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Stefan Sinding: 
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U 

G u r l i  H e r t z m a n - E r i  cson. .  

Hon satt med de tåliga, knotiga ar- 
betshänderna utsträckta framför sig i 
hjälplös overksamhet. Rummet låg 
halvmörkt, endast upplyst av skenet 
från gatlyktan, som 'kastade en snea 
vinkel av ljus in över de gropiga golv- 
tiljorna. Gropigt och nött var allt, ur- 
holkat av nöden och fattigdomen, som 
satt sitt pariasmärke p% både männi- 
skor och bohag. Hittills hade hon kun- 
nat hålla den på avstånd, men under 
sin' hårda, oavlåtliga kamp drevs hon 
dock dagligen tillbaka, uppgav det ena 
gränsmärket efter det andra och stod 
nu ansikte mot ansikte med fienden, det 

, 
hemska, vasenlösa fantomet, som aldrig 
tog gestalt eller forin, nien sög till sig 
allt liv, all glädje och &ka, tills en- 
dast tomhet fanns kvar. 

I denna tonihet stirrade hoii nu ned 
som i botteiilösa djup. 

Runt omkring henne sutto kvinnor, 

lika utblottade som hon. Genom de 
tunna brädväggarna hörde ho11 deras 
röster, entoniga, klagande och emellan- 
åt e-tt barns gråt. 

Vart skulle det ta  vageii med dem 
allesammans ? Nar skulle måttet vara 
riigat ? 

Varje dag tvingade sig synen på 
henne, den långa kön av arbetare- 
hustrur, som väntade utanför magasi- 
nen och mjolkbutikerna. . Varje dag 
syntes de heiine allt fattigare och mera 
Ömkansvärda, ansiktena mera urholka- 
de och paltorna sämre, och det var 
aven som om något av deras maiinisko- 
varde suddats ut  likt ljuset bakom en 
immig fönsterruta. And% visste ho11 att 
många ibland dem gjort sitt yttersta. 
Och detta var lönen? 

Själv gick hon och tvättade i bättre 
hus, men på sistone stod hon på grän- 
sen till att  hata de rika, hata dem för 
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deras varma bostäder, hata dem för att 
deras barn gingo matta till skolan och 
hata dem för at t  de i sin blinda egoism 
kunde beklaga sig över att  smör icke 
stod till at t  anskaffa och att  brödltor- 
ten inte räckte till. Ett  blint, oresoii- 
ligt hat, skapat aa den primitivaste av 

alla drifter, hungerl~ai~slan, som krav- 
de tillfredsstiillelse. 

Det faims ingen reson i detta, att 
somliga skulle ha fullt upp av livets 
goda, medan andra kampade sig fram 

' 

på svältgränsen. Och människors 
barmhärtighet ? 

Droppen i havet, smulorna från den 
rike maiii~ens 'bord. 

Hon skrattade kallt och hånfullt) 
men kröp samma.11 i en kiinsla av 
skräck, då hon hördc sin egen stamma. 

Barnen rörde sig i utdragssoffan och 
' 

ho11 gick fram och stoppade tacket om 
den minste. Såg i skenet från ljusstrim- 



inan hur tärda ocli gulbleka de siiGi an- 
siktma voro n1.d djupa, svarta ringar 
under ögolrcri. Fat.tigin.aiis barn, tra- 
siga och uilderi~.iircIa, griinc1~11s barn, 
so111 frottcracles mot sm.uts och cl5iidc. 
Niim. 110.11 ' i ~~ l l l  hein 011i ~ c T ~ ~ c ~ . I ? : L ~ L z  h a d ~  
bo11 hört ord och uttrycl;, som 11011 al- 
drig likt dem. 

T%rci-i, son1 pressades fi:ani ur ögoii- 
. vrån, bräiicle henne som. glöd. 

Och soni en sl?ira.n.cle lco~iti~tst till det 
hoii lcuiide bjuda sinn egna niii~des hon 
sin egci.1 barndom., clen lilla stugan mot 
djupa skogcn, iiligarna, bloiiini.oriin, 
den vaimla ldue;%~:clc.l~, korna, som. dre- 
vas i val.1 och i i lve~,  soiii rann f örbi u1.1- 
der niporna. Bu ghig sittei hon d5r i 
det höga griiset utanför stugdörren. 
Hon är gaiislra liteil, meii ho11 ser sol- 
strålarna lysa och glittra på ström- 
virvlarna nere i iil~eii och på skogen 
och asarna. DB Iiommer något salita 
krypande över sl.uttiiingen. Det ar 
slruggaii av ett stort moln, men ho11 som 
i barnslig omedvetenl~et glatt sig %t sol- 
str51arnas lek, ser hiir alla färger 
slockna, och v5rlden blir med ens så 
tom och svart, s% skriimniailde ödslig, 
att ho11 ni%ste iii och gö1iiin.a huvudet 
i m.ors knä. 

Dar är den igen, slruggan f r h  barn- 
domen, det henislra och ofattliga, soni 
siinker sitt mörker över tillvaron. Meil 
nu har ho11 ingenstans att  fly uiidaii, 
Ingen vaiilig röst talar, iiigen smelraii- 
de hand förtar ångesten.. Dcn nirinal: 
sig obönhörligt.. Ron vill slcrika och 
s15 i f r h  sig, meii hon sittxr dar inakt- 
lös, medan t.&i.a,i:~na riniia utför de 
niagra kiiideriza. 

Natten slcall 1iem.sölra heiiiie med 
ii~.örlc.rets och ei:isanihetens f ör tvivlaii, 
inen när morgoiien gryr, slrall hon iiter 
tvinga sin stacltars viirlwiclc lrropp till 
det harda arbetct, hoii slrall atcr sa-a 
~esteriia av sin förlamade vilja och hoii 
skall in.öta nöden med sina m.cclsystrara 

. sega iithållighet och resignatiou. Kan- 
ske skall hon ocks2i äga kraft att hop- 
pas pa fran~tideri, lraiiske slrall hon 
1rcmm.a igenom kristiden och slippa sc 

sina barn g% under i kampcii för till- 
17aron. Men i. S% fall är dct endast cil 
tillfiillighet. Vi alla, som bara ansva- 
ret, varför utsattc vi dem f ö r  möjlig- 
heten att  förgås. - Varför, vaiaför? 

Kommissionärer! 
So111 csp. alltid funnit det myckel 

osympatislrt att upptaga tidniiigeils ut, 
rymnze med f örtcclrni.n~ar över koni. b 
inissioiiaïei som ej fullgjort sina eiikls 
skyldigheter till tidniiigen, s& ha vi : 

ANNA SHAW. 

Kiiiga ~Srldsbelraizta kviiinor del- 
togo i clcn interiiationella röstriittslron- 
gresseii i ~ t o c ~ h o l n i  1911. Men iiigen 
bland dem torde ha väckt a~lliiiaiiiiczre 
lippinarksamhet an Alina Shaw. H011 
var eii lysandc vältalare och ordföraii- 
de f ör Amerikas valdiga Laildsf ör- 
ening, men vad som mest fiingslade sin- 
nena var nog hensies personlighet och 
henries prästerliga egenskap. 

En prästvigd kviiiiia var något nyt1 
och därtill en so111.predikade dognlfritl 
och allinaiinianskligt p& ett sait soni 
grep fri.täiika.ren lika djupt som. dec 
troende. Och sa var ho11 en varin och 
glad iniiiiiislia, fiill av humor, och del 
vann geaast allas hjiirtaii. Som Bo11 al 
en av Amerikas allra första rösträtts 
pionjiirer ocli heiiiies levnadssaga bju- 
der på m.åb.ga. sällsynta händelser, s5 
förtjänar den att berättas. 

Alma Shaw härstammar fr%n en gam- 
mal skotsk lrrigaresläkt. Ruinerim av 
~l.iiktelis S ~ O I : ~  borg st& 51111~ kvar. 
Hennes far bodde i England o c h ~ a i :  
sffarsman, meii gjorde konkurs. D8 
började en h&rd ka.mp för tillvaron föl 
Aiinas föräldrar, vilka föresatte sig at1 
genom sin arbetsförtjaiist &tergiilcla til:i 

det ].ängsta sölrt un.dvika detsaiima. V. 
hade trott att  de flesta ändock skullt 
vilja vara s& redliga mot oss at t  vi var 
lren skulle behöva upprepa hotet ellei 
verkställa detsaiiifiia, nien d.& s8 ej 5.1 
£örhållaiidet s% kommcr deras namn ocl 
resta.iisbclopp att införas i Morgonbrif 
il :r 1 1915, som ej till den 15 dec. iiibe 
talt t. o. nz. ii:r Il. D2 vi erf.arit at: 
många, då f ört.eckiiiiig varit införd mei 
deras iiamii, undanhållit platsens läse 
lrrets tidningen, s% kornnler raknilit 
aven att sandas till orgaiiisatioiien. 

S a l e d c s  s k u l d e n  k l a r e  
r a d  t i l l  d e i i  15.  d e c e n i b e r !  

;ina fordringsagare allt vad de hade 
Iörlorat på lcoiikursen. 

Enda sättet för moclerii att  bidrag:i 
d.1 in1conlstern.a var att  utföra fiiibi:o-. . 

ieri, vilket lcuiide förenas med hci~i .- 

ncts och ba.rlieiis vgrd. . 

Snart gav fadern sig av till knierikn 
iör att fortare kunna tjäna iij den nö- 
liga sunlin.an. Efter ilagot år f öl.jdr! 
noderii ocli de fem ba.riieii efter. 

Det var 1851. Aniia var d% fyra $1:. 
Tartyget, som förde 500 emigranter, 
Tar iiiira att  förlisa i en ryslig storni, 
nen till sist hanziiade de lyckligt. 

Fadern hade bra 'arbete, men drömde 
Ini större valmaga för fain.iljen och hc- 
;löt darför efter liggra ar att begiva 
jig till västcrii. :Dar skaffade han sig 
:tt stort stycke vi.ldmarlr och uppfördc 
jämte sin so11 en liten timmcrstuga. 
Jlad i hågen åtcrvaiicle han till siii 
lustru och sade att nu stod hemniet 
Eardigt. Han skulle e j  följa med utan 
fortsatta sitt förra arbete, nien soiieii 
s kulle möta dem vid iiarmaste stati.oii 
nied åkdon. Förhoppiiiiigsfull som all- 
tid såg han deras framtid ljus. 

Framkom.ns till stationen möttes dc 
sv Annas tju.guåi:igc bror med ett un- 
derligt övertäckt fordon. I detta stu- 
vades allt vad de ägde, siiiigkläder, 
mat, grisar i cii bur och så många av 
f ami1 j ens med1einma.r som rymdes att 
turvis sitta i. 

S& började den hundra mil langa fiir- 
den genom obanad ödem.ark. Bro- 
dern gick bredvid och Irörde, ibland ge- 
.loni strida ströninmr som fyllde vag- 
len med vatten. Och s& fortsattes dag 
,fter dag tills de voro framme och 
Euniio en tom. liten stuga utan föiistw 
)ch dörr och utaii golv. 

Moderii, som eljest var ett under av . 

si~iiiessty~ka, blev så förf ärad vid den- 
iila syn, att  11011 sjörik iicd på markcii 
mecl häiideriin f 01: ansiktet i djup f öl-. 
tvivlan. Sil satt hon som försteiiad? 
~mgiveii av aiii barnslt ara till niörlcrct 
föll på. DS. fick c k i i  dystra skogen 
liv. Ugglorna skreko runt omlwilig, 

vildkattorna klagzde likt skränida 
barn och vargarna t j  öt.0. 

Slutligen restc niode.rii sig med ett 
slytt drag i sitt aiisikte, som tiden d- 
drig utpl%iiade. Hon spikade lakan för 
fönster- och dörrgluggar, medan bro- 
derii tände upp eldar omkring huset 
för att  skydda dcm för vilda djur. 

Så börjadc Aiiiia sitt verksamma liv, 
aiiiiu blott ett tolv ars barn. Iiiom 14. 
dagar hade de gjort föiister och dör]: 
och lagt in ett mycket primitivt trs- 
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golv. 1Mda sto1.a.r silicl~raclcs ocksi.. 
En  öppeu gpis hade fadern gjort av 
steiiskiirvor och lera, dar dc Bolradc 
siii mat. 

Nu gällde det att  ta jorden i bruk 
Med hacka och spade till enda redskap 
började brodern och Aiiiia odlingeii av 
den friilitbara jorden, och sådde s% gott 
de kunde och förstodo. B3ödosamt vail 
detta arbete och lëiiga vagar fingo de. 
bära var droppe vattcil till helnmei;, 
tills de lyckats greva sig en bruiin, s3 
nog voïo cla.gar11a tunga for de uiigo.. 
Fadern sände pengar till nödiga inköp, 
iiieil clct var m&iiga niil till iiarma.ste 
17;öpställc och poststation och överhu- 
vud till alidra miiimiskor. S jälv B0117. 
11.m ej till dem förrän halvtaimat Kr 
seiiare. 

En stihdigt överhäiigaiide fara fCr 
alla nybyggare i viistern på den ticlem 
var de vilda indianerna, om vilkas 
framfart hårresande berattelser gingo. 

En dag näi: Aiiiia och I-ieiiiies lilla 
bror giiigo i skogen och vallade koli, 
f.ick hon se de första rödskiiiiieii. De 
ko1111110 i gismarsch, ljudlöst smygande 
i sina mjulra rnoccasiii~. 

Hon hade hört, att  det sämsta inaa 
kunde göra va.r att  visa sig rädd, och 
Iiittade därför i ,en hast p% att anväiicla. 
t:ill töm det medförda repet, i vilket 
hon skulle leda hem koli, och så lat 
h.011 lillebror köra sig och litsade ej se 
indianerna. Dessa fortsatte viigeii till 
det ensliga hemmet, där moclerii und.- 
fa.gna.de dem. med all den :mat huset 
kuizdc bestå, vareftei: dc beslredligt 
gingo sin väg. 

Att allt gick s& lyckligt berodde på 
att de vore nyktra. Värre var det en 
tid darefter, ilar en flock druckna iii- 
dianer koinnlo. De slogo sig lied och 
%to upp allt som faiiils och betedde sig 
SR oroviickande, att  familjen p& bro- 
derns vislrande uppinaiiiiig att medan 
indiailerna  oro upptagna av atandet 
s% oin.arkligt som möjligt forsla upp 

Izusets a1.h va.pen och srn8riii1gom iiven 
sig själva geiiom en lucka i taket, var- 
efter de sakta chogo upp stegen efter 
sig och stängde luckaii. Nu kuiide de 
således vara sälrra, sivida i.iite iidia- 
iicrna satte eld p8 stugan. 

Genom springor i taket kuiide de se 
hiw indianerna blevo allt vildare och 
~lildare n1eda.n de drucko sin medha~r- 
c h  whisky tills de slutligen Inl.cvo stup- 
fulla och ramlade av stolariia: 

Kasta morgon avlägsnade dc sig frcd- 
ligt och fsniiljen kuiide krypa .er igen 
och ha.mta sig efter förslrrackelsen och 
dc11 sönzidösa iiatten. 

i]i< 
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En veteran. 

Amanda Horney. 

Alla. kanila vi igen bilden har oval1.. 
Och nu h.aï  Ainanda Hori~ey fyllt 
60 ar. 

En liten bliutbiogra.fi i Morgonbris? 
last deii komriier post festum, får var 
v%rdcl:ade .Ican~.~at. diisför vanligast un- 
derliasta sig. 

Amanda Horney ii.r ,ilzöbelpolererskc~., 
koni tidigt i yrkesarbete och fick lam 
sig. sjiilvförsörjillngens svilra konst med 
en iiiko~nst av 6 kr. i veckaii. 

, Livets .haïda slcola f o!strade henix 
till socialdemokrat och +%rt parti har 
han tillhört genom storm och solslre-n 
från dess första ar. 

D & S t o ckholins Allniiänna Kviiiiio- 
Idubb fö r  25 år sedan bildades 17a:i 
Arnai~da Horney med bland stif tarila, 
och hon har iiioiii lrviiinoklubbeii ~ied- 
lagt ett betydande arbete. M.ånga gla- 
da och vemodiga niiniien berättar hon 
ibland f r h i  den tid .d& 1rviiinoklubbe::i 
löst,e lolralfr&gan ge no ii^ att hyra en 
större sanilifigssal vid Thniielgatan .och 
i siii tur hyrde lxt till en hel del fack- 
föreiiingar - långt iimaii tomten -ens 
vak köpt till vart; statliga Follrets Hus. 

Aliianda Horneys liv ar ,el1 enda racl 
%v oförtrutet ocli ihiirciigt arbete. Rae- 
&an under f olBriksdagsperio.den, d% 
niännen för.de sin ihärdiga kamp för 
alln~aii rösträtt, framträdde hon vid ett 
stort möte vid .Lill.jms soin talare för 
Iruiniioi-nas medborgarrätt och lrviiiii~or- 

..,e an i hen- nas rösträttsfråga har allt o d 
lie haft en av sina h%m,st~a förkämpa-I:. 

Hennes arhete genoii1 are11 i #den soc.- 
dem. lrvinnorörelseii behöver ej r e p -  
teras. Det är kant och välkänt. 

'Rik1 Areii valrilade Aiii1as längtan ef -  
ter kunskap. Visserligen hade ho11 last 
allt vad fadern sände dem av böcker 
och det va.r ej litet, nien det förslog ej 
att släcka heiiiies törst efter vetande. 
Ofta drönicle hon om att :E& t a h  till 
iiiäniiislcbr och tröstade sig ni.ccl att g& 
ut i slrogeii och predika för triideil. 

Efter inanga svgrigheter kom hon 
verkligen till skolan, . f attig som en 
s!r%pr8tta. Hon fi.ck bo Iios sin gifts 
syster och började snart förtjäna litet 
tiliicdvid läsningen. Till sist nfidde hon 

- 

i i  \,(:ii sinn ö!~iliiiiiign.i.i 11-i.A.l., hOgskfih i l .  
Dit koin horn. ined. n.5gi.a clol.lars i fix- 
kan och klacld i trasiga Biingol:., som 
hon ej hade i:%d att hc?lvsula. 

Hon lrainpadc sig ctock fram halv- 
sviiltancle och började siiart predika till 
familjciis sorg: Den älsl-iadc systcrii 
kunde ej Ila blivit iner förtvivlad, orii. 
hon hade beg5t.t ett brott, sa otillstii~i- 
digt fanii hon en kviniias uppt~räclaudc 
soni talare. 

Detsaiilina. I.cii..ncle f örii.iclrariia., odi. 
därtill ko111 att '.Allma, onzfattacte meto- 
disternas lara, nzedaii clc voro ~iiiita.~ier. 
De gav0 hcniie valet nzcllaii att  med 
deras underhåll fortsiitta stuclienia och 
avst5 fr%ii predilrandct eller att  skil.jas 
från faniiljelrretseil, sow var heliile s5 
kar. Hon valde att  g5 sin ei-isamnm 
försakelsciis väg till f örl~uniielse. 

Överansträngd av arbete och svalt 
var hon en g%ng nära att  uppge siila 
studier i tro att Gud ej fuimit henne 
värdig. nix, i ilatta ögoi~bl.iclrct, inöttc 
hon Fraiices Willard, den stora nyk- 
terhetsapostclii, som uppmanade heline 
att fortsiitta oc'h iingav heiinc-mod. 

Silaxt blev ho11 en eftersökt predi- 
kant och &tervanii till ocli nzed siim 
för&lrars gillande sedan dc Rhört 
henne. I början rönte ho11 mibngcnsta- 
des stort m.otst$ilcl p5 grund av sitt 
kön. &lan vigrade henne till ocli med 
priistvigning i inetodistkyrkan, som hon 
tillhörde, nmi da erbjöds lzeniic deilila 
förnGn a.v nzetoclistprot.estaiiterila.. 

Under sina predikoresor var hon ut- 
satt för stora faror. Eli &ng d& hon 
£%tt en skurk till körsveii och de restc 
iiattetid genom en stor skog satt ho11 
med laddad revoher bakom hans rygg 
och hotade at t  skjuta, on1 har1 viigi~cle 
staima hasten och 51111~ en g h g  tillta- 
lade hciimc. Utan dc11 ~~cvolveiii 11a.d~ 
ho11 varit för1o.ra.d. 

Eli ailiiaii gång, d% hoil och en alman 
kvinna körde i släde, förföljcies cle av 
vargar, soin vu:iiilo p% c!em allt mer och 
iiim, fast hä.starna flögo fram. Slut- 
ligen vor0 varpsriia s& iiaix, att man 
kunnat n& dem med piskaq men just 
i sista ögo'nblicket kördc de in i den 
lilla staden, dar f öredragct s1rul.l.e h 51- 
las, och vollo rädda.clc. 

På ett ställe, Bar hon sBu1.le predika 
nykterhet, hade hon hotats av rn.511 med 
att de skulle t h d a  eld p% huset Uver 
hennes' huvud, om. h on r 2i.ga.de komina 
med sitt förcdmg. HOII reste förstås 
a,iidå. Mitt i f öreclraget ropar nA0gori : 
"Eldcii ä.]: 16s " och publiken ' rusar i 
panik nzot utgihgeli. ' 

Aiiiia Shaw, som insåg det 1ivsfa.rlign 
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i rusniiigeii och inte trodde på n%goii 
eld, ropar då med sina lungors hela. 
kraft : 'Det är iiigeii eld. Det är bara 
narri. Sitt ned ! ' och hennes .rop upp- 
repas av ilagra., så folket lugnas. 

Da komnier någoii och viskar till 
henne : 'Elden är verkligen lös. För 
guds slcull, fia ut folket fort. " Hennes 
knän darrade, men fyndig som. alltid 
ropar hon helt lugnt: "Eftersom vi 
1111 ändå stå och äro litet iiervösa, 
skulle en smula motion göra oss gott. 
Se'n återta ni era. platser. Lat oss 
marschera ut  s jungande ! ' j  

Ron stannade och när de sista gingo 
ut genom dörren slogo flammorna in 
genom tak och vaggar. 

Mötet fortsattes senare p& annat 
ställe. Denna nedriga haiidling, som 

De federerades mur. 
01n den blodiga majveckan 1871, da 

hela det centrala Paris stod i Mgor, d& 
tv8 hundra Iiiis, tio palatser, teatrar, 
kyrkor, Tuillerierna, HGtel de Ville, 
hela vänstra Seiilestranden iincla fram 
mot Notre-Dame - allt flammade i 
purpurrött, är detta har reprocliicerscle 
konstv erlr en tyst paminnelse. 

Nii var clet Bonapartes generaler, 
som vor0 Iierrar och nu slrulle det bli 
blodbad. Och clet blev SA. Dessa trnp- 
pers framfart p& isynnerhet Montmartre 
haar skildrats soin niigoxiting fasailsfiillt. 
Här var det ocks8 som den modiga och 
lidelsef~illt revolutionära Louise Mic;hl 
eldade och ,uppnimade kvinnorna att 
med sig själva fylla de stora Iiiclror i 
de federerades försvsrslecl, som xnassa- 
krerne Astaclkomma. Hon döi-ndes se- 
dan av krigsriitten i Versailles att (le- 
porteras till Nya Caledonien, varifrRn 
Iion &tervaiide först cindcr czmizest.in 1880. 

Kvinnor och barn kkmpa med fur- 
tvivlans mod, ocksh de, p& barrikadenla. 
En gosse, som skall slr;iiitas, ber om 
tre minuters a.nstAncl för att 15mn.a sin 
nior: som bor stras intill, en silver- 
klocka, * S &  att hon' inte matte förlora 
allt*. Officeren, rörd av hans k5ckhet, 
lAter honom verkligen g& och hoppas 
naturligtvis att lian icke skall Iiomnia 
tillbaka. Men tre miniiter senare ar 
gossen d8r igen och staller stolt upp 

kunnat kosta hundratals människor li- 
vet, verkade mer för saken an alla före- 
hag .  

Två gånger var hon med om stora 
järnvagsolyckor utan att  skadas, dar- 
ibland en våldsam krutexplosion. In- 
tet kunde hindra .henne i hennes man- 
nislr;ovaiiliga och uppoffrande veclr- 
samhet. 

Förutom allt annat hann hon ave11 
nwd att studera till medicine doktors- 
graden. f ö r  akt också med det lrunna bli 
sin ilasta till hjälp. 

1888 sammanträffade hon in ed röst- 
rattens störste och främste förkämpe: 
den oförlilrn.eliga Susaii B. Anthony, 
Av .henne .förmaddes hon att länmila 

---- 

nykterhetsarbetet och al.lt aiiiiat och 
odelat agna sig %t röstrattsstriden. . 

"Du kali inte vinna två saker på en 
gång. Vinns först rösträtten, så kom- 
mer allt annat sedan'), sade ho11 och 
för detta argument böjde Anna sig. 
Från deii stunden följdes de oslriljak- 
tigt i 18 år, delande ljuvt och lett på 
de mödosamma färderna från plats till 
plats genom den ena ststen efter den 
andra. Dar ingen vag fanns, dar vall- 
drade de till fots, och dar ingen sang 
fanns, dar lago d.e p& golvet. 

Men var de gingo frani väcktes 
kvinnorna av deras ord. . 

Småningom fingo de flera framståeii- 
de medhjälpare och nar allas älskade 
förare "Aunt Susie" (= tant Susie) 
dog 1906 vid 86 års ålder, ännu mitt i 

DE FEDERERA DES M UR. Konstverk av Paul Morenu- Val~tilier. 

De iiro levande, sona klimpa utcisz r a s t  
och de, som g6 fi-anzbt med blick och v i l ja  fast, 
och de, sona klfittramle mot  höjden mödor l ida,  
och de,  sona drönznzantle mot idealet s k i d a ,  . 
ffir vilkas ögon st& bestlil~diyt en vision, 
en lcarlelcens mys tär ,  en gzscZnsänd mission. 

Victor Hugo. 

sig vid muren, dkr l~aiis kamraters lik 
ligga uppradade. 

Söndagen den 21 maj hade det börjat.. 
P% lördagen en vecka efter halla Blin~i 
nagra hundra federerade stAnd. Men 
kanlpen Br 111.1 förf ärlig. Skyddade 
Bakom gravarna p& IzyrkogArdeii Pere 
Lacliaise f örsvara Kommunens sista 
1rainpa.r steg för steg sin tillflyktsort. 
Man s l h s  ' nian mot nian. De överle- 
vande drivas till sist mot en mur, soin 
skyddar mot en brant avgrund. Hiir 
falla cle sista med vapen i hand för 
Koinniunen. 

I nu snart ett halvt sekel liar sedan 
dess denna mur, t De federerades inur v ,  

som den kallas, varit en vallf adsort 
för fialikrikes socialister var 28 niaj. 

Reproduktion i brevkorts-, 
format av konstverket "De 
federerades mur" kostar 
vid rekvisition av minst 10 st. 
5 öre pr st. 

Sandas mot postförskott från 

Morgonbris' expedition, 
Upplandsgatan 85, 

S TO.CKHOL M. 

arbetet, hade hon en hel stab av prak- 
tiga röstrattsarbeterskor omkring sig. 
Bland dessa icke att förglömma den in- 
ternationella rösträttsalliai~sens för- 
träff lige ordf örancle, mrs Chapnian 
Catt. 

P& siii dödsbädd tog "Aunt Susie)' 
1.öfte av Anna Shaw att intet skulle för- 
må heiine att  draga sig tillbaka, vilka 
svfirigheter som a11 skulle möta henne. 
Intet annat an vänners uppmaning att 
avga skulle få gälla som skal. 

Detta löfte har Anna Shaw troget 
hallit fastan hon, likt alla ledare, f %tt 
genomgå en skärseld av avund, missty- 
dan och förtal jämte bekymm.er av alla 
slag. 

Hon har tack vare en stark kropp 
och cii stark sjal kunnat följa Auiit 
Susies rad och tagit emot slagen som en 
god soldat. Eon siger sig ha kant 'Xunt 
S12isies" närvaro i arbetet, nar det va- 
rit soni. Mrdast. 

Och hon påminner sig hennes ord: 

"Jag ar viss på att  om jag ingår i ett 
annat liv innan Itviiinorna fått rösträtt 
så sball ingen av himlens härligheter 
kunna 'intressera mig mer a11 kvinilor- 
nas frigörelse på jorden: Jag  kommer 
att  flyga omkring och fortsatta mitt 
arbete har. Kanske kan jag göra mer 
för saken sedan jag är borta. an jag kan 
göra har." 

Sa.kert a.r att  Susan B. Anthony 
skulle glädjas, om ho11 kunde se att  nie- 
dan blott ett territorium av Amerika 



M O R G O N B R I S  

Några tankar före jul 1917. 
Av 

A n n a  L i n d h a g e n .  

Vart hava vi koniillit? Ord kiinria 
ej utsaga det, men bilden här nedan 
ger ett uttryck. för vad son1 ar 111 a n- 
n i s l r a n  1 9 1  7. Korsfast, lsroppsli- 
gen u.tmärglad, an.dligen f örtvivlad. 

Kriget f ortf ar v%ldsamt., sedan Inii 

aven Italien kom.mit med på ett all- 
varligare och ödesdigrare sätt ä11 för- 
ut, oaktat det upphört p% ryska fron- 
ten. Den senare minskningen i blods- 
utgjutelse har i denna stund en ohygg-. 
lighetens ersattare: hungern på fron- 
ten 0c.h en rusning j kampen f ör bröd 
i det inre av Ryssland. 

krigsbevillniiigen, men efter kriget 
skola, de kämpa sin kamp vida bättre, 
briiiids såsom de nu äro av att  för myc- 
ket hava gått regeringens ärenden. Dc 
skola clå ocksa motsatta sig varje för- 
tryck av andra folk; 

Och jag vill saga, styrkt av henim 
optimisin. Vi neutrala hava inu den plik- 
ten att  förelägga de olyckliga 1ciil-w 
pande ett f redsf örs1:a.g. Kanske vi 
snart iiog få se den socialistiska kon- 
fereiwen sanllarl i Stockholnl. Ickï: 
Mott s%som ut.t.ryclc för srocialisti.sl< 

sig makten hava de - sa- 
vida meddelandena äro san- 
ila - använt sig av frihets- 
fientliga metoder inför vil- 
ka det tvång, som den första 
r~volutionens ma.n med tve- 
kan och efter Övervinnelse 
använde sig av, bleknar. 
Vad skall icke allt våra mot- 
stiotndare nu säga om socia- 
lismen ! 

Vart gå vi han? 
E11 partikamrat, en klok 

kvinna, soni vi alla viil karl- 
na och som känner djupt 
tragiken i den situation vi 
sta, sade m.ig några hoppets 

Rysk-a revolutionen har blivit endast 
till cn kamp mellan tv-% socialistislr:~ 
partier. D% opponenterna nu tillvällat 

ord, som jag här vill föra 
vidare : 

l 

samling utan iiloni alla fredsorganisa- 
tioner, möjligen underst.iitt a.v kyrlcai.l, 
skulle enighet eftaersträvas angåeride 
att få fred. Det enda värdiga freds- 

Efter kriget skola folkets 
mera eftertanksaniina mas- 
sor komma nicd sin biiska 
kritik och då kunna genom- 
driva en bättre sa.ker1i.a~ 
orclniiig. Så blir det i Ryss- 
land och överallt. Och skulle 
även Tysklaiicl gå. ut ur 
detta krig med övertag, 
kunna vi hoppas därpli. Vi 
hava ej förstått har hos oss 
att tyskarna ej motsatte sig 

hade givit full rösträtt åt kviiiiioriia, 
nar hon och Anna Shaw började kam- 
pen, s& ha Amerikas kvinnor nu vunnit 
den i 12 stater och i 8 stater ratten att 
deltaga i presidentvalet. 

Dessutom ha de alla skal att hoppas 
att a1l.a övriga av An-ierilcas stater 
snart fiiljs esenqlet.. 

I detta lyckliga resultat av det mest 

österrikisk konstnar : MANNISKAN 1917. 

förslaget är val då att  de krigfö- 
rande re.geriiigariia skola förbinda 
sig att  g5 in p% fredsförhandlingar 
utan annexioner och med folkens 
s j5ilvbestiiriminigsrätt. M.en Tysklanci 
kan nog ej tänkas giva vika på detta 
program för Europa endast, då det iir 
de stom ockupersat och aga - förutom 
Ironf~ikten mellan Eiigland och Irland 
- och d& såväl första soni andra revo- 

en ovärderlig förtjänst. , - ga iii aven li-olonierila. Ty då f-&r oc1.c- 
verlrninaar1ia av dessa segrar sträc- S% England och Frankrike niotgot att - 

ka sig till alla vgrlds&lar avstå ifrhi, en sub-eranitet att  offni. 
Bndiens, Egypt,ens, 3ta.ruckos ratt m\- och tjiina kvinnorna till hjälp i alla län- ste ilii tagas e j  iippskjiitas till 

dcr där kampen för kvinnans rösträtt I ,!frframtideil, En vädjan fr&ll de neutrala, 
i i i l  iippt;?.geii. Ildiirom hava vi nu behov. Sverge skall 

Lit t e ~ a t  ur. 
Anna Lenah Elgström : M ö d r a r. 

Bonniers förlag. Kr. 5 :  75. 
Mödrar ar mest en bok om modes- 

skapet, i sorg, i lycka, i förtvivlans 
natt, i resignationens gråa dimma eller 
i den lugna., tystlåtna lyckans dag. 
l-örfattarii.maii har visst ej behövt föra 
oss in i den ogifta moderns övergivna 
tillvaro för att  visa, att också livets 
vackraste medalj har sin avigsida. Det 
låter inte soin en hädelse längre i bil- 
dade öron nar en kvinna förklarar att  
ho11 har ingen lust att  g% under, full- 
komligt, till kropp och sjal, för sina 
barn, för hem och härd. Hon älskar sina 
barn över allt annat, men just därför 
vill ocksa hon leva, ha plats för sig 
själv i tillvaron. Utan at t  därför ett  
ögonblick f örsum.ma vad som aldrig 
får försummas i ett hem och som säger 
3ig självt S% visst som att efter ja kom- 
mer amen. De försum.liga kviiilioriia i 
iielina mening höra oclcså iiastaii utan 
undantag till de primitiva. D. v. s. till 
iem, som ilar de vi1 ja ha "tid f ör sig " 
mena något mycket, myclcet enkelt. 
3ch självisl~t. E j  egoistiskt, ty i mån- 
gen egoism 1ca.n man dock spåra något 
högaktningsfullt. 

Det &r en bera.ttelse i denna bok, 
T y n g d e n s a ii d e, som ar tyngre 
k l i  livet självt. Det ar visst Vilhelm 
Ekclund, som i nagoii av sina aforismer 
 alar om att nian ibland kan kallna sig 
som om det regnat sot och aska över 
en. Tyngdens ande ger ett sådant liv : 
sot och aska. En förtvivlad kviiiiias 
lika förtvivlade kamp att koninza ut, 
att f %  andas en människas atmosfär. 
Naturligtvis utall att  lyckas. Tillvaron 
ar icke barmhärtig mot dem som fordra 
och den som vänder sig om i svaghet 
blir en saltstod. 

En lika förfärlig som salin illustra- 
tion till det heliga moderskapet har 
författarinnan funnit i de huilgerlevi- 
dande barnens och de havande kvin- 
nornas Berlin. 

"En sann historia" stgr det sorgset 
till underrubrik på berättelsen om 
3 p ö k b a r n .e n. Ja, världen brin- 
ner, det 2.1: sant., och det. ha ocksa vi 11~1 

snart hunnit fatta. Men att mänsklig- 
heten förgås, att  de ä n ii u 0.f ö d d a 
förgås i en ännu värre olycka an den 

ej fattas. Il!Ecil man önskar för sitt ' 

lands skull att vi icke genoni utförsel 
av malm. till Tyskland dokumenterat 
oss som krigsunderst ödj are. 



D e taille : DRÖMMEN. 
A 

som förstör och clöch.r, dct n ih tc  vi 
vänja oss vid. Ty det %r med saiiiiin- 
gen som med lögnen, vi maste ha den 
i små, sm.8 doser, för att  kuiiiia svälja. 

I en aiinan vhrlct och dock deusa~iinza 
spelar D r ö 111 r i B e t p& sina sköra 
strängar. 

D m i a  prosadikt går kai.islre soni 
konstverk över allt det aiidra., meii det 
fattas darför ingclitiiig sv det som ar 
det v%sentl.iga, bärande över he1.a bo- 
ken: innerlig viiniic. och fast ,  s tad;  
opposition. 

Godheteii, lrarlekeis, den allt och helt 
offrande n~oderligheten representeras i 
H e n n e s l ii r a som i livet : tyst och 
stilla, utaii buller och utan all aniian 
a-vsikt iiii at t  giva och valsigila livet. 

Den lilla beriittclseii B a r n a h j ä r- 
t a t ar ett enkelt, vackert stycke lyrik. 
Det a.r eii ung nior, som från w svar 
sjukdom Aterviiiider till livet och sitt 
.I.illa tre ars barn. 

Det ar laraii om. godhetens och kiirle- 
keizs stora nzalct - trots allt; En lara 

l som ocBs& - trots allt! - gar som en ! 

röd tr8d genom hela detta arbete. 

J. S.-O n. 

- Krigsfilmen. 

Hon vnnclracle diisiite i wörlrret, ensam och 
bet.ryckt. Gatorna 18go öde och tysta med 
stenarna $nnu blankn efter cliiggiaiide repbyar.  
Husraderna reste sig afivarliga som fangelse- 
mtirtiï p8 b&da sidor om henne; förlorande sig 
i det trista, gr8 n~drkret över takkammariia, 
H%r och var bliinkte en upptill a v s l r i ~ a d  
gaslykta, som kastade ett skarpt begrhisat, 
cirkelrunt l jusf alt över trottoaren. Ibland 
ntidde ekot av hastiga steg henilss öron, till 
en barjaa avl%gsna~ sedan allt stasilrare och 
rrLirmzlre för att slutligen dö bort 14i1gt inne 
i clet svarta okrinda. Stuiiclon~ Jrimde lron 
0clis8 skymta en skugga i ii5lgot sparsamt 
upplyst fönster, vars tjocka gardiner g1:idit 
iszr, ett, par ögon spejade oroligt ned p& clei. 
tomma, gaken eller upp mot de jagande mol- 
nen, en Imncl kramade bngestfallt prclii~ens 
ttuxge T&T, en liten smal vit lrvinnohand, meii 
i ncista stund hade den &ter försvunnit, Ijus- 
floden klipptes av nrir gasdinlialvosna slö to 
sig som en rid& efter sorgespelets slut och 
den stela husmirreii stocl dar &ter gr& och 
hen~lighetsfull i den regncligre skymningen. 

Hon vandrde a.lltj&mt dämte med trötta 
och rolösa steg. Hon k h d e  sig frusen, trots 
att luften var mild och den första höstniha- 
den iinnii icke hunnit till anda. Hennes 
hjärta låg som en isklump i bröstet, blodet 
kylde helmes lemmar och deii smala, blelca 

pannan under 11hets svall av mörka, gltinsande 
lockar var sval. som flaktaii av vinterns vindar. 
Hon svepte kappan tatsre omkring sig och 
borracle liänclerna djupare ned i fickorna. Un- 
der flera timmar hade hon vandrat p8 cle 
ödslip gatorna, timma.r lS;fl,aa som evigheten. 
Skyggt smög hon sig undan de stora st-r&k- 
viigarn&, d%r 111 iinniskost.römmar11~ v Silkle frain, 
d&r luften var fylld av röster och vagna1ma.s 
rassel pinade hennes ttroii. Ensaniheten sli5inkte 
lieniie ro och tystiiaden sög upp hennes tankar, 
clessa heta, viirlcancle clrömbildor, som jagat 
genom hjiirnan i outsinlig följd, en efter en, 
fyllcla av Qnges t och snyftande sm;irta. 

Rakoin henne 1Rg hemmet, de t,re smP1 rum- 
men, villias tryckande tomhet drivit lieniie ut  
p& doii m&llösn vandringen, bnlrom l&g hela 
Iiermes liv, en saga av korta, flydda &r, bro- 
Idga som livet sjiilvt i f$irgslra,lat~s alla kulörer, 
kanske. dock ljusa mestI, gyllenljusa som sol- 
skenet över sommaxens strKnder och vatten. 

Det var minnet av dessa &r som fött hennes 
bittra tankar. Kunde hon blott glömma allt, 
Eördjupa sig i ensamhetens tysta ro,' slita bort 
ilet gamla, som om clet aldrig hade funnits, 
Wmpa p5 det, förhiha det, som oni Iion lie- 
tade det. Men hur tungt att lära sig hatet 
För den, som levat ett liv i karlek, hur omöj- 
ligt att förhiina, dei, vars minsta lilla del ar 
m dyrbarare an allt Bnnnt. 

Bakom Iienile stocl detta som hon nu ville 
;Ir&a bort tzr sitt liv. Hon hade insett att 
lyckan är en nitd, soin man bör mottaga med 
3dmj iikt sinne utaa anspr&Ic p& ägnncleriitt 



Legros: BEDJANDE KVINNOR. 

och som maii utan knot inilste försaka när 
tiden %r till Bnda, hon hac1.e till sist gjort 
den bittra erfxrenfieten, att livet endast i 
undantagsfall itr detsamma som lycka, att de 
ljusa fiirgerna blott &ro inslag i den mörka 
viiveii, sparsamt tilldelade var ocli en p% det 
att alla matte vara delaktiga. Och hennes 
anpart v& redan förbr~ilracl,. den sista bjärta 
trilclen hade redan glidit iu. liennes hand och 
frandör lienne lhg nu viiveii svart som natten, 
ett obrutet mönster av dystra färger. 

Länge vandrade hon omkring och regnet 
började Ater strila ned fr%n de tiinga skyarna. 
I ena fickan kramade hennes liancl ett brev, 
det sista f r h  honom, vars aiisilcte Iioii icke 
sett sedan den ödesdigra dagen, d% lian kysst 
henne till avslred. Det var blott ett litet brev, 
knappt tvA sidor, iieclskriviia med ojamna, 
blott alltför stora bokstiiver, miniiten efter 
det lian iittröttad lconimit tillbaka fr&n 
stormangreppet mo t fiendens fijrskansningar 
med hjgrnaii iinini fylld av slalrt.ningens fasans- 
fulla bilder och ijronen niarterade av kano- 
nernas larm. Hans första ord voro: - Jag 
lever ocli %r osArad. -- Liingre hade hon icke 
kunnat läsa seclim hon med skiilvande li&nder 
f likt upp liuverte~, hennes Ö ~ O J I .  hade fyllts 
av tArar och hon hade gratit - grhtit i tim- 
mar av tacksamhet över att lyckans sköra trAc2 
iiiinu icke skurits sönder av det barmhartiga 
ödets Iiiiiv. Sedan dess hade hon läst det 
korta brevet med dess otympliga bokstaver 
vii1 tiisen &nger, lart sig varje rad iitailtill 

och lett genom t4rarna At de ömma orden, 
som s&go s& lustiga ut i sin stela dräkt. 

Han talade endast om deras hem, denna 
lilla viirld av lycka i vilken hon .\*ar niedel- 
punkten. För lionom, soin levde i skyttegra- 
varnas lervatten, som hade en smutsig lialm- 
karve till nattläger ocli som icke hade ii&gon 
annan an Iiamratema att anförtro sig &t, var 
lieqmet l%ngt borta i den stora staden det 
ständigs mUet för hans tan1sa.r. Och för ho- 
no:m var också, detta liv, soin krigets flarn- 
maiide svärd klippt av, emlast en saga, \-a&- 
rare blott 511 alla andra, ty lian hade sjiilv 
spelat hjaltens roll i densamma. 

Niigra korta dagax Iiade hoii %ter kiiiit deiiiia 
starka tillförsilrt, som varje brev ingav Ilenne, 
innan hon p& nytt greps av saknadens dova 
förtvivlan. Ack, breven Irommo blott alltför 
siillan och under väntetiden upplevde hon 
evigheter av out,säglig smiirtn. Redan s m m  a 
dag, som lian skrivit till heniie, lruncle det 
dödande skottet natt Iionom. Det fanns ingen 
1 jusglim t i Iieniies till varo. inget hopp att 
klamra sig fast vid, ingeii tröst soni skz.iin1rte 
henne lisa,. Ksii. skyniningen föll 118, 1iSi.rdede 
hon inte ut liingre i de tre sm5, riimmen. 
Allt vad Iion rörde vid minde lienne om ho- 
nom, ur varje vr% -s%g hon lians bleka, av 
döden harjade och blodiga. ansikte lysa fr&m, 
bilder, vari varje detalj lyste oba:rndiärtjgt Har, 
plhgade liennes hjärna ocli öronen pinades av tu- 
senden ljud, som formade sig till hesa rosslingar 
fr811 slagfältens otaliga och namnlösa offer. 

Ensam striivade deii lilla kvinnan oiul~sing 
i den dystra förstaclen, lika, ensaiii ocli över- 
given soni h.on en gang va.rit iiinaii lyckan 
ii8clde Ireiine och herniilets varma sol t%nt.s 
p& hennes vag. Bon cligi~ade reclan av trött- 
het och fötterna snubblade ofta Civer de kull- 
riga steiiariia. Nen ännu hade hon icke nAgoii 
tanke på att viinda &ter till hemniet. Påmin. 
nelsen om dessa n?m, soin delat hennes lycka, 
ingav henne fasa. Icke förriin tröttlieten ho- 
tade att överväldiga henne sli~illb bon smyga 
sig dit, tyst som en förbrytare som vAldgästar 
en helgedom, smyga genom de B % c h  riiii~meii 
in till s5iiglr:imn1areii utan att tända lanpornn, 
villras varma sken koin 1lenn.e att sliiilva som 
av frossa ocli 1ittrötta.d kasta sig i den l~a l l i~  
s%ngen, icke 1ii:iIctig en tanke, somna i samma 
stiincl innan :minnenas liar korn tagande, somna 
bort fr8n allt och icke vakna förran dageils 
gryning blekte nattens ~nardröin. 
- - -  

Lange irrade 11011 därute i mörkret och cle 
kalla regnbyarna, liingre 211 i-i Agonsin förut. 
Det var soni o u  hon denna 1;vijJl mistat allt 
mod att Atervända lic.111. Varje gSng en av- 
lggseii l~rk1i.loclra slog sina ddnande t.iins1a.g 
vaknade Iion upp ur sin bedövning och beslöt 
att upphöra nied den planlösa vandringen, 
men varje gåmg svek henne modet igen, blotta 
föresatsen kom heniie att rysa, och vadzlande 
p% trötta fötter fortsatte Iion att ströva iiiel.lan 
gr& liusrader. - 

(Forts. sid. 14.) 
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Proletirkvinnan i konstnirlig 

Det 19 :de århuiidradet har på kon- 
stens olika oniriideii medfört full.stan- 
diga omvärderingar. Den konstnarliga 
fram.stiillning, p5 olika lcoiistomr~deii, 
som blivit resultatet, star på ett helt an- 
nat stadium ii11 ganglia tidsperioders. 

Synnerligast $.r det de båda riktiiin- 
gariia n a t u r a l i s m  och r e a l i s m ,  
som, sedan den konstnärliga uppf att- 
iiingen vaknat till full förstaelse för 
dem, vant upp' och ned på de. gamla 
konst.begreppen. 

Jag  kanske, innan jag går vidare, bör 
i kortaste form försölra definiera dessa 
båda strömningar. 

N a t u r a l i s ni - i estetisk-konst- 
1iarlig mcning - är den riktning i110111 
den moderila l~onstuppfattiiingen, som 
yrkar på en fullständig, intim och nog- 
g r a m  anslutning till naturen och livet, 
vilket i sig sjalvt ar idel slröiiliet, utan 
all idealisering eller förskönande . om- 
bildning. Naturalismen s o m i d 6 på 
det koiistiiärliga området ar inte alls 
: ny, men p r a k t i s k t  g e i l o m f ö r d  

i det konsti~arliga frainstallandet har 
den. först i den moderna bonsteii, det 
19 :do hhundradets, ,blivit. 

R e a l i s ni e n - i estetisk-konstnär- 
lig mening - ar den riktning inom 
koiistuppf attningen, soin förf aktar, att 
lionstens uppgift innerst blott är att 
aterge den faktiskt givna verkligheten, 
såclan den omger oss - saledes det rakt 
motsatta till ilen l~onstnärliga iclealis- 
meii; som sätter konstens ni%l sLsom va- 

. raiide förverlrligandet i 1coiistnarli.g 
framstiillning av de .ideal, som leva och 
utveclclas i koiistiiareils rika fantasi. 

Koiisten har, genom dessa bada nya 
strömningar, blivit sann livs upp le^ else. 
Den har ingått en iiiiierlig, intim före- 
1.1ing med livet och med dess storslagna 
hemligheter, med natur och minniskor, 
med nianskliga förnimmelser, fröjder 
och lidanden, sorger och glädje. 

Den inre, djupa,, tragiskt storslagiia 
skörihcteii i livet liar uppt5ckt.s. Och 
s% har det så småiiingoin skett, att koii- 
sten skänkt oss al1.a dessa underbara 
franistiilliiiiigar av mäiislrligt liv, vilka 
ibland locka oss till tarar och harm, 
ibland till jublande glädje; si% har dc11 
också skänkt oss dessa nialctiga återgi- 
vanden av naturstamiiingar, som kuiin~ 
leka med v%ra sinnen och stanmia ost 
till de mest olikartade känslor. 

I de konstnärliga framstiilliiii~garna 

Pierre Paulus: MODERN. 

# 

på olilra~konstornråden, spelar proletar- 
lcviiii~an ingalunda iiEigo11 liteii roll. 
Roii har lockat till otaliga skildringar, 
bland vilka jag har endast vill dröja 
vid iiagra f å., 

I litteratureii möta vi ofta sådana 
slrildriiigar. 

Inom dramatik och teaterkonst hal: 
oclrsa proletarkvinnans koiistnii:rliga 
framställi~ingsvarde .alltmera upp- 
täckts. Den reproduktion som har åte.r- 
ges, av L u c i e  H ö f l i c h ,  den be- 
römda tyska sk%despele.rskaii, so111 
R o s e R e r 11 d i Gerhard Hauptinaniis 
skådespel med samma namn, villret i år 
givits i Stockholm vid de.t Max Reiii- 
hardtska gastspelet, ger en ypperlig fö- 
reställning om den moderns sceniska 
framstallningskoiisteiis satt att  konst- 
iiiirligt återge typen. 

I S o c i  a l - D  e n i o , k r a  t e n  skriver 
A 11 n a B r a n t i ii g om hennes fram- 
st allning : 

'En fullbl.odsjai~ta, stark och grov- 
byggd, priglad redan i det yttre av det 
hfirds arbetet p% fältet och i ladugår- 
dei1,'trohjärtat tafatt i sin ömhet, ra- 
sande som ett vilt djur mot hets och 
£örolampniiigar, hjälplöst bortkommcii 
i den konflikt, som tillskapats av den 
åtrå hon tiiiide hos primitiva, hetblo- 
diga man. ) ' 

Det ar den basta sammanfattning jag 
sett över denna sceniska konstskapelse, 
soin Lucie Höflich verkligen lyckadcs 
betydligt höja över det vanligas nivå. 

Förnämligast %r det dock i målar- 
konsten och skulpturen, som proletar- 
kvii?~ioframst~ällriingarna möta oss. . 

~ t o r m h  på den re.alistiska konstens 
område, har i clen gripande gruppen 
> >  7 0 E raii gatan" givit oss en dylik fram- 
ställning, som griper oss med, som låter 
oss kanna och bäva. Det har förut i 
denna tidnings spalter lämnats en re- 
produktion därav, ävensom en av ho- 
nom själv lämnad redogörelse för hur 
detta lroiistverlc kom till. 

Vi äga ett.flerta1 svenska konstnärer 
p5 skulptiirens oniråde, som lämnat 
storartade skildringar av proletäz- 
Bvinnor. Jag  endast nämner R u t h 
i U i l l e s .  

Belgien äger en kolistlGir, som gjort 
till sin huvuduppgift att skildra gru- 
voriias proletarskaror. Såväl i färg som 
skulptur, och han har givit de mest 
storslagiia bilder ur deras vardagsliv, 
Jag menar C o ii s t a n t i ii 3% e u ii i e r. 

Proletarkviiiii.aii har fått  en fram- 

Hans ) 'gruvga.seii7' ar en gripande s&- 
ilaii. Deii tillkom som e.n protest m o t  en 
gruvolycka, vilke:ii, med mera försiktig- 
het, kunnat fullsta.iidigt förhindras. E11 
t.ärd proletärhustm, stum och förstciiacl 
ilv deii gräsligaste f örtvivlaii, står vid 
sidan av maniiens lik. 

ii även en för honom typisk skapelse; 
5n framställi~ing, inför vilken man må- 
ste tanka, reflektera. 

Bland det lilla olyckliga Belgiens 
stora konstnärer ha ha vi en hel 
rad framstående arbetareskildrzlrc, i 
vilkas framstallniiigar iiveii pïoletiir- 
kvinimi ofta f örekoininer. Jag be- 



höver endast namna L e r 111 a n s, 
G r o u x ,  F r i . e d e r i c  ni. fl. 

Da nzaii låter tanken dröja vid pro- 
let ark-c~inilaiis hårda livsf örhållaildeii, 
koinmer man underfund med flera sa- 
Irer, soni uppväcka ens harm. Värst 
ter sig väl moderskapet för lrviiinan av 
denna klass. Deii framstående norske 
lconstiiareii S t e f a n S i ii d i n g har j 

sin " F å i i g e i z  m o d e r "  .givit en 
storslageii, gripande framställniiig - 
jag vill åtminstone våga piistå det - 
av just detta olyckliga förhållailde. 

Kviiinaii, fjättrad, fången, aminar 
sitt barn - - - 

Jag ar övertygad om, at t  framför ett 
sådant konstverk allas tankar vandra 
över till alla dessa olyckliga kviiiiior, 
för vilka barnen, genom sanihiillets 
skriande orattvisor, eiidast bli tunga 
bördor, tiyckaiide, utpiiian.de, smärt- 
samma. 

Fransmaiinen H o n o r6 D a u m i e r 
(las Dåmié, 1808-1879) ger i flera av 

Daumier : TVATTERSKAN. 

sina målningar och teckniiigar storslag- 
na franzstallniagar av proletarkviiinoia. 
Exen~.pelvis hails lilla utnziirkta världs- 
berömda inålning ''T v a t t e r s k a ii", 

som många måhaiida minnas från dcn 
stora fïaiiska utstallniilgen har i varas. 

 ali is teckning ' 'S o p p a 11' (aven 
m.edtageii på f örut nämnda utställning) 
är också en skildring av stort varde. En 
slående, gripande frai~istallning av sam- 
ina sak som Xiiidiiigs ' 'Fången moder ' ', 
fastan sedd på ctt aiiiiat s,#&. Det $1: 

..den brutala, grova, förråade, av slitet, 
sliipet och besvärligheterna i livet för- 
härdade och f örslöade kraftkvinnan, 
sådan hon ofta möter oss, som här får 
sin konstnärliga franistiilli~ing. 

M O R G O N B R I S  

Lucie Höflich som Rose Bernd. 

Medan vi syssla iiled fransk konst f5 
ri inte glömnia den fraiiske boiideils och 
Icii frailska landsbygdens ,utmiirlite, 
väi~ld.sberömde och cgendonzlige slrild- 
rare, J .  :E1. 33 i l l e t. Han har cxcm.pe1- 
vis i sin rnZilning 'V i d s p i n n- 
r o c :k c ii" givit en storartad proletii- 
risk liviniiof ïm~sti i l l i l i~~ g. 

Proletiirlcvinnans ofta sorgliga erf u- 
reiihetcr av livet, hcniies ohyggliga li- 
iaiiclcii, inte i-ninst gciloin n-i.aiiiiciis bri- 
staiicle msvarskaiisla, har ofta fatat p i -  
pande uttollriiiiigar i koilsteii. 

I 'Museum. der 1)ilde.ndcn Kiiizstc ' ' 
i Leipzig fiiiilc-s en niilning av A cl o l 
E: c h. t l e I:, soni han kallat "O v c r- 
g i v e n". E11 tavla, soni talar sitt eget 
olyckliga språk, utan alla kommen- 
tarier. Av ungcfiir samma motiv hal. 
Brysse.lmSLlarcii P i e r r e P a u l u s 
skapat sin gripande duk "M o c1 c r II ' ' 

Döderhult: SKVALLERSYSTRAR. 

I l  

Den fr(zin.st3.cnde tyska koiistnärin- 
lan K ä t h  e K o  l 1  w i  t z - iiöclens, 
irmodets och revoltens iitmiirkta iol- 
gerska i konsten, ger i sin teckning 
" F r u k o s t p å t r a p p a i i " e n s l & e n -  
Ic och gripande f ranistcï.lliiiiig av en 
?rolet arkvinila. 

Jag ser att  :niin artikel redan sviillt 
xt sa att  r e d s  protester iiro tiiidigeii 
irissa. Därför gäller det att fort siit.ta 
punkt och slut. 

Eftersom kaffebristeil iir kailiibai- 
iust inu och kaffet av den folkliga - 
nest manliga - elakheten säges v w n  
kviiznans a och o, s% vill jag avsluta 
ieniia lilla ruiidvandriiig inecl ett par 
till den s,akeii intimt ankiiutna koiist- 
verk. 

P e t t e r s s o n  i D o c l e r h i i l t  
känna vi alla till. Hans triiskulpturer, 
träff ande, brett humoristiska i f ram- 
 talli ii inge ii, kr af tigt, 0~igine1l.t och 
konstnärligt utförda., ha ju väckt ett 
berattigat uppseende och skapat frani 
en lang rad cfterf ölj.arc. 

Kgthe Kollwitz: .FRUKOST PA TRAPPAN. 

Ofta ski1cli:ar Döderhultaren i d 1  
vanskaplighet ' 'Si~l&lui~dsl~5~i~igczï~~a ' '. 
Hans pm1etii:rkvinnor tillhöra ,s& gott 
soin utan undantag la~idsorteii. 1 
" K a . f f e s y s t r a r ) ' h a  vi ett par ty- 
piska fraiiistallningar av honom.. 

Och S$, till sist., niedaii vi iiro lrvai: 
vid kaffet sko1.a vi kasta eii blick p5 
deii duktiga danska l~oiistiiiiriiiiian 
A ii n a A n c 'h e la ' s  (född 1859) nätta 
målning " K a f f e t  a r  f a r d i g t " .  

E r n s t  J. L p n d q v i s t .  

I Morgonbris julrummer ii1gS.r iivm 
deceml~ernuinret. 



PANTASIEILD AV SAPPHO. 

Att 1.i 1i.n la-iimor som. s3.capa.r~ av 
konst oc1.1 1.ittcratu.ï liöi: ju till ilagcns 
~rliiii;.da saimi ligar. A t t  vai.lclcii haft 
storsl.a.giis s3duila. föïctcclscr., soni satt 
l.)etycl.el.sef~iI.h l~iiii:.l~cl~ i siii samtids 1:iv 
och haft iiiflytande över \.Ar 1cult~nrel:la 
ut.veckling, det Iiör cm.cllcrtic1 ickc till 
dcssa dagciis saniiiiiga~:. Tvart.oni. Det 
hetcr ti1111~i i stort sett och friin menige 
man, att  liv in nor ii^ aldrig ' 'gjort någo t 
stoilt ". Att piistthldet ar svart ohisto- 
riskt hm ej förii~iitt hiiiclra dess seger- 
tag genom. världen. Ty det ar ej bara 
detta., att  ilastan iiiidaintagslöst varje 
verldigt stor niaii, frP~11 Cmsr  till. 
Gust.af Fröcling, har 11 aft cii ovanlig 
och snillrik kvinna till .nior, utan kvin- 
norna 11.a verlcligeii oclrsa skapat stora 

. tan1ra.r och idéer, cj bara stora nian. 
Eli stor n1.a.n förn.ckar dcssutoni heller 
aldrig sin mor.. Han vct bättre. Och 
cl.en som kan akta sin mor stgr i rcgr' 
ocksa f raininaiidc f ör liysterislrt och 
tillgjort s. k. lwiailoföralct eller osyn1.- 
patislct, ja ibla~icl rent iickligt s jiilvför- 
gucleri. SmSI sjalar och stora ni%tt s15 
sälls11 sallskap. 

Denna artikel var dock ej mcniiigci? 
soin kritik p i  dc11 orättvisa eller okun- 
niga kritilren mot v8rt kön. Jag vill 
e j  skriva "s.tacksrs köa", ty - vi klar2 
oss nog ! Den var m.eningeil som el: 
1.iteii p5iiiinnelse eller revy över några 
av v%ra Irviiinliga föregiingare i litte-, 

- rattiren. Rfecl eller n t in  förebi.l.dcr cl- 
].er gciig Angare. 

En S a p p 11 o -- Sapplio av Mytile- 
].les aristokrati från Nresos - hade 
dock inga f örbildci., nieii val ef terbil- 
dare och geiigZingare ! Och efterbildare 
av vZir s1taldkonst.s alla variatioiier, 
från mast.are.il till gcsölleii: Sappho 
var deii erot.iska 1idel.seiis skngare och 
inåhanda 1ia.r aldrig Ixviiii~ms rent iia- 
turliga av all konvemans 011e:rörda sen- 
sualism tagit sig ett kraftigare och re- 
iia.rc uttry ck a11 i h.ei1ri.c~ dikter. Dessa 

stött iclre blott 

GEORGE SAND. 

Litterära kvinnor. 
Smii stamningar och korta biograf 

I. 

uppfnttniiig utan iiven f ös atenax 
moral 1.1l.e.ir I1oii bara l~ctarcn, hos 
lceii d l t  orent vas att söka. Denila le. 
gei.ldbilcliiii~g gick sa 1i.ilg.t) att  vissa 
antika, lrritilrer till slut iiödgadcs skil.j:~ 
ni.ellai:l tvenne Sa.ppho - skaldiiinai: 
och lietiireii. Att ateiiariias uppfatt- 
ning om Sappho vay grundfalsk 1-iô.r ju 
blivit tillfullo bevisat. Sappho var i 
sedligt hänseende endast ett ba.rn av 
sin tid. 

Meii denna sedliga uppfattning var 
ju, vad det angick kviiiilaii, så hell 
olika hos aioler och spartaner mot ate- 
ilarnas. I Aten var hon ett a.rbart mel- 
laiitiiig av haremskviiina och tjaiia.rin- 
ila. Hon var obildad, sm.5siiiiiad och 
ytterligt försuinmacl av niaiiileil, som j 
umgänget nicd hetären sökte och funiio 
ersättning for vad hon ej kunde ge. 
Hos spartaner och aioler var de unga 
flickoixas uppfostran däremot lika fri 
som gossariias. De skulle ju bliva 
mödrar och i deras styrka och sköiihet 
s%g m a n  den biista borgen för  statens 
f r amti d. 

Av Sapphos dikter finnas eiiclast frag. 
ment i behall. De flesta diktxrna syiias 
av dessa fragment att  döma varit ero- 
tisl.ca. Meil iiven i lieniles sinå folkvi- 
sor sparas friskhet och. elegam, som i 
detta 1ill.a korta fragment: 

%,e 'n. måiien g4.t.t ner och aven 
Ylejucleriitz s junki t  - midnatt  
h r  in.iic .och tiden flyktar, 
Men cnsniii jag annu vilar.' '  

Eftcr Sappho kom Analrreou - det 
har sagts som "rococoii efter Michcl- 
angelos iiatt ! 

Me11 vi skulle ju hiir eiicla.st tala on1 
de lcviniiliga. lioiisterna, vilket Kr synd 
Atm.i.iistone ifraga om Sa.ppho, son1 inte 
behöver darra för jiiniförelseii &tni.in- 
3tonc med Anakreon. 

Eftersom Morgoiibris julnummer 
bara har. 16 sidor till olika nwdarbeta- 
res disposition, m8ste vi har göra ett 
hopp, som just iiitc blir nagot tuppfjät ! 
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FREDRIKA BREMER. 

I-crkligcii ej iiï cii viilkommcn fras att 
I slippa i f h i  ined, få  vi alltsa sla ncr i i den nya tiden 111~~1 a.tt g B f ö r b i 
alla de lysancle 1wiili.d.iga i~.a.iniien ut c 
i Europa,: Louise Michcll., Flora Tri- 
siaii, Qeorgc Smid, 1n:m.e clc Staël, 
Barrctt-Browniiig, George Eliot ni. fl. 
och i all blygsamhet st.aiiiia heinnia hos 
de vara. En annan gång kaiislw kun- 
1i.a vi göra et.t besök i utlandet och hiilsa 
på vad som varit och vad som iir. Fös 
vad som a r, ar det iltin.iiiatoiie inte 
bcsökstid dar. just nu. 

Vi haniiis s3luiida ungefär mitt i 
själva upplys&iigstidevarvet - denna 
tid, d% vår , diktning redan började fK 
prägeln a.v f raiisk f örfiiiing, frailsk 
smak - och stamia en stund hos skald- 
iiman Hedvig Chadotta Nordeiifly cht. 

Deiliia ' 'Herdiilila i Norclen ' '; som val 
ej va.r så gudabegavad med f a 11 t a s i 
nieii soni gav så mycket m.ei av per- 
sonlig imlerlighet i sin diktning. 

Hedvig Charlotta Nordenflycht ar 
f .  ö. ej blott ryktbar p% griilid av sin 
c1iktniu.g. Hcnnes svarniislrt oroliga 
liv har gjutit ett rornmtiskt slcin~nieï 
över hcnnes imlin, och ef tervarldeii 
känner ba.ttre lieniles l e v n a c l s -  
ö d c n a.11 heiziies s k a l c1 s lr a p. Men 
hennes gariiiiig betcc l~na~ en icke ovik- 
tig iiisats i den s v c ii s k a k v i n- 
n a n s  f r i g ö r c l . s e l r a n i p ,  varoni 
hon s j ä h  ingalunda var omcdveten. 

Föcicl i Stockholni 1718 och yngsta 
dottern till kanwerareii Anders Nord- 
bohm (som adlades nio %r senare till 
Nordciiflycht) var hon bi%dmogeii i 
läsning, meil föga liiraktig för det hus- 
liga arbetet. 

I föriildrah.emni.et vistades tidtals en 
mekalliker J o h a ii T i d e m a n, 1a.r- 
junge av Polhein. Hmi ,iivala puckelryg- 
gig, men som s% ofta bodde i denna 
obetydliga kroppshydda en stark ande. 
Till honom vande ho11 sig för att  f% 
och hjälp i littrriirs och filosofiska fra- 
gol'. 



D% fadern dog, blevo oclrsZi 1.1ms 
sista ord en förhoppning, att de tu 
inlitte bli ett. Meil dc11 scxtxon%rig,z 
Hedvig Chaxlotta fa.niz föga behag i 
dcilna ta.nke. Ticlciiiaii drog sig da, 
full av sorg 111~11 stolt tillbalca. Mc11 
den unga flicllraii beslöt dock till sist 
efter en svår iiwe lrainp att fasta sitt 
liv vid halis - 115igot soni ho11 n.og cj 
iingradc den. gitilgcii hon skrev: 

' )Jag. rcctan ,endast blot t ms%g 
rJm skönhct, som i sjiilm~ ]Ag.)) 

Efter tre år sönderslet döcleii eineller- 
tid de band soin Hedvig Charl.otta 
Nordcnflycht sa inotvilligt knutit, nzen 
som dock blev av eii s% gc~i.oiiigripaiicle 
betydelse för hennes aiidliga  itv veck- 
liiig. 

"Det ljus, som du f ö r  mig upptände, 
Sk:lil ingen storm nlier sl5clca iity>, 

sjöng hon ocksh vicl ha1z.s död. 
Ett  Hr darefter lriiöt hon emellertid 

eil ny förbiiiiielse - av större bety- 
delse för hemics hj5ït.a. 1741 gifte hon 
sig alltså mcd sin lararc i frai?ska, 
prästen och esteten Jacob Fabricius, 
nwn kort blev heniies lycka, ty redan 
efter sju mAiiaders 5kteiiska.p dog nia- 
keii. .Hon var vid deiiaii tid blott 23 år. 

Det var den gränslösa sorgen över 
ïiialreils död, soni gjoidc henne till 
slcaldinna i djupare iiieiiiiig. 

Hon flyt.tade' nu till cii liten torpar- 
stuga å Lidiiigöii och sysselsatte sig 
dar dels ined diktning, dcls ined redi- 
geringen av sin inakes skrifter. 

O111 fru Nordeiiflycht - Iion återtog 
efter nzaiiiiens död sitt flickiianiii - i 
poetisk stil var iiågot %lderdomlig och 
kanske försummade att uizderlrast.a sig 
konsteas ad1a.m rcgleï, sil var hon s$- 
som k u l t i i i . p e i : s o i l l i g l ~ e t  en 
111era frainskrideii siidc aii ii5goii an- 
iian av det sla.ktled hon tillhörde. HOII 
följde niecl tidens utveckliiig i utlan- 
det, var lyhörd för de iiya riktiiingar- 
ila och inlät sig p& att atergiva de lit- 
teriira. stormännens taiikar, då hon gil- 
lade dem, att  bestrida dein., då dc gingo 
cinot henlies övertygelse. 

Nigoii klar nppfattii.ing av pïoble- 
mcii Iiadc 11.011 väl ej, allt bryter sig 
iiloni henile, men hon mr clen f örsta 
'hos oss soni levaildc käiit denna dis- 
liarmoiii och stramt att  lromina diirur. 

Nästa namn av ralig iiioni v i r  slrald- 
lioiist ar A n 11 a M a r i a L e ii ii g r c 1- 

vars 1a.ggiiiiig var mer förstå,ndsniässi~ 
och verkligt kvick in koilstiiärlig 
Heiines dilrt.iii:ng onif attar f öretrades 
vis s a t . i r e n s  och i d y l l e n s  on1 
r%cicri, nien har också strövat iii pl 
liirodikteils, parodieiis, ja, nagoli gång 
aveii p& den dystra bdladeiis. Mer 
det ar iiioni deil koniislca satiren ocl 
idyllen som ho11 skördat sina störstr 
tiiumf er: lXciines frä.insta cgeiislcap 51 
den att vara en utmärkt s k i l d r a r c 
ho11 scr och malar sasoni iiigcn. av hcn 
lies sainticla utoiii Bellni.an.'* Överallt 
helllies diktning mii~ker nian helme: 
cmiiienta förmaga att  utan överflödig. 
tal försätta, oss "initt iii i sakeii". Til 
exempel då det galler att fira prostfar: 
hedersdag ; 

'Uti priistgAlii slaini.aclcs incd mort.lar. 
3r%ttoi:i 1ia.d~ al ls  llusets hjon: 
?&or svangclc sig i. hclgcl~.agsl~jort.lul. ' 
)ch pb spctt.ct. satt cn gödd l;:ilkoi~." 

Dcnna halvt komiskt vcrlrlrande 
cria.pphet i uttryckssiittct iir cii 11icli.a- 
piide orsak till att hciiiies v c ~ s  "star 
ioni et.t ordsprhk lrvar j .  

Amla Maria Lenngren födclcs 1755 
)ch var dotter till prof essorii Ma gnus 
dalnzstedt och 34i.rta Fl.oi:.in. Vid ti- 
[cn för heniies födclsc hiirskaclc rent 
IV nöd i heniniet. 
I detta torftiga hem vaxte Anna 

daria upp och erhöll jiiinte sina brö- 
ler c11 bildning, som faktiskt gjorde 
Leiilic, till en 1a.d ung dam, vilkeii 
. o. m., clå s$ behövdes, 1rini1.de bist? 
'adcrii nied ratt andet av stiident.erims 
ippsatser. 

Till Aiiiia Maria Leimgrens karak- 
a.ristilr hö]: hcmes s t o r a b l y g- 
a in h. c t. Hon vaer ytterligt an- 

prålrs!ös ifrSiga om att skörda ära för 
itt förf attarcs1ca.p och iingsligt a ktgi- 
.raiidc ps. at.t ej heimcs stora bilclning 
iiclr synas, och K j e l. l. g r e il torde 
iräl ha varit clen som ii5got "drngit 
lennc frain i ljuset ) j .  

Ar 1780 gifte hon sig nied mcclrcdak- 
;ören i yStockholnzsposteii>> (&ii an- 
Ire ixclaktörcii var Kjellgrcn) , scdan 
isessor 1793. Roii behövde hu cj 1.ii1igi:c 
iör sin utlcoinst~ sk~l.1 idka f ö r f ~ ~ t t i ~ ï ~ -  
drap. Men hon foi:tsattc - i Stock- 
iolmsposten, f ast mion ymt. K jellgren, 
Silfverstolpe m.. fl.. tillskrevos äran av 
lessa poeni: Hon upptikkt.es dock och 
Jylleihorg skrev bl. s. : 

' >P5,fangt. tradens skugga vliljcs 
Av cn blvnsain iiakt.crg.al, 

b.. St.iiiiiiiian kaniis, ch.ui. hon ilviiljcs, 
Av dc ljiivstn toi~crs v:il.') 

Men dct var cj bara s%clma toner hon 
fi ek Iiöra. Anna Maria h i g r e n  f ic!! 
log ocl.rsLi Ii011 veta., att "en l i rd  i 
itubh satirens udd cj uiidanslipper "1 

Fru Lcimgrcns liv var rikt p5 
iiåiiga personliga sorgci., soin hon dock 
.ar ha burit mecl styrka. Själv hadc 
noil att inot slutet av sin 1cvna.d ~itst.5 
:n sv8.r sju!cd.om., l ~ a f t a  i bröstct, vil- 
.cell. den 8 inars 1817 t-og heiines liv. 

Pfi Klara kgrkogårcl stbr hciincs ~nin-  
.lesyi,rd. 

F r e d r i k a  B r e i i i c r s  bariidoin 
)ch ung don^. erinrar iiågot oin Aiider- 
sens "fula mk-cinge j. H o n  var tydli. 
gen famil.jeiis olycksbarn. Dct clrö jdt 
länge, iiiimil oingivningeil anade, at1 
det bodde e11 svan inom cletta tafatta 
stornästa, ograciösa hölje. 

D en Brci~ierska sliilrteil Tar ui:spmiig 
ligeil tysk, meii hade flera släktlec 
vistats i Sverge. Frcclrika föddes 
Finland å Tuorla g%rd iiara Åbo 911 
1801. & 1804 flyttade faniiljeii övci 
till Svcïge, dar fadern köpte clct gamlc 
svärdsriddargodset A r s t s i öster, 
haiiniiige. Et t  drag av sviiïinislr ]:o 
maiitik ar i hög gracl bcstamiliaiicle föl 
Fredrika Bremer uiidcr uppviixt5ren. 
H011 hade ju också viixt upp i romaii, 
tikens klang- och jubeldagar och deim 
ti.d hadc satt djupa markcii i heiniet 
lry11110. . 

Att veta c1ett.a sv~im..isBa drag Ur ay 
wgöra.ndc vikt för att f %  clcii riittn för- 
;tåelseii fiir dciiiia st.oidagi~i~ kvi111.10- 
iatur, vi'llceii ej blott var sltildrnriilna 
IV ~cir1il.igh.cteii utfin l ika my clrct cn 
;iei:ska, vars d r ö m i n s r  b l e v o  
J e i. lr l i gl-L e t. E l z u ~ : ~  p5 alinat satt 
iii hon aii.at. Och dartill -\.ar hon en 
,rangtasiide ii\:c~ityrssÖBci:slr;-i, soin aiinu 
sin höga 2tltlcr gav sig ut p& resor till 

;raktcr, p& dcii tiden cj  alldeles ofar- 

les roinan "F a in i l j c 11 H., vari iivcil 
~e~incs  stora egenskaper sonz slddiwiii- 
ia av v a :r d a g s l. i v c t Eon1.1il er i 

Sitt eget poetiska pïogixml fiiiiicr 
?redrika Breim:: i ett ord av Goet.lie: 
l i l r t e i i s  s l ö  j a ,  s k i i ~ i k t  a v  
; a n i i i n g e n s  lzniid. 

f av da ii det av Bv.iniiaiis m.iir.i.ni- 
ikovaildc a.ven utanför iikteils1cape.t 
kulle eiiiel.leriicl bli en av heiines 
itora giiri1iilg;i.r. G.cnteinot deii. gangsc 
nieniiigcii att  Buiiinans e ii d a 11151 och 
fullko~iiniiig vore det gifta s.t&iiclef;, 
Eöriitaii vilket hon Y O ~ C  att betralrta 
son1 eii ' visseii gren ", peBa.r fred rik:^ 
på att 1rvii.i.iin.ii utan a t$ hchöva staii- 

sig c11 gagnc'lig vci:ksa.mh et sltsoin ogift. 
Int..iies.r;cl; f ör l; v i n 11 a 11 s fr  i g ö- 

L ' C ~ S C  tog ocks8 al!.tiilera Fredrika 
Brcm.c.1:. fiiiigeii och det skyn~.ta.il ju mci: 
ell.er iniiiclrc fram i 1iei1i.i~~ romaiicr 
hittills. P syiinerhet i 'Presidciitciis 
iiöttrar ' och i. 'Heizzinet j. 

Kravct på högre Bviniiobilclrii.iig 
hade ocksa börjat l i t a  höra. sig: Fru 
Nordenf1ych.t i sin a.llvai:liga slrrift 
d not Rousscaii ; den iii1.g.a m.i.inscl.1 Ri1;ilm.- 
stcdt (scnarc f i ~ t  Leiingrcii.) hadc Bak- 
o m  cleii lroiniskn ii~.asken höjt sanma 
röst - fast lioii sedan sjii1.v i viss niii11 
resigilcraclc - fri.görclsetaa.~.kar, soin 
buro fraintidsfrön inom sig hade frsin- 
kastats av T h o r i l d i slrriften. "0111 
kvinnoköiicts naturliga höghet". Utc 
i Europa voro jii röst&iia i drnna fraga 
icke l5ngm.c nya.. Ickc minst G- (i o r g e 
3 a n d s gensaga mot I~vini~ans sta.11- 
iiiiig i. iiktmslrapct och den fejd hon. i 
sina ronimel: förde mot dct.ti~ soni sain- 
hällsiiiriitt.i~.ing hadc 1Si.imat spar. 

Svenska ,Akaclen~.ieil tillclelacle Sir 
1844 Fredrika Breiner sin stora pris- 
inedalj, va.ilrid G c i j c r uttalade, att 
den ~ä.ll~yi~tc7. förening av snillets och 
hjiirtats egenskaper, av sköldiet i frain- 
stallning och renhet i ti~i.l.ra.ilclet, som 
genoinandades hciiiies bilder ur det 
husliga livet, hade p& förf a.ttarinnaii 
fast iclcc blott Svergcs 1i t .a~ även EUYO- 
pa,s uppiiiarksanihet. Det var ocksb 
sant. 1: Ty~li l~izd t.  cx. uppslrattaclcs 
och. beuiicli~ades hoii iiilda till avgudeii 

Eni.ellertid, Geijer, i vars hen1 hon 
nu myclret iningicks, har lraiiske iclrc 
Eia.ft iiZigoii mera själsbefry~idad lar- 
juiige än denna stora roiiaai.iförfattarii2- 
ila. Den religiösa. l i b e r a l i s ni, som 
kailnctecknade halis seiiare skccl~.., 
fyllde aven henlic:; Ilag och frainträddc 
allt 111er förcljiipat i heiines verk. 



(%'!'orts fr. sid. 9.) 
Plötsligt hade ]:LOII stannat i ett av gathör- 

nen. Hon stod orörlig och s%g med vidpde 
blicli.ar bort inot en samling klart lysande 
puiiliter, vilkas slrarpz sken genomborrade 
iiiijrkret aucler Ilusen. En Imxl gata öppiiacle 
sig framför lieiine, det blihlcte ojh glittridc 
s& lhngt Illiclieii Ituncle 113, slrwor av niii.11- 
niskor myllrade pil trottoarernn ocli bruset av 
clerss röster steg som cl5net :bv strsndv%gor 
upp inot den blytunga himlen. LBngsamt bör- 
jade hon vniidra fram över clc sliita steiiarna, 
l&ngsasnt utan att veta varför. Det var son1 
om ljivsfloclen cl5rborta hade sugit henne till 

sig: Hennes lijiirna var tom, tystnaden hade 
sövt den och ensi~~nlieteii koinniit henne att 
förgäta srn#rtan. Men kroppen vamr stel av 
Iiöld och benen d arrade under henne av trött- 
het. Liltsonl en f rysande tiggare drogs hon 
oemotstfindligt mot ljiiset och rn:j;nniskorua, 
cliirborta maste det vara varmt, cliirinne i detta 
myller av pratande och skrattande miinnisko- 
hopar. Nar hon en g%% vande sig om, annii 
tvekande inför allt detta pulserancle liv och 
&g tillbaka mot förstadens tomma gator för- 
skriicktes hon av det kyliga murkret mellan 
stenmurarna. 

Det va.i son1 om tröttheten hade försvunnit 
när hon vandrade i tstiiigceln ph ilen sliita 
trottoaren och hennes ögon speglade ngiigot av 
allt det ljus, som strön~macle mot henne fr&n 
alla hOll. Det bittra draget av smiirta i lien- 
nes ai~silite janmades ut, handen knöt icke 
längre sfi lrrampaktigt om den lilla tillskrynk- 
lade brevlappen i ficlian och lapparna öppnade 
sig till ett leende, som hade hon smittats a,v 
clen obekyrm.ade munterheten ondcring sig. 

Lange uiidracle hon 0ve.r att manniskorna 
shgo s% sorgfria ut diir de strövade fram ocli 
tillbaka i eii aldrig sinande strbm. Hon haile 
trott att hela viidden vilacle i sorg, att skruttet8 
dött p% de levaniles liippar och att siniirtnn 
blivit. ~~I.la,s egendom. Voïo karicke icke alla 
lika olycliliga som hoii, hade inte aven cleras 
liv spra~igts sönder ocli jc~gacles icke ocksil de 
av denna 1ietsand.e oro, soni ödelade hela lieii- 
nes tillwuo ? Eller slcöto de blott sorgen %t 
siclan för att icke stji.ila modet ifskii var&h.x., 
gömde de l<anske lidandet under en mask av 
gliittighet för att iiii mes brottas med clet i 
elisainrna stunder? Hoii lyfte blicken ocli 
sökte läsa svarek i de förbighericles ögon. En 
gammal dam i sorgdolt skred förbi. Ocli nii~ 
de bftds Irvinnorilas bliclrer möttes logo de 
mot varandra som Iisde de Sgt en stor liein- 
. . lighet gennensam. DA slog cleii unga kvinnans 
hjärta högt av gliidje och liori viskade sakta 
till sig sjklv: De &ro B,i&ltnr alia dessa rniin- 
iiisltor -- större kanske a , ~ l  cle vid  fronten - 
ty cle 11a besegrat sin förtvi~lali. - 

SA koni de t  sig att Iion steiiuade utanför 
en LIV de klart upplysta biograflokaler11~~. 
Dörrarna stoclo yA vicl gavel or;h foyern var 

En arbetarhustru 
borde icke köpa annan symaskin än 

Solidar- symaskinen, 
som tir den yppersta i handeln, av stör- 
sta fullkomning och ger största valuta. 
Vi bjuda fullaste garanti för att d! 
med vårt firmamärke försedda maski- 
nerna äro ett fabrikat, som p i  teknikens 
nuvarande ståndpunkt är det högsta 
som kan uppnas och övertriiffas icke 
av nilgot annat fabrikat. Sarskilt för- 
manliga betalningsvillkor. 

Symaskinsaffaren SOLIDAR, 
Vasagatan a, STOCKHOLM. 

fylld av nöjeslystna, som beliigrade biljett- 
I.uclroriia. Hon betral~todc nyfiket de viildsamt 
Eargglail:~, affischerna med deras Iiorniska figurer 
och 11011 Itiiiide icke &terhalla ett leenclt.. Hen- 
nes intresse valrnade, hon studerade iilpBende 
ile giga,iitislia relrlarntavlol.na, dar fo togïaFierna 
tr Jiigcles rnccl var,ziidra och hon f ä-izgslades av. 
clessa bilcler, soin framstii1l.de glada man ocli 
Itvini i or i lustiga situationer. DA lcäiide hon 
plötsligt en intensiv liingtan efter att sjalv f &  
vara glad, efter att sjiilv f &  skratta soin alla 
dessa, ett bekymmerslöst,, befriande skratt, att 
f %  glölïuïia allt, clet som var -bakom ocli det 
som viintade. Utau att niirimre besinna sig 
sprang hon uppför den breda tra.ppan, nickade 
leende %t den biigaiidt?, rikt giildsmirlde' vakt- 
inastaiwi och banade sig viig fram till en av 
biljettliicliorna. 

Hon Iiacle satt sig lii.ngsii upp i skumrasket 
p% liilrtnren, där varineii var trycknride. Riint 
om1i:rin.g henne sorlade mäiiuislroriia, stolsit- 
sarna sn~allde, vaktm%starna sprungo i alla 
riktniugi~r för att anvisa platser och sm% uiii- 
formsk:lärlcla, gossar bjödo med hög röst ut 
konfekt och program. Hon kröp ihop i sin 
I&iiga, vida liappa, och 1rii.nde sig niistaii litet 
iingslig över allt detta vtisen, Iion, som varit 
niera ensmn än alla andra ~incler krigets lhnga &r. 

Äntligeii sliiclctes alla lamporna och kinemato- 
grafen började sitt monotona surrande. En 
orkester liingst fram i. den stora salen stanide 
iipp en siiielcande melodi. Och den vita du- 
ken fiver deras huvuden förvalidlades till en 
viirld, diir endast gladje oc'h tariklöshet r%dde. 

Den lilla lrvinnan satt svagt fra;mAtböjd och 
följde med vidöppna ögon lustspelets gAng. 
Hon skrattade som aldrig förr. QlBcljen ström- 
made över henne, heiiiies natur tog ut sin rätt 
och. I-i.oii bjöd icke till att göra i-notstAncl mot 
alla clessa f iingslancle tokroliglieter. Allt tyck- 
tes 1it:iiiie omhttligt lustigt. Och kring henne 
steg skïattet d&iiniide upp 111ot kupolen fr%n 
det, böl jande niaiiniskohavet, en förlösande, 
knappt medveten och ystm munterhet, sedan 
Angesteii, om ocksi% blott för en kort stiincl, 
slii.ppt sitt grepp om clet sargade maiiiiislro- 
h.j iirti~t,. , 

Den lilla ltviiiiian levde i~pp  i ett iiytt ]:iv 
eller kanske hoii blott &terviinde till clet 
ganila - det som en g%ng varit hennes, iii- 
naii a~i i .1~ krigets stämme tali~de till jorcleiis 
folk. Hon njöt av att se den vita dukens 
sorglösa, mMiinisltor leva sitt eget fria liv, hon 
gladde sig över kvinnornas vackra Irlader: 
omgi~:iiirigens eleg;iiis, de muntra apisodenia. 
de t sentiineïitala inslaget av en naiv lr8rleks- 
liistori a, iniiilisikons spri ttancle rytmer och den 
fulltaliga y uh likens fiirtjiisiing. Rennes hjiirta 
tinades iipp a.\. c1e.iii-m gliidje och liori Illev 
van i  iinila, ut i de. s ~ n %  bl8frusna li5inilesna. 
Niir lioii nAgoii eilstn'ka gO.ng sliippte koiitaliten 
mecl styckets fortg%ng och verkliglieteii dök 
upp niitt i all clenna skiiiirari(1e fantasi klinile 
hon icke lii~igre nilgoii frii1cti;iri.. En varm föï- 
tröstaii gerioii~strömmecle henne och Iion viskade 
till sig sjiilv, att verkligheten icke var s% 
o'ba~:ndiiirtig som hennes f ö rtviv l m  varit clj up. 

Lan~porna tBucles och sloclcnacle för att &ter 
tariilas och sl8ck;i.s igen. Det ena numret ef- 
ter clet andra avlöste varaiiclra. Hennes in- 
tresse var alltjanit vaket och hon sliilcade gi- 
rigt vad som an visades, fr%n liiroiilra rese- 
bilder till anspråklösa dramer i en akt.. Det 
sistzi niimet var en bildserie fr% fronten. 
som redan spelats under tv% veckor i följd 
och blivit livligt lovordad av pressen. 

. . 

Först visades ndgra av cle kommenclerande 
generalerna,, gamla miin i ordensprydda uni- 
former. Piiblilien reste sig ~ i p p  som en man 
och l - ~ i h ~ d e  clent mecl ihAllande a-ppl&cleï. De 
flesta närvarande hade kanske sett filmen förut, 
men cletta betyclcle mindre. Man skrek och 
applåderade av ganimal vana,, av entiisiasïn 
eller för att grannen skrek och applAcleracle. 
3edm v&&.t.de bilderna i oavbruten följd. 
Man S& andlösa truppkolonner p& viig till 
stridslinjen, intenclentiiren, ambulanser, grovt 
och lattase artilleri, pansarautomoliler och 
flygmaskiner. För mrje truppslag, som ryckte 
fram, jublade publiken frenetiskt. Den iiliga 
kvinnan smittades mecl av liatrförelseii. Hon 
kande sig stolt över soldaternas iitm&rkta 
konclitioii och Idappsde sina .sm& hiimler röda. 
Sedan flyttades man ända fram till stsielsom- 
r%det. En bild visade trumeldeiis verkniiigar, 
de vhlds&nma krevaderna med d~ivande r&- 
moln, ininsprängiiingar, clL1 hel a j ör den ty cktes 
lyrta sig upp mot liimmeleii2 en' aiinaii bild 
blottade löpgravark hemlighet, de lhnga 
gångarna, de bombfria valven med bradf ordracle 
vaggar, taggtrhdsstiingslet och likhoparna i 
Iiigen-inans-land. Man fick vara med on1 nar 
soldaterna Iilättrade över pmapeteii fiir att g% 
till anfall och när cle koinmo tillbaka, smut- 
siga, blöclande och vscklande efter en lyckad 
attack. SA kom den långa raden av döda och 
sgrade. Somliga buros ph bhrar, andra leddes 
av hjSllpsamnia kanvater eller sjukv&rclssolda- 
ter. Publikens inbel visste ings.griinser. Man 
applhderacle och stainpacle i golvet av för- 
tjusning över de t förmoclacle segerrika anfallet.. 
Nar cle döclas tAg blev synligt reste man sig 
%nyo och stiimde upp iiatioiiallij~rnileil. or- 
kestern föll i ocli sdngen steg maktig upp 
över den böljsncle rnDiigclen. 

DB sltrw en kviniras skri genoin den stora 
salen, rinen det driinlniade hjalplöst i de brii- 
sande tonerna. Det kom frhn l:icrine, soin suttit 
dMruppe p& lii!rt»ren, iiiltl&mcl mell.aii friini- 
mande människor. Hon hade rest sig upp, 
hoii som alla andra för att sj~inga med, men 
sangen stelnade snart p& .hennes lappar. Med 
av skräck vidgade ögon stirrade hon oavbrutet 
p% den vita duken, där dödens t%g alltiamt 
riiiglade frani. Hennes blickar fastes p% eii 
av bltrarna, som bars av tvh soldater. En 
brungul faltkappa 1å.g kastad över den döde 
min. huvudet var icke helt betackt, det bleka., 
blödande ansiktet lyste f rarn under kappans 
krage. Blott nhgra sekunder skymtade hon 
det, blott n&gra sekunder och smärtan bröt 
in över hennes unga sjal. Med vita kinder 
sjönk hon necl p& golvet, lapparna öppnade 
sig till ett skri, liennes bröst skälvde under 
flämtande snyftningar och handen slöt sig i 
ett krampaktigt grepp on1 ett til1skr:ynklacl 
brev i en av Irappans rymliga fickor. 

De omkringstAencle böjde sig necl och lyfte 
upp henne. W%gra vaktmiistare skyndade till. 
De togo henne under armarna och förde henne 
varsamt ut ur salen. Man talade menande 
om den tryckande vii.rnien, oin trängseln, om 
den uppjaga.de stämningen, ryckte P% axlarna., 
sade nhgra medlidsamma ord och stämde Bter 
in i den brusande iiationalliyninen. - - 

De tre sm& rummen vilade i mörker nar 
clen unga kvinnan vacklade in. Hennes steg 
vor0 nu icke smygande, soni förut, hon stödde 
sig tungt mot väggen och stapplade langsamt 
in i s&ngkammaren, .dar hon mekaniskt vred 
p& knappen till den lilla lampan. T%rarna 
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runna icke utrneci de vita kinclerna, lieimos 
ögon voro son1 förbrarida, clc stirrade stelt 
framför sig, utan att  ens förnlh avspegla hcii- 
nes smIirta. LAiigsamt började hon klaclo av 
sig, hennes rörelser voïo en söningAngares och 
ii8st.an medvetslös lade hon liliiderna i ordning 
p& stolen bredvid. siingen, plagg efter pltqg, 
som oin hon räknat dem. DA föll hennes blick 
pi% ett tuiiimat kuvert p% natt.clulcsbordet. Det 
gick en skälvning genoiii hennes kropp, hon 
utstötte en djup suck och strRckte häftigt lit 
hIinderiia efter brevet. Hon kastade en hastig 
blick p% stsmpeln i hörnet, där friilGirliet sak- 
nscles. Det hade iionmit med liv8llsposteri 
och tjänstefliclraii hade lagt in det. Med feber- 
lieta lilncier slet Iion upp liiivertet. Hennes 
ögon sökte den första raden.. Där stodo de 
välbekanta orden : 
- Jag  h e r  och ar osQïa(1. - . 

Hon 11adc sjunkit ned pA sangen. Längre 
kiiiule 1.101; icke läsa. DB boïracle hon liuviiclet 
ned i k~iclclen och började skratts - skratta 
sh at t  den spada kroppen darrade. Men tsött- 
heten tog överhand och hon somnade, Bnim 
ick e avlil&clcl. ineclaii Iioii alltj iirri t slirat t d e  i 
sö1n1ie11. 

Niista dag skillle Iioii v a h a  npp uit?~l l~wve t  
i handen och den %ngest'fyllda srnärtilii skulle 
Ater st& vid hennes hiivudgard: P% nytt skulle 
den hetsaiide oron komnia. Han hade skrivit 
att han var os%mcl, nieii hon hade jii sett 
hoiioin under den fiiltbruna kappan, sett ho- 
nom i cle döclas tag. Eller kanske det icke 
vax l i m ?  Kanske hade . heiines ögon ljugit, 
kanske .Imde hon sett miste? Synen hade varit 
sA kort., blott iiAgra selriiiider, och cle voïo SA 
lika, vartindra alle clessa krigets offer. - Meii 
redan sanima dag, som lian skrivi t till henne, 
lriincle det d ö d a d e  skottet ILA hoiiom! P& 
nytt skulle dessa frhgor ältas i hennes toiiima 
hjärna, furgäves skulle Iion söka efter s~raret. 

skulle förfölja 
Det fanns ingen lösising. Hennes 1Anga iinar- 
tyïium var ännu icke till airda: dag efter dag 
slriille clct följa, jagx Iieniie iit i mörlsx ocli 
ensamhet utan hopp orii rlddiiiiig. Och :~llt.- 
jämt rasade krigets obörrliörliga stonii i iwr 
v tirldeii. 
- - A  

Hon var blott en liteii li~iiiiia, ori av de 
tusenden, en ensai.i:i, ariii och uvergiven lrviii.iia, 
soni hungrat efter en siliiila gliidji?, ett av den 
obeveklige gisslaren krigets oslcylcliga offer. 
Hennes 10th var ingen lijjaltes: hennes iialnii 
skulle icke lIisas i ticlningaxi,a -och iigr hon 
dör skall Iierines grav icke Iieclras nied fanor 
ocli patriotiska tal. Foster'laiiclet slrdl icke 
'belöna henne, de :lioiiimancle sl.lkteii icke iniii- 
nas henne nied vördnad och kärlek, ty hon 
hade icke uträttat nAgot hjalted%d - nigot 
stort, s0111 lever i folkets iniime - endast 
buiit sikb ' f;uiiga liclaiidi.,, sir1 dystra. förtvivlail 
uiicier k.rige& l &liga b l ~ d d h .  

Organisa tioner och kommissionärer! 
Det nya arbets%ret måste bliva ett 

arbetsår med friska och kraftiga tag 
för Mo-goiibris. Mycket mer kan -och 
skall göras för tidniiigem spridning. 
Kvinnolrlubba.rna, som framför allt m%- 
ste vara agitationshiirclar för våra 
ideers spridande bland arbetarklassens 
kviniior, f$ .ej försumma att slii vakt 
om vart upplysnings- och agitatioiis- 
0rga.n Morgonbris. På m.ånga platser 
har Morgoiibris varit orsak till kvinno- 
klubbs bildande. Den har gått före och 
berett vägen. Vi ha för detta att  tacka 
många av våra niaiiliga partikaliirater, 
som under flera ar oförtrutet arbetat 
för tidiiingei-ts spricliiiiig bland h i n -  
norna. . 

De off.eiitliga mötena äro goda till- 
fallen att fä Morgonbris såld och får 
ingen kommissionär f örsumma dem. 

Rekvirera ny upplaga s% att ni c j  iir 
utan. 

Försök med husagitation och tagupp 
prenuineration.. Listor fii1i-i.a~ att relrvi- 
rera iivensoni upprop. om Morgoilbris 
att delas ut. 

Pörsölr med agitation f ör Morgonbris 
under december m%nad, så att uppla- 
gan kali hö jas betydligt vid årsskift.et. 

Förändringar av upplagans storlek 
eller namilföraiidring torde insändas se- 
nast till den 26 december. 

Rekvisitioner a.v Morgonbris, upprop 
eller preiiunieratioiislistor, aveiisoni 
adressföraiiilringar, böra h.elst insaiiclas 
pr brevkort. ' 

Med tack för samarbetet under det 
&r s'om g%tt och med hopp om gott nytt 

Barnens julglädje. 
F.ollrsk.olans Bariitidniiigs f örlag 

(Stina Quiiit) har gett ut en förtju- 
sande liten samling ju.lg12dje, d. v. s. 
sagoböclrei:, i &r. 

Friiiiist Ironinier R a c k s i p p o a?.: 
Jeanm Otterdalil - tjteln ].runde doc;< 
varit 111imi:dre I i å d  till denna den älsk!i- 
gaste oiiisla~steckning man sett p% 
m-%ngen god jul. Deiisia s%v.äl soni öv- 
riga valgjords il1~1stra.tione.r äro utför- 
da av den k51~da koiistiiarini~an Aim 
Steiibaer g-Mlasolle. 

LaLsningen %r för bide små 0c.h 
stora. Det ar vackra bilder, som "En 
passionshistoria j, heroiska, s10111 i 
'Undret ", och gripande, soni i den lilla 

bil.deii: "'Vad solen fick se.)' Det Ss 
s A. d a ii t som v h  barii skola ha. Inte 
för mycket. Men det far ej heller sak- 
nas. Den falslra hjaltedyrlran och de 
rosaf argatle krigsskildringarna ha al1.t 
f ör  liininge flått iiirilrta deras f antasi. 

En förträfflig. jul.bolr ar arets "Guld- 
slottet ". Aiiii Margret .H:olnigren har, 
bland andra., dar en god historia. 

Sedan Bomma de m.indre, nyen film 
and&, soiii P r i n s e s s a n  R-oseil-  
g u l l med teckningar av Jenily Ny-. 
ström, T u . m m e  t o t t, G u l l e b r . a n d  
och J u l k l a p p e n ,  L i l l e p u t t ,  
med en saga av bl. a. G u l l i  H e r t z -  
111 a 11 - E r i c s o n, sanit den som alltid 
lustiga lilla T r i s s e. 

arbetsår för vara gemensain.nia strä- 
vanden, tecknar 

Morgonbris expedition. 

Vi rekommendera här- 
med virt första klass DAM=SKl&WDE 

och DAMKONFEKTION. 

F!NA och BARN-KLADER i alla storlekar för 
VALGJORDA fllckor och gossar. 

Prima, reella varor. Billiga, bestämda priser. 

72 och 74 DRO-TTNINGGATAN. , 

' 
-Ii mm 



A L L M A N N A  S P A R B A N K E N  
Högsta gällande anta. 

Tidningen 

Morgon bris 
måste varje arbetarekvinna läsa. 

Agita for is R. 
Upplysande. 
Kulturell. 

Utkommer 1 ging i månaden. 
Lösnummerpris 15 öre. 
Kommissionärer 20 proc. rabatt. 

Prenumerera på posten ! Kronor 
1: 80 pr år. 

Provnummer sändas från 
Morgonbris' e x p e d i t i o n ,  

Upplandsgatan 85, 
S rOCKHOLA1. 

Redogörelse f ör agitationsveckan 
koiiiin.er att inflyta i Morgoilbris 
j m~~a.i : inini~in~.e~.  

Kvinnan motarbetar 
sitt eget bästa 
n%r hon avrader mannen att teckna försak- 
ring A sitt eget eller bagge makaruae liv. P$ 
grund av mindre dödligbet hrr kvinnor layre 
premier i DE FORELYADE. Premiebe- 
frielse vid sjukdom och olycksfall m. fl. för- 
m h e r .  

u 

Grundad 1883. Kassafack otbyras iiån 5 kr.  pr Ar. 
-- 

ktieboll ya Ban 
Emotta'ger insaitningar till högsta gällande ranta. 

Sot.-dem. kvinnornas tentralstyrelse: 
Ordf.: Fru Anna Sterky, Barnhusg. 16, 
1 tr. A. T. 72 90. 

Korresp. sekr. : Fru Agda Ostlund, Upp- 
landsgatan 61, 4 tr. A. T. Vasa 20 66. - 

Sot.-dem. kvinnornas samor janisations 
i Sthlm etyrelee sammantrader 2:a mandagen 
i manaden kl. 8 e. m. å, Bryggeriarb.-förb 
exp., Barnhuegatan 14. OrdC och korresp. 
fru A. Fröeell, Upplandeg. 47, 4 tr. Allm. 
tel. 286 68. 

-- 

Arwika ~ ~ ~ . - d e m .  kvinnoklubb av- 
haller ordinarie möte 2:dra måndagen i m&na- 
den kl. 8 e. m. & Folkets Hus' C-sal. 

S t y  ~ d s e n .  

EskiBstuna kwinnoklubb avhAller or- 
dinarie möten 1:sta mhdagen i varje inanad 
kl. 3.30 e. m. i Folkets Hus, rum n:r 4. 

St?/rcls~?t.  

Gellivare sot.-dem. krinnoklubb 
avhaller ordinarie mote 1:ata och 3:dje man, 
dagen varje manad kl. 4,80 e. m. Lokal: Nya 
Folkete Hilo. 

Nya medlemmar hiilsas välkomna. 
Q+wvrlw w .  

Kiruna soc.=dem. kvinnoklaibb av. 
h&ller ordinarie möten 1:sta och 3:dje månda, 
gen i varje mbnad i Folkets Hus' lilla sal Id 
S,8o e. m. $ty, elsen. 
-- - 

IMalmbergets sot.-dem. kwinnoa 
klubb avhhller ordinarie niote andra och s i ~ t l  
mandagen i varje nihnad. 

Stockholms Tjanarinnebörening 
avhaller möte 1:ata och 3:dje torsdagen i 
v 
O 

rarje manad kl. 8,30 e. m. (utom juni, juli 
ch aug..) i Folkete Hua G-sal. Styrelsen. 

ahus sot.-dem. kwinnoklubb av- 
Aller ord. möte 2:dra mhdagen i mAnaden 
:l. l/, 8 e. m, i Folkets Hus. 

&'t~jvelsen.. 

Stockholms s5dra kwiniaokilubb 
~oc.-dem.) rvhå.ller ordinarie esmmanlriide 
.:sta onsdagen i .  varje manad kl. 8 e. m. i 
okalen 3 tr. Södra Folkets Hus. 
lrdf. fröken Anna Sve.nsson, Grindsgatan 10, I I I ,  
jtockholm. 

St?/W 1~e"rn. 

Stklms Alim. kwinnoklubb (eoc.-dem.) 
ivhaller ordinarie möte 1:eta mhndsgen i 
rarje manad kl. 8 e. m. 

0bs.l Lokal i P-salen, Folkets Hue. 
Stpdma. 

Det finns ingenting bättre 

att saga om  röda Björna 
an att det är oumbirligt 
i varje Iiem. Intet puts- 
pulver för metaller blankar 
fortare, mera varaktigt och 
gör mindre illa åt  händerna 

an "Röda Björn". 
Putspulvret Röda Björn sal- 
je; överallt & 25 öre pr 

burk. 
Nya medlemm ar haleae vtllkomna. I 

I m 

tiii förmån för Stockholms Fol kskollararinnors Husmoderskola. 
15,000 VINSTER. h i s  pr  lott 2 kronor 

Var  7:de lott vinner. (+ 10 öre för stämpel). Endast svenska varor. 
Sammanlagt vinstvarde 110,000 kr. 

HUVUDVINSTER: 
Varde Kr. 

1. Lsiitcgeiidoineii Kar6 i trakten sv Dalmemora, om 5. 
21 tld Aker och äng, 33 '1, tld skogs- och ~mgniarli, G. 
avverliningsbar st8udslrog till värde av c:s kronor 7. 
3,000: -. Corps de logis om 4 rum och kök, ta'lrike S. 
andra byggnader m. m. ................................... 8,000: - 9. 

2. ~Lillsti igaii~, vinterbonad villa om 3 rum och lrölr, 10. 
'utlius m. m. 3, fri och egen griirid vid Tuagelsta, jvgst. 7,500: - - 3.1. 

3. Möblemmg till 3 rum. fran Nord. Kornp. ............ 5,000: - 12. 
4. Sportstiiga om 2 rum o. kölr, ritad a.v arkitekt Ode1 3,000: - 

......... Aiitik klafrbyri, valnöt med inliiggningar 
............................. Notorcykcl frAn Huskvnrna 

..................... Siinglcniniuarinöbel, p~ le rad  björk 
.......... Autikt skHp, alm, j d i  a r ~ n d a  och valnöt 

.................................. Toiiiis,ztnling med hyllor 
........... ~ S C U ~ R D ,  bost i marmor a v  John Rxiner 

1)aiiipiils. bisam med besättning och muff av b5lver 
............... Juvelring, safir, bril jenter och pla.tina 

Varde K r .  
2,000: - 
1,975: - 
1:400; - 
1,200: - 
1,000: -- 
1:ooo: - 

900: - 
860: - 

Insand rekvisition, milrkt M. 3, adress Ösmo-~otteriet, Artillerigataii 60, Stockholm, varefter lotter saiidas mot postförskott för 
lotterna & ILr. 2: 10 pr lott jamte kostnad för porto och dragningslista. Dragningslist.an, som utlrommer 2 á 3 veckor uftcr dragniiigeii. 
tillst%lles utan särslrild Bepiirari envar, som köpt lott direkt f r h  l~uvudkontoret. 

Diragning den 
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