliga speku
lationen är denna, att institutioner och hand
lingar bedömas mera efter deras skenbara 
öfverensstämmelse eller icke-öfverensstämmelse 
med den faststälda kulten än efter deras 
syftning att befordra mensklighetens väl.» 
Hvilket sätter Spencer sålunda högst: den 
»förmodade» gudomliga sanktionen eller uti-
litetsprincipen? Och om man ändock skulle 
vara i tvifvelsmål, behöfver man bara läsa 
Data of ethics. Man finner der, hur Spen
cer anser rättvisan vara etisk princip der-
för, att den bäst befordrar den menskliga 
lyckan. 

Hvad jag främst vill opponera mig mot 
af det förf. yttrar på det nationalekonomiska 
området, är det med ovanlig tvärsäkerhet 
framkomna påståendet, att nöden är till stor 
del, om ej till allra största delen, en följd af 
lasten, icke tvärtom. 1 denna fråga är Ek 
Spencers trogna lärjunge. Jag nekar icke, 
att det ligger en frestelse i att tro som förf., 
ty när man sjelf har det bra i verlden, hjel-
per det en att med någorlunda sinnesro be
trakta olyckorna, som öfverallt omgifva en. 
Hon borde dock komma ihåg, att hon här
vidlag står inför en fråga, som är ytterligt 
svår att yttra sig i, och angående hvilken 
vetenskapsmän intaga så afgjordt olika stånd
punkter. Hon säger så lugnt om George och 
Nordau, att de förtiga med tystnad det fak
tum, att en stor, om ej största delen af fat
tigdomen och nöden är förorsakad af lätja, 
slöseri och last. 

Det är mildast ta ladt löjligt, detta yttrande 
af förf. och visar endast, hur alldeles omöj
ligt d et är henne att sälta sig in i en an nan men-
niskas tankegång, och hur föga duglig hon 
derför är till kritisk verksamhet. Om hon 
uppmärksamt läst George's arbete, »Framåt
skridandet och fattigdomen», måste hon hafva 
märkt, hur George fått ögonen på jordräntans 
betydelse, hur han framför allt lägger vigt 
vid naturkraftens roll vid all produktion. 
Kan icke förf. fatta, att detta småningom växt 
sig in i George's hela åskådning och gifvit 
näring åt hans naturliga optimism. Icke för
bigår han med tystnad det faktum, förf. på
pekar; hvarenda rad han skrifvit säger mer 
eller mindre: det är intet faktum; hela hans 
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arbete går ut på att visa motsatsen. Är det 
då någon reson att påstå, att han med tyst
nad förbigår det? 

Likartadt är förhållandet med Nordau. 
Båda dessa hysa olika åsigter med förf. i 
denna punkt; de anse, att nöden hufvudsak-
ligen är orsak till lasten, under det att förf. 
anser, att lasten är orsaken till nöden. 

I denna sin uppfattning stå George och 
Nordau visst icke ensamma, och de hafva 
för många stora vetenskapsmän på sin sida, 
för att Ek skulle kunna krossa dem med 
Spencers auktoritet. Hvar och en, som vill 
vara opartisk, måste medgifva, att frågan är 
outredd och allt för komplicerad för att lösas 
bara med förklarandet, att nöden har sin 
grund i ofullkomligheten, och att allt blir 
bra, om mensklighetens moraliska ståndpunkt 
höj es. 

Förf:s yttrande sid. 78 (det midtersta 
stycket) hedrar hvarken hennes omdömes
kraft eller förmåga och goda vilja att göra 
rättvisa. 

Jag vill tillåta mig att citera detta stycke : 
»På det resultat, till hvilket dessa forsk

ningar (angående frågan, huruvida kampen för 
tillvaron är hårdare nu än förr) komma att leda 
vetenskapsmannen, kommer domen öfver vår 
civilisation att bero. Visa dessa, att nutidens 
kultur ådragit flertalet af menniskoslägtet en svå
rare ekonomisk ställning än förr, då blifva de 
principer, som ledt sista seklets liberala eko
nomiska lagstiftning, dermed utdömda. Skulle 
deremot resultatet bli det motsatta, skulle 
dessa undersökningar komma att ådagalägga, 
att välståndet i vår tid är mera allmänt och 
spridt än någonsin tillförene; — — då bin
det nihilismen, som utdömes. Då komma 
sträfvandena att vända sig icke (ill det nu
varande samhällets omstörtning, utan till be
fordran af dess vidare fullkomning genom 
undanrödjande af ännu vidlådande brister. 
Då kommer domen att lyda: lefve utveck
lingspartiet! ned med omstörtningsmännen!» 

Nu frågar sig en tänkande läsare ovil-
korligen: hvilka äro nihilisterna, och hvilka 
äro de principer, som ledt det sista seklets 
ekonomiska lagstiftning? För besvarandet af 
den förra frågan blickar man helt naturligt 
tillbaka till det af förf. förut sagda, och finner 
då till sin förvåning, att hon behandlar George 
och Nordau. Då hon på andra ställen talar 
om George med stor aktning, och be
skyllning för nihilism i förf:s mun är en svår 
tillvitelse, så kan det icke gerna vara George 

hon menar, men om hon bara menar Nordau, 
så synes det vara litet oegentligt att tala om 
honom såsom parti och i pluralis. Med 
svenskt språkbruk är sådant icke öfverens-
stämmande. De här nihilisterna, som förf. 
talar om, äro några dimfigurer, det är på väggen 
målade djeflar, som förf. af basar. Princi
perna, som ledt lagstiftningen, vet läsaren 
heller intet om. Förf. visar sig här hysa 
underliga tankar om utvecklingen. Hvarför 
ropar hon: lefve utvecklingspartiet! endast i 
senare fallet, endast för så vidt som de der 
forskningarna lyckades ådagalägga, att folket 
nu lider mindre nöd än förr? Är det månne 
hennes mening, att samhället icke skulle 
kunna utvecklas till en annan form än en, 
som i hufvudsak liknar den bestående? Om 
nu de principer, som ledt nutidens ekonomi
ska' lagstiftning, teoretiskt utdömdes, är det 
Eks mening, att vi då hals öfver hufvud 
skulle störta oss in på något nytt? Ahnej, 
jag vill icke förutsätta, att hon så missupp
fattar utvecklingens stora betydelse. Men 
hvarför då icke i alla händelser ropa: lefve 
utvecklingspartiet? Om ic ke hela detta stycke 
vore så sammanrafsadt och meningslöst, och 
förf. i allmänhet visat allvarlig önskan att 
vara rättvis, skulle man tro, att hon satt ni
hilismen som motsats till nutidens ekonomi
ska principer i afsigt att misskreditera alla 
andra åsigter. Man får väl hoppas, att det 
hela är — en afsigtslöst tillkommen, me
ningslös fras. 

Ganska egendomligt är att iakttaga den 
ställning, förf. intager i könsfrågan. Man blir 
så förvånad öfver lionnes ytterlighet, att man 
ovilkorligen säger: »nej, nu måtte jag icke 
förstå henne. Jag måste läst fel. Det måtte 
vara ett citat, fast jag icke märkt det. Det 
är väl någon sådan der omstörtningsherre, 
som hon afbasar. 1 b etraktande af formen 
skulle jag tro, att det vore Nordau, men in
nehållet stämmer icke med hans åsigter. 
»Rösten är Jakobs, men händerna äro Esaus.» 
Nej, det är verkligen hon sjelf, och vid när
mare eftertanke utbrister man: »det är evigt 
kvinligt», »og som det staar hos en aglet 
forfatter: das ewig weibliche zieht uns an.» 
Hon utropar: »antingen ett öppet erkännande 
af den monogomiska principens företräde och 
förbindande kraf och ett allvarligt bemödande 
att lefva i enlighet med denna princip, eller 
ock en öppet erkänd återgång till forna ti
ders polygomiska samhällsskick!» Se der, 
på det området får man icke taga hän-
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syn till de naturliga förhållandena och hop
pas på en långsam utveckling, och ändå har 
hon, sid. 116, öppet och oförbehållsamt sagt, att 
krafvet på sedlighet å mannens sida är så 
nytt och så stort. Jag kan icke neka mig 
nöjet att citera henne: »Harmoniskt begåf-
vade, under lyckliga omständigheter lefvande 
personer, t. ex. många högre klassens kvinnor, 
hafva svårt att inse, hvilket jättesteg framåt 
sedlighetspartiet står i begrepp alt taga, då 
det kräfver uppfyllelsen af kristendomens 
sedelag: lika sträng moral för man och 
kvinna. Dessa menniskor, som hittills trott 
på verkligheten af samhällets skenfagra mo
ralitet, vilja nu icke medgifva männen någon 
prutmån på sedlighetsidealet och finna det 
oerhördt, då författare öppet kräfva, hvad 
förut tyst medgifvits eller öfverskylts. Detta 
är korttänkt. Nutidens sedliga reformkraf 
innebär i sjelfva verket en revolution framåt. 
Samhället befinner sig i en kris, hvars be
tydelse knapt kan öfverskattas. » Man är 
glad öfver, att förf. i det hänseendet icke är 
så der korttänkt, en glädje» som dock i be
tydlig mån minskas, då man finner, hur hon 
i nästa ögonblick slår sig sjelf på munnen. 

Hvad är orsaken till ett dylikt prat 
fram och tillbaka? Hur skall sådant kunna 
förklaras? Jag tror, att förklaringen helt enkelt 
ligger deri, att förf. utan att sjelf kunna lemna 
något värderikare bidrag till frågans lösning, dock 
har ett starkt behof alt yttra sig. Hon ha
tar den djuriska lustan, den enbara driften 
hos mannen, hvilken förorsakar honom och 
olaliga kvinnor så mycket lidande, och hon 
ser sjelf hela framtidens princip vara mono
gami ; men å andra sidan anar hon sig till 
de svårigheter, som utvecklingen liar att öf-
vervinna. Sid. 116 ser hon svårigheterna, 
talar Spencers, utvecklingens, sanningens 
språk, men sid 121 tar hennes känsla öfver-
liand och på äkta Nordauskt manér utbrister 
hon: »enten — eller», och intager just den der 
ovetenskapliga ståndpunkten, som hon sjelf 
fördömer. 

Det. vore nog mycket att säga om förf:s 
säkra sätt och ton, men osäkra hållning 
i flere andra frågor (t. ex. frågan om men-
niskans fria vilja, vid hvars behandlande hon 
affärdar determinismen i en handvändning, och 
frågan om eganderätten, om hvilken hon 
yttrar, att hon som ett axiom antager, att 
den icke kan afskaffas, fast hon villigt rned-
gifver, att den ofta är summa injuria). Men 
det sagda må vara nog för att visa, hur illa 

rustad förf. varit vid det värf, hon åtagit sig: 
att visa vägen i de stora frågorna, och hur 
föga frigjord från partiståndpunkt, hon visat 
sig vara genom förhastade orättvisa omdömen. 

Jag vill nu påvisa ett par genomgående 
fel, som förf. gjort sig skyldig till. Då bo
ken heter »Omstörtning eller utveckling», hade 
det varit hennes ovilkorliga pligt att söka ut
reda dessa begrepp. Det gifves endast ett 
citat från Spencer, som något antyder, 
hvari skilnaden mellan dem skulle bestå. 
Man får nu hufvudsakligen det intryck, att 
förf. betraktar alla förslag som omstörtande, 
hvilka hon sjelf tror icke vara egnade att höja 
menskligheten. Hon ger alla dessa mycket 
fula och stygga namn, såsom revolutionära, 
nihilistiska, samhällsomstörtande och dylika, 
men gränsen mellan en nu genomförbar re
form och en sådan som endast genom en 
reaktion medförande revolution kan sättas 
i verket, angifver hon aldrig. 

Jag tror, att förf. öfverdrifver framhål
landet af Spencers kompromisspolitik. Denne 
lär oss att sätta våra fordringar högt, men 
att hafva små förväntningar. Han har aldrig 
velat, att individen skall hålla inne med sina 
innersta tankar och åsigter, och han anser, 
att ett direkt kraftigt uttalande af dem har 
stor betydelse. I slutorden af Study of 
Scoiology påpekar han detta, äfvensom i § 34 
af First Principles, hvilken är synnerligen 
klar och bestämd i detta fall. Han säger 
der bland annat: »Hvem helst som tvekar 
att uttala, hvad han anser som den högsta 
sanningen, af fruktan att denna sanning är 
allt för långt före sin tid, kan stilla sina far
hågor genom att betrakta sina handlingar 
från opersonlig synpunkt. Må han göra klart 
för sig den omständigheten, att allmänna 
opinionen är den agentur, hvarigenom folk
karaktären afpassar yttre anordningar efter 
sin egen beskaffenhet; att hans egen opinion 
med full rätt utgör en del af denna agentur 
— utgör en kraftenhet, som tillsammans med 
andra dylika enheter bildar den allmänna 
kraft, hvarigenom samhällsförändringar ut
föras — och han skall inse sin rätt och 
pligt att gifva fullt uttryck åt sin innersta 
öfvertygelse; låtande den fritt fram bringa hvad 
den kan.» Förf. har endast tagit med de 
sidor af Spencer, som tilltala henne. Afven 
om förf. kunde anföra tusen citat af Spen
cer, som bevisa, att han tror, det den sociala 
utvecklingen allt fortfarande kommer att gå 
lika långsamt som hittills, så är detta intet 
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bevis, att det är så. De sista årtiondenas 
utveckling är fabelaktigt snabb. Vår historie-
skrifvare Geijer, som hade en så öppen blick 
för historiska förhållanden, fälde det pessi
mistiska yttrandet, att han icke trodde, att 
folket någonsin skulle kunna lära mer än 
skrifva och läsa samt inhemta nödtorftig 
kristendomskunskap. Hur har icke verklig
heten slagil honom på fingrarna? Bäst der-
för att icke yttra sig så tvärsäkert! 

Genom sin kritik af Nordan har förf. 
inlagt mycken förtjenst genom alt påpeka 
felslut och öfverdrifter, som han gör sig 
skyldig till, men hon har icke lyckats vara 
sin föresats trogen; hon har varit orättvis. 
Hon tycker icke om hans skrifsätt. Och det 
är något så äkta kvinligt i det sätt, hvarpå 
hennes ovilja kommer till orda. H varför kal
lar hon honom pessimist oupphörligen? Hvad 
menas med pessimist och optimist? Om 
en person tror, att hans egna ideal nu 
eller mycket snart kunna förverkligas, så bör 
väl han kallas optimist, under det att den 
som tror, att det efter hans mening goda 
håller på alt förkväfvas och dödas, bör näm
nas pessimist. 

Man får det intryck, alt förf. stämplar 
Nordan som pessimist, derför att han icke 
har samma ideal som hon, och det är ju me
ningslöst. Nordau yttrar sig ungefär på följande 
sätt: hela samhället hvilar på lögner, men 
allmänheten är nu så genomträngd af den nya 
sanningens makt, att det nya, nobla samhälls
skicket snart skall fallfärdigt resa sig. Spen
cer säger: »Vi lefva på halfsanningar, hvilka 
småningom skola efterföljas af nya halfsan
ningar, och allt hvad vi kunna prestera är 
endast halfsanningar, ty den sanna verklig
heten, den kunna vi i vår uppfattning endast 
småningom närma oss. Jag frågar härvid 
icke: »hvem har rätt?» utan: »livem ärmest 
optimistisk?» 

Det är endast på en punkt, jag anser 
det vara af nöden att uppträda gent emot 
Ek med afseende på hvad hon säger om 
svenska författare. Det är slutklämmen sid. 
158—159. Hon frågar först: hurudan är 
Unga Sveriges ställning, till dagens brännande 
frågor, då det bedömes enligt senaste yttrin
gar af partiets mest begåfvade och impulsive 
representant? Så får man då veta, att Strind
berg på alla områden är omstörtningsman, 
hvarefter utan vidare dragés den slutsatsen: 
hela det Unga Sverige vill omstörtning. Hvem 
ger förf. lof att bedöma det Unga Sverige 

efter Strindberg? Hon har dertill lika litet 
rätt, som man har rätt att bedöma liela 
kvinnorörelsen efter uttalanden af friherrin nan 
Adlersparre. Förf. har så mycket mindre 
skäl dertill, som i revyerna af 1885 och 
1886, det enda organ, som stått till det 
Unga Sveriges förfogande, de skarpaste uttal-
landen mot Strindberg finnas, äfven om å 
andra sidan andra författare varit oförhindrade 
att gifva luft åt sin beundran. Herr Gustaf 
af Geijerstam skref en skarp artikel mot 
Aug. Strindbergs sista del af »Giftas» i »Da
gens Nyheter», i hvilken han just visade, 
att den senare delen, som är polygamisk, 
slår den förra, som är nionogamisk, på mun
nen. Men allt hvad från Unga Sveriges 
sida framkommit af klar bestämd opposition 
mot Strindberg, det har systematiskt tegats 
ned eller förlöjligats. * 

Eks sätt att gå tillväga är nästan för 
vanligt och allmänt tillgripet för att behöfva 
relateras. Hon visar, att det Unga Sverige 
har berömt Strindberg och sagt, att han är 
snillrik, ett omdöme, hvari hon för öfrigt 
sjelf instämmer, men förtiger, alt det så 
många gånger har öppet förklarat sig hafva 
olika åsigter med honom, oeh icke vilja 
svara för hvad lian skrifver. Hon har sjelf 
visat, att hvad Strindberg säger i dag, mot
säger han i morgon, men hon låter ändå det 
Unga Sverige svara för alltsammans. Trots 
alla protester och kritiker niot Strindberg 
från del Unga Sveriges sida är ett beun
drande yttrande af herr Axel Lund egård henne 
nog (sid. 112) alt säga: »beundran och sym
pati för Strindberg tyckas inom del Unga 
Sveriges läger vara i ständigt stigande.» 

Skall man nu kunna tro, att den per
son, som gör sådana slutledningar på den 
punkten, har ledts af ett allvarligt bem ödande 

* T. ex. i Stockholms Dagblad, livars recensent 
om författaren till denna uppsats och Robinson, 
hvilka kritiserat dem i 1885 års Revy, faller det 
yttrandet, att vi „hade speit röfvare i första akten 
och ville nn spela prester i den andra." Att re
censenten antingen icke kände till Robinsons före
gåenden eller fann det bäst att låtsa, som om han 
icke gjorde det, det kan ju forlåtas honom, ty, att 
döma efter lians uppsats, får man troligen icke hafva 
för stora fordringar på hans literära kunskaper eller 
moral, utan ansvaret faller på redaktionen, livarost 
herr Emst Beckman då satt som redaktionssekrete -
rare. Det kunde icke varit honom eller redaktör 
Montan obekant, hvilken îoll Robinson spelat i den 
svenska kritiska literaturen, och det hade derför 
varit deras pligt att icke låta en „efter hvad de 
sjelfva visste" fulllständigt. grundlös smädelse inflyta. 
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att göra rättvisa. Nej, utan att sjelf märka 
det, har hon låtit sin önskan att i den all
männa meningen skada oeh misskreditera det 
Unga Sverige taga öfverhand. Härutaf har 
hennes slutsats varit dikterad. Hon kunde 
lika gerna skrifvit den i början som i slutet, 
ty den hade kommit med, hvilken bevis
föring förf. än haft. Detta hennes tillvägagå
ende måste stämplas som ett litterärt brott. 

Karl af Oeijerstam. 

När och Fjärran. 
Kvinnans inväljande i fattigvârdsstyrelsc och 

skolråd. Som bokant har vid riksdagen fråga väckts 
om sådan ändring i gällande lagstiftning, att hinder 
icke må möta för att i kommunala angelägenheter 
röstberättigad kvinna må kunna såväl i stad som på 
landet inväljas till ledamot af skolråd och af fat tig-
vårdsstyrelse, der donna å landet icke icke utgöres 
af kommunalnämnd. I denna fråga har k. m:t, med 
anledning af riksdagens skrifvelse i ämnet, infordrat 
yttranden från länsstyrelserna. K. bfhde i Göteborgs 
och Bohus län har afgifvit följando utlåtande: 

»På de af riksdagen anförda skäl anser Eders 
M:ts befallningshafvande det vara af gagn för sam
hället, om tillfälle genom en förändrad lagstiftning 
bereddes till kvinnas inväljande i fattigvårdsstyrelse 
och skolråd. Hvad särskildt beträffar fattigvårds
styrelse äro åtskilliga af do en sådan styrelse till
hörande åligganden och deribland synnerligen de, 
som röra fattiga barns vård och uppfostran, af be
skaffenhet att väl egna sig för det kvinliga skap-
lynnet samt att mod fördel kunna anförtros kvinlig 
verksamhet. Mod fog torde dock den inskränkning, 
som innefattas i riksdagens skrifvelse angående val
barheten, eller att endast å kommunalstämma röst
berättigad kvinna skulle kunna väljas, knappast an
ses vara lämplig, enär derigonom skulle förhindras 
inväljandet af inånga kvinnor, som för if rågavarande 
uppdrag egdo både håg och fallenhet. Eders K. 
M:ts befhde anser jemväl olämpligt, att kvinna 
skulle, i likhet mod hvad nu tinnes stadgadt om 
man, kunna tvingas deltaga i ofvansagda bestyr, 
hvadan do stadganden, som gälla om skyldighet för 
man att att åtaga sig dylikt bestyr, icke torde böra 
böras gällande i fråga om kvinna. 

Malmö länsstyrelse. Under de senasto årti
ondena hafva kvinnorna inom medelklassen i vårt 
land erhållit en långt mera grundlig bildning än 
tillförene, så att många bland dem äro kompetenta 
att jemte männen deltaga i samhällsarbetet i flere 
riktningar. Det torde således icke vara svårt, allra 
minst i städerna, att finna kvinnor, soni med heder 
fylla en plats i en fattigvårdsstyrelse eller i ett 
skolråd; och tvifvelsutan gifves det många bland 
dem, som önska sig en sådan verksamhet och äro 
i den ställning, att de utan olägenhet kunna offra 
tid och krafter åt t. ex. den i den und. skrifvelsen 
särskildt påpekade detaljen att tillse, det barn, hvil-

kas underhåll åligger fattigvårdssamhället, erhålla 
vård och kristlig uppfostran. Äfvon skolråden to rde 
vara en passande verksamhetskrets för kvinnor, dock 
måhända mindre än fattigvårdsstyrelscrna. 

K. m:ts befallningshafvande kan alltså icke an
nat än biträda de motiv, h varpå riksdagens fram
ställning är fotad och tillstyrker densamma. 

Länsstyrelsen i Vesterås säger i slutet af sitt 
utlåtande — samt E. K. M:ts befallningshaf
vande anser olämpligt, att kvinna skulle kunna mot 
sin vilja åläggas att möjligen med åsidosättande af 
den verksamhet inom hemmet och familjen, hvartill 
hon otvifvelaktigt bäst lämpar sig, öfvertaga kom
munalbestyr, får E. K. M:ts befallningshafvande i 
underdånighet afstyrka ifrågavarande lagförändring. 

Länsstyrelsen i Örebro framhåller bland annat, 
att länsstyrelsen, utan att vilja förneka, att det i 
vårt land gifves kvinnor, hvilka, om befattningen 
såsom ledamot i skolråd eller fattigvårdsstyrelse 
blefve dem uppdragen, skulle med samvetsgrann nit
älskan och framstående skicklighet sköta den samma 
och sålunda framgångsrikt verka i skolans och fat
tigvårdens tjänst, dock anser sig icke kunna annat 
äu afstyrka bifall till riksdagens ifrågavarande an
hållan. 

Länsstyrelsen i Skaraborgs län tillstyrker bifall, 
under förutsättning att fullständiga stadganden om 
vilkoren för rättighet att afsäga sig sådant uppdrag 
meddelas, samt hemställer, huruvida icke ålders
gränsen måtte sättas något lägre än för mannen, 
exempelvis till 55 år, och om icke kroppslig svag
het för henne må anses utgöra sådant förhinder, 
som bör godkännas som skäl för afsägclso. 

Upsala domkapitel har i afgifvet yttrande för
klarat, att domkapitlet icke anser tillräckliga skäl 
vara för handen att tillstyrka don ifrågasatta behö
righeten för kvinna att inväljas i skolråd. 

Domkapitlen i Skara, Strängnäs, Vesterås, Vexiö, 
Göteborg ocli lforn ösand hafva tillstyrkt och endast 
Lunds och Linköpings domkapitel afstyrkt reformen. 
Sist nämnda domkapitel är dock modig nog att föl-
klara sig »icke fru kta några faror af den ifrågasatta 
reformen.» 

En internationell kvinnokongress skall af-
hållas i Washington från den 25 mars till den 1 
april ,1888. Den amerikanska kvinnorösträttsföre
ningen utsänder inbjudningar och anordnar det hela. 
Föreningens korresponderande sekreterare, Rachel 
Foster, har sändt inbjudningar till alla länders 
kvinnoföreningar. 

Uti inbjudan anmodas 0111 att afsända ett visst 
antal representanter till kongressen, samt att inom 
den 15 november meddela namn och adress på 
dem, som utsetts härtill. 

Representanterna erhålla under mötet fritt 
underhåll. 

Med inbjudan följer en skrifvelse, hvilken lyder 
sålunda : 

„Den första allmänna fordran på kvinnors lik
ställighet med män i ekonomiskt, politiskt och soci
alt afseendc, framfördes på ett möte 1848 i Seneca 
Falls, New-York. 

För att högtidlighålla 40-årsdagen af denna 
tilldragelse sammankallas en internationell kvinno
kongress under National Wowem Suffrage Associa
tion's ledning i Albany's operahus, Washington, den 
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25 mars 1888. Vigten af ott dylikt möto är klart 
för en h var. 

Ett tankeutbyte af de stora frågor, livilka för 
närvarande sätter verlden i rörelse, skall väcka nya 
tankar bos kvinnorna, skall öka deras sjelfständig-
hetskänsla och styrka dem i deras samarbete. 

Huru mycket do olika nationernas religioner, 
lagar och seder skilja sig från hvarandra, i en punkt 
äro de dock alla eniga, nämligen i att gifva mannen 
herradömet i stat, kyrka och i hemmet. 

Pä ett intornationelt möte kunna kvinnorna 
hoppas att finna nya och mera verksamma medel, 
att tillförsäkra sig den jcmlikhet och rättvisa, hvil-
ken de så länge och allvarligt kämpat för. Ett dy
likt möte skall göra den sanningen klar för många, 
att. kvinnornas ställning i ett land påverkar deras 
ställning i andra länder. 

Det har mycket talats om ett allmänt brödra
skap, men ännu innerligare och mera bindande bör 
under närvarande förhållanden ett allmänt syster-
skap vara. 

I)e kvinnor, hvilka erkänna, att ett missför
hållande råder mellan deras arbete och aflöning, 
deras pligter och rättigheter, skola snart inse, att 
det är deras politiska vanmakt, hvilken bär skulden 
till missförhållandet. Alla de, hvilka verkat inom 
stora filantropiska företag, komma snart till den öf-
vertygelsen, att så länge kvinnor icke ha samma 
politiska rättigheter som män, så länge skola deras 
uttalanden i sociala frågor vara af riuga vigt. 

Det är likvisst icko meningen, att diskussionen 
på den internationella kongressen skall inskräuka 
sig till frågor, hvilka röra kvinnornas politiska rät
tigheter. 

Inbjudan att sända representanter skall utgå 
till representativa föreningar af do mest olikartade 
grenar af kvinnors verksamhet. 

Literära klubbar, korstnärsföreniugar, nykter
hetsföreningar, arbeterskeföreningar, välgörenhets-, 
missions-, freds- och sedlighetsföreningar, pedago
giska och industriella samfund skola erbjudas samma 
tillfälle som rösträttsföreningarne att låta sig repre
senteras på mötet, hvilket man måste antaga kom
mer att. sa mla ett större antal framstående kvinnor, 
äu man någonsin förr har skådat. 

Kongressen kommer att räcka i åtta dagar. 
Sexton offentliga sektioner ge riklig anledning till 
att framställa de olika faserna i kvinnans arbete 
och framåtskridande i alla riktningar och från alla 
delar af verlden under do sista 40 åren. 

Yi hoppas att. .alla v änner af kvinnofrågan skola 
understödja detta företag." 

Skrifvelséns underskrifter äro: 
May Wright Setoall, Elisabeth Cady Stanton, 

ordförande. arbetskomitéens ordf. 
Ellen H. Sheldon, 

sekreterare. 
Jane II. Spofford, 

kassör. 

• Susan B. Anthong, 
förete vice ordförande. 
Mathilda Jocelyn Ooye, 
andre vice ordförande. 

Ilarhel O. Foster, 
korresponderande sekreterare. 

Kvinliga journalister och redaktörer i 
Amerika. 

Mrs Colby utgifver och redigerar tidningen 
»The Womans Tribune» i staten Nebraska. 

Miss Mary D. Fell är en rikt begåfvad och 

skicklig literatur-rescensent vid »Times Democrat» i 
New-Orleans. 

Miss Lilian Whiting. redaktris för »The Boston 
Traveller», är äfven flera större tidningars Boston-
korrespondent. 

Mrs Sara A. Underwood, en mycket populär 
författarinna, är vid den juridiska tidningen »The 
Open Court» sin mans medredaktör. 

Miss Alice Stone Blackwell, medarbetare i »The 
Womans Journal», är en ung talangfull dotter till 
mrs Lucy Stone och Henry B. Blackwell. 

Miss Grace Saper, känd för sina skarpa redak
tionsartiklar i »The Boston Journal», säger sig vara 
mycket belåten med sin syssla, och tyckes äfven 
ha en äkta medfödd talang derför. 

Miss Estelle M. Hatch ) The »Orace af Kindeaid» 
vid »The Boston Globe», var en af reporterna för 
samma tidning ett år före sitt avancement till 
redaktörsbefattningen. 

Minna Caroline Smit/t, vid The »Boston Ad
vertiser», är en »plucky Western girl», som förut 
varit anstäld vid »Chicago Inter Ocean». Hon har 
atlagt lysande prof på sin journalistiska förmåga. 

Miss Lilian Whiting säger, att nästan alla Ame
rikas kvinliga journalister icke a llenast lemna bidrag 
till de speciella tidningar, vid hvilka de äro an-
stälda, utan äfven skrifva poesi, noveller, lättare 
korrespondenser samt större bokarbeten. 

Boston har följande, framstående kvinliga jour
nalister: inrs Sallie Joy White, A. M. B. Ellis och 
miss Josephine Jenkins, alla vid »Herald;» miss 
Orace Soper vid »The Journal». Miss Minerva 
Caroline Smith, vid »The Advertiser;» och mrs 
Washburn, vid »The Globe». 

Miss Mary L. Booth, redaktris för »Harpes Ba
zar» är känd för sin enorma arbetsförmåga och ut
hållighet. Hennes kontorstimmar ha under de 19 
år under hvilka hon utgifvit tidningen, regelbundet och 
utan afbrott varat från kl. 9 på morgo nen till 4 på e. 
m.; och under hela denna tid har hon ej förr än 
donna sommar, hvilken lion tillbragt i Europa, un
nat sig någon längre semester än två veckor. 

Mrs Louise Knapp, hvars redaktörsbefattning 
vid »The Philadelphia Home Journal» inbringar 
henne 5,000 dollars årligen, sköter sin syssla under 
angenäma förhållanden. Hennes arbetsoffico eller 
kontor har lion förlagt till sitt hem i Camden New 
Jersy, och detsamma är prydt med värdefulla olje
målningar och utsökta växter. Hon har telefonför
bindelse med tidningsredaktionen ijPhiladelphia samt 
med de förnämsta embetsverken och offentliga in -
rättningarno derstädes. 

Uttalanden från den Interiiationela lielso-
vårdskongressen i Wien om barnen i f abrikerna: 
Fabriksindustriens skadliga följder för barn (indivi
der under 18 år) uppenbara sig genom karakteris
tiska formförändringar och försvagning af enstaka 
organ, genom hämmad kroppsutveckling och större 
sjuklighet. Derför synas från hygienisk ståndpunkt 
lagbestämmelser nödvändiga angående arbetstid samt 
särskildt angående nattarbete för åldersklassen mel
lan 14 och 18 år. Barn under 14 år böra holt och 
hållet uteslutas från fabrikör. För kvinnor bör ar
betstiden inskränkas samt nattarbete på grund af 
såväl hygieniska som moraliska skäl förbjudas: 
kvinnor, som ha eget hushåll, böra ha tillräcklig 
arbetspaus för att kunna besörja middagsmåltiden. 
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Efter barnsäng böra kvinnorna under flora veckor 
utestängas från fabriksarbete, men samtidigt bör ge
nom obligatoriskt understöd sörjas för, at t de samma 
under denna tid ej sakna det för si tt uppehälle nöd
vändiga. 

1,200 Imrn sysselsättas i en fabrik i Cohocs i 
Amerika. 

Svenska »Socialdemokraten», om Ibsensfesten 
i Stockholm. En oförgätlig stund var helt visst 
sistlidne lördagsafton för det utsökta sällskap, som 
då trängdes och samlades kring dagens stjerna 
Henrik Ibsen. Der sågs salongsliberalismens blomma, 
»det mesta af livad hufvudstaden eger framstående» 
som de så anspråkslöst skrifva i sina tidningar. 
Och »Folkefienden», den man som »är starkast, när 
han står mest allena», måste fram och tacka hela 
denna af konventionalism drypande öfverklass-skara, 
som aldrig vågar, då det verkligen gäller, slå ett 
slag för don »frisinthet», do med läpparne bekänna: 
han, som hånat så blodigt »den forbandede kompakte 
liberale majoritet» måste stå och höra på deras 
hänförda oli ! och ack !, när hau förklarade att han 
trodde att nutida poesi, filosofi och religion skulle 
dö ut, och att vi nu stode i en afslutningens, icke 
i en nydaningens period. So han fick säga, hvad 
salongsliberalerna eljest rysande skulle vändt sig 
bort ifrån, ty han har ett namn, och det är för dem 
allt! Tänk hvad Ibsen bör ha njutit af det så upp
riktiga bifallet åt hans revolutionära meningar! 

Folkökningen i Frankrike är 1886 har upp
gått till 912,782 personer mot 937,057 år 1881 och 
922,361 år 1885. Folkökningen aftager sålédes. 

Emellertid tilltaga do olagliga barnsbördorua: 
Är 1886 voro de 74,532 mot 70,079 år 1881. 

D:r Julia Brinck, som i sommar gifvit en 
gymnastikkurs i Helsingborg åt en så talrik mängd 
patienter, att hon ej kunnat mottaga flero anmälda, 
liar rest tillbaka till London, hvarest hon nu kom
mer att fortsätta don medicinska praktik, som hon 
der i våres begynte. G.-P:n. 

»Mostrar» är namnet på en 2-aktskomedi af 
Emelie Lundberg. Stycket har inlemnats till k. 
teatern. 

Af Alfhild Agrell utkommer till julen on sam
ling humoristiska bondhistorier. 

Lady Brassey, den bekanta engelska skrift-
ställarinnan och resenären, aflod don 14 sept, på 
sin lustjakt Sunbeam och begrofs på sjön. 

Annie Brassey var maka till parlamentsleda
moten, lord Thomas Brassey, samt bodde dels i Lon 
don, dels på makarnes ståtliga gods Normanhurst 
Castle. På 1870-talet företog hon med sin lustjakt 
Sunbeam on verldsomsegling. Hennes fina smak, 
klara uppfattning och litliga sinne för literaturen 
förmådde henne att i skrift skildra donna resa. Bo
ken utkom i slutet af 1870-talot och hade till titel 
»A voyage in the Sunbeam» samt väckte mycket 
uppseendo och finnes öfvorsatt på flore europeiska 
språk. Äfven två andra resor, som hon dels förut, 
dels efteråt gjort till Orienten, finnas beskiifna i ar

betet »Sunshine and storm in the East, or Cruises 
to Cyprus and Constantinople» (1880). Båda dessa 
arbeten finnas öfverflyttade till vårt språk under 
titol »En verldsomsegling mod Sunbeam» och »En 
sjöresa under tropikerna». 

Kristiania polismästare har gifvit befallning 
om att det för framtiden endast får finnas en of
fentlig kvinna på h varje bordell. 

Detta är ett första steg till hela den privile
gierade prostitutionens afskaffando. Enligt hvad 
norska tidningar säga, kommer osedligheten icke a tt 
blifva priviligium och polismyndigheterna skola icke 
ha något med Visitationen att göra. 1 stället för 
att se till, att lagen enligt do priviligierade formerna 
öfvorträdes, skola polismyndigheterna, såväl på detta 
som på andra områden, hädanefter öfvervaka att 
densamma efterföljes och således utöfva lagligt 
kontroll. 

Sundhotsnämden kommer att intaga en lika 
ställning ifråga om de veneriska sjukdomarne. An
tagligen blifva man och kvinna genom dessa åtgär
der likstälda. 

Det anförda lär vara hufvuddragen i den plan, 
hvilken man tänker handla efter vid afskaffandet 
af den priviligierade prostitutionens. 

Huru planen skall genomföras i detalj och hur 
hastigt de olika åtgärderna ändamålsenligt kunna 
följa på hvarandra, är ännu föremål för diskussion 
mellan justitiedepartementet oeh de underordnade 
myndigheterna. 

Sarah Bernhardt har skrifvit ett stycke, »L'e-
pingle», hvari hon själf skall spela hufvudrollen. 

Strindbergs nya skådespel »Fadern» lär, inom 
kort komma att uppföras å Kasinoteatern i Köpen
hamn. Öfvertlyttmng till danska språket verkställes, 
egendomligt nog, af en svensk man, nämligen herr 
Axel Lundegård, hvilken under ett par år varit bo
satt i Köpenhamn som korrespondent till svenska 
tidningar, 
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Till Redaktionen insända tidningar 
och tidskrifter. 

Vor tid, tidskrift for Kristendom och Samfunds-
sporgsmaal, utgifven af Herman Anker, W. Konow och 
Wiggo Ullman. 

N:o 16 innehåller: Om Kants »evige Fred». (Fred
rik Bajer). — Det personlige og det verdenshistoriske. 

(V. U.) 

For frisindet Christeudom. N:o 20 innehåller: 
Pietisterne eller de vakte. 

Svensk Läraretidning. N:o 45 innehåller: För 
dagen : Ingen utbrytning, ingen misshällighet. — Tvänne 
skolmotioner. — Notiser, — Sveriges allmänna folk-
skollärarcförening : En svensk folkuudervisningshistoria. 
— Läseboks frågan. —. in . m. 

Tidskr. Sanniiigsökaren har utsändt sitt 11 häfte, 
innehållande : 

Förnuftets smädande på predikstolen; (Öfvers. af 
ett af de wolfenbüttelska fragmenten). — Tankar om 
arfsynden; af S. L—g. — Den offentliga moralen. — 
Det universella ornet. (Öfvers.) — Något om det reli
giösa lifvet på landsbygden; af Age. — Söndag; af 
Karl N. — En hinduisk legend. — Diverse. 

Nylanide. Häftet 2C in nehåller: Respekt for Hus
moderens arbeicle (af —a). — Alexander Kielland og 
Bjomstjeme Björnson (af Aasta Hausteen). — Dagbog. 
(Red.) — Forskjelligt. 

Kvindeit og Samfundet. N:o 8 innehåller: Slojd-
skoleforstandc r Aksel Mikkelsen: Kvinden som Haand-
vserker. — Annette Jensen: Den unge »blodagtige» 
Slsegt. — Elise Lindberg: H vor findes veltonnet kvin-
deligt Arbejde? Et vellykket Kvindeforetagende. — Op-
fordring til kvindelige nssringsdrivende. — Rcalskoler 
for begge Kjon. — Fra Indiand og Udland (Kvinde-
sagen paa Rigsdagen, kvindelige Studenter i 1887, 
kvindelig Fremskridtsforening, et Arbejderkokken, Dragt-
reform paa Ladegaarden, kjobenhavnske K vinders Er-
hversforhold, Kvindesagen i Ribe, norsk Kvindesags-
forening, Kvindehjemmet i Scheibenhardt i Baden, S0-

ster Therese, en flittig Kvinde, Meddelelser fra Svejts, 
Frankrig, Italien, England og Amerika, Ber miudre-
aarige Kvinder beskyttes mod Förförelse? Kvinder som 
Opfindere, Ivunne Kvinder taale at studere? m. m.). 

Dag-ny. September—Oktober haft. innehåller : Ce
cilia Holmberg. Anna Maria Lenngren och hennes be
tydelse för den nutida qvinnoverlden. — Agnar. Qvin-
noöden. I. — F. S. Ernst Ahlgrens nya arbete. (Fru 
Marianne). — Selma Lagerlöf. På slottsaltanon I. 11. 
Poem. — Robinson. Två presterliga uttalanden i 
qvinnofrågan. Forts, och slut. — St—. Jenny Ros-
sander f. Minnessång. — Esseide. Ett ord om fru 
Lenngrens frändskap med Molière. — Essclde. Före
teelser på scdlighetsfrågans område. P. A. L9vin. 
Elisabeth Grundtvig. — Fredrika-Bremer-Förbundets 
allmänna stipendiefond. Förberedande arbeteD. Prak
tisk välgörenhet. .Federatiouens hjälpkassa. — S—e. 
Motståndare till qvinnorörelsen. En notis. — Hvarjc-
handa i qvinnofrågan. — D rottning Victoria och qvinno
rörelsen. 

Bilagor: 
1. Statistiken och stipendiesaken af Essclde. — 

4.Diskussion öfver Drägtreforinföreningens modeller. 

O 

F R A M Å T  
kostar från 1 Okt. till årets slut endast 

1  krona .  
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PrenumerationsstäUen: alla p,ostanstalter (på postanstalterna endast för hel- ocli halfår) 
inom Sverige, Norge, Finland och Danmark, boklådorna samt å tidskriftens byrå, Göteborg, 
Magasinsgatan 12, öppen måndag, tisdag, torsdag ocli fredag, 5—C e. ni. 

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



Allmänna Iaif-försäkringfsbolagfet 
Med grundkapital, försäkringsfond och fasta maximipremier. 

»hi 

Hufvudkontor: Kungstriidgårdsgatan 2 C, Stockholm. 
Bolagets agenter i Göteborg Uro: 

Herr Hugo Davidsson, Kapten S. Falk, Herr Fredr. Gavuzzl, 
Kyrkogatan 58. Tredje Långgatan 9. Götabergsgatan 8. 

Alingsås, Grébbestad, Kongsbacka 
fil. dir S. E. B. Högman. handl. Axel Lydén. konsul Aron Sva 

Lysekil, Marstrand, Strömstad, Uddevalla, 
kronolänsman N. J. Nielsen. postmästare 0. Montell. handl. W. Sylvandep. handl. C. Sahlberg?. 

Icke att forväxla med Skandinaviska Allmänna Lif-försäkringen. (G. 21298) 

Fru Helena Geijer, 
Kristinelundsgatan 11. 

Rung elf, 
rådman E. Zetterlöff. 

Andra upplagan af 

Kvinnans ställning 
i 

samhället. 
Några inlägg i nutidens sociala spörsmål af 

Clara Smitt. 

Första upplagan slutsåldes under loppet af 

1 manad. (G. 23822 + 1.) 

Dame-
Sundheds-

Ärtikler 
anbefalet af inden- och udenlandske Lseger. Prospektes 
tilsendes mod Postmaerke. 

Fru Hansine Larsen, 
Gammeltoftsgade 18, 

Köpenhavn. K. 

Kvinnoföreningens 

Lånbibliotek, 
Korsgatan 1, 1 tr. upp öppet kl. 9 f. m.—10 o. m. 

„ F r a m å t s "  E x p e d i t i o n  
är flyttad till Magasinsgatan 12, 2 trappor upp, öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 5—6 e. nn. 

„Framåt" kostar från 1 Oktober till årets slut endast 1 krona. 

Kvinnoföreningens Arbetsbyrå 
är flyttad till Magasinsgatan 12, tredje våningen. Öppen hvardagar kl. 12—1 på dagen. 


