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De kvinnliga lakarbefattningarna. 

A Iltjinit galler det för kvinnorna ,s5 
gott som på alla- områderi att kampa 

for sjalva .tillatelsen att få gagna och 
verka. Endast på glant och &otstravigt 
öppnas dörrarna för dem till olika verk- 
samhetsfält, bit för bit måste de' själva 
arbeta sig fram till att få b&ka sin 
kunskap och sina krafter. 

Läkarebanan står öppen för kvinnor- 
na. .S5 heter . . .  det, och. så har det &k$ 
varit i .praktiken, menar man. . 

Ja val, men med stora modifikationer. 
Mängder av tj  anstebef attningar ha obe- 
vekligt undanhållits de kvinnliga lakar-. 
na, ocli de ha att ihärdigt kampa fök 
de rättigheter som deras kunskapsgrad 
och kvalifikationer utan vidare borde in- 
satta' dem ' i. ' 

. -  

För n5gon tid' sedan gjordes av de 
kvinnliga lakarna.' en direkt . f ramstall.- 
ning till m,edicinalsf~relsen oin utv'idgajl 
ratt att inneha och bestrida vissa lakar- 

. . befattningar. 
Medicinalstyrelstns utlåtande här- 

över har i dagarna kommit och synes 
i det stora hela tillmötesgående i sin 
uppfattning av de rättigheter som måste 
tillerkännas ' de kvinnliga läkarna. De 
svårigheter som' de senaste k-en upp- 
statt i fråga om att få vissa läkarplat- 
ser besatta ha.yäl även i sin niån bidra- 

git till att styrelsen ser nödvandigheteil 
av att. S's vitt niöjligt ar. utnyttja samt- 
liga läkarkrafter som stå till :förfogan- 
.de: En utvidg~>ing av de :kvinnliga 15- 
karnas rätt att. söka t j  anstebefattningar 
torde öka chanserna att få lediga plat-' 

. . ser besatta. 
Efter en.. utförlig exposé av frågans 

utveclcling ocli nuvarande läge och .en 
ingående undersökning av, kvinnliga 1a- 
kares lämplighet till vissa olika lakar- 
befattningar utmynnar medicinalstyrel- 
sens hemställan i att ogift kvinnlig 1a- 
kare rna kunna aritagas till stadi- &h 
stadsdistrilit$läkarbef attningar'; kepirigs- 
och municipallakarbefattningar ; ' un- 
derlakarbef attningar vid ' länslasarett 
.och t+erkulossjukhus samt vid All- 
.manna barnhuset i Stockholm; 1a- 
karbefattningar vid sådana kommunala 
sjukv$rdsanstalter dar befattningen till- 
sättes a+ kommunal rnyndighkt eller av 
anstaltens direktion; läkarbefattningar 
vid sjukstugor samt vid bolags, enskilda 
stiftelsers . . och enskildas sjukvårdsan- 
stalter; amanuens- och bifrädande lä- 
karbefattningar vid statens anstalter för 
sinnessjuka, de sistnämnda befattning- 
arna. dock endast' på förordnande för 
Sisk tid ; .exfra p~ovinsialläkar-, . biträ- 

' 

dande d provinsiallakar-w och' civila sti- 



H E R T N A  

pendiatbef attiingar ; järnvägsläkarbe- 
fattningar, då med iakttagande av att 
varje gång 'sådan befattning blir ledig 
järnvä&stirelsen har att avgöra huro- 
vida ansökningar skola avfordras från 
allenast manliga eller från såväl manliga 
som kvinnliga lakare ; f angelseläkarebe- 
fattningar; läkarbefattningar vid hälso- 
brunnar, badinrättningar och andra dy- 
lika kuranstalter ; medicinalråds-, assi- 
stent- och amanuensbefattningar hos 
medicinalstyrelsen ; assistentbef attning 
vid 'statens rättskemiska laboratorium ; 
sundhetsinspektörs- och . bostidsinspek- 
törsbef attningar ; prosektors-, labora- 
tors- och amanuensbefattningar vid uni; 

. . 

versitetens ' medicinska fakulteter och 
vid Karolinska institutet samt läkarbe- 
f attningar i otiatri, rhinologi och laryn- 
gologi vid sistnämnda institut; ävensom 
slutligen under viss förutsättning lakar- 
befattning i sjukgymnastik vid Gymnas- 
.tiska centralinstitutet. 

Vidare hemställer medicinalstyrelsen 
om åtgärder för att kvinnlig lakare, så- 
väl gift som ogift, må få på förordian- 
de bestrida vikariat f ör läkaretjänst, 
vilken hon icke äger ratt att inneha, 
dock nar det galler annan tjänst än hos- 
pitals- ochm asyllakartjanst högst för en 
tid av tre månader.' 

Betalas kvinnor lägre löner a n  man för 
. lika arbete? 

. . II. 

v id . de egentliga b'a g e y i e r n a äi-o 
endast män anställda, vid hembageri.- 

erna endast kvinnor. De sistnamnda'3io 
oorganiserade, deras löner väsentlig 
lagre an mannens. .Spisbröds- och limp- 
bagerierna sysselsatta i 'både män och 
kvinnor. Utfora de samma4 arbete -er- 
hålla. de lika lön. Arbetet ar  dock 
tungt, så att 'endast ett fåtal b innor  
&na utföra samma arbetstempo.. som 
mannen. Lönerna f.ör övriga kvinrior 
&o" lägre. .. Vid spisbrödsf.abrikernä. .är 
den högsta lönen 40, kr. pr v.eck&, som 
utgår till .de; arbetare -som atom - -  "för- 
kading" verkställa. "kavling ' och skuv:- 
ning". ' De kvinnor som ha-krbppskraf- 
ter --att '.utf ö ra: detta. 5rbeti ,  erbålla 1 sani- 

ma lön som männen. I regel delas dock 
. arbetet för kvinnorna i två tempo, "för- 
kavling" och '.'kavling". De som utfö- 
ra arbetet med "kavling" erhålla en vec- 

.kolön av 32 kronor. .För övriga: arbeten 
äro lönerna lagre. Vid senaste löneför- 
:höjningen höjdes alla löner med 3 kr. pr 
-vecka. Då alla löner höjas med samma 
belopp, bliva de lagre lönerna givetvis 
.procentuellt mera höjda an de högre. 
.Dyrtidstillägg för 1917 har till män ut- 
:gått med 195 kr. och för kvinnor med 
154 kronor. 

: . ' A . b o k b i n . d a r e v e r k s t a d e r n a  
.utföres arbetet mot såväl ackords- som 
- timlön. Vissa yngre: och . arisvarsf ullz- 
-re 'ackordsarbekn f å' ej- utföras' .av kvin- 



nor ;. andra, arbetsn &irernot, : a.v . . så$ 
man som;-kvirihx-. , De. i acko~dstariffen 
bestämda ~ t ~ d ; ~ + s e n  sankas med. 33.06 
da arbetet utfores av kvinnor. ,Denna 
orattf ärdiga bestämmelse tvangs,. Bok- 
bindareförbundet att antaga ar  1908. ge- 
'nom att Sv. Arbetsgivareföreningen,. se- 
dan den genom lockout hållit bokbinde- 
riarbetarna ' utestängda f rån arbetet i 

fyra månader, hotade att företaga lock- 
' out även mit  . arbetarna' vid pappers- 
' och pappersmassefabrikerna samt inom 
hela textilindusti-ien. Förbundet har se- 

. dan ,dess ej - kunnat få bestämmelsen 
. ändrad: b en ok det 1916 träffade riks- 
avtalet bestänkles minimitimlönen i 

:Stockholm för man efter .4 års lärotid 
-till 42 öre och för kvinnor efter 3 års 
lärotid till 2.8 öre. Minimilönerna skoia 
sedan höjas så att .de 5 ar  efter. laroti- 

'dens slut för man få utgöra lägst 56 
öre och fö.r. kvinnor lägst 32 öre.,iECvin- 

.norna och de lagre manliga gruppernas 
: löner: höjdes. genom detta avtal med 3 
-öre, den högsta .manliga gruppen med 6 
. öre pr timma. Endast. ett mindre antal 
. kvinnor voro medlemmar av förbundet 
då denna lönerörelse genomfördes; I 
dyrtidshjälp utbetalas nu kr. 13 :so "pr 

. månad till .saväl man som. kvinnor som 
atnjuta lägre veckolön än jo kronor och 

- 20 kronor yr, månad i dyrtidshjalp till 
, de man som ha högre lön an 30 kronor . . . .  
, p.r vecka. 
. Vid b r y g g e r i e r n a  ha man och 
kvinnor i regel icke samma arbete.'Män- 

n e n  utföra de med mältning, brygg- 
jäsning .och.. kgring- av alet förenade ar- 

:betena samt rkngaring: . . .  av tunnor, trans- 
. portarbeten o.: .dyl. ;. . kvinnorna:' sköljja 
. glasf~ask~rïna ., o.ch tappa &t på.::d&sa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  - . . .  ..-* ., 

vissa tider t. o. ' m., %=r& : .På , ~ r u ~ d ; + i * ~  
nu gällande restriktjo&-' fök. öltill&&- 
ningen. äro dock: :fortj+-l+xna, f ö i  när- 
va rade  lagre.. .. 1 ndantagsf all kunna . , 

kvinnor . f 5 bitSada m ä q p  :i .viss? arbe- 
, ten &h erhålla då. ,l.ägr- e: timlön äh, des- 

. s.a. . Vid .upprattande$ av .de,. nu ' gäilin- 
d? kollek&avt&ei . . . .  'för :,'Göteborg &i 

S tockholm hö j des ti+$epa r . . . .  f ör både . 
. , 

man och kvinnor ' med 8 .,i ,g : öre. For 
de' förstnämnda är i ,  tim10ne~ i ~ ö t ~ b ~ f g  
49, i Stockholm 58 öre, för de sikt~imn- 

. . .  
da resp. 35 och 38, öre. DyftidStill$g:g 
utbetdas' 'med samma belopp ' till ' män 

. . . .  - - 

och, kvinnor; . , . . 
. . . .  . . . . .  

Inom m . e t a l 1 i n d u s . t  r i ,en:ha 'ar -  
-. betsgivarna e j  velat godkänna principin 
' om samm.a minimilön f ör '.,kvinnor: soin 
för man.. På. fackorganisatiotie& 
fi-arnställningai fiarom' 'svaia . 'arbëtsgi- 
. . .  , I ..s I . 
varna ' &t kbinnorni ' e j  l&iria'. pi-estera 

. , . s . .  

. arbete som berät'tigk dehi 'till' erhållande 
därav. Då f ackf örenikgar& likväl. iöki - 

' pressa upp' kvinnornas 'lene< har deka 
. . . . . . . . . . .  

medfört att företagen 'minsk& "'antaiet 
anställda &innor' och i;.'&6jligaste': I$-- 
sträckiing öv'erl$it & b e t e t å  hän 6th 

. .' . . 
nya maskiner. Vid ' en del' f öretag har 
man dock lyckats ~enorriföji piocen&- 

, ,:,,.. , : elit större .körhö jningar , för hinnonia 



det tyngre arbetet vid övriga maskiner. 
På försök ha kvinnor stailts att utföra 
arbete med "stansning", varvid de er- 
hål1i.t de ackordspris som varit bestäm- 
da för man. Medan mannen söka få 
tillfälle att lära sig olika specialarbeten 
inom yrket, varigenom de få en mång- 
sidigare utbildning som gör det lättar;: 
'för de'm att göra ombyte av arbetsplat- 
ser, vilja i regel kvinnorna ej ha arbete 
utom den specialitet de först agnat sig 
åt. ,  viin nornas förtjänster i notlings- 
avdelningen torde understiga 'männens 
förtjänster å andra avdelningar med 8 
A '$0. kronot pr vedca. Vid upjrättan- 
de av' nu .gällande riksavtal för skoindti- 
&-i& höjd+ männens timlöner med 10 

i 11 öre &h. kvinnornas med 7 i 8 öre, 
vilket'.för mannen utgjorde 23 2 30 % 
och för kvinnorna 28 i 33 % höjning 
av, förutvarande minimilöner. I Stock- 
holm är "minimilönen för nGn i ilder 
över, il år 53 öre och'för kvinnor över 
18: år 34 öre pr timme. Dyrtidstillägg 
utgir pr månad med 25 kronor till man 

n och med 20 kronor till kvinnor. 
I .  

Inom s k r , a ' d d e r i b r a n s c h e n  
utföres arbetet i regel .mot ackordsbe- 
tálning. . Styckprisen äro bestämda i 
specialiserade ackordsprislistor och gal- 
la lika vare sig h ä n  eller kvinnor utföra 
arbetet. Inom beställningsskrädderiet 
sy kvinnorna endast byxor och västar, 
inom konfektionsskriidderiet kan nog 
förekomma att de aven sy kavajer. Vid 
damskrädderierna vor0 kvinnorna tidi- 
gare organiserade, men på senare tiden 
ha prisen även där reglerats genom pris- 

. listor som upprättats av fackorganisa- 
ti&ema. . . .  . 'AV& klänni~i~s~ömmerskor- 
na. bet+s i nu bättre an .förr. För lin- 

nesömnad betalas lagre löner, vilket sar- 
skilt gäller för den sömnad som utföres . 
som hemarbete. 

Inom t o b a k s i n d u s t r i e n  äro 
kvinnorna allmänt organiserade. Vid ci- 
garr- och cigarettillverkningen utföra 
inan och kvinnor samma arbete. De 
erhålla betalning enligt upprättade ac- 
kordsprislistor som gälla lika för kvin- 
nor som för män. Arbetet, som Ifräver 
mjukhet och smidighet i fingrarna, sy- 
nes lampa sig för lcvinnoi-na, ty under 
c k  senaste femton aren ha dessa i stort 
antal utträngt männen, vilkas antal in- 
om industrien minskats. 

Det for t y p o g r a f e r n a  gällande 
kollektivavtalet bestämmer lika löner 
för män och kvinnor. Lagen om för- 
bud för kvinnors användande i industri- 
ellt nattarbete medför att kvinnor ej 
kunna arbeta i officinerna nattetid, då 
betalning utgår med förhöjda belopp. 
Merbetalningen f ör nattarbete är 
dock ej att betrakta som arbetslön utan 
som en särskild ersättning för den risk 
av halsa och krafter som nattarbetet 
niedför. 

Vid t a n d s t i c k s f a b r i k e r i i z  
ha man och kvinnor skilda arbeten. Ar- 
betet utföres huvudsakligast mot ac- 
kordsbetalning. Kvinnornas löner sta! - 
la sig lagre an mannens. Därest kvin- ' 
nornas arbete Överläts åt mannen, torde 
nog ackordsprisen behöva höjas för att 
männen skulle kunna ernå den förtjänst 
de nu ha på de arbeten de utföra. 

De motiv arbetsgivarna i allmänhet 
anföra mot höjning av kvinnornas 1ö- 
ner till j amnhöjd med inantiens äro : 
att kvinnorna ej kiinnri sattas till själv-' 



ständigfarbetii'; att - kvinnorna's arbeten 
e j  fordra så lång yrkesutbildning da det 
i 'de flesta fall ar specialarbeten de ut- 
föra, att kvinnorna i allmänhet ha sig 
förelagda arbeten som ej kriiva sa stora 
kroppskrafter, att kvinnor ej .kunna lära 
sig att avhjälpa fel 5 sina maskiner, så 
att 'de själva kunna hålla dessa i gång, 
att kvinnor på grund av hemsysslor och 
klenare fysik .offare aro f rånvarande 
f& arbetet iin mannen samt att kvin- 
norna ej ha det intresse för arbetet 
som krä'es, då de of tast betrakta arbe- 
tet inom industrien son1 en kortare över- 
gångstid före inträde i äktenskapet. 

Fackorganisationerna bestrida dessa 
skal såsom generellt riktiga, även om nå- 
got. av dem i visst fall kan ha. sin rik- 
tighet.  ackf föreningarna se i stället 
den hiiv~idsgkliga . . anledningen till de lå- 

a . . . .  - 
ga kvinnolöneroa ligga uti att kvinnor- 
4a i mindie utstkäckning och först se- 
nare an mannen omfattat idéen om or- 
ganiserat samarbete. 

ARVID TORBERO. 

Ftlrbundets Brsmtlte, 
.' Fredrika-Breper-Förbundets årsinöte 
5ger rum i Stockholm måndagen och 
tisdagen 15-16 april. De hdinarie 
mötesförhandlingarna äro förlagda till 
f örbundets byrå, Klarabergsgatan 48. 
Utöver .dessa: upptager programmet re- 
dogörelse för det kungl.. förslaget till 
praktiska ungdomsskolor, ett f öredrag 
av fröken Gerda Meyerson över iag- 
stiftning .f6r -hemindustrien och av. f rö- 
ken- Louise Nathorst-Böös i: hemkonsu- 
lentf rågan,, .p$, ,yilket. senare .diskussion 
väntas följa., ,övriga. pqnk.ter på pro-. 
grammet äro' ,annu' inte aef initivt ,.. . fast- 
stg,fda. . ..: ' , ' , ' J ' ; ' : .  i ' .  . .  8 .  , . ..., L.' .... !.' b,' 'i..' 

Den första valkampanjen;.. ! ' ~ e d a i , ~  
med, tyvarr, icke 'alltför säkra förhoppningar ', 

g2 och vänta på riksdagens. åtgörande, i vår 
rösträttsfråga, stå nu danskorna mitt uppe i . 

. . 
sin 'f örsta valkampanj. ' 

IYeras första erfarenheter ha varit den 'van- 
liga och. w icke alltfar. glädjande art. Par- 
tierna, son1 så förledande äIskvä,rt med pt- 
bredda armar gått emot de nya väljarskaror- 
na och 'inte begärt bättre, vart och ett 'i sin 
stad, an att' till storsta möjliga antal f å  & t& 
dem i sin skyddande famn, ha vid. .kandidat- 

' 

nomineringen' till folketingsvalen haft ..en- 
dast några fal osäkra platser till, ö g r s  .for 
kvinnorna. .Förutom de tre, av sina .respe.k- 
tive partier redan för ett år  sedan de&neqde 
kvinnliga kandidaterna vid ett blivand? val? 
iiro till dags dato endast ytterligare tre upp'- , 

ställda, och det p5 högst tvive1aktiga;pIatser.: 
Julie Arenholt av' den radikala vansteni. -..i . 
Gentoftekretsen, Elna Munch som, nr 3 eå de 
radikalas lista i Köpevhamn och Vjbeke Sa- 
licith av "den oya högern" i slagel&:. 

Vad beträffar de högst plrgljlemaiiaka ut: 
siktema för dessa kandidaters , v d  ' .r 
K v i n d e n  o g  S a m S u n d e t  n s g r ~  
ganska baska ord a p  ,saga.. , . I .  . fr&. 
ga om fru Arenholt menar ' den ' dani 
ska kvinnotidningen att 'det radikala 
partiet' inåtte ha överflöd på' &tydande .k+f; 
ter, då det: inte i första haad .försäkrat sig 
om en kandidat som vid sidan av siwbemark-. 
ta sociala verksamhet redan sisom ra;dikal po-, 
litiker fullt lcvalificerat sig för en plats i,dan- 
ska riksdagen.. Som hon no 'star, ;lär hciq'.S$-* 
kerligen samla alla ' de röster . partiet. $idqr 
över i den lilla Gentoftekretsen-, mcq ar d0q4 
att falla igenom, då' denna krets ingen gtsikt 

. . 
har att ta hem en plats at partiet. , . . .. . , . I : .  

-Fru Mbnchd tredj e pilats'på*en ~ 6 P e n h ~ ~ g $ = '  
lista. synes K,v i n d e.n ' o g :S P ha ;S U. n 'd+.t', 
nästan lika iiyentyrad sop  .Gento:ftekr;etse.n%e.nti. 
da.. &viss möj!igh$ finges för ..~a&t,~:tpzj:~: 

nar .d+,:, att prj iyc ~$ t f ,~men :~  $,q 
den :inte;, .öch' i W e t *  fall' som helst k"$ 'di].$' 
pp&b,g: av ~ ~ ~ ~ . f k t i n n ~ ; & .  :~a~&&f$'~@ 

..-. ...... 



. . . , 
i , . ,. I ' .  ... !. ., ,: 1 f , . . .  t .:::e;, . . '::l i ; . 

tet , $ ä k ' ' ~ a < t ~ r d i ~ ~ ,  P 9 l i $i.$..? p.? : sialgrosan-, 
de förkla+ng, .a;$.:da radikaiila pa*ietvarit*t, 
s&. va+ 'snabba$t, ,f$.~digt +ed ?tt.:;ta@ 
*%e :f"lli koEsejyep!eny" : ?v.. . k ~ i ~ o + s t f a t - ~  
ten,s f ?am gång. ii., ,enmirk .  Dylika pr$ande. 
o r :  passa. ,f ög? . sa,qman med. den bedröyliga : 
v+rl$igheten ,att icke. . ens det .radikala partid 
tillförsäkrat .någ& kvi@1ig.kandidat en enda 
fullt 'säker :flats.. , . ' , . 

.Som .det: nya,,:ännu :oprövade partiet "den 
nya . högerns". kandidat. i, : Slagelse ar Vibeke 
Salicaths val ytterligt osäkert. En Köpen- 
ha,rhnsnomine.ri~,g~, :hade inneburit en möjlig- 
het,, i ~ l a ~ e l ~  ,@lle,~, .det, endast :för fru ' S&- 
c?ths',+t till,: d<t:'.stoJa-, arbete hon redan satt 
in ' för pa*&; ge bi- så mycket mera ' för 
&i '.samla %:;Fö~ter, $!l, ,ett ' suppleringsmandat.' 
H e n n e s belöning' f& redan gjorda tjän- 
ster;- 

Men måste även kampanjen för folketings- 
valen".anses;' som: förlorat slag för danskorna, 
så-är det ännu tidlatt kinna ett nytt, vid lands- 
tingsvalen: .Dh.n'sk? K v i n d ' e s a m  f l u n d  
liar :'också".med %törstap .energi satt in sina 
krafter på ' i t t  :göra. vad göras kan. Extra 
föreningsmöte: med. Amtliga kretsar ordnades 
rne'd" beundr'ansv~~d ! .snabbhet den 17 februa- 

. fi-':'~i . : Fredericia, da? fingerat landstings- 
vi1 i .detalj genomfört gick av stapeln. med 
h"li:kuiitiig'. expert 1 $5 .den nya vallagens. tek- 
sik,: i tand. lp~liiit; ... Zeuthen,. som rådgivare. 
som ordförande vid "valet.'. furigkde fn t  
Astrid Stampe-Feddersen som började 
de 'officiella förhandlingarna nied upplä- 
sandet av det kungliga öppna brevet, var- 
på valmännen framkallades och tilldelades si- 
na röstsedlar. Hela det invecklade valceremo- 
nielet fullfölj des härefter tills sammanräk- 
nifisen av. de ' o W  Paitiemas roster,. .med. den 
automatiska. ökrföiing'en av röster på .kandida-' 
ter som fått för: många eller för  få, var. far- 
dig .och de. konse!v.ativa stodo med t r i ,  vän- 
*m och de *adikala, vardira m;d tre, social- 
dé&oki?tenia &h den kavhingiga' gruppkn 
vardera- 'med 't\i5 ' kandidater . valda.: : f .A ' 

:~rederi&amötët ivar emëlIerti&. långt ilfrån 
QLdas.t.,en $&ktiskk ojqing.: E p  <e9+tioq;qt 
tqe~ ..- ; k ,$artigai :;ordalag, beva&.e;.'$t 
kvinnliga kandidater i så ringa utsträckning 

1 I . . .  

u ~ p s t ~ l l t s  till folketinget och krävde, i t t  liv- 
ligt samarbete mellan de politiska. partierna 
och hinnorna i och för landstingsvalen. 

Vidare delgavs centralstyrelsens redan till 
de olika politiska partierna riktade. krav på 
a t t .  ~amtliga partier skulle vid val av val- 
man till landstinget besatta andra. och fjär- 
de valmansmandatet i varje valkrets med 
kvinnor och att, dar partiet liar flera än fyra 
platser, minst en tredjedel av de övriga måtte 
tillförsäkras kvinnorna. Av de svar som re- 
dan givits på denna hänvändelse framgick att 
de olika partigrupperna tycktes stalla sig prin- 
cipiellt gillande till det av Dansk Kvindesam- 
fund framställda kravet - men givetvis ak- 
tade sig för att ge några direkta, bindaade 
löften ! 

Den nästa, stora framstöten. Engelskor- 
nas jubel över den vunna rösträtten liar icke 
varit över sig himmelsstormande. Va1 har 
man haft både rösträttsbankett - med pri- 
ser för deltagarna varierande från pundet till. 
shillingen - och tack~agelsegudstjänst i 
Westminster Abbey, med biskopen of ficieran- 
de .i full ornat, men någon genuin entusiasm 
över den sent vunna och betydligt kringskur- 
na segern liar icke kunnat skönjas. Det hela 
är  och förblir en rättighet, som alltför länge 
och' orättfärdigt undanhållits. Man kan aven 
gå längre i uppfattningen: att det ar  en kvin- 
norna frånrövad rättighet, som äntligen ater- 
ställts dem. 

Miss Boyle, i T h e V o t e kallar' förfaran- 
det mot kvinnorna under alla dessa ar för det 
legaliserade rånandet av kvinnorna. "Kvin- 
no,rnas rösträtt", yttrade Sidney Smith för 
nära ett århundrade sedan, "är lag här i Ian- 
det. Inte lagen men lagens handhavare ute- 
stänga henne därifrån." Miss Boyle anför de 
parlamentsbeslut - från den av lord Broug-' 
ham 1850 genomförda S i m p l i f i c a t i o n  
o f  A c t s  o f  P a r l i a . m e n t ' A c t ,  dar 
det fastslås att maskulin beteckning av 
personer i alla författningshandlingar skola 
antagas avse även kvinnor i.alla de fall, där 
ej annat är  uttryckligen stadgat .- varigenom 
faktiskt Englands kvinnor skulle varit i .  så. 
gott som alla avseenden likställda med Eng-' 
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lands.,man., .. Om lagen hållits ! Uen hon :ta- 
lar :också öm k r :  "förenk~in~iakten", o+ se- 
nare "förklaringsakted' av ' 1889,' sOm hade 
samma innebörd, v$n&s och vantolkats gent 
emot kvinnorna. ' ' ' 

. '.Nu, nar kvinnoriias rösträtt inte längre är  
beroende p5 rattslärdas .och politikers tolk- 
n.ing av ordet "man" i författningsparagrafer- 
na, yrkar miss Boyle på att som den första 
politiská -'aktionen från kvinnornas sida des- 
sa böra ' gi in.  för att.  begära e t t  stadfastande 
av principen .att .orden "man, inen, person, 
people, all, any, none, peer, parent" matte a,n.-, 
ses inbegripa & bagge könen.. F o r  
att med ett enda enkelt tag sopa bort, hela' 
vagnslaster av skrankor och hinder. Det' vore 
dessutom endast' att återgå till gamla, själv- 
fallna förhållanden, menar hon och berättar 
några Iaro.rika exempel på .hur saker .kunde 
gestalta . sig, i drothiing Elisabeths ti$+. , då 
spetsfundig ordtydning.ännu icke uteslöt myn- 
diga h innor  från att begagna samma rättig- 
heter som1 erkänts : lorder och herrak i kohuni 
gariket , Eqgland: Sqm exempelvis t t  ~tiilia 
upp man att bli deras'"burgesses': och i deras 
namn och ställning' som herre; till och' agare . . 
av stad e!ler 'kopifig tjäna hennes - hökhet 
drottningen 4 ' parlamentet, :med fullmakt: ' att. 
handh'som .om. "de voro; eller. själva kund.e 
vara, närvarande": . . . . . . .  

. Utan tvivel har miss Boyle funnit e t t  e.?kelt 
och radikalt sitt att nå fram till den 'fulla 
likställighet med mannen, som kvinnornas 

. . . .  

politiska .niedborgarskap ar ' ett ,, av,, stegen. till. 
pr oss, inte bekant o& +i' kuiin<''f'@&~i& 

något. mots.tycke till D&&' ~oo th$ , ' f akk ih i - :  . 
eller. Countess Anne med ';der&s, enkelt lila-.' 

ra  logik och d e i x  deciderade' 'h9trädande, 
men med eller- utan dylikt historiilit prejudi: 
kat och utan. att.'ha någon "f~renklin~sakt" 
att :, ,åberopa syqes taktiken .god. ' Aven vi' 
skulle. ha. nytta av: att få vissa o.rds' - 'så: 
soin man, ,  ' p , e r s .on ,  n l e , d b , o r g a r e  "- 
a1linanbeS;delse fastslagen.' Det ~kul le  sariner- 
ligen: röja: vag .en god bit. 'framåt ' och'göra 

. . 
unda- mycket..~ooh. ,tyngt -arbete. . ' . '. 

,Men. o .s s .saknas. det för+' och' oundgangli- 
ga.iyillkoret för .att kun> .lyckas ,med denna 
"nexti big push"J &m.'Nina Boyle sätter"upp 
far .siia .'l+dsn+niiinn&r, - ' "  d &  $olitiika 
rösti-ätteri Som en~e l iko rn~ '  i stort taget'. nu, 

- d  

. . . . .  . . I  isa; 6 i. : . . . . .  . . . .  . . .  . . 
. . 

. . .  , '  : ; , ( 1 . :  z . . :  
3 .  

C:zi u s.e s.ager .sig , v a r  glad, oc:h en smula .road 
,+:något-; som j USI; .inte .förundrar e n  -, 6yer 
en:i&e&llatipn i undprhuSet för n&on yecka 
sedan, ~ r å ~ a r i  rörde. sig om. förbude :;for 
hiiinor: att .'utah# kallskap av någon:.p,arla- 
rnentsleda'mot ;beträda parlariientshu~ets . stor? 
hall. ' Talmannen meddelade .att' detta . förbu'd 

. . . .  nu. yphavts .  . . .  
Röstri$ten. . har sina -mindre.. si vii1 . :.pm ... 

st&=e kcqiehenser tillii&er T h e C o fn m ,o n 
C a'u s e helt oskyldigt ! " . . 

. . 

D. et är apostarna. , .~arnabas  och " tion '.$om aldrig saknat liv&. fiknödek 
Paulus som vid f ramhållande. av heter; Och ej varit utestängd. f rån gästa- 

Guds valgärningar mot.. manniskörna ' bud, 'föirän möjligen d& .allra senaste 
f ormulerat sammansfällningen : "mat året,: .har : patagligen .aldrig.' insett .Gärdet 
och glädje". I den gamla världen hör: a* vad .den. ägt :förrän- nu. En. ny .syn 
de mat och, glädje tillsammans' -.Linde? , ha :vi: få.tt,:på brödet.. En. .ny. blick f* 
former #mot vilka 'den moderna .,'civili- den v&rr;nästa:Som. umbar ...nödtor.fte i . 
sationkni k,gnnk. synas banala- i'iillt,:$itt ' högre"&-ad. -än vi. . . själva.'. : : E.Q 'z.f$.mitn- 
iaff ine.Gar&':' Qn 'ay'..vår~ ; g&eraj m&> 'av; : idark.,ivärder~&ktidn:..å :$en 

. . . . . . . .  ..:. :i. . .  . . . . . .  . .  . I  .. : . . , ,..: .!:#,:,.;.:;T ,;,.:, ,::s ; .  



ideella. sidan till förman fös den inate- 
riella har uppstått. På samma' . . . gång 
spm en skäipt :u&fattnbg av . vad det 
betyder att den specialutbildade nutids- 
kvinnan ar  i stånd att ined eget arbe- 
te bidraga tilr' "mateid'. anskaf f ande, ej 
blott till dess ' förnyf tiga. ' liaiidh&ande. 
I denna tid, då bennin&ä;det sjunkit så 
iruktansvärt att t. ex. kött iijr tio kro- 
nor gott kan bards hem son1 ett litet paz 
ket i handen, hur  långt 'sltiille i otaliga 
hem mannens inkomster förs15 till Iius- 
hållsutgifter*+ Am ej hustrur eller dött- . . . .  . . . 
sar .b'idrogo till kassans ökande. Denna 
vinning a\.; den höjda kvinnliga yrkes- 
kunskapen föraktas sannerligen inte i 
detta ~ L I  ' av n'ågon 'akta man eller far 
som är löntagare p5 
Nutidens unga dbtter eller unga fru tar 
som helt naturlig sak att hennes arbete 
aven skall inbringa henne nSgontiizg.' 
Det. har .dock. fordr& en'ihärdig kamp 
för att .få denna ilaturlighet erkgnd som 
sådan. ' 

Att; se- tillbaka p: hur det va& .stallt 
- . e  

i penningf ragan, så o ~ i ~ $ l ö s l i ~ t  f örbun- 
. den med mat och. glädje, blir ju alltid 

ett stycke kultuistudium. 
O 

Ett typiskt eseinpel på kvinnans ab- 
soluta beroende i ' detta f all erbjuder 
Thomasine . Buntzen, gift Heiberg, se- 
nare fru Gyllembourg. De danska för- 
hållandena synas ' vara sa' precis desani- 
ina som våra .egna 'vid samma tid, att 
Thornasine 13eiberks k&lor och B h d i -  

. ga erfarenheter kunna kannas igen av 
tusentals svenska kvinnor. Däremot är 
det vät blptt ikdaikagen som skulle 
kunna erövra s-a. intresse' för. sin 
mijSv&dade livinnolycka koin* k ho ina- 
she, vilken genoin sin rika begåvning, 

-.-- - - - -  . . -- - .. . . . - - .- . .- ... - - . . . - -- - . - - 

sin sällsynta charm, sina vaxlande.öden, 
sitt sena skriftställeri, dock framförallt 
genom sitt hjärtas egenskaper,, älskades 
av alla soin kände henne och väl alltid 
korniner att' höra till dem 'som erövra 
miinniskors sympatier. Redan. porträt- 
tet .som pryder första bandet av hen- 
nes samlade skrifter, utgivna 1866 i 
Köpenhamn hos Reitzels, ar fangslan- 
de. De mjuka linjerna, de genomskå- 
dande, barnaklara ögonen, det sirligt 
graciösa i figur som dräkt - allt beha- 
gar och väcker begär att tränga innan- 
för detta lockande yttre. Allmänt bekant 
är att Thomasinc efter skilsmässan 
från P. A. Heiberg förenades i akten- 
skap med svenske baronen. Ehrensvärd, 
efter dennes död vistades flera -år i en 
familj Buntzen, undervisande och vår- 
dande' dennas barn, slutligen fick hem 
tillsammans med sin son Johan Ludvig 
Heiberg, i sitt fädernesland blev upp- 
skattad novellist och avled i Köpen- 
hamn 1856 . Kännedomen . om hennes 
llusliga liv som fru Heiberg torde dar- 
emot vara mindre allmän. 

Peter ~ n d r e a s  Heiberg, f ödd I 758, 
var den förste student som r777 anmal- 
de sig vid universitetet i Köpenhamn till 

.den d% nyligen anbefallda examen phi- 
lologicuin. Två år  senare hade han be- 
trätt författarbanan, men maste för att 
kunna försörja sig och sin mor giva 
lektioner i språk. P5 grimd av' sina 
språkkunskaper hade han kommit i för- 
bindelse med mäklaren och dispachö- 
ren Buntzen, en ansedd hedersman som 
betjänade sig av Heibergs hjälp för den 
itländska korrespondensen m. m. 

Om Thomasine, den äldsta av de fy- 
ra döttrarna Buntzen, brukade . f  aderii 
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säga :* .':Det er reent galt at,  hun ,er blivet , hon . stulldom . .  . .  hyste . ,m$. de t  alltmer 
en . Pige, . . hu11 burade vxre en . Dreng" 
(för den märkbara begåvningens skull). 
Han sörj de. eniellertid. f ör den bästa ut- 

. bildning av hennes' anlag. Modern hade 
avlidit då (lenna dotter var omkring åtta 
år. Efter .tidens sed blev Thomasine 
konfirmerad. i f joi;tonårsåldern. Språk- 
studier f ortsattes sedan för . Heiberg,. 
stadens . mest ansedde lärare. Eleven, 
som. såg ,ut. som ett barn, gjorde. de ut- 
märktaste f ramsteg. Så f örgingo ett par 
ar. Heiberg, kand som nationens mest 
beundrade skribent såväl som, dess inest 
pi-ocluktiva dramatiska författare, över- 
raskade en dag Buntzen och ännu mera 
den sjuttonariga Thomasine med att be- 
gara llennes hand. Hela familjen kän- 
de s i g  smickrad av &budet, och det 
föll inte ,den .blyga lilla flickail in att 
en sådan ' Iiird och ryktbar inan som 
hennes lärare, den hon alltid sett upp, 
till med beundran, skulle kunna avvisas. 
Om karlek ,och äktenskap. visste hon in- 

' tet, men hads ett högt begrepp om den 
okända kä.deken såsom den makt s.om 
utgor .vart duilltla livs enda solsken. Det 
fordras inte p å g ~ t .  .psykologiskt skarp- 
sinne för. att tänka sig möjligheten av 
att den nya fästmön med sin lättrörliga 
ocli svärnliska natur kunde taga fel om 
halten alf sina egna känslor för  den bli- 
vande maken, denne erfarne man, näs- 
tan dubbelt s+ gammal som hon själv. 

under det första &t av deras äkten- 
skap levde hon barnsligt trygg och inun- 
ter vid sidan av maken,. hennes herre, 
värd. att älskas ocli tjänas. Hog vax 
stolt över hans litterära verksamhet 
som hon, följ de med .högsta intresse. utan 
att viga sig .f ram n1e.d de betänk1:igheter 

agrpsiva skrius.ä.ttet . . I december - året, 
efter bröllopet födde hon e n  son, ' f&an ' 

Ludvig. .Hittills, hade d& .&iga hus.t.run. 
sysslat. i hemmet: ungefär. med barnets . 

intresse för sitt dockskåp. Med moder- 
skapet .' vaknade kvinnaii. ~ ide lk fu l l t  
alskade. hon denne son och biev på sam- , 

ina gång mer och mer medvetel1 .om att . .  

något viisentligt fattades i hennes äkten- 
sbap. Makepens ofta hird;, kyliga . . .  ' eller . 
ironiska ord sårade djupare an f.örut. 
Hqn .sade. sig ofta g$itande ' i 
stunder : "Han skulle, hatt ,en . .. annan . 
hustru - jag ;,r för ?betydlig .för ho-. 
nom." Så slöt hon sig . .  mer . och mer, 
inom sig Sjalv i ,tyst resignation. ~ e j l . ,  

I ' 

berg apade inte på minsta ;is yad s i k '  . .. 

rörde sig bakom detta al lva.  . En 
dag då hon v'arit ute med sin lilla ~ b d -  
vig storgrät hon vid , h&hkomste?." . , .  . .  En 
gam,&al' fierie hade frågat henne .lerps : 
den präktige. p i e n  var, och - då hon 
stolt svarat: "det ä r  min", hade herrn . . . .. 

skrattat och sagt : "nej, inin .lilla. .fli.cka, 
du får allt vänta en stund; innancdu får 
én ;ådaii - en". ingen,' ing& ' vi'11~ då 'i. 
lierine se annat %n den outyecklade, ett 
barn. , f  , .  . , 

Efter den fransk? ;&oluti&erp , blo- 
digaste period sände den nyskapade re- 
publiken ep legation, till.. ~anr&rk  fOr 
att beggra &kännande av detta neutrala 
land. Med legationshcrra&a" kommo åt- . . 
skilliga andra. f sänsman till Köpenhamn,. 
och de moderna kavaljererna. mottogos . 

med. fiirtjiisning .i både adliga och bor- 
gerliga kratsar, d a r  . de . .  snart lancerade 
nya se&anjor-$ch. e* lättarC.tob. , Hei-, 
b e ~ g ,  .f,örde' .sj& i s  fie? av. dessa . .  bti , . ' 

lanningar . i sitt . huj, . . &h~al l a  .fjr,trolla-. 



dege av .den unga. värdinnans grace och 
spiritualitkt.. ..Nu .började för den till- 
bakasatta' en hyllningens tid som kom 
henries.' vasens knopp att slå ut i full 
blomning. . Nu syntes. ock ' mannens 
blick öppnas för hustruns 'egentliga va- 
sen och ovanliga företräden. Han be- 
gagnade n u  alla tillfällen att dra fram 
hknne i ljuset. . 

:'Nu ar  han fåfäng 5 mina vagnar, 
nu skall jag spkla och sjunga, dragas 
in "i alla samtal, hans hustru skall lysa 
fSr ' f ramlingarna, tänkte hon och kände 
sig sirad. - I .  

-. \ t -  - 
h t l igen  reste f ransmännen, bland . .-. . . . . -  

vilka en isynnerhet gjort djärva at- 
tacker för átt störa fru Heibergs 

. oskuldsfulla lugn. För all stormande 
Gr t i s  hade Thomasipi ej snubblat över 

. någon förförelsekonsts tuva. 
l .  

. -Hon levde sedan åter stilla i sitt hem, 
mer och mer utvecklande sin personlig- 
het. -Så förgingo omkring tre %. Nu 
införes i hemmet den svenske baronen 
~hrensvard,  vilken på grund av inbland- 
ningen i.' sammansvärjningen mot Gus- 
@f III blivit 'landsförvisad och slagit 
sig ned i   anm ark med namnet Gyllem- 
bourg (modem född Gyllenborg). 

-.>Heiberg,' sj alv oppositionsman, var 
livligt intresserad av den angenäme ad- 
Iingens sällskap, och så gott som dagli- 
gen lyssnade Thomasine till dessa mäns 
f rihetsdi skussioner med glödande in- 
tresse. ' Det. något svärmiska och me- 
lankoliska i svenskens blick och i. stam- 
m'an och ' den mildhet. som utmärkte 
hans helx.väsen gjorde från början ett 
djupt. intryck på :Tomásine. r '.Med oe- 
ntot~tåndli~heten. hos.'en. naturkraft nal-. 

kas nu Eros detalediga altaret i hennes 
hj artas helgedom. 

Under tiden har Heibergs opposi- 
tionsverksarnhet mot regeringen ' tagit 
former som anses anstötliga, han blir 
misshaglig och i december 1799 lands- 
förvisad. På grund av en benskada 
fick han tillsvidare husarrest, och först 
i februari 1800 lämnade han fädernes-. 
landet - dar hans popularitet var stör- 
r e  an någonsin - för att aldrig mera 
aterse det. , 

Thoinasine med sin son flyttar tillba- 
ka till fädernehemmet. Äveri i Bunt- 
zenska huset blir Gyllembourg en kand 
och ofta sedd gast. Vänskapen mellan 
fru Heiberg och Gyllembourg 'övergår 
till passionerad kärlek å båda sidor. 
Thomasine skriver till Heiberg, erkän- 
ner sin kärlek till Gyllembourg, son1 hon 
inte kan förebrå sig, då Heiberg enligt 
hennes uppfattning för alltid avstått 
från alla.anspråk på henne som hustru ; 
hon betraktar sig som moraliskt' fri ocki 
bönfaller om laglig skilsmässa. Ett 
mattlöst raseri griper nu Heiberg, som 
inte tänkt sig denna möjlighet och vars 
stolthet lidit en outhärdlig stöt. Nu 
överströmma hans brev till hustrun av 
försäkringar om kärlek, han älskar, han 
har alltid älskat henne, skall evigt göra 
det, men'hans olycka var att han alska- 
de henne som en man och ej kunde för- 
nedra sig att spela en förälskad Cory- 
dons roll. Han besvär henne att medan 
det ar  tid överge sin "förförare", denne 
"skurk" o. s. v. Heilberg framstår i he- 
la sin våldsamma färd angående skils- 
inassoorsaken som en helt ny person, en. 
motsats till sitt forna jag, den eldige 
kampen för sanning och frihet. Skils- 



m&s&f'kóh SIuflig~fi till' stånd,: Th6rn3- . . 

sine och Gyllemb~urg ingingo äktenskap 
cich flyttadii till en lantgård &m Gyllem- 
bourg inköpt;'   eras villkor vor0 allt 
utom lysande, men den ömsesidiga- han- 
g ivhe ten  ersatte för dem vad som fat- 
tades i yttre matt. 

I ett.bi-ev av -den IS nov. 1805 till P. 
A. Heiberg söker fru Gyllembourg för- 
svara sig mot de utfall som Heiberg då 
gjort mot henne i brev till sonen, ked 
befallning till denne att' visa modern 
brevet. Hon försöker gå 'tillbaka .i ti-' 
den, ber honom erinra sig dfag ur deras 
aktenskapliga liv. Hon anför ett och 
annat som prov bland de hundratals 
minnen hon har att välja ibland. Mer 
än'en gång hade Heiberg sagt - och i. 
andras '.kiirvarb. -- att han aldrig varit 
förälskad ,i. Sin :liustru. . Då hon första 
gången hörde detta,, skakades förbindel- 
sen i sina giundvalar, och hon önskad; 
sig döden. Varför hade han begärt hen- 
ne till. hustrus utan' att älska .henne, var- . 

för bkgå en..sZdan okörratt mot ett barn? 

Sedan går hon igenom relativa smådrag, 
som gj'orde äktenskapet bittert för hen- 
ne. .Hanavar sträng och hård. Hon fick 
ej ens begagna de kläder -hon ville, då 
hon skulle i sällskap. ~n gång då hon 
länge glatt sig åt en fest, där hon tänkt 
bäi-a en vit sidenklänning - hennes 
ändrade 'konf irmationsdrakt - fick hon 
aldrig ta den på  sig, kom till festen med 
rödkantade ögon och hade dar blott led- 
samt. Då. hon fött sin son,' vilken köld, 
vilken vresighet visade han ej då hade 
mot henne,o'ch den goda tanten, som med 
uppo£fring utan like hade ömt vårdat 
h&& fiatt och dag. ' "Hur kall och 

han inte . en:. natt, då.! hoa 

var fara. En 'dag, då man' trodde ätt 'hon1 
skulle dö, var han' visserligen~bedrövad, 
det trodde lign ' gärna, men så f ort ' hon . 

kom sig, blev han som föiut - stum., 
och .vid .'dåligt humör. ' Barnet, som. 
skulle . förenat dem,:. ski1d.e. .dem ytterli- 
gare. Nar Heiberg 'var ute i khbbar. och 
sallskap eller gått till sangs om aftnak 
na, satt hon ofta ensam med sin son vid 
barmen och blickade tårfylld upp'. till: 
stjärnorna, ovan villg, hon. trodde det. 
var någon som skulle sända henne. tröst.. 
Efter några års förlopp hade Heibergs 
uppförande mot henne blivit mera hani 
syns- och ak@ingsf ullt, hon. kände r++ 
tillgivenhet och iränskap fcr honom, &en: 
Ömheten hade gått förlorad. Hon hade', 
blivit äldre och klokare, trodde infe. 
längre att lydnad och . . eftergivenhet. . .  &r 

. . . - ' I .  , 

en hustrus första dygd. , 

utan'  betankande ' hade  berg .?edan 
Samlat en krets .omkr& henne . .  av &i . 

mest -skvärda, f ria och f arliga perso- . 
ner. Hon .betradde inga awagar .och' . . +  

tror att anglar skydda henne, ty något. .. 
annat värn hade hon sannerligen . icbe. 
Så snart emellertid Gyllembourg inte 
längre bemästrade sina känslor för hen- - 

ne, talade hon om detta för ~ e i b e ~ i  ?ch' 
bad honom säga om hon skulle av$; 
f rån allt iimg~nge. med Gyllembourg, ty' 
då fick &t bli nu ( o k  ett år skulle hon - 
kanske inte ha kraft till detta offer).; 
Heiberg svarade att hon i detta hinse- , 

ende Skulle handla "som om 'han icke' 
. . ..' -b ' ., . . . . . var till": 

. . .  . . . -  . . - . .  . . 

. Så. åte'rkommer . hon till erinringar: om. 
Heibergs . lynne, : .hur han .'blev vid:: ett 
olidligt ..htmor :s5 snart någo<,aq hennes. 



familj .kom till. huset och hur han stan- 
digt pikade hennes älskade systrar. 

Under allt detta var Heiberg en god 
son för sin mor, god husbonde mot tja- 
narna, god mot den behövande nästan. 
Allt detta såg och uppskattade hon och 
erkännes det i varina ordalag. 

"Dea.f ruktansvärda förebråelse", som 
Heiberg i brev till henne själv och ännu 
mer till hennes far ofta hade gjort hen- 
ne, nämligen att hon skulle ha ruinerat 
honom, att hon bar skulden för hans 
derangerade af farer, och f ramförallt 
hans påstående att hon troget delat hans 
ringa lycka med honom "så länge dar 
var något att dela", finner .hon för- 
skräckligt "indignerende". F2 f runtim- 
mer, säger hon, ha kostat sin man min- 
dre an hon gjort. I offentliga nöjen 

. tog hon sällan del. I de privata sall- 
skap, dit hon kom, var hon nästan alltid 
den enklast kladda, under alla de år 
äktenskapet varat hade hon ingen gång 
bett honom om något för sin egen per- 
'son. Hushållningen var ordentlig men 
ivycket-enkel. Hon var ej medveten att 
ha försummat något i detta hänseen- 
de. "De var naesten altid vreed, naar 
jeg begjzrede Penge af Dem til Hus- 

. holdningen, og jeg havde dessvaerre al- 
drig Yenge under Hznderne, men maat- 
te gaa og begjzre' I ?dl. ad Gangen li- 
gesoin en Tjenestepige". När Heiberg 
grälade för det .gått i t  för mycket pen- 
gar, visade .hon honom hushållsförteck- 
ningen och bad honom saga vad som 
för f ramtiden kunde inskränkas, men 
han hade aldrig vetat något att 'föreslå. 
Heiberg ::hade skrivit att .Gyllembourg 
k m .  ofta och att då. hgentirig :fattades. 
Hon.: bes honom: komma; .iiiag att under 

de två vintrar Gyllembourg kom till 
dem - det skedde blott tidvis - stan- 
nade han till afton endast två gånger 
i veckan och att hon för hans skull al- 
drig f örandrade den f astställda serve- 
ringen. Hon visar .vad som blev köpt 
extra: I bröd 2 sk. eller 2 bröd 4 sk., 
En halv flaska vin - eller rundligast 
en helflaska i veckan = I mk. 8 sk. och 
bröden 8 sk. = 2 ink. Skulle dessa 2 .mk. 
i veckan ruinerat honom? 

I30n rodnar både 5 hans och eg- 
;la vagnar över dessa detaljer som 
han tvingat henne att inlåta sig 
på. Ännu återstår att ' bemöta 
den svaraste anklagelsen: att hon delat 
så länge dar var något att dela. Hon vi- 
sar nu att hon avstått från allt vad som 
fanns i boet, då detta avträddes till for- 
clringsägarna, fastan man sagt henne att 
hon kunde fått taga undan sina egna 
tillhörigheter. Aldrig med ett ord hade 
hon förut berört de obehagligheter som 
följde.  en nu måste hon försvara 
sig. Före ~ ~ i b e r ~ s  avresa hade hon 
bett honom tala vid hennes far om någon 
liten, bestämd årlig summa för hennes 
och gossens behov. Heiberg hade sva- 
rat att när boet blivit realiserat och 
skulderna betalta skuile överskottet bli 
tillräckligt för henne under de narinaste 
aren, och då han for lamriade han henne 
5 rdl. Dessa räckte ej ens att betala 
trakteringen för det sällskap som sam- 
lats att saga honom farväl. Genast 
dagen efter måste hon be Jurgen- 
sen (svågern) skaffa henne litet pen- 
ningar från hennes far, soni han också 
gjorde samma morgon. Men . innan 
middagen korn'.en jude och presenterade 
en växel på 800 rdl., som han ville .ha. 
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infriad innan '- kvällen. . Fadeni, som 
blev underrättad, .lat henne vanligt veta 
att- af faren skulle bli' uppgjord och bad 
henne vara lugn. Ho11 hade emellertid 
blivit iippskramd av denna händelse och 
tog därför itu med att genomse de pap- 
per som H. lämnat .henne vid av- 
resan och om vilkas innehall hon ej 
hade minsta aning. "Utan häxeri" in- 
såg hon nu disproportionen mellan skul- 

' der och tillgångar och att det omöjligen. 
kunde bli något över för henne och so- 
nen. Dagen efter hade hon skrivit till 
Heiberg utan att beröra dessa ledsatn- 
heter. . 

S% fort hon flyttat ned till fadei-n, 
fick hon av hononi 10 rdl. att lämna till 
Heibergs mor. Sedan hade hon fått 10 
rdl. för egen räkning. Men efter att en 
massa f am11 j esladder hade f ramburits 
till henne av ' tjänstfärdiga andar, hade 
hon beslutat att aldrig mera be sin far 
om pengar. En  gång hade hon fått 20 
rdl., och en gång 60 rdl. inbetalta för 
saker som köpis på auktionen och bett 
att .f% behålla dessa. 80 rdl. var således 
allt 'vad hon haft a t t  röra sig med un- 
der'de två åren hemma. Hon hade givit 
nyårsgåvor åt tjallarna o& presenter på 
födelsedagar inom f ami1 j en och delat 
'dessa 40 rdl. pr år med Heibergs mor. 

Om han visste ahur förödmjukande 
en ställning sådan som hennes dåvaran- 
de ar för ett stackars fruntimmer; hur 
få  människor sona ha den finkänslighet 
som hennes lige kräver; hur envar tror 
sig. ha rätt att kritisera henne anda till 
att finna den klänning hon .bär för :fin 
for henne.s  villk ko^.; om han visste detta 
oEh kmf7ck& dessutom, Skulle, han inte 

. . 

kunna . göra henne. ovärdiga .förebråel; 
' ' 

ser---. . . . . J . 

Detta brev behöver inga skommenta- 
rier. Tusentals kvinnor. ha. suckat bort 
aren under samma beroendets förtvi- 
ning, oförmögna att skapa nya förhål- 
landen, emedan det öve'rall-t var stängt 
för dem p5 Ggot satt. 

Speglingen av det förflutna skulle 
emellertid vara oegentlig om mannens 
beliigenhet har alldeles ignorerades:. E t t  
brottstycke ur en korrespondens från . 
hans sida är lika målande som hustruns. 

- - a Olyckligtvis vor0 mina ,in-. 
komster i.de första 3 åren särdeles sm5 
- intet .år över 450. rdl. . Jag gjorde 
allts5 skulder för omkring'.g,ooo rdl, . i  
hopp om bättre tider. . Sådana kommo, 
men med dem dyrare priser och flera. 
behov. Här lade jag grunden . till; det 
svara lynne varmed jag. sedan '- ack. 
jag tillstår det med grämelse. i* alltför- . 

ofta plågade dig. Min önskan var att 
dti matte 'bliva rnoder?.så, att du 
f5 något kärt att sysselsatta .dig med 
hemma. ' Denna önskan gick i uppfyl-. 
lelse. Men nu begick jag åter. ett fel., 

' Efteråt, kanske också något i förväg,. 
gick jag ut om aftonen ocho lat. dig sitta. 
.allena med ditt barn. En lång- tid för-. 
gick utan att jag biev varse det ta  fel.. 
Slutligen &:&te jag det, bch detta var. 

. en av orsakerna varför jag tvärtemot, 
' 

alla , dina. böner drog mig tillbaka f rån 
alla klubbar. Den andra orsaken var 
ekonomisk. Jag ville spara för att be- 
tala skuld, j ag kunde icke. - Politiska, . . 
trakasserier slogo. sig. till soch ruinerade. 

. allddes mitt, humör. - - i - Ofta nog. 
: frågade du mig oni orsaken &l mitt svå-i 
ra lynfie. . C a l l ~ .  svarade .jag:: Ater- ett: 



. fel. Någon gång sade jag att det .bered- 
d e  på- penningbrist. Det var sanning. 
Aldrig något å r  h a r  jag förtjänt flera 
pe.ngar an i det sista, och aldrig har jag 
,lidit större nöd; Du vet rätt val själv 
att jag nastan aldrig Sgde över 2 rdl. på 
en gzng .i min kassa, när jag stod upp 
om morgonen. Allting var dyrt, allting 
skulle köpas i smått - - - Ingen kan 

-giva ut pengar med större glädje än. jag, 
nar jag har dem. Men när hade jag 
dem? - - - 

Tusentals bildningens män i det för- 
flutna ha kämpat med bristen på kon- 
tanter. "Bristen på penningar ar en för 
alla svenskar gemensam plåga", skrev på 
sin tid Johan Rising. 

Den plågan var något så nar över- 
vunnen för en del av svenskarna på 
1800-talet, men principen : hustrun Ove- 
tande om husets affärer och utan egen 
hushållskassa höll i sig anda inpå vår 
tid. I vilken utsträckning blommor i 
sammanlevnadens lustgård härigenom 
knäckts och förvissnat var något som 
man sent började betänka. 

För närvarande saknas i vårt land inte 
just penningar, men detta oaktat saknas 
mat och glädje, liksom - av känd or- 
sak - i den övriga världen, dar sam- 
bandet mellan dessa livsfaktorer är lika 
ofrånkomligt som inom hemmens varld. 

METTA GREGER. 

Notiser från 
. Legender från Sveriges medeltid. 

Illustrerade i . svensk medkltidskonst. 
Utgivna av Emilia Fogelklozc, Andreas 

. Lindblom, Elias Wessén. Bröderna La- 
gerströms . förlag. -. .. - 

Det kan endast mottagas med tack- 
samhet och glädje att rep;esentanter för 
religions forskning, konsthistoria och f i- 
lologi slutit sig samman för att ge en 
större allmänhet tillträde till den skatt- 
kammare f ör f örstahandskannedom om 

. medeltidens 'andliga liv, som utgöres av 
dess legender. Det urval ur vad vår 
egen medeltid härutinnan har att bjuda, 
som härmed föreligger, ar  på samma 
gång.rikt nog att ge en fyllig bild av 

. de olika helgcptyperna och begränsat 
nog att-ej trötta genom monotoni. Dar 

- finnes representanter f ör. olika skeden .. ' 
av f örkunn-elsens: .utbredning cich f rom- 

. hetens . utveckling . ' f rån ' .evangeliernas 
.@stalter : .Vår . . Fi-u .och Va? Herre jämte 

bokvärlden. 
andra mer eller mindre apok-ryfiska per- 
soner ur den äldsta traditionen, apost- 
larna i deras missionsverksamhet och 
martyrskap i en fientlig hednisk makt- 
varld jämte heliga jungfrur och strids- 
män för trons sak, heliga biskopar, på- 
var och andra kyrkans man, grundare 
av munkordnar och därmed av nya 
f romhetstyper, de till våra landamären 
av kyrkans och världens mäktige ut: 
sanda trosivriga missionärerna, sist de 
nordiska konunga-martyrerna med va- 
pen i hand mot de otrogna, fram till 
vårt eget enda stora he'gon av världs- 
betydenhet, S :ta Birgitta, och hennes 
dotter. Vid sidan härav ha vi också 
ett exempel hur hjältar ur en frärnman- 
de legend lånas för att inpassas i den 
heliga historien. Det hela åtföljes av 
ett kort orienterande företal, som ar 
blygsamt nog att intaga 'platsen av ef- 
terskrif t och inledning till den kort fat- .. . .  . . 
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tade sakrika kommentar, dar särskilt de 
historiska. .notiserna äro av intresse , så- 
som stödjande och korrigerande legen- 
dernas egna uppgifter. 

Nar på titelbladet legenderna angivas 
såsom illustrerade i medeltidskonsten, 
f å  vi ej förgäta a t t  för medeltidsmanni- 
skan'hade bilden en egen uppgift, att 
för henne betydde mötet med kyrkans 
bildverk just ' delaktighet av det andli- 
ga liv legenden vilk inspirera till. I bil- 
den soin i legenden fanns under av alla 
slag, utförda av Guds heliga; dar fanns 
deras fromhets inanifestationer i röran- 
de drag av ödmjukhet, av frimodighet 
inför döden, av goda gärningar och in- 
nerlig ' manniskokarlek, av varldsf rån: 
vandhet anda . till självplågeri. Dar 
fanns deras umgänge med den osynliga 
maktvärlden, från anglar och äldre hel- 
gon anda upp till Vår Fru och Vår 
-Herre, ej blott i: syner och drömmar, 
men i levande liv. Dar fanns slutligen 
d e  j artecken som ikett med helgonets 
doda kropp och andra betydelsefulla 
.kvarlevor, da j u bildens förefintlighet i 
-en kyrka var ett uttryck för atf.den ag- 
de åtminstone en skarv av dessa reliker, 
'den nödvändiga : f örutsattningen för 
uppkomsten och utvecklingen . . av ett hel- 
gom dyrkan. 

Från denna delaktighet av medelti- 
dens andliga liv äro vi ju genom refor- 
mationen för alltid uteslutna. Men så- 
.son1 ett sa,mlat uttryck för ett helt t i de~  
varys sannt och djupt folkliga idealitet 
ta  dessa, legender och bildverk ännu 
h a k t  att gripa. 

. . LISA ROLF. 

.nek-as döttrar. En roman från 
vår tid.. av Claru Viebig . .  . Öveys. av H. 
'Flygare. P: A: ' Norstedt & Söners för- 

.r.;:. .: . . - lag. 
Det ar icke att förvåna sig över att 

. Clara Viebig från åtskilliga håll, blivit 
.anfallen..för, denna bok i sitt hemland. 
,Den - omutliga . verklighetsberatterskan 
har. som. titeln anger gjort den inneva- 

rande tiden till sitt ämne .och utaninågra 
illusionerande förvandlingstrick . -,: rrien 
amed sin .fullandade konstnärlighets he- 
.la styrka blottat djupet av det 'kval, den 
.ångest, förtvivlan och . nöd som' under 
de allt längre sig tänjande krigsåren 
:pressa kvinnorna till jorden dar de bak- 
.om fronten gå sin dagliga garnings mar- 
tyrgång. Sena döttrar till en Hekuba 
som G g  sina söner slaktas, ryckas deras 
söner,. man, älskare, bröder och. fader 
'ifrån dem, .medan hopplösheten och den 
bleka nöden bli kvar åt .dem. 

Inga stora känslor, patriotism och för- 
sakelsegladje hjälpa dessa tyska Heku- . 
badöttrar f ram över törnestigen. Ned- 
tryckta i sitt elande, .med sina kaia i 
löpgravarna eller i offensivens helvetes- 
eld, eller redan döda, "saknade" eller 
.stympade aterkomna, trängas de i livs- 
-medelsköerna . om smulorna, .som inte 
'racka tili. att matta dem och deras barn. 
'En tröstlös racka mänskor, vilkas liv a r  . 
'obeveklig , nöd, piagande väntan och 
hopplös saknad. . 

' 

Clara Viebigs mastarehand darrar ic- 
'ke'och tvekar icke. Eländets alla fasor 
'blottar hon ;' dar de 'lyckligare sociala" 
'och el~onomiska f örhållandena kunna 
.hjälpa. att' bara, aro sjdskvalen så myc- 
.ket mera marterande. Den rik,a modern 
'som . . varenda stund av dagen - och nat- 
ten - har t i d att i föreställningen se 
sina söner - i. de faror och ohyggligheter 

, . . 
:som omge dem, har-det på, sitt satt fulrt 
-såm grymt som cle 'fattiga stackare som 
'gå slöa i-.den tvingande nödens -dagliga ' 

. trampkvarn, med ångesten -som en död 
'k!i~mp i hjärtat. '. . 
a . .. . Inför .'en skildring Som denna hjälpei 
ingen .predika& .om att ett folk ' maste 
veta att . of f ra "allt för f osterlandet".  ar a r ,  den 'obevekliga .verkligheten - 
'att det -f inis .lidanden utöver vilka man- 
skor icke kunna komma utan att brytas 
ned till kropp och sjal. Till hekatom- 

. berna av mördade 1,angs. .de långa f ron- 
tema komma de tus.enden och åter- @- 

a senden och t-usenden ay Omordade v i n -  
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noöden. Den gamla modern, so'm efter 
det första dödsbudet om den äldste so- 
nens. död icke kan bara den senare 
kommande underrättelsen om 'de två an- 
dras samtidiga - fall utan sitter dar 
halvfnoskig och utan uppehåll raknar p i  
fingrarna till ett, två, tre. Den andra 
.gamla modern som p i  tredj.e krigsåret 
inte hört ett ljud från sin son, men som 
hopar förråder i kallare och vighus för 
att h a n inte ska svälta nar han kom- 
mer hem ur fångenskapen - dar hon 
tror han. ar  - och som inte sover av 
rädsla för att någon skall stjäla ifrån 
henne vad hon samlar åt h o n o m. Den 
ensamma flickan, som i fullt utbildat 
hysteri lever i föreställningen .om fast- 
mannen vid fronten, vilken skall komma 
hem och krigsviga sig vid henne, och 
som dör på dårhuset. Den vackra, lätt- 
sinnigt glada, hetblodiga Minka, arb& 
tarhustrun, vars man aldrig kommer 
hem på permission och som faller för 
frestelsen att låta andra "fältgrå" trö- 
sta sig och som vaknar en natt med den 
återkomna mannens blixtrande kniv 
över sig. Gertrud Hieselhahn, den un- 
ga modern, som aldrig fick krigsvigseln 
men som släpar och sliter ut sig för det 

' lilla liv hon satt i världen. Den gamla 
70-åriga kvinnan som f örsvinner ' på en 
timme från det grova sacksyningsarbe- 
tet för att g2 hem och mata sin son som 
ar utan armar. -- Alla äro de slagna och 
märkta av kriget, typer i det galleri av 
krigsdömda som Clara Viebig med sa- 
ker hand tecknar och i konstnärlig rea- 
lism gör levande. 

Skada att den i det stora hela om- 
sorgsfullt gjorda oversattningen vanpry- 
des av sådana .grodor som att "min 
dam" användes som tilltalsord och att 
aven i andra fall det tyska "Dame" och 
"Frau" översatts med det närmast till 

hands liggande svenska ordet, 'som för 
oss i sådan sammanställning a r  oan- 
vändbart. E. K-N. 

Kommittén far normalarbetsdsg. 
Fredrika-Bremer-Förbundet har ingått 
till regeringen med en hemställ* om 
att denna måtte bereda representanter 
f ör den kvinnliga sakkunskapen till f alle 
att omedelbart inträda i det förberedan- 
de arbetet för lagstiftning rörande reg- 
lerande av arbetstidens langd och för- 
l ageng :  Förbundet har ej kunnat 
undga finna det mindre ändamålsenligt 
att,' såsom nu skett, till medlemmar av 
kommittén kalla uteslutande man. En 
kommande lagstiftning rörande arbets- 
tiden bör givetvis, om den skall val fyl- 
la sitt andamil, uppdragas efter sådana 
linjer att den tiicker aven det kvinnliga 
arbetets behov och intressen. * 

De kvinnliga intressena tanker man 
sig lämpligen kunna representeras av yr- 
kesinspektrisen, en arbeterska samt en 
kvinnlig läkare, som i särskilt stor ut- 
sträckning har sin praktik bland arbe- 
terskor. Som av beslut vid kommitténs 
.tillsättande framgår, ar  avsikten sanno- 
likt att för en kortare tid inkalla kvinn- 
liga sakkunniga. Detta kan dock för- 
.bundet e j finna vara tillfyllestgörande. 
De kvinnliga representanterna borde be- 
redas tillfälle att omedelbart och fram- 
gent deltaga i lcommitténs arbete. 

En liknande framställning .har ingi- 
vits av Socialdemokratiska kvinnornas 
centralstyrelse och Socialdemokratiska 
kvinnornas samorganisation, vilka till 
uppdragets erhållande f örorda stadsf ull- 
maktigen, ordföranden i bryggeriarbeta- 
ref örbundets kvinnliga avdelning f röken 
Anna Johansson. 



r.~Kon~.r~rctideuas fökjande -~iirdefulla. böckcr o ~ l t  skrifter: 
I vardagar. En samling ungdoi&föredrag 

av liovprcdikanten Fr. ' Hanimarstl.n. 
Haft: 2.75,~ viilskt band 5.50,. klotb. 3.jo. 

Konfirmations- och - skriftetal, hållna i 
Adolf Freclrilcs kyrka i Stockliolm av hov- 
predikanten E. D. Heiimnii. Haft 1.75, 
v. b. kr., klotb. ;..aj. 

Minnesord till de unga under konfirma- 
'tionstidcn av professor G. l4;citl)reclit. 

. . Andra uppl. Kart. 75 öre, klotl).:~ kr. 
Nagra ord till nattvar: sbarn med avseendc 

pa deras första nattvardsging av.  kyrko- 
herde dr A. T. Hammar Andra uppl. 
25 öre. 

. Ord till ~att\~ar~sungdom av pfösten K. A. 
Kastman. Haft. 40 öre. 

Minne, f r h  koniirit-ationsdaprn av' *rosten 
. '  P. J? Emaimelsson. Sjätte uppl. Haft. 5.0 

öre, kart. 75 öre, klotb. 1.25. . 
Den heliga nattvarden av .kyrkoherde, Rich. 

-&lárkgreii. Haft. I kr., v. b. 1.25 
Du och din framtid. Av flera ungdomens 

vanner med förord av prins 0. Berna- 
dotte. Limplig för konfirmander samt 
för dem som.. sliitat- 'söndagsskolan. 
Tredje iippl. Haft. 50 öre, kart.. 75 öre, 
biinclen I kr. . . 

Stilla stunder för den heliga nattvarden, 
av l<. Wenger. Haft. 1.50, halvfr. b. 2.50 

Pasom ljusets bar,n h'ågra ord till unga 
flickor efter . koiifirmatibnc<n 
Av d r .  Ernst Siedel. ' Fritt övers. 0th be- 

art). friin fjiirde tyska uppl. 2:dra uppl. 
Hait, 1.75, kart. z kr., klotb. 3 kr. 

Andal.tsbok. f6r hon!irmander och ungdom,, 
. Av kyrkdierde G. W. Wulfsberg. Inne- 
hiiller betraktelser. för var dag under en 
miinad. Haft. 30 öre, kart. 50 öre. 

StNa infur Hcrrcn. Korta betraktelser in- 
för kyrkosrcts' sön- och helgdagar, samt . 
vid nAgra sarskilda tillf.Sllcn. En liten 
handräc.kning till de unga, tillägnad Sver- 
gcs koiifirmantler. Av A. E. Borgvall.. ' 
Komminister. Kart. I kr., klotb. 1.50. 

Varför just i din ungdom? Föredrag a\. 
komminister J 011. Lindgren. Andra uppl, 

. Hift. .  25 öre. 
Ungdomstiden - Herrens tid. .En bok för 

ynglingar av professo-r G. Weitbrecht. 
Tredje uppl. Haft. 2.50. kart. 3 kr., kloth. 
3.50. . 

Mot ljuset och livet, En liandräckning åt 
ungdonien. Av pastor Fred. Tybrink, 
Med iörord av biskop Clir. Tliorkilsen. 
Bemyndigad översattnirig av B. H-r. 
Haft. öre, kart. 85 öre. . 

Niigra vänliga .ord i i11 .unge män .av biskop 
J .  C. Ryle. Trcdje upp!. .. Kart. .60 öre,. 
kloth, I kr. , 

Ljus pil vägen. sliniicsord för. var dag i. 
året ined de11 11,elifi.a skrifts egna ord. 
Nionde uppl. Enkelt. band kr. 1.25, klotb. 
z:- ,  chagrinband' och rödsnitt 4 kr., akta 
chagrinb. med guldsnitt 5 kr. 

. . . Biblar och Nya Testamenten 
' . 

. i rikt iirual ock$ att tillga. Hihlar -från r .75 till q kr: 
Nya Tcstameiitm fran 8s öre till 7. kr. 

h t i l o g  sändes p$ be&iran gratis och fraktfritt från 
. . 

E~ang. . .  .  oste er lands-~tiftelsens För la[snp!di tion, .. ' 

. -. STOCKHOLM 3 --- . . .  

. . 

sverges al.dsla. .största och bäst 

A,.B, ' JOHI V, LIJFGREN: ' & , renommerade spiciaitzm i.: 

Kungl. i-iovleverantOr ----' . Siden- och YHe-Kh-  . .  . 

I art  t ri FREDSG&TAN 3 :-: STOCKHO'M I .  i. 'HI n . . 
ningstyger . 

, Prover till landsorten sandas grae-  och 
franco. 

. . .  

l . . :  - .ANNA BENGTSONS KAPPA FFAR 
H A L S I N G B O R G  s ~iks'tel. 1245 3245 

R E K O M M E N D E R A S  , 

r. Stort urval. BestiWningar emoltagas. 
-. . -.. . 
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