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Tredje årgången. 1888. 

Om verldsäskådningar. 
Ett fragment nyaste tyska filosofi. 

Af G. F. Steffen. 

— d . v. s. de, som lefva med det 
s. k. kulturlifvet i någon eller några 

af dess mångfaldiga former — äro mycket 
praktiska, mycket verksamhets-, prat- och 
skriflystna, mycket nervösa menniskor. Och 
ingen skall på frågan »hvartör?» tveka svara, 
att vi äro så, emedan de »yttre omständig
heterna» gjort oss så. Yi lefva icke för ro 
skull uti rundresebiljetternas, telefonernas, 
de telegrafiska tidningskorrespondensernas, 
parlamentarismens, militärismens och den 
sociala frågans tid. Ja, den »sociala frå
gan» är, som bekant, bland mycket annat 
en »magfråga». Och mången, som gerna 
skulle förneka den sociala frågans existens, 
medger dock villigt, att »det är ovanligt 
svårt ta' sig fram nu för tiden». Som andra 
»frågor» lätt-förlora intresse, då »magfrågor» 
(i privat eller samhällelig form) blifvit »brän
nande», är det derför synnerligen naturligt, 

att sanna nutidsbarn medlidsamt rycka på 
axjarne åt personer, som bry sina hufvuden 
med ting, hvilka hafva föga att göra med 
det praktiska lifvet. Den mest opraktiska 
af alla opraktiska funderingar är, som man 
vet, filosofien. Hvarför densamma för när
varande står i djupaste vanrykte, ja, af 
många t. o. m. frånkännes namn, heder och 
värdighet af en vetenskap. I synnerhet är 
den tyska filosofien föremål för många för
ståndiga människors ovilja. 

Som undertecknad håller på sin vär
dighet af modern kulturmänniska, borde 
han väl således göra af bön för att komma 
med prat om ett sådant tema, som »nyaste 
tyska filosofi». Utan att offra en atom af 
min »modernhet» tror jag mig emellertid 
kunna försvara mitt tilltag. 

Vare det mig fjerran försvara eller ens 
tala väl om tysk filosofi, liktydig med tysk 
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skolmetafysik ! Den förtjänar alt ondt man 
sagt, säger och kommer att säga om den. 
Metafysikernas påfvar äro blott obetydligt 
nyttigare och angenämare än religionernas 
Fanatism för ett metafysiskt system är sällan 
mindre kulturvridig än för ett religiöst. Den 
vördnad, bvarmed våra fäder kastade sig i 
stoftet för en »stor filosof», förefaller oss 
barnslig och löjlig. Yi lia ändtligen hunnit 
så långt i skepticism, att vi med sinneslugn 
kunna förnimma livad en mer eller mindre 
skarpsinnig samt mer eller mindre inbilsk 
person behagar tänka resp. fantisera 0111 
»das Ding an sich». Om en person — 
livilket numera just ej alt för ofta inträffar 
— har ett synnerligen starkt behof att bilda 
sig en särskild och enskild föreställning om 
tillvaron eller frånvaron af en »objektiv 
realitet», kommer det mycket sällan därhän, 
att hans trosnit bryter ut i propaganda-
ifver. Det verkar afkylande på vår meta
fysiker att se hundratusentals män med ly
sande framgång arbeta inom alla vetenska
per — obekymrade om »filosofiens» förmåga 
eller oförmåga att bevisa »materians» till
varo. En filosofi, hvilken förgäfves med en 
spindelväfnad af ihåliga fraser söker drapera 
sin vacklande grundval, hvilken — om den 
ej på halfva vägen tar sin tillflykt till ett 
logiskt saltö mortale eller, som likaledes 
regelmässigt varit händelsen, kryper till den 
religiösa trons fötter — med nödvändighet 
ändar i att förgöra sig sjelf och hela till
varon i en enda kolossal själfmotsägelse, 
här upphört att imponera. Man tror ej 
längre derför att det är orimligt; och man 
1er medlidsamt åt arrogansen i det »stora» 
fanfaret: »jag» (filosofi af min egen nåde) 
»kan ej bevisa, att du finns, därför är allt 
bländverk, utom jag själt'» (naturligtvis)! 
eller : »jag kan ej bevisa, att det finnes nå
got utom mina föreställningar, därför är det 
mina föreställningar och intet annat!» Då 
filosofen med en inre själf belåten het, som 
vore värdig en katolsk prelat, jämrar sig 
öfver det mänskliga tänkandets begränsning 
och oförmåga att komma till motsägelsefria 
resultat, misstänker en nutidsmänniska att 
här i första rummet föreligger en våldsam 
generalisation från ifrågavarande »tänkares» 
egen inskränkthet, samt att de filosofiska 
resultatens bakvändhet kanske blott är en 
simpel följd af den filosofiska utgångspunk
tens och forskningsmetodens bakvändhet. 
Alla forskare (utom metafysikerna) veta, att 

man f,,ån falska premisser kommer till falska 
resultat; och det är blott i metafysiken som 
man, då man lyckligt anländt till en ultra-
vansinnig slutsats, principielt behandlar denna 
senare med högaktning samt förklarar »tän
kandet till sin natur behäftadt med själf-
motsägelsens lyte» — i stället för att un
derkasta sin utgångspunkt och metod en 
grundlig kritik. Liksom alkemisten, letar 
metafysikern efter »de visses sten», och om 
han ej, som i äldre tider, rent af ljuger i 
sina medmänniskor, att han fått fatt i den, 
ger han åtminstone den trassliga fantasi-
och tankehärfva, vid hvilken han sist stan
nade, ett vackert namn — t. ex. nu senast : 
»det omedvetna» (Hartmann) eller »det ovet-
bara» (Spencer) — samt rekommenderar 
denna nya upplaga af de vises sten på det 
enträgnaste åt publiken till flitigt bruk, ja, 
förklarar t. o. m. helt frimodigt den, som 
ej har mage att svälja mixturen, för en 
erkeidiot! Den som har behof af det, tager 
naturligtvis för sig — och verlden är väl
signad med ett »populärt» metafysiskt sy
stem mera. Här skulle man kunna invända, 
att jag ju fäktar mot väderkvarnar (filoso
fiens metafysiska väderkvarnar), att det här 
häcklade slaget filosofi är död (fastän Hart
mann och en del »omedvetna» filosofer 
ännu lefva), och att man nu för tiden är 
rätt ense 0111 att låta metafysikens fiasko 
bevisa metafysikens ihålighet — hvarken 
mer eller mindre! —- samt att man med 
filosofi allmänt börjar förstå »Erkenntnis
theorie», vetenskapen 0111 för eställandet och 
tänkandet och — slutligen — att man bör
jat grunda denna vetenskap på sinnesorga
nens fysiologi, på jämförande språkforskning, 
på antropologi och kulturhistoria. Detta är 
otvifvelaktigt riktigt, och det var just hit 
jag ville komma, ehuru jag är öfvertygad 
0111, att vi ännu ej hunnit längre i denna 
filosofiens modernisering än att en erinran 
0111 den gamla styggelsen vore behöflig 
för att gitVa följande framställning nödig 
relief. 

»Filosofiens modernisering» —det måtte 
väl vara något modernt! Jag vore böjd 
anse det för något det modernaste, vi för 
närvarande ega på det intellektuella lifvets 
område. Att se filosofien — som hittills 
visar en skenbart outrotlig benägenhet att 
under hvarje särskild forskares hand stelna 
i ett särskildt »system», hvilket måste accep
teras med hull och hår eller förkastas och 
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ersättas med ett nytt, lika stelnadt, lika 
oantagligt — att se filosofien i skepelse af 
en »exakt» vetenskap, grundad på erfaren
heten, med alla sina hypoteser och hela sin 
slutledningsbyggnad liggande fri och öppen 
för hvarje pä nya erfarenheter grundad kritik 
och i alla sina delar smidigt slutande sig 
till och troget följande erfarenhetsrönen, lik
som en annan »naturvetenskap», att se filo
sofien ändtligen så grundad, att den ej 
längre kunde stelna till system, utan, i lik
het med det pulserande, i ständig rörelse 
varande lifvet, utvidgande, utvecklande sig 
i en beständig ström, allt efter som forsk
ningen tillförde den nya fakta till fö rarbet
ning — det vore ju en skön ersättning för 
de metafysiska luftslotten (hvilkaju enhvar, 
som har behofvet, kan bygga i all enskild
het, blott han i öfrigt uppför sig städadt 
och ej vill påtvinga andra menniskor sina 
privata känslo- och fantasifoster), det vore 
ju rätt modernt! — Att detta filosofiens 
regenerationsarbete för länge sedan börjat, 
veta vi alla. Likaledes att den nya, först 
rent negativt uppträdande riktningen kalla
des (och delvis ännu benämnes) »materia
lism» — egendomligt nog, emedan den nege
rade den metafysiska dogmen om dualismen 
mellan (de mänskliga abstraktionerna) »kraft» 
och »materia». Som det finnes en (påofvan-
nämnda dualism mellan »kraft» och »ma
teria» grundad) materialistisk metafysik af 
samma skrot och korn som den »spirituali-
stiska» eller »idealistiska», har man delvis 
vändt sig från denna terminologi. Emeller
tid är frågan nu — bortsedt från all lik
giltig och, tack vare de metafysiska syste
mens härjningar, i filosofien synnerligt farlig 
terminologi — hur långt har filosofiens 
positiva pånyttfödelsearbete kommit? Hur 
långt har man hunnit i grundläggandet af 
en lifskraft.ig »Erkenntnisstheorie?» Oafsedt 
en ofantlig massa fysiologiska, antropologiska, 
kulturhistoriska, linguistiska o. s. v. förar
beten, nästan ingen h vart — är enligt min 
öfvertygelse det nedslående svaret på denna 
fråga. De »konservativa» äro allt för djupt 
fastkittade i det metafysiska dogmkramet 
för att vara istånd använda detta material 
och bringa vetenskapen framåt; på denna 
sida således verklig oförmåga — »framstegs
männen», de »moderna» åter äro, som jag 
i början af denna uppsats antydde, för myc
ket intagna af en viss fördom mot »filoso
fien» och h af va sina blickar utåt på kräf-

vande politiska och sociala frågor. Dessa —• 
de »moderna» — s kola göra't, men de hafva 
uppenbarligen icke tid ännu, h vil ket icke 
är deras fel, utan ligger i omständigheternas 
natur. 

Det är naturligtvis icke någon tillfällig
het att det filosofiska nybyggnadsarbetet 
gjort de starkaste ansatserna i Bismarcks 
Tyskland. Där det starkaste trycket är, 
alstras det starkaste mottrycket. Samtidigt 
med att Tyskland är det mest reaktionära 
land i Vesteuropa, är det också i många 
stycken det mest moderna. 

Då jag talar om en ny filosofisk rikt
ning i Tyskland, tänker jag icke företrädes
vis på reaktionen bland det stora fädernes
landets professionella och icke professionella 
filosofer m ot dem af Kants efterföljare, som 
visade sin entusiasm för denne kraftfulle, 
och så långt hans vetande räckte, radikale 
tänkare, genom att ånyo köra fast de filo
sofiska kärrorna i metafysikens moras. Det 
är sannt, att «nykantianismen» också är 
ett tidens tecken och ej utan många för-
tjenster. Så mycket synes åtminstone på 
detta håll vunnet, att de olösta, vetandets 
natur och ursprung angående teoretiska spörjs-
mål, hvilkas preciserande ännu förorsakade 
Kant oerhörd möda, nu af hans senaste efter
följare klart och skarpt formuleras — hvar-
med deras förtjenster också upphöra, ty 
något steg till lösning af dessa frågor har 
man, som sagdt, på detta håll ej förmått 
göra. För ett sådant steg få vi nu se oss 
om på annat håll. 

Grunddragen af de t åskådningssätt, som 
jag nu skall söka antyda, »ligga i luften» 
mångenstädes uti det stora fäderneslandet 
— och äfven utanför detsammas gränser. 
Uti Skandinaviens, Rysslands, Tysklands och 
Erankrikes moderna realistiska skönliteratur 
återfinner man den ifrågavarande lifsupp-
fattningen under namnet »determinism»; på 
naturvetenskapernas område kallas hon »dar
winism» ; på historieforskningens och socio
logiens gebit benämnes hon. stundom »ma
terialism» — och går i s törsta allmänhet ut 
på, att alla organiska bildningar (djur, män
niskor eller politiska och sociala institu
tioner) äro produkten af ärftligheter och den 
yttre omgifningen. Vill man lära känna en 
organism och dess utvecklingstendenser, 
kan man aldrig undgå tvånget att vända 
sig till denna organism närmare eller fjär-
mare »förfäder» och »anförvandter» samt 
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till alla de omgifvande företeelser, som möj
ligen kunnat på densamma utöfva ett var
aktigt intryck. Ty allt lit' är rörelse och »ut
veckling», och som en »organism» blott är 
ett specialfall af denna rörelse och »ut
veckling», kan organismen ej korrekt och 
grundligt uppfattas an nat än i samband med 
en viss mängd beslägtad och omgifvande 
utveckling. Den mänskliga anden, intelli
gensen, har man icke ringaste anledning 
betrakta som ett undantag från denna re
gel. Därför blir filosofien — läran om 
iakttagandet och tänkandet, läran om an
dens, om intelligensens lifsfunktioner — 
med nödvändighet underkastad reglerna 
för en vanlig naturvetenskap. Det mänsk
liga tänkandet är produkt af den mänsk
liga tänlcapparaten och de yttre företeel
serna — hvarför en modern, en på den 
naturvetenskapliga forskningsmetoden grun
dad filosofi icke kan inskränka sig till en 
ren formalistisk iakttagelse af tankeopera
tionernas gång (något annat är den »logik», 
filosofien hittills framskjutit som sin första 
och elementära del, icke); utan måste filo
sofien söka lära känna dessa »formers» för 
tänkandet sanna väsen, genom att analy
sera de yttre naturförhållanden och de menni-
skans organ (framför allt sinnesorganen och 
hjernan), som alstrat dessa »former», i hvil-
ka man hittills trott sig kunna upplösa det 
mänskliga tänkandet. Innan filosofien kan 
säga ett jota af varaktigt värde om tänkan
det, måste hon dels vara förtrogen med den 
djuriska och mänskliga »tänkeapparatens» 
uppkomst, utveckling och egendomligheter 
samt dels hafva väl reda på naturen af 
och lagarne för de »yttre företeelser», som, 
sekund efter sekund, oaflåtligt genom år, 
millionerna tryckt sin stämpel på och be
stämt djurens och människans »tänkande.* 
Det är sålunda ej filosofien, som kommer 
före och ordinerar för de andra vetenska
perna; utan tvärt oui, måste filosofien vara 
den sistfödde bland vetenskaperna, måste 
vara det koncentrerade destillätet ur dem 
alla. Att de filosofiska resultaten, i. den mån 
de hinna bildas, sedan måste återverka be
fruktande på de andra vetenskaperna är klart. 
Det är nu tydligt, att ansatserna till en den 
filosofiska vetenskapens pånyttfödelse i mo-

* Märk, att denna forskniiigs-?«eiorf är bindande, 
äfven om man till slut skulle se sig föranlåten mena, 
att »den yttre verlden blott existerar som produkt 
af tänkandet»!! 

dern anda icke blott kunna utgå från sin
nesorganens fysiologi och andra vetenska
per, som syssla med människokroppen' och 
dess funktioner, utan äfven från vetenska
per såsom antropologi, kulturhistoria, socio
logi o. s. v., hvilka handla om människans 
utveckling ur djurriket, 0111 henne s odling, 
om hennes sociala omgifning. 
. Det fragment nyaste tyska filosofi, som 

jag här vill presentera för svenska läsare, 
är ett försök att ur företeelser, hvilka till
höra den politiska ekonomiens gebit, vinna 
inblick i lagarne för och väsendet af det 
tankelifvets fenomen, som man vanligen kal
lar »verldsåskådning». Nationalekonomien 
uppträder sålunda här som hjälp vetenskap 
till en reformerad filosofi — liksom psyko
logi, fysiologi, kulturhistoria o. s. v. kunde 
göra. För hela det »ungaTyskland», d. v. s. 
för det på något af det andliga lifvets om
råde, modernt och revolutionärt sinnade 
Tyskland, är denna idé — att söka orsaken 
till en viss verldsåskådning i vissa det eko
nomiska lifvets former — öfverhufvnd gemen
sam egendom. Den må i olika hufvuden, 
för olika specialister gestalta sig något olika, 
men dess hufvuddrag återfinna vi dock tidt 
och ofta. Den är sålunda ingens privat
egendom, och kan af olika ind ivider utveck
las och uttalas mer eller mindre klart. Bäst 
formulerad fann jag den för snart två år 
sedan i en liten österrikisk månadsskrift, 
af en ung nationalekonom hr Hermann Bahr.* 

Forts. 

Sonett a f A rgensola. 
(Ofvers. från spanskan). 

För Dig, herr Johan, jag bekänna vill, 
Att det af ros och lilja hos fru Clara, 
Som Du beundrar, blott befunnits vara 
Af henne köpt, — ej hörer henne till; 

Dock, hennes skönhet är så mönstergill, 
Att, fastän falsk, den medför största fara., 
En verklig skönhet kan mot den ej svara, 
Hon blir besegrad, måste tiga still. 

O111 denna falska skönhet Dig bedrager? 
Hvad 111er! —• Det gör ju allt i vår natur, 
Ty se på himlen mod sin blå azur 

* Das transcendante Kolrelat der Weltanschau
ungen »von He rmann Bahr. »Deutscho Worte». Mo
natshefte von B. Bernerstorfer. Heft. 8, 9; Wien 
1886. 
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Af blotta luften är ju den ett lager. — 
Ack, hvilken skada ! — dock man ropa kan, 
Att så stor skönhet ej skall vara sann. — 

Sture Gustave Kjellson. 

Det  unga Frankrike .  
Literära silhouetter 

af 

Ola Hansson. 

IV. 

Jean Richepin. 
(Sista artikeln). 

I. 

^ean Kichepins diktning har äfven den 
sina rötter i den bädd, som de senaste 
årtiondenas kulturströmningar aflagrat. 

Den är en art inom den växtfamilj, som dik
tarne framdrifvit under senare hälften af det 
nittonde seklet, en varietet af dekadanstidens 
blomma. Det är, inom denna diktning, i 
synnerhet i en konstteori och i en kvinnotyp, 
i hyilka detta moderna naturel nyanserat sig. 

Kichepin skildrar i sin roman »Braves 
gens» tvenne konstnärer, den ene musiker, 
<ien andre mimiker, hvilka båda tänkt och 
drömt sig till ett ideal inom livar sin konst-
branche, till hvars realiserande de sätta in 
hela sin personlighet och egna hela sitt lif. 

Det fans i deras ungdom en krets af 
artistiska reformatorer, inom hvilken man um
gicks med storslagna planer till en radikal 
omgestaltning af konsten: den bildande kon
sten, musiken, skönliteraturen, — grundad på 
en ny uppfattning af ordens, färgernas och 
tonernas väsen. Sjelfva grundidéen, hvilken 
ikläddes en för hvarje oinvigd temligen meso
potamisk terminologi, var klar och fullgângen 
samt kunde sammanfattas i tvenne hufvud-
punkter: den konst, som mest närmar sig 
fulländningen, är den som bäst ger illusionen 
om lifvet, och för att nä denna konst måste 
man finna de mest syntetiska uttryckssätten. 
Tiden gick, man nyktrade till, kretsen spräng
des, poetämnena blefvo journalister, målare-
adepterna slogos nu om medaljen på salongen, 

och de musici, som drömt så högt och stort 
om framtidsmusiken såsom kronan af al l konst, 
skrefvo operetter och lahitlaha-musik. 

Endast tvenne af de unge männen hade 
blifvit sina ideal trogne och modigt sett de 
vedervärdigheter i ögonen, hvilka alltid bli 
den ensammes lott, hans som går sin egen 
väg. Den ene var musikern Yves, som sv alt 
och slet ut sig men dock höll själen varm 
med sina drömmerier om »la chanson popu
laire»; den andre var ett excentriskt original, 
som med ett artistnamn kallade sig Tombre 
och som led martyrskapet för denna konst, 

; som för honom var det enda heliga i lifvet. 
Han köpte mästerskapet med sitt lif. 

Tombres konstideal genomgick åtskilliga 
' faser. På den tid, då han tillhörde den nyss-

nämda kretsen, sysslade han med en omda
ning af skådespelarkonsten. Textens versar 
skulle sjungas monotont, »liksom en melopé, 
öfver hvilken skådespelaren hade att brodera 
variationer i ställningar och åtbörder, inläg
gande i dessa understrykningar en fullständig 
karaktärsanalys, hvaraf syntesen skulle gifvas 
genom det monotona föredraget samt genom 
ett efter den framstälda personligheten veten
skapligt afpassadt fysionomispel». Då den 
unge entusiasten, hvars rent yttre apparition 
genom omåttlig längd och magerhet redan i 
och för sig väckte löje, första gången i egen 
person realiserar denna teori på scenen, vin
ner han naturligtvis en storartad succés 
de rire. 

Den misslyckade konstnären kastas nu 
handlöst verlden rundt, och i Amerika er hål
ler hans omdaningslust ett nytt fält och en 
ny rigtning. Han kommer plötsligt under
fund med, att mimiken är kvintessensen af 
all konst, och efter återkomsten till Paris 
griper han sig an med att omgestalta den 
franska pantomimen. Med entusiasm och hård
nackad flit arbetar han sig in i sin nya teori 
samt omsätter till slut denna i en pantomim 
i den nya genren: »L'âme de Pierrot». Hans 
Pierrot är icke den traditionella cirkus-Pierrot 
med sin släta hufvudmask, utan en Pierrot 
med skägg och hår, grå af ålder, en hundra-
åring, ett slags kung Lear i Pierrotskepnad, 
med hvita hårtofsar, med ögon vanvettiga af 
skräck, kärlek och extas, med gester som röja 
ledan vid att lefva och törsten efter att dö. 
Hans stycke är ett verkligt drama i panto
mimens form, »un drame psychologique et 
macabre». Tombre spelar sjelf Pierrot. Han 
utför hela monologen på mimisk väg, verk-
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ställer langa utredningar af sitt eget inre 
genom att tvinga sitt ansigte att i dess rörel
ser, dess liniespel omsätta känslans och tan
kens flvgtigaste skiftningar. Salongens ele
ganta plebs finner det hela ytterst osmakligt 
och tråkigt. 

Tombre går emellertid vidare i sin mimi
ska konst. En ny faktor har nu kommit t ill: 
Tombre är alkoholist. Han har bildat sig 
en hel teori om alkoholen såsom artistiskt 
stimulum. Då han druckit några glas fif 
vätskan, är det honom som om en magisk 
lampa tändes inne i hans hufvud. Alkoho
lens ande inblåser lif i hans konstskapelser. 
Det är alkoholen som gör hans följeslagerska 
Georgette från en kälkborgerlig medelmåtta 
till ett geni i Tombresk mimik, ty det är 
alkoholen som närmat henne till honom, gjort 
henne seende, kommit henne att älska honom 
och hans konstideal, h vilket förut för henne 
varit en gåta och ett vanvett. »Vi drucko 
i sällskap. Alkoholen hade föiiofvat oss. 
Alkoholen förenade oss. Alkoholen öppnade 
för oss snillets alla härligheter». 

Konsten och alkoholen: det är allt för 
Tombre. För honom existerar intet annat. 
De två äro lifvets herrar. »Den (konsten) är 
som alkoholen! En herre som icke släpper 
en ! Och som vill lefva, kosta hvad det vill, 
och som tvingar en att lefva! Ty varelserna 
dö, tingen dö, allt dör, men konsten, hon vill 
icke och bör icke dö». 

Det är dessa tvenne passioner, som sli
tas om Tombre, förbränna hans fantasi, härja 
hans själ. Det är de som slutligen oemot
ståndligt som tvenne starka elektriska ström
mar störta samman, liksom i en bländande blixt, 
i hans konsts mästerverk : »fe delirium tremens 
mimé». Idéen har sprungit fram ur hans 
hufvud, plötsligt och fullgången, en gång då 
han grimaserade på en krog i New-York för 
att få en smula bröd t ill Georgettes lilla pojke. 
Det var all pantomim i sammandrag, den abso
luta konsten, det yttersta han kunde nå af 
sin teori. »Et tout l'alcool incarné lâ-dedans. 
Toute l'humanité moderne, nervosêe, martyri
sée, diabolisée, emparadisée par cet alcool qui 
est son Dieu». 

Han kallar detta sitt konstverk »Happy 
zigzags». Det är en Edgar Poesk dikt om
satt i tableau-vivant ; — ett modernt Medusa-
hufvud, måladt af en dekadansens mästare, 
hemskt som dårens skelande blick, storslaget 
skönt i sin gräslighet; -— du vrider dig i vånda 
för att slita din blick ifrån det, men çlen är 

som limmad fast vid detta stora gröna ske
lande öga, ur h vilket en tjusning strömmar 
in i dig som du känner isa genom märg och 
ben, tills vanvettet fladdrar ikring ditt huf
vud med flädermössvingar och du skrattar i 
kramp. 

»Långsamt höjde sig den svarta ridån». 
Scenen förestälde en gård, kringsluten 

af h vita väggar, med rätvinkliga hörn. Der 
fans icke något som helst som kunde erbjuda 
fäste för blicken, icke en skugga, icke min
sta ting. Det var en fullkomlig nakenhet. 
Der var så att säga tomhet mellan murarne. 
Och i denna tomhet ett tyst rinnande af en 
kall dager, en duk af elektriskt ljus, på sam
ma gång bländande och dufvet. 

En liksång hade börjat spelas. 
Afpassande sina rörelser efter denna rytm, 

klättrade tvenne clowner, eller snarare tvenne 
gnomer, öfver murens krön. Deras kroppar 
voro liksom stöpta i svart trikå. Fötterna, 
händerna, halsen och ansigtet voro gröna, 
liksom den mask, hvari hufvudet var helt 
och hållet inhöljdt och som liknade en slät 
hufvudskål. Alltjemt följande musikens takt, 
lät den ene, med onaturligt förvridna lemmar, 
som om han vore af kautschuk, sig glida 
långs väggen, tycktes klättra på denna, sno
ende sig som en mångfotad insekt, medan 
den andre, hopkrupen som ett klot, syntes 
rulla sakta ned från höjden, hållande sig fast 
med en enda arm, som småningom slaknade. 
1 samma ögonblick som ett intensivt slag på 
messingstallrikarne afbröt musiken, nådde den 
förste till foten af muren och klibbade sig 
utmed denna i en förvriden kroppsställning 
i zigzagform, medan den andre tillplattades 
längs marken med ett ljud som af en våt 
trasa. Den ene väckte tanken på en tusen-
foting, skuren i tre bitar genom en pisksläng, 
den andre på en jättelik vägglus, som fallit 
ned från taket. 

Derefter började de, utan att röra sig, 
mumla en melodi, som orkestern ackompag-
nerade pianissimo. De sjöngo: 

We are the happy zigzags, 
Happy, happy, happy zigzags. 
From the brandy moon we came, 
From the brandy moon we came, 
"VVe a re the happy . . . 

Nytt slag på messingstallrikarne. Ny 
vridning på kropparne, i h vilken de ögon
blickligen gjorde sig orörliga. 
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Härunder hade en omåttligt lång och 
mager skepnad skrefvat öfver muren och stält 
sig upprätt mellan dem. 

Det var icke en clown, denne. Han 
hade hvarken trikå eller mask eller grön på-
metning eller något som helst artificielt. 
Och dock var han tusen gånger mera för
färande än de andra. Han blef spöklik just 
genom sin påtagliga verklighet. Han var klädd 
i byxor och rock, båda trådnötta, utan en 
tillstymmelse till linne någonstädes. Man 
kände, att det var blotta och bara kroppen 
under hans hermetiskt tillknäpta drägt och 
att denna kropp nästan var ett skelett. Ur 
de alltför korta ärmarne framstucko de kno
tiga händerna, med hopkrumpna handleder, 
röda som af köld. Halsen, full af senor, såg 
ut som ett bylte illa sammanknutna tåg, fär
diga att brista under tyngden af det darrande 
hufvudet. Detta hufvud i all synnerhet var 
niskligt. Giesa hårtestar stodo som repad 
tråd, och mellan dem blänkte en skallig 
hjessyta, liksom om man lösryckt dem fläck
vis. De hängande öronen, de utskjutande 
kindknotorna, färgade med en sjuklig rodnad, 
de insjunkna kinderna, den blyaktiga hudfär
gen svettades tvinsot. Näsan, med hopknipna 
vingar, utstående brosk och gulaktig rygg, 
var på spetsen utsirad med en violettfärgad 
fläck, liknande en spritlåga. Inne på djupet 
af deras hålor kunde man nätt och jemt 
skymta ögonen, livilka dock glödde af feber, 
under tunga lock, i hvilka man anade stän
diga hufvudsmärtor. Munnen slutligen, hvil-
ken skäggets amerikanska snitt lemnade blot
tad, munnen med dess bittra ryckning i mun
giporna förvreds och skälfde i en dåres 
spasmer. 

Och det var i sjelfva verket en dåre, 
som man hade framför sig, en dåre, som va r 
nära att få ett anfall, af delirium tremens och 
som stred mot de sig närmande synerna och 
som sökte kväfva detta anfall som steg åt 
hans hjerna. Det var sjelfva alkoholismen 
förkroppsligad. Och denne stackare sjöng nu 
med de tvenne andre, eller snarare ansträngde 
sig för att sjunga, rörande läpparne utan att 
kunna uttala en stafvelse, flämtande med sina 
förbrända lungor utan att kunna få fram ett 
ljud. Och äfven han upprepade på detta 
sätt att han var en happy zigzag, en lycklig 
zigzag, happy, happy, happy, och att han kom 
from the brandy moon, från bränvinsmånen. 

We are the happy zigzags, 
Happy, happy, happy  

Och vid messingstallrikarnes skrammel, 
medan de båda clownerna slutade i underliga 
ställningar, gjorde han sig orörlig i en smärt
sam sammandragning af hela sin krampaktigt 
förvridna kropp och sitt onaturligt förvrängda 
ansigte, som om han förstenades inför hallu-
cinationssynerna. 

Och hvarje gång lopp en lång rysning-
af skräck genom salen. Rytmen ökades, 
ställningarna blefvo allt mera vexlande, plöts
liga, som i en dödsdans. Den långsamma 
melodien började löpa allt snabbare, yrde och 
svängde och störtade sig slutligen, alltjemt 
en liksång, i en ursinnig ringdans, som de 
båda clownerna gnällde fram med en gäll 
röst. Grimaserna blefvo våldsamma. Kropparne 
förvredos som i fallandesot. Och publiken, till 
en början stum, flämtande, rycktes in i detta 
växande ursinne, smittades af det, hetsade 
upp sig med desse upphetsade, stegrade sig 
under dessa knytnäfslag af skräck, hvilka 
nu piskade hårda som hagel. Vid den 
helvetiska refrängen från messingstallrikarniä-
utstötte kvinnorna ett enda hest skri och dolde 
snyftande ansigtet i händerna. Andra skrat
tade med ett sjukligt skratt. Några svim
made, fingo nervattacker. Och männen, ra
sande, svängande sina käppar, ropade: 

»Nog! Nog!» Forts. 

Utdrag ur den katolske prestens 
Félicité Robert de la Mennais 

arbete: En troendes ord. 
Den som frågar : hvad är rättvisan värd ? 

ohelgar i sitt hjerta rättvisan; och den, som 
uträknar hvad friheten kostar, afsäger sig i 
sitt hjerta friheten. 

Om det på jorden gifves något stort, så 
är det ett folks fasta beslut, ett folk, som 
vandrar inför Guds anlete utan att ett ögon
blick tröttna i eröfrandet af sina rättigheter, 
hvilka de af Gud erhållit; som hvarken räk
nar sina sår, sina oroliga dagar eller sömn
lösa nätter, utan säger till sig sjelf: Hvad 
betyder det? Rättvisan och friheten förtjena 
ännu större ansträngningar. 
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Hvem trängde sig Irring Herren för att 
förnimma Hans ord? 

kolket. 
Hvem följde honom till berget och. i 

ödemarken? 
Folket. 
Hvem utbredde sina kläder och strödde 

palmer på hans väg och ropade Hosianna 
vid hans intåg i Jerusalem? 

Folket. 
Hvem harmades öfver sjuka, som han 

botade på sabbaten? 
De skriftlärde och fariseer. 
Hvem frågade honom svekfullt och stälde 

snaror att förderfva honom? 
De skriftlärde och fariseer. 
Hvem sade om honom: han är besatt? 

Hvem kallade honom en vällusting och en 
fikare efter nöjen? 

De skriftlärde och fariseer. 
Hvem behandlade honom som en upp-

rorsmakare och hädare? Hvem sammansvor 
sig att döda honom? Hvem korsfäste Honom 
på afrättsplatsen mellan tvenne röfvare? 

De skriftlärde och fariseer, 
lagens lärare, konungen och hans hof-

män, ståthållaren och öfverstepresterna. 
Deras hycklande list bedrog folket, de 

retade det att fordra hans död, som hade be
spisat det i ödemarken med sju bröd, som 
hade återgifvit de sjuke helsan, de blinde 
synen, de döfve hörseln och de lame bruket 
af sina lemmar. 

Men Jesus säg, att man hade förfört 
detta folk, så som ormen förförde kvinnan, 
och han bad sin fader och sade : Fader, förlåt 
dem, ty de veta icke hvad de göra. 

Och likväl har Fadern efter aderton 
hundra år icke förlåtit dem. De bära ännu 
skulden med sig öfver hela jorden, och öfver 
hela jorden är slafven tvungen att böja sig 
för att se dem. 

Jesu Kristi förbarmande känner intet 
undantag. Han är kommen i verlden för att 
förlossa, ej några menniskor, utan alla; han 
har för enhvar haft en droppa blod. 

Men de små, de svaga, de låga, de fat
tiga, alla, som lida, har han framför edit 
älskat. 

Hans iijerta slog vid folkets hjerta och 
folkets hjerta slog vid hans hjerta. 

Det är vid Jesu Kristi hjerta, som de 
sjuka folken skola lifvas på nytt, och de 
förtryckta folken erhålla kraft att befria 
sig. 

Ye dem, som aflägsna sig från honom! 
Deras olycka kan ej hjelpas, och deras träl-
dom är evig. 

Literatur ,  
Henrik Iljsen. 
1828—1888. 

Et literärt livsbillede af Henrik Jceger. 
(ryldendalske boghandels forl ag, Köbenh avn. 

Det foreliggende arbejde, der blev bebu-
det som festskrift til Ibsens sextiårige föd
selsdag, vilde uden tvivl have gjort större 
virkning, hvis det var kommet til selve höj-
tidsdagen. 

Når undtages en del mindre kendte data, 
bringer forfatteren egentlig ikke noget, som 
yderligere kan bidrage til Ibsens karakteristik, 
hvilken, som bekendt, Georg Brandes skrev for 
et par är siden. (De moderne gennembruds-
mänd.) 

Men Henrik Jseger har med omhygge-
lighed samlet interessante biografiske oplys-
ninger, der giver arbeidet värd. 

Bogen er indelt i 6 afsnit, hvilke be
handle perioderne i Ibsens udviklingsgang. 
Det förste afsnit udgör hans barndomsliv o g 
ungdomsdigtning. 

Ibsens tipoldefader var en dansk skipper, 
som omtrent 1720 kom til Bergen; og gennem 
Are folgende generationer blandes der tysk, 
skotsk, tysk och ätter tysk blod ind i släg-
ten. Måske kan man på et eller andet 
punkt finde norsk indblanding på mödrenes 
side, men direkte har ikke en eneste dråbe 
norsk blod spillet en rolle ved dannelsen af 
Henrik Ibsens temperament, som man ikke 
desto mindre har fundet »särlig norsk». 

Jseger afleder Ibsens isolerthed og kos-
mopolitisme fra denne afstamning, og han 
ser i indblandingen af det skotske blod, op-
rindelsen til endnu dybere ejendommeligheder 
i Ibsens natur »Den skotske puritanisme 
och idealisme, der har spillet en så indgri-
bende rolle i Skotlands historié og som har 
präget landets filosofi, kommer man uvilkårlig 
til at tänke på, når man beskäftiger sig med 
denne mand, hvis krav til menneskene er 
ubönhörligt som idealistens och hvis syn på 
verden er så mörk som puritanerens». 

Ligeså har det tyske blod övet sin ind-
flydelse på dannelsen af hans åndelige struktur. 

Med disse betingelser er Ibsen desuden 
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voxet op under forliold, hvor det triste og 
tunge har haft övervägt. Han skildrer selv 
sit födested i Skien . Jeg er födt i en 
gärd ved torvet, Stockmanns gård, som den 
dengang kaldtes. Denne gärd lâ lige imod 
arkens forside med den höje trappe og det 
mseelige tårn. Til höjre for kirken stod 
byens gabéstok og til venstre lä rådstuen 
med arrestrum og »dårekisten ... .» o. s. v. 

Af naturen indesluttet, deltog han ikke 
i sine jävnåriges lege; for ham lâ der langt 
större tilträkningskraft i den omtalte gabestok 
og i rådstuen med alle dens formodede skumle 
gådefuldheder. 

Skien, en jävn liden trälastby, der den
gang knapt havde 3000 indbyggere, var eliers 
livsglad og meget selskabelig, og det ibsen-
ske hus hörte ved sin situation og sine fa-
milieforhold til aristokratiet, thi byens ind
byggere deltes efter formueomständighederne 
i fö kaster : Embedsstanden og de velhavende 
gamle familier; resten var plebejere. 

Da Henrik Ibsen var otte år gammel, 
var familier® velstandsliv förbi: Faderen falle
rede og familien måtto leve i trange kår. 
En tarvelighed, der stod i den skarpeste mod-
sätning til den tidligere glans. De nye for
liold kastede også sin skygge på Henrik Ibsen. 
Bevidstheden om den sociale klöft mellem 
fattig og rig var en omständighed, som särlig 
bidrog til at udpräge hans sociale revolutio
näre instinkter. 

I sextenårsalderen blev han sendt til 
Grimstad apothek for at gennemgå den pharma-
ceutiske läretid, og der blev han til sit 22de 
år. Oplioldet i denne fläkke har Ibsen selv 
givet en skildring af i fortalen til anden ud-
gave af »Catilina» ; og det er med sand för
nöjelse man läser, hvorledes han, den stil
färdige apothekerdiscipel, gik svänger med 
dristige fremtidsplaner. Pliarmaceut vilde 
han ikke nöjes med at väre, han vilde väre 
student, studere medicin. Samtidig begyndte 
hans digteriske ävner at give livstegn fra sig, 
og da februarrevolutionen i 1848—49 satte 
hele Europa i uro, grebes også han af bevä-
gelsen, og han tog med ungdommelig värme 
parti for dem, som kämpede for friheden. 
Disse stemninger giver sig luft i glödende digte, 
hvilke henledede opmärksomheden på ham. 
» - Men det var dog et stift stykke, at sådan en 
grönslcolling af en apothekerlärling vovede i 
voxne folks påliör at tale om ting, som ikke 
engang de dristede sig til at have en mening 
om». Her ved kom han i opposition til sine 

oingivelser; men med seig trods böd han spids-
borgerne stangen. 

Denne lille lokale fejde var jo billedlig 
set, som en storm i et glas vand, men beteg-
nende nok for Ibsen og forklarer hans senere 
fornold til »Samfundet». 

Henrik Jseger forklarer videre, hvorledes 
Ibsens opfatning af forholdet mellem individ 
og samfund — der på grund af dets seneres 
tilböjelighed til at göre sig skyldig i overgreb 
imod den enkelte; idet samfundet stadig har 
en tendens til at anvende sin regulerende 
indflydelse på områder, der er det uvedkom-
mende. Det har tendens til at fastsätte love 
og regler for individet på felter, hvor dette 
har ret til at väre sin egen herre — bliver 
et modsätningsforhold, der senere så klart 
har lyst frem gennem hans bedste värker. 

Henrik Ibsens begejstring samler sig så 
i dramaet om Sallusts »Catilina», den gammel-
romerske samfundsanarkist, til hvis historié 
Henrik Ibsen var nået i sine förberedelser 
til studentexamen; men Ibsens Catilina blev 
närmest en politisk, moralsk revolutionär. 

Det billede af den tyveårige Henrik Ibsen, 
som »Catilina» giver, er ikke tilsträkkelig. 
Henrik Jeeger har väret så heldig at opdrive 
nogle digte (ialt 26), fra samme periode, 
hvilke på den iiiteresanteste made udfylder 
det. Hans sygelige mistvivl om sin digter-
ävne og, om lykkens vexling, har i disse ly
riske udbrud fundet en ejondomlig botegnende 
form. 

Andet afsnit omfatter Ibsens ophold i 
Kristiania, hvor han kort efter sin student
examen fik sit lille drama »Kämpehöjen», en 
upersonlig studie efter Oehlenschlägers nor
diske tragedier, opfört på Kristiania theater. 

Ibsen var en tid deltager i den begyn-
dende arbejderbevägelse og medarbejder ved 
det förste socialistiske blad i Norge. Det var 
Marcus Thrane, som i tilslutning til februar
revolutionen, havde begyndt at rejse arbejder-
bevägelsen og som i student T. F. Abildgaard 
havde fundet en ivrig tilhänger. Abildgaard 
indviede Ibsen og dennes ven Scliulerud i 
bevägelsen. 

Ibsen havde ikke noget klart begreb med 
hensyn til de socialistiske ideer; og planerne 
vare altfor fantastiske og det hele tåbelig an
lagt. Men bevägelsen tiltalte ham, fordi der 
var liv og fart i den. Efter en tids forlöb 
bleve lederne arresterede, medens Ibsen 
slap uskadt fra affären, idet avisens faktor 
reddede ham ved sin åndsnärvärelse. 
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Efter denne episode begyndte han så sam
men med Paul Botten-Hansen og Aasmund Olof
son Vinje, udgivelsen af det lille ugeblad, som 
efter titelvignetten fik navnet »Manden». 

Forbilledet for dette blad var Goldschmidts 
»Korsaren». Ligesom denne var »Manden» 
oppositionel uden at tilhöre den bestående 
opposition, hävdende, at geniet er ensomt, at 
det ikke tilhörer noget af de kämpende par
tier, fordi tilslutning til et givet parti med-
förer uselvständighed og ândelig träldom. 
»Manden» polimiserede både mod regerings
partiet og oppositionen, fordi den fandt opposi
tionen slap og svag. 

Flammende af oppositionsiver og glö-
dende af revolutionär begejstring deltog Ibsen 
i lokale demonstrationer. 

Storttiingsoppositionen skuffer ham og 
afföder hans förste satire: »Norma eller en 
politikers kärlighed, musiktragedie i tre akter». 
I dette stykke indsätter han politiske störrel-
ser istedetfor operaens personer, og flere thing-
mänd stämples som lykkejägere. 

I året 1851 blev Ibsen ansat som thea-
terdigter ved Bergens scene, og denne nye 
stilling gav ham anledning til at göre dra
matiske studier. 

Jseger skild rer udförligt denne hans virk-
somhed og redegör for dramaerne: «Fru Inger 
till Ostraat», »Gildet paa Solhaug» og det 
utrykkede drama »Olof Liljekrans», der er ejen-
domlig for Ibsen. Kort sagt han giver först 
et resumé over Ibsens national-romantiske 
periode, — dernäst over den europäisk-roman-
tiske periode (den naturalistisko problemdigt-
ning), der täller värker som «Kejser og Galiläer, 
Gengangere», En Folkefjende», »Yildanden, 
Eosmersholm, Brand», »Per Gynt» o. fl. 

Og her erfarer man, at det närmest var 
den norske präst G. A. Lammers, — der af 
harme over den statskirkelige humbug tog 
sin afsked og optrådte som en glödande kri-
stendomsforkynder — som har väret »Brands» 
forbillede. 

Hvad Henrik Ibsen har tilsigtet med 
sine värker, behöver ikke at betones lier, det 
ved enhver, som kender noget til hans digt-
ning; her skal til slut kun fromsättes nogle 
villigheden og det ândelige beslägtede, som 
af hans meninger om samfund og stat, hvil-
ke gä som en underström gennem alle hans 
värker. I et brev til Georg Brandes skriver 
han nemlig: «Statenerindividetsforbandelse!... 
Staten må väk! Den revolution skal jeg väre 
med på. Undergräv statsbegrebet, opstil fri

villigheden og det ândelige beslägtede som 
det ene afgörende for en sam menslutning; 
det er begyndeisen til en frihed, som er noget 
värd». Og han har ret. Herbert Spencer ind-
römmer i en af sine essays, at vi gå imöde 
en samfundsform, hvorunder styrelsen vil 
blive indskränket til det mindst mulige, og 
friheden stige til det mest mulige. 

Dette literäre livsbillede vil, som suple-
ment til hvad der allerede föreligger af Henrik 
Ibsens egen hand og om ham, skärpe tota-
lindtrykket af ham, og bogen anbefales herfor. 

A. B.—m. 

När och Fjärran. 
Medlemmarue af (len provisoriska komitén 

for bildande af det ständiga mellanlolkliga upp-
fostringsrådet liar utsändt följande: 

Upprop. 
Mellanfolklig verksamhet. 

Växande tillslutning' i olika länder. 
Lärare och uppfostrare, särskilclt folkskolelärare — 

vänner af folkskolan! 

I hafvon de ungas framtid i oder hand. 
Vi inbjuda eder till medarbetare i en verksam

het, som är både fosterländsk och människovänlig. 
Ändamålet är: mellanfolklig öfverenskommelse 

om grundvalen för uppfostran. 
Medlen att nä detta mal: grundande af ett stän

digt mellan folkligt uppfostringsråd. 
Medverkan af alla uppfostrare är vid detta ar

bete af största betydeiso. 
Det mäst påtagliga bevis för nödvändigbeten af 

en mellanfolklig öfverenskommelse i afseende på 
uppfostringsprinciper lämnas oss af »krigets onda», 
massorna, som döda massorna. 

Det är till roten af dotta onda, som yxan bör 
sättas för att vi må kunna uppnå enighet i alla upp
fostringsfrågor. 

Att inplanta den fosterlandskänsla, som öfver-
allt kommer omkostnaderna för arméers underhåll 
att växa till en oerhörd höjd, borde icke längre 
vara ett af de' för nämsta syftena vid de ungas upp
fostran. Dot är den fosterlandskänsla, som ännu 
i våra dagar afgudar don råa styrkan oeh som un
dertrycker hvarjo värkligt fosterländsk, fridsam upp-
fostringsprinsip. Många skolböcker (till exempel i 
historia), och många lärare gå ännu i det gamla 
systemets tjenst och föredraga att glfva ökad nä
ring åt hvad som ännu åtskiljer raser och nationer 
samt i öfvorensstämmelse därmed åt den krigiska 
andan. 

Det är ej rätt att det tillstånd, som nu råder, 
får ett ögonblick längro fördragas. 

Krigs-redskap böra ej längre vara nationernas 
sista värn. 

Der alla tiga känna vi oss manado att som lä-
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rare, uppfostrare och vänner af folkskolan tala till 
eder, lärare, uppfostrare och vänner af folkskolan. 

Icke i dåraktigt sjelfförtroende, tro oss, utan 
ondast därtill drifna af fosterländska, människovän
liga bevekelsegrunder, hafva vi bildat vår komité, 
hvilken (vi bedja få fästa uppmärksamhet derpå) 
endast är provisorisk och som inbjuder eder till 
medverkan. 

Icke som partigängare för något särskildt reli
giöst, politiskt eller filosofiskt parti göra vi detta. 

Dot enda, mon starka band, hvilket förenar oss, 
är önskan att på uppfostrans väg arbeta tillsammans till 
fromma för ungdomen i alla länder, mera verksamt 
än livad hitills varit fallet. 

Det ständiga mellanfolkliga uppfostringsrådet. 
som vi föreslå att bilda — bestående af ett antal 
ombud (delogerade) och hvarom framdeles, närmare 
kommer att bestämmas — skall hafva till sin upp
gift att öfverväga och diskutera uppfostringsfrågor 
samt genom tr yckta redogörelser meddela innehållet 
af diskussionerna ofch de slutsatser, som dervid for
mulerats. Att förmå de olika raserne och natio-
nerne att närmare lära känna hvarandra i fredsam 
och tillmötesgående anda, skall särskildt sysselsätta 
rådet såsom en af dess främsta uppgifter. 

Rådets medlemmar skola väljas bland sådan a 
anhängare, som göra sig särskildt bemärkta genom 
sin förmåga och genom ett varmt nit för vår sak. 

Rådets medlemmar skola utses af regeringarne 
på anmodan och förslag af meningsfränderna sjolfva, 
men de få icke betraktas på ringaste vis såsom re
presentanter för regeringarnes åsigter. 

Rådet skall blifva istånd till att arbeta så myc
ket kraftigare, ju talrikare do äro i hvarje land, 
som medvärka till bildandot af detsamma. Tillslut-
ning af alla uppfostrare är dorför -- som förut 
nämdt — af st örsta betydelse. 

Namnen på dem, som sluta sig till oss, skola 
publiceras i vår korrespondenstidning (hvilken tills 
vidare kommer att regelmässigt utgifvas på franska, 
tyska och engelska). 

Redau äro flera hundra anhängare — från 13 
länder — i förening verksamme för bildande af rådet 
och flera undervisningsstyrelser hafva uttalat sig 
till förmån för våra sträfvanden. 

Förbindelser med sådana länder, där vi för 
närvarande oj räkna några medarbetare, sökes oupp
hörligen. 

Detta upprop framträder samtidigt på 7 språk. 
En helt onkel förklaring at t man ansluter sig 

till våra sträfvanden — stäld till någon af under
tecknade eller direkt till vår sekreterare Herr Herm. 
Molkenboer i Bonn a. Rh. — ä r tillräcklig för oss. 

1888 
Medlemmarne af <len provisoriska komitén för 

bildande af det ständiga mellanfolkliga upp
fostringsrådet. 

United States of America. 
Thomas W. Biekncll. Hon. AM, LLD, redak

tör och utgifvaro af tidskrifterna: »Uppfostran» ; •»Dag
blad för Uppfostran»; »Den amerikansko Läraren»; 
— f. d. ordförande i »de Förenta Staternas natio-
nal-förening för uppfostran»; — f. d. uppfostriugs-
råd i Staten Rhode-Island; f. d. ordförande (i sty
relsen) för det amerikanska undervisnings-institutet; 
f. d. ordförande i nationalrådet för uppfostran; ord
förande i »Chautauqua Teachers' Reading Union». 
Boston. Mass. Revd Henry S. Clubb Predikant 

(Kristus-Kyrka och Söndagsskola). — Vice ordfö
rande i den allmänna fredsföreningen, Philadelphia 
Pa., 2915 Fairhill Street. 

Belgique. 
E. Martin. Lärare i elementarskola. Bruxelles, 

30 Ruo Ribeaucourt, Molenbeek St. .Tean. van der 
Noot. Lärare i elementarskola. Bruxelles, 137 Rue 
de Merode. 

Danmark. 
J. Hansen. Lärare och Folktingsman. Kjö

benhavn. Fru E. Minet. Biträdande förestånda
rinna för en Kommunalskola ; Medlem af Bestyreisen 
for Dansk Fredsförenings Kjöbenhavnske Afdeling. 
Oehlenschlaegersgade 57, Kjöbenhavn. V. K. J. 
Nörlund. Lärare; Skriftställare; Medlem af Hovod-
bestyrelsen for Dausk Fredsförening. Schacksgade 
11, Kjöbenhavn. K. R. P. Rasmussen. Löjtnant, 
undervisningsledare. Blegdamsvejen 26, Kjöbenhavn, 
N. Fröken Rasmine Vinter. Lärarinna. Ryesga-
des Skole, Kjöbenhavn. Ö. 

Deutschland. 
J. J. Alexandre. Lärare. Strassburg i Els. 

Frau M. Fischer Lette. Gotha, Uelleberstrasse 20. 
Guido Sauerbrei. Redaktor af det »Allmänna Thy-
ritigiska Skolbladot» och det »Tliyriugiska Folkbla
det». Gera (Reuss j/L. Erhard Schultz,. Predi
kant. Jena. 

France. 
Fahre des Essarts. Redaktor i ministeriet för 

allmän undervisning. Paris: 78 Ruo Demours. 
Fourès (René). Attaché i ministeriet för allmän 
undervisning. Paris, 18 Ruo Brézin. Michelis di 
Rienxi. Redaktör af tidskriften: »Den nya tanken.» 
Paris, 2 Impasse de Saxe. Mme. Millïere (Louise) 
neé Fourès.. Föreståndarinna för en Kommunal-
skola. Paris, 79 Rue des Partants. Vincent. Ele-
mentarskolinspektör. Paris G Rue Stanislas. 

Great-Britain and Ireland. 
George Joseph Knight. Albion International 

College, — Medlem af rådet i den mellanfolkliga 
Freds- och Skiljedomsföreningen, — Arbetarnes Freds
förening och mellanfolkliga Skiljedomsförbund. — Se
kreterare i föreningen för understöd åt industriko
lonier. London, NE , Tliorley House Powerscroft 
Road Clapton Park. Mrs. Elix:th Mary Southey. 
Hon. Sekreterare för Kvinnornas F reds- och Skilje
domsförening. Forest Hi ll. London, Rosenthal Dacre's 
Road. W. A. Spafford M. A. Cambridge, Före
ståndare för Darlingtons Lärarinne-Seminarium. Dar
lington.> Training College. 

Nederland. 
J. H. Eggelte l'y,. Föreståndare för en första 

Klassens allmänna elementarskola. Amsterdam Alox-
anderploin 3. B. M. Kool van Kasteel. f. d. l ärare. 
Loenen a/d. Yecht. H. G. Roodhuyxen f. d. före
ståndare för en privat elementarskola. Amsterdam, 
Keizersgracht b/d. Beerenstraat. G. van der Zeyde. 
Lärare Zaandam. 

Öesterreich-Ungarn. 
Friedrich Klein. Gymnasiilärare. Bistritx. 

Siebenbürgen. 
Sverge. 

Emil Hammarlund. Redaktör af «Svensk Lä
raretidning». Stockholm. Edvard Wavrinsky. Chef 
för Godtemplar-O^en i Sverge (Ordens-Templar) ; 
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Grundläggare af och f. d. föreståndare för Arbetare
institutet i Göteborg. Stockholm. 

Schweiz. — Suisse. 
O. Qattiker. Lärare i municipalskolan »am 

Schanzengraben»; förvaltare af Pestalozzi-Kamma-
ren (Boning och Museum). Zürich, Stiidt. Schule 
am Schanzengraben. H. Huber. Lärare. Enge, Zürich. 

Herrn. Molkenboer. Sekreterare i den provi
soriske komitén för bildande af det ständiga mellan-
folkliga upppfostringsrådet. Bonn a/Rh. Belderberg 1. 

Kvinnokon gressen i New-York, till hvilken 
infunnit sig representanter från hela staten New-
York, och från Kanada, England, Tyskland och andra 
länder, uttalar i de antagna resolutionerna af röst
rättsfrågan, sin tro, att när kvinnorna få rösträtt, 
skall landets politik undergå betydliga förbättringar. 
Kvinnorna intre ssera sig som man vet isynnerhet 
för kommunala åligganden och äro berättigade a tt 
ha sin mening om, hvem som skall sköta skolorna, 
sundhetsväsendet och polisväsendet. Kongressen 
beslutade med anledning häraf att uppfordra statens 
lagstiftning att genast godkänna det lagförslag om 
kvinnans kommunala rösträtt, som nu är lagstift
ningen förelagdt. 

Kongressen hyste den varmaste sympati för 
arbetarnes kamp att uppnå ett ordentligt lifsuppe-
hälle, fördömde det hjertlösa förtryck, de äro ut
satta för, samt uppmanade dem att förena sig med 
kvinnorna i deras fordran om del i den politiska 
makten, det enda, hvarigeuom den orättvisa skilna den, 
då det gälde kvinnornas aflönin g, kunde afskaffas. 

Do dagliga polisreferaten hade öfvertygat kon
gressen, att för de kvinliga förbrytarnas skull ocli 
af hänsyn till andra olyckliga af det kvinliga könet, 
voro det nödvändigt, att det äfven funnes kvinnor 
på polisvaktkontoren. Kongressen uttalade derföre 
sin tack till sonatorn Francis Hendricks föl det, af 
honom framlagda lagförslaget om antagande af kvin
nor i polisens tjenst, och hoppades, att förslaget 
skulle varda till lagparagraf. För do gifta kvinnorna 
kräfde kongrosson ett rättvist lagskydd för det de 
sjelfva förtjena i sitt äktenskap. Hustrurna och mö
drarna, hvilka utföra det ädlaste arbetet, nämligen 
det, att uppfostra republikens barn, skola icke längre 
fördömas till att tillbringa sit t lif i ett arbete, som 
icke har något erkändt penningevärde. 

Kongressen begärde ett omedelbart upphäfvande 
af den lag, enligt hvilken fadern • ensam har att 
råda öfver barnen, så länge han lefver, och genom 
testamente äfven efter döden. Modern borde för 
framtiden i detta afseende vara likstäld med mari
nen. Slutligen uttalade kongressen sin varma tack
sägelse till de senatorer, hvilka kämpa för kvinnans 
kommunala rösträtt. 

Till red. insänd literatur. 
Tidningar och Tidskrifter. 

Ny Jord. 14 Dags skrift for literatur, viden-
skab og Kunst. April I & II häfte. — Vor Tid 
N:r 5, 6, 7, 8 & 9. — Svensk Läraretidning' N:r 

17, 18 & 19. — Nylaende 6:te, 7:de, 8:de & 9:de 
häfte. — Idun N:r 16 och 17. — Finsk Tidskrift. 
Häfte 4. — For frisindet kristendom N:r 7 & 8. 
— Tidning' för trädgårdsodlare N:r 5. — The 
Woman's Journal N:r 13, 14, 15 & 10 — Dagny 
3 & 4 heftet. — Heinvännen N:o 9. — Sm åskole-
Viinnen N:o 10. — Kvinden o g Samfundet N:o 5. 
— Sanningssökaren N:r 4. — Folkskolans vHn 
N:r 17. 

Böcker : 
Henrik Ibsen 1828—1888. Et literärt livsbil-

lede af Henrik Jäger. Gyldendalske boghandels 
forlag, Köbenhavn. — To Hustruer. Skuespil i 
tre akter af Natalia Larsen. Brödr. Salmonsen (I. 
Salinonsen's) forlag, Köbenhavn. — Om qvinn oupp-
fostran. Iakttagelser och reflektionor af Luciua 
Hagman. Förlagd hos "Werner Söderström, Borgå. 
— Meddelanden från allmänna svenska utsädesför
eningen, jemte prisförteckning. För våren 1878. 
— Klara-Rafael-Fejden af Fredrik Bajer, Lybecker 
& Weyers förlag, Köbenhavn. Nykterhetsskrifter 
utgifna af den utaf kongl. Maj:t den 29 oktober 1880 
förordnado kommissionen Stockholm: — Stat og 
kirke af Oskar Tidius Tschudi, Alb. Cammermeyers 
forlag, Kristiania. — Om skolelov-kommissionens 
udkast til Love om folkoskolen af N. Hertzberg. 
Alb. Cammermeyers forlag, Kristiania. — Bryl-
lupsgavcn af Karl Gjellcrup Rococo-komedie ira 
det galante Sachsen i fem handlinger. Andr. Schous 
foilag Köbenhavn. — En duel. Fortälling af Chri
stian Krogh. Brödrene Salmonsen (I Salmonsèn's) 
forlag Köbenhavn. 
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Redaktionen. 

Rättelser. 
Genom ombrytningsfel har i artikeln : »En blick 

på svenska folkskolan etc.» stycket: »Tack vare 
lärarebilduingens etc.» fått plats såsom det 14:de i 
afd. II i st. f. som det 0:to i afd. I. I samma 
stycke förekomma uttrycken »vakenhets-, liflighets-»; 
skall vara: vakenhet, liflighet. Smärre tryckfel orät-
tado. 
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