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28, Profeten Jesaja. 

Hören, hören, jord och himlar! 

Lyssnen, tid och evighet! 

Så den helige i Zion 

Talar genom sin profet. 

Folk, sona jag har födt och fostrat 

Som ett barn på fadersknän, 

Slägte, som likt lam jag ledde 

Herdehuldt, hvart vill du hän? 

Mina råd och mina rätter 

Aktar du ej mera på, 

Mina vägar, mina stigar 

Lyster dig ej längre gå. 

Yäsen utan vett och vilja, 

Skepnader, som sjelf du gör, 

Dåredrömmars stumma stöder 

Faller du till fota för. 

Honom, som har himlar hamrat, 

Djupen ur sin gördel tömt, 

Lif i liflös lera andats, 

Honom, honom har du glömt. 

Vederqvickaren i qvalen, 

Den som ser, när ingen ser, 

Dina fäders fröjd och frälsning, 

Honom minnes du ej mer. 

Tidskrift för Hemmet. 20-.de arg. 5:e haft. 



Men du minnes dina lustar, 

Men du glömmer ej din flärd, 

Men du häfver dig i högmod, 

Litande på lånta svärd. 

Glupande som öknens lejon 

Stryka dina furstar fram 

För att härja nödens näste, 

Röfva värnlöshetens lam. 

Dina vise vitna vanvett, 

List och lögn din lärde lär, 

Ökenkummels töckenmummel 

Siarsigneriet är. 

Ynglingen som åldring raglar, 

Drufvodrägg är all hans must, 

Drinkarsorl hans hjeltejubel, 

Spott och spe hans läppars lust. 

Dina döttrars fägring falnat, 

Fort forkonstlad utaf prål, 

Kyskheten i tjusning kysser 

Baals och Astartes bål. 

Ve, o ve, du vilda skara! 

Ye, o ve, du vrånga hop! 

Du har sjelf lagt ut din snara, 

Du har.gräft din egen grop. 

Si, han kommer; si, han stundar,. 

Herrans vredes stora dag! 

Den rättfärdige nedstiger 

Från sin tron att skipa lag. 



Stjernor slockna, solen svartnar 

Vid hans klarhets majestät, 

Molnen ryka kring hans skuldror, 

Bergen bäfva för hans fjät. 
•» 

Ifrån öster intill vester 

Sträcker han sin allmagts hand, 

Och hans ord som ljungeldslâgor 

Flyga ifrån land till land. 

Dina höjder störta samman, 

Dina tinnar ramla ned, / 

Dina barn som agn för stormen 

Yra åt all verldens led. 

Hvar är Baal, Baal, Baal? 

Hvar är Nebo, hvar Moloch? 

Fallna, fallna — alla, alla; 

Grafvars grus de blinda block! 

Tigrar mellan tistlar smyga, 

Der du lägrade din hjord, 

Örnar öfver ufvar flyga, 

Der du dukade ditt bord. 

Dagen darrar af din smärta, 

Natten q.väfves af ditt qval, 

När du skådar i ditt hjerta, 

När du ser ditt syndatal. 

Stilla, o mitt folk, då stilla! 

Torka dina tårar af! 

Âr jag ej din Gud, den gode, 

Som dig ock mitt löfte gaf? 



Såg ej Abraham min sällhet? 

Fick ej Israel min lön ? 

Har jag ej med Mose talat? 

Hörde jag ej Davids bön? 
t 

Var vid tröst, mitt hjertas älskling, 

Ty du livilar i min famn! 

Förr än dig din moder födde, 

Har jag kallat dig vid namn. 

Upp, var ljus, o dotter Zion! 

Eedan stundar Herrans år. 

Mörker h vilar öfver jorden, 

Men din äras glans uppgår. 

Dina barn jag samlar åter 

Under mina vingars hägn, 

Dina berg jag blomstra låter 

Under fridens ariaregn. 

O, hur härligt cedern susar 

Öf ver Libanon på nytt! 

O, hur ljuft Jordanen brusar 

Öfver lidanden som flytt! 

Eoparn ropar från din öken: 

»Jemnen djup och rödjen höjd»! 

Folket uti dödens töcken 

Strålar af lycksalig fröjd. 

Si, din längtans konung kommer 

Stilla, mild och segersäll! 

Rätt och sanning är hans spira, 

Och hans namn Immanuel. 
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Dina bördors ok han drager, 

Skyler dina skulders skam, 

jSfäpsten för din nesa tager, 

Tålig som ett offerlam. 

Derför skall han utan like 

Gå till doms å Davids tron, 

Folk och furstar till hans rike 

Färdas ifrån fjerran zon. 

Fröjda dig, du ofruktsamma, 

ÖfVer all din smäleks qval! 

Hafvets sand och himlens stjernor 

Hinna ej ditt slägtes tal. 

Se jag vände bort mitt anlet, 

När du trotsade mitt bud; 

Men jag hörde dina suckar, 

Men jag ropade min brud. 

Nya himlar vill jag hvälfva, 

Annan jord jag gjuta skall, 

Der ej moln kring tronen skälfva, 

Natt ej vid dess fotapall. 

Och allt lefvande skall fara 

Till min helga sabbatsfrid 

Att med jubelrop förklara 

Mina verk till evig tid. 

Strid ej får de sälla störa, 

Hat ej når dem med sitt hot. 

Detta skall min kärlek-göra, 

Säger Herren Zebaoth. 
" Victor Modin. 
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29. Frågan om qvinnans rätta plats i samhället 
och familjen, 

3. Om hustruns rättsliga stälining inom familjen. 

Då vi nu till sist gå att säga några ord i detta, pä senaste 

tiden i vårt land mycket omordade ämne, inskränka vi oss 

först och främst helt och hållet till den juridiska sidan af sa

ken, till hustruns juridiska, d. ä. af -statens lag auktoriserade 

rättigheter och pligter. Familjen är visserligen till sjelfva sitt 

väsende en sedlig enhet, men detta hindrar dock ej, utan har 

fastmer till följd, att hon medför vissa juridiska rättsverkningar. 

Och för dessa redogöra vi hufvudsakligen ur rättigheternas syn

punkt, såsom det i juridiskt afseende första och ursprungliga. 

Men vidare hafva vi här företrädesvis att sysselsätta oss med rät

tigheter till yttre ting eller med andra ord med egendomsrätten 

i vidsträckt bemärkelse. Qvinnans allmänt medborgeliga rät

tigheter böra, såsom af andan i det föregående torde framgå, 

ej lida några väsentliga inskränkningar eller förändringar ge

nom hennes egenskap af att vara maka och moder, och hvad 

hennes rättigheter vid barnens uppfostran beträffar, så få vi 

tillfälle, att derom, om än mer i förbigående, yttra några ord. 

I hufvudsak inskränka vi oss till att taga i betraktande egande-

rättsförhållandena inom familjen, såvidt de angå hustruns rätt. 

Taga vi den i vårt land faktiskt gifna ordningen till ut

gångspunkt för våra betraktelser, så kunna vi, om vi fästa oss 

vid sjelfva principen och bortse såväl från i senare tider före

tagna jemkningar i den samma som från qvarlefvor af äldre 

grundsatser, i allmänhet taget karaktärisera denna så, att all 

makarnes egendom är för dem båda gemensam och står under 

mannens förvaltning, en förvaltning, för hvilken ban är juri

diskt oansvarig. Vilja vi söka uppspåra den egentliga och 

innersta meningen med denna ordning, så skulle denna väl 
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egentligen vara den, att all makarnes egendom betraktas så

som hela familjens tillhörighet och skall utan åtskilnad an

vändas för familjeändamålet, d. ä. båda makarnes personliga 

intressen och behof samt barnens uppfostran, samt att mannen 

af en eller annan anledning anses vara den, som bör ega rätt att 

afgöra, hvad detta familjeändamål i hvarje fall fordrar. Mån

gen anser, att något för familjelifvets fortbestånd väsentligt 

ligger i denna ordnings bibehållande, och nog finnas ej så få, 

h vilkas tillbedjande beundran för en form, såsom blott sådan 

t. o. m. gör dem skickliga, att i den samma se sjelfva kärnan 

i det äktenskapliga lifvet. Lagstiftningen i vårt land har emel

lertid ej varit genomträngd af dylika grundsatser, hvilket synes 

redan deraf, att den gör det för dem, som ämna ingå äkten

skap, möjligt att genom s. k. äktenskapsförord (pactum ante-

nuptiale) i sitt förhållande till hvarandra införa en annan ord

ning, under det deremet t. ex. polygami eller ett äktenskap 

på viss tid ej under några förhållanden är tillåtet. Detta enda 

drag visar tillräckligt, att förevarande ordning af staten upp

fattas, ej såsom något väsentligt och för familjelifvet konstitu

tivt, utan allenast såsom en ändamålsenlig anordning af vissa 

yttre förhållanden. 
Historien visar oss nogsamt, att mången samhällsinstitu

tion, som under långa århundraden visat sig bära goda frukter 

till menniskolifvéts välfärd och förkofran, omsider, med inträ

dandet af förändrade kulturförhållanden, måste lemna rum för 

nya former, bättre egnade för dessas kraf. Af denna omstän

dighet ega vi att hemta en betydelsefull varning mot en hos 

menniskan allt för vanlig och väl äfven ganska naturlig benä

genhet, att i fråga om samhällslifvet, likasom om många andra 

områden af menskligt lif, göra sig skyldig till den förbland

ning af väsentligt och oväsentligt, som vill tillmäta äfven det, 

som' i sig sjelft blott kan ega en underordnad betydelse och 

för vissa tider och vissa förhållanden hafva sitt berättigande, 
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mec! de eviga och oföränderliga normer för rätt och orätt, som 

gälla för alla slägten, och hvilka det är mensklighetens bestäm

melse att under fortgången af sin utveckling så småningom 

närma sig. Låtom oss nu se till, om den bestående ordningen 

med afseende på egendomsförhållandena inom äktenskapet är 

något för detta väsentligt. 

Yi hafva i den första afdelningen af denna upsats') an

märkt, att gemensamheten inom äktenskapet, om den skall 

vara, hvad den i sanning bör vara, måste sträcka sig till 

alla lifvets förhållanden, så att hos ingendera maken något 

intresse låter tänka sig, som ej af det äktenskapliga förhål

landet väsentligen modifieras. Omedelbarligen är det visser

ligen förpligtelsen till ömsesidigt bistånd och till barnens 

vård och uppfostran, som här utgör det gemensamma, men 

skola, dessa pligter fattas i sitt tillbörliga djup, så ega de 

en genomgripande betydelse för lifvet i det hela. .Detta, fram-

höllo vi vidare, hindrar dock ej, att båda makarne kunna och 

böra mot hvarandra bibehålla sin moraliska och juridiska sjelf-

ständighet eller ega och fullfölja sina särskilda, ehuru med 

hvarandra innerligt och ouplösligt förenade rättigheter och in

tressen. Detta är en omedelbar följd af familjens organiska 

natur. 

Vi misstaga oss säkert icke, om vi påstå, att det är intres

set för familjens och enkannerligen äktenskapets enhet, som 

man velat tillgodose genom en anordning, sådan som den, hvil-

ken för närvarande är rådande. Men å andra sidan förefinnes, 

i allmänhet taget, väl knappast någon möjlighet för hustrun 

att göra sin sjelfständighet mot mannen juridiskt gällande. Då 

nu emellertid de särskilda medlemmarnes sjelfständighet icke 

mindre, än enhetens uprätthållande är för ett sant familje-

lif väsentlig, och något skäl tydligen ej föreligger, hvarföre 

icke äfven den förra skulle erhålla juridisk helgd, så synes 

') Tidskrift för Ilemmet, arg. 20, h. 1, pag. 22. 
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detta häntyda pâ, att man fattat familjen på ett något oorga

niskt sätt. Konseqvensen af en mer genomförd organisk ord

ning inom den samma torde deremot blifva, att icke all makarnes 

egendom, utan endast så mycket deraf, som för det omedelbara 

familjeändamålet (barnens upfostran och ett skäligt underhåll 

åt den andre maken, om han deraf är i behof) borde enligt 

statens lag betraktas såsom gemensamt. 

Men, invänder man, äktenskapet innebär ju gemensamhet 

i alla lifvets intressen. Huru kan då t. ex. en egendom tän

kas, som exklusivt tillhör endera maken? Yi svara: Först och 

främst innebär gemensamheten ej, att alla deras intressen skulle 

rent af sammanfalla, blott att de med hvarandra stå i ett or

ganiskt sammanhang. Men ett sådant sammanhang innebär välj 

att hvardera maken kan hafva pligt, att i alla l ifvets förhållan

den bispringa den andre, men ej att endera hade vare sig juridisk 

eller moralisk rätt att med eller emot den andres vilja om 

dess angelägenheter fatta beslut. Det förra är en följd af den 

organiska enhetens fullständiga genomförande, det andra skulle 

innebära, att denna enhet gjordes gällande på bekostnad af orga

nens sjelfständighet. Vidare måste den fullständiga gemen

samheten, ehuru den visserligen följer af äktenskapets begrepp, 

likväl anses vara af moralisk, icke af juridisk natur, ity att den 

till sin ovilkorliga förutsättning eger en viss sinnesförfattning 

hos makarne i deras förhållande till hvarandra och skulle 

utan denna nedsjunka till en tom form utan mening och be

tydelse. Men på någon pröfning af sina medborgares mora

liska sinnesförfattning bör staten, här lika så litet som t ex. 

i fråga om motivet för äktenskapets ingående eller i allmän

het i hvilka förhållanden som hälst, inlåta sig. Genom yttre 

medel kan i alla fall en dylik sinnesförfattning omöjligen åväga

bringas, snarare hindras. Den kan endast på frivillighetens 
yäg, genom ömsesidig aktning, förtroende och kärlek komma 

till stånd. Derföre bör det ock åt frivilligheten öfverlemnas 
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att inom vissa gränser afgöra, huru mycket endera maken skall 

af egna medel använda till befordrande af den andres intres

sen och ändamål, för hvilka han i alla händelser är moraliskt 

förpiigt.ad att intressera sig. 

Helt annorlunda förhåller det sig med sådant, som oomtvist-

ligen i alla fall och förhållanden måste anses för ett familjelif 

väsentligt och är af den art, att verkliga juridiska rättigheter 

skulle genom dess åsidosättande kränkas. Hit räkna vi den 

gemensamma skyldigheten till barnens uppfostran och till öm

sesidigt-underhåll i händelse af verkligt och fullt konstaterad t 

behof. Hvad härför erfordras bör ock af staten garanteras och, 

der så påfordras, af den försumlige med anlitande af laga tvångs

makt utkräfvas. Här befinna vi oss på det yttre, det juridiska 

området. Sin juridiska karaktär visa dessa skyldigheter äfven 

derigenom, att de på ett för alla fall och förhållanden giltigt 

sätt kunna bestämmas och utkräfvas, under det att deremot 

den mer genomförda gemensamheten äfven derutinnan visar 

sin rent etiska karaktär, att dess art och gränser måste i hvarje 

särskildt fall öfverlemnas åt det subjektiva afgörandet inför 

samvetets domstol. 

Men om det nu likväl icke rimligen kan bestridas, att för 

de gemensamma intressena åtskillig egendom måste reserveras 

— vare sig nu, att den kapitaliseras eller består i uprepade 

prestationer — så frågas : hvilken bör ega rätt att besluta rörande 

denna egendom och sättet för dess användande till de med 

den afsedda ändamålen? Mannen—brukar man ofta svara och 

anför då såsom skäl, att hans naturanlag och verksamhetsom

råde göra honom dertill lämpligast. Hustrun må visserligen 

ega både rätt och pligt att taga verksam del i barnens vård 

och upfostran, men den egentligen beslutande myndigheten till

hör dock mannen — åtminstone betraktar staten saken så. Man

nen är ined andra ord rättsligen erkänd för hvad man kallar 

familjens representant. Hans vilja är den, som i sista hand 
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och sålunda utan juridiskt ansvar, afgör hvad familjeintresset 

fordrar. 

Att en mänsklig vilja måste finnas, som utan juridiskt an

svar innehar och bevakar alla familjens rättigheter och intres

sen, medgifva vi villigt. Det är här, likasom i det borgerliga 

samhället, alldeles omöjligt att undvika, att en myndighet finnes, 

som är för sina gerningar juridiskt oansvarig (den må nu heta 

konung eller allmän folkvilja). Frågan är i detta fall blott om 

de, som besluta t. ex. om barnens upfostran, böra vara bar

nens föräldrar eller andra personer. Ingen, som har någon 

som hälst erfarenhet af människonaturen, lär väl härvid ens ett 

ögonblick tveka1). Endast i mycket abnorma fall kan det 

blifva fråga om att skilja barnen från bevisligen lastbara och 

kärlekslösa föräldrar, hvilket då tydligen innebär, att familjen 

delvis eller fullständigt upplöses. 

Frågan reducerar sig sålunda här egentligen till den, om 

endera af makarne eller bägge böra ega juridisk rätt att i fa

miljens angelägenheter fatta beslut. Det pastaendet, att man

nens naturanlag göra honom dertill bättre C|valificerad, torde 

vara tämligen förhastadt. Åfven om, åtminstone under nuva

rande förhållanden, hans verksamhet och hans intressen äro 

mer riktade utåt, och han i följd deraf i ett eller annat afse-

ende kunde anses lämpligare, så torde dock å andra sidan detta 

ej vara egnadt att stärka hans intressen för familjen. Det på

ståendet, att mannen i allmänhet vore mer genomträngd af fa

miljeintresset, än hustrun och modren, torde just ej hafva stöd 

i erfarenheten. Man besinne, att familjens intressen böra be

vakas icke blott emot andra, utan jemväl emot dess egna med-

')  Man förbiande ej härmed de fall, då föräldramakten visar sig hafva en 

gräns, t. ex. i  fråga om våldsam och grym behandling af barnen, eller då staten 

af föräldrarne fordrar redovisning för förvaltningen af barnens m edel. 1'öräldra-

makten må hafva sin naturliga gräns i barnens rättigheter såsom menniskcr och 

medborgare likasom i andra menskliga intressen, men detta hindrar ej, att en 

sfer finnes, der den gäller oinskränkt eller är inappellabel. 



254 

lemmar, måhända understundom mot husfadren sjelf. Rättast 

torde derföre vara, att båda makarnes samstämmiga vilja erfor

drades, åtminstone vid vidtagandet af åtgärder, som för famil

jen egde en mer genomgripande betydelse. 

Hvad vi här sagt, gäller dock blott under fullt normala 

förhållanden. Under faktiskt gifna omständigheter kan det in

träffa, att endera maken är mindre lämplig till att ega juridisk 

rätt att taga del i dessa beslut. I detta fall borde den beslu

tande rätten beträffande den gemensamma egendomen och bar

nens uppfostran anförtros åt den andre, dertill bättre qvalifi-

cerade. Skulle vidare endera maken af en eller annan anled

ning försättas i omyndighetstillstånd bör, der ej seregna om

ständigheter hindra, den andre maken vara hans sjelfskrifne 

förmyndare. 

Sammanfatta vi nu hvad, som af det sagda framgår, be

träffande hustruns juridislca rätti gheter inom familjen, så skulle 

dessa i korthet vara följande: 

l:o. Att gemensamt med mannen fatta beslut i allt, som 

rör barnens uppfostran, äfvensom vården af öfriga gemensamma 

intressen samt af all för detta ändamål reserverad egendom. 

2:o. Att af mannen utfå skäligt underhåll, så framt ej hen

nes inkomster af kapital och arbete äro tillräckliga för hennes 

behof såsom människa och maka. 

3:o. Att, i händelse af mannens oförmåga att gemensamt 

med henne utöfva den under l:o anförda rättigheten, ensam 

och på eget ansvar utöfva den samt i händelse af hans omyn

dighetstillstånd vara hans sjelfskrifne förmyndare. 

4:o. Att sjelf få förvalta och efter förgodtfinnande an

vända den sin egendom, som ej för de gemensamma behofven 

(hvartill hör mannens underhåll, om han däraf är i behof, samt 

barnens uppfostran) är nödvändig. 

Då å andra sidan dessa rättigheter äfven tillkomma man

nen i förhållande till hustrun, så torde lätt inses, hvilka hen-
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nes juridiska skyldigheter med afseende på egendomsförhållan

den äro i förhållande till honom. I förhållande till barnen 

. eger modren juridisk pligt att till deras uppfostran och un

derhåll, då de ej af egna medel kunna försörja sig, anslå så 

mycket af sin egendom, som skäligt pröfvas. 

Att genomförandet af en dylik ordning medför stora 

svårigheter, må villigt medgifvas. Det är en hög samhällsord

ning, om hvilken här är fråga, och att genomföra en sådan må

ste alltjemt vara förenadt med betydande svårigheter. Men 

deraf följer icke, att den är i sig sjelf outförbar, huru mycket 

man än må skilja på idealet och dess förverkligande i en ofull

komlig verld. 

Den nu bestående ordningen kan visserligen med skäl sä

gas erbjuda åtskilliga fördelar, särskildt den trygghet för rätts

ordningens fortbestånd, som enkla och fast bestämda rätts

normer alltjemt medföra, äfvensom familjens enhet obestridligen 

genom henne ganska väl tillgodoses. I råa och osäkra tider 

kan hon ock onekligen vara att rekommendera. Men i den 

mån rättsutvecklingen fortgår och inträdandet af större rätts

säkerhet i allmänhet går hand i hand med mer utbildade be-

hof, medför den, efter hvad erfarenheten visar, betydande olä

genheter genom möjligheten, af att mannen missbrukar den 

makt, som blifvit lagd i hans hand, icke blott med afseende på 

familjen i allmänhet, utan ock med afseende serskildt på hu

struns person och de serskilda intressen, som tillkomma henne. 

Att med afseende på speciella frågor och fall tillämpa den 

af oss föreslagna ordningen och uppgöra förslag till att bereda 

en lämplig öfvergång från den nu gällande till denna är en 

uppgift för statsmannavisheten, och en redogörelse härför lig

ger utom gränsen för vår nuvarande uppgift, som ej har varit 

att till de många förslagen till dessa förhållandens ordnande 

lägga ännu ett, utan blott att i korthet angifva, hvad vi i före

varande afseende ansett följa ur äktenskapets väsen. Mycket 
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i detta afseende får väl äfven öfverlemnas åt den enskilda öfver-

enskommelsen, hvarvid staten emellertid har att fordra garan

tier för tredje mans rätt. Att föreställa sig, att en viss ord

ning i de förevarande afseendena kunde med fördel genom

föras i alla fall och förhållanden, vore väl lika orimligt, som 

att tro, det man, oberoende af faktiskt gifna omständigheter, 

kunde upkonstruera en statsform, under hvilken alla jordens 

folk kunde finna trefnad och förkofran. Det kunde till och 

med ifrågasättas, om det ej vore lämpligt, att staten, vid 

h varje gång ett nytt äktenskap skall ingås, fordrade, att 

egendomsförhållandena ordnades genom ett pactum antenup-

tiale, hvilket dock sedermera kunde ändras. 

Den utredning, vi här egnat den vigtiga frågan om qvin-

nans rätta plats i samhället och familjen, har växt till en ut

sträckning, hvarigenom vi måhända allt för länge tagit våra lä

sares och läsarinnors uppmärksamhet i anspråk. Saken kunde 

väl äfven ses från flera andra synpunkter. Frågan om hustruns 

och modrens moraliska, uppgift kunde äfven förtjena några ord, 

likasom äfven dotterns rättigheter och ställning kunde vara 

egnade att påkalla en stunds uppmärksamhet *). Vi hafva emel-

' )  Endast i  förbigående må härom ett ord nämnas. Vi vilja visst icke för

neka, att  den s.  k. giftomannar ätten i  vissa fall  kan ega sit t  berättigande, åtmin

stone då den uppfattas såsom en rätt  för föräldrarne eller den i deras ställe satt  

är att  afgöra, huruvida den unga qvinnan nått den psykiska utveckling, att  hon 

kan inträda i  äktenskap. Men uppfattas den annorlunda.-så synes oss, att  den 

står temligen värnlös mot följande invändning: Antingen har qvinnan nått den 

utveckling, att  hon eftey mogen sjelfpröfning kan göra sitt  val af ledsagare ge

nom lifvet,  och då är det hon och ingen annan, som har rätt  att  besluta i  denn a 

sin angelägenhet — eller ock har hon det icke, och då kan hon ej heller rätte

ligen inträda i  äktenskap med giftomans samtycke, ty den i  fråga varande pröf-

ningen är i  ordets egentligaste bemärkelse en sjeZ/pröfning, och en sådan kan ej 

företagas af någon annan än den, som skall pröfva sig sjelf .  Oss synes en nå

got ofullkomlig och låg uppfattning af förutsättningarne för och betydelsen af ett  

sannt äktenskap ligga till  grund för bibehållandet af denna rätt .  En annan fråga 

ar,  huruvida den lagstadgade minimiåldern för qvinna att  i  äktenskap inträda 

skulle tarfva någon revision, men härpå kunna vi för til lfället icke inlåta oss. 
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lertid nu berört det, som under för handen varande förhållan

den kan anses utgöra de brännande frågorna. Någon uttöm

mande utredning af dem göra vi visst icke anspråk på att 

hafva lemnat. Endast några strödda tankar hafva vi framka

stat om de synpunkter, från hvilka vi anse, att saken bör ses, 

mer i afsigt att gifva en eller annan af vårt ärade publikum 

tillfälle till begrundning och eftertanke än med anspråk att 

sjelfva framställa något egentligen nytt. Och hafva vi i ett 

eller annat fall lyckats vinna denna vår afsigt, så är det för 

oss en sak af jemförelsevis underordnad vigt, på hvilken sida 

flertalet kommer att ställa sig. 

Innan vi nedlägga vår penna, vilja vi emellertid tillägga 

ännu några ord, syftande på en sak, utan hvilken ingen lagstift

ning, vore den ock den bästa, förmår att något uträtta, och 

utan hvilken mer genomgripande lagstiftningsreformer måhända 

mer skulle skada än gagna. 

Vårt århundrade berömmer sig visserligen icke så som det 

föregående, åtminstone ej med lika hög grad af oförsynthet, 

af att vara uplysningens århundrade. Obestridligt är emel

lertid, att det på vetandets och industriens område gjort och 

med hvarje årtionde gör jättelika framsteg. Menniskan står 

nu ej längre inför naturen såsom inför en olöst gåta. Af de 

»frågör», dem det moderna forskningsarbetets fader x) f ör tre år

hundraden tillbaka bjöd henne »ställa till naturen», hafva flera 

fått svar; andra vänta det med viss förhoppning i en snart 

gryende framtid. Afven på den förlåt, som stänger vår syn 

från en högre tingens ordning än den, som naturen upprullar 

för våra blickar, har den djerfva menniskotanken börjat lyfta, 

och mången stjetaa har, lik en blick från sällare verlden, från 

andens sanna hem deruppe, kastat sitt förklarande skimmer 

öfver jordens barn. Vår tid saknar icke vetande om det öfver-

sinliga. Hon kan i detta afseende mäta sig med och öfver-

') Baco af Verulam. 
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träffa h vilken tid som hälst. Och med sitt praktiska skaplynne, 

sin långt utvecklade humanism har hon ock sökt sprida detta 

sitt vetande och göra det fruktbart för de djupa lederna. Ej 

häller saknar vår tid känslan för det eviga och gudomliga, 

detta visa de mäktiga religiösa rörelserna i vår tid, äfven i sitt 

urartande. Men hvad vår tid saknar, det, hvars frånvaro brin

gar så många, äfven af hennes bästa söner på fall, det är tron 

på det öfversinliga. Jag menar nu icke tron på den eller den 

för århundraden sedan af menniskor formulerade dogmen, den 

eller den fäderneärfda seden, det eller det lagstadgandet. Detta 

är jemförelsevis en obetydlighet. Jag syftar icke häller på 

vår tids obenägenhet för auktoritet och tradition i allmänhet 

— äfven detta är en sak af underordnad vigt och betydelse. 

Nej, det gifves ett tvifvel, djupare än allt detta, ett tvifvel, 

som väl för den enskilde och för slägtet kan vara ett nödvän

digt genomgångsstadium, men vid hvilket dock ingendera bör 

stanna. Jag menar tviflet — nej icke tviflet, utan misströstan, 

misströstan om det godas makt och stundande seger, misströ

stan om menniskans höga bestämmelse icke blott för detta lif-

vet, utan ock för evigheten. I allmänhet är det i våra dagar 

sällsynt, att en menniska vill våga och offra något för sin tro. 

Sällan ser man t. o. m. en menniska med sitt fulla förtroende 

öfverlemna sig åt en annan menniska. Åfven om sin kallelse, 

sin duglighet i lifvets serskilda värf misströstar man. Otill-

fredsstäld med andens inre vitnesbörd söker man, der förstån

det ej gifver tillräcklig ledning, med förkärlek det yttre och 

handgripliga såsom stöd för sin öfvertygelse och sin vilja. Det 

är väl icke första gången, detta kan sägas om en i religiöst al-

seende i sitt innersta djup söndersliten tidsålder (Matth. 16: 

1—4. Joh. 20: 29), men vi misstaga oss säkert icke, om vi på

stå, att det' är i hög grad utmärkande för samtiden. Deraf' 

kastningarna mellan ett vekt, ofta svärmiskt och fanatiskt känslo

svall och tankens flygt inom de döda abstraktionernas kalla 
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rymder, deraf en tilltagande lust för yppighet och lefnadsnjut-

ning, deraf obenägenheten hos ett fattigt och fåtaligt folk att 

offra den enskildes fördelar och vinningslystnad för ett älskadt 

fosterlands sjelfbestånd och välgång. Men denna misstro bör

jar ock göra sig gällande med afseende pä förhållandena könen 

emellan. Den ridderliga anda, som — trots alla sina fel och 

missriktningar — fordom gaf deras samlif en högre lyftning, 

har börjat lemna rum för egennyttans kalla beräkningar och 

ömsesidig misstro. Qvinnan ser i mannen sin förtryckare, man

nen förbiser qvinnans genomgripande betydelse för honom och 

samhället. Detta eger nog sin grund i föregående och bestå

ende förhållanden och har väl äfven, likasom hvarje historisk före

teelse, sin betydelse för framtiden. Men man hvarken kan e ller 

bör stanna dervid. Det är klart, om vi särskildt vända vår 

uppmärksamhet till den fråga, som sist sysselsatt oss, att en 

ordning, sådan som den vi föreslagit, förutsätter icke blott en 

hög sedlig och rättslig ståndpunkt, utan framför allt just detta 

innerliga förtroende makarne emellan — så framt ej genom 

henne familjelifvets grundvalar skola skakas och äfven flera 

-andra rättsförhållanden rubbas. Aktning och kärlek äro för

troendets förutsättningar, och utan dem kan intet sant familje-

lif uppblomstra. Dessa i sin ordning skulle mäktigt befordras, 

genom att qvinnan i samhället intoge en annan och sjelfstän-

digare ställning än nu. Och häri visar sig det nära samban

det mellan ett lyckligt familjelif, en sjelfständigare ställning 

för qvinnan och friare egendomsförhållanden inom familjen. 

I sjelfva verket stå de hvarandra så nära, att man knappt kan 

tänka på mer genomgripande reformer inom ett gebit, utan 

att äfven gripa sig an med att reformera de andra. Ytterst 

hänvisas vi till en hög sedlig anda såsom det sociala lifvets 

förutsättning. Men denna anda måste vara icke blott af nega

tiv art, utan i lifvet göra gällande ett verkligen positivt inne

håll. Man måste i ett personligt lif i personliga förhållanden 

Tidskrift för Hemmet. 20:cle arg. S:e h äftet. 11 



260 

se jordelifvets sanna goda — evighetsinsatsen i tiden. Mén 

en sådan anda åter är icke möjlig utan ett religiöst lif, och en 

verklig religiös pånyttfödelse är obestridligen vår samtids in

nersta lifsbehof. Men för att en sådan pånyttfödelse skall vara 

möjlig, måste det varda klart för samtidens medvetande, att de 

religiösa förhållandena icke blott äro de renaste, utan jemväl 

de innehållsrikaste af alla lifvets förhållanden. 

I stället för äldre tiders patriarkaliska familj träder i våra 

dagar den oupplösliga och innerliga, men i ordets sanna och 

djupa mening fria förbindelsen mellan den sjelfständige man

nen och den sjelfständiga qvinnan, båda hvar på sitt sätt och 

i medvetande om hvarandras höga värde verkande för samhäl

lets väl och en ädel efterverld. Då kunna de yttre band los

sas, dem förgångna tiders barbari gjort nödvändiga för betryg

gandet af samfundets fortbestånd och rättsordningens helgd. 

L. H. Åberg. 

30, Brev om Den danske Kvinde. 

Ivjöbenhavn i Maj 1878. 
iErede Frue! 

De har mere end en Gang spurgt mig om, hvorledes 

vel den danske Kvinde stiller sig til Tidens forskjellige 

brsendende Spörgsmaal. Fölger hun med i Fremtidsaander-

nes raske, ofte töjleslöse Fart ind i det ny, ukjendte, eller 

danner hun et konservativt Element, saa at hun forstaar at 

bevare, hvad der har Vaerd af det gamle, at vssre forsonende 

og mildnende, hvor Manden er stridende, eller •— endnu et 

tredje — er hun, som Kvinderne i de katolske Lande siges 

at vsere, simpelthen en Hindring mere for »le progrès», for Af-

lösningen af det uholdbare gamle med noget, der har större 

Livskraft og Frodighed i sig? — — — Det er jo vanskeligt 

at dömme i sin egen Sag, men vi kan först og fremmest gan-
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ske rolig indrömme, at den velbekjendte danske Magelighed 

ikke fornajgter sig, naar der er Tale om Kvindens Standpunkt. 

Oplysning skorter det egenlig ikke paa i Danmark, alminde-

lig Dannelse og navnlig œstetisk Interesse har vi vel snarere 

haft for meget af, ogsaa i Kvindeverdenen, men derfor ere vi 

dog endnu meget langt fra at kunne rose os af at staa paa 

Höjde med Tiden, og navnlig have vi neppe endnu i tilstrœk-

kelig Grad gjort os selv rede for de nye Krav, en ny og 

mere alvorlig Tid stiller netop til Kvinden. Ti dette er jo 

dog det egenlige Indhold af den saakaldte Kvindesag, der 

dog nu med fuld Föje begynder at blive betragtet ogsaa som 

Msendenes Sag, dette, at dersom Kvinden skal kunne fylde sin 

Pläds i et Samfund, der er grundlagt paa en hel anden og 

navnlig paa en mere demolcratislc Basis end det gamle, da 

maa hendes Udvikling sandelig ogsaa fremmes paa en anden 

Maade end hidt.il. Livet fordrer simpelthen mere af hende; 

hendes Sag er det at rüste sig til at kunne möde disse For

dringer. Men netop Kvinderne ere besynderlig nok ofte de 

förste til at misforstaa og kaste F oragt paa det, vi kalde Kvinde-

sagen. Der er Sandhed i det Ord, en fremmed brugte om 

os: »I danske Kvinder have det sikkerlig altfor godt, til at 

I kunne forstaa, hvad vi andre mangle, og hvad vi stride for.» 

Derfor hörer man saa ofte en eller anden söd Uskyldighed 

naivt udbryde: »Underkuelse, nej jeg er ved Gud ikke under-

kuet», og dermed er hendes Regnskab opgjort med den Sag. 

Men vserre Modstandere end slige halv komiske, hel uvidende 

Forfajgtere af det bestaaende har Kvindefriheden i Regien i 

Hustruerne; af hvilken Grund er ikke godt at forstaa, da man 

vel ikke tör antage, at der hos den gifte Kvinde lurer en skjult 

Misundelse ligeover for dem, der med Eensomheden tillige 

har bevaret deres Frihed ubeskaaret. Vist er det imidler-

tid, de synes i enhver Ytring af kvindelig Selvstœndighed at 

se en personlig Fornœrmelse mod deres Stand og anvende 
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ofte al den Indflydelse, deres Stilling giver dem, til at holde 

slige Yttringer nede. Der er derfor vel nogen Sandhed i den 

Tale, man ofte hörer, at, Kvindernes Sag fordrer Mœndenes 

Stötte for at komme frem, men saa meget mere glasdeligt er 

det, at denne virkelig ogsaa synes at skulle blive Sagen til 

Del, idet der hos den yngre Slsegt vises den en ikke ringe 

Sympati og Tilslutning. Det er ikke lsengere ensomt staaende 

Kvinder, der arbejde for denne Sag, men om vi end ikke 
danne nogen sluttet Falanx, saa viser det sig dog ved mange 

Lejligheder, at der er mere almindelig Interesse for Sagen, 

end man skulde tro. Da for nogle Aar siden Fru Collet i den 

kvindelige Lœseforening oplasste en Opsats om: Kvinden i 

Literaturen1), blev hendes fine og trœffende Kritik visselig paa-

skjönnet af mange, men man var dog selv i denne Kreds bor-

neret nok til naesten at laîgge mere Maîrke til det ensidige, 

der kunde vsere i hendes Fremstilling end til den Oms tEendig-

hed, at hendes Opsats i Yirkeligheden var et meget vaegtigt 

Indlseg i Kvindesagen. Da imidlertid nu denne Opsats er ud-

kommen, r igtig nok foröget, men ogsaa forstserket med Hen-

syn til Skarpheden i de deri udtalte Anskuelser, er denne Bog 

bleven den umiddelbare Anledning til, at en Kreds af c:a 100 

Msend og Kvinder have samlet sig for at hylde dens Forfatter-
inde. Et lille Referat af denne, her i al Faid ussedvanlige 

Fest, kan maaske interessere Dem. 
Det var rigtig nok fra Kvinder, at Tanken om paa denne 

Maade at hasdre F ru C. var udgaaet, men der sluttede sig og

saa h urtig Masnd til og deriblandt flere af vort Universitets 

mere betydelige yngre Krafter. Det var saaledes Professor 
Goos (bekjendt blandt andet for att have skrevet en meget 

vserdifuld Opsats om Kvindens Formueret i »det nittende Aar-

hundrede») der förte Fru Collet til Bords og det var Dr. Höf-
ding, Docent i Filosofi, der holdt den egenlige Festtale. Han 

*) Ha r stått att läsa i svenska Aftonbladet 1876, N:o 120—129. 
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udviklede lieri, hvorledes en vœsenlig Side i enhver Digter-

natur, men vel i saerlig Grad i Fru Collets, var Evnen til at 

ltunne föle og lide med andre, ja til at opdage Forurettelser 

og Lidelser, som ingen andre fik Oje paa; derfor maatte hun 

blive Kvindens Talsmand, og derfor kunde vi andre gjennem 

hende ofte faa et nyt Syn paa meget, som eliers vilde glide 

os usenset förbi og dette baade ude i Livet og i Literaturen. 

Sserlig takkede han hende for den kraftige Protest, hun havde 

nedlagt mod Geniernes Eet til at sa;tte sig ud over de almin-

delige moralske Love. Han fremhœvede, hvorledes Kvindens 

Udvikling var af störste Betydning ogsaa for Manden, baade 

fordi: »vi Msend dog kunne blive trœtte af altid at vœre de 

talende og önske en Gang at blive lyttende», og fordi en blot 

og bar Opofrelse og Hengivelse fra Kvindens Side kun har 

den Virkning at udvikle Manden til en blot og bar Egoist.. . 

Dr. Höfdings udförlige og fortrajfi'elige Tale har senere vaeret 

trykt i Ugebladet »Nœr og Fjern». Fröken Zahle takkede i 

et ligesaa smukt, skjönt meget kortere Foredrag, Fru C., fordi 

hun betonede Kvindens indre og aandelige Udvikling, medens 

saa mange vilde nöjes med Frigjörelsen fra de ydre Baand. 

Kun naar Kvinden selv var i Besiddelse af en udviklet Per

sonlighed, kunde hun stille de rette Fordringer til Manden. 

Pastor Hostrup hœvdede i et meget humoristisk Foredrag, at 

det var paa Kvinden selv, hendes Stilling og Betydning maatte 

bero. Han mindede om, hvorledes de svenske Kvinder havde 

formaaet at holde det »ellers saa seige» Praîsteskab Stangen, 

da man i Sverig vilde forandré Vielsesritualet i Retning af 

kvindelig Underkastelse. Saadanne Kvinder var det, vi trœngte 

til. Han ventede sig ikke lidet af Kvindens Deltagelse i Sam

fundslivet. B lan dt andet vilde hun kunne la;re Manden at 

vœre Menneske, ikke udelukkende Specialist. Der blev af 

Frk Arnesen Kall udbragt en Skaal for Fredrika Bremer som 

den, der i Sverig havde bragt Kvindesagen ind i et sundt og 
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naturligt Spor. Pauline Worm sendte Fru Collet en skriftlig 

Hilsen som Medksemper for en feiles Sag, og en Maangde an

dre Taler, Sange og telegrafiske Hilsener bidroge til den liv

lige Stemning ved Festen. 

Dagen efter sagde et kjöbenhavnsk Blad temmelig ond-

skabsfuldt, at Selskabet havde bestaat af en Blanding af Fri-

tsenkere, Grundtvigianere og intransigente Yenstrema:nd. I 

denne alt andet end venskabelige Udtalelse laa der nogen 

Sandhed, thi det er vistnok mange Tider siden, man i Kjöben-

havn har set en saa fredelig Sammenkomst af Folk, tilhörende 

saa forskjellige politiske Partier og religiöse Standpunkter. 

Man vilde nu ganske vist fjerne sig langt fra Sandheden ved 

at paastaa, at alle vare blot nogenlunde enige i den Sag, der her 

förte dem sammen. Ogsaa Kvindesagen har sit »Höjre» og sit 

»Venstre», maaske endog sit »intransigente Venstre» foruden 

sit Mellemparti, som forhaabentlig vil have mere Levedygtighed 

end vort politiske do, men hvor vidt man end kan fjerne sig 

fra hinanden, saavel i sin Maade at virke paa, som i sine Ön-

sker og Forhaabninger om, hvad Tidens Fylde vil bringe, glse-

deligt er det dog at se paa vor Side saa mange af de yngre 

og mere betydelige Msend og Kvinder af de forskjellige Partier; 

og vil der end ksempes baade til höjre og venstre, baade mod 

Sägens Fjender og mod den alt for ivrige Venner, der er 

dog Foraar i Luften og hvor der er Liv, er der ogsaa Haab 

om en sund og kraftig Fremtidsudvikling. 

Kjöbenhavn i September 1878. 

-—• — — — — — Öm jeg ikke husker fejl, saa har jeg i et 

tidligere Brev fortalt dem om den Anerkjendelse, Fru Col

lets sidste Bog og hendes Person som Bserer for Ideen om 

Kvindens Emancipation sidste Vinter fandt her i Byen. Min 

Beretning vilde dog vajre ufuldstaîndig, om jeg ikke ogsaa 
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vilde meddele dera noget om den Modstand, vor Hyldest af 
Fru Collet her vakte til Live, en Modstand, de r selvfölgélio-
ogsaa i det vsesenlig gjaldt Ideen, og som blev saa meget mere 
höjröstet, som man var bleven overrasket ved at se, hvor me

get denne Ide i Virkeligheden havde grebet om sig. Fru 

Collets Bog har upaatvivlelig gjo rt megen Virkning. Den er 

jo ingenlunde det förste Skrift i den dansk-norske Literatur, 

der hsevder Kvindens Selvstsendighed. Mathilde Fibiger og 

Pauline Worm har jo forlœngst rejst Fånen her, og Fru Col

let selv har i tidligere Skrifter med lige saa stor Kraft som i 
dette tait for Kvindens Frigjörelse. Sagen er imidlertid, at 

naar Fru Collet her behandler Kvindens Stilling i Literaturen, 

da kommer hun ind paa et Omraade, hvor vi alle föle os 

hjemme ganske anderledes, end naar man ligefrem henvender 

sig til vor Tsenkning. Romaner have vi alle best, og vi kunne 
derfor alle vaere med til enten at sympatisere med eller for-

dömme Fru Collets Klager over den Behandling, der er bleven 

Kvinden til Del i Literaturen. Hvad man end vil dömme om 

Bogen, der efter min Mening endnu langtfra e r bleven tilstrsek-

kelig forstaaet eller vurderet, saa meget er vist, at den maeg tig 

har bidraget till at sprede den Ligegyldighed, der var Kvinde-

sagens vœrste Fjende her i Danmark. Ikke blot har alle Blade 

bragt deres Anmeldelser af Bogen (nœsten alle mer eller min
der usympatetiske) og en Rsekke Flyveskrifter er fulgt efter 

den, men ogsaa alle vore Tidskrifter har vist en med faa Und-

tagelser tidligere ganske ukjendt Interesse for Kvindens Stil

ling og Udvikling. Det er bleven almindelig anerkjendt, at 

her er et Samfundsspörgsmaal, der krseve r Opmaerksomhed, og 

hver Retning i vort aandelige Liv har sögt at indtage sit Stand

punkt i dette Spörgsmaal; en Selvfölge er det, at dette Stand

punkt maa staa i nöje Förbindelse med den enkeltes eller Ret

ningens hele religiöse e ller etiske Anskuelse. Naar saaledes 

Biskop Martensen i sin nys udkomne anden Del af D. kriste-
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lige Etik giver sit Votum om Kvindesagen, staa hans Udta-

lelser naturligvis i Samklang med den höjkirkelige Kristendom, 

som han er en saa udmserket Repräsentant for, og desvaerre 

blive de ogsaa af mange Mennesker, der mangle en selvstsen-

dig Opfattelse, modtagne som Sandheder, der kunne spare dem 

selv Ulejligheden af at dömme og veje alle de moderne Dok

triner om Kvindefrihed og Selvstaandighed. Des'vœrre, maa vi 

sige, thi skjönt man ikke fra den Side kunde vente stor Sym

pati for Kvindesagen, maa man dog forhavses over en saa stiv 

Fordömmelse af enhver Frihedsytring fra Kvinden, over et 

Standpunkt, der saa rent ud erklserer Underkastelse under 

Manden og Besigneren paa nogensinde at kunne udrette noget 

selvstœndigt i Aandens Verden for Kvindens Opgave. Biskop 

Martensen vil ikke fordömme enhver Udvidelse af Kvindens 

Virksomhed, men han stiller det som en Betingelse, at hendes 

Virksomhed skal vaere underordnet, o g han befragter det som 

en Levning fra Fortiden, at der endnu (indes regjerende Dron-

ninger. Er Biskop Martensen den fornemste Représentant for 

höjkirkelige Anskuelser, saa er det det grundtvigske Parti, der 

her hos os danner Lavkirken. Der er selvfölgelig langt mere Fri-

sind at vente i disse Kredse, og de ere paa ingen Maade 

blevne uberörte af de nyere Tiders Ideer om kvindelig Ud-

vikling. De ved uden Tvivl, at vore saa kaldte Grundtvigia-

ner udmaarke sig ved en varm Fœderlands kjserlighed, og alene 

denne Omstasndighed har gjort, at Kvinderne i disse Kredse 

aldrig har staaet udenfor Msendenes Interesser og Kampe. 

Det er ogsaa Grundtvigianernes Fortjenste, at de i deres store 

Arbejde for Folkeoplysning har indset, at det gjaelder ikke 

mindst om at vœkke Sansen for Aand og Kserlighed til Lyset 

hos Landets Kvinder, og at Höjskolerne derfor ogsaa have ind-

rettet sig på att modtage kvindelige Elever. Ikke desto min

dre finder man dog i disse Kredse adskilligt begrsenset i Op-

fattelsen af Kvindens Opgave. I dette som i andet fölger man 
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temmelig blindt Grundtvig, der som den Digter, han var, havde 

sin Glaede i at fremteve det steregne mer end det, der er fei

les for Mand og Kvinde, Grundtvig der, tro ds sin Porkserlig-

hed for den kvindelige Natur, holder af at gjentage Englasn-

dernes Ord om, at til Kvinder og Börn skal man ikke tale Poli

tik, og som elsker at sammenligne Manden med Puglen, der 

skal svinge sig höjt over Land og By, medens Kvinden er 

Planten, der hverken kan eller skal förlade den Jordbund, 

hvoraf hun er fremvokset og hvor hun ydmyg og stille skal 

skyde Blomst og ssette F rugt. Vil man se en Premstilling af 

den grundtvigske Betragtning af Kvindens Kald, da kan man 

finde den i Flyveskriftet: »Pra de Talendes Lejr», skrevet i 

Indignation over Fru Collets Ideer og udkommen kort efter 

hendes Bog. Denne Betragtning er endnu i det vaesenlige 

baseret paa Bibelens Ytring om, at- Manden ej er skabt for 

Kvindens Skyld, men Kvinden for Mandens. Den vil have 

det sœregne udviklet hos hver, -A-and og Kraft hos JVIanden, 

Fölelse og Evne til Opofrelse hos Kvinden. Det Punkt, hvor 

Mand og Kvinde skal modes og blive hinandens Lige, finder 

Forfatteren i det kristelige, men han undervurderer, som det 

traeffende er bleven paavist i et andet Flyveskrift af Justina, 

alt for meget det reale Livs Betydning, og den Indflydelse, 

Opdragelsen og den hele Livssfere har paa Karakteren. Det 

er jo slet ikke sagt, at Mand og Kvinde kunne forstaa hin-

anden og leve et nyttigt og lykkeligt Samliv, fordi de ere enige 

i deres religiöse Opfattelse. Hjemmet, siger den »Talende» 

rifftio-nok skal for Manden vsere det Sted, hvor han skal Ö ÏD ' 
hente sin Kraft, Tröst og Gfede, medens Kvinden skal o fre 

d e t  s i n e  E v n e r  o g  B e g a v e l s e .  K v i n d e n  e r  t i l  f o r  H j e m 

met. Og han kaster Skyiden for Manglerne i Kvindens Stil

ling udelukkende paa hendes egne Forfengelighed og Glimre-

syge og mener kun at kunne karakterisere hendes Fordringer 

om större Frihed ud ad til som KvificlGsliYMxl* 
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Ogsaa Justina mener, at Kvinden selv har störst Skyld i 

sin uheldige Stilling. Hun har manglet Mod og Kraft til at 

paatage sig Byrden af og Ansvaret for en selvstsendig Person

lighed og har da heelere fundet sig i slet ingen Personlighed 

at eje. Det er derfor ikke saa meget större ydre Frihed eller 

Anerkjendelse, vor Tids Kvinder trœnge til, som indre Udvik-

ling og Kraft. Hvor ubetydelige ere ikke de Bidrag, Kultur

livet har modtaget fra Kvinderne i Sammenligning med, hvad 

det skylder Msendene. Vi synes virkelig heraf at maatte slutte, 

at endnu hviler mange Generationers Tryk over Kvindens 

Aand, og, mener Justina, Nutidens Kvinde bliver herved hen-

vist til Resignationen. Maalet er endnu fjernt, men lad hende 

da huske, at Vejen er Handling ikke Klage. Der er noget 

virkelig styrkende og ansporende i Justinas kraftige, om end 

noget strenge Fordringer til Kvinden, men vi tro dog, at hun 

gjör de danske Kvinder nogen Uret, som naar hun f. Ex. i 

den Omstasndighed, at endnu kun saa faa unge Kvinder have 

indstillet sig til Studentexamen paa Universitetet, ser Bevis 

paa, at Trangen til Uddannelse ikke föles saa ätserkt af dem. 

Vi danske komme ganske vist kun langsomt med, og en ener

gisk Optrœden ligger ikke i vor Folkekarakter, men hvad mig 

angaar, da ser jeg ogsaa langt hellere, at en Stoeben som den 

for Kvindens selvstajndige Udvikling breder sig langsomt gjen-

nem alle Folkets Klasser, end at den skyder hastigt op inden 

for de höjere Klassers snasvre Kreds. Er der end ikke mange 

Kvinder, som endnu have sögt til Universitetet, saa er det dog 

faktisk, at mangfoldige danske Kvinder for Öjeblikket arbejde 

paa ad forskjellige Veje at skaffe sig en dybere gaaende Udvik

ling, der kan vaare lige saa meget vasrd som .selve Universi-

tetsdannelsen. 

Justinas sedle Henvendelse til Kvindens »Selvhjadp» er 

imidlertid bleven hilst med Glaede, navnlig som en Udtalelse 

fra en Kvinde, og kan Rösten fra »De Talendes Lejr» staa som 
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Udtryk for de Anskuelser om Kvindesagen, der herske i de fleste 

grundtvigske Kredse, saa vil man hos Justina finde den Be-

tragtning af Sagen, som nseres af dem, der söge et mere ra-

tionelt Grundlag for deres religiöse og etiske Livsopfattelse. 

Noget egenligt rationalistisk Parti har vi ikke, maaske fordi 

denne Livsopfattelse stiller saa store Fordringer til den en

kelte, maaske fordi den har saa lidt positivt at byde; men 

mange yngre Msend og tildels Kvinder hselde dog til Rationa

lismen uden derfor at ville rive sig lös fra Kristendommen, 

end sige fra al Religion. De erklœrede Fritsenkeres Tal, hvis 

man med Fritaenkeri mener Lösnelsen af alle sasdelige o g re

ligiöse Baand, er kun ringe, navnlig blandt vore Kvinder, og 

dette er vist fra Kvindesagens Standpunkt heller ikke at be

klage, men sine mest bevidste og klarest tœnkende Stötter har 

Kvindesagen her i Landet dog hos de Msend, der give den en 

videnskabelig Begrundelse, uafhaengig af noget religiöst Stand

punkt. En virkelig dybtgaaende Behandling fik saaledes Kvin

desagen i et Foredrag, holdt i Foraaret af cand. theol. Ibsen. 

Man maatte ikke, sagde Hr Ibsen, maale et socialt Spörgs-

maals Betydning efter den Opmaerksomhed, Bladene viste det> 

thi de vovede sig i Regien ikke ud over, hvad de vidste vilde 

behage og interessere deres Lœsere. Hr Ibsen gav dernœst 

en historisk Udvikling af dette Spörgsmaals Opkomst i Dan

mark. Det var Clara Raphaels Bog, der först havde vakt Op-

mœrksomheden for det, men den Gang hed det kun »Damer-

nes Emancipation», og man tasnkte kun paa, hvad der kunde 

gjöres for de dannede Damer, nu derimod var det »Kvindens 

Emancipation» og Sagen havde dermed faaet en ganske an

den Betydning og Omfång. Man hentede Argumenter fra den 

heilige Skrift mod Kvindens Frihed, men dette var en Misfor-

staaelse, thi det havde aldrig va:ret Paulus' Mening med sine 

Förskrifter at hindre fremtidige Forbedringer i Kvindens so

ciale Stilling. Efter at have udviklet Stuart Mills Anskuelser» 
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som han i alt vsesenligt gjorde til sine, fremsatte Hr Ibsen 

fire Punkter som dem, det i Fremtiden vilde komme til at 

dreje sig om. Disse vare 1) Kvindemes Opdragelse og Under

visning, 2) deres Stemmeret (om denne Sag mente Hr I. at 

det gik ikke lsengere an at lade Kvindeme betale Skatter uden 

at have nogen Stemme om deres Anvendelse), 3) den gifte 

Kvindes Pormueret og endelig 4) en lettere Adgang til Sepa

ration. Det sidste Spörgsmaal var det vanskeligste; Polk fryg-

tede, at det skulde bidrage til at lösne det asgteskabelige Baand, 

men det var jo kun Meningen at oplöse saadanne JEgteskaber, 

som i Virkeligheden ikke med Rette kunde kaldes iEgteskab. 

Jeg har dvœlet noget ved dette Poredrag, fordi det före

kommer mig, at nasst efter den Älvor og Udholdenhed, hvor-

med Kvinden selv basrer sin Sag frem, er det en Betingelse 

for, at der skal komme noget lid af den, at tsenksomme og al-

vorlige Mamd yde Sagen deres Stötte. Jeg tör vel neppe 

for denne Gang lœgge mere Beslag paa Deres Opmaarksomhed, 

men haaber dog, De af min lille Meddelelse skal have faaet 

Indtrykket af, at der virkelig nu hernede er kommen Liv i 

Kvindesagen og paa forskjellige Hold arbejdes for den. 

Deres œrbôdigste 

K. F. 

31. Wilhelmina Hierta. 

1805—1878. 

Hufvudstaden har i dessa dagar förlorat en af sina ädlaste 

qvinnor, känd och älskad i vida kretsar af bildningens och 

rikedomens sa väl som af armodets och nödens målsmän : Wil

helmina Hierta, född Fröding. 

Bärande en namnkunnig makes namn, gaf Wilhelmina 

Hierta åt detta namn den milda, rena och harmoniska klang

färg, som tillhör en ädel qvinlig personlighet. Sedan hon i 
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ungdomen förenat sitt öde med Lars Johan Hiertas stod hon 

trofast vid hans sida såsom en kärleksfull maka, en styrkande 

och tröstande, tillgifven och tillgifvande vän, i alla skiften af 

hans länge stormdigra bana, till dess hon slutligen, lycklig och 

stolt öfver hans seger, hamnade med honom vid det dubbla 

mål han uppstält för sin jordiska sträfvan : för sin egen del 

medborgerligt anseende och ekonomiskt oberoende; fö r det all

männa en betryggad pressfrihet såsom det bästa värn mot så 

väl regeringsmaktens som folkfrihetens missbruk. 

I denna den dubbla behållningen af L. J. Hiertas lifs-

arbete hade Wilhelmina Hierta den stora, men osynliga andel, 

som tillkommer en mångbepröfvad, allt ombetrodd och alltid 

trofast befunnen hustru. 

Den ömmaste och klokaste moder för fem döttrar, af hvilka 

dock en tidigt bortrycktes, såg Wilhelmina Hierta hos dem 

återblomstra den intellektuella begåfning, den väsendets flärd-

löshet, det lifliga verksamhetsbegär och medborgerliga sinne 

samt den kloka beräkning, parad med storartad gifmildhet, 

hvilka bilda summan af det bästa i faderns och moderns skap-

lynne. 

Då slutligen Wilhelmina Hierta, efter sin makes död, kom 

i b'esittning af en för våra förhållanden högst betydlig förmö

genhet, fann hon i sina döttrar och fyra mågar villiga och 

sällsynt oegennyttiga deltagare i planen att använda en del af 

de sielfförvärfvade rikedomar hennes make lemnat henne, för 

ändamål af allmänt gagn i de syften, för hvilka han i lifstiden 

arbetat. Sålunda tillkommo de storartade donationer dels till 

uppehållande af en lärostol för nationalekonomi vid Stock

holms högskola, dels till en fond för främjande af allmännyt

tiga företag och för understöd åt personer, som arbeta i veten

skapens och det sociala framåtskridandets tjenst — för hvilket 

allt vi på sin tid närmare redogjort. 

Efter fullbordandet af dessa storartade stiftelser var det 
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som hade Wilhelmina Hierta känt sitt lifs arbete afslutadt. 

Väl kunde hon ännu förliden vinter i det smakfulla och ståt

liga hem, hon inredt för sin ålderdom, samla omkring sig och 

sina barn de närmare umgängesvänner ur hufvudstadens politi

ska och literära kretsar, hvilka i hennes familj tillbragt så 

många angenäma stunder; men månad efter månad tärde sjuk

domen hennes kroppskrafter, dock utan att förmå betvinga sjä
lens spänstighet eller hjertats verksamhetsnit. Under sommar

vistelsen i en vacker villa på Djurgården fortfor med få af-

brott det tynande tillståndet, och efter att hafva återförts till 

sitt hem i staden, insomnade Wilhelmina Hierta stilla och frid

fullt den 7 Sept., omgifven af alla sina kära. 

Den 12 Sept. jordades hennes stoft, enligt hennes uttryck

liga begäran utan klockringning eller några af de kostbara an

ordningar, hvilka tillhöra den vanliga begrafningsståten. Hon 

hade till och med fordrat att inga köpta blommor skulle för 

hennes skull nedmyllas i jorden. Men den ädla glömde, att 

hon sjelf med den vackraste verksamhet i det godas tjenst köpt 

sig tacksamhetens och tillgifvenhetens blommor, och till syn

ligt uttryck af dem var också he nnes kista bokstafligen öfver-

höljd af i vanlig mening oköpta blommor, bland hvilka ej utan 

afsigt ekens och olivens blad bundits till sammans med rosor 
och penséer. 

Kyrkan var fyld af frivilliga begrafningsgäster, ibland hvilka 

den invigdes öga skönjde mången, som Wilhelmina Iliertas 

godhet hulpit och tröstat, mången som hennes make med klok 

hjelpsamhet räddat från oförskyld undergång eller lyft från 

ett ärligt, men tungt arbete i annans tjenst till ett lyckligt och 

väl begagnadt oberoende; några äfven af de män, i hvilkas 

händer hon öfverlemnat stiftelsen till sin makes minne. 

Dr Grafström tecknade vid båren en enkel och till efter-

döme manande bild af den hädangångna och lyste frid öfver 

hennes stoft, hvilket slutligen sänktes i grafven, följdt af tysta 
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välsignelser och den vemodiga glädje, som ett väl fyldt och 

ett väl ändadt lif ingifver, då man tror på förlåtelsens och det 

eviga lifvets seger öfver synd och död. 

Frid öfver den ädla qvinnans ande! Välsignelse öfver 

hennes minne. 

Esseide. 

32, Den nutida svenska prosadikten. 

Prosadiktens område blir i vårt land allt mera tunnsådt. 

Den gamla goda tiden, då den oförgätliga Fredrika Bre

mer gifvit uppslaget till den svenska romandiktningen, och 

Fr. v. Knorring, Onkel Adam, C. L. Almqvist, fru Flygare-

Carlén, Blanche, Braun, Jeremias Munter, Louis de Geer, Rosa 

Carlén m. fl. brukade hvar sin lott af nyodlingen, och ur dess 

sköte framlockade rika skördar, hvilka med begärlighet in

höstades af den läsande allmänheten och troget tröskades och 

sällades af kritiken, den tiden är förbi. Kan man också icke 

klaga att roman- och novelldiktningen helt och hållet öfver-

gifvits, är det dock nu mera sällan de yppersta krafterna 

som egna sig deråt, och när detta sker, likasom på försök, synas 

de snart tröttna; af hvad orsak, om af brist på ämnen lämpliga 

för poetisk behandling, eller i saknad af det rörliga lif med 

en rikare omsättning af idéer och intryck, en vidsträcktare 

kännedom af verlden och menniskorna, som stodo den före

gående författaregenerationen till buds, eller ock af missmod 

öfver allmänhetens tröghet och kritikens liknöjdhet •— det är 

en fråga, som vi ej här våga afgöra, men som vi måhända en 

annan gång skola söka belysa. Här vilja vi blott taga en 

öfversigt af de sista årens novell-litteratur, för att deraf fram

hålla hvad som synes oss hafva framtidsgry uti sig och sålunda 

erbjuda det djupaste intresset. 
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Till vår sorg måste vi då utelemna signaturen Sorella, som 

just tillhör dessa större krafter, hvilka efter ett första försök, i 

trots af en varm uppmuntran från allmänhetens sida, tröttnat 

och tystnat, ehuru hon såsom vi hoppas ej på allvar öfvergif-

vit sitt diktarkall. Icke heller skola vi uppehålla oss vid äldre 

förf., hvilkas arbeten numera utgöra blott en efterskörd af deras 

gamla välkända diktning. Slutligen få vi naturligtvis äfven 

med tystnad förbigå sådana begåfvade diktare som t. ex. Rosa 

Carlén, hvilka dömt sig sjelfva till tystnad midt i loppet af 

sitt rykte och innan de ännu infriat de löften deras förstlings

arbeten inneburo, samt signaturen Mattis, hvilken lemnat dik

tens område för reseskildringens. När alla dessa frånräknas, 

återstå ej många, bland hvilka vi hafva att göra vårt urval, och 

bland dessa är minsta antalet manliga författare. Söker man 

efter höjdpunkten af de senare årens prosadiktning, är det 

dock vid alstret af en manlig penna som man stannar. Yi 

mena P. Wikners "Min moders testamenteen dikt, lika full

ändad till formen som djup och ren till innehållet. Det är 

snart tio år sedan den först offentliggjordes i denna tidskrift, 

och våra läsare känna den således väl. Sedan dess har Wik

ner visserligen skrifvit en och annan berättelse, af hvilka vi 

nyligen omnämnt den sista, införd i Litterärt Album ; men ehuru 

vackert skrifna och alltid lika rent och ädelt tänkta, torde de 

ej kunna jemföras med »Min moders testamente» eller med för

fattarens förstlingsarbete i »de 7 signaturerna». Som bekant 

tillhör också den värderade förf:n en helt annan gren af vår 

litteratur, och hvad han ger på diktens område får troligen 

hädanefter endast anses som smulorna från religionsfilosofiens 

bord. 

B. v. Koch skulle vi helst iclce vilja räkna med bland 

våra diktares antal, och tro oss äfven vara berättigade dertill, 

ehuru han för ej länge sedan ökat vår novell-litteratur med 

tvänne längre berättelser införda i Aftonbladets följetong. Det 
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är nämligen uppenbart att han begagnar dikten endast såsom 

medel att också på lediga stunder verka för vissa sociala älsk

lingsidéer och sålunda inlägga ett stycke samhällsarbete i sjelfva 

sitt tidsfördrif. Denna afsigt är så vacker att den på förhand 

bryter udden af den kritik, man kunde vara frestad att rikta 

mot de resultat den frambragt. Man känner att det är endast 

en diktare för tillfället, som man har för sig, en man med 

varma intressen och stor begåfning, men med en helt annan 

uppgift än novellistens ; och visste man det icke förut så lig

ger det i sjelfva hans diktade skapelser någonting ofärdigt, nå

gonting icke fullvuxet, som sqvallrar om att förf:n, ännu under 

det han skapat dem, haft sina tankar och sina syften på helt 

andra håll. Missgreppet straffar sig sjelft. Ett föredrag om 

vigten af en förbättrad fysisk uppfostran; en »essay» öfver 

bristerna i vår äktenskapslag — allt belyst med sådana bevis 

som verkligheten skapar i långt större ofverflöd än dikten 

och som ingen kunde mera träffande skildra än K. v. Koch 

— skulle i vår tanke gjort långt större rättvisa åt både 

förf:n och hans älsklingsidéer än de nämnda novellerna. Det 

är således, om man så vill, med ett slags svartsjuka, som 

ej unnar åt diktens blomsterland att tilldraga sig krafter, 

hvilka bevisat sig kunna med större framgång plöja verklig

hetens hårda mark, som vi uttala den önskan att få räkna 

E. v. Koch bland framstående författare på helt andra områ

den än novellens. 

Herr Trolle utsänder vanligen till hvarje jul en berättelse, 

raskt och hurtigt hopkommen, och hvilka berättelser måhända 

blott skulle behöfva kapa de osynliga bogseringslinor, som 

binda dem vid vissa engelsk-amerikanska äfventyrsdikter, för 

att få det värde såsom fullt originella svenska diktskapelser, 

hvilket de nu ej alltid kunna åberopa. 

Herr JBjÖrlins historiska tidsbilder vilja vi gerna förut

säga en bättre framtid och tro att vilkoret derför är att histo-

Tidskrift för Hemmet. 20-.de årg. Sie häftet. 18 
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rikern makar litet mera åt sig för diktaren, att studier egnas 

ej blott åt häfden, seden och tidskostymen, utan också åt kon

stens väsende och den berättande stilens fordringar. 

Vända vi oss till kretsen af qvinliga novellförfattare, 

stanna vi först vid signaturen —'W—, förf, till »Kagnfast 

Mårdson». Om vi ej misstaga oss, föreligger här en verklig 

diktarenatur, hvilken också genast vid sitt första framträdande 

bevisade sig som sådan och lofvade mer än vanligt godt för 

framtiden. I hvad mån dessa löften komma att infrias får 

framtiden utvisa. Det är ej länge sedan vi uttalat vår tanke 

om denna författares berättelse »Gunnel», och vi behöfva ej 

upprepa den här, endast erinra att samma förtjenster, men också 

samma svagheter vidlåda hennes i en af de större tidningarnes 

följetong förliden vinter införda arbete. Det omfattar en följd 

af skildringar från författarinnans hembygd, der natur och me n-

niskor framstå i den varma belysningen frän ett älskande hjerta, 

hvilket ger dem -ett b ehag, som de derförtitan kanske ej alltid 

skulle ega. Af de olika berättelserna synas oss hittebarnets 

öde samt den unga hustruns hårda kamp mellan mannens kär

lek som hon icke förstår och stjufdotterns hat, som hon fåfängt 

söker blidka, väl genomtänkta och lyckligt skildrade, om ock 

här och der fördunklade af omotiverade utflygter bland skogs

rån och sjöjungfrur m. m. Måhända är sagan förf:ns rätta om

råde och kanske skall hon från dess dunkla grund åter kunna 

utlösa några sådana lifskraftiga gestalter och gripande äfventyr 

som i sin första dikt. 

Anna A. och J. v. Hofsten synas oss i barnaverlden och 

folklifsbilden, tecknade i några få karakteristiska drag inom en 

trång ram, hafva sökt och funnit sin rätta uppgift. Dock för-

tjenar fr. v. Hofstens senaste arbete, en mera utarbetad novell, 

"Bert och hans drömda ideal", all uppmärksamhet såsom ett 

kraftigt inlägg mot den sedliga slapphet och det lättsinniga 
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öfvergifvande af besvurna pligter, som i vår tid röjer sig äfven 

på familjelifvets heligaste områden. 

En helt nyss utgifven roman, "Den förskjutna" af Malin 

K., har varit föremål för en ganska omild kri-tik i en af våra 

större tidningar. Oss synes dock boken ej sakna hvad vi kal

lat »framtidsgry», och om vi ej misstaga oss skall förfar, om 

hon en gäng förmår glömma sig sjelf för att uppgå i sitt 

ämne, samt om hon får tillfälle att under god ledning göra 

de studier som ingen diktare kan umbära, komma att gifva 

oss arbeten af högre estetiskt värde och lika ren, men ej i 

subjektiva reflexioner i tid och otid framhållen sedlig halt, som 

det ofvan nämnda, hvilket tydligen är ett förstlingsarbete. 

Signaturen II. har under flera år i Ny illustrerad tidning 

meddelat små novelletter af ett friskt och intagande behag, 

bilder, tecknade för stunden utan anspråk på någon genom

gående karaktersskildring eller djupare lifsåskådning. Det 

var klara och smakfullt infattade rosenstenar, af hvilka man 

icke begärde diamantens djupare vatten. Kom så en längre 

berättelse "Efter tio år",, skildrande lifvet inom en krets af 

unga flickor och ynglingar, der en af de förra, en ung, skön, 

nyckfull men snillrik varelse utgjorde medelpunkten, kring 

hvilken alla de öfriga fladdrade, brännpunkten, vid hvilken 

alla hjertan tändes och flammade upp i lågor. 

"Vi vilja här söka återgifva hufvuddragen i berättelsen. 

Fröken Ava är en ung skön och fängslande varelse, hvil

ken dock aldrig böjt sig under någon annan lag än den af sin 

egen ingifvelse, som blott allt för ofta tar form af nyck. Grund

satser synes hon icke besvärad af, och hon plågar med sin 

godtycklighet ej blott den krets af unga beundrare som följer 

henne utan äfven sig sjelf. Läsaren gör tillika med berätta

ren hennes första bekantskap då hon, omgifven af sitt lilla hof, 

låter herrarne likt väldresserade hästar i en cirkus hoppa öfver 

sitt ridspö. Uppträdet är motbjudande och läsaren skulle finna 
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det djupa intryck berättaren emottager af den unga fröken 

vittna om en mindre fin smak, om ej omedelbart derefter tafla 

efter tafla upprullas hvari den sköna fröken Ava stundom fram

står i en förtrollande dager, hvilken måhända förhöjes af obe

räkneligheten så väl i hennes yttre uppträdande som i hennes 

tankar och känslor. Stundom återkommer dock ett och annat 

rent af vidrigt drag, såsom då Ava i sin väns närvaro antyder 

för en af de unga männen vännens hemliga tycke för honom 

och söker till henne öfverflytta den obesvarade kärlek han 

egnar henne sjelf. Imellertid blir berättaren, herr Felix, lika

som alla de öfriga fängslad af frökens trollska behag, utan att 

dock han eller någon annan, synbarligen icke heller hon sjelf, 

vet i hvad riktning hennes egna känslor gå. Endast i tonerna 

tolkar hon sitt inre och det är ett vanskligt språk att tyda. 

Under lek och löje, musikfester och båtfärder flyger tiden hän, 

och när en vacker månskensafton fröken Ava efter att hafva 

lyssnat till ett gripande poem som Felix diktat med barnslig 

öppenhet förkunnar skalden att det är honom, hennes hjerta 

korat, och med en jungfrulig kyss viger honom till sin, 

känner han sig lika öfverraskad som betagen. Trolofningen 

skall tills vidare hållas hemlig. Felix djupa men rena lidelse 

och stränga hederskänsla såras häraf. Avas kärlek visar sig 

likasom hela hennes väsende från två sidor, än varm och 

hängifven, än nyckfull, fordrande och skygg för minsta band. 

— Kommer så ett besök af en fiolvirtuos af första rangen, 

hvars genialiska spel så hänför Ava att hon hel och hållen 

uppgår i hans musik. Felix finner sig åsidosatt, ringaktad, 

glömd; han påyrkar allvarligt kärlekens rätt att vara främst 

i den älskandes hjerta, fordrar att åtminstone sista dagen 

före sin afresa få rå om henne. Ava åter känner sig i har

nesk vid blotta tanken på ett tvång, en förpligtelse. Felix 

menar att derförutan fins ingen kärlek, och slutet blir att de 

älskande skiljas på allvar. Felix reser för att ej mera åter-
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komma och får någon tid derefter veta att Ava gift sig med 

en trohjertad men helt prosaisk egendomsegare, medan hennes 

väninnor och de forna tillbedjarne sökt tröst hos hvarandra. 

Men Felix kunde ej glömma; han reser Ava ett hemligt tem

pel i sitt hjerta och drömmer der om igen sin korta kärleks

dröm. 
Efter tio år kommer han af en händelse till Avas hem 

och återfinner henne der som hustru och moder, men lidande, 

utan kraft eller håg att lefva. Det ligger en retlig skärpa i 

hennes stämma och en undertryckt lidelse i hela väsende, 

hvilken hon slutligen under en båtfärd, ensam med sin f. d. 

trolofvade, ger luft i ord, i det hon målar sitt sinnestillstånd 

efter deras skilsmessa och säger sig ha velat trotsa sin kärlek, 

men dermed endast stegrat dess makt. Nu i återseendets stund 

har den öfverväldigat henne, hon känner att hon måste en 

enda gång tala ut, hängifva sig med hela sitt fulla hjerta, eller 

dö. Naturen står i samklang med det lidelsefulla uppträdet. 

Åskmolnen skocka sig öfver deras hufvuden, stormen tjuter 

och sjön vräker vildt. Felix söker med varmt allvar återföra 

Ava till sig sjelf och hennes nuvarande lifsuppgift. Men snart 

tystna båda vid utbrottet af ett våldsamt åskväder. Blott med 

svårighet lyckas Felix bringa båten i land och rädda åt man 

och barn den qvinna han älskar. Uppkomna på gården mötas 

de af ett olycksbud. Godsherren hade varit ute på sjön, också 

han, båten hade kantrat; förgäfves hade den starke mannen 

kämpat mot vågorna och bars nu hem till utseendet Mös, åt

följd af underlydande som begråta den älskade husbondens 

förlust. Hur Ava, förlorar sansen och hennes make återfår 

den; hur Felix stannar blott så länge som fordras för att se 

Ava ej blott återvända till pligten, utan med en ny och var

mare känsla fästa sig vid den make hon fruktat att förlora; 

hur Felix efter ännu några år återser sin aldrig fö rgätna flam

ma, nu korpulent vorden och hel och hållen uppgången i den 
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lugna lycka hon förr föraktat; och hur slutligen Felix gläcles 

i sitt stilla sinne öfver denna förvandling, utan att dock någon

sin upphöra att älska den han en gång kallat sin — allt detta 

lemna vi åt läsaren att sjelf inhemta, tilläggande att mycket 

af hvad som här kan synas omotiveradt eller onaturligt, får 

genom förf:ns fängslande stil och lyckliga framställningssätt 

en annan färg, erinrande om fröken Avas konst att gifva sjelfva 

sina nycker ett intagande behag, 

I en senare berättelse "Ernst Stenbergs ungdomsminnen", 

äfven den införd i Ny illustrerad tidning, synes oss förf:n 

mindre lycklig. I stället för det afsigtslösa, oreflekterande, 

för stundens intryck vexlande lif, som »Felix» skildrar med 

hela friheten af någonting sjelfupplefvadt, vill »Ernst Sten

berg» behandla djupgående lifsåsigter, för hvilka han sjelf, 

eller i allt fall förfin, tydligen är helt främmande. Utan att 

vilja klandra försöket, antaga vi att det visat förfin att djupet 

ej är hennes rätta element, och vi hoppas att snart få se henne 

åter dyka upp, för att i solglittret på lifsvågens krusade yta 

framtrolla sina intagande bilder, hvilka icke äro mindre sanna 

derför att de äro glada och lättfotade. 

En annan signatur i Ny illustrerad tidning "Carlot" synes 

oss i sin berättelse "Runa" röja ett visst slägttyck'e med II. 

Särskildt anteckna vi såsom en egenhet i de här nämnda be

rättelserna att båda författarne förlagt den etiska tyngdpunkten 

till en manlig karakter och att båda låtit sina hjeltinnor emot-

taga sin bibehållna ära och hustruliga tro såsom en sleänlc, 

den ene af en ädel mans högre pligttrohet, den andre af en 

blaserad lyckoriddares cynism. 

Till sist vända vi oss till Amanda Kerfstedt, hvars korta 

berättelser onekligen äro de intressantaste och mest betydande 

företeelserna inom vår nyaste novell-litteratur. Det var i den 

sista välredigerade årgången af tidskriften Nu som denna be-



281 

gåfvade författare först utsatte sitt namn under den lilla skizzen 

benämnd "Onkel Göran". 

Arm i arm vandrar på terrassen det unga, nygifta paret, 

omstråladt af eftermiddagssolen; han en vek, rörlig gestalt med 

skälmska ögon och godmodig uppsyn, hon en full och varm, 

intagande qvinnoskepnad med de ömma och kloka ögonen 

fästa på. hans läp par och ungdomens oskuld och skärhet i sina 

drag. Åke berättar om Onkel Göran, de ungas närmaste 

granne: hur han som barn lidelsefullt älskat sin moder, men 

vid femton år öfvergifvits af henne, da hon utan ett ord till 

afsked flytt för att följa en otillåten kärleks lockelse. 

Elisabeth ryser: öfvergifva sina barn — d et är något him

melsskriande, oförlåtligt. An sin man da? spöijei Ake. Ja det 

är en annan sak, menar Elisabeth. Hon hai sett olyckliga äkten

skap. Kärleken är en så ömtålig planta. Mången man kastar i 

hvardagslag undan sm hustrus kärlek och tio i sig sedan kunna 

vinka fram den, alltid sig lik. Men det är icke så. Han kan 

få en stilla, tålig, undergifven hustru, som stickar hans strum

por och lagar hans mat, men blomman som skulle dofta i hans 

hem är vissnad innan han tänkte derpå. »Och förlusten af ett 

älskande hjerta, det är väl ändå den största förlust man kan 

göra i lifvet . . .» Men med ett skämt öfver omöjligheten för 

dem sjelfva att erfara något dylikt återtaga de unga samtalet. 

Den öfvergifne gossen, så berättar Ake, uppgaf i för-

tviflan tron på både Gud och menniskor och bief en i hat 

och synd förhärdad man, hyilken sökt hämnas sitt bittra öde 

genom att förnedra och krossa alla qvinnor, som kommo i 

hans väg. 
Det förfärliga intrycket af denna berättelse skärpes ytter

ligare då en fattig qvinna, som blifvit förjagad med de sina 

från Onkel Görans gods, omtalar huru godsherren sett hennes 

lilla barn, lockadt af stenarne som han kastat i vattnet, springa 

ut i sjön och drunkna, utan att göra ett försök att rädda det. 
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Uppskakad vid skildringen af en sådan åt alla onda mak

ter hemfallen själ, känner Elisabeth sig dock öfvertygad att 

den kärlek, som, förrådd och vänd till hat, dock legat på botten 

af hans sjuka och förvillade hjerta, ännu kunde väckas till lif 

och segra öfver de onda makterna, om blott någon hade mod 

och deltagande nog att väcka den på nytt. Och hvem skulle detta 

lyckas bättre än just henne, Elisabeth, väpnad med den lyck

liga kärlekens orubbliga tro. Bäfvande som för en hemlig 

fara vill Ake hindra henne att sätta en så äfventyrlig plan i 

verket, men öfvertalad ger han sitt bifall och hon beger sig 

till Onkel Göran. Uppträdet mellan dem vilja vi ej försöka 

återgifva, endast nämna, att Elisabeths mission syntes dubbelt 

förfelad, i det hon ej blott finner Onkel Göran oemottaglig för 

alla hennes försök att upptina hans förhärdade h jerta, utan sjelf 

såras af hans hånfulla påstående, att hon snart inom sitt eget 

äktenskap skall kufvas af det ondas öfvermakt; ja, för et t ögon

blick röner Elisabeth till och med intrycket af den demoniska 

makt, som den cyniske mannen är van att göra gällande öfver 

qvinnan. 

Bittert förödmjukad reser sig dock Elisabeth på nyt t, spör

jer hvad som ger honom, den brottslige, rätt att förakta, hän

visar honom till en gudomlig frälsare och tillägger att, i trots 

af allt, hans hjerta gömmer en perla, som han räddas åt lio-

nom sjelf och åt Gud, om han blott vill. 

Hemkommen trycker Elisabeth sig tätt till sin makes b röst 

och spörjer, med minne af Onkel Görans förutsägelse, allvarligt, 

inträngande, om han älskar henne och alltid skall älska henne. 

. Åke svarar med ett lätt skämt. »Han menade väl — det 

var så hans sätt, det visste hon ju. Men, ack hur lycklig hon 

skulle känt sig om han svarat: »Med Guds hjelp skall jag 

älska dig så länge jag andas». Som det nu var, kröp dej öfver 

henne en känsla af outsäglig ensamhet och öfvergifvenhet.» 

Under tiden söker Onkel Göran förgäfves afskaka intryc-
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ket af Elisabeths sista ord. Mot sin vilja tvingas han af dem 

att se sitt lif i en ny dager, att genast rensa det från något 

af dess ogräs och bereda sig, om ej att göra något godt, åt

minstone att göra mindre ondt. Som en oförtjent belöning 

derför hör han ännu samma afton första gången uttalas öfver 

sig en uppriktig välsignelse och får del af den ångestfulla af-

skedshelsning, hans moder lemnat honom, men som hans egen 

hårdhet förhållit honom. Elisabeth hade blott skenbart miss

lyckats; och när morgonen grydde och solen gick upp öfver 

ond och god, var det som hade hela skapelsen uppstämt Jakobs 

kämpaqväde: »Jag släpper dig icke med mindre du välsig

nar mig !» 

Så långt Onkel Göran. »Det är för mycket stoff», förkla

rade den kritiske läsaren, »innehållet spränger formen — förfin 

har ej förstått jemnvigtens fordringar — der är ju hvarken 

början eller slut» . . . kort sagdt, det var mycket lätt att klan

dra Onkel Göran, men att glömma honom befanns omöjligt. 

För vår egen del funno vi den korta, inom några få blad 

sammanpressade skildringen så fängslande, att vi vid läsningen 

deraf knappast tänkte på om den i formelt afseende hade nå

gra brister eller ej. Blott ett enda missgrepp slog oss, och 

det på ett område, der förfin eljest visar en så sund uppfatt

ning, en så säker takt. Yi älska nämligen att tro det vara 

omöjligt för en ung, af den första kärlekens sällhet uppfyld 

hustru att, om också blott för ett ögonblick, erfara intrycket 

af den demoniska makt, som Onkel Göran vill göra gällande 

mot Elisabeth. En alldeles outvecklad men omedvetet sinlig 

natur hade möjligen, om också ren, ej kunnat värja sig för ett 

dylikt intryck — ehuru vi äro obenägna att medgifva ens detta; 

men en ädel qvinna, med hela sin varelse i lycklig kärlek 

fästad vid sin make — omöjligt! En sådan makt eger ej sin

nena öfver anden, den lägre driften öfver den högre. Med 

en protest mot denna enda punkt i berättelsen helsade vi 
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"Onlcel Göran" såsom det bästa och löftesrikaste alster af svensk 

prosadikt, vi pä långliga tider haft att glädja oss ät. 

Snart gaf oss förf:n tillfälle att närmare pröfva vårt omdöme, 

i det hon i sista häftet af Nu utsände en annan liten skizz, 

"Från fattigstugan". Berättelsen börjar med ett friskt och lifligt 

skildradt uppträde mellan den rike bondsonen Erik och den fjor-

tonåriga Trine, hittebarnet, som upptagits i fattigstugan och 

fostrats bland dess hjon som en ros bland tistlar, tills hon i sin 

ordning blifvit de gamlas vårdare och fredsmäklare. Erik skall 

begifva sig till landtbruksskolan på tre hela år, för att, som 

hans mor menar, bli herre, men deraf, förklarar Erik, blir in

genting; han vill vara och förblifva bonde, en tanke, som är 

den enda 'trösten för Trine i sorgen öfver skilsmessan. 

De tre åren förgå, och nu följer ett uppträde mellan »Mor 

Sanna», Eriks moder, och den nu fullvuxna Trine. Skarpt 

tillfrågad om hon ej plägat skrifva till Erik, svarar Trine att 

det varit hennes enda glädje under de tre åren. 

Men moderns glädje, förklarar mor Sanna, har Erik varit 

allt se'n han föddes, och hon har ingen tanke haft för någon 

annan än honom. 

Ja, det kan Trine så godt förstå. 

Mor Sanna har arbetat och sträfvat, säger hon, bara för 

att han måtte bli rik och hedrad och ansedd. 

»Och lycklig?» frågar Trine sakta — 

Ja, det förstås, menar mor Sanna och upplyser Trine väl

villigt om att anseendet är just lyckan, något som Trine natur

ligtvis ej kan begripa, efter som hon sjelf aldrig haft något. 

Trine menar, att inor Sanna nog tänkt få en smula med 

sjelf af det anseendet, hvaremot Trine, då hon tänker på Erik 

och hans lycka, glömmer alldeles bort sig sjelf. 

Mor Sanna tar fasta på det ordet och ber Trine visa denna 

sin kärlek genom att afstå från Erik, då hon väl kunde veta hvil-

ken skam det vore för Erik att hemta sig hustru från fattigstugan. 
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Hennes heder är så god som lians, invänder Trine stolt, 

men sänker hufvudet i blygselns ångest då mor Sanna fortfar 

att bevisa henne hur ingen vet hvad skamfläck, som kan låda vid 

hennes okända börd och hvilken usling, som en dag kan komma 

och lägga beslag på henne som sin dotter. För öfrigt fordrar 

mor Sanna inte för inte. Trine skall bli rikt lönad. 

»Köpas kan jag icke», inföll Trine med en egen blick, 

och då mor Sanna började tala om en lin och rik brud, som 

hon utsett åt sin son, och bevekligt bad Irine icke gå emel

lan, vände flickan henne ryggen med ett bittert leende, gick 

långsamt tillbaka till sin skrubb i fattigstugan och kämpade 

der en hård kamp med sitt eget hjerta. Kommer så midsom

mardansen och första mötet mellan Inne och K rik, hans frå

gor, hennes tystnad, bruten blott af en vild antydan att »en 

kan ändra sinn'», och derefter en ännu värre misstanke, köld 

och skilsmessa. Trine beslutar att lemna fattighuset och draga 

ut i vida verlden att söka sin lycka. Men hvem skulle då taga 

vård om hennes vänner i fattigstugan? Munter och Malmqvisten, 

blinda Stina och Dundran och Puckel-Kan och Pok-Andeis, 

alla råka de i formligt uppror vid blotta tanken att Trine skulle 

öfvergifva dem, och saken ommtetgöres också af i ok-Andeis 

anmärkning att »blott den Gud älskar lyckan får.» 

Trine stannar således hos sina vänner och Erik hos sin 

mor. Det är julafton. Allt är festligt i mor Sannas gård utom 

sonens sinne, hvilket är mörkt och ödsligt som hans kammare. 

Förgäfves upprepar modren sina alltid fåfänga försök att mun

tra honom. Först då hon, på hans plötsliga fråga om hon hört 

något ondt talas om Trine, sanningsenligt bekänner att icke 

det svartaste förtal kunnat hviska ett ondt ord om henne — 

först då ljusnar han upp, förklarar det vara den bästa julgåf-

van och lofvar att bekämpa sorgen öfver att hon ändrat sinn' 

mot honom, blott han först kommer långt från hemmet. Mor 

Sanna rycker till, vill slå bort hans griller och talar om jul-
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gröten, som väntar; men Erik menar att hon redan gifVit 

honom den bästa julgåfva han kunde få. 

»Mann' tro det», sade mor Sanna fundersamt. Tio minu

ter senare satt hon i skrindan, for med klingande fart öfver 

snön till fattigstugan, steg in i salen, der Trine delade jul

maten åt sina skyddslingar, tog flickan i sina starka armar, 

satte henne i slädfällen vid sin sida, menande att hon skulle 

äta julgröten på annat håll den qvällen, och for så tillbaka 

med Trine öfver den glittrande snövägen, medan skrynkliga 

ansigten trängdes i fattigstugufönstren och Tok-Anders och 

Munter föllo i gapskratt allt medan tårarne droppade ned i 

deras tofviga skägg. 

Hemkommen spörjer mor Sanna sonen, om hon ej nu fun

nit en ännu bättre julgåfVa åt honom, sätter Trine vid sin 

sida och förkunnar för folket, att om några veckor skall Trine 

vara husmor på gården. "Ty ingen ska hunna säga att när 

mor Sanna gör något, hon gör det lara till hälften". 

Här kunde nu sagan ha slutat. Men annorlunda tänkte 

författaren. Två år ha gått i oblandad lycka och frid. Vid 

den flammande köksspiseln sysslar mor Sanna. I kökstaket 

hänga kläder till torkning, bland dem små barnskjortor och 

strumpor. Novemberstormen hviner och mor Sanna hör knap

past stegen af den mörka, lutande gestalt, som stapplar inom 

dörren och sjunker ned på en stol. En blick på den okända, 

som var uselt klädd och hade blott en känga, sade henne att 

det var en tiggerska. Men mor Sanna är mildt stämd och in

leder samtalet med en klagan öfver det hårda vädret. »Det 

skadar inte den, som hunnit dit han ämnar sig», svaraf tig-

gerskan. Mor Sanna studsar, och när den erbjudna smör

gåsen afvisas med förklaringen att det icke var af henne den 

objudna gästen ville taga första biten — då genomilas den stolta 

qvinnan af en fasansfull misstanke. Den befans riktig. Tig-

gerskan, tattarkäringen med sko blott på ena foten, var Tri-
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nes mor! ! Hennes öde var snart förtälj dt. Mannen hade dött. 

Barnet hade hon födt i vanmakt. Man hade sagt att det var 

dödfödt, men hon visste af moderssvedan i hjertat att det icke 

var sant. På dödsbädden bekände han som lagt ut barnet, 

och nu hade hon vandrat hundratals mil för att få se sitt barn 

innan hon dog. 

Mor Sanna blir nu den tiggande. »Var barmhertig, tänk' 

på dem och på oss alla! Med anseendet borta, hvart tror ni 

lyckan tar vägen? Haf förbarmande!» 

Tiggerskan vidhåller stelt sin fordran att få se sitt barn. 

Mor Sanna visar på gluggen i dörren. Tiggerskan står 

länge, länge lutad mot glaset, stirrande in i den upplysta, väl

försedda stugan, der Trine sitter vid elden med sitt barn på 

knäet och Erik står böjd öfver dem bada. En frossa skakar 

då och då tiggerskans kropp, men när hon varsamt lyfter pan

nan från glasrutan sitta stora svettdropar qvar derpå. — Ett 

ögonblick står hon framför spiseln, sträcker sina utmerglade 

händer fram emot elden, öppnar derefter sakta dörren och gar. 

Här kunde sagan också slutat, men ännu har berättaren 

något att tillägga. 
Sedan mor Sanna sett tiggerskan försvinna i snötöcknet, 

ville hon återtaga sina sysslor, men såg allt som genom en 

dimma. Hon hörde drömmande folket komma in till qvälls-

varden, hörde barnflickan, som tog ned kläderna från strecket, 

leta efter lillans ena strumpa — hon visste så väl att båda 

hängt bredvid hvarandra . . . Det var så underligt alltsam

mans, att mor Sanna måste skaka på sig och gå in till barnen. 

Men lika underligt var det här. Trine berättade att sen hon 

sjelf vardt mor hade hon begynt tänka på sin egen mor; men 

så mente hon skämtande, att Erik kunde ha nog af ett fattig-

stuguhjon, och Erik skämtade tillbaka, att rådde han med ett 

skulle han nog rå med två. Och när mor Sanna mumlade 

något om skam och vanära, så tystade Erik henne vänligt och 
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mente att det var ej så farligt som det lät. I värsta fall voro 

väl hans heder god nog för att räcka till att skyla öfver en 

bit för en ann' också; skulle Trines mor en gång komma, ville 

han hålla festedag för henne på hela gården, och hvad mor 

Sanna beträffar, så visste ju alla att »hvad hon gör det gör 

hon icke till hälften». 

Nej, det blef för underligt. Mor Sanna steg upp och 

lemnade de unga. Men qvällen ville aldrig ta slut, och det 

var natt innan mor Sanna kunde obemärkt smyga sig ut. 

Snön hade upphört att falla och skarp frost hade inträdt. Må

nen sken och en bitande vind jagade slitna skyar öfver hans 

klara anlete. Mor Sanna följde lätt spåren i snön — en känga 

och en bar fot — ett och annat steg blodigt. Ut öfver heden 

ledde spåret till det gamla skjulet. Der låg den hon sökte, 

sofvande med hufvudet uppåtvändt, ansigtet ytterligt blekt och 

en liten barnstrumpa tryckt mot det halfnakna bröstet. Mor 

Sanna kände igen strumpan och den bevekte henne mer än 

allt annat. Ilon böjde sig nästan med ömhet ned för a tt väcka 

den sofvande. Det var för sent. Trines mor var död. 

När allt kom omkring hade mor Sanna ändå gjort blott 

till hälften hvad hon gjort. 

Med dessa korta antydningar af innehållet i de båda be

rättelserna hafva vi velat gifva läsaren tillfälle att bedöma den 

begåfvade förfin äfven från andra sidor än de, som framträda 

i de båda intagande noveller, med hvilka hon riktat vår tid

skrift och till hvilka vi få glädjen lägga ännu ett par skizzer 

i vårt nästa häfte. 

Vill man med ett par ord beteckna granddraget i Amanda 

Kerfstedts skriftställarskap, skulle man kunna göra det med 

ett uttryck alldeles motsatt det, hvarmed Ernst Beckman stämp

lat Björnsons Magnhild: här saknas nämligen aldrig samvete. 
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De finnas till ocli med, hvilka tycka att förfin ger dem allt

för mycket till lifs af denna, ej alltid smakliga ingrediens. Vi 

dela ej denna uppfattning. Med ett skarpt öga för skugg

sidorna i lifvet och menniskonaturen förenar Amanda Kerf-

stedt en fast tro på ljusets slutliga seger, och denna hennes 

lifsäskådning påtvingas icke läsaren i predikoform utanför be

rättelsens gäng, utan framgår som det naturliga resultatet af 

de karakterer och förhållanden hon skildrar. Kort sagdt: hon 

förnedrar lika litet dikten till ett blott verktyg i samvetets 

tjenst, som hon förverkar samvetets rätt att äfven inom dikten, 

direkt eller indirekt, fälla sin dom, »anklagande eller ursa-

kande». Det är sant, läsningen af hennes lifsbilder lemnar 

ofta ett sting af plågsam ovisshet, ett spörsmål af art att 

aldrig fullt kunna tystas: »Var Onkel Göran det fattiga b ar-

nets mördare?» »Skall mor Sanna kunna frikännas från att ha 

dödat Trines mor?» »Kunde Elisabeth, kunde Margareta fort

fara att älska?» Detta är måhända ett brott mot konstens lagar. 

Men mot lifvets? Knappast. Måhända är det dock detta som 

kommer en och annan hyper-estetisk läsare att med ett kändt 

uttryck från andra sidan sundet klaga: »Him er saa uhyre 

moralsk !» 

Till de framstående egenskaperna hos Amanda. Kerfstedt 

räkna vi för öfrigt den lefvande medkänslan för allt som älskar 

och lider, hvilket ger intryck af att det man läser är ej 

blott skrifvet utan upplefvadt; förmågan att med några få djupa 

grepp eller fina vändningar åskådliggöra en situation, en konflikt 

eller en karakter, samt en lätt och lekande, ofta humoristisk be

handling af detaljen. Man kunde önska att det ljusare ele

mentet någon gång finge öfvervigten, att den sällsynta för

mågan att tolka också det glada i lifvet, som förfin onekligen 

eger, toges mera i anspråk. Men hvad än Amanda Kerfstedt 

skildrar, så är hon sann. Man känner, att bakom dikten stål

en personlighet, och i detta faktum ligger kanske just nyckeln 
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till de sympatier, hon redan vunnit och säkert framgent skall 

i allt högre mån tillvinna sig af den svenska prosadiktens 

vänner. 

V i hafva härmed slutat vår korta öfversigt. Om den också 

ej framstält vår nyaste novell-litteratur i någon lysande dager, 

har den dock visat, att hon rör sig med i allmänhet goda och 

redbara krafter, af hvilka några frambragt stycken af verklig skön

het och varaktigt värde. Men den har ock derjemte visat, att 

denna vackra och betydelsefulla diktart för närvarande hos oss 

idkas så att säga blott på försök, i form af korta skizzartade 

skildringar, spridda här och der inom den periodiska pressen 

och ofta afstannande lika oväntadt som. de framträdt, medan de 

få djerfvare försöken att skapa en längre, genomförd roman, 

ej utfallit lyckligt. Vi hafva sett, att hoppet om en bättre och 

rikare framtid för den svenska prosadikten hvilar på några få 

utvalda, och vi sluta här med en varm önskan, att det måtte 

förunnas dessa få kraft och mod att förverkliga detsamma. 

33, Nytt på vår bokhylla. 

Mary Carpenter. Af Rosalie Olivecrona. För några år 

sedan anmälde vi en i England under titeln "Facta non 

verba" utkommen bok, innehållande en samling biografier 

öfver ett antal engelska qvinnor, som utmärkt sig genom 

storartad verksamhet vid den praktiska lösningen af sociala 

och välgörenhetsfrågor. Boken föranleddes af det katolska 

partiets påstående, att endast inom dess kyrka kunde qvin-

norna utöfva den välgörenhet, deras och samhällets lycka 

kräfde, och dess hufvudsyfte var att genom exempel bevisa, 

det ej blott katolska utan äfven protestantiska qvinnor ega till

fälle att i stort verka för sina medmenniskors bästa, samt att 

den större individuela frihet, protestantiska qvinnor åtnjuta, 
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skänker åt deras verksamhet större lämplighet för stun

dens kraf och ändamålsenligare användning af befintliga hjelp-

medel. 
Bland biografierna i denna bok förekom äfven en teck

ning af den nu bortgångna Miss Mary Carpenters lif och verk

samhet. Eedan förut hade dock våra läsare fått göra bekant

skap med denna beundransvärda qvinnas ingripande verksam

het genom den biografiska uppsats, som under titel Mary Car

penter och hennes verksamhet finnes införd i första och andra 

häftena af denna tidskrift för 1872. Denna fängslande lefnads-

teckning har nu, ytterligare utarbetad och fullständigad, blifvit 

i bokform utgifven och innehåller jemte skildringen af Mary 

Carpenters reformatoriska verksamhet i hemlandet, hennes tre 

första resor till Indien samt hennes i det offentliga lifvet in

gripande verksamhet till och med året 1870, äfven en fullstän

dig redogörelse för hennes lif och verksamhet från denna tid 

till hennes död. Förfin omnämner äfven de offentliga gärder 

af tacksamhet och saknad, som egnats hennes minne, samt 

gifver slutligen en karakteristik af hennes ädla personlighet, 

belyst af ett par utdrag ur hennes »Voices of spirits, en sam

ling poesier, som hon utgifvit för enskild spridning. Arbetets 

förf. har haft förmånen af Miss Carpenters personliga bekant

skap, och skildringen af hennes lifsgerning erhåller derigenom 

större lif och objektivitet. Bokens ädla, lärorika och tidsmå

lande innehåll samt flärdlösa men dock varma framställnings

sätt göra den till värdigt föremål för allmänhetens uppmärk

samhet. Den borde icke saknas i någon bildad qvinnas bok

samling, och när mödrarne vid jultiden stå tveksamma i valet 

af passande läsning för sina uppväxta döttrar, önska vi, att de 

må stanna vid denna. 
Då största delen af bokens innehåll redan varit synlig i 

denna tidskrift, anse vi det öfverflödigt att vidare redogöra 

för detsamma och tillägga blott, att Mary Carpenters lif och 

Tidskrift för Iiemmet. 20:de arg. 5:e häftet. 19 
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verksamhet utgöra en värdig motbild till Elisabeth Fry's m. fl. 

andra engelska qvinnors beundransvärda lifsdåd samt bildar i 

den sociala utvecklingens historia en ljuspunkt, vid hvilken 

blicken gerna hvilar och hjertat hviskar: 

Lives of great men all remind us 

We can make our lives sublime, 

And, departing, leave behind us 

Footprints on the sands of time. 

Footprints, that perhaps another, 

Sailing o'er lifes solemn main, 

A forlorn and shipwrecked brother, 

Seeing, shall take heart again. 

— Professor H. Abelins förträffliga afhandling "Om vården 

af barn under de första lefnadsåren" har utkommit i ny upp

laga och torde göra sig allt mer oumbärlig som rådgifvare för 

mödrar och barnvårdare, likasom den skall förblifva af stort 

intresse äfven för alla andra som vilja känna de första vilko-

ren för en sund utveckling af menniskans fysiska organer. 

Blomstermissionen i England af E. G. K. är en intagande 

redogörelse för det vackra företaget att genom utdelande af 

blommor förljufva och förbättra tillvaron i fängelser, sjukhus 

m. m. hvilken vi anbefalla som särdeles passande till gâfva ät 

den ungdom, i hvars sinne man vill väcka tanken på det myckna 

som kan uträttas med ringa ting, då viljan är god. Boken 

passar så mycket bättre härtill som den innehåller några upp

gifter om en börjande »blomstermission» äfven här i Sverige. 

Olympen. Hellenernas och Romarnes mytologi af Petis-

cus, bearbetad af Dahl, 2:dra upplagan, anbefalles såsom en 

underhållande och med rika illustrationer försedd läsebok för 

den uppväxande ungdomen. 

i 
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— C. G. Morêns engelska läsebok för begynnare anses 

vara en god skolbok, väl värd en vidsträckt användning. 

— Bidrag till Nya elementarskolans historia af d:r G. Sjö

berg, hvaraf första delen 1828—1848 utkommit, lofvar att blifva 

ett stycke kulturhistoria af stort värde, hvartill den bifogade 

förteckningen öfver lärare och lärjungar vid skolan 1828—78, 

upprättad af d:r Östrand och försedd med biografiska uppgifter, 

sluter sig som en intressant illustration. Arbetet har som be

kant utgifvits med anledning af Nya elementarskolans nyligen 

firade femtio års minnesfest. 

— Af den senaste novell-litteraturen i öfversättning an

befalla vi Henri Grévilles underhållande och al ltid rena berät

telser och I. Habbertons mera originella och ofta i munter 

stämning skrifna, samt framför allt Bismarks älsklingsförfattare, 

Alphonse Daudet s förträffliga "Skisser och studier'''' såsom en 

både god och angenäm läsning på lediga stunder för så väl 

yngre som ock äldre. 

— F. Godets Bibliska studier, öfversatta af Neander, hop

pas vi framdeles genom en sakkunnig person få granska, i 

samband med andra arbeten på beslägtade områden, och hän

visa nu blott till hans studie öfver »Höga visan» såsom något 

af det bästa vi läst öfver detta ämne. 

34. Dramatisk konst 1877—78. 

I. Kunglige teatrarne. 

Den 27:de oktober i fjol var Dramatiska teatern färdig med sitt 
första nya stycke för det senast gångna spelåret. Var det en nyhet 
för teatern, var det det emellertid ieke för den del af allmänhe
ten, som varit van att följa med, hvad den nordiska diktningen 
alstrat som mest storslaget under de senaste årtiondena. Ibsens 
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väldiga sorgspel »Fru Inger til Östråt» hade nämligen redan mer än 
tjugo är varit tillgängligt i tryck, innan det kom att på ett värdigt 
sätt föreställas i var hufvudstad. Henrik Ibsen fick länge nöja sig 
med att på vår första skådebana vara företrädd ensamt af komedien 
»De unges förbund», hvilken, huru odeladt erkännande man än måste 
gifva dess mönstergilla planläggning och det mästerligt qvieka re
plikskiftet deri, dock näppeligen torde komma att räknas med bland 
de stycken, till livilka i en framtid hänsyn först kommer att tagas, 
dä domen fälles öfver den norske skalden som skådespelsförfattare. 
Slutligen kom man sig emellertid för ett par år sedan före med att 
upptaga »Hsermendene på Helgeland», och under senaste spelåret 
hade förhållandena ändrat sig ända derhän, att Ibsens namn obe
stridligen var det mest betydande på hela spellistan, i det »Fru Inger 
till Ostråt» och »Samhällets pelare» sammanlagdt gåfvos 53 gånger, 
det sist nämnda stycket ensamt mer än dubbelt så många gånger som 
något annat stycke under samrna spelår. 

Alstren af Ibsens tidigare verksamhet som skådespelsförfattare, 
bland hvilka man ju äfven har att räkna »Fru Inger til Östråt», 
hafva visserligen icke i sig något lockande för dem, som främst älska 
salongspoesi och känslosamma familj-idyller, och må hända låg deri 
en orsak till att man så länge drog sig för att uppföra någoHiland 
dem. De stamma alla hän från den känsloriktning hos skalden, i hvil
ken han, som vi redan förut en gång här påpekat, med ädel ung
domlig vrede nästan kunde sägas söka s triden för s tridens egen skull. 
Då skydde han icke ens att måla de vildaste lidelser, endast deras 
utbrott ledde till stordåd, som kunde ställas till helsosam motsättning 
mot en försoffad samtids veklighet. Detta gick till och med så långt, 
att man, da man nu betraktar de personligheter, han vid denna tid 
skapat, nästan tycker sig höra dem alla bekänna s in brottslighet med 
samma ord, som i »Gildet på Solhoug» ljuder från Margits läppar, 
då vid Gudmunds återkomst tanken på att rödja ur vägen den svage 
maken först uppstår hos henne: 

»Hvad for en fristende, koglende magt 
Er der dog ikke i synden lagt! 
Mig tykkes den lykke vin der i priis, 

Som maa kjöbes med blod, med min sjsels forliis». 

I dessa ord tolkar denna djupt olyckliga qvinna, hvad som rör 
sig i hennes själs innersta, och samma vilda trängtan till lidelsernas 
fullbordande i handling tycker man sig äfven förnimma hos nästan 
alla skaldens handlande personér från denna tid. Ofta händer det 
härvid, att då Ibsen vill måla brottet och visa, hurusom till och med 
i det kan finnas den storslagenhet, efter hvilken han förgäfves söker 
hos sin samtid, och betingelser icke finnas för handen att kunna 
låta brottsligheten tänkas framgå ur personernas eget inre, han då 
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länkar händelserna omkring dem så, att  dessa drifva dem til l  brott .  
Denna Inger Ott isdotter t .  ex.,  hvad brott  har väl hon från början 
begått? Icke kunde väl det vara någon til lräcklig orsak för att  be
lasta henne med det svåraste straff,  att  hon, som skalden i  sin fria 
historiska sammanställning låter henne göra, i  ungdomen hängifver 
sig åt en kärlek, hvars styrka och oföränderliga allvar visar sig ända 
in i  hennes ålderdom? Men händelserna komma och drifva henne 
som maka i  armarne på en man, som aldrig i  kärleken kan blifva 
hennes, hvarefter följderna af hennes första förbindelse träda fram och 
komma henne att  glömma de eder,  hon en gång svor för sit t  fäder
neslands r äddning. På detta sätt  hopar hon sedan brott  på brott ,  t i l l  
dess hon slutligen står färdig att  offra alla sina andra barns lycka, 
l if ,  ja t i l l  och med heder,  jemte sin egen stolthet.  Då kommer straffet,  
t i l l intetgörande henne sjelf med hennes onda anslag, i  det udden af 
dessa vändes mot den, hon högst af all t  älskar,  och för hvilkens 
skull  hon just.  begått  alla dessa brott .  

Frånsedt nu det demoniska i  denna fabel,  måste man medgifva, 
att  det näppeligen torde behöfvas mera för att  skapa en verkligt dra
matisk konflikt,  och en sådan får äfven Ibsen fram här,  desto mera 
öfverväldigande, som den verkar i  en ti l l  det yttersta sammanträngd 
form, så att  hela den tid,  sjelfva handlingen i  stycket anses kräfva, 
ungefär sammanfaller med den, åskådaren behöfver för att  se det;  
hela det skakande dramat föreställes spelas ut i  ett  sammanhang och 
på endast några få t immar. Detta är naturligtvis en stor förtjenst 
hos stycket,  men det är icke dess enda, om också dess största.  En 
annan är t .  ex. det mästerliga sätt ,  hvarpå det så plötsligt upp
komna kärleksförhållandet mellan Eline och riddaren Nils Lykke mo
tiveras och skildras,  en annan åter den så fullständigt genomförda 
sammanlänkningen af samtliga hufvudpersonernas öden, en samman
länkning, som å ena sidan, just derigenom att  man har att  söka dess 
ursprung til l  baka i  t iden, gör,  att  de alla vid styckets början stå i  
ett  visst  nära förhål lande ti l l  hvarandra, äfven om de aldrig sett  
hvarandra förr,  och å andra sidan verkar,  att  de alla indragas i  upp

lösningen, om de också icke alla gå under i  den. 
I  fråga om återgifvandet af detta stycke på vår kungliga skåde

bana, får det verkligen anses lyckligt för henne, at t  hon för utföran
det af en rol af så mycken lidelsefullhet och på samma gång så myc
ken öfverlägsen s torslagenhet har att  li ta ti l l  e n s ådan förmåga som fru 
Hwassers.  För sådana i  breda drag utmejslade karaktärer passar just 
det spelsätt ,  denna skådespelerska ti l legnat sig för stora historiska 
roler.  Med förmågan att  gifva en verkligt nobel hållning åt rolen i  
dess helhet förenar hon äfven den af att  låta de mest skilda känslo
yttringar omedelbart  efter hvarandra få sina naturligaste uttryck. Så 
här t .  ex. de lössläpta vilda passionerna i  vansinnighetsscenerna i  
femte akten, återgilna med en fasaväckande sanning strax efter en 

scen af så mvcken rörande känslofullhet som den i f jerde akten, der 
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ader som verkligen älskar henne med faderskärlekens hela' värme 
"tt skanka henne den lycka, hon åtrår, utan han tvärt orn Z2 
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döma sig sjelf till tystnad för alltid, så att hon aldrig ens får veta, 
att lian är hennes fader. Som man ser, har författaren i sjelfva ver
ket här sökt skipa ett slags rättvisa, och om det också, ur den obe
tingade laglydnadens synpunkt sedt, kan göras gällande, att straffet 
är väl lindrigt i förhållande till det brott, som här föreligger, så 
länder det dock â andra sidan stycket och dess författare till för-
tjenst., att straffet äfven till sin form framgår som en nära följd af 
brottet. Att stycket likväl icke hos oss kunde tillvinna sig några 
långvarigare sympatier, kom sig väl mest deraf, att det rörde sig på 
ett område, som hittills bland oss lyckligtvis icke behöft så ohöljdt 
behandlas, på samma gång det saknade de rent tekniska förtjenster, 
hvilka dock förmådde göra Sardous komedi för oss njutbar. 

Båda dessa stycken utfördes på kunglige teatrarne af deras för
nämsta förmågor i detta fack. Herr Sundberg som den gamle mar
kisen i »Ferréol» och den en gång brottslige fadren, grefve de Noija, 
i »Christiane» visade i båda dessa roler tydligt, hurusom den half-
sekellånga verksamhet i konstens tjenst, hvilken han just firade vid 
första uppförandet af det sist nämnda stycket, icke slappat hans fina 
intelligens som skådespelare, under det han ända in i det senaste 
skedet af de n samma vetat bevara denna innerliga älskvärdhet, som redan 
vid början, af hans konstnärsbana satte honom så högt i allmänhetens 
ynnest. Fröken Fanny Åberg, som i »Ferréol» innehade m arkisinnan 
Boismartels rol, tycktes här liksom i en och annan af hennes före
gående roler visa, att hos henne finnes mycket som kan utvecklas 
och göra henne till en god skådespelerska, hvilket helt säkert äfven 
skall ske, om hon ännu någon tid får draga fördel af en lika god 
ledning som den, hvilken förberedde henne till hennes första debut 
i »En liten förmyndare». I »Christiane» spelade fröken Åberg titel-
rolen, och äfven detta med god framgång. I detta sist nämnda stycke, 
der för öfrigt spelet på alla händer var egnadt att ingifva de bästa 
föreställningar om det sätt, hvarpå man vid vår första skådeplats för 
närvarande förmår återgifva den fina komedien, framstod vidare herr 
Theo-erström med ett synnerligen vårdadt utförande af banki ren Mau-
brays, den bedragne äkta mannens, rol och vidare på samma sätt nästan 
äfven samtlige de öfrige uppträdande, herrar Törnquist, Hedin och 
Hartman, fru Tammelin och fröken Frankenfeldt. 

En tredje sedemålning af icke mindre märkligt slag än de båda 
nu nämnda följde icke lång tid efter dessa, vid det man upptog 
Paolo Ferraris femaktsskâdespel »Sj elfinordet», en sällsynt gäst på 
våra teatrars tiljor, ett italienskt skådespel i omedelbar öfversättning 
till svenskan. Vid sidan om de allt flere gröfre brott, som nu mera 
begås särskildt i de tätare befolkade stora städerna på fastlandet, har 
man sett huru äfven sjelfmordens antal vuxit i en allt mera oro
väckande' grad. Båda dessa sorgliga företeelser torde svårligen s tå att 
afhjelpa genom yttre medel, men hvad man dock tiott sig finna, ä i, att 
den allmänna 'sjuklighet i tidslynnet, hvaraf de äro följder, rent af 
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annan vore icke följdriktigt tänkbar. Sångaren, som ingenting brutit,  
kan blifva lycklig med sin sångmö, under det hon, som felat genom 
sitt gäckeri med hans känslor, far lida det straff, hon sjelf dragit 
öfver sig. Innan professor Molbeck tog sig före att behandla Am
brosius Stub, den danske trubaduren från förra hälften af sjutton-
hundratalet, hade han dertill gjort två förstudier, af hvilka båda detta 
skådespel nästan kan sägas vara en förening. Han hade skrifvit 
»Dante», ett sorgspel, deri han också behandlat en skalds r omantiska 
lefnadsbana, och han hade diktat »llenteskriveren», en studie i Hol-
bergs stil,  liksom alla de scener i hans nu i fråga varande stycke, 
hvilka egentligen kunna sägas gifva det dess lokal- och tidsfärg. Att 
han lyckats i  studierna efter sin store föregångare lika väl, som han 
gjort det i  fråga om styckets allmänt poetiska delar, det hafva hans 
egne landsmän, hvilka väl i  detta afseende måste erkännas som de 
mest berättigade domrarne, enstämmigt erkänt, och man behöfver f ör 
att instämma i samma omdöme endast påminna sig sådana figurer 
som hans Peder klockare eller kapten von Reinsberg, eller en sådan 
scen som gillescenen i fjerde akten. Men icke nog med detta finna 
vi äfven i »Ambrosius» verkliga små mästerstycken efter f ullt modern 
måttstock, som t. ex. scenen i tredje akten mellan hufvudpersonen 
och Abigael, Ambrosius' första uppträdande i  första akten och hans 
bortgång vid styckets slut m. fl.  De rent lyriska förtjensterna äro 
emellertid de öfvervägande i stycket, och må hända ligger en af dess 
största svagheter just deri, att hela summan af denna lyrik hopats 
omkring hufvudpersonen ensam, med undantag af det lilla, som kom
mit att falla till  det temligen löst skizzerade förhållandet mellan kam
marjungfrun Bodil och Hans Lauritsen. Att uppbära titelrolen utan 
att sjunka ned i en öfverdrifven känslosamhet måste således, äfven 
med erkännande af det understöd, härutinnan kan sägas erbjudas 
af de i ett och annat moment förherskande mera gladlynt friska 
känsloyttringarna, betecknas som en ieke ringa förtjenst hos skåde
spelaren, och helt säkert var det också just detta som utgjorde herr 
Hartmans förnämsta styrka i hans spel soin Ambrosius. Vid sidan 
om honom var det fröken G. Åberg, som tog priset som den stolta 
adelsjungfrun Abigael, i  hvilken rol hela hennes öfverlägsna begåfning 
för det finare konversationsstycket lika väl som hennes förmåga af en 
sann karaktäristik kom t i l l  sin fulla rätt.  Utom dessa båda var det 
äfven flere bland de öfrige uppträdande, som kunde sägas väsentli
gen medverka till  styckets framgång, s å fru Almlöf som geheimerådin-
nan herr Thegerström som baronen och herr Norrby som Peder 
klockare jemte hela raden af de öfrige medspelande, som hvar i  sin 

stad gjorde det bästa, som gerna göras kunde. 
Utom dessa nu nämnda stycken samt Ibsens »Samhällets pelaren, 

som vi här redan en gång utförligt omnämnt, bjöd den kungliga t al
scenen under senast gångna spelaret endast pa ett annat nytt pro

gram, bestående af tre småsfycken. Två af dessa voro af svenske 
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författare, de enda original, sotn under spelåret upptogos på denna 
seen, men sorgligt att tillstå kunde intetdera af dem anses vara af 
någon sadan fortjenst, att vår dramatiska diktning dermed oj0rt nå
gon vinst. Visserligen har herr Björlins »Hertigen» kommittill upp-

ürg°fn/ang/ Under  d6t  nU bÖrjade  sPelâre t '  mei1 båda 
dock ,af  d

0
en efemera natur, att de, efter att hafva varit gifna 

sex eller sju ganger, nu väl få anses såsom alldeles försvunna från 
spellistan. Hvad som från början dömde dessa stycken till förgän
gelsen var val i främsta rummet deras fullkomliga innehållslöshet, 

fel,  ̂ som nu mera torde vara omöjligt att öfverskyla, äfven om 
man såsom forhallandet var i komedien »Nej eller ja», söker hielpa 
sig fram med en tendens, som hemtats från en praktisk politisk fråga 
foi dagen. Ett förtjusande litet stycke var deremot det tredje i o rd
ningen på samma program, den från franskan öfversatta e naktskome-
dien »Berezinas ros»,^ hvilken äfven vunnit rättvist erkännande, som 
synts af det antal gariger den redan kunnat uppföras. Härtill har 

stvMcJ till0 I , mi.n8V,bAdr
f
a? i t

I
det  UtMärkta  ubörande som kommit 

stycket tili del sarskildt från herr Sundberg som öfverste Sequeville 
och fioken Hodell som Julie. Denna helt unga skådespelerska tyckes 
så val i denna rol som vid utförandet af P uek i » En midsommarnatts-
dröm» m. fl. andra roler, hvilka under senare tiden varit henne anför
trodda visa, att hon verkligen kan hafva en framtid för sig, sedan 

of vf, j111 '  losa  S1S f rån  den konstlade naivetet. som syntes henne 
påtryckt vid hennes debut som Agnes i »Fruntimmersskolan», och 
som, egande flere väsentliga drag lika med t. ex. fröken F. Åbero-s 
spel som Jolantha i »Kung Kenés dotter», nästan kunde komma en 

af ingenue" ^ dB " tgât t  ^ Samma fabr ik  för  fo™ande 

De dramatiska föreställningarna på Stora teatern hafva icke un
der det senaste spelåret erbjudit något af synnerligen framstående 
in ti esse, om man undantager det glädjande förhållandet, att Shak-
speares »En midsommarnattsdröm» verkligen kom till utförande det 
högsta antalet gånger af alla der under året gifna talstycken, eller 
summa sex, och detta i trots af den form af elevöfningar, man fun
nit tor godt att gifva föreställningarna af detta klassiska snilleverk. 
Victor Hugos »Hernani» tycktes deremot icke e rs i herr Edvard Bäck

stroms formfulländade nya öfversättning förmå intrèssera vår allmän
het, detta val huvudsakligast på grund af dess nu föråldrade, bredt 
lynska belastning. Af öfriga talstycken, som här kommo till upp-
torande, var Schillers »Orleansha jungfrun» det, vid hvilket största 
intresset kom att fästa sig, derigenom att först norska skådespeler
skan fru Juell och sedan fröken Gurli Åberg deri utförde hufvudrolen. 

vad fru Juell vidkommer, lyckades hon emellertid icke, i trots af 
den mångsidiga begåfning, hon lär ega, att i denna rol åstadkomma 
något nytt eller särskildt anslående. Fullt det samma ka n visserligen 
icke sägas om fröken Åberg, men med all aktning för hennes i flere 



301 

afseenden öfverlägsna förmåga torde man dock kunna våga påstå, at t 
det ieke är i roler sådana som Johannas, hon får anses hafva sin 
förnämsta styrka. Särskildt kunde man här icke undgå att märka 
hennes saknad af den naivetet, utan hvilken divinationen alltid måste 
förekomma vår tids menniskor som en omöjlighet. I alla händelser 
torde det dock kunna tagas för afgjordt, att det endast var fröken 
Åbergs uppträdande och den gunst, hon sedan länge njuter hos all
mänheten, som kunde rädda stycket, ty rolbesättningen i öfrigt var 
med ett par lysande undantag mer än lofligt tarflig och iscen sättnin
gen icke heller sådan, som man kunnat hafva skäl att önska den. 

Till slut erinra vi om den efterlängtade reprisen af Edv. Räck
ströms »Dagvard Frey», det yppersta större skådespel den svenska 
dramatiken på långliga tider haft att uppvisa och hvilket äfven nu 
skänkte åskådaren en ren poetisk njutning. Allmänt uttalades dock 
den önskan, att under följande speltermin Euna mors rol måtte åt
minstone vexelvis återtagas af dess första mästerliga tolkarinna, fru 
Iiwasser. 

A— Str—. 

35. Hustrun till sin man. 
Bearbetning från enge lskan. 

Som ung du tog mig, Wilhelm, till ditt hjerta, och ditt hem; 

Din sorg, din glädje *— a ck! med dig jag skulle dela dem. 

Så säg mig nu om någonsin min dyra pligt jag svek 

Och klagade när glädjens mod ifrån din panna vek. 

O nej! med dig jag hellre grät än med de ändra log; 

Var du för verlden intet, min du var och det var nog. 

Med dig vår hydda blef ett slott, en läcker spis mitt bröd, 

Ditt leende mitt solsken var, som sång din stämma ljöd, 

Och när du sof, jag såg på dig med tårfyld blick ännu 

Och bad: »O Gud, de armes värn, beskydda honom Du! 

Han rastlöst sträfvar dag för dag, och kraft och helsa går, 

Var honom nådig, Herre! Blott af Dig han styrka får!» 

Men när då sömnen ändligt kom och trötta ögat lyckts, 

Hur ofta har af barnets gråt jag ej ur slummern ryckts; 

Jag till mitt bröst den späde tog, som hvilan från mig dref, 

. Men han var ju en del af dig och mödan lätt mig blef. 
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En sak dock jag begär till lön — min tid blir kanske kort, 

Men denna bön skall trösta dig, när jag en gång går bort. 

Jag ber dig ej: »var mera öm!» Din kärlek säll mig gjort; 

Jag ber dig ej om bättre spis, den aktar jag ej stort; 

Jag ber dig ej om bjefs och prål — ty om hvad du mig gaf 

I dina ögon gör mig skön, så har jag nog deraf. 

Men offra mig en liten stund af klubbens tid, jag ber, 

Och litet af den kunskap som du sjelf din aktning ger; 

Stjäl blott en timme hvarje qväll från dessa lärda män, 

Gif mig din ande, käre, till förtrogen och till vän! 

Läs högt! jag lyssnar vid min söm. När se'n du lemnar mig, 

Jag tänker, och det lindra skall min längtan efter dig. 

Försök blott — och när sjelf du lär —• låt mig hos dig få stå, 

Så kan en gång i hemmets skydd jag lära våra små. 

Om ock ej rikare, en smula bättre dock vi bli, 

När tanken får med känslan lyftas, hög och fri; 

Och som mitt hjerta värmt dig allt se'n du blef min, 

Så kanske skall min ande ock förmå att elda din. 

36. Strödda tankar om konst, moral och karakter, 

mode och stil m, m, 

Det skulle tjena till ingenting, yttrade nyligen en engelsk 

professor, att lemna de skönaste smycken till modeller åt våra 

vanliga grannlåtsfabrikanter. Resultatet skulle endast blifva 

en usel efterapning i falskt material. 

Ordet falslit röjer den nära frändskapen taellan konst och 

moral. Smaken för falska prydnader, som vilja gälla för nå

got annat än de äro, antyder en falsk riktning af karakteren, 

ett begär också hos menniskan att gälla för något annat än 

hon är, och intvingar arbetaren i samma riktning, gifvande ho-
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nom större heder, ju falskare han arbetar, d. v. s. ju närmare 

hans arbete liknar det som det icke är. Köparen och arbeta

ren draga hvarandra omedvetet med sig, dock måste reformen 

börja med den sistnämnde. Han måste uppfostras att se det 

sköna i naturen och lära deraf — icke att blott efterapa utan 

att omsätta och likasom alstra det pä nytt. Ursprunglighet, 

individualitet — det är detta som fattas oss. Men naturen är 

ursprunglighetens källa och den personliga beröringen med 

henne vilkoret för all individualitet. 

Bland hindren för konstindustriens framsteg nämner den 

engelske presten och konstkännaren Thyrwitt modets ständiga 

vexlingar. En god stil, en vacker modell för bohagsföremål, 

smycken, broderi m. m. uppkommer. Den reproduceras, mång

faldigas, sprides — ingen har tid att undersöka de grundsat

ser, på hvilka den hvilar, eller att lära känna hvarför den är 

vacker — och innan detta medhunnits försvinner den och lem-

nar plats åt något mindre vackert. 

Huru kan klädedrägten, fortsätter han, vara konstskön, då 

moden beräknas mera efter det fula än det sköna? Någon 

ledande dame i den parisiska demimonden ä'r oformligt liten 

till växten, förser sig med klackar, höga som styltor, och så 

blir hennes oformlighet en lag för alla hederliga qvinnor i 

Europa. Dämpade färger kläda en skönhet med blomstrande 

hy, verklig eller konstlad, och derför beröfvas b leka och olive-

färgade kinder alla nyancer, all annan bakgrund, än sjukligt 

grönt och gult. Modefärgen véxlar plötsligt, och hushålls-

aktiga damer begagna den nya tillsammans med föregående 

årets, och framkalla derigenom en i sanning dräpande verkan. 

Lägg nu härtill en massa smågrannlåter, anbringade härs och 

tvärs iitan någon genomgående tanke, och vi ha en bild af 

våra damers sätt att kläda sig. 

Och i grunden beror dock all huslig konst på klädedräg

ten; alla dekorativa föremål i hemmet äro afsedda att stå i 
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harmoni med dess qvinliga innevånare. Det finnes ingenting 

inom dess murar, som kan i betydelse öfvergå husmodren och 

hennes döttrar. De böra vara den förnämsta prydnaden för 

deras egen salong; färgtonen i väggbeklädnad, matta och gar

diner måste rättas efter deras klädedrägt och denna efter karak-

teren af deras utseende. Olika nyanser af blått och mais för 

blondiner; vexlingar af guld och grönt för bleka brunetter; 

hvitt, skärt och guld för mellannyancerna; framför allt Icarali

ter i bohag och ornament, prägeln af en egen smak, spår af 

något verkligen älskadt, omtyckt eller i hågen lekande ; något 

som sqvallrar om hjerta och tanke, om odlade sinnen och tän

kande urval — der detta finnes blir allt lyckadt. 

Det är ett ytterligare bevis på sambandet mellan det este

tiska och etiska att ordet IcaraTcter i sig innefattar allt som 

kan göras för ornamentering af hem och bohag; — förutsatt 

att den kai akter, som skall gifva sin pregel åt omgifningen, 

icke är i sig sjelf rå, oharmonisk eller oren. Allena qvinnor-

nas egen odlingsgrad och karaktershalt är det som kan refor

mera konsten i hemmet. Männen kunna dervid föga göra. 

Eller hvartill skulle det tjena att föreläsa konstlära för damer, 

som man ej kan förmå att nedlåta sig — från sina höga klac

kar; som i klädedrägter efterapa allt det fulaste från franska 

direktoriets tid, eller ännu värre, från 3:dje kejsardömet, då 

Worth intar Davids plats och demi-monden Hortenses och 
Josephines. 

Men ett nytt slägte af konsthandtverkare skulle dock för

må att hålla till och med den qvinliga nyckfullheten och den 

falska lyxen stången. Enstaka individer göra det redan, och 

skulle göra det i ännu högre grad om e j konkurrens och pris-
täflan lade hinder i vägen. 

Här några praktiska vinkar för underlättande af de t ärliga 

konsthandtverkets uppgift, meddelade af samma författare: 
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Lägg det i de högre konstanstalternas och de vetenskapliga 

institutionernas makt, eller på deras ansvar, att taga ett visst 

inflytande öfver de dekorativa handtverkena och äfven öfver 

de yrken som hafva till uppgift att mångfaldiga konstens al

ster. Ålägg dessa anstalter att hålla tillgänglig en förteckning 

öfver arbeten som frivilligt blifvit understälda deras bedö

mande. Låt dem med sin stämpel utmärka alla dem som de 

anse värda att till allmänt bruk mångfaldigas, hvarvid till och 

med en fördelning af betygen i »godkänd» och »med beröm 

godkänd» kunde göras. Detta skulle bilda ett slags frivillig 

artistisk mogenhetsexamen för förläggare och fabrikanter, hvil-

ken utan tvifvel skulle utöfva ett stort inflytande på köpare 

af mindre odlad eller sjelfständig smak. 

Ett system af bokföring för att förse konstfabrikatets al

ster med en stämpel som angifver dess högre eller lägre konst

värde — en jury, bestående ej blott af konstnärer utan äfven 

af en eller par arkeologer, några män med historiska och litte

rära studier samt representanter för arbetsskicklighet af olika 

grader, hvilken jury på gifna tider sammanträdde för att pröfva 

och döma — ett litet anslag för att betäcka oundgängliga kost

nader — det är allt som fordrades för en åtgärd, hvilken utan 

tvifvel skulle sprida en viss insigt i konstens principer, i stäl

let att nu all fabrikation i större skala beror af modets nyck, 

hvilken saknar hvarje grundsats ej blott för det abstrakt sköna 

utan ock för det personligt »klädeliga». 

37. Mönster. Vi framlägga i våra tvenne mönster, en kan tspets och 
en stjeniïuta, prof på de vackra nätarbeten, som tillverkas af skånska all-
mogeqvinnor.' Af ålder hafva sådana spetsar blott användts i små bitar till 
mellansättning på ytterkanten af kuddvaret, som omslöt den väggfasta sän
gens pösande hufvudkudde. Af en sådan liten spetsbit, skänkt till Hand
arbetets vänner af artisten J. Kulle, ha r föreningen nu framtrollat en hel in
dustri, som sysselsätter ett stort antal flitiga händer och fra mbringar en 
mängd föremål lika stilfulla som eleganta. Med de arbetslöner föreningen 
ger, bli visserligen dessa nätspetsar dyrare än de franska, men äro också 
ojemförligt vackrare och mer karakteristiska. De här meddelade mönstren, 
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påminnande om snökristallernas fina men skarpt tecknade former, återgifvas 
med blekt linnegarn på en oblekt nätbotten och äro lämpliga till skyddsdukar, 
borddukar m. na. — Mönstren äro i originalen l/s större. 
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