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, sverig& uppgift i världshistorien. 
I I .  

- T yskarna ha inte alltid varit Gustav 
Adolf tacksamma för hans bedrift på 

Tysklands mark. Man har sett den som ett 
simpelt erövringståg av en främmande 
furste, som egentligen inte hade något i 
Tyskland att göra, en uppfattning helt 
naturlig för den tyska historieskrivning, 
som vuxit upp i den tyska .enhetstankens 
skugga och med fientlighet såg på alla 
företeelser under flydda tider, som på nå'- 
got satt kunde anses ha hin'drat f.örverk- 
ligandet av denna tanke. . Den moderna 
historieskrivningen ser dock på Gustav 
Adolfs verk med fördomsfriare blick. Man 
vet nu, att hans planer, då han blandade 
sig in i trettioåriga kriget, inte åsyftade 
erövring utan svenskt och protestantiskt 
självförsvar, nödvändiggjort genom kejsa- 
rens aggressiva planer på vårt land. Men 
till och med om han. fått leva och blivit 
herre i ett allmän-protestantiskt statsför- 
bund, såsom han val tänkt sig det, med 
någon del av Nord-Tyskland sorh ersatt- 
ning för Sveriges möda till de tyska pro- 
testanternas skydd, så hade detta icke varit. 
att betrakta som en främmande inkrakt- 
ning. Vi få inte utan vidare tillämpa våra 

- 'dagars nationalitetsbegrepp på forna tiders 
Tyskland, dar vissa stater ändå langre 
fram i tiden hansynslost- kunde taga parti 
mot de andra för Ludvig XlV eller Na- 
poleon, utan att världen tog anstöt därav: 

För övrigt finns det ingen anledning 
att ens från våra dagars synpunkt betrakta 
kejsar Ferdinand som nationellt tysk. Man 
har påpekat, att Gustav Adolf, själv föd4 
av en holsteinsk moder .och med flerfal- . 

diga släktförbindelser bland Nord-Tysk- 
lands furstar, talte' bättre tyska än kejsaren 
och i kultur stod Tyskland närmare an 
den romei-skt-katolske österrikaren gjorde. ' . 

Och icke ens .en nutida  isma ar ck-fa&ti- 
ker skulle val våga påstå, att en "tysk. 
enhet", genomförd under ' ferdinand I I  
med envälde och jesuitism i släptåg, skulle 
varit av någon välsignelse för den tyska 
kultu'ren, Allt vad denna på senare tider ' 

.haft störst .ar ju utfört i protestantismens 
tecken: Kants filosofi och Goethes dikt- 
ning inte minst. Att Gustav ~ d o l f i  'in- , 

gripande förhindrat upprättandet a v  Tyck-' 
lands enhet på 1600-talet kan inte sagas 
hava varit någon olycka . för  skla land, 
som på detta satt endast fick tid att mogna 
för den enhet Bismarck sedan-införde. 

Hur man i Tyskland betraktade Gustav 
Adolf har Hans, Forsell skildrat på föl- 
jande inspirerade satt : 

~ o n u n ~ e n ,  av Sverige var icke längre 
en främling i det tyska riket; han var "vår 
egen ' hjälte och räddare", hans bild sågs 
i varje hydda vid sidan av Luthers, och 
man bar Gustav Adolfsmedaljer, som tec- 
ken på evangeliskt sinnelag. .Den hyll. 
ning, som mötte' Gustav Adolf, gällde . 

. . 



dock ej blott den lycklige segraren, den 
efterlängtade befriaren. De svenske visste 
knappt vilken skatt de ägde i sin konung, 
huru övermåttan härlig han var, förrän de 
Qingo höra det från Tyskland. Likasom 
d e n  stora krigsskådeplatsen öppnade friare 
utrymme för hans faltherresnille, så be- 
hövdes det bakgrunden av ett samfund, 
prisgivet 2t alla onda makter, för att hans 
ädla mänsklighet skulle rätt falla märini- 
skorna i ögonen. Han var en kung så- 
(dan som det arma evangeliska folket i 
'Tyskland drömt sig men aldrig sett. Ma- 
jestätisk kom den tunge, reslige herren, 
;huvudet hogre än allt folket, enkel och 
värdig i det gula kyllret, en furste, men 
dock en människa som de andra, mild 
Q C ~  vänlig emot låg som hög. Solljus 
låg över den högvälvda pannan, det gula 
håret och de rena anletsdragen; de blå 
ögonen blickade så glatt och modigt ut 
över världen, att alla hjärtan öppnades; 
var han kom, vann han kärlek och för- 
troende. 

Så han talade sedan, denne svensk, på 
deras eget tyska språk, skönt och varmt, 
om Guds rena ord och evangelii frihet, 
o m  endräkt och förtröstan, om plikten att 
strida för Herrens sak; sådan predikan 
hade man aldrig hört; den var ej mindre 
kraftig, därför att den fromme predikanten 
bar svärd vid sidan. Han bar det ock- 

* :så med rättfärdighet; gudfruktig var han 
och kristlig i ord och leverne, ej en drin- 
kare som Johan Georg, ej en gudlös sälle 
som hertigen af Braunschweig, ej en vild 
rövarhövding som Mansfeld. Han, som 
slagit Tilly och tuktat Wallensteins mör- 
tdarhopar, hin tecknade icke sin väg som 
,de med brinnande byar; han var borga- 
-rens och bondens vän och lät utan för- 
skoning hänga sina egna knektar, som 
*förgripit sig på fredligt folk. Det var en 
:riktig kung för menige man; han kunde 
:gärna få sopa det heliga romerska riket 
.rent och skicka många små furstar efter 
'Tilly och Wallenstein. Och märkligt nog 
'har denna stämning snarare tillväxt än av- 
i-tagit 'under hans färd genom det tyska 

riket. Han hälsades med förvåning i Stet- 
tin och Frankfurt, med* jubel ' och glädje- 
tårar i Nurnberg och Augsburg, med knä- 
fall och tillbedjan på färden till Lutzen. 
Det var då han varnade för avguderi. 

Det ligger ingen överdrift i dessa ord. 
Verklighetens Gustav Adolf ter sig endast 
fördomsfriare och mänskligare en fästtals- 
frasernas. For en gångs skull ar hjälte- 
sagan sanning. 

För sitt deltagande i trettioåriga kriget 
betingade Sverige sig landområden, som 
inneburo en betydande makt över Tysk- 
lands handel. Nar därtill kom det redan 
tidigare förvärvade herraväldet över Fin- 
land och samtliga Östersjöprovinser utom 
Kurland, var det inte långt ifrån, att Os- 
tersjön rent av blivit en svensk insjö. 
Under Karl Gustav var det dessutom myc- 
ket nära, att Sveriges kung blivit herre i 
ett kejsardöme. Skandinavien, förenat med 
Polen i personalunion, och det var ma- 
hända endast hans tidiga död, som gjorde 
att icke Sverige utan Frankrike under slu- 
tet av 1600-talet blev huvudmakten i 
Europa. Sonsonen fullföljde sedan under 
sin. segerbana Gustav Adolfs befnelseverk 
genom att avtvinga kejsaren löfte om re- 
ligionsfrihet åt de dittills förtryckta pro- 
testanterna i Schlesien. 

Med Karl XI1:s död förefaller samman- 
hanget i Sveriges historia så gott som av- 
skuret. England och Preussen, som borde 
varit 'de närmaste att inse betydelsen för 
hela Europa av Sveriges kamp mot det 
anstormande ryska barbariet, passade i 
stället på att tillika med Ryssland förstora 
sig på Sveriges bekostnad och ha däri- 
genom bidragit att skapa den inte minst 
för dem själva på sista tiden synnerligen 
obehagliga nödvändigheten av kapprust- 
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- ningar med det alltjämt växande ryska 
väldet. Sverige, som förut löpt .fara att 
få sin kultur, alltmera fortyskad, var nu 
redricerat till sin egen nationalitet och 
sina naturliga gränser. Ett . starkt upp- 
sving i andlig och materiell kultur följde 
de politiska nederlagen .under de därpå 
följande århundradena, men därom behöva 
nutida svenskar inte påminnas. 

Vad vi däremot starkt behöva påmin- 
nas om, är att vi 1809,.'just det år, som 
eljes i vår historia varit ett förnedringens 
år utan like, ånyo gjort en insats av be- ,' 
tydenhet i kampen for folkfriheten. Jag 
syftar inte på den stackars kungens avsätt- 
ning, 'så nödvändig den än i dåvarande. 
tillspetsade situation må ha blivit. . D e t 
,var knappast. någon bragd att' göra honom 
' ensam till syndabock för det elände, vari 

: egentligen ämbetsrnannaserviIism ,och offi- . 
cersförräderi hade föi-t oss, och gl'oiian' 
kring 1809 års . män har också för den 

' sista tidens . fokskn'ik betanklig-t börjat 
blekna. Desto dyi)arare blir. då för &ss , 
det enda verkligt stora, som från samman- . 
störtningen återstår'- 1809 års regerings- 
form och dess upphovsman' framför and- 
ra, Hans Järta. Man har .betvivlat hans 
betydelse som sekreterare i vårt första 
konstitutionsutskott, då intet diskussions- 
protokod från dess sammanträden återstår' 
att vittna om de olika deltagarnes insatser 
i arbetet. Tvivlen tyckas emellertid hävda 
genom de ord av en bland dem, soin 
nyss kommit i dagen: V i  vor0 trettio i 
utskottet; medlemmarna vor0 femton, men 
Hans Järta, som var sekreterare, var ock- 

gamla .'svenska dräkten med bondetröjan 
närmast livet". Vår grundlag är till av- 

. , 

fattningen den . äldsta av alla modernare . 

grundlagar, men .dess andemening går i 
vissa partier till baka till landskapslagarnas 
tid, och vid andra kan man utan tvekan 
anteckna den tilldragelse i vårt folks f0.r- . . 

flutna, som ligger bakom dem. .Sveriges- 
nuvarande statsskick är i grund och bot- 
ten lika organiskt framvuxet -ur folkets 
egna historiska traditloner som det engel: - 
ska och ligger därför liksom detta egent- 

. 

ligen utanför och övei- de moderna bel . 

teckningarna I i  beralt och konservativt. Det 
är helt enkelt s v e n s k t, och det är sä- 
kerligen den omständigheten vi ha att . 

tacka för dess livskraft ännu i dessa den 
allmänna rösträttens och demokratisering-- 
ens dagar. Ha vi ingen utrikespolitik att 
yvas över från det förra århundradet, så . - 

ha vi ändå*' vår &.mdlilgj som på samma 
gång Skyddar riksdagens rättigheter och 
dock dltjämt lämnar rum för en härskar- 
vilja aG göra sig gällande - om en så- 
dan '"i Jupiters stund)' ännu en gång blir 

. 

oss beskärd. Och innerst torde det vara 
något .sådant i i  alla längta efter. 

Den ovan givna översikten över. S v -  
riges . insats i världshistorien har visat oss 
en .utveckling, rik i och för sig, men sär- 
skilt märklig om man besinnar landets . 

ringa 'folkmängd, som under dess stor- 
maktstid inte övergick en million och ännu 
i dag' knappast hunnit mycket över Eng- 
lands folkmangd på Elisabets tid, näm- 
ligen fem millioner. Vad som närmast 
faller i ögonen är dels det starka kyrko- . 

så femton'). I alla händelser har Järta ' - historiska inslaget, dels den skarpt mar- 
haft rätt, nar han .om vår nuvarande ;e- kerade gränsen mellan- politisk och kultu-' 
geringsform sagt, att den är tillskuren rell blomstringstid, som avlasa varandra 
"inte efter utländskt mod, utan efter den vid Karl" X1.1:~ död. Att gränsen infaller 
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dar, bekräftar vad Geijer sagt, att ,Sveriges 
historia ar dess konungars,. Intet lands 
historia har en vackrare regentlängd att 
uppvisa an. vår, dar -sex konungar av 
eminent duglighet, daraf tre med genom- 
gripande europeisk betydelse, uppträda 
inom loppet af två århundraden. Men 
nar de stora regenternas tid var förbi, var 

. det som om folket behöft vila, och ,efter 
den våldsamma politiska kraftförbrukning- 
en inträder en avmattning, varur endazt 
två . betydande regenter, Gustaf Il1 och 
Karl Johan, sökt upprycka svenskarna. 
Perioden karakteriseras också genom Fin- 
lands förlust 1809 och brytningen av uni- 
onen med Norge 1905, det förra ett verk 

Vad konungen lovar oss. 
I sitt trontal vid riksdagens öppnande 

yttrar konungen : 
Övertygad att rättvisans och statsnyt- 

tans förenade synpunkter kräva utsträck- 
ning av den politiska medborgarrätten 
aven till landets kvinnor, framlägger jag 
ånyo förslag till ändringar i riksdagsord- 
ningen i sådant syfte. 

Den kungliga proposition om politisk 
medborgarrätt för landets kvinnor, som 
härmed lovas oss, blir den andra i ord- 
ningen som framlägges för riksdagen. 
Den första, till 1 9 12 års riksdag, föll som 
bekant på första kammarens motstånd. 

av förräderiet, det senare av den bristan- 
.de ansvarskänslan för vårt försvar. Sedan 
-1 905 ar emellertid försvarsfrågan ojam- 
förligt den för oss viktigaste, något varom 
på visst satt alla partier tyckas vara eniga, 
om de också skilja sig i uppfattningen 
om .vad som till ett fullgott försvar be- 
höves. Vårt läge invid Ryssland gör, att 
vi e,mellertid behöva en vida starkare mili- 
tärisk utbildningstid an som svarar mot 
vår folkmängd. Med våra föregåenden 
borde vi kunna anse oss ha råd till det 
offret. Ännu en gång tyckes ju den po- 
litiska situationen göra oss till utpost mot 
ett, anstormande barbari, för germansk 
folkfrihet och protestantisk trosfrihet, för 
.Sveriges Majestät och. Guds  kyrka.^. Äro 
vi beredda härför? 

Lydia Wahlsböm. 

Mans ka, nation, mänsklighet - 
eviga förbund! Den dag då jag fattade 
ert samband,' den dagen först fattade 
jag mig själv och mitt eget liv ratt 

Fredrika Bremers sadd i Finland. Det 
var på Fredrika Bremer-statykommitténc fjärde 
föredragsafton, i Stockholm, torsdagen den 15 
januari, Annie Furuhjelm höll ett föredrag 
med den titel som läses härovan. Hon hade 

.valt den för att redan genom den samman- 
binda de tre finska märkeskvinnor, som heii- 
nes föredrag rörde sig ,om - Fredrika Rune- 
berg, Adelaïde Ehrnrooth och Minna Canth 
-, med Fredrika Bremer. Av särskilt stort 
intresse för oss var också att få följa Annie 
Furuhjelms framställning av det inflytande 
Fredrika .Bremer haft på dessa märkvärdiga 
och begåvade finskors utveckling och fram- 
trädande, vilka, enligt talarinnan, beteckna tre 
typiska skeden i Finlands kvinnorörelse. Ty- 
värr kunna vi ej här återgiva det utmärkta 
föredraget, som framfördes så sympatiskt och 
vackert som Annie Furuhjelm kan det, nien 
hoppas att vid ett annat tillfälle få göra Her- 
thas läsare förtrogna med de tre finska pion- 
järerna. 

Grevinnan Aina Mannerheim avslutade 
denna finska afton på ett förtjusande sätt ge- 
nom att sjunga romanser och sånger av finska 
kompositörer till fru Julie Lublins utsökta 
ackompanjemang. 

pil allvar. FREDRIKA BREMER. 



I 
Professor - P. 

et nya årets första dagar ha för 
Fredrika-Bremer-Förbundet och dess 

olika institutioner medfört en djdpt känd 
förlust i det att en av dess första styrel- 
semedlemmar och en af dess trogna'te 
vänner, professor P. G. Rosén, den ' l 0  
januari avlidit. 

Per Gustaf Rosén föddes i ~ i n k & i n ~  
d. 17 juni 1.838.: Efter afslutade studier 

- och några års arbete dels i Pulkova, dels 
i Uppsala, blev han år 1869 utnämnd till 
professor vid topografiska kåren och vid 
generalstaben 1874. . I denna befattning 

.. kvarstod han till uppnådd pensionsålder, 
år 1905. ' Här är icke platsen att fram- 
hålla arten av hans omfatta?de. vetenskap- 
liga verksamhet' utan endast att påvisa vil- 
ken trägen arbetets man han var, huru 
han vid sidan av sin huvudsakliga verk- 
samhet och sitt medlemskap av många 
lärda samfund och akademier gav sig tid 
att skänka ej. blott sitt namn - ty detta 
gav han aldrig ensamt - utan ett upp- 
offrande oegennyttigt arbete åt en hel 
mängd föreningar. och institutioner åsyf- 
lande att utveckla och .höja kvinnornas 
strävanden, 

I Fredri ka=Bremer-Fö.rbundets styrelse 
ingick G n  som ordinarie .ledamot redan 
år 1887 och verkade -under ett flertal 
år 'som dess vice ordförande. ~ärs'kilt 
må omnämnas, att . .han var den enda 
manliga ledamot av styrelsen, som deltog 
i uppvaktningen år 1905 för dåvarande 
statsministern, excellensen Staaff, vid fram- 
läggandet av en petition angående kvin- 
nornas rösträtt. Då ~iedrika- reme er-F& 

G. Rosen. > 

. :. 

bundets Stipendieinstitution stiftades, .itii 
gick han som medlem i dess styrelse och 
deltog i så'väl förvaltnings- som stipendie- 
nämndens arbeten. Från år 1887 till va- , 

ren 1913 var han ordförande i styrelsen 
for  redr rika-  rem er-  or bundets Sjukkassa 
och nedlade på ' dess omorganisation år 
,1912 mycken tid 'och arbete, och vilken 
betydelse en framstående matematikers 
arbete har i en sådan institution är lätt 
att fatta. Till yttedighet sparsam med all- 
manna medel hade han likvisst hjärta och 
deltagande för 'det verkliga .behovet. Om 
någon hjälpsökandes stora fattigdom fr'am- 
hölls vid ett sammanträde, kunde man med 
säkerhet räkna på förstående från ordfö- 
randens sida. I styrelsen för Svenska 
Sjuksköterskornas Allmänna Pensionsför- 
ening var han alltifrån dess 'stiftande år 
1,896 medlem samt deltog med intressei 
ytarbetandet av dess stadgar. Under lop- 

pet av sistlidna' år uttryckfe erofessor Ro- 
sén sin önskan att utträda ur samtliga 
här omnämnda styrelser,' ,vilka han i så 
många år tillhört; hans avgång framkal- 
lades kanske :ej så mycket av hans för- 
svagade hälsa som av hans önskan att ej 
stå , Ilindrande i vägen för yngre krafter. 

Professor Rosén var en arbetets, icke 
en ordets man. Sina åsikter i kvinno- 
frågan diskuterade han sällan eller-aldrig, 
många ' saker vor0 honom för självklara 
for att han skulle spilla ord därpå. Även 
i styr&earbetet yttrade' han sig ej mer än 
som var nödvändigt, men. gjorde han det, 
var det med framhållande av huvudsaken, 
med utlämnande av oviktiga detaljer. Ett 
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oegennyttigt, intresserat och sakkunnigt och god människa var han, och Fredrika- 
arbete har han nedlagt inom de institu- -Bremer-Förbundet med dess skilda verk- 

; tiQner han tillhört och därigenom, om ock samhetsgrenar skall i honom städse min- 
inairekt, ' gjort kvinnornas strävan mera lias en av sina pålitligaste vänner. 
gagn än ' om han uppträtt och t a l a t till Eksif Théd. 
deras föimån. En anspråkslös, flärdfri 

Ett stycke ur ,dagens historia. 

D et är kanske så gott att av ärlighet . samlingsarbete. I arbetet för denna opi- 
nämna, innan jag talar om vissa ' nionsyttring samlades rösträttskvinnor av 

opinionsyttringar, deras innebörd och ut- 
tolkning, att jag själv personligen ar ska- 
ligen okänslig för massverkningar som 
sådana. Min uppskattning av en mass- 
rörelse med ädelt mål beror icke av en 
hog föreställning om de däri deltagande 
som enheter var för sig eller sammanlagda. 
Den är en uppskattning av makten hos 
den. .ideella princip, som förmår att åt- 
minstone momentant lyfta och liva även 
de många eljest jordfasta, tunga och tröga. 
För mig är det icke mängden av anhäng- 
are, som hojer värdet hos den pincip, 
varom de samla sig, utan den samlande 
principen, som höjer värdet hos mängden. 

Vid 19 1 3 års cent~lstyrelsernöte inom 
- Landsföreningen för kvirhans politiska 

rösträtt beslöts, att Landsföreningen skulle 
till nästkommande riksdag inkomma med 
en opinionsyttring fran' kvinnor, som öns- 

' kade uttala sin anslutning till kravet på 
politisk medborgarrätt. Varje lokalförening 
skulle äga att efter gottfinnande bestämma 
sin %amninsamlingsmånad)' eller "namn- 
insamlingsvecka" eller m. a. o. till vilken 
tidsperiod den ville förlägga och inom 
vilken den ville koncentrera sitt namnin- 

sinsemellan olika politisk åskådning i en 
enhetskänsla starkare än på länge. Resul- 
tatet föreligger ännu ej avslutat. 

I enhetens tecken försiggick också namn- 
insamlingen för den' kvinnornas försvars- 
petition, som framgick ur moderata och 
liberala i-östrättskvinnors och andra för- 
svarsvänliga kvinnors förenade initiativ och 
samarbete. Grundvillkoret för en anslut- 
ning i stor skala var, att petitionen var 
ett uttalande ensamt för försvarsfrågans 
lösning utan utpräglad partifärg. Bland 
medlemmarna i den sig själv konstitue- 
rande Fosterländska Kommittén funnos 
röstrattskvinnor, moderata och liberala, 
som övervakade, att försvarspetitionens 
text skulle vara klar - utan möjlighet 
till missförstånd - för den nyss förut på 
sina håll uppdykande hoptrassling av för- 
svarsfråga och rösträttsfråga, som syntes 
vilja spela ut den förra mot den senare, 
som om de i och för sig stode mot var- 
andra. I samma kommitté funnos å andra 
sidan kvinnor, som vor0 lika noga med 
att försvarspetitionen icke skulle uttala sig 
för kvinnlig .rösträtt. Så val den ena som 
den andra av grupperna visste sig ha ska- 
ror bakom sig. Då för det första avsik- 



ten var en f ö r s v a r s  p e t i t i o n ,  om. kvinnlig rösträtt, om man bort hänsyfta 
fattande så många kvinnor som möjligt, på ' namninsamlingen för Landsföreni,ngens. 
och då för det andra den ena gruppen opinionsyttring o. s. v. ,- därom 

.(eller de två) fordrade, att intet uttalande 
.gjordes mot kvinnorösträtten, och den and- 
ra (tredje) ' gruppen, att intet uttalande 
gjordes för kvinnoröstratten, tycks det, 
som om enhet inte skulle varit svår att 
uppnå. I alla händelser nåddes den. 

På nyåret 1914 gjorde moderata kvin- 
nor inom Landsföreningen för kvinnans 

. politiska rösträtt - efter föregången rund- 
skrivelse mellan. moderata medlemmar av 
Landsföreningens centralstyrelse samt munt- 
lig öve;läggn.ing - en- hänvändel& till 
högerledarna inom riksdagens första. och 
andra -kammare: justitierådet Trygger och 
amiral Lindman, att de måtte ställa sig 
gynnsamt mot kvinnornas krav på' politisk 
rösträtt. ' 

Efteråt har det av röstrattsfiender slagits 
alarm mot denna de moderata röstratts- 
kvinnornas åtgärd; . 

I dessai till de  båda högercheferna 
överlämnade skrivelse talades om försvars- 
frågans Överhängande vikt; Dar påpekades 
kvinnornas insats i den försvarsopinion, 
som de senaste månaderna med snabbt 
vaxande styrka rest sig inom landet, och 

'den praktiska vederläggning av ofta utta- 
lade . invändningar mot' kvinnoröstratten, 
som förelåg i kvinnornas jättedemonstra- 
tion för försvaret. 

. Detta ha diverse tidningar och anony- 
ma insändare funnit förgripligt. 

. . 
Om det varit riktigare emedan ful1sta.n- 

digare att - oaktat hela floden av Lands- 
föreningens ströskrifter, oaktat allt. debat- 
terande i tidningar (vahbland ~andsföie- 
ningek egen) och -på möten - an en 

' gång repetera alla de olika skaleri för 

. < 

. . 

ju röstrattsanhangare emellan diskuteras- 
Men att . de moderata. röstrattskvinnorila,: 
,liksom för narnarande höge? i allmanhet; 
hade sina ' tankar koncentrerad? kringiför- 
svarsfrågan och såsom högerkvinnor faste 
stor vikt vid den kvinnornas försvarsde- 
rnon&ratioi, som de varit med!. om;'atUi, 
starta och fullfölja, borde rimligtvis- . . i i cke  
väcka harm på h ö g e  r h å l  l. -*D& detta 
de röstrattskrävande högerkvinnornas.starka 
betonande av försvarsfrågan och au. dem 
kvinnliga försvarspetitionen väckt föi;try.~ . 

telse på s a m m a håll. och hos sanino 
persoker, som likaledes högt uppskatta 

försvarifrågans vikt och f&svarspetiti&ene- 
storslagna omfattning, så tyckes deth'vittna 
om en märklig begreppsförvirring. Ar 
då i vederbörande klandrares Ögon samma 
försvarsnit, som .hos andra personer ar en 
dygd, hos de moderata rö&ättskvinn6rna 
cnd'ast en ))lysande last"? Måste de senare 
för- att tillåtas hysa och visa försvarsin- 
tresse avsvärja röstrattskravet och forneka 
dess samband med med borgerligt intresse 
och. hed  borgaranda? 

')Wo Begriffe fehlen, da stellt ein 
Wort '.zur rechteh . Zeit . sich ein.? För- 
trytelsen ' över de moderata röstratts- 
kvinnornas åtgärd har haft lika gott o m  

glosor -som . ont om tankai. - Ingen,. som 
last den till högercheferna avlämnade skri- 
velsen (den stod. i -sin helhet 'i Svenska 
~ a ~ b k d e t  för 1 1 jan.), kan i dess text 

, finna något försök att >'å f&svarspetitio-. 
'narernas vagnarJ' )'utlägga9' avsikten med- 
försvarspetitionen och lika litet någon ten- 
dens) : att ' förstora de moderata rösträtts- . 
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.kvinnornas del i denna på övriga delta- 
gares bekostnad. 
: ' Det ar säkerligen ej heller skrivelsens 
text, som i själva verket framkallar harmen, 
icke ens själva yrkandet för rösträtten. 
Sådana ha ju gjorts förut och göras ide- 
ligen - i tryck - av moderata kvinnor 
så val som liberala. Nej, saken ar nog 
dein, att man inför den meromnamnda 
skrivelsen har en dunkel och för ens röst- 
raftsfientlighet kväljande obehaglig kan s1 a 
a v  att ett verkligt i n r e  samband, oavsett 
personerna, råder mellan den tidsyttring, 
som föreligger i kvinnornas försvarspeti- 
%on, och den, som föreligger i kvinnornas 
röstrattskrav. Därav harmen. Ty nar man 
-- skalen må nu vara vilka som helst - 
tycker bra om den eni och illa om den 
andra,' tycker man inte om att de sattas 
i samband. Man v i l l inte se 'det. 

Det ar blott med trycksvärtan man ond- 
gör sig över de moderata röstrattskvin- 
nornas "påpressning" o. s. v. I grunden 
rasar man över s a k e r n a s  e g e t  s a m -  
m a n h a n g .  

Hilma Borefius. 

moderata röstrattskvinnor från skilda delar av 
Sverge, få anföra följande. 

Sverge befinner sig för närvarande i en 
krisperiod. Själva livsfrågan för staten som 
stat: ordnandet av försvaret, kräver vittgåen- 
de reformer, vittgående uppoffringar. Att kri- 
sen må bliva en kris till halsa, att de bördor, 
som tryggandet av fäderneslandets självbe- 
stånd kräver, måtte först åtagas och sedan 
bäras av en folkanda, som bortjagar sjalvisk- 
hetens töcken, som lyfter och enar, detta ar 
i närvarande stund brännpunkten för foster- 
landsälskande svenska medborgares önsk- 
~ingar .  

Bland de yttringar av en sådan redan be- 
fintlig folkanda, som nyligen lagts i dagen, 
har den först planerade och mest omfattande 
utgått från svenska kvinnor. Den opinions- 
yttring i försvarsfrågan, som för några veckor 
tillbaka inlämnats till konungen, ar frukten 
av ett arbete igångsatt av kvinnor och utfört 
bland kvinnor. På den korta tiden av en 
månad har det lyckats att samla över 265,000 
namn p i  dessa listor till förmån för försvars- 
frågans lösning på ett för landets säkerhet 
bdtryg ande satt. För vinnandet av dettare- 
sultat t a  ej minst de moderata rösträttskvin- 
norna nedlagt ett betydande arbete. 

Vi ha gjort detta med desto djupare över- 
tygelse och desto större ansvarskänsla, som 
vi hoppas att inom en nara framtid komma 
i besittning av den medborgarrätt, som gör 
det möjligt för kvinnorna att med Sverges 
man fullt dela ansvaret för fosterlandets väl. 

Vi vädja silunda till Eder Herr Justitieråd 
(Herr Amiral), att Ni såsom ledare av första 
(andra) kammarens högerparti måtte ställa 
Eder gynnsam mot kravet på politisk rösträtt 
för kvmnor. 

De moderata röstrattskvinnornas hän- 
yandelse till högerledarna. Den skrivelse, 
som deputationen av moderata röstrattskvin- 
nor från Stockholm och landsorten vid före- 
'trade hos herrar Trygger och Lindman den 

Moderata k vinnor inom Lands föreningen 
för kvinnans politiska röstritt. . 

De båda particheferna, vilka på det niest 
förekommande sätt mottogo deputationen, för- 
klarade sig emellertid, som bekant, vidhålla 
sin kända ståndpunkt i frågan. 

-10 januari överlämnade, hade följande lydelse. . 
Då senast frågan om kvinnans politiska . N& det kvinnliga medvetandet av li- 

rösträtt var före i riksdagens andra kammare, 
yttrade herr Hildebrand, att från kvinnornas vet blir vad det i d r a  tider kan bliva, 
sida visats 'ett minimalt intresse" för stats- huru välgörande bör ej dess inflytande 
frågor. "Här har inom kvinnovärlden fram- 
-trätt en ofantlig likgiltighet för offentliga kunna bli på samhällets rådsförsamling. 
spörsmål, särskilt för dem som angå staten.* Jag kan ej se det annorlunda. Jag tror 
Otaliga gånger har denna mening av höger- 
pressen framlagts som ett ibland de viktigaste att denna frihetsutveckling är den ytter- 
skiilen mot att lämna kvinnan politisk röst- . sta och djupaste, på vilken samhällets 
ratt. Med avseende på särskilt detta skäl och 

+ H  det nuvarande politiska läget bedja vi, pånyttfödelse beror* F R E D R , ~  BREMER. 



v ärlden $r inte, sa ond som man. tror, 
men den torde vara dummare än 

man anar. Wra hjärtan fungera i själva 
verket inte så illav- däri ha de känslo- 
fulla novellisterna rätt -, nien våra hjär- 
nors mekanism är rostig och tillbucklad. 
Innanför en panna bestrålad av seklets 
elektriska ijusfl6den r.u"ar åldrig skumhet 
bver tankarnas- verkstad, ett kärt tillhi11 
för spöken, ugglor och läderlappar, my- 
steriöst . skräpigt som doktor Fausts mu- 
seum; ,det fattas bara Faust - och fram- 
för allt Mephisto. - 

Det är från bakgrundsdunklet av denna 
pittoreska irrationalism som 'Rosa May- 
reders huvud står fram I4 sällsynt lysan- 
de och betagande. Man måde sätta, in 
henne i miljön 'för 'att upptäcka - på iilaket 
avstånd hon bör placeras. Ty hon hör 
varken till de snarvackra och 'frappanta 
andarna eller till de excentriskt geniala, 
som med' ett ställa sig utom jämför&e. 

Hon är skriftställare, alltså avbildar hon 
sig i ord. Hennes prosastil, solid, glans- 
'lös, rik blott genom sin mättade saklig- 
het och melodisk . endast i .sin logiska 
rytm, är fankeprocessens direkta skapelse 
och utlry'ck. Om än Ilennes tankekedjor 
sluta sig samman till sadana litterära mi- 
krokosmer, som man i största förlägen- 
het kommit överens att kalla essayer, vore 
det vilseledan.de att beteckna Rosa May- 
reder som essayist. Hon ab~orberas for, 
strängt av arbete för att unna sig blom- 
sterplockning, och hos henne har fanta- 

under ovanstående titel kommer Hertha 

Sjalar och ansikten. 
I. ' 

Rosa Mayreder. i 

sin, som hos bemästrarna av essayns li- 
berala konstform fordrar en lyriskt djärv. 
fnhet, helt gatt upp i intellektet, som tan- 
kens fjärrsyn' och svingkraft. 

Med ek så affektfri intelligens #griper 
hon an de mest väsentliga, mest uppska- 
kande och  farliga problem, ingalunda , i- 
den . praktiska 'avsikten att lösa de'm tiili 
varje pris. Livets irrationella mangfaldi 
sväller oformligt ut över alla cirklar - 
hon vet det och räknar med det. .Anden 
kan undersöka detta kaos, kartlägga o& . 
beskriva det, men skall den nagonsin be- 
-härska det? Oni n4gon sällsynt" gang ett 
innerligt tonfall bryter Rosa Mayreders 
jämt tempererade tal, sa ar det en bikt 
av den iemodiga skepsis, vilken skugg-. 
likt f*ljei hennes 'tappra ljusbana. En tro 
och en vilja äger hon, men inte profetens 
eller reformatorns, omsvepande niänsklig- 
heten. 

Den intellektuella vidsynen gör henne . 

tolerant, och skepticismen ger hennes ta- . 

Ierans en skiftning av liknöjd välvilja.. 
Hon invisar mänskor och ting deras rätta 
plats med en bestämd men artig atbörd.. 
För den ras, vilken vi burdusa filantro- 
per i förtroligt tal nämna brackor och of- 
fentligt kälkborgare, har hon skapat en 
helt 'anständig titel : "de normtroende", 
och under rubriken "der herrische Ero- 
tiker",' som i de flesta öron lär klinga 
högt komplimenterande, skildrar . hon 
skarpt porträttlikt ett världshärskande 
mansideal av ringa skönhet. 

att då och då innehålla'starkt koncentrerade 
porträtt av betydande samtida kvinnor, tecknade av olika pennor. Rad. 



I hennes noveller kan detta drag av 
föraktfull manskovänligliet, urbant maske- 
rad, verka svart beklämmande. Vilka 

- exempelsamlingar av österrikiskt medel- 
klasslivs konvenanser, vidskepelser och 
fnaskigheter får man inte har förevisade 
o 
i grå självfallenhet, utan en blixt av satir, 
a tan en solglimt av humor! Djupt, allt- 
3ör djupt under lurar en ironi: uppfödd 
i denna miljö, kanske änng omvärvd av 
den,  är författarinnan till den mäktiga 
*attarboken "Zur Kritik der Weiblichkeit". 
H ä r  ligger en måttstock för hennes fri- 
Piet och styrka. 

Men som diktare är det inte i novel- 
lerna hon skall sökas; man finner henne 
först i 'hennes vers. Dar spelar hennes 
vasens fulla orkester, en majestätiskt bru- 
sande tempelmusik. Sonetten är hennes 
korade form, naturligt nog, det fasta, 
sinnrika versskema, som kan bara all tan- 
kevikt men icke tål naiv spontanitet. 
"~wischen Himmel und Erde" heter hen- 
nes enda dilitvqlym, en dramatiskt och 
Uogiskt-arkitektoniskt sammanfogad sonett- 
cykel, .och den rymmer de ting .inellan 
himmel och jord, som blott en filosof 
drömmer om. Det är essayernas stil lyft 
och glödgad till poesi, festligt frigjord i 
sina fulltonigt tunga rytmer,. ett helt för- 
andligat medium för sinnenas och käns- 
lans liv som för kosmiskt-religiösa tanke- 
syner. 

Men den yttersta och högsta vishet, 
som denna världsforskare .. har ' att för- 
kunna; innesliites i följande rader, vilka jag 
håller för hennes skönaste poem: 

Man muss immer wieder von vorne 
.anfangen, nichts fur sich behalten, nkhts 
ohnedies schon wissen, keinen Besitz dau- 
ernd haben wollen, ein ewiger Bettler 

sein, der all sein Hab und Gut von sich 
getzn hat, um dem unbekannten Gott 
entgegen zu gehen. 

K. J. 

et .var vid midsommartid förlidet 
år i Wien. Jag hade kommit för 

att efter kongressveckan i Budapest vila 
ut några dagar i det gästfria hem, som 
öppnade .sig för mig i Hietzing, den för- 
nämt stilla tradgårdsförstaden ute vid 
Schönbrunn. 

Men jag hade ocks5 ett annat mål i 
sikte. Att sammanträffa med Rosa May- 
reder. 

Midsommaraftonens eftermiddag. hade 
jag tillbringat inne i Wien, och när jag 
kom ut till Hietzing igen, trött av stor- 
stadssyner och sallskapsvinimel, räckte 
man mig i den kvällsskumma entrén ett . 

kort. Där stod: R o s a  M a y r e d e r -  
O b e r m a y e r .  

Jag höll det lilla vita kortet i min hand 
och laste p i  namnet. Liksom det hade 
fått ett nytt och främmande tillägg, som 
jag förut inte vetat nigot om, blev Rosa 
Mayreder själv plötsligt helt främmande 
för mig. Sa långt borta m ,  när jag just 
skulle fil råka henne, mot vad hon förut 
varit mig, på avstand men i tankegemen- 
skap. 

Omkring mig råder uppståndelse. Rosa 
Mayreder hade varit där och man hade 
inte varit hemma! 

Hon kom igen ut till mig, dagen där- 
på. Frau Mayreder, anmäler man. 

Ä r det Rosa Mayreder? tänker jag 
och tar den hand, som konventionellt 
älskvärt sträcks emot mig. 

Fraiilein Kleman? En låg, klangfull, 
frågande röst. Så blixtrar det till i ett 
par klara, intelligenslysande ögon, och 



med ens ar.den framinande gestalten fram- 
för mig Rosa ~ay rede r ,  den v e'r k l i g a. 
Rosa ' ~ a y r e d e r .  Den stadigt fylliga figu- 
ren i den brungraa, vardagliga dräkten, 
vid forsta anblicken en lldeutsche Haus: 
frauii, liksom höjer sig och vaxer. Det 
nastan sirligt - för att åter använda or- 
det - konventionellt artiga sättet blir 
vad det hos. Rosa Mayreder måste vara, 
en förnam andes medel att hålla varlden 
på avstånd. . 

.Vi sitta och.' språka under. de höga 
traden i villans trädgård, Rosorna dofta 
på ,sina. höga stammar. Seneftermiddagen 
har kommit med kylig svalka. . 

Hon tal'ar om vad som innerst nara 
rör henne, men anda är det så på avstånd, 
neddämpat. Hon talar om sina farnilje.- 
förhallanden, om sin sjuka man,. on1 sin 
andliga. ensamhet här i Wien. Om hur 
f5 som förstå henne. Om vad det betytt 
för henne att veta, att det funnits tvil 
mänskor som långt borta, i ett okänt 
land, last henne och känt henne. . ' 

" Det går som ständigt växlande ljus 
och mörker över hennes ansikte, medan 
hon talar, och anda ar ansiktet så stilla, 
nästan orörligt. 

' Ute i Hietzing ar det strid om att få 
rå. om Rosa ~ a y r e d e r .  Det telefoneras 
fran det litterära unga par, dar vi 'lovat 
supera denna afton, om ej Frau Mayre- 
der skulle vilja göra dem den stora aran 
att komma med. 

Hon. kommer med. ((Die Frau Pro- 
fessoril, som man kallar. henne, tar sin 
plats i kretsen kring det runda bordet i 
den lilla säreget inrqdda matsalen, och på, 
sitt återhållna, dampade sätt ar det hon 
som ar sällskapets medelpunkt. Hon kon- .. . 
verserar .-' uttrycket .är med avsikt valt 

-, och dock - "aldrig ett .  banalt ordl~, 
. 

som vår' älskvärda värdinna sedan ' yttrar 
sig om. henne. . 

Efter hand blir hon livligare, gladim;. . . 
släpper. sig mera lös, ögonen blixtra im- 
.der den breda tankepannan. Det blonda;. 
något gråsprängda haret skimrar vacker& 
i det elektriska ljuset. . 

Hon säger efterat till mig, att hon %E- 
en kort stund glömt vad h& har a v  
tung börda att .  bara. 
. Det sista jag ser av henne ar nar hon 
med en lång lysande blick och med en 
v a r m  halsning till sin aldrig sedda vän 
i Sverge försvinner i spårvagnen, som ' 

för hennein till Wien. 
Ellen I(Iwtan.. . ; 

. . 

Förbundsstyrelsens funktionärer ' f ör  
Hr 1914. Vid sammantrade i' början av janu: 
ari. har styrelsen inom sig för'år 1914 återvalt. 
till .ordförande, vice ordförande och kassaför- . . 
"altare. fru A. ~onte l ius ,  dr L. Wahlström 
och fröken C. Wahrolin. Det förutvarande 
förvaltningsutskottet, bestående av fruarna A: 
Montelius och A. Höjer, fröknarna L. Dahl- 

. gren, L. Engström, C. Wahrolin, M.. Silow, . 
S: Ulrich, och E. Cederblont, blev även i sin 
'helhet återvalt.. 

I nsanda böcker. L 

P. A. Nors tedt  & Söner s  förlag,  Ctock- 
holni: Magnus Stenb.ock och Eva Oxenstierna, 
,En brevväxling, utgiven av Cqrl Magnus Stm- 
bock. Förra delen. 

F. C. Askerbergs  bokför lagsakt iebo-  
la g, Uppsala : Palestinabllder. Av Erik Au- 
relrus. 

Wahls t röm.  i3 Widst rand,  Stockholm: 
Åderförkalkning. Huru ' skydda sig däremot 
Populär , framställning av Dr C. Tönniges, 
Oversättning från tyskan. Andra upplagan, 



p Fredrika- Bremer- Förbundets 
- skrivelse angliende 

larlingslagen. 
D en i Herthas förra häfte i korthet 

, omnämnda skrivelsen från Fredrika- 
Bremer-Förbundets styrelse till kommers- 
Ikollegium, med anledning av att detta 
sått i uppdrag att granska det framlagda 
'förslaget till lag om lärlingsvasendet i 
tvissa yrken, går ut. på att söka få till stånd 
en omformulering av vissa paragrafer, som 
ii sin nuvarande lydelse möjligen kunna 
xtolkas till nackdel för de kvinnliga arbe- 
?larm. 
- Förslaget nämner ej siitskilt om man- 
liga dler kvinnliga arbetare, och Förbundet 
anser sig visserligen därför kunna utgå 
ifrån att förslagets författare ej haft för 
'avsikt att utesluta arbeterskorna från la- 
gens tillarnplighetsornråde. Men som För- 
bundet återigen tänker sig möjligheten av 
att de, som komma att tillämpa lagen 
ifråga, möjligen skulle vilja tolka den re- 
striktivt, så att endast manliga arbetare 
skulle beröras av densamma, uttrycker 
Förbundet som ett Önskemål, att lagen på 
denna punkt måtte förtydligas, och före- 
slår, att i lagens första paragraf skola or- 
den "manlig eller kvinnlig" inskjutas, dar 
mu endast "lärling" står. 

Förbundet erinrar likaledes om att av 
samma anledning som ovan påpekats bor- 
de. i lagförslaget särskilt nämnas, att kvin- 
mor kunna inväljas i lärlingskomrnissio- 
merna och att kvinnliga ombud kunna 
Börordnas på sådana orter, dar antalet 
kvinnliga lärlingar kan väntas bli be- 
tydande. 

Fredrika-Bremer- Förbundets stipen- 
dieinstitution har från sin avdelning i Ska- 
crabrgs Ian genom landshövdingskan friher- 
rinnan Agathe de Geer, f. Wachtmeister, 
erhallif 6.000 kr., som insamlats av kommit- 
derade inom länet. 

Röstrattsföreningarnas 
centralstyrelsemöte. 

I början av januari infaller regelbundet 
rösträttsföreningarnas stora representant- 

möte, sedan några år tillbaka bestämt att 
hållas i Stockholm i motsats till förut, 
då olika platser för varje år utsågos. Den 
8 och 9 januari var tiden för mötet den- 
na gång. På grund av förhandlingarnas 
enskilda natur kunna vi har endast göra 
ett omnämnande med ledning av de re- 
ferat, som mötets presskommitté -till- 
ställt dagspressen. . 

Fröken Anna Whitlock öppnade såsom 
Landsföreningens ordförande mötet, vilket 
hölls i fröken Whitlocks nya skollokal vid 
Eriksbergsgatan. Det var dock endast för 
att efter sitt hälsningstal för alltid ned- 
lägga ordförandeklubban, som fröken 
Whitlock denna gång fattade den. Bris- 
tande tid för rösträttsarbetet hade förmått 
henne att undanbedja sig återval. På för- 
slag av fröken Whitlock valdes fröken 
Signe Bergman, enhälligt, till hennes ef- 
terträdare och inträdde omedelbart på sin 
post. Efter fröken Bergman blev dr Ka- 
rolina Widerström vald till vice ordfö- 
rande. 

Förhandlingarna upptogo såsom vanligt 
redogörelse för det gångna 'året, varav 
framgick, att föreningarnas antal ar i stän- 
digt växande, att agitationen bedrives fli- 
tigt genom broschyrer och möten och att 
de Bergman-Osterbergska samhallskurserna 
fortgått och varit talrikt besökta. Förening- 
ens pressorgan, R ö s t r ä t t f ö r k v i n- 
n o r, diskuterades, uppgifter lämnades om 
namninsamlingen för rösträttspetitionen 
och om L. K. P. R:s artikelserie, som 
ingår i 29 tidningar, spridda över olika 
delar av landet. 

Frågan om Landsföreningens deltagande 
i Arstautstä~inin~en upptogs, och man be- 
slöt att på utställningen åskådliggöra Lands- 
föreningens utveckling och föreningarnas 
antal och läge. 

Ett ganska viktigt stadgeändringsförsiag 



antogs, i det att man beslöt, att verkstäl- 
lande utskottet skulle väljas av centrahty- 
reken, i n o m  e l l e r  u t o m  d e n s a m m a .  
Härmed bortföll Stockholmsföreningens 

. hittillsvarande ratt att ' insatta tre central- 
styrelsemedlemmar och två centralstyrelse- 
suppleanter, vilka utgöra det verkställande 
utskottet. Stockholmsföreningen kommer 
nu att liksom de andra föreningai-na en- 
dast - representeras av en cenfralstyrelse- 
medlem och en suppleant. 

Vad som för övrigt iii- av intresse att 
namna från mötets förhandlinga'r ar den 
resolution som antogs, vari mötet uttalade 
sin glädje och tacksamhet över att en 
kunglig proposition om politisk rösträtt 
för kvinnoi* utlovats. till 'årets riksdag och 
förhoppning om att detta krav måtte bliva 
bifallet, så mycket mer som endast under 
den förutsättningen. kvinnorna äga möjlig- 

- het att få inflytande på den förestående 
revisionen av giftermålsbalken, "den för 
kvinnorna viktigaste av alla lagstiftnings- 
frågor". . . . 

Antalet deltagare i ~entralst~relse'mötet 
uppgick. till 105, representanter för 80, 
föreningar. 

Glimtar utifrån. 
. 

' Mellan tvii stolar. I Tyskland har'nyli- 
gen bildats en "Konservativa kvinnors för- 
ening", vars syfte ar att genom politisk agi- 
tation bl. a. motarbeta kvinnornas inträngande 
i det politiska livet. På grund av denna egen-. 
domliga disharmoni i sin konstitution har 
föreningen fatt röna ett mottagande, som .icke 
kunnat vara den behagligt. Av till och med 
radikala - röstrattskvinnor har den halsats val- 
kommen som medsträvande, .och dess eget 
parti, hos vilket den ansökt om sanktion, har 
iiiött den med en oentusiastisk och tveksani 
uppsyn. Nu har emellertid föreningen adop- 

.terats och fått sin politiska plats anvisad ge- 
nom följande resolution av konservativa par- 
'tiets översta styrelse : 

."Det föreligger intet skal att vägra Kon- 
servativa ..kvinnors förening gillande och un- 
derstöd, så länge den underkastar sig parti- 
ledningens 'bestämmelser 6ch håller sig inom 
de konservativa grundsatsernas. ram. Dit. hör, 
att föreningen under bes ta ii it^ avböjande av. 

'den . politiska kvinnoröstratten liksom alla 
strävanden, vilka i sina'konsekvensey måste 
leda därhän, och ined i;teslutande av all egent- 
lig politisk verksamhet sätter sitt mål i att 
utbreda . konservativa grundsatser i henimet, 
.samhallet och nationen och därigenom doku- 
.mentera sig som främjare (Helferin) av var 
konservativa sak. Soni självklart måste. för-, 
utsattas,. att föreningen undviker alla kvinno- 
sakssträvanden,' försåvitt de äro oförenliga 
nied' utbredandet av kons'ervativa idéer och - 
skadliga för det tillitsfulla samarbetet. Till 
gengäld skall partistyrelsen gemensamt med- 
Konservatiya kvinnors förening pröva och 
fastställa; vilka av kvinnovarldens önskningar 
kunna bhgas  i harmoni med konservativa 
partigrundsatser och i vilken mån. de måste 
 tillbakavisa^.^ 

Moderna riddare. Det är inte dåliga 
, pennor de brittiska röstrattskvinnorna ..ha lyc- . 
kats värva bland de manliga skribenterna. 
.Laurence Housnian, författare till den ano- 
nyma romanen An Englishwoman's love 
letters,  som för några år sedan gjorde e& 
ropeisk sensation, ar en eldig suffragi'st, och 
av honom har Womenys ~ r e e d o m  League 
just publicerat en broschyr med titeln Wha.t 
i s' w o m an ly? - en fråga som naturligtvis . 

icke besvaras i traditionell anda. Irländska' 
kvinnoröstrattsföreningen bjuder ett kanske 
ändå 'finare nummer, en pennyskrift av själva. 
Bernard Shaw, adresserad till sir Almrotk 
Wright, Englands Mobiils. 

Fredrika Bremer-statyfonden har ge- 
nom ordföranden i Kristianstads F. K. P. R. 
fått mottaga ett belopp av 150 kr., varav 56 
kr. voro behållning .av en Fredrika Bremer- 
afton. : ' 



. En trilogi ur Wagners liv. 
I .  

D A man fördjupar sig i studiet av 
Richard' Wagners liv och verk, så 

som det allt klarare genom komplette- 
rande brevsamlingar framstår, gripes 
man nästan av bävan inför den rent 
vidunderliga spänstigheten hos denna jat- 
tebegåvning, som öden och missöden för- 
gäves sökte slå till marken. . Det ar som 
om man hörde inledningen till 'Valkyr- 
jan)': de flyende fotstegen undan mörka 
makters hetsjakt. Det ar sagan om Sig- 
mund, som i föi-tvivlans vanmakt och yt- 
tersta nöd dock alltid maktar varsna det 
glimmande svärdet i världsaskens stam, 
i visshet om att hans kraft skall makta 
draga ut den ljusa klingan och 'föra den 
till seger. 

I Wagners verk speglas hans egen, bild tyd- 
ligare än hos något annat skapande snil- 

' le; det ar icke blott en del av hans sjal, 
uta~i aven en del av hans liv med i allt 
vad han diktat, icke som ohöljd ve- 
rism, långt därifran, men han äger en 
fiiru.nciransvard förmåga att i dikten åter- 
spegla vad livet litit honom möta. Så 
korrimer man ovillkorligen att fasta sig 
vid något som likt en trad av' guld ge- 
nomgår allt vad han diktatj nämligen 
hans ideala uppfattning av kvinnan. Det 

.. finns mAnga av Richard Wagners kvin- 
. nogestalter, som verka odesbundna,'men 

ickz en enda, som verkar lag, liten el-. 
ler futtig. Ortrud äger ondskans maje- 
stät, Kundry representerar det jordbund- 
nas disharmoni blott för att upplösas i 
ett rent evighetsackord, aven Fricka ar 
hög och adel i sin starka, .ångestfulla 
kamp för hafdvunna rättsbegrepp, ' och 

vid sidan härav står en hel rad av så- 
dana strålgestalter som Elisabeth, Senta, 
Brynhilda, Isolde, härliga, .stolta, ljus- 
födda, icke en enda motbild till en Mi- 
me eller en Beckmesser, dvärgsjalarnas 
vrangbilder. Det ar därför av levande 
intresse att kasta en blick på de kvin- 
nogestalter, som i verkligheten hade ett 
ingripande inflytande över hans liv. 

"Die Musik des Lebens" kallar Rich- 
ard Wagner kvinnorna, och det ar gi- 
vet, att de i sin helhet spelade en s t ~ r  
roll i den varmblodige, impulsivt kan- 
liande mästarens liv, aiida från furstin- 
nornas led till den gamla trogna tjäna- 
rinnanverena Stocker, den s i  kalladevreneli, 
meti det ar dock tre gestalter, som blicken 
framför allt stannar vid, tre gestalter, som 
utgjort så att saga en ödesmaktig tri- 
logi i hans liv, och dessa tre gestalter 
äro: Minna Planer, Mathilde Wesen- 
donck och Cosirna von Biilow. 

Minna Planer, Wagners första hustru. 
Hennes äktenskap med det nittonde sek- 
lets största reformatoriska snille har in- 
tet i sig av dikten om Tristan och Isol- 
de, de obetvingligt samhörande sjalar- 
nas underbara saga, det ar den langt 
vanligare sagan om tvi unga manni- 
skors förbund, grundat p% falska förut- 
sättningar. Och dock star det utom allt 
tvivel, att Richard Wagner alikade Min- 
na Planer med hela sitt temperaments 
gl&i och sin ungdoms extrema kanslo- 
makt. 

l ian var blott tjugoett år, då ödet IPt 
honom möta den unga skådespelerskan. 
Enligt inskriften p2 hennes gravvård i 



Dresden föddes hon den 5 sept. 1813 
och skulle således, .ha varit. ett halft år 
yngre an den unge mästaren;' Enligt an- 
dra uppgifter skulle hon ha varit. fyra 
år äldre, vilket verkar troligare.. Hon ha- 
,de vid denna tidpunkt redan hunnit ska- 
pa sig en stallning vid scenen, och hen- 
nes lugna, värdiga uppträdande tyder a-. 
veii på en .viss mogenhet. Hon synes ha 
varit en . klok och praktisk natur med 
starkt moderlig laggning, i stånd till sto- 
r a  uppoffringar, hon var i besittning av 
en osviklig arbetsenergi, ett vinnande satt 
och' ett mycket intagande yttre -. allt 
egenskaper, som i nittionio fall av hundra- 
skulle ha gjort henne till en högst efter- 
stravansvärd. hustru, men Richard Wagner 
var icke. en av de nittionio,\ och Minna 
var skapad för regeln, icke för undantaget. 

Det är en .vemodig historia Minna Pla- 
ners. I lidandets tecken löpte i grunden. 

, hela hennes liv, och man frågar sig ovill- 
korligt, varför en -person med s i  lyckliga 
förutsättniqgar till en harmonisk tillvaro 
skulle behöva' vålla dissonans och själv 

' slitas sönder därav inför en uppgift, som 
blev henne Övermäktig. ,,Die arme ~ r a u "  
kallar ,Richard Wagner, henne ofta i den 
varma om även bittra medkansla, som han 
bevarade for henne till det sista, och han 
har rätt: Ända från. barnaåren drog sig 
solen undan från hennes v ä g .  Hennes 
far var en ruinerad ,köpman, och barnen 
måste tidigt ut i vailden för att tjäna sitt 
bröd. Alltför vacker att ej råka ut för 
frestelser föll hon offer för en ung ädling 
och .blev vid knappast fyllda sjutton 'år 
mor. Övergiven av sin trolöse älskare 
och utan medel till sin uthmst  skurle-en 
modlös natur säkerligen ha dukat under 

. av förtvivlan, men Minna reste sitt vackra 

lilla huvud, och kanske just dess fägring 
gjorde,' att hon lyckades få engagemang 
vid teatern i Dessau. Det var riödvändig- 
hkten; - icke någon obetvinglig konstn'äis- 
glöd, som förde Minna in på skådeba'na~i, 
men en gång där, blev hon med den 
sega arbetsenergi, som utmärkte henne, 
en veikligt god skådespelerska 'och avin.- 
cerade så småningom i publikens gunst, 
liksom en Emelie Högqvist beuiidrad både 
för sin fägring och sin talang. . . 

Men de t  var icke dessa egenskaper, som 
framför allt. ådrogo sig den ange kapell-. 
mästarens uppmarksamhet. Det var den 
firade ' skådespelerskans lugna, vardiga all - 
var, hennes blygsamt prydliga klädsel. och 
hennes från allt teatraliskt frigjorda sätt, 
s.om kontrasterande mot hennes omgiv- 
ning ~tällde henne högt över alla andra 
i den unge idealistens ögon. Ingen vå- 
gade ett slipprigt skämt eller en närgång- 
enhet i .hennes närvaro, och hans eldsjäl 
greps oemotståndligt av den mest flarn- 
mande. beundran; Minna Planer var till 
en början immun för smittan härav. Hon 
'hade givit sitt hjarta åt en ung.adelsman, 
men' deras ömsesidiga fattigdom gjorde 
det brnöjligt för dem att t ä n k  på gifter- 
mål. De avstodo därför med blödande 
hjärta från varandra. Minna, om någon, 
kände till fullo fattigdoinens innebörd. 
Hade hon icke kämpat modigt mot den 
så gott som från barndomen, och om 
hen även segrat, visste hon' till fullo vad 
en sådan' seger kostade. Som en veildig 
liten hjältinna hade hon till exempel åta- 
git sig att bestrida sin brors studier i 
~e ipz ig  under en tid då, som hon skriver 
i ett brev, ))det ofta felades mig' fyra 
groschen f& att låta h ä d a  min middag. 
Jag pantsatte mina Örhängen .och annat' 



bjäfs, som .ofta var mig oumbärligt för 
teatern, skickade pengarna till min bror 

. för hans studier och behöll icke för egen 
räkning mer an tre pfennige att köpa mig 
ett bröd för, som jag förtärde under en 
spatsergång i staden, medan jag föregav 
för mitt värdfolk, att jag varit bortbjuden 
till middagen.." Som man ser, hörde 
Minna -Planer ingalunda till de alldagli- 
gaste företeelserna, och det ar orättvist 
att vilja stämpla henne blott och bart som 
en stor begåvnings alltför obetydliga hust- 
ru. Vackra vingar racka icke alltid till 
örnflykt. 

Minna Planer ställde sig som sagt till 
en början avvisande mot sin lågande be- 
undrare. Men då han själv i förtvivlan 
häröver hängav sig åt ett vilt liv, gav hon 
till sist vika, kanske aven i den veka sin- 
nesstämning som en genomlevad kärleks- 
sorg eftkrläp~ar, blandad med medlidande, 
ty även Minna Planer drömde om en 

. mission i fråga om Richard Wagner, men 
den -gällde ej 'att radda ett snille åt -efter- 
världen, utan helt enkelt att radda en ung 
vi ldhjha från moraliskt fördärv. Men 
man kommer icke nära en sådan till sjal 
och' kropp flammande natur som Richard 
Wagner utan att själv fatta eld. Wagner 
yttrar själv med en viss förvåning därom 
i ett brev: "Det ar märkvärdigt vilket in- 
flytande jag vunnit över henne, du skulle 
läsa hennes brev, de låga av glöd, och 
att den icke är henne medfödd veta vi 
båda." Och så, i dénna numera gemen- 
samma glöd, kastade de sig utan besin- 
ning in i ett äktenskap, som knöts den 
24 nov. 1836, under så ogynnsamma 
auspicier som . möjligt. 

Pekuniära svårigheter och differenser i 
åsikter, som ej hunnit och val ej kunde 

slipas mot varandra hos dessa så olika 
naturer, ledde snart till häftiga och bittra 
uppträden makarna emellan och åstad- 
kommo till och med några månaders skils- 
mässa, men ömsesidig längtan lat dem 
åter mötas med mera prövade känslor, 
fast beslutna att numera dela nöd och 
lust med varandra. Då Richard Wagners 
vitt omfattande ande livligt kände behovet 
av ett större verkningsfalt, besloto de i 
en olycklig stund att söka sin lycka i 
Paris, Wagner i fast tro på en lycklig 
utgång, Minna tvekande men vikande 
för sin mans vilja. Några gästspel av 
Minna och en beneficeföreställning lamna- 
de dem nödiga medel till resan, och sa 
nådde de då sina drömmars mål den 19 
september 1839 med en rikedom av fly- 
gande förhoppningar, som snart smälte 
bort för att ge rum åt fattigdomen, den 
reella penningbristens fattigdom i dess 
blekaste gestalt. 

Under. de år, som nu följde, av en nöd 
som mer än en gång tangerade gränsen 
av förtvivlan, framstår, Minna Wagners 
bild i en verklig gloria av offermod, för- 
sakelseförmåga och bärkraft inför mot- 
gången. Ingen syssla var henne för ringa, 
ingen möda för tung, och med en för- 
måga, som gränsar till det otroliga, sökte 
hon att hålla samman det lilla hemmet 
och så vitt som det var henne möjligt 
ge det den prägel av behag, som Richard 
Wagner krävde som arbetsmiljö. Hon 
pantsatte i smyg sina smycken för att 
skaffa bröd åt familjen, däri inliegripen 
deras trogna hund, som åtföljde dem, all 
nöd till trots. Aldrig gick en klagan över 
hennes läppar, ehuru redan då det nervösa 
hjärtlidande börjat, som i ständig stegring 
under årens lopp slutligen 'blev hennes 



. död. Det.. starka moderlighetsdraget i hen- 
nes karakt&slaggning fick ' under denna 
svåra tid sitt vackraste uttryck, och under 
hela sitt 'liv glömde Richard Wagner ald- 
rig vad hans hustru varit fcr honom un- 
der 'denna olycksperiod, då han dock, 
säkerligen till- stor del tack vare hennes 
omsorger, lyckades fullborda I'Rienzi". 
På detta minne grundade han längre fram 
med uppflammande längtan och förtröstan 
de många så tragiska försöken att ena det 
som .dock. av naturen ej var bestämt att 
'höra samman. > 

Så nära som Minna Wagner kunde 
komma sin man, hade hon gjort det un- 
der denna hemsökelsens tid, och. hon 
skriver i en förståelse, som sedermera svek 
henne, till deras gemensamma van Theo- 
dor Apel: "Hos Richard finns en skön 
talang att rädda, som. ar nara att gå un- 
der, ty det har redan kommit så långt 
med honom, att han nästan uppgivit allt 
mod. ' Det vilar kanske ett iungt atisvar 
på dem, som v med en axelryckning 
vända sig ifrån honom. Jag .kan icke 

. uppge honom, och därför är jag kanske 
den enda, som helt förstår hur skamligt 
det ar att låta honom förgås.'' 

Ja, Minna förstod nog konstnärskapet 
Ii05 sin man .och beundrade det även - 
men endast till en viss grad och en viss 
gräns. Då Rienzi gjort 'lycka och hennes 
Richard fått en inbringande anställning 
som förste hovkapellniastare i Dresden, 
d2 var hon lika lycklig som stolt, det var 
kulmen av allt vad hon någonsin drömt 
och önskat sig, men då musikreformatorn 
vaknade till liv hos framtidsmastaren, då 
han började att komponera. sådant, som 
ingen publik var mogen att fatta, då var 
det slut även -med hennes. förståelse, och 

P 

hon fällde det. famösa yttrandet: "Kan du 
inte komponera något for de..övre .rader:, 
ria, Richard?", Och då Wagner vid de 
politiska oroligheterna i Dresden . 1848 
genom oförsiktighet blev inblandad i dem, 
då.  var det. slut med Minnas. tålamod, och 
man far knappast undra på om hon efter 
all den nod o-ch försakelse, som hon haft 
att genomgå, icke genast med förnyat of- 
fermod såg sin man kasta bort den tryg: 
gade ställning, som han .vunnit, och om 
hon fann det lättsinnigt, att lian utan be- 
sinning störtade sig i förvecklingar, som 
måste leda till ny misär. . Det ar. långt 
'ifrån min avsikt att vilja förringa värdet 
av .det högsinnade offer, som sedermera 
bragtes den store mästaren; men mäster- 
skapet var dock då' både för vetande o.ch 
ovetande Ögon Iångt mera avslöjat. Och 
att följa ett snille på vägen till. ryktbarhet, 
innan målet blivit uppnått, ar en uppgift, 
som kräver storre insikt och större hjälte: 
mod an ,man finner hos en bland tiotusen., 

, Så kände h,on sig upprörd och forbitt- 
rad över att finna den ljusa av 

ett lugnt och sorgfritt hem ånyo skövlad, 
och denna gång- icke oförskylt som förut, 
utan efter vad hon ansåg genom ett han- 
synslöst' och ofattbart 'lättsinne. ~ e n n e s  
moderlighet tog från denna stund allt 
mera den föga tilltalande. fornien av mo- 
ral- och straffpredikningar, och då Wagner 
"steckbrieflich verfolgt" maste fly över 
gränsen för att under långa år ej våga 
sätta sin fot på. tysk joid, kunde han till 
en borjan ej förmå henne att följa sig-, 
och det verkliga sambandet makarna emel- 
lan var från den stunden brutet. .På.av- 
stånd från varandra kunde de ännu längta 
till och drömma. om samförgtånd, me.n 
:varje nyt( försek till samliv. blev en allt 



mera given desillusion. I* Wagners känsla 
att det var världens skyldighet att hjälpa 
till med frambärandet av hans livsvärv 
såg fru Minna endast det klandervärda 
lättsinnet hos en man, som "hällre tiggde 
och skuldsatte sig än levde på ärlig för- 
tjänst". Så småningom sällade sig till 
hennes övriga grämelser även svartsjukans, 
och det blev éj längre möjligt för de bå- 
da makarna att leva gemensamt; Ännu så 

' sent som 1856 skriver visserligen Wagner : 
j 9 Tro mig,. kära Minna, om vi också tänka 

olika i ett och annat, kan dock ingen av 
oss blicka tillbaka på sitt liv utan att se 
genom vilka stora bevis på tålamod i de 
svåraste och olyckligaste förhållanden vi 
äro bundna vid varandra)', och ännu 1858 
kallar han henne till sig till ZUrich i ett 
brev, vari han besvär henne att hysa tå- 
lamod och förtroende - två egenskaper, 
dem Minna, med sitt allt mera tilltagande 
nervösa hjärtlidande, ej langre ägde till 
sitt förfogande. 

Det kom till förnyade uppträden, 
aven idyllen på "Gröna kullen') tog 
därmed snöpligt slut, .och. de få år, 
som Minna ännu hade kvar att leva, till- 

. - .biingade hon som grasänka i Dresden, 
och. ehuru ej lagligt skilda åt och i grun- 
den varandra ännu varmt tillgivna, träffa- 

i .des de .båda makarna endast då och då 
helt flyktigt, för skenets skull. Wagner 
skildrar sitt sista besök hos henne sålun- 
da: )'Minna ledsagade mig från stationen 
till den nyinredda våningen vid Walpur- 
gisstrasse, som hon flyttat in i. Hon hade 

' som vanligt med stor smak och i tydlig 
avsikt att behaga ' mig inrett den. Vid 
dörren låg en liten pösig matti, på vilken 
hon broderat ett: Salve! Vår parissalong 
kände jag genast igen på de röda siden- 

gardinerna. Ett ståtligt sovrum och vid 
sidan därav ett mycket trevligt arbetsrum 
skulle tillika med' salongen stå till min 
disposition, medan hon behållit endast ett 
litet rum åt gården med en alkov för egen 
räkning.'' Då hon efter de fyra dagar, 
som besöket varat, följde mannen till sta- 
tionen, tog hon med djup beklämning 
avsked av honom. En aning, som ej be- 
drog, sade henne, att det var sista gång- 
en de sågo varandra. 

Det var genom Minnas inflytande, som 
Richard Wagner till . sist erhållit amnesti 
från landsförvisningen, och ännu en sista 
tjänst mäktade hon kort före sin död visa 
honom. Vid den storm, som till följd 
av hans gunstlingskap hos kung Ludwig 
väcktes emot honom i Munchen 1865, 
begagnade man sig av de tarvligaste an- 
fallsmedel, och så cirkulerade en dag i 
tidningarna en notis om att Wagners 
hustru i nöd och elande fick draga sig 
fram som tvätterska i Dresden, medan han 
själv fråssade i överflöd. Så fort som 
Minna fick nys härom, lät hon införa en 
offentlig dementi av "denna skamliga 
lögn", vilket gjorde snöpligt slut på 
ryktet. 

Ett falskare sådant kunde icke heller ha 
uppstått. Richard Wagner upphörde al- 
drig att som en fjärran försyn sörja för 
sin hustrus yttre välfärd. Han glömde 
aldrig vad hon en gång betytt för honom 
och den skuld, Vari han stod till henne. 
Fullkomligt sorgfritt i ekonomiskt avse- 
ende levde hon de sista aren av sitt liv i 
Dresden bland den krets av vänner, som 
hon där ägde. Då underrättelsen om 
hennes död genom hjärtslag den 25 ja- 
nuari 1866 nådde den för ögonblicket i 
trista förvecklingar levande mästaren, blev 



han djupt gripen. I ett brev till doktor 
Rqinelli skriver han härom : ., 

*I  I "Jag km is$, ~kildra pi t t  tillstånqi ap- 
nat an som en fullständig 'bedövning. . . 
Jag hoppas att ni i mitt namn visar min 
arma' olyckliga hustrus stoft Samma ara, 
som om. hon daött lycklig. vid sidan av 
en genom henne lyckliggj&d make . . . 
0, hon ar avundsvärd, som antligen'utan 

gattin des ehemaligen . k. ' sachs. Kapell- 
meisters", . . 

Det är epitafiet över de fattiga sex' år 
av hennes liv, då det var henne förun- 
nat att njuta lyckan enligt de förutsatt- 
ningar, som naturen givit henne dalör. 

De vor0 icke få. Minna .Wagners bild 
står, b6rtglömd i skuggan av den store 
mästarens minne, men granskar man den, 

smärta slutat kampen, ro, ro åt hennes företer den så många rika och sympatiska 
fruktansvärt plågade hjärta". drag, att man med vemod därunder teck-. 

'Det ar betecknandeiatt på hennes grav- nar de tungt vägande ord, som utgjorde 
.vård på Annenfriedhof i Dresden står hennes livs tragik: 
att läsa: "Hier ruht Minna Wagner, Ehe- . . "Over Evne". 

Sigrid Eimólad. . 
. . 

i i  . 

Rosa ~ordenskjöldi hästar. . 

Konstnärshuset i Stockholm är det . Tvärs över. vägen, med gä&iesgårdens I hästutställning. Rosa Nordenskjöld, öppning . bakom sig, s a r  S v a rl e n, 
hastpsxkologen framför andra, har dar sträckt i lyssnande. Han h o r med hela . 

sanimanfört sina bästa vänner. och be- sin kropp, - skall han satta av i ga- 
kanta av h'astslaktet, en samling som ger lopp från den bruna vägen upp i ma+ - 
prov inte mindre på hennes kärlek till .ken? 
dessa fyrbenta representanter ur . djur: . V a .t t n i n g s s t a l 1. e. I snett ' fallan- ' 
'världen an på hennes konstnärsblick och d e  ljus, som strimmar ned. over' gröna 
ärliga hängivna arbete. torvor, står en brun, svagt violettlöddrig 

Dar hänga två bruna hastar med hu- häst. . 

vudena .över gärdesgården. - I deras. sto- N o v e m b e r d a g. Traden, marken, 
ra, melankoliska ögon talar 'längtan så dagern, de bidande hästarna framför las- 
tydligt som den kan göra det i mansko- set i skogen, allt stilla, orörligt i :  den . 

. ögon. H e m l ä n g t a n har målarinnan bruna novemberdagens oandligt sorgsna 
kallat sin tavla, de längta hem till går- stamning. En brungrön . symfoni. - . 

den, till mänskorna kanske, från den Bakom den halmvita betesvallen en 
ensliga gröna hagen. Men de stå tåliga blekblånkittad himmel. En vit hast, gul- 
.och stilla vid stängslet, de stora, starka '. glödande i det sista, lysande aftonljuset, . 

djuren, som skulle kunna satta över det och en brun, som suger upp dagern i .. 
som ingenting - om de bara visste. El- sin mörka färg. S o l 'i g t b e t e. 

. ler kanske veta de och stå just därför F a t t i g m a n s ,h ä s t står knotig, 
kvar innanför leksaksstängslet! oryktad, tålig framfor . logväggen. 

T u n g t l a s s. Vedforan ar dryg i Over flacka falts vattensjuka mark, un-  
snön, den ena parhästen ligger i med der tung, skyig aftonhimmel med en en- 
sankt . huvud, den andra reser . sig och da lj,usiiing, en klar rand lågt nere vid . 
tar' tag i envist stret med lasset. .horisonten, går en M a r c h e f u n e- 

. . 
. - _ '  



b r e. Utslitna och utpinade gamla häst; 
krakar, den stora världsstadens offer- 
djur, i flock för att ledas till slakt, teck- 
na sig i trängsel på . dukens mitt, somli- 

. ga knappast i stand att ens släpa sig 
fram - tili slutet, andra' ännu med kraft 
nog att stegra sig under karlarnas hår- 
da grepp. i grimmorna. Ett lå.ngt, ut- 
märglat huvud med ångest i en döds- 
trö!t blick kastar sig tillbaka för det hilr- 
da rycket, den mörka silhuetten av det- 
ta. och ännu ett brottande huvud höjer 
sig, över flocken av de andra hastarna, 
mot det ödsliga fältets tunga himmel. 
Ha de aning om vart det bar han? Det 
ar dock befrielsen, slutet på pinohisto- 
rier, så grymma, att man knappast star 
ut att tänka p i  dem. 

. 

Men Rosa Nordenskjöld har stått ut 
därmed och mycket mer än så. I Pa- 
fis och Munchen, ända till slakterierna, 
där den utpinade, till sist odugfiga häs- 
teii ännu tjänar sin brutale ägare med 
sin död, har .  hon följt derac' öden och 
studerat dem. Hon talar om hästar som 
om mänskliga varelser, om deras Angest, 
hat, trots och förtviflan. Hon älskar 

. dem och lider med dem, och därför 
har hon målat Dödsmarschen. Sedan 
hon var litet barn kan man saga att 
hon så gott som levat bland häs- 
tar. Hon kände sig tidigt så förtrogen 
med dem, så i stånd att bedöma dem, 
att hon en gilng som skolflicka slog 
vad med sina kamrater, att hon skulle 
under nagra minuter 'observera några all- 
deles' främmande hästar och om hon 
fann nagon, som såg god ut, gå fram 
och kyssa honom p5 nosen. Ett ytterst 
riskabelt experiment, som kunnat komma 
att stil henne mycket dyrt, men hennes 
psykologi svek henne inte och hon lyc- 
kades. 

Hon tyckes ocksil verkligen känna des- 
sa djurs väsen och alla lynnesskiftnin- 
gar, liksom hennes öga uppfattat och 
hennes hand kan återge deras yttre i rö- 
re'se och vila. Understundom kommer 
man att tänka på Marta Améen. Rosa 

Nordenskjöld har också studerat för denna 
vår framstående skulptris och hästkännare. 

Till sist kan jag ej underlåta att uttala 
en önskan, att Rosa Nordenskjöld hade 
lika god blick för mänskor som för häs- 
tar. Att hon inte har det - eller i vil- 
ket fall som halst inte ger sig tid att ha 
det - därom vittna de ganska otympliga 
figurer, som kommit med på några av 
hennes tavlor. Den råa färgen i flera av 
landskapen, bakgrunden för hastarna, vi- 
sar aven att målarinnans intresse. är 
a l 1 t f ö r uteslutande absorberat av hennes 
favoriter. 

Ch. 
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Finskorna och F.redrika Bremers min- 
ne. Att Fredrika- Bremers minne är levande 
bland kvinnorna i Finland, därom vittnar det 
starka intresse, varmed aven finskorna omfat- 
tat idén om resandet av en Fredrika Bremer- 
staty i Stockholm. Så har bl. a. Finska Kvin- 
nosaksförbundet Unionen bildat en penning- 
insamlingskommitté, som till statyfonden har 
hemma överlämnat en summa av 153 kr., in- 
samlade bland .kvinnor i Helsingfors. Gåvan 
åtföljdes av en skrivelse från kommitténs 
ordförande, doktorinnan Sigrid Heinricius, som 
där säger: 

"Att vårt bidrag tager en så anspråkslös 
form, beror främst darpå, att vi för närvarande 
i Finland genomleva hårda tider och olycksår, 
vilka taga även de enskildas offervillighet 
strängt i ansprik. Kvinnosaksförbundet Uni- 
onen har dock genom sin den 26:te sistlidne 
oktober föranstaltade minnesfest samt genom 
denna penningeinsamling till monumentsfon- 
den velat visa Sverges kvinnor, att. förbundets 
medlemmar med Eder dela känslan av vbrd- 
nad och varmaste tacksamhet inför minnet av 
Fredrika Bremers stora livsgärning." 



. . Notiser från 
Teosofi. och teosofer av Anna Maria 

Roos. . P: A. -Norstedt 8r Söners förlag. 
Anna Maria Roos) bok ar ett varnings- 

ord. I levande övedygelse om att teo- 
sofiens läror föra in på villovägar ropar 
hon- ut det "till vad gagn och verkan det 
hava kan". ' 

Själv var .hon närvarande på Visingsö 
förliden sommar, nar mrs Tingley lade 
grundstenen till den .blivande Raja-Yoga- 
skolan under högtidligheter och festspel. 
Hon hade tillfälle att sammanträffa med 
mrs Tingley, få resonera med henne om 
hennes lära och uppfostringsmetoder och 
se de unga Point-Loma-adepter, som mrs 
Tin~ley medförde. \ 

När hon for dit, som Aftonbladets kor- 
respondent, var det, säger hon i kapitlet 
T e o s o f i s k  p o l e m i k ,  långt ifrån i 
avsikt att i onödan kritisera eller förlöjliga 
sådant som hon på det hela ansåg bott- 
na i - verklig idealitet. Med många av sina 
iakttagelser teg hon också i de korres- 
pondenser hon skrev från Visingsö. Men 
just den polemik hon i det nämnda ka- 
pitlet berör och i vilken mrs Tingley drog 
henne in med anledning av hennes sar- 
deles hänsynsfullt skrivna Aftonbladsartik- 
lar tyckes ha kommit hen-ne att kan~ia det som 
en nödvändighet att nu. tala ut angående fö- 
reteelser och förhållanden inom den teo- 
sofiska rörelsen. Det ar ju också helt 
maturligt och följdriktigt; att föyfattarinnan 
till F a r i c e i s m .  i v å r a ' d ' a g a r  har 
ett ord att saga om teosofiens läror, om 
det auktoritetsvalde och den personlighets- 
dyrkan, som dekreterats inom teosofernas 
led, liksom om huru ärlig kritik upptages 
från detta håll. 

Den korta historiken om den teosofiska 
rörelsens uppkomst och utveckling, som 
inleder boken, och de biografiska med- 
delande,na om ledarna, madame Blavatsky, 
'överste Alcott och "de två i Adyar)', mrs 
Besant och mr Leadbeater, samt kapitlen 
om mrs Tingley bilda i sitt lugna refere- 

bokvärlden. . - . . 

railde av de kända misshälligheterna och 
schismerna inom samfundet en verknings- 
full bakgrund för de personliga uttalanden 
Anna Maria. Roos gör om den teosofiska 
rörelsen. Att få' fram sanningen ur den' 
vävnad av anklagelser, förföljelser, are- 
kränkningar, smutskastning och rattegång- 
ar, - ,. som utgör den teosofiska rörelsens 
historia, ar val knappast någon givet, men 
det ar. fullt naturligt och tillåtligt, när man, 
såsom ~ n n a  Maria Roos, själv äger en 
levande och trosviss kristen åskådning,, att 
uttala sin egen fasta uppfattning av att 
teosofien, som så föga lyckats .att. bland . 
sina. Iarjungayl realisera sin lära om 
mänskokärlek och broderskap, ej har nå- 
g o t  nytt av styrka oeh kraft att giva sö- 
kande sjalar. 

'Den lilla boken, som utan tvivel kom-. 
mer att i sinom tid framkalla genmälen 
från teosofiskt håll, ar skriven med den 
vederhäftighet och fond av gedigen .kun- 
skap, som vi sedan gammalt äro vana. att 
påträffa hos Anna Maria Roos. 

Äkta spetsar: En kort historik av Eli- 
sabeth Thormun. P. A. Norstedt & Söner. 

Det a.r ej ofta histoi-isk koncentration 
förenar klarhet och fyllighet i den grad 
som 'har skett. . Låt vara, att historiken 
- ,enligt förf:s egna ord - "ar utarbe- 
tad i överensstämmelse - med det. hittills 
'märkligaste verket om spetsar, Dr Moriz 
Dregers ~ntwickelun~sgeschichte der Spitze 
(Wien 1910)", så vittnar dock det satt, 
varpå denna s. k. utarbetning skett, om 
sällsynt sjal.vstandighet vid det rika mate- 
rialets uppfattande och återgivande. 

Jag skulle vilja saga än mer: Den som 
ej förut ar fullt. förtrogen med de äkta 
spetsarnas olika utvecklingsfaser och for- 
mer får genom Elisabeth Thorman en 
vida åskådligare och fattligare bild an ge- 
nom Dreger. Så har förf. förstått att i 
karaktäristiker och distinktioner insamla 
och hava just det väsentliga. 



66 ' H E R T H A  

Lika klad som hon särmärker de äkta 
spetsarna och med Dreger p s y k'o l o - 
g i s k t låter dem i sina växlande huvud- 
former, renässansens, barockens och ro- 
cocons, återspegla de stora kulturperioder, 
som alstrat dem, lika klart låter hon dem 
1 o g i s k l  framväxa ur och avlösa var- 
'andra. Härigenom har förF. klarare än 
- mig veterligen - förut skett hos spet- 
sen påvisat det organiska . sammanhang, 
som bättre än något annat kännetecknar 
en kulturprodukt som levande och utveck- 
lingskraftig. 

Arbetets självständiga läggning kursive- 
ras ytterligare av den lilla, men synnerli- 
gen intressanta redogörelsen för s k a n - 
d i n a v i s k a och f i n s k a spetsars 
nutida livskraft och föregångare, som där- 
med för första gången givits. Att förf. 
däremot endast snuddat vid den i så 
många andra europeiska länder nu så 
märkbart framträdande spetsrenässansen 
kan bero på utrymmesskäl, men samman- 
hänger nog snarare med framskymtande 
åsikter. Detta .liksom några smärre de- 
taljer förbigår man dock SA garna, tacksam 

för den vackra och välbehövliga konst- 
litterära gåva förf. givit svensk litteratur 
och konstintresserad publik. 

Utstyrselns finhet såväl vad papper som 
illustrationer angår svarar väl både till 
innehållets art och den eleganta, vårdade 
och tillika exakta form i vilken den fram- 
stal lts, tre ytterst sällan förenade litterära 
egenskaper. Till sist ett särskilt tack för 
den litterärt-vetenskapliga uppfattning, som 
den noggranna källförteckningen röjer - 
för många ett ytterst lärorikt memento ! 

Ellen Nordenstreng. 

Kvinnligt Yrkesregister, utgivare Bertha 
Wiman, har utkommit i sin 1O:de årgång och 
innehåller som förut artiklar i olika ämnen 
vid sidan av själva yrkesregistret. Den all- 
männa pensionsförsäkringen, vikten av att 
kvinnorna tänka på pensions-, sjuk- och be- 
gravningsförsäkring, kvinnorna på Baltiska ut- 
ställningen och annat mera behandlas i d 
skilda 0- artiklarna. En mängd annonser om 
kvinnliga företag komplettera häftet. 

Tidskrift för .den svenska- kvinnorörelsen, utgiven av Fredrika-Bremer=F6rbundet. 
Redaktör: Ellen Kleman. 

Förbundsmedlemmar erhålla tidskriften till ett pris av kr. 2: - varvid prenumeration 
sker direkt genom Fredrika-Bremer-Förbundets byrå, 48 Klarabergsgatan, Stockholm. Icke- 
förbundsmedlemmar prenumerera å närmaste postanstalt eller i bokhandel. Pris för 
postupplaga: l/, år kr. 5: -; l/, år kr. 275. - Lösnummer 35 öre. Redaktion och ex- 
pedition: 48 Klarabergsgatan 11, Stockholm. Redaktionstid: måndagar, onsdagar och fre- 
dagar kl. 1-3. Allm. T. 48 50, Riks. 27 62. Expeditionen : kl. 18 -4 varje söckendag. Allm. 
T. 48 16, Riks. 27 62. 

Annonsering genom F. Englunds Boktryckeri, 40 Drottniageatan, Stockholm. 

Fredrika- Bremer - Förbundets Byra, "18mb~rg5gafan 
Stockholm 6. 

Upplysningsavdelning. Pla Psf 6rmedlingsavdelning.. 

3 
Allm. Tel. 48 50, Rikstel. 27 62, Allm. Tel. 48 16. 

. Fredrika-Bremer-Förbundets Sjuksköterskebyråer. 
i Stockholm: Tunnelgatan 25. Allm. Tel. 82 11, Rikstel. 68 98. 
i Göteborg: N. Fogelbergsgatan 5. Rikstel. 61 87. 



'Ett verksamhetsfält för kvinnor 
hitintills mindre' beaktat men med rika möjligheter. för den kvinnliga företagsamheten erbjuder 
livförsakringsverksamheten. Redan år 1911 engagerade *Allmanria Lif~ ined gott resultat en 
kvinnlig organisatör för livarbete i Stockholm. Verksainheten förlades då främst bland de själv- . 

försörjande kvinnorna själva, vilka ju, enbart de, erbjuda ett rikt arbetsfält, men intet hinder 
möter för en kvinnlig. livackvisitör att utsträcka verksamheten aven bland .mannen. 

Allmänna Lifförsäkringsbolaget inbjuder härmed intresserade 
kvinnor .till samarbete och lämnar gärna alla härför erforderliga upplysningar antingen vid personligt 
besök a huvudkontoret, Strandvägen 5 A, Stockholm, eller telefonledes, Rikstel. 78 82, Allm. tel. 65 54. 

,Allmänna Lif * ar Sveriges äldsta önisesidiga livförsiikrings~bolag; dess. fonder överstiga 18 .. 

millioner kronor; bolagets till de försäkrade- utbetalda vinst uppgår till över l,5OO,OOO kronor. 
Tag agentur för ~Alinlanna Lif~!  Tag själv .livförsakring i nAllmanna Lifn! ' . 
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Kvinnliga j u i d i s  k a  by rån  
Wallingatan 12. 

Alim. tel. l83 36. 
Kontorstid : 10-3. 

Utfor a l l a  s l a g s  juridiska .uppdrag. 

Lugna dej, pojke! . - 

nar man har en 
HUSOVARNA SYMASKIN. 
Förrndnliga afbetalningsvillkor - 



. FOR KAPITALISTER, särskilt fruntimmer, har det länge varit ett önsknings- - mål att kunna överlämna vården av sina värdepapper 
och skötseln av sina affärer åt någon person eller institution, som med absolut säker- G 

het förenade punktlighet och noggrannhet i utförandet av det anförtrodda uppdraget 
ävensom prisbillighet. En sådan institution ar 

~tockholms Enskilda Bibllks Notariatavdelning 
(Lilla Nygatan 27, expeditionstid 10-4), 

som under garanti av Stockholms Enskilda Bank åtager sig vård och förvaltning av 
. enskilda personers och kassors värdepapper. 

Exempel 1. Om en person hos Notariatavdelningen deponerar obligationer, in- 
kasserar Notariatavdelningen vid förfallotiderna kuponger och tillhandahåller deponen- 
ten influtna medel. Vidare efterser Notariatavdelningen utlottningar av obligationer och 
underrättar deponenten i god tid, ifall en denne tillhörig obligation blivit utlottad, samt 
lämnar förslag till ny placering av det ledigblivna kapitalet. 

Exempel 2. Om inteckningar deponeras hos Notariatavdelningen, underrättar No- 
tariatavdelningen gäldenären därom att räntorna å inteckningarna skola till avdelningen 
inbetalas, varefter de medel, som inflyta, till deponenten redovisas. Vidare tillser No- 
tariatavdelningen, att inteckningarna bliva i vederbörlig tid förnyade. Om en hos av- 
delningen deponerad inteckning genom underlåten förnyelse skulle förfalla, ersätter 
Stockholms Enskilda Bank därigenom uppkommen skada. 

Förvaringsafgift: 50 öre för år per 1,000 kronor av depositionens värde, dock ej 
under två kronor. 
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STOCKH LMS MUSIK-INSTITUT. 
Brahegatan 7 B. Allrn. ten. 115 96. Kiks Ost. l 1  BB. 

v ARTERMINEN börjar den 12 Januari. Undervisningsämnen: Piano, Solosång, Violin, 
Harmonilära, och Musikhistoria. Lärare i sång: Fru Clary Morales. Förste lärare i 

violin: Konsertmästare Ivar ~ablstrom, i piano: Undertecknad. Lärare i harmoni: Direktör 
Otfo Olsson. 'Musikhistoriska föreläsningar: Herr Olallo lorales.  Anmälningstid: Lördagen d. 
10 Jan. kl. 1-3 och 1/,6-11,7 e. m. Under terminen anmälnings- och mottagningstid dagl. 
kl. 1 -2. Prospekt tillhandahålles. Filialer å Söder, Kungsholmen och Lidingö Villastad. 
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Ett stycke ur d&iins 'krönika. 
Sjalar och ansikten. I .  Rosa M 

' Ellen.  an. 
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