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En Dröm. 
Nu kyrkans toner midnatt slår -

ltuiult höres klockor svara. 

En skälfning genom natten går 

Vid malmens toner klara. 

Ett—två—tre—fyra— så farväl 

Sorgtunga år! — jag sitter 

Med ängslig bidan i min själ, 

Vid slagen upp jag spritter. 

Slå på! Låt blodet löpa ut! 

Ar tolf så svårt att hinna? 

Än ett! — En dallring — allt Sr slut 

1 fjärran ljuden svinna. 

Hur tyst! — I trappan steg jag hör; 

Få låset fingrar leta. 

Min strupe ängslan sammansnör, 

Och pulsarne slå heta. 

En kvinna skrider dödstyst in — 

Hon något bär på armen; ». 

En barnhands rosenröda skinn 

Låg tryckt mot nakna barmen. 

, Jag såg ej mer — den spädes kropp 

" Var höljd i brokig klädnad: 

Det var en liten menskokropp • t 

I trikolorens väfnad. 

v " > 

Jag såg på henne — hon på mig. ^ \ 

Hon kysste barnmnn röda. 

Och i en glans vidunderlig 

Sågs trikoloren glöda. 
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Uti min famn jag barnet tog — 

Jag vet ej, hur det gick mig. 

Dess barnaöga mot mig log, 

En yrsel fatt då fick mig. 

Jag vildt det tryckte till mitt bröst — 

Det började att kvida. 

Då hördes kvinnans klara röst 

In i en vaggsång glida. 

»Allons enfants», hon dämpadt sang, 

Vaggvisan lät så fager — 

»Allons enfants, allons enfants» — 

Och natten bief till dager. 

Och genom rummet gick ett sus 

Af frihetsvingar hvita, 

En jättetrånads heta rus 

Mig ville sönderslita — 

O, frihetsdröm! — jag vaknar opp 

Re'ii natten var förgången. 

I morgonen från tornets topp 

Ljöd det till ottesången. 
I. W. Å. 

August Strindbergs sista drama. 
Fröken Julie är titeln på detta arbete, h vil

ket författaren kallar för ett naturalistiskt 
sorgespel. Att det är ett sorgespel, det är 
visst och sant, ett djupt ocli skakande sorge
spel. Om det allt igenom är så särdeles 
naturalistiskt, det blir en annan fråga. 

Dramat handlar om en fröken af förnäm 
slägt, livilken i ett ögonblick af sinnesrus lå
ter förföra sig af sin fars betjent. Detta 
ämne hör naturligtvis till »de ömtåliga äm
nena». Men om vi skola vända oss bor t från 
detta med den anmärkningen, att det är »ru
skigt», det beror gifvetvis på, huru detta 
ämne är behandladt. Det kan ej nog ofta 
upprepas, hur komiskt det är, att detta begrepp 
ständigt föresväfvar folk, när det gäller nya 
böcker eller äfven taflor, men aldrig användes 
gentemot äldre företeelser inom liter aturen och 
konsten. De förra är det nämligen fint att 
beundra quand même. At de senare är det 
— likaså quand même — fint att rycka ,på 
axlarna. Men är det också riktigt? Det är 
en annan fråga. 

Är ett ämne behaiidladt så, att den konst
närliga formen måste ingifva beundran, sam
tidigt med att innehållet är rikt på uppslag 
och lärdomar, då förtjänar boken att studeras. 
Ty det är icke blott kännedomen om lifvets 
glada sida, som uppfostrar. Ocli det påstå
endet, med hvilket för några år sedan nästan 
hvarje ny bok, i livilken det stod någonting, 
mottogs, att den nya literaturen uteslutande 
skulle sysselsätta sig'med lifvets skuggsida, 
har numera af alltför många arbeten blifvit 
jäfvadt, för att längre af förståndiga kritici 
kunna upprepas. Ej häller går det an att 
kalla hvarje hemsk och skakande skildring om 
olyckor och brott för »smuts». Det har blif
vit lämnadt åt lättfärdighetens predikanter, 
hvilka vilja njuta, utan att tänka, lefva, utan 
att lära af lifvet. 

Strindberg har mycket naturligt motiverat 
denna händelse, livilken passerar under den 
älskogsfylda, nordiska midsommarnatten. I 
det särdeles intressanta företal, hvilket inleder 
boken, påpekar författaren ytterligare, livad 
som motiverar detta. Men när August Strind
berg tagit sig för att skildra en händelse så
dan som denna, så har det långt ifrån varit 
hans afsigt att påpeka det faktum, att nämli
gen ett dylikt förhållande kan finnas ocli verk
ligen också funnits inom här afsedda samhälls
klass. Det vet man ändå. Och för att upp
lysa om detta beliöfver ingen skrifva böcker. 
Det som påtagligen legat honom här innerst 
om hjärtat och mest intresserat honom, är 
framställandet af de skiftande känslor och häf
tiga utbrott, som blifva följden af en dylik 
onaturlig förseelse. Det är icke själt'va syn
dafallet, som är dramats lmfvudintresse. Det 
är följderna af syndafallet, i all synnerhet 
dess psykologiska efterspel. För första gån
gen har Strindberg gjort till hufvudämne för 
en dikt två representanter för, livad den gamle 
rådmannen i Malmö kallade för »öfverklass» 
och »underklass». Och medgifvas måste, att 
den konflikt han valt, är just den, livilken 
kanske bättre än någon annan är egnad att 
låta de olika race-instinkterna -och race-kän-
slorna, hvilka i det moderna samhället lika 
mycket som själfva den sociala ställningen 
skilja samhällsklasserna åt, framträda i hela 
dess våldsamma kontrast. Jean är den brutale 
slafven, som vill komma sig upp, och som 
känner, att han skall göra det. Hans drifter 
äro kraftiga, lians tankegång klar ocli bruta l. 
Julie är barnet af en ätt, som håller på aft 
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do ut, och lion äger alla ättens aristokratin
stinkter. Han är bestämd att stiga, liksom 
lion att falla. Båda. känna detta som ett öde. 
Och därför är också liela detta drama en sym
bolisk dikt, i livilken man hela tiden hör det 
lidelsefulla bullret af klasskampen, som utkäm
pas mellan dessa två upphetsade individer. 

Men härtill kommer också ännu en faktor, 
Julie är kvinna och Jean är man. Författa
ren har skärpt konflikten därhän, att han lå
ter den vara ett uttryck äfven för en annan 
sak, livilken mer än en gång förr tagit sig 
uttryck i de mest stridbara alstren af förfat
tarens penna. Författaren menar, att det fins 
något, som heter könshat, en instinktiv race-
känsla, livilken söndrar människoslägtets två 
hälfter från hvarandra liksom under den ba
byloniska förbistringen, då den en a människan 
icke förstod, livad den andra sade. För kvin
nan gäller i det praktiska lifvet en sedelag, 
som är mycket sträng. För mannen å ter gäl
ler en annan, som är vida mindre rigorös. A 
andra sidan har den gifta mannen skyldighe
ten att försörja de sina. Den allmänna me
ningen åter föreskrifver lika litet som lagen 
någon dylik skyldighet för hustrun. H var och 
en — mannen liksom kvinnan — känne r orätt
visan mot sitt kön och detta skiljer nian f rån 
kvinna, medan naturen fortfarande bjuder dem 
att älska" hvarandra. Delta alstrar hat, ett 
hat, hvilket är lika oresonligt som oemotstånd
ligt. Och ur all denna onatur uppväxer »lialf-
kvinnan», livilken Strindberg anser som en 
frukt af emancipationen. 

Denna tankegång, som säk erligen innehåller 
mycket belijärtansvärdt, spelar i den senare 
hälften af dramat en stor rol. Särskildt gäl
ler detta en del af de vilda utbrotten. Men 
det torde vara en fråga, som ej är så lätt att 
besvara, huruvida alla de plötsliga skiftnin
garna i personernas känslor mot hvarandra 
verkligen äro fullt naturliga. Författarens 
protest i företalet, mot livad han kallar »enkla 
teaterkarakterer», är tvifvelsutan allt berätti
gad. En människas karaktär är säkert mera 
sammansatt, än ytliga betraktare i allmänhet 
vilja erkänna. Men däraf följer ej, att Strind
berg här alltid lyckats att skildra denna skif
tande mångfald så, att det står klart som ett 
gifvet resultat, att författaren har rätt. Strind
berg har lyckats att genom sin a personer säga 
oss, allt livad han vill, att de skola säga. 
Bien det förefaller understundom, som 0111 för
fattaren väl mycket talade genom s ina diktade 

personers mun. Detta är icke, livad man kal
lar »naturalism» i skrifsättet. Och det synes 
fullt berättigadt, när författaren nämner brö
derna Concourt såsom förebilder till detta 
drama. 

När Julie t. ex. kommer in med sin fågel
bur, som hon vill ta med sig på flykten, läg
ger betjenten hårdlijärtadt hennes lilla fågel 
på huggkubben, emedan den skulle vara be
svärlig på resan. Denna handling visar 110g 
skiljaktigheten i liela deras känsloverld. Men 
scenen förefaller arrangerad, därför att fågeln 
var en grönsiska. Och en g rönsiska kan man 
som bekant släppa ut i skogen en sommar
natt, utan fara för, att hon skall förkyla s ig. 

Suggestionen i slutscenen, som sätter mord
vapnet i hjältinnans liand, liar verkligen också 
en bismak af just det, som författaren mest 
vill undvika, nämligen af tentereffekt. 

Det moderna dramat har länge varit inne 
på den väg, som vill söka intresset i skil
drandet af själens strider och utveckling bättre 
än i en banal, efter alla konstens regler spun
nen intrig. Och det är klart, att åtskilliga 
gamla reglor få falla för att breda rum för 
detta väldiga innehåll, hvilket emellertid i 
alla tider funnits i de drama, som visat sig 
äga lifskraft att lefva genom seklerna. Vi 
lia i nutiden sådana försök af Ibsen, Björnson, 
Edvard Brandes, Henry Becque och Zola, den 
ryske diktaren Tolstoy icke till förglömmande. 
Att spela med få personer i en liten salong, 
att rikta de spelandes intresse på a tt aflägsna 
allt, som kan störa framställningens sanning, 
att gå längre och längre i att kräfva naturen 
på scenen, det är teaterförfattarens och skåde
spelarens högsta och heligaste ärelystnad, så 
fram t de vilja vara konstnärer. Hvad Strind
berg äfven i detta fall gjort för den svenska 
dramatiken, kommer aldrig att förgätas. I 
»Fröken Julie» finnas ställen, hvilka i fråga 
0111 gri pande dramatisk verkan äro förträffliga. 
Man tvingas att beundra de blixtrande repli
kerna, hvilka träffa som dolkstygn, idéernas 
räckvidd, livilken når långt utom händelsens 
trånga rum, och den förmåga af ögonblicks
psykologi, livilken är karakteristisk för Strind
berg som författare. Och som konstverk i all
mänhet blir detta arbete bland författarens 
främsta, liksom det också är troligt, att åskå-
darne lika väl stå ut med att se ett stycke i 
1 akt, livilken varar i en och en half timma, 
som att de kunna åhöra ett lika långt före
drag. Om stycket icke på alla punkter verkar 



16 August Strindbergs sista drama. 

så, som författaren tänkt sig-, så beror detta 
säkert därpå, att lian Icke alltigenom träffat 
naturen. 

Men intressant är stycket i hög grad och 
värdt den bildade allmänhetens största upp
märksamhet. 

Gustaf af Geijerstam. 

Ett julminne. 
(Forts. fr. f. n:r). 

Men på natten blef det yrväder och när jag-
kom ut på morgonen till julafton låg snön 
tjock på gatorna. Då jag gick igenom Hum
legården mötte jag Lars, som skulle hem för 
att göra upp om fårhalfvan. Han var vid ett 
utmärkt humör, det såg jag på den godmodigt 
plirande blicken och sättet livarpå han höll 
händerna i byxfickorna. Ty det var ett slags 
barometer på, hur det stod till med lynnet; 
var det mycket dåsigt, begrafdes de ända ned 
i djupet af fickorna, och det måtte hafva va
rit ett ansenligt djup, ty de långa armarne 
liöllos då sträckta och stela, som om det icke 
fans någon led på dem; var det ostadigt, 
kommo de icke så djupt ned och armbågarne 
voro ledigare och fria från kroppen, men var 
det riktigt godt, höllos endast tummarne i fic
korna och de öfriga iiivgrarne spetade utefter 
sömmen och knäpte och spelade som på osyn
liga tangenter. Och så var fallet nu. 

Han hade varit och sett på julmarknaden 
i går kväll, och der hade han köpt en siden
halsduk åt gumman och en fällknif åt sig 
sjelf. Ja, och så hade de lurat honom på en 
dosa med spegel i locket, som han funderade 
på alt ge åt en af våra jungfrur, så att inte 
gumman fick se den, för då blef hon väl all
deles vettvill, -— och sen hade han och Kalle 
gått och drifvit på gatorna och sett på alla 
de granna fönstren,. tills de voro alldeles styf-
va i nacken och inte orkade se mera, och då 
gingo de in på en krog och fingo sig en bit 
mat. Och der hade Kalle kommit i gräl och 
det hade blifvit slagsmål af, och polisen hade 
kommit, så gud vet, hur det skulle gått, om 
inte han hade varit, — för se lian hade talat 
reson med konstapeln. Och nu höll jag på 
att få hela historien med polisen till lifs, men 
afbröt honom med en fråga 0111 hemfärden. 

Ja, se den fick 110g bestå till i morgon den, 
för nn hade vägarne väl yrat igen, så man 
knapt kunde komma fram, och det var bäst 
att låta snön sätta sig och det frysa en smula 
på under natten. 

Men då kom ju Lars inte hem på julafton? 
Nå, så kunde det då också vara roligt att 

vara en julafton i stan. För det var 1111 okrist
ligt, livad det var mycket att se på, och bra 
hade man det nu på alla vis härinne i sta
den. 

Men livad skulle väl gumman säga om det? 

Ali, hon trätte väl i alla fall, så livad det 
anbelangade, så . . ., svarade han och blin
kade godmodigt och bekymmerslöst i det lian 
gick. 

»Gumman trätte», ja, det var Lars' stora 
kors här i lifvet, och det var när det kändes 
för tungt, som händerna sökte djupet af byx
fickorna. Men gaf lian sig hemifrån, lade han 
det af sig vid grinden, och sen var han glad 
och bekymmerslös som en spelman, ända tills 
han kom tillbaka ocli fick se det ligga der 
och vänta på honom. För då visste han, att 
det var ingen råd annat än taga det på sig 
igen. 

Han hade sjelf skapat sig sitt kors, Lars, 
och derför underkastade han sig det också med 
en slags filosofisk resignation. Då far hans 
dog och lian skulle öfvertaga den vanskötta 
och skuldsatta gården, gick Kerstin som piga 
i granngården. Det var en rapp piga, som 
tog i arbetet ined en hårdhändt förbittring, 
så att det liksom af sig sjelf skyndade att 
blifva färdigt, bara för att komma if rån henne. 
Och ett lynne hade hon, så gud signe! Inte 
var I1011 d ålig i att svara, och sträckte inte 
orden till, så var det icke långt efter fing-
rarne. Det hade Lars fått känna på, som 
gerna skämtade litet med flickorna, och det 
hade isigifvit honom en respekt, som så små
ningom öfvergick till from beundran. Så 
tänkte han 110g o ckså på, att hon kunde vara 
bra att lia i gården, och han tänkte hit och 
han tänkte dit, och hur han tänkte, så hade 
han eu vacker dag gått och gjort allvar af 
saken. 

Och för gårdens skull tick han 110g i nte 
ångra det, för det blef en fart i arbetet och 
en noggrannhet och en sparsamhet, som på 
kort tid gjorde underverk. Och så länge det 
stod på, hade han inte heller för sin del skäl 
att klaga, I1011 hade så mycket àtt syssla med 
att hon aldrig fick tid att träta. Men då det 
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värsta var öfverståndet ocli gården stod på 
säker grund ocli de fingo råd att hålla sig två 
drängar och piga, så att arbetet för dera sjelfva 
blef mindre, då tog det svåra lynnet ut sin 
rätt igen, och det blef värre, allt efter som 
de goda dagarne blefvo bättre. Lars böjde 
sig för stormvädret, han, och vände ryggen 
till och lät det gå öfver sig, tills det blifvit 
så pass, att han kunde draga andan igen, men 
från den tiden började han syssla mycket med 
fisket, och lät drängarne sköta jorden. Han 
tyckte att han kände sig mera säker, då han 
hade några famnar vatten mellan sig och gum
man sin, och så var det också den fördelen, 
att han då och då måste in till staden för att 
afyttra fisken, och då hände det nog, att han 
dröjde öfver något längre än nödigt var. 

Derför var det 110g också som han tyckte 
det kunde vara roligt att stanna julaftonen 
öfver i staden. 

Då jag kom hem, fick jag veta, att Lars 
hade blifvit bjuden till middagen och äfven 
att tillbringa aftonen hos oss, 0111 lian hade 
lust. Bjudningen hade närmast föranledts af 
fruktan, att hans goda lynne skulle inleda ho
nom i några äfventyr, som kanske icke skulle 
aflöpa så lyckligt, som den. föregående aftonen. 
Han hade krusat emot en smula i början, men 
slutat med att antaga inbjudningen, tydligen 
mycket smickrad. 

Han infann sig också mycket ordentligt till 
middagen, uppfiffad i en ny krage, som han 
köpt sig på marknaden, han hyste nemligen 
en viss respekt för alla bodar, emedan han 
der icke hade kurage att ackordera till sin 
belåtenhet ocli följaktligen ansåg sig blifva 
mera lurad, ocli med stöfvelslcaften instuckna 
under de hemväfda byxorna. 

Under sjelfva middagen var lian temligen 
stel^ och tystlåten, upptagen af omsorgen att 
visa sin belefvenhet i den bästa dager och 
litet osäker på, livad som liar ansågs vara tillåtet 
och icke tillåtet. Men då middagen v ar öfver-
stånden, gaf han sitt humör friare tyglar. Se
dan han först vid kaffet oförskräckt gifvit sig 
in på politiken och af'bördat sig den visdom, 
som lian inliemtat af sin granne, kyrkvärden, 
som var kommunalman, gjorde han en afstic-
kare ut i köket till flickorna, som Kalle un
derhöll med en färglagd béskrifnmg af går
dagens äfventyr. Men då Kalle tydligen fö
redrog att vara ensam herre på täppan, och 
äfven flickorna visade sig en smula strama, 
knogade han godmodigt in igen och deltog 

med mycken tjenstvillighet i klädandet af gra
nen, skulle ovilkorligen hänga äpplen högst 
upp i toppen och var flere gånger nära att 
slå i kull hela härligheten. Han beundrade 
allt, i synnerhet flaggorna, och menade, att 
här i sta'11 hade man det allt bra i alla fall. 
Så småningom började han dock göra en ocli 
annan afstickare ut till sitt, en historia om 
grisen kom lionom i tankarne och den måste 
han berätta, och så fingo vi 0111 igen höra 
berättelsen om fåret som sprungit bort, med 
alla otaliga detaljer och utflykter, hvartill 
ämnet gaf anledningen. Och det ena gaf det 
andra. Snart hade han alldeles fastnat i 
en ändlös liärfva af små, vigtiga minnen och 
kom icke, trots alla våra försök att hjelpa 
honom loss igen. Vi hörde på så tålmodigt 
vi kunde, men det blef tröttsamt i längden, 
vårt intresse hade närmre, kärare saker att 
syssla med, den ene efter den andre öfvergaf 
honom och det uppstod en viss misstämning. 

Kanske att Lars märkte det, ty han gjorde 
en ansträngning för att åter falla i beundran 
öfver granen och allt det andra, men de t gick 
icke, det fans icke längre någon uppriktighet 
i tonen och han var icke nog belefvad att 
kunna förställa sig. 

Hans tankar voro synbarligen på helt an
nat håll, och han kände sig icke längre väl 
till mods i rummen. Först blef han dyster, 
så kom det en oro öfver honom, så att han 
icke kunde hålla sig stilla, och allt emellanåt 
måste han fram till fönstren och se ut. Yi 
försökte muntra upp honom och draga honom 
in i vår krets men det gick icke; hans sätt 
blef sträft och misstänksamt och det stora af-
ståndet mellan oss lät sig icke längre bort
resoneras. 

Det beslöts att göra ett sista försök med en 
toddy. Men då brickan med v armt vatten och 
konjak och socker kommit in på bordet, reste 
Lars sig plötsligt ocli utbrast. 

Se, se, se, — har jag nu inte gått och 
glömt sockret ändå, som Kerstin skulle ha' i 
morgon!. Ja, då måste jag genast ge mig af! 

Lars tänkte väl inte ge sig af hemåt nu 
på kvällen. 

Jo, se sockret, det var alldeles nödvändigt, 
han måste fara strax. 

Men snön då, och mörkret? 
A jo, — det gick nog, — för se, han må

ste hem! 
Och han afbröt alla resonnemanger med a tt 

g'å ut i tamburen, liksom rädd, att vi med 
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våld skulle kvaiiiålla honom. Kalle ropades 
ut från köket, försökte protestera, men nedty
stades skarpt. Han blef fullkomligt hänsyns
lös i sin ifver att komma bort, — tänkte icke 
längre på att visa sig belefvad,' — lick på 
sig kläderna med en oerhörd fart, glömde både 
att tacka och säga adjö, och stöflade ned för 
trapporna med en brådska, så att vi f ruktade, 
han skulle snafva för hvart steg. Kalle följde 
långsamt och brummande efter, i det han ut
talade sig om husbonden på ett fullkomligt 
ogeneradt sätt. 

Det blef dock en viss lättnad, när de voro 
borta, och julaftonstämningen kom så smånin
gom åter i gång. 

Men då aftonen var förbi och ljusen sl äckta 
och allt åter tyst och stilla, låg jag och lialf-
drömde om Lars' hemfärd på Julnatten. Först 
genom de halfmörka gatorna, mellan de änd
lösa husraderna med sina upplysta fönster, der | 
ifriga gestalter skymtade förbi och granarne 
aftecknade sina ljuspyramider, genom staden, ! 
der husen trängde sig tillsamman, och glädjen 
och sorlet gaf genljud på gatan, och upp för 
Södra backarne, mellan hus som glesnade, 
gårdar som vidgade ut sig och obebygda tom
ter, ut genom tullen, farväl med gatorna, far
väl med stenhusen, en slingrande landsväg i 
stället och bergsbackar på ena sidan och sjö 
på den andra. Så genom skogen och så ut 
på en sjö och så in i skogen igen. Dockan 
sparkade upp hela drifvor och släden sling
rade, men snön lyste livit och gjorde natten 
ljus, det susade i granarne och bet skarpt, der 
det var öppet, liimmelen var klar och moln
fri och stjernorna gnistrade. Kalle satt och 
sof, men Lars körde och manade på Dockan, 
som var dugtig att springa, trots sina krokiga 
ben; då han vände sig om, såg han som ett 
svagt norrsken nere på liimmelen, det var det 
sista återskenet från stadens stora ljushärd, 
men framför sig hade han hela den stora skär
gården med bergsbackar och skogar, ängar 
och vikar, öar och liafsnor, allt inbäddadt i 
snö och åter snö, mil efter mil, ut till de 
stora isbelagda fjärdarne, ända ut till liafs-
baudet, der sjön bröt sig mot den sista, sön
dermalda iskanten. 

Och Lars körde allt livad tygena liöllo. 
Hvarför? För att komma hem till en mörk 
stuga och en trätgirig gumma? Eller hvarför 
annars? Ja, det var frågan. Men jag tyckte, 
att den var så innehållsrik i si g sjelf, att den 
icke behöfde något svar, ja det var en sådan 

fråga, som är vackrast utan svar, derför att 
den då gömmer dem alla inom sig, både dem 
som kunna uttalas och dem som undandraga 
sig ordens välde, en riktig julfråga. 

Tor Hedberg. 

(Insändt.) 

Om Vegetarismen. 
Så många från hvarandra afvikande men in

gar anknyta sig till detta ämne, att det torde 
önskas af många bland våra läsare att höra 
något närmare öfver detta ords begrepp. Vi 
anföra derom följande ur tidningen »Föreningen 
för naturenlig lefnadsvishet »: Yegetarianismen 
är icke vegetabilismen eller det att blott äta träd-
gårdsalster, såsom många tro; det är icke en
dast en näringsreform. Det är. e j heller ett 
blott och bart djurskydd ; allraminst är det en 
sekt. Det är i stället en princip, en lefnads-
regel. Vegetarianismeh är konsten att föra 
ett förnuftigt lif, det rätta uppfyllandet 
af våra verkliga lifsfordringar, stödd på 
kännedomen om naturens lagar. Den består 
ej endast af våra kroppsliga beliofs tillfreds
ställande, utan af hela nienniskans ; det är 
derför den tredubbla dietiken, kroppens, själens 
och det andliga lifvets det rör sig om. 

Beherrskningen af begären, inskränkningen 
af behofven, måttlighet i valet och mängden 
af näringsmedel, afliållsamliet från allt sund-
lietsvidrigt, uppnåendet af en sund själ i en 
sund kropp, sträfvaudet efter det sanna, goda 
och sköna, livarur förbättringen af det jordi
ska tillståndet kan ernås, — det är vegetaria-
nismens upp gift. Dess ideal är den fullkomliga 
menniskau. Yi tvifla icke på, att livarje tän
kande menniska skall skänka dylika sträfvan-
den sin sympati. 

När och Fjärran. 
Kvinliga fackföreningen i hcrrskrädderiyrket i 

Köpenhamn afliöll fredagen den 23 nov. ett offentligt 
möte, under livilket löneförhållandena och se dlighetsfrå
gan dryftades. Föreningens ordförande, Fru Olivia An-
Icersen, som inledde diskussionen, framhöll, att de nämda 
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frågorna borde behandlas samtidigt. Försökte man åt
skilja dem, körde man fast. Sedlighetens förkämpar 
sökte ständigt att komma förbi skäret utan den ekono
miska frågan, men de borde känna sig tvingade att upp
taga båda frågorna, om deras arbete verkligen vo re all
varligt menadt. Hvad som egentligen gjorde, att inle
daren upptagit saken, var, att lagen af 10 April 1882 
nu dragits fram genom hr folktingsman Tangs inlem-
nade lagförslag, livilket går ut på upphäfvandet af den 
lagskyddade prostitutionen och skärpta straffbestämmel
ser för otukt som förvärf, men fastställer straff både 
för man och kvinna, som gör sig skyldig till detta lag
brott. Härtill intog justitieminister Nelleman en ut
präglad ståndpunkt. Han stälde sig nämligen på den 
sidan, som icke ville hafva några nya bestämmelser i st. 
för den lagskyddade prostitutionen, utan öfverlemnade 
allt till moralen. Här är den arbetande qvinnan enig 
med justitieministern, och medlet att höja moralen är, 
att kvinnan blir likstäld med mannen på alla områden. 
Arbetslöshet, dåliga löneförhållanden, den vilda konku-
rensen och den deraf sig härledande förtviflade kampen 
för tillvaron, har kastat kvinnan in i prostitutionen. 
Hennes handelsvara på marknaden är hennes ära, och 
hon finner blott alltför benägne köpare i k apitalisterna. 
Om varan icke hade någon köpare på marknaden, så 
vore der ingen säljare och omvändt; således, om stra ffla
gen skall skärpas, som Tang föreslagit, då måste lagen 
vara densamma för man och kvinna, hvilket också en 
inlemnad resolution bekräftade genom att påvisa, att 
det icke var någon mening i, att af två lika stora för
brytare skonade man den ene för att få den andre straf
fad. Kunde väl från juridisk synpunkt en medbfotts-
ling vittna? 

Efter inledningen hade flere talare ordet, och under 
hela diskussionen förspordes en stark lust från kvinnor
nas sida att förverkliga socialdemokraternas program, 
hvilket omfattar kvinnans likställighet med mannen. 

Redaktionen af det nya danska kvinnobladet 
>Hvad Vi Vih, har uti ett af de senast utkomna numren 
öppet förklarat sig solidarisk med socialdemokraterna. 
Der säges: »Det är ett vanligt missförstånd, att statens 
öfvertagande af produktionen skulle göra alla menniskor 
till speltärningar, marionetter. Till detta missförstånd 
är helt visst socialdemokratien sjclf något skuld, ty i 
stället för att använda ordet stat, kunde sägas: Folket 
öfvertager all produktion. Meningen är nämligen, att 
folket skall utvecklas till sjelfstyre, så att det omhän
dertager alla stora institutioner och all landets produk
tion. 

Men o m man det oaktadt anser, att en så idealistisk 
tanke ligger alltför fjärran, alltför långt borta i det 
töckniga blå, vet jag ändå icke någon orsak, hvarföre 
vi icke med hela vår persons offervillighet och arbets-
ifver skulle ansluta oss till socialdemokraterna, såvida 
det är sant, att vi vilja hjelpa de förorättade och li
dande i samhället till deras rätt, ty hvilket annat parti 
än detta talar proletariatets sak, och huru skola vi 
bättre lära känna arbetarnes ställning, än genom att 
dela deras sorger och fröjder, och hvilka tror man lösa 
arbetarefrågan bättre än de sjelfva? Och är det så, att 
de höra till de ringaktade i samhället, så behöfva de 
ju just hjelp af menniskor. hvilka varit så lyckliga, att 
lia vunnit öronljud bland folk på andra ställen och i 
högre kretsar, än der arbetarnes röst kan höras.» 

»Socialismen är en kärlekstanke.» 
För närvarande representeras den endast af arbetare

rörelsen — i det stora arbetaretåget —• hvilket öfver-
allt i alla land kommer dragandes ur minor och verk
städer, kök och källare. Och vi, som tro, att det är 
ljusets makt, som gjort denna ström lefvande, vi vilja 
icke tyranniskt säga: I skolen följa. Det är icke trälar, 
vi vilja hafva med, utan frivilliga menniskor, som vilja 
med i den lefvande kärleksströmmen, så att vi i san
ning kunna sjunga: 

Selv Stenen, der knuget med Bjan-gevsegt 
Oplöses til gyldne Gran, 
Forklaret bortsvommer Stenens Vasgt 
I Livsströmmens Ocean. 

Det måste vara godt att slå följe!» 

Johanne Meyer. 

Kvinnorna i Kristiania lia afhållit ett protest
möte mot presternas besynnerliga uttalanden rörande 
kvinnans deltagande i ordets förkunnande och hennes 
ställning i samhället. Fru Bagna Nielsen gjorde in
ledningen och påvisade, hvad följden skulle blifva, om bi
beln skulle tolkas efter bokstafven. De gode theologiske 
herrarne hade nämligen som argument mot kvinnans of
fentliga verksamhet hemtat citater ur bibeln. Som prof 
på deras spirituela arbete må anföras följande: Kvinnans 
förhållande till mannen var, att det var hon, som först 
förfördes, och derföre skulle hon inom familjen vara 
mannen underdånig. Vidare: »då Gud frågade Abraham 
om hans hustru, svarade han: Hon är i tältet. Tältet 
är kvinnans plats och vi böra böja oss för detta 
Guds ord». 

Pastor Storjohan hade berättat om den be römda en
gelska författarinnan Francis Havergal, då honen gång skulle 
uppträda offentligt för absolutismen. »Med sin o fantliga 
begåfning måtte hon ovilkorligen gö ra ett starkt intryck, 
men hvad händer. Under ett absolutistmöte, som hölls 
under öppen himmel, börjar det att regna, men med 
den mer än vanliga kvinliga energi, som hade blifvit ut 
vecklad hos Francis Havergal, ville hon icke uppge saken. 
Hon talade, förkylde sig och dog, en följd af för
kylningen. Hvad skall man säga? Var hon en martyr 
för sin gerning? Jag vågar ej säga det, men jag nöd
gas säga: hon var mycket mer en allvarlig varning för 
alla ädla, uppoffrande kvinnor; Tag ej på eder arbete, 
som Herren bäst vet är för svårt för edra skuldror.» 

Detta är nog eller hur? 

Efter ett litiigt meningsbyte antogo kvinnorna föl
jande resolution: 

»Församlingen protesterar emot den uppfattning af 
kvinnans ställning, som rådde på det sista kyrkomötet, 
och häfdar hvarje menniskas rätt att sjelf bestämma 
öfver sitt lit' och sin verksamhet.» 

Fredrika-Bremer-Förbundet. Den utsodda Förvalt
ningsstyrelsen af Förbundets stipendiefonder konstitue
rade sig den 28 sistlidne december, och utgöras dess 
medlemmar jemte suppleanter och revisorer af följande 
personer : 
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ordinarie medlemmar: fru Anna Wallenberg, f. von 
Sydow, professor P. G. Rosén, fröken Hanna Lindberg, 
revisionssekreteraren H. Kolitlieb, fröken Mathilda Silow; 
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