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Hen:rik Ibsen.

1! --

han icke nt som
xL.'ldt kungsdjur?
r något ~nt och
-t öfver han s drag,
::å ilsk.e t bet: Kom mig inte

Iafg~rande

»m en det iir s::l.11nt, att politikerna J
för en sammanslutning, det
icke fatta detta, och därför hatar jag är början till en frihet, som är något
dem. Dessa rniinn iskor önska blott värd.»
I partiella revolutioner, revolutioner i I Att revolutionera sin nena, det är
att

-.c..!"

nåra .
&.2" ar Jag och. hela

n är min egendet finns .-lil
;:-t någon morli ktare, "Som så
:t och så häns ynsmiattatdcssa i1ax
-!"S ord. Att komn frä n det gamla
·· . . . -temet hvilket
:, all" 'till kllg·
"let st01":1 maski. ,let är den kiiirom, Ibsen byg""' -in fan tasis rika
:"...:r.
Var dig
.il hans Var.l11ltng. Som en
~ d gå r den ge·nart sagelt alb
J..ramer. Ibsen
- idualist, anarrdets fu lla be·
'-"arna r fö r , ak, aand >. detta
"-"",_",,.,,"" för Yå r tid~
T
och >ra<likälkborgare.
~r, hur As1akt'rationens reant, den stora
_...-t'ten, kan spela
." . majoritetens
II just" genom
_ lpolitik. Moderation, (let iir
-:-are~ lösen .
. jämlikhet och orodcrskapiiro
-amma begrepp, som de voro
• D.,..fC- uaga r:. , skrifvcr Henrik
-:\ bref till Geo rg Brandes,

un(!ergrä[y[L

gnnlla

I

tördomar,

{LUa

d C'

dår slentrianen håller
\-icJ lir: och hvarpå
l1uktoritetens
välde
hvilar. Emot d em ii.r
det också, som Ibsen
l
8ina djuptiinkt.'l,
striingt logiska, ofta
sat iriska
samhäll sskil dringar hänsynslöst anstii.ller härgång.
I korthet måste här
äfven n~imna s några
ord om hans lif. H enrik Ibsen, den främst ...
bland aUa. nordens
s kn.1der, har viiI för all. tid nedlag t sin pcnntl.
Men hV11k en rik rliktareverksamhet
har
han icke n.tt ~e tillbaka på!
Ibsen föddes den
20 mars 1828 i Skien.
Hn..ns ungdom förlliit
på li!vets skuggsida;
mot ekonomis kt hrtryck fick han liln gf'
kämpa. Han yar 40
å r, innan han 1vekades uppnå en e;känd
plats i Ritt hemland ~
litteratur. Men strax
slog han då oeksft
ige nom öfver hela nOl"d en och har till sist
af hela den civiliserade världen hälsats såsom en af litteratnrens största och mäktigastC' anda.r. Det iir
de yttre fOl'm C' J'l)n, i politilu.: n. ~[en
omlast han s radikala grepp .på ämså dan t iiI ju rona Lagatc lh:r. Det nena, utan ock den genomarbetade,
finn:::.. en da st ~tt, S01\1 l~jälper: .. att
k?nstn~irJjga. formen,.. som ~~usat vår
\"olutlOnera S1l1l1CJltl. l"ndCl·graf stats- hd s bildftdf' och sko nhf'tstrangtandc .
begr"cppet, uppställ fr ivilligheten och
d et and ligen besHiktnde som det en dn !
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Ett nytt släkte.
Af

Wile.

I
Låtonl oss tänka oss, att vi efter
ett förfärligt skeppsbrott blelvo helt
omedvetet försatta på en ö i stora
ocennen. Då vi kommit till besinning
skull e vår första åtgärd vara, att söka
efter människor.
Vi upptäckte blommor af tusen olika
arter i sin sk önaste fägring. Vi s.ågo
hela. skogar af idel fruktbärande träd,
(bl' vi njöto af d e utsöktaste rariteter.
R undt omkring 08S vimlade det af
lif och rörelse från en onäm nbar
mångfald af dju r, från fula och ohyggliga alligatorer till' ståtliga ooh vackra
gazeller, giraffer m. fl. Med andra
ord en fauna och flora, som i yppig·
het och rikedom öfvergår all beskrifning.
Ett paradis, som ieke saknade den
listigit ormen, m en d l d e Xl fallna»
människ orna. Den dåraktiga t.'tllkeri',
att göra oss ti ll suverän öfver de vi lda
djuren, att exploatera naturrikedomarne fö r eget bruk, öfvergåfve vi
snart moi tanken' på möjligheten att
finna m~i.nni5ko r . Alltså öfvergåf\"o yi
»paradiseb, för att ge oss ' ut på spa·
ning efter det vi li delsefullt i'lstundade
att kunna finna, nämligen någon a,f
vart ·eget släkte.
Vi gi ngo genom bränna nde öknar,
genom sumpiga träsk oeb vilda skop:ar.
SI utligen luöntes nh spaning m ed

framgting. Långt borta vid en flod
sågo Yi ett slags människor, som,
mycket olika oss, egentligen endast
väck te vår afsky. Det var grottmän·
niskor, hvars lefnadssätt och vanor
mycket närm ade sig djurens. Men
hade Yl en gå.ngfunnit människor,
så var det väl ingen omöjlighet att
finna fl era af olika raser, olika lef·
nadssäit och \·anor.
Vi fortsatte och snart upptäckte vi
andra raser, svarta, röda och gula.
De had e ilfskil t sig från hvarandra
i grupper och stammar, som lågo i
ständig fäjd med hvarandra om ~igal1'
deriittcn ti ll villebråden, frukten och
nl.ttnet.
Somliga af d em \'oro bofasta, andra irrade omkrin g. De voro i motsaUs till grottmänniskorna religiösa
och dyrkade än fetischer, än tefvande
väsen; men dc voro också, krigiska,
tiendtliga mot andra, som icke t.ill·.
hörde salllln a ras eller ick e samma
siam, med sam ma höfding. Deras
lefnadssiitt och ständiga stridslusta
föreföll oss motbjudande och grym.
Vi sökte andra människor och träf·
fade snart på hela folkslag med ord·
nade sa.mhällen, bestående af millioner individer m ed moralisk[L och ::ied·
liga begrepp, med pagoder och reli·
gion. _Med pelarhelgon som lefde ute·

slutande för sin lära och tro på Konfutse, Budda, Zoroa.ster nI. fl .
Vi såga själfplågandc fakirer och
museImän, som Jcfdc ett asketiskt
och tillbakadraget lif för att värdigt
bereda sig till döden och ett lif därefter.
Men ,i sAgo lUera nöd, mera elände
i detta religiösa samhälle än vi förut
sett hos d e vilda folkslagen', Detta
kom oss att tänka: Ännu måste det
finnas människor med högre begrepp,
än hvad vi hittills träffat. \ ri frågade dessa människor om det ej fanns
andra folk med samhälleliga fö rhfdlanden . De visade oss till västern,
där bodde de In"ita och kristna.
Vi lämnade gnlingarne och gingo för
att söka - barbarerna.
Här sågo vi ett fo lk med hög ku)tur. Vetel)skap, konst och uppfin ningar stada i sin blomstring. Det
var den hvita rasen , och efter ett flyktigt påseende trodde vi att vi funnit
människorna 1 högsta fulländniJ1g. Vi
sågo människornas storverk och vår
förtjusning ' stegrades. KlI hade vi
ändtligen funn it idealet för mänsklig
tillvaro.
Men äfVel1 ' deh yackrasle 'm edalj
har sin frå·nsida. Hittills hade d endast ytligt betraktat den In'ita ra:-iens
kultur. Vi hade sett dc ståtlig. slotten med sin lyx'. Vi had e sett de
skyhöga t~mplen, hvilka genom sin
yttre iIhponerande höjd \'ore ett tec·
ken till, att därinne förkunnades en
reli gion, .upphöjd äfver alla andra re·
ligioner. Det \'ar kristendomen. Jc
h vitas religion.
Så sågo vi påh'ar, biskopar, praster
och munkar. Helgon· och madonnabilder, till In'ilka million er människor
vallfärdade för att kys.::a den kall a
ma rlllorn , och då fö refö ll oss ä:h'en
den h\'ita rasen ynklig och naiy.
Det fanns några, som kallad e sig
kejsare och kungar, löjligt utstyrda
och oln gifna af en här beväpnade
männ iskor ; lItkhidda i brokigt färgade
bandsturnpar. De förn}ilTIsta af dessa
kallades generaler och yoro utstoffe·
rade med stjärnor på brö:::tet och mr·
gade hästsvansar på hufvudet. H ela
denna samlin g kallades militärer . Och
käj sarne, kun gal'l1 e hade begriinsat
vissa områden af jorden, öfver hvilk tL
eTe med sina mili tärers hjälp regerade.
Vi voro trötta på den na ståt, denna
utomordentliga lyx. Yi hade sett de
härllga palatsen, de gyll ene gemak en
och vi frågade oss själfva: }n'arifnln
kommer all denna härtighet?
Då, fingo vi se en oerhörd massn
m1inniskor, somliga komma upp ifrån
jordens innandöme med ädla metaller,
kostliga klenoder, andra från stora fao
briker med de yackraste tyger, och
åter andra d rogo fram jordens pro·
dukter, de läckraste frukter, och beredde dem till välsmakande -rätt er.
Men just de, som släpade fram allt
detta, dc fingo mycket litet af frukterna. De, som tillverkade tygerna,
d e hade knappast kläder till skydd
mot kölden. Och nll a jo rd {'n~ fram -

bragta fru kter låstes sorgfälli gt in i
stora förråd , dit endast ett mindret:,<1..I
hade tillträde. Vi kommo snart underfund med, att de, som byggt de
ståtliga slotten, de voro själfva hus·
villa. De som til h'erkade de vackra
tygerna, de voro nästa n nakna; och
de,' som frambrin gade jordens produkter, de höllo pa att ömkeligen
omkomma af svält och nöd.
Ljkvi.il voro dessa af samma ras,
som de, bvilka bodde i gemaken. De
yoro endast yanställda af öfverall'
strängninI;{ och umbäranden. Då Yl
uttryckte vår för vfll1ing öfver en så dan
sakernas ordning, fingo \'i följande SY31':
För lllånga tusen år sedan var en
hög man ägare till hela ön. H an
lämnad e den åt det fåt.al m änniskor,
som då lefde, med uttrycklig tillsä·
gelse, att alla sk ull e ha sin utkomst
af de naturrikedomar, som fminos,
ooh att ingen behöfcle lida nöd, Sodao r este han bort och har aldrig
mera hörts af. Då ingen visste hvem
han var, kallades han allmänt gud.
Det dröjde icke Hi-nge förrän männis};:.orn·u bötjade tyrannisera hvarandra.
Några, som voro d e starkare och yj.
'!=:aste; 'gjorde and ra till sl;.Lfvar och
njöto frukterna a[ d eras arbete. Så
hade det fortgått i årtusenden. En
gång, påstods det, hade ägaren sändt
sin son för att ordna och ställa till
rätta, me n hall bIef dödad och hängd
för det han Yille införa broderskap
och jämlikhet. Sedan dess hade åter
årtusenden förf1utit och nu var det
icke nog med att den fö rtryckta de·
'len af människorna fick släpa och
syälta, utnn de voro genom lagar och
författningar tvingade att också för syara sina förtrvcka,re. De sändes ut
i tusen tal, i bU~1dratusental , i millio·
ner, att -på det grymmaste sätt slakta
och förgöra hyarandra, utan att dr
visste hyarför. Kejsarne, kunga,rn e
och d e, som regerade, ville det. De
arma offren trodde, att d et var den
gamle ägarens vilja. Man in billade
dem , att de skulle tro på honon~ , på
den upphi-ingde, oc h så skulle de få
det riktigt bra ~ter döden. Prästerna
visade dem bilder och b eläten, och
de trodd e, strcdo och ledo .
Vi hade sett nog, och vi frågade
oss : Finns det ingen högre ras cif
människo1" ?
~.

SvaJt i ro.
Då HooseveJt ( uttalas ~ rosvält), den ame·
rikanska imperialismens och militarismens
och pli samm a gång det amerikanska fr eds ·
hyckleriets man, lyc kades blifva omvald
till president, riktade signaturen I var till
den stora r epublikens proletärer fö ljande
ironiska lilla kväde, som strax efter presi·
dentvalet stod att läsa i den svensk·ame·
kunska 80cialisti8ka tid ningen "Arbetaren - :
J a, Ro·s vält
Du arbetets
Helt säkart
De skönaste

är om vald, så svält nu i ro
son i ditt torftiga bo.
du vinner som förr, proletär,
lagrar som svältkonatnär.

BRA N D
J.!' magen sig närmar din ryggrad sA. vek

våra. bröder, hvilka liksom vi sträfva drag för dem, för att så draga dem
högre kultur ? ifrån :d äsarnes » söndagsskolor.

d u känner lukten af välståndets stek,
efter tt pplysning och
3ai:tk bv ilken ara d ig vederfars då,
Jo, för visso.
~.J.r lukten af steken man låter dig få .

Mikadons små gulingar ' däremot,
_ 1= få.fiingt du väntar att verkstadens dörr hvilka m ed fanatisk Hver storma emot
? =dig måtte öppnas, så. vet att som förr kanongapen, kunna ej kallas för kul"'-xI him melska porten än står Sankte-Per turfolk.
Ett folk, som sträfvar efter
dl insläpper alla som utestängts här.
en högre kultur, går ej godvilligt ut
att mörda sina bröder i ett annat
:;,;
,

burra och jubla. och fröjda dig nu .
svält bvar vecka i dagarna sju;
:::U, när du får hvad du röstade Mr,
lE det j u klart att du nöjd vara bör.

!"!)
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land.

Barnens sinnen måste lyftas till
högre och ideella · ting, högre än de
som i skolan inhämtas genom katekesplugg och bibelläsning. Denna bibel, som munkarna i sina hålor sam·
mansatt så att d en bliivit ett medel
i folkförtryckarnas händer, tvinga lä-

Ryssarna göra annorlunda; de raren och prästen barnen ej allenast

tillställa demonstrationer och upplopp att lära utan älven att tro på. De un vid utkommenderingarna till kriget, d ervl sa om hvad· barnen ej skola göra,
blott för att slippa att komm a m ed. m en ej hvad d e skola göra. När seDet är ej d et tsaristiska och absolutisti-- dermera barn et kommit till mogen
ska Ryssland vi kunna eller vi lja taga ålder, börjar striderna m ellan tro och
i försvar, m en väl det ryska folket, förn uft; nu framalstras dessa slöa, dedetta fo lk som offrat s4 mycket för genererade varelser, som i vår tid till
revolutionens ideer.
alltför stor d el uppfylla vårt samhälle.
Så länge vi jubla öfver krigets för- Det talas i vår tid så mycket om folbannelse, kunna vi ej tänka på bro- k e1:.s d egeneration, men man förtiger
derskap och fred. Vi måste därför dess djupaste orsaker.
P;;;; Arlöfsk Jubbens tYåårsfest, sön- gå den väg, ungsocialisterna slagit in
Gif barnen en undervi sning i m o___ D den 13 nov., erinrade redak- på : bort m ed all JTlilitarism.
Den, ral och bildning, som kan stå såsom
~ Johan Pihlman i ett entusiastiskt som begagnar geväret för att m örda ett rättesnöre för dem j: lifvet.
Det
lifligt mottag~t föredrag om, sin broder, han är en mördare och kan ej en helvetes-lära och lika litet
innan ar betarna i S\'erige bör- ingenting annat. Först då militären· dun kla dogm er och m yter göra .
am-ända :t Arbetets sönen och är afskaffad, kunna regenterna ej
Vi kunna uträtta m ycket i den vii·
~te rnatio nal en » såsom sina sånger, längre tiH stiilla krig och blodbad. gen. Men under tiden må s t~ vi tillse,
_ det en sång som hette »Socia- Och vi kunna då lättare göra en re- att Yi komma niirmare den dag, då det
~-erna.s marsch :t .
vol ut.ion utnll att blod behöf\-er fl yta. dagas, bröder ! och det lj usnar i öst.
Dt:t 5tod i denna: , Snart dagas det, Det skall nämligen bJifva omöjligt Ungsocialistern a sä.ga, a.tt vi måste gå
r . Dct ljusnar i öst ». Sången för elen liUa hop, som nu behärskar raskare framåt. Och gamla och unga
_ med glädj e och entusiasm och värt samhälle, att utan militär u pp- måste ge dem riitt . Den socialistiijku
~'" hj ärta klappade för d en dag, rätt.hålla sitt herravälde . Det skall rörelsen måste gå fram åt ; den få?'
D ljusare tid skulle uppgå för blifva de många, hela folket, som icke sta stilla.
-kligheten.
P. L-n.
skall öfvertaga samhällets ledni ng .
}len det har blifvit missräkningar;
Föredragshällaren öfvergick därefter
,
•.4,f,.a tras kat länge, m en må.let sy- att tala om socialisternas ställning till
~
- ej för våra. ögon. Socialisterna religionsfrågan, därvid betonande, att
.
gått den breda vägen; de hade t. ex. den kristna religionen hal' alstrat
..., _ t fortsätta på. den smala, den sä mycket hat, så mycket förtry ck och
.={)m
Karl Marx i Tyskland och sä mycket mördande under alla tider
_ ~ t Palm i Sverige en gång n t- och bland alla folk, att vi m åste af.... Den vägen tyck tes blifv a allt sky den , vi. måste bekämpa deu. Att
.:::\'ärlig, dä rför hade yår rörelse säga, d et religionen är en privatsak,
i en ring, ] stället för att gå rakt som ingen fär röra vid , vore dets amPling - pli ng! ... pling - plång I
målet.
ma som att säga, att det är en pri- . . . Malmljuden dåna öfver näjden
-: han-a j vå r fackfö reningsrörelse vats ak att tillhöra en fackförening. och de kristliga fåren skumpa in i
~ alltför m ycket på m agens kraf, Vi måste bafva rättighet att strida hälgedomen och bräka: :t V ar hälsad
Ullder tiden glömt det ideela, sjä- emot prästad ömet! Titt a blott på lands- sköna morgonstund ».
Men bland fåren har också smugit
- behof. Vi hafva blifvit koopera- bygden, hvilket välde prästerna och
Är det en sig in en fräck och elak ulf. Det
.=. deltaga i val och dylikt, m en de frireligiösa utöfva.
:-'::-""'ma det väsentligaste, nämli- strejk eller lockout, då träffa vi all- är jag.
_ _ 1:. bredandet af våra ideer.
Och medan prelaten däruppe på
tid dessa, som kalla sig för guds barn,
-~ stå fö r närvarande vid skiljo· såsom förrädare emot sin egen klass. predikstolen idisslar sin gamla tumengdomens lösen m åste där- Vi måste resa oss m ot allt förtr yck, made predikolunta om det kristliga
lii ,.a : :t Sätt maskin en i gå ng ». det m å så komma från präs ter eller julskrocket, så sitter jag här nere i·
kyrkbän ken och hädar .. .
måste d et gå , oaktadt det waldenström ma re.
H or l nu berättar han m ed af rörel se
Vi, som äro social ister och vi lja
nu ej ser så lofvand e ut. Vi
kom mit dithän, att när' en ta- skapa lycka ät alla på jorden, be- och glögglängtan harskig strupe om
i ett föred rag slår ned på präs- höfva-- ej .några hägrande löften på J esu öfvernaturliga föd else, om hur
- regemente, upptriider mot mi- andra sidan gmr;en, och ej hell er nå- pil ten föddes af den r ena. och obe~~n cller kallar kapit.a.listerna gon frälsare.
Vi tro ej att en per- fläckad e osk ulden Maria. - senare :
l...ru:ugare, då heter d et, att ta· sons död h ar kunnat försona all yärl- fru J osef Jakobsson - , m en jag tän- är :t fin t », att det kan stöta fol- d ens synd er ; men vi tro, att Nazareen ker i mitt hädi ska sinne, att originaligiösa och fosterländska kä ns- var en stor man , som stred emot präs- let t ill den där Maria-legenden nog
terska.p och förtryck ; m en därför tro kom i sina in tressanta omständigarbetarna själfY3 lägga. ut den vi ej på de dunkla myter, som p räs- heter på det naturligaste sätt i värl-:.mten efter den andra på ka- terskapeL förkunna r om denne m an . den.
Ty köttet är svagt och kärleken
-' 'mas t id nin gar, för att få läsa
Ungsocialisterna hafva sagt d etta
="==unmen om, hur japanerna döda 'och därför blifvit klandrade af de förförisk för eu judisk flicka, när hon
, ~ -ller tvärtom, och för h\-arje gam la socialdemokraterna . Men u ng- om natten är ensam m ed den ä.lry::- rna li da ett nederlag, så d omen får ej tröttn a, utan borde äf- skade bland lilj orna på m arken, och
n.
ven försöka a,t.t tag<1 hand om ba111en m ånen låt.er cypresserna kasta dj upa
Hnnör j ubla yi? Äro ej desija om söndagarna sam t anordna lämp- skuggor öfver vägen .
.!"om piskas emot österns folk, liga och lärorika lektioner eller fö reH vad dek lamerar svartroc ken nu ?
~

:ocialisternas marsch.

.,

Julottan.
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... Frrrååån vä-håårrr tiiderräk·
. . nings bööörrr ... jan ha! ... ya de
lurrist ... na fiii ... irrat d enna dag
ti . . hill vååårl'T ffrrräääl ... sanTe
hääärrr . .. en J eee ... su Kkrrriii ..
sti fö ... hödelse ... »

Satan till präst att ljuga!
Annars lär oss historien , att under
de två första århundraden a firade de
kristna den 6:te januari såsom J esu
födelsedag, och först anno 354 e. K.
firades den 25 december såsom denna
högtid.
l\'I en få rahjorden finner herdun s lögnaktiga påstående gripande, och gråter
stilla.
»Frid öfver jorden \» predikar han,
lI det är kristendomens bud ».
F rid öfver jorden ! Ha, ha., ha!
För mina ögon upprullas de af do
kristna skapade religionskrigen och
inkvisitionens fasansfulla dramer, där
kättarna utförde hufvudrollc rna och
de heliga guclsmännen, svartrockarna,
vore regissörer.
H ela kristenheten ser ja.g deja ~ i g
i sekter och förgöra hvarandra 111bördes!
.
Till att börja m ed blifva sextio tusen kristna) som förne ka Jesu gudom ,
mördade af käjsal' Gratianus. Och
det bara därför att Jesus, in nan han
dog, inte hade uppvi sat ett ordentligt
prästbetvg!
U ngeflir tre hundra å r därefter blifva
en annan sekts anhängare allesamman s utom en brända på ett jättebål ;
och senare låter kejsarin nan Thcodora
hänga, korsfästa, dränk~ eller lefvande brännn. ett 11l1Dd r a.tl1~('n af
S~l mm a sekts anhängare.
:tFrid öfver jorden. :t
Jag ser framfö r mig alpernas sköna
dalar och berg. Där bo i stillhet ett
enkelt folk, \ntldenserna. )'Jen hvad
står på? Kristna banditer komma oeh
kväfva dem med halml'ök i klipp hålorna, dit de flytt, slå ihjäl dem med
eldbränder. fl å. dem lefvande, spetsa
spenabarnen på. gärdsgårdsstörar!
I södra. F rankrikes leende näjder
ser jag andra kätk1.re, albigenserna,
leh-a, , Rättrogn a :t kristna röfvarhorder komma och härja i deras land
under m er än tjugu ål'. Jllg ser trettio
tUSf'n albigcnser mörda~ pil ('Il enda
dag, och åttio tusen " id Bezllez o. ~. \'.
Frankrike fö rlorar i desstl. fö rföljel ser sju hundratusen af sina m ed borga re,
Sat..1Jl till kristendom !
.Jag ser riddare, bed.pnade med
spjut och sköld, tempel herrarna , pt\
sina korstag under två ::;ekle!' lycka:::
8liicka u t tre m illioner ; själal':t (
l _Böhmen reses ett kättarbål, hnl.rpå
Johan Huss bränne::;, och därefter
kommer förföljelsen mot Hicl'<myrrlllsaf Prag, IlVarvid etthUlHlrafemtiotnsell
människor ljuta en förtidig död
Prästen däruppe p {1 predikstolen
talar alltjämt om frid~n, som kristendomen skapar i yärlden. :\[en gräsligheterna fortfara ~i.ndock att pa;.:.scra
revy.
F emtiotu:-5en lnigcllotter ser jag un der den beryktade llartholomeinatten

om aflö~ning - och således ur s tålId
att di rigera kosmos, hvilket följaktli gen går sin egen gång, - stiger ned
och sätter sig framför domarbordet
och bl ir till fadern, med en mitra på
hnfvudet i ~tället för en törnekrona.
~Ied den ena delen af sitt ansikte
skrattar han mjölk och honung ät
menigheten och m ed den undra. lu'l.nler han lllOt de stackars kättarna, som
en lång rad föras fram inför honom.
Altarrunden är domstolsskranket.
FramfÖr honom på. bordet ligger en
stor, tjock bok med sju spän nen och
sju l:iigill (närmare omtalad i .Toh.
upp.). Nu bryter han sigillen o(;h
öppnal' boken, och . rnina onda
ögon tikåda nyckeln till kristendomens
su bl im a mystik och till gåtan om
1:iten .
,Ja., det ljus, kristendomen ti.indc, treenigheten: en gud, ~om yar tre gudet var kättarbålen, \1\-ars blodiga dar, son1 var sin egen son på samma
lågor flammade i den kristliga VHn- gång han var sin egen fader, och som
födde sig själf.
trons lå nga natt!
Pa titelbladet stod: Humbug. Och
Medan den he lige dä.ruppe på pre- på de andra ingenting.
dikstolen låter herran:; evangelium,
)!ii.n hade t.rampat på ormarnas
»lifvcts vatten > - med söm nclroppar
i - flöda öfver de försa.mlade fåren, hnfv-uden.
sitter jag dii rnore i kyrk bänken och
Domarbordet där franHne blir till
smädar.
en hög stora vedträn med en uppOfvanför det hYita altaret är upp- rättstående pale i m idte n. Ett kä ttarehängd den kristliga vidskepelsens be- bål alltså!
kanta skylt: korset, på Iwilkct. hänOch dd pålen är fast bunden ClI
ger , ohyggligt uppspikad, d en stackars mänsklig gesta lt: det är Arnold af
religionsma.karen Jesus, S()I1l, i likhet Brescia, till straff föl' att ha.n för·
med en Bagaa:::., eJl Drriteus , en Thu- nekat gud. \ . eucn antändes och lådas, en BchabLathai Lcyi och den öf- gorna slicka den ulyukliges kropp,
riga flo cken af aspiranter på messi as- som I'mart förkolnad faller S:Hmnan.
titeln, fåti i sitt hufyud, at.t han \':11'
Men ater Hammar bålet upp, och
viirldt~n~ fr~ilf':.an~.
(kh hvilken:-; :-:~)]'g 8tefen Doliet betr~idcr detsamma e meliga ändalykt på Uolgat;\. - med en dan han hiidat gud, o(Oh på honom
kapitalitit ·på ena sidan 0/11 sig och följa. efter ll\'arandra Mat.h e\\' Har·
en präst p[1 den andra - och hv11- maunt, diil'för att h'fln förnekat att
kens otroliga försYlnnande kristenheten J eEllS är världens frälsa re; Giordano
Iwarje {Il' i !ögn(>ns Ill;:\nnd högtid- Bruno, ~om blott beder sina ph\golighåller IDed att iita kokta hönsägg-.. andar lägg:} 1I1er<1 ycd ptl elden ; lii"?Il en för öfrigt \ ' :11' .J esus en Wmli- karell Vanini, po lske soldaten Casigen fridsiill man (med :;ina små s\'ng· mir Leezynski - - - heter, naturligh'is, liksom hvarje an·
P lötsligt för\'andlas scenen och rumHall mi.inniska) och jag har ingcnting lllet innanför altarringen till en den
annat el'not honOlfl ii" dd, att han oh~'gg ligaste pinokallllnare, där f ritänicke yar fritänkare.
karen Sayonarola för sin trOti skull
Gudslakejen står i.innu diiruppe dd torte.ras ihjäl,
de förgyllda kernbhufnldena med Y1nStearinljusen i dc höga sta.karna
gal' bak om ;i1'onel1, orh nwdan hAn vid sidan kasta sitt fladd rande sken
språkar ('\'ang('lj:;kt n()n~('ns, ~itt.er jag öfvcr 31tarc.t, L1iiJ'· den birieksfu lle
i kyrkbiinkeJl och ka.llgrinar och drif- skrifveI' i L1en ",tora boken: »lil'id, frid,
,-er gäck med hej iga dumheter .
frid öl\er jOl'l'f>l1, - men blot.t för
Och jag ser, hur llen Allra BUlll de riittrogna. »
Kristligaste lnk\'i:-<itiollel1s iirkliga 01'Därpa intnr han ~in gamla plab
rnar kriila ut. frtln ormboet i Rom, pa skyltl'l) igen.
,·iilsip;n •.Hll' af p:lfv('l\, och sprida ~;jP;
öfver Europa, para1lde och ynglande
Pling - pl ång .
pling - plång!
~ig i /le med ortodoxt snm:k uppf,,'llda Får('1l :-tröoH111L ut ur den af otäcka allkyrkorna och spyende sitt "idriga gift. gol' nppfyJlda kyrkan och sk ~'nda hem.
ut iif\'(~ r bnden. Och l)\'l.Irh~il.st eti,
Oell jag, dpll ondo lllfyen, gal' ock·
f:tiillk af giftet fIlller, (lär flammar g('- sa till rnHt h edniska h elll, ~lår upp
nasi di kiittnrbal upp emot h inden. y~irld:-<1\i :4orien och lii;.:.er såsom jul.
~Lin \lppst{l, .-:om trampa pH ormar- dug,"!tiixt rör !nil1 oyigda hustru och
naS hufvuden, m('ll ormarnl1 stinga mina odöpta barn berättelserna om
d em i d eras hiUa)'. Och spy sitt gift. relig ionskrigen o('h kiitteriförWljelscrna
Altaret diir I'rannl1e fön-andlaf: till till gud~ ~inl.
('U domarbord, och Je~lI s, värlcballEina1' Håkansson.
tets härskare, diiJ'ofvan titigcr ned
fri'lll plankan. diir han hi.ingt fustnu b·
Lad i n~il'1l tY,1 tUSt'tl :: I·l utan hopp
mördas, och strax därpå ett hundratusen i trakten af Paris .
Och se där! I det soliga Spc\nien
jagas och nedskjutas tiåsom vilda djur
en million 111Ohrer,
Trettiotusen människor ser jag falla
offer för inkvisitionens tru'tyrkarnrar,
galgar och kättarbål i sam ma land!
H var ligger häh-etet?
Tio tusen brännas lefvande af Torkmevada femtio tusen mörda~ i
Holland af Carl Y - aderton tusen
halshuggas, dränkas, och brännas af.
Alva - tolf millioner i~[exiko och
Peru utrot.as fdlll jorden - fem tuSen puritaner- dö j England i fången ·
skap .
»Lju s öfver vi.irlden!» 8nörftar prii-
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Domela Nieuwenhuis.
3Jaq hoppas ingenting aj
parlamentarismen, just em.edan
jag ä,· medlem aj ett parlament,
just därför aU jag på alltjor
·nära håll sett hela komedien. ~

ofta hör man sm å elakheter ut;; emot socialister, som varit re. . ,.; :a_ Det är myck et enfaldigt. T.v
- att en person utvecklas, är intet
:"Öra sig lustig öf\-cr; och det är
kling att lämna Jden heligatroll »,
en m an uppfostrats i och därför
't atr "omfatta. Däremot är d en
- . tta \:ägen, at~ ~r~ n frit~inkar~. bl.i
iiärn-kn sten, SPIrltIst el. d., hog:;:t
;:-iplig och löjlig.
_-="uwenhuis (uttalas: nijs) har kommit till
EOCialistiska arbetarefrån de religiöses
:- Ja, h an har, såsom
meddelats , t. o. m.
.. protest.antisk präst
~ på i870 -talet m oikanten framför alla
r.s..

• 1879 skedde hans
--ändelse », som natur.• väckte största upp€' i h ela Holland. Han
- med kyrkan och gick
:- till socialismcn.
~ a år grundade han
lländska socialisternat-i
organ »Recht voor
och deltog med
--..a ifver i såväl den
_l-ga som skriftligaagin. För att hanfi
, proletär er skulle fä
känna Karl Marx' Ull och grundläggande
Das Kapital», u tp
Nieuwenhuis en
......""nträngd framställ däraf, • Kapital och
som af mång,l
-:.as såsom d en mest
af alla populariseringar. Ett
antal andra broschyrer jämte
- tidningsartiklar af hans hand
mäl...-tigt understöd t d en sociapropagandan i Holland.
dessa Nieuwcnhuis' inlägg
äfven särskildt nämnas hans
-hb'"1.oriskaafhandlingom »Guds__ peh dels emedan den är så
"" ch uttömmande, dels därför att
;ydligt nog visar, hur fri den
p...-a.sten blifvit från den gamla
"''';'''_!''IL Han skildrar med otaliga
?cl från historien, huru gud sbeoH up pstått och. utvecklats; han
....~""'gir med skärpa »bevisen för
:illyaro. , och h<"\,n afslutar sin
och likafullt så kraftiga fram:..-_o·ng: med en skildring af de fat·
~ning i det kristna samhä}I)e- är en broschyr, som väl 'för: a .. blifva öfversatt till svenJ

skan. liksom den fi nnes tolkad
till d enna vår korta biografisk>. skizz ,
fl era andra språk.
l enär
,-i våga antaga, att många nya.
Under :\ ren 1888- 91 var Nie uwcn- ( läsare af Brand komma till nu vid
huis medlem af den holländska rjks- nyåret och d c vilja fö r visso också se
dagen. Och då hade han ju också den nutida Internationalens grl1n·
tillfälle att lära känna det parlamen- dare, F erdinand Domela Nieuwcnhllis,
tariska bedrägeriet och inse dess mi- - och julnumret är , såsom sig bör,
nimala betydelse för · ett parti, ~o m slni!3åldt.
satt så.som sin uppgift att undc rg r ~ifv a
kapita li stsamhället och arbeta för ett
sociali:;tiskt sam hillle. Så yttrade han
också på den internation eila arbetarekongressen i Paris 1889, rättfram och
ärlig som han itr : »Jag hoppa s ingenting af parlamentarismen, just eme·
dan jag är medlem af ett p arl ament,
just därför att jag pil alltför niira liåll
sett hela komedien , _
En krigskorrespondent till ett af
Han insag ock så ~n art , att i rik s- storborgareblad en skref för kort tid
da?en. yur ic~.e hans pl uts. Lte i sedan bL a ., att , hvar och en, SOm
agItatIonen, dar kund e han ycrka, delbger i ett krig, blir fred s·vän. »
hf\l1dl a och upplysa d e efter bild- Därnled trodd e sig korrespondenten
ha f::agt någontin g sårdeles kl....ftigt. Han menar
naturligtvis, att krigets
grymheter äro så fasa.nsfulla, att den, som ser dem
på nära håll , m åste fatta
hat till allt. hvad krig b eter. Men han bar m en
sagt något annat, sig själf
ovet.ande; han har sagt,
att så till den grad trögtänkta, så till d en grad
ohyggligt dumma äro män niskorna, att man, för att
få dem att förstå kriget...;
ohygglighet och " fredens
lugna lycka, måste sätta i
gång ett krig och slä ihjäl
samt lemlästa ett par hundratusen fredliga. familjeförsörjare. En sådan kolossal, en så enorm argumentation är alltså nöd vändig för att få ett par
tusental tä.mligen passiva
fred sifrare bland de öfverlefvande!
Han har kanske rätt .
Och det är väl af samma
skäl,1 det är så svårt att
få d em, som äro mätta.,
att förstå och omfatta soning och kun skap trängtande ma8o-l cialiBlnens ideer . . Ty sådana. äro män80rn a.
nisk ornn. Om de själfvll. h a det nåDen preussiska socialdemokratien gorlunda drägligt , anse de allt vara
blef h onom en alltför matt socialism bra 80m d et är. För att få d em till.
och han närmade sig allt m er och mer anhängare af socialismen är vanligast
den kommunistiska anarkismen, för nödvändigt, att de först få lära känoR
bvilken bl. a. Krapotkin gjort sig till alla den utsugne proletärens kval och
en så varm och beundrad talman.
bekymmer.
Nieuwenhuis' främsta arbete ~ir en
Men - icke aib, ~om deltaga i ett
populär. veten skaplig socialism en s hi- krig, bli fredsv änner. Ty krig för storia, som utkommit i tre bnnd uo- råar. Och många af d e tappra män der titeln: , De geschiedenis van het niskoslnktardrängarna. blifva tv}i.rtom
s9cialism e. :»
mera krigiska. Och liksom icke alla
Domela Nicuwenhuis är nu en gam- bli fr edsvänner, som llpplef\-at krigets
mal man; han är nämligen född år fasor, lika~ii bli icke alla, 80m, kan 1846 i Amsterdam. Hur han ser ut, ske dagligen, känna hungerns k val och
det veta ju Brands läsare m er än väl, fattigdomens förbannelse, socialister.
då han s bild, som var införd i jul- Ty äfven här .är det h-riget, som förnumret, åter framträder här (efter raar. Kriget, striden om brödbiten,
h ans sista, förträfffiga och vackra por- . kampen för tillvaron >, den blodigaträtt, som då ty värr kom oss för ste af all strid . Ofta · är det den.
sent tillhanda). Vi ha äter bifogat det som gÖl' oss blinda, ~om förrAar OS.:- ,
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fÖl'simpln r värt känslolif ueh gör 08S
okä.nsliga föl' våra medmänniskors
fattig(lnrfl , okunnighet och lidanden.

KRIG.

I.
»Alla politi~ka Emåsjälarf:i konst
beshir j att förtiga och bemantla hvad Det '1:ar krig {ör t:å1' gud,

~om

ii r.:t

Detta citat efter }j' erdinand

T.assallc all för :t Socialdemokrate n :t mot
dc fi nnar, 1;OH"I ej hålla på den finska
kruf-politiken , utan äro efterlåtna mot
t.-;ardömet.. Men d c, hvilka ock borde
pränta in de~sn ord i sitt minn e, iiro
de Ic(lamlu m. Ii. inom det 8. k. ,-=:0eialdemukratiska
ungd()m8för bundet
(;oh särskildt de många ute i landet,
som mycket riktigt mena , att vårt
u ngdomsförbund s l'!tällning ii r d en renaste , bästa och klaraste, men som
af frukt.u1 fiir kri tik utifrån vilja bilda
:->prängklubblw' för att, skyddadp bakom dessa, Rudan arbeta för (le åsikter,
"ärt föruund förfäkta.r.
Ned meJ oärligheten! Fralll m ed
eder hjärtans mening i allt och gynn a
ej halfh cwn o('h fegheten ! Förgä ten
aldrig, att /l alla politiska småsjäJars
konst l>estt1r i att förtiga oeh bC'mantla
J~\'ad ~onl ii!':. .

rÖt' den
heliges lät'a,
För rätten att tolka hans ord;
Det var lTig lör vår gud och fö,'
konungens ära,
Och blod skulle skölja vår jord.
l'y . nä'y kunflen, den dy,'kade kungen
så v·i ll
Då ,nåste ju ( olket mcd t:upn cn slå
till.

D et ,-inger, det r inger i kY1'kan
Med do(va och manande slag,
Nu ägnar man guden sin dyrkan
På krigets och slal;tningens dag.
Och klocJ.:ornas -dojva toner
Dc stiga mot rymdens zoner
Med människors l,;cidan och gråt,

i :-:itt angrepp mot tronen bitriiddc:-:
han, den .konscl'vati \'e, af den ,-akne oeh
eldige socialdemokraten, :-;OJll likalcde:-:
tra.kterade Ilhrskarfamiljen m ed el1 c! p )
Läska :-;anningar. :Men, :-:[1 har m a ll
ocks:"1 kommit ~å långt i l ' n~<l,rn ,
OstcJ'l'ike at t - troncn YlH'klal'.

Oclt bönerna stiga och stiga
Mot guden i drömmarnes land:
»0 , hen'e, hj älp oss att kriga
Och krossa vårt fi endeland !
O, herre, o, hö?' våra böner
Ocli hjälp t:å,,'a st·r idande söner .
Som slåss rö,,' sitt fädernesland /»

II.

»'H ar du någonsin sett en ande ? ~
>N"ej, inte jag, men min mormor. "
,. Precis sä. h ar det också gått mej: ,Tag
har ingen sett, men min mormor stupade
alltid öfver dem, och i tillit till våra mor,
mödrars ärlighet tro vi på tillvaron a.f
Bildar ,. ,

Max Sti,'ner.

Nu blixt1'a och flam,ma kanonernas

.gap
Och dånet kring nejderna rullar,
Och k,'utröken hvi,/lar och lägger
sig tät
Kring ängar och skogiga kullaT,
Sinn en jättevulkan, som. har öppnat
sitt svalg,
R öt kanonen sitt eldsp'r åk i da,gens
batalj.
S er du ) hur krigsguden höje1'
Mot himlen sin blodiga hand,
Och ser du, hu,,' lågm'na flamma
I vrede mot himmelens rand,
Och ser du" hu,' gnistorna spruta
Från städer och byat, i brand,
Dä,· allt skall förödas till aska,
Till rök och till svartnande kol:
Det fliten och snillet ttppbyggde
Skall tänaas till sprakande bål;
Och ,·ödt skola lågorna lysa
Och glöda mot 1'YlJtdens kupol,

Och mänskorna bedja och sjlmga
Vid orgelns sörvande lat.
De bedja: »0, hjälp dessa unga!
0, herre, sträck du din signande
hand
1 ~ll alla, som dö jor vå1,t fäde'rnesland.»
Kanonerna slunga sitt mördande skrot
Och gevären, de smattra oelt smälla,
Och prästen där (ramme , han talaT
Och krigarne stttpa led invid led
Till folket (rån altarets rund
Likt säden, som liarne fälla,
Om hemlandets stigar och dalar,
Kring ängarna forsar en rykande
Som sköljas i siaktningens stund,
flod
Han lo{var, att gud skall beskydda
Af
stupade
människ01's
li fsvarma
D em alla i slott .och i hydda ;
blod.
Han lolvar 'dem, himmelens ("'id,

l b\'el'igvs rik:-:tlag :-:cr ,man cndast
kUllgakryparc o('h rojali~ti8k ynklig,
het, Det är <.:tt, land af hjälta.r ! Ett
sanllt ord har den LernaJott!5kn d,,·
l13.hticn icke pil m ången goJ Jag fä'tt
höra, Hur .a nnorlunda förhållandet
är t . ex. i Ö:-;terrike, ntt där finnas
de .som drist.a sjunga ut, vis.ade d en
ultrakonservativa grefvc Stcrnbr rg o('h
i'ocialdemokmien P crnerstol'fer ,pIl ett
af parlamentets sammanträd en fö!'
kort tid sedan, Den förre an,l!rep m ed
indignati on dc in triger och d e sk an ,
daler, :-,;om ut:::pclas vid ~Tan::: ,J o~efs
hof,-o('1l .käj&'UCll :-:jä,1f skonades ic ke,
utan uetonade:: om oen åldrige mo, Om blott de jörsva1'a nationen
narken - ob:-: ! Il et iiI' den :-:tånuiga
fra~en härJll'mtn a ju:-:t (lct, a tt han Och o!f,-a sitt lif i en st,·id
iir g-mllllHLl, t'n ~ llbbe, och , det mo- Pö,,' den _heliga blods-religionen.

miiska förfallets sjukliga f'h·eteels.,·
liro just oftast förekommande i gubbåldern », yttrade h'Tefve Sternberg. Och

Hör du; nu· krigsguden talar
Sitt eldspråk till staternas folk.
Då måste kanonerna dundra
Och våld blifva sanningens tolk .
Och människor hetsas till döden
Och väpnas med hätskhetens dolk,

Dä,' i landsvägens damm unde,. brännande sol
Tåga skarorna framåt ti ll slakten ;
Det dånar mot mark och det Ju:i1/la1'
,j skyn
Där anneen ,'ycker (ram genom t1'akten,
Och sången den lwusa,'
dånande
kö'r ,
Den klinga?' mot himlen,. elen ekar
och dö,',

H ö'r du, i fjä1Tan braket
Af dundrande dskors knall ?
Det är det rullande f-kot
Från krigande staters (all , .
Och sedan bataljen ha,' 'rasat
Och skymningen lägge-I' sig tung;
Då skola tusen fÖt'hunna
S itt fäde1'nesland och sin kung,
IIl.

Sl'ut va1' den blodiga slakten
Dä,,' människ01' dödats som dJ'ur,
Och allt kring den bö,·diga t,·akten
Ba?' mär/,;en af krigets lm ltt"":
F örtrampad låg odlm'ens grÖda
Och skö{la(l af kriga1'nes tåg;
H vad seklerna uppbyggt med möda
Lag krossadt af d,·abbningens våg.
Och
'T ill
Där
Till

nu - nu gå,' S01'g genom landet
tusenden fattiga hus,
hemmen ha krossats af nöden
intet, ti ll aska och rJ1''Uti ,

BRAK])

fotugrafera sig tillsa m man:-l med sin
fäf.1tmii , lllC'1l :-:;1 kOlll hfiktlllngcn emellan.
Skug, ~ tlm cnd a",t ~i r 24 å r gammal
till y rJ.;;ct mu rare - uppträdde
med stör::-fa frimodighd infö r rätta.
Då domaren utfrågade honom om
»halls fi.i regåenden ,. , lJeräth\dc han
bL a . att han \'luit till I':jös. »Yar
eld pIl li'lIll~tnr . , :3ponJc domaren .
) Ja ~ , snl.rade :-4kog tra nkilt, , vi gick
Af /tä'l·en, som d'l'og hm·t tf1' landet, till 8rLlafl'ika o('h Brasili on, Olll det
sk,)' knlla1" fö r långtur ~ . Och då den
FöU hä lften f ö,' mördande skott.
frä gYisc, med a nl (' dni n~ nf att Skog
Af dew, som nu kommit tillbaka,
»erkii nt » att han hlitt, :ltt dvL :-:ikull€'
..Ack, häl/'ten bä1' krymplingens lott. bli dl'mOl1strat ioll, ,-:ponle: lIVtJ1"?, svarade den hiikta<!(', efter cn ",tlll1(h.:. bcWnkanclc: , Pil .i\ltl:-:eb;\(·k c ' ; h\'arvid
Och !lä'l/ ö,' nu tusen röl'banna
åhöranw bru:-:t.o i gap:-:kratt.
Sin .kung och sitt fädernesla.nd,
Då han fick en :-:knlpa fö r lltt.' han
Som dri fvit dem aUa till. /"'iget
\'urit JHcd bhmd h llt' llpprori~k~v,
Att mörda i ( ,·ämmande land,
gemniilte ~k()1-!: pii ",ill lugnn f.1k<ii-u5ka
Leon Larson.
dialekt: ».J ag trnc1d(', att jag t;Olll
f:iyc nf!k lllCllborg-axl' h,Hk ' likfl stor
riittighet att p:å på gatlll1 :<()lll en tYf< k
sprlfnlgn .. .
Men mc:-<t karaktiiri.-:ti.-:kt filr SkOl!
iir, utt chl domen: .tni i\r~ .-:trntTarbd('
yar fi ild, och han o('h .Johal\l-i801l för~or.r,", c1e~ ti lJl Hl kn till :-:in<l ('eller Od1 den
gamlc griit ~;\ bittl'l't, d,1 tl'ö.-:tnde han
.-:il1 olyck~kalllr a t nwd dl\ manliga orelen: ».Jag t~-eker, lkt iiI' synd om
dej, gllulwhwkare, uch 011\ jag k unde
tn dina td [t!, med, .:-:kulle jag gö·

{}ch mången mode-,. nu gråter
]Jen bitt-ra saknadens tå1',
~Yä'l' sonen , som tvingats till kriget,
På slagfält et bäddats på bå ...
Och ungmöns hjärta det brister
Då sorg~u det hemla'lulet nå1' :
Att vännen, som. cl1'ifvits till kriget,
I st'l'iden fått dödande såL

Strejkoffren i
köping.

rn.' h .

En Slidan man iiI' Ul' t, :-iOtn uetta
djiif\'tlbka f;urnh ä llc Yi ll bcriif\·a fri·
het l'll lindor tdi ;11', diirt'ö r ait han
iekc :-;}';,\"!ldad(' undan hnRtigt nog i
dell1\1ll!"tratiu nen mot strejkl!l'.daryng·
let i Korrköping,

U pprorsmak aren J ohansson,

Det .l'anns \·i55a per.-:otlcr, ~ ()1l1 ' Jllan »
yi ll (' kOllllna iH., T . ex, den ty::;tlätne
nwn \' crk:-illmme korrc:-;pond,'nt.en till
, Folkbbdet :t , H . E.\\-e~ te r ,ell(>r den op·
}losition l'l le Henn:\n Karlsf;on, ll,·ilka
rii11\'i~:1Il om iijligt ~ ulldl ' t rill'fa ; eller
.d{'n C' lH 'rgi:-; ke

;-:,idan han :-.åg ut, d'l h<lll befann :-.ig
på höj(leu af ~in hiiJ:-'iI:-i och kraft:-:.:
daga.r, inn an han nnfiik tats af upp·
rorsdjiihulen och innan han kommit
kontakt med I) tad~fi sk :l1 Lindt'll~
inkd,-:itorjl-ika. regem ente, Kml Ilet l3:i·1
g<l~, att han s hiil' iik l'g;ifna bild talar
om otyglnd uppror:-;Iusta ('Ile}' dylikt,
:-:11 böl' dock a nl11ii rkils, att han nu
iiI' endast en skuggn :11' sitt [orna jag,
) [:1hi.i.nd;t kan då cllhvar b ild:l ~ig e1l
n:lgot sa. nfir förc:o;tiHtning om, hur
f()rfii.rlig munn en nu, "iII 59 :1r.-; lildcr,
måtte vara,
Fredrik Emil ,J oJ.an .-:son iiI' född
1845 i ( ):-;tm Ryds fiil'r::nnling i Ö.-:·
tl'l'götland.
ha mn arbetaren C. Å. Sve nsson,
'l'y\'ärr ii ro \·i ic:kl' i ti lWi.l Il' att
iifven ' visa den frim,)di~e M, A. Skogs
drag: Trot.s att han ,'ol'it !'jöman -och · de bruka ju ofta ucr.:ökn fotografl:ma - :-:å kall intet portriitt af hollom uppletas i h:lll :-l samling, Han
hade just yarit J.)(·tiinkt P:"I att lt,ta

...;01\1 »mun » därcmot l,,·ckHde:-: upp·
tiicka blancl »u pproI'smak:unc ». Han
fick unl!(;r 14 dagar göra beblnh:ka p
m ed Xorrkiipings snuskiga fanganstalt..
Me1l ~om han!' brott af rådhusrätten
endast Yiirderade8 t.i ll 200 kronors böter, :-;fl ...;lnpp h,m lit ur hii ktet.
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Albert öve n ~so n ä r Nurrkö pingsuarn .
Född den 28 j uni 1863 har han ge,
nom gått "Hnlig fol kskola, m en bIcf
recbn vid 12 å rs ålder .-:att .i korg·
m akareHi l':'l, där han ~ tan nad(' i :-.j u
år. 8eda n 1882 iir hall hamn arbeta re,
och hal' nlrit den starka fackförenin·
gcn:-; ~e kre tc rarc och ~ir :::edan flera {Il'
dess ordförande. _Ä.r t illika 1l1cdlelll
af parti st~'r('h:en o(:h har S:1.'30111 sådan
(liksom alla de flll drH) yisat sig tii m ·
ligell k'l.m, men ----;- nu iir det ha n!"
plikt ,ltt r,\'el<1l upp sig,

Historien om den stygga
lilla gossen , som aldrig råkade illa ut.
Af

Mark Twain.
(Oh'ers.)

Det

\'1\1' en gång ('n st.ygg liten
som hette Jim ; -- jag hor l '\'
Hgga lIlitrk(' till att i sö ndag:-:skol ,
böckerna bruka stygga slI1å gosbar
nästan alltid hcta .Jakob. Det är
högst bcs~'nnerligt
ej dcS'::, m in·
dre sann1, att Il en hiir hette 1H'lt en·
kelt ..l im.
I nte helll'l' hade han BågOll sjuk
mor , - Cll ~j tl k mor , ::;om nu' from
och hade lu ngsot och Som önr:;kad('
att fil komma ne r i grafven och få
lugn, om hon intc' hade h" ,::;t en f;U·
d a n stOl' kärlek för si n son och känt
en s~i d an iingslan, lltt världen sku ll€'
bh hård och kall e mot honom, di,
h on var bo rhl. De tie ~..:ta Ht ygga gos·
:"ar i söndag.-:!'kolböckerna h eta ,Jakoh
ocL ha :o;juka mammor , 80m hll'a dem
att Ei,<:-a : »Ack, herre gud , Hit mej
~ofya i 1'0 oel! vakn a m ed hiUsIIn »,
!"<llllt sj un~a dem till sÖmJlf.> m ed
m ildt klil~ande röst och ~edan k.rS~ll
dem till godn3tt och fa ll a ned pfl
knä od d 's~ing('n och . gråta.
iI [ ell dl..,t ,'ar helt annat m ed den hill'
gOi3sen . H an hctte Jim, och det n t r
ingenting- i \'iigen med h an::; mamma,
-- ingen lung~ot, l'll er nil..got ~{Idan t.
H on nu' tV}lrtO\l1 btm'k och duktill
och alls intc froll!. Dessutom ,'ar hOIl
inte ett tccken till ängslig bcträffl1mk
J im. H Oll sade, a.tt onl han bröt
nacken af sig, ~rl skulle det inte ,'i\.r:l
stor förlu ...;L Hon klåd de honom till
i3ömn:" och llJclrig kysste hon h onom
till godnatt. 'l\'iil't-Oln örfilade hon upp
honom , drl hOll sku lle g,\ ut och han
fick bli ensam hemma.
En gång stal denn a stygga. liUa
gos~c nyckeln till skaffcri('t ()ch f; m ö~
dit in oeh tog sig lite sylt och t~' ll ck
sedan burken med tjiim, för aU 1110·
dern inte ~kll ll c märka någo nting.
Och lib'A.! öhcrfiills ha n inte Af ni"

gO:-;~l' ,

men
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"gon känsla af förskräckelse, och han ken! J ag gick j ust förbi och såg att
hörde ingen hviskande röst, som före- det var h :1.l1 , 50m begick snatteri et» .
brådde honom: ~ Tycke r du, att det Det~ hände inte och inte hände det ,
är rätt att vara olydig m ot mamma? att J im sed an fick stut ell er att den
Är det in te syndigt att göm så ? vördnadsvärde domaren höll en p r~R vart komma stygga sm å gossar, som dikan för den rörda k las~e n och tog
gluffa i sej sina snälla, rara m am mors Georg i hand en och sade, att en så~ylt ?':I> och han föll inte alls på knä, dan gosse fö rtjänade bli il rad, och att
m eu löfte att aldrig vara elak mer, därför skulle han, Georg, få komma
och steg in te upp igen , mcd lätt och och bo hos honom och sopa kontoret
lyckligt hjärta » och han gick inte och elda och springa ä,renden och hugga
heller och t.alade om alltsammans fö r yed och h jälpa fru n j hushållet och
sin mamm a, för 'att få förl åtelse och ha hela återstående tide n att leka på
lyck liggöras med tårar af stolthet och och få en och femti i månaden och
tacksamhet i hennes_ögon. Kej, detta \'a~·a lycklig. Nej; så skulle det ha
är förhållandet m ed alla andra stygga gått t ill i böckerna, men det gick inte
gosl:iar i böckerna" m en annorlunda så med J im. Ingen fj äskig gammal
gick det med Jim, förun d~rli gt nog. rru: till domare kom in och jobbade,
H an åt u pp sylten och sa' på sitt utan modell gossen Georg fick sin
synd iga ligas pr&k, att . det sm akade va nna mat, och det tyckte .Jim inte
:I> bus~igt»; och han stop pade dit tjii- var m er un rä.tt, för han hatade, förran och sa', att den också sk ulle slåe,' sediga gossa r. l-Ian kunde inte
:-:m aka »bussigt) , oc h sk ra,ttaue och med »sådana där mjölkgrisa.r », sa'
tänkte, att »gumm an skulle a.lit börja , han. Sådant var den stygga, vanarfn ysa ~ . när hon ISatte i sej det . Och tiga. gossens plum pa språk.
när så, verkligen skedde, nekade han
Men det allra besynnerligaste, som
bestämdt , att han visste något om händ e Jim, var den gången , d å. han
saken. H on piskade u pp honom or- tog sig för att fara ut och r o på en
den tligt - och han bestod själf m usl· sö ndag - utan att drunkna; och den
ken .
andra gången när han drefs ut i stor.Allt, som rörde den. gossen var be- men, då han fiskade på en sönd ag,
synn erligt; det gick honom på ett all- utan att bli träffad af blix ten. Ja,
deles motsatt sätt än det går dc stygga läs igenom söndagsskolböckerna, allegossarna J akob i söndagsskolberättel- sa mman, från n u till nästa jul, och
sern a.
ni skall aldrig träffa på. nagot lik ~
En gång klef han upp i grR.nll ens nandc, aldrig. Ack nej ! Ni skall
äppelträd för att stjäla äpplen ; grenen tvärtom fin na, att alla stygga gossar,
gick dock inte af, och han föll inte so m taga sig för att fa ra u t och ro
ner och bröt armen, och inte heller på en söndag, gifvet.vis drunkna, och
bIef han söndersliten af grannens att alla stygga gossar, som druvas ut
hund, för att sedan ligga till sängs i i storm, när d e fiska på söndagen,
tiera veckor och ängra sig ' och bli ofelbarligen träffas af blixten . Båtar,
.: ;nälL Äh nej, han stal så m ycke med stygga gossar i, stjälpa alltid om
äpplen, ban kunde stoppa på sig, och söndagen , och det är alltid storm , d å
k om oskadd ner igen. F ör h u nden elaka gC?ssar sitta och fiska på en
kla rade han sig med en tegelsten, som söndag. Hu r den här J im undgick
han vr'ok honom i planeten.
det ödet, år för mig ett underverk.
Det var högst. besynnerligt , m en
J a, J im hade ett fö rhäxad t lif ; så
aldrig händer något liknande i de or- m åste förhållandet ha varit. I ngenting
denUiga sm il söndagsböckerna med kW1de skada honom . H an t. ex . gaf
sina bilder, som framställa herrar i elefanten i m enageriet en tobaksbuss,
frack med smala skört, klockformiga utan att elefan ten m ed snabeln nöp
hattar och byx or, som äro alldeles af honom hufv udknoppen . H an, J im,
för korta, sa~t kvinnfolk m ed hög- snokade omkring skänken efter pephalsad e klädningslif och inga tum)'- parmyntlikör, men han tog aldrig
rer .
miste och drack skedvatten i stället..
En gång stal han lärarens penn - H an stal sin fan; bössn och gick på
knu . När han var rädd för att bli jakt på själfva sabbaten , men sköt inte
upptäckt och . fii. stryk , sm ög han af sig t.re, fy-ra fi ngrar. Han dunka'
knifve n i Georg 'Wilsons mö s~a , - till sin syster midt på tinningen en
fattiga änkan \Vilsons son, stadens gång, då. han var ilsken; men följ den
sediga, snälla lilla gosse, som alltid blef inte , att hon fick ligga till sängEl
var lydig, aldrig sa' ett osannt ord , och ha tråkigt heja den vackm som som t yckte om sina läxor och " ar m aren och slutligen d ö m.ed förlåtelförtj ust i söndagsskolan. Och när sens ljufva ord på sina läppar och
k nifven föll nr m össan och den olyck. på så sätt förd ubbla ångesten i hans
liga Georg rodnade som om han varit krossade hjiirta. Nej , hon smälde
m edveten om saken, och den bedröf- igen och blef aldrig d et minsta sjuk .
Till sist rym de Jim och gick till
vade läraren bannade honom för snatteriet och j ust var i begrepp att låta sjös, m en han kom ingalunda tillbaka
rottingen dansa på Georgs darrande för att finna sig själf olycklig och enaxlar, så uppenbarade sig visst inte sam i världen, sina äl skade anh öriga
någon hygglig h vitlockig fredsd omare, sofvande på den fridfulla kyrkogården
i im ponerande gestalt, helt plötsligt och sin barndom s vinran k-omsknggade
ibland dem , sägande : :. Skona denna hem sköfladt och fö rsv unnet. Ack
ädla gosse, - där st.år den fega skilr.' nej; han kom hem d rucken som en

spelman, och det första, som hände
honom, var, att han kom i finkan.
Och J im växte u pp och gift.e 'sig
och fick stor fa milj och blef rik genom all t slags bedrägeri och skurk aktighet. Och nu är han den m est helvetisk t ela.kartade skälm i sin födelsestad och är allmänt högaktad sam t
- riksdagsman.
Man ser alltså, att det aldrig fun ni ts en stygg Jakob i söndagsskolböckern a, som haft en sådan tp ":' 80m
den här s~'n d arcn J im me~. sitt för håxade Jif.
I

E n m iss ionär sökte en gäng öfverty ga
en ind ianstam om den k ristna rt' ligionen.'J
företräden. H3n ber attsde b lan d ann at
fö r rödskin nen, hu ru synd en komroi t i värld en genom. Ada m s äppleä tande och h u rn
den åter beseg rats af Kristu s.
, Hvan d n n-u berä.ttat o!\s ~ , in fö ll därefter en höfdill g, , ä r mycket vackert. D et
är icke bra at t ä ta äpple n ; det !l.r bättre
att göra. äppel vin a E dt!ul. Vi ärO .I ig 'm ycket tacksa.mma d ä rför, att du re",t så lå ngt
för att berätta oss h istorier, som din m or·
mor berä ttat för dig. ~
Därpå. berättade höfd ingen en legend om
säden s tlr.::oprun g, b vil ken emellertid sA
m issh agade m issionär en, att denne ut brast
i förargad ton : . H vad j a2' berattat er, d et
är den allra h ögsta. s ano i n ~ : edra histo,
rier är ingenting a nnat ä n dllmma. fabler! ~
, Mio broder! , genm älde h öfdin gen , , det
tyckes mig, SO lD vor e d in ll ppfostra.n be·
tänkl igt· förs nmmad, ty dll känn er ju icke
e ns h öfl igh etens. fö rsta r egler . Vi ha trott.
a lla dina historier : h varför tviflar du nll
på vara?,
.

Svenska akademien.
E n institu tion, som skulle ha till
uppgift att studera och vårda värt
språk samt att stå hj älpande, stödjande vid u ppbyggandet af en värdig
skönlitteratur på d etta vackra, klin gand e språks grund. Det var Gustaf
III, som efter franskt mönster stiftade denna fl kadem i, den 20 marS
1786.
Man har sagt, att Gustaf i sin pe r~
son förenat både teaterkungen och den
verkliga kungen, men det göra de väl
alla! H an var blott mera estetisk t
anlagd än de flesta af sina kolleger
af guds nåde, och det teatraliska tilltalade honom särskildt. Svenska ak ademien blef ett led i hans lefvande
teaterföreställningar; och än i dag,
hvarje 20 december,; ba landets kära
monark och kära , folk (de som haft
tillfälle att ,kaffa Rig biljetter till
Stora Börssalen) en lustig afton vid
d en Svenska akademiens årskomed i.
Bördsidiotien har ständigt spelat en
mäktig roll inom d en vittra areopagen. Men äfven ' mänskoslaktardrän garne ba, om de blott ku nnat rimma
halfva med kalr.'a och akademi m ed :
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brist på geni, lätt klifvit upp på en
af dc adert.ol1 stolarna . Akadem ien
ha r niim Iigen ej kunnat underlåta att
lägga märk e till deras p,)etiska snille
oc.:h smak .:.- i lysande ,u niform er.
Tegner gjorde på. siu tid uppmärk"am · på akademiens kärlek till H;tora
herrar och hofclekorationep."· Dock
hal' i detta hän seende en ändring och
bättring inträdt. Fast akademiens
rykte blir alltjämt det SRmsta.
De utanförstående författarna och
diktarna knyta nu hO,tfullt sina mjälkhänder emot gl'efve C. D. af WinH~n,
hv ilkcn i Oskar IT:s opoetiska tid är
institutionens entreprenör.
Vid nästan alla inval har akademien i alla tid er häcklats. Så ock
iinllll. De, ~onl vi ljfL !:iå gärna som
dc lcfva in i den af dem så högcli~
gen föra ktade fön;mnl ingen, samt dera:; vän ner och l.lttrum petare, är det
:lom bråka och k laildra, häckla och
:;kria - ä nda till s d e1;'as tur kommer.
Jag är för min d el förv issad, att 8 0tal e t~ affällingar, som nu gny &\
otäckt, k omma in allesamman om
de få lefva. Bryggan är slagen,
första steget taget i och m ed den
nentral{> skalden Rarlfeldts inyal
efter elen histori ska tråkigheten
Odhner.
Erik Ax el Karlfeldt introdueera·
des bland de mefa guldsm idda än
vHt.ra aderton d en 20 sistlidne
december. H an är född 1864 i
Polkärna socken i Dalarne. Har ta·
git fil osofie licentiaten och ä r amanuens vid det s. k. kungl. bib lioteket.
Det iir icke tio år sedan Karl fe ld t debu terade. :. Fridolins "isop
och >Dalmålni ngar på rim , nmno
gen ast största bifa ll. Det iir nå·
got bondsk t - ett nationellt drag
hete r det visst? - vid Karlfeld ts
diktnin g, och såd ant slår ~n i Y {Il"
baki\t.s triifvand e tid. Det yorl:! dock
högeligen orättvist att förn eka, det
må;nga af hans dikter höja sig till
den finaste poesi. Hans målnin ·
gar och visor liro alltid enkla och
o::;krymtade, - icke uppblåsta såsom
foslerlands- och hjältedyrka.nde poeters pompösa rimm erier; - om de
förtjänn ntmärkelsen : en plats i Akademiell , iir en an nfUl fråga . N u iir Karl·
feldt emell er tid dii r, och h an~ mission
blir vii] närmast att ~1ti ett slag fö r »de
unga " som ' Virscn hflll it borta från
tred je GU::ltaf:-: af alll1- aspiranter så
fö rkättrade : : tiftclsc.

Felfinnaren - feltagaren.
Reflektioner med anledning af Strindbergs kvinnohato

Det kan tyckas fö rrnii tet att \"i lja
rätta <:'11 s~ dan pcr:-:ion SOIll Strindberg.
,ren nii \' man hiser t. e,X. han s , Gö·
tiRk:1- HUnllTI(O!H iir det omöjligt att
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hennes lättja ; nu är han ::::å luycket
höflignre, att den blif\"it industriell
improduktidtet. Ty alla des::;a hUl~trur
»utan yrke :t , t3åk~des "äl för::::;t och fräll\ ~t
bond- och torparllustrurna, vidare en
stor del af arbetarklassens gifta kvin·
nor sam t slutligen medelk lassens hu.strur äro ', improduktiya, och ty nga på
lTIannen.
Har måntro Strindberg någonsin
varit på det äkta bondlandet? H var
gör han då af sin a ögon~) Den, som
har sett en bondgård, vet också, hvem
som där måste »1d38 : 1 mest. Kvin·
norna stiga fö rst upp, lägga sig sist,
ta sig ald'ri g )lstUl~ n er» att hvila dagel (sofva middag), hvi lket karlarna
däremot allti d göra, t. Q. m. i ond·
tid erna. Om vintern slutar drängar·
nas arbetsdag på de Hcsta st.ällen kl.
4 ; m en ingen skall .tro att pi gan eller
moran därefter också ha tiden för sig
själfya . J ag har kom mit i stngOl'na och sett kararna :t midt på
bhmka förmidda gen , sitta och läSa
tidningen; men jag tror aldrig
jag komm er att f A se en bond»käring » göra det. Detta. kan ju
dc, som "Hju, ta som ett bevis
på att b 'innorna, motsätta sig bild·
ning och utveck ling, och jag tar
dat inte helleJ' sorn ett odeladt
godt, m en jag, som känn er deras
bevekelsegrund er och vet, att de anse
det som 'synd att ta en enda minut idn sina hundra trängande
göromäl blott för att skaffa sig
själfva ett nöje, - jag dömer d em
inte. E tt annat beYis för att. de,
l:lngt ifrån att va ra lata, äro snikna
11m tiden, ii r det för hållandet, att
de , då de ligga i barnsäng (en belägenh et som Strindberg tycks afundas b'innan) taga sig till med
något handarbete, så snart de kunna
få sitta lite uppe. En bondh ustru ,
"um jag kiinner, hlU en längre ti~
legat förlamad i nedre delen af
kroppen, men bland anna t arbete
hon utförc1t ~ir,· att hon t. o~ m.
AXEL KARLFELDT.
f'. punnit garn. Ett af barnen tram(Se a.rt. SvenRkll. nIHldcmictI.)
pade rocken och hon låg i sängen
E ftersom det skall yara så ned' och beredde träden. En d el kvinnor
sättan de att vara kdnn a, eller vara hålla iifven fast vid den gamla seden
lik kvinnorna, smilrta r det mig nat.ur· at.t, d!l de g:1 ut i något ärende, ha en
ligtYis att behöfy n ptl:-;it\: att 8trind· sticht rum pa att aruebt på under vägen .
berg är oyan li ~t frunt irnmert'aktig. Att med :::ådal1a exempel fö r ögoneo
H ans bristande grundJigh€'t, han s il· få höra en okunni g stadsbo Yå rdslöst
logik, hallS förhat'tadl~ och generella ut-tilunga den besk yllningen, att ~ kä
omdölnen, han:-; rent olo Higll :3ubjek· ringarna inte iss:t , är n~rk ligen rettivitet och framför allt hall t: ringa ~amt. Den lilln procent af kvinnor,
sanningskii rlek, dC't ii r d rag, :-;om åter· ~om int('· icb :-; ell er ha det så ställd t
finna.,,; hos den typ ai kYinna, lwn att dc kunna öfwrlämna hushällsar·
och han~ m cnin gsfl'iinder uppkon:-;trll- bt~te t åt andra k"innOl" - den enda
erat. Reyi~c n för mitt på.."'tåcndc skola, ()Ill ~tälldighct ~t l'ill dberg mlgonsin kUllhoppar-: ja.g, fnnllg,1 rät.t klart af elf't n:lt fll ögonen p<l, dii fråga är om
följ ande.
kdlln l.lIl:' arbete i IWll}mGl, ~ir
Det fÖIAa, mun i , Uiitiska Rum- dock i jiimförcl so med alb. Je, som
m cn » åtmi nsV 'll e om lllan ~.i.r [)lIdo \"ilja oeh HHbte ida~, så liten,
b·inna - stöt er sig p.}, är förf:s upp· att det inte iir ii rJigt ntt b.,·gga hela
l,vsning 0111 den enda. m illion arbets· sin bC'yit-:föring diirpa .
J ag förmoda r, at t det föröta bland
föra miin, ~om ha nU försörja alla de
all(lra, s,\"llllerbgast d:'i dc 2 1 1 :! millio· allt prod uktivt arbete är arbetet i jor.
nerna bam och , hu."'trm utan ~'rke » , drn ; och r\~iri deltngn k\'inll oflUl , och
:o:nl1l dl':O:8utoll l fi nlla:o: i riket. l-h n.'" det ha dc :ll lti d gj11rt. l k plocka
galtlla bee k~'lInillg mot kr innan Y;11" I ::;tl'n p:1 <"Ikl'm, hacka tOrf\"t)J', brt'"<la
återhålht sin opposi tion. Strindberg
har kommit i den ställning num era,
att han anti ngen dyrkas ell er lämnas
oantastad. Inte ens fru ntinlmcrstid·
ningen motsiiger honom, utan undviker att bedöma honom för att sedan
afiägsna sig med någon allmän fras
om hans imposanta före teelse. Och
Strindberg är bcundrans\"ärd. Att
kunna skrifva itlla slags böcker utom
tråkiga, det iir storartadt. Goda och
dåliga, någon gång lugna, mon oftare
ursinniga, någon gång med rättfär·
diga krat, mell oftHl'e orättvisa, hålla
dc dock alltid intrest;e.t spiindt. T.
o. m. i »Götiska Rumm en ) , som dock
med. sitt gubbaktiga omtuggande och
sin ängsliga oekultisn1 ibland är längt
ifrån Holig:t , hållas dock intresset,
ovilj an och motsiigelselusteJl så tS tarkt
vid lif, att m an ogärm~ lägger den
ifrån sig fö rriin den ii I" utlih:t.
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'<lynga, harfva, vältra, räfsa h9, ta
upp efter mej en, kasta i ladan, kort
·'}.:agdt, de göra allt h\~artill deras styrka
'ä,I tillräcklig, och mer än nog för att
kunna enligt Tolstoys sats känna sig
som nyttiga människor. Och att männen göra det .tyngre arbetet, d et hvartill blott deras styrka är tillräcklig,
är väl alldeles i sin ordning och en
sak, som inte mer än någoo annan
kan göra anspråk på beundran och
tack. Och dock draga männen ständigt fram med det påståendet, att
jorden är deras, ty de ha ensamma
brutit och odlat den, och detta göres
till ett skäl för kyinnan att erkähna
mannens öfverlägsenhet och herravälde. H varför skulle han inte arbe··
tat enligt sin förmåga, då hon sträf'lade efter sin? Och hvarföl' skulle
hans ansträn gningar erkännas mer än
hennes?
Nästa produktiya , arbcte är, för moIlar jag, boskapsskötseln. Ladugår~
darna skötas med fä undantag- af
l<vinnfolken. Strinllberg trur sig i vår
::;tora äggimport ha fått fatt i ett präkt igt bevis p å ... kä.ringarnas , liittja; r't1en
j ag .tv~ftar pil, att han bevisar:så myc·
ket m ed :sina 20 millioner ågg. .Jag
tror, att man vill ett intriinga ndc i
frågan skulle få göra följand e rnedgifvanden: dels att stadsbefolkningen
ökats och la.ndtbefo~kningen minskats,
hYilket för denna sak bet yder att
proportionen mellan äggkonsu m~nter
och iiggproducenter var, om jag så
får säga, bättre förr än nu, dels ~tt i
och med industrien tillkommit en
stor äggkonsument. För äfrigt, om
"år ~iggimport vore aldrig så hårre153nde, kan detta fö rhållande dock icke
skyllas på bondkvinnorna. Gen·om den
allmänna folk bristen är arbetet på
landet m era kriifvande än någonsin, och
om gummorna ocks.å ha tid att värda en
lilen hönsflock på 8 -- 1 O st., sa är det
dem omöjligt att kunna hinna sköta
en hönsgård på 50 höns och därutöfver. Det är inte lust, utan tid, som
fattas dem för en vidlyftigare hönsskötsel. De ha alltid höns så vidt
de få för sina män, · m en dessa äro
ofta ovilliga gent emot fjäderfäna .
För öfrigt ha ... käringarna :. alla skäl
att hålla på sina höns, emedan de
åro deras enda inkomstkäll a. Äggen
iiro deras nålpäng:.Lr. För dem tillhandla de sig kaffe och I;ocker, garn
och färgpåsar. Att inte Strindberg
ds:stc det!
Men om denIla bondkvinnans insats
i produktionen af råämneN redan iiI'
:-:wr, är dock hennes arbete \"id råvaruförädlingen iinnu mer betydande.
Ty jag förmodar, att det är ett produktivt arbete att titicka en st.rumpa
för hand lika väl 80m att tillverka
den fabriksmässigt. Samt att hand~pånad och · handväfnad är produktion
lika väl som maskinarbetet. Och som
kvinnorna tm det mesta spinna välva
:-:t.icka och sy de kläder, bondeklassCl~
förbrukar, så är deras textila produktion
af icke ringa vikt. Till kvinnans arbete i allmänh et kommer diirtill, att

BRAND

det är hon, som på landet represente·
rar konstskickligheten. Kvinnorna få
oftn ersätta maimen i hans· arbeten,
som blott fordra styrka, och få , dra.
karjackan ·ph; m en han kan icke
lika tätt ersätta dem i deras arbeten,
emedan dessa fordra öfning och hän·
dighet. Att baka, mälta, brygga, ysta,
färga, väfva och spinna, stickå och
sy äro saker som fordra långt mera
kunskap, beräkning och vakenhet än
i allmänhet kararnes sysslor. Förr
var hvarje kar också lite. yrkesman,
snickrade och smidde t.ill gårdens behof, ja t. o. m. sydde skor; men så
är det ej längre. Det hindrar emellertid ej den lyckligt egenkära mannen att anse sig såsom familjens hufvud, oakt.adt han bara är - den ena
armen.
Mannen »bildar» familjen, m en det
är genom kvinnan den består. K vinnans produktion är den för nationen
oumbiirligaste, därför att den ~ir ·en
produktion för dagen. Genom att
bespara sin klass' m~in arbetet för de
dagliga pers<.mliga behofveh, gifYa. nrbetsklassens kvinn or dem tid till det
m cr-arbete, de utföra åt kuiturklassen,
oeh ubll1 J lYilk~t dennki stode i sarnma
fördöm else som , d e n higrc »: att ständigt uehöfvå syssla med tillvarons
grundEiggandc arbeten, oeh att i still·
Jet för de högre intressen a ständigt
behöfva återkomma till dct primitiva
lifyets fråga: H yad skola vi äta och
dricka och hyad skola vi kläda oss
med? Samhällets und ersta grund, som
synes minst och bär mest, är därför
kvinnan.
(Forts. )

Brands
kommissionärer

Arlörs
socialistiska ungdomsklubb har fört en
skiftesrik tillvaro under de två år den
existerat . Strax efter dess bildande sprang
den upp till ett medlemsantal af öfver 200
och betraktades som en aE landets star·
kaste klubbar. Så småqingom sjönk dock
medlewsantatet, beroende till en del där·
p'å, att många af de bästa och mest energi!ika medlemmarna lämnade platsen, men
bufvudsakligast i följd af den mot agitation,
som fördes från de äldres sida. Till sist
visade det sig omöjligt att upprätthålla
klubbens arbete, hvadan det beslutades på
ett möte i sistlidne april mAnad att sam manträdena sk nlle inställas för sommaren.
Emellertid Aternpptogs arbetet. den 23
oktober efter ett föredrag af redaktör Joh.
Pihlman, som talade öfver ä.mnet ;o Ung·
domsdåd I inför en publik af omkring 400
personer. Tillika medverkade Arbetaretlångkören på platsen samt en mllsiksextett.
Den 13 nov. firade klubben sin två-åriga
t~illvaro med en offentlig. ·agitationsfest.
Ater var det redaktör Piblroao som med
sitt föredrag ~Soc ialisternas marsch " hvilket å. annat ställe i denna tidning är r efereradt, så li.fligt förde agitationens talan.
Dessutom förekom sång af sångkören, musik, deklamation och sagoberättelse, allt
emottaget mea intensivt bifall af publiken, som till trängsel fyllde loka.len.
Efteråt afhöJl klubben ett enskildt samkväm, där dansen trAddes till längt ut på.
småtimmarna.
Klubben räkuar nu ett 70·tal medlem·
mar·
P. L-n,

Norr om polcirkeln.
En n y klubb har bildats, på initiativ af
en bla nd grufarbetarne i Nal1tanen, som
ligger ej långt ifrån Mal mberget. Deti är.
skrifver en af medlemmarna till Brand,
öfvertygelsen om, ·att det svarta gardet och
dess läror måste på alla sätt motar:betas
samt att den rena socialistiska ideen icke
får 'skjutas bort eller skymmas undan af
d.sgens kompromisspolitik, som kommit
dessa kamrater att vakna ocb gifvit dem
impulsen att · bilda en socialistisk ungdom sklubb . som omedelbart anslöt sig till
förbundet.
Vi hälsa den nya klubben välkommen!

Agitationen i Göteborg
torde, om de önska ett större
drifves, trots allt motstånd, med stor energi.
eller mindre antal exemplar än En ny klubb är bildad, aå att nu finnas
det de nu få, meddela detta helst tränne klubbar här, och Brand efterfrågas
sA lifiigt, att. det är en glädje åt det. En
före den 20 januari.
god kamrat ocb en stor förmåga ha vi

Expeditionen.

Från Klubbarna.

fått i fil. kandidaten Ljungdabl, som med
sina väckande revolutionära föredrag gör
vAr rörelse en oskattbar tjänst. Att bär
lämna referat från något af hans föredrag
skulle aäkerligen alltför mycket upptaga
tidningens lilla utrymme, liksom att här
berätta om Hagaklubbens lyckade fest, då
klubbens ettåriga tillvaro firades. Det ä.r
nog att nämna, det vi arbeta och arbeta
med intresse.
-n.

Norrtelje
böll ungdomsklubben söndagen den 4 dec.
möte med föredrag af hr K. Börjesson
frän Stockholm. Klubben här är bildad
af det 8Ocialdemokratiskasprängförbundets
afdelning i Stockholm. Emellertid funno
de till ett 40-tal ·uppgående medlemmarne,
att det socialistiska ungdomsförbundets pro·
gram var mera tilltalande än sprängför·
bundets och beslöt att i sina stadgar in·
rycka detta prog'ram.
I
Nämnda tlöndag · beslöt klubben mot
några få röster, 80m ville bordläggni"ng,
att fr. o. m. nyåret ansluta sig till Sociali.stiska ungdomsförbundet.
Kvällen förut höll hr B. tvänne för edrag
å kommunens tvåårsfest. ~ Brand l har en
liflig afsättning.

R - r.

Örebro
har Ungdomsklubben på allra 1:IiMta tiden
åter ryckt upp sig och vid ett af dess
sista' möten ingingo 20 nya medlemmar.
Det förtjä nar att antecknas, att Arbetarekommunens ordförande, " hvilken förut ar
alla krafter. motarbetat oss, nu blifvit en
mycket verksam medlem, och· hans förmåga och energi kommer s!\kerligell' att
tillföra klubb.en en god hjäll->.
- k -g.

Helsingborg.
De

nybildade klubbarna , Fram ;o och
~ Frihet» hafva beslutat aI).slutning till so·
cialistiska ungdomsförbundet fr. o. m: den

Hkl>.NJJ
l jan. 1905, med cirka 30 medlemmar
bvardera.
Vi öDsKa de nya k lu bbarna välkomna!
1I0derklu bben, Helsingborgs sac. u ng,lomsklubb afhötl ordi narie möte den 2::1
dec., hvarv id antogs fö ljande resolut ion:
~ Hel singborgs ungdomsklubb protesterar
på det be<.;tllmdast.e .rnot det polisgodtycke,
som gjort sig gällande _vid Bpårvägskonflikten i Norrköping, äfvensom mot de
domar, hvilk a med anledning af denna
s ..rid kommit till synes.
Under djupt beklagande af, att lagstiftni ngen prostitllerats dithän, att dylika
do mt:llut, Ul ed stöd af svensk lag, kunnat
fällas, vilja vi uttala den fasta förhoppninge n, att arbetareklassen sA mycket förr
skall in se sin n esliga ställning ocb till
h varje pris upptaga kumpen mot det kapitalistiska blods ugarföljet och deras bandtDen gamla satsen: intet ond t
la ngare.
ro icke hf\r n åJlot· godt. med sig, kan sAled e~ äfven hä~ finna tillämp ni ng. ~
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SPRID BRAND!
Kommissionä.rer antagas på alla plat.c;;er.
Enhvar socia list, som in ser den gamla lunkens fö rd iirf, bö r an miil a sig som kom missionär.

Stor provision!
Pren1.un eJ'ation å hvarjo pos.tkontor i Rn'rigf> .
}lof-i tarfvode oberiiknndt.

Obs.! På sprängförbundets konfel'CtlK i St.ockholm yttrade, enligt »8oc.-D .», en deltaga re 0 111 Brand:
JR an kamktä,-ise'i"atle och uppläste uttakfnden i . Brandt

R'j.

80m "/:·isade på en Tåhel och ointelligens, som måste stöta bort. Visade p/l socialistiska ungdo7nsjörlmndcts p,·ogrampMnkter ~ so,,, s/1'edo
mol socialdemokratiska pa1-tiets, samt på- dess ·vCt·ksamhel, som ej
.q·jck ut på socialistisk skolning och kultur eU bildning, u tan blott
l Jå att med fmsa· slå blå duns te,· i arbetarnas ö.gon. Pekade på
, Brands" angrepp på (t1'betarerörelsens ledande tl!dn, på intri_9et-na
mot den p(t1·lamenlwiska· aktionen för att få till stånd en tiU sina
ejtervCt·kn ingaJ' reaktionär generahl1'f'"jk.1

Tre fester.
Den nf Lunds lIogdom!:lklubb ti H.satla
agitationskom m itten har un der det gån~na
kvarLalet utveck lat en Iiflig och ur agitatorisk synpunkt betydelsefull verk samhet.
Den första af dessa fester gick af stapeln i
okto ber till förmån för \'å,ra kämpande
klassbrMer på landet, med föredrag ar h r
T horsson jämte sång, musik och deklama·
tian. Trots 25 öres entre var Folkets hus'
festEfl.1 full satt. Och med int.resse åhördes
d et detal jrika föredraget, hvari skildrade:;
d e uppr ö rande fö r hållanden, hvurunder
landtarbetarnn lef va och lida.
Den andra festen bölls i november och
blef, såsom menad t var, en verkIJg ung-

Lösnummer kosta blott 10 öre.
Agitera för BrandI

dorns fest. Till trängsel var den stora salen fylld af unga mitn och kvin nor. Det

Brands expedition.

var rikhaltigt progralll och ·fritt inträde
Aftonens föred ragshAllare var red. Pi hlman,
.som ta la de om , Socialisternas marsch , .
)Ied sin filprudJ ande humor och dräpan~e

l ynne . h öll h an församlingen vid bästa
satir
- I början af dec. s tod de n tredje festen ,
till förmån fö r _en af Lunds arbetare kom·
m un inom t.rikåbransch en upprät.tad p ro·
d uktion sförening, tiJlkQmlll~n i följd af en
slrejk hos en fab rikör i staden , hvarigenom
några kv innor $!jorts brödlösa. Fru E lma
Danielsson höll ett föred rag, h vari varmt
och känsligt tol k ades arbeterskans slaf viska
ställning. De 5· il. 600 deltagarne, hvaraf
de fl estl'l voro · k vinnor, mot togo såväl föredraget som p rogrammets öfriga nummer
med stormande bifall.
Frukterna ar dessa agitationsfester, de
s törsta i tillslutning bär i Lund, ha varit
goda, i d et att, fÖf\ H OIll den ekonomiska
vinsten, de tillfört klubben en afsevard
ökning i medlemsantalet samt ytterligare
b efästat kll1bbens gamla renomme som den
frä.m sta agitatoriska kraften h är på platsen.
Km·l W ilhelm.

[ våra dagar ä r patriotismen en olyck·
lig lämni ng, ett grym t spAr af en tid som
ligger IAngt hAkom oss och 80m vi shttat
att uppleiva. Att den än nu finnes kvar,
är helt och bå ll et beroende p å slapphet;
meo också. däraf ait regeringarna och de
härskande klasserna, kännande att deras
välde, ja, till och med deras existens är
beroende af den, anstränga sig att genom
list och våld underh å lla den i fol kets sinnen. Nutidens patriotism liknar timmerställningarna som man anvfindt vid uppförandet af ett tempel; nn äro de till hin ·
ders för inträdet dnruti ; men man tager
icke bort dem, därför att de äro n yttiga
lör några få. personer.
L eo Tols loy.
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Adr. Axel hOlmstr öm, fj äll gatan 3l,
Stockholm .
~
::=================;:::================j~

~

Sveriges socialistiska
ungdomsförbund.
Meddelanden:
]:0) Klubbstyrelserna. uppm·anas att re
gelblllldet insända k val"talsrapporter till
förbundssekreteraren Bror Johnsson, Sto m
N01T.qafan 74, Landsh-ona.
Alla bref rörande förbundsangelägenheter, torde äfven at"sändas llOder ofvan stående adress.
Alla pänningförsändeJser till fÖrbun·
det torde Sändas till förb. kassör J. Ha nsson, .södra L ånggatan 17, Landskrona.
,A kupongen bör skritvas hvar till p anningarn-a äro ufsedda.
2:0) Alla klubbar bedjas att omglien de
insända uppgift Om ~,dna m ötestider samt
korresponderande sekreterarens adress för
u pprättande af e n .mi nneslista, till · Brands
redak tion .
3:0) Obs_! Medlems kort med eller utan
stadgar ombesör jas billigast genom Cen
tralkommitten.

Undan för un dan_ En statskyrkopatenterad präst., 80m ville lära känna lä·
sarna, utfrågade en bonde, som ibland bru·
kade vara med om deras kon ventiklar,
h ur där gick till .
»Först - b erätta.de bonden - litser han,
predikanten, e n bön och då faller di på
knä, och så stiger di opp igen och sjun ger en psalm, så en bön igen och sedan
en ann psalm och så undan för undan,
ända inpå. sena n atten. ~
~ l\fe n d å b li de väl slutligen sömniga?
inföll prästelJ.

I

. Ja yissl; bli d i det. :M en sedan om dagarna vid arbetet sofva d i, undan fö r undan förstås. ~
~ Nå, hvad predikar h a n dA. egentl igen
onl? ~
.
.
. i\1ä:;t 0.00 h äl vete. Och d it säj er han ,
att vi kommer h"1l.ren des~ själ, undan för
undall. )
~ Hvaren d a e n ? Då md.ste det vara bra
stor~ ~yodare i er rörsa mling? ~
»Ah n ej vars, det :tr d i väl inte, - utom en förstås .,
~ H\'em är det då ?,
~ De t är P er Anders, som int.e tror på
gud .,
. Förnekar han guds tillvaro? Hvem
tror ban då sknpat vädden?
, H an Säjer, att li te kommit till då och
lite d å, och t:I:\ hur det gått. undan för undan •.

I

Kongressen.

E nligt besl"t af fÖ"bundets fÖ""'a
kongt-ess kom'mer nästa kongress (den
5cte) alt afhållas "nder p uskdagarna
1905 å plats, som efter omröstning
inom klubbarna f1"amdcles kommer att
bestämmas.
K luubanla uppmanas därför att
före den l februari 1905 insända
fö,· kongressen afsedda motioner till
Oentrallc01mnittens kor·responderande
sekreterare, Bro1- Johnsson, ad1". Stora
Norrgatan 74, Landskrona.
L andskrona i Novemb ..· 1904.
Centralkommitten.
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UR EN AGITATORS LIF
Memoarer af AUGUST PALIVf..
Då IDall i Stockholm 1899 med stora ftlstlighcter firade August Palms 50-års dag, utgaf han ~jälf en liten broschyr
)Några minnen ur mitt lir» hviJken ådrog sig belättigad uppmärksamhet. Hans trefliga sätt att skildra sina uppleh'elser, gjorde
att man längtade " efter roera i samma stil, och sedan dess har August Palm under sina många resor bestormats med frågor,
om han ej ville skrifva en bel bok om sin händelserika lefnad. Nu hal' han bes ~utat sig för att sätta sig ned och skrifva sina
, memoarer) som han gifvit titeln:

UR EN AGITATORS LlF.
Trettio ä r af en människas Iii! Huru många minnen af aUa slag dölja sig icke bakom en sA. lång lefnad. Men,
trettio Ar af en agitators lif! Huru till alla delar olik a gestaltar sig icke hans väg genom lifvet emot andra människ?ts. Hans
dag är en stridens dag. Hans lif är ett lif i strid, mot obestämda öden. Han segrar den ena dagen, han lider nederlag en
annan, men aldrig rår ban släppa taget., bans valspråk förblir: genom 'nederlag till seger.
Ef.t er ett kvartsekel af segerrik klasskamp ba den svep!'Ika industriens arbetare tillkämpat sig plats och erkännande
såsom ett socialt ocb politiskt stånd aE sW!"sla betydelse för samhs,).Jets utveckling. Fackföreningsväsendet oeh socialdemokratien
liro nu , Iagligt) etablerade och med detta verkligt hi.storiska resultat afsllltas säkerligen första perioder i den svenska ar·
betarerörelsen.
.
Denna period har \'arit de ständiga småstri derna ~, den hängifna uppoffringens, den flammande entusiasmens och de
oförskräekta pionjnrernas tid. Det har varit de stora agitatorernas tid.
Främst bland dessa torde man utan orätt knnna ställa August Palm . Och detta icke blott på. grund aE bans intensiva
och aldrig afbrutna arbete för ideerna under alla dessa tir, utan Mven därför att han som per!lonlighet är den mest typiF:ke
representanten för rörel8en~ kamptid. Hvilket dokllment\'itrde en framställning af en sAdAD mans lif och verksamhet skall äga
fö r en riktig uppfattning at den socialdemokratiska arbetarerörelsen och samhällets natu r i allm änhl,':t kan hvar och en inse.
Synnerligen om denna skildring härstammar från första hand som fallet· är med det nu utkomm ande arbetet:
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detla lämnar August Palm sina memORrer, berättade med den li6ighet och humor, som i så hög grad utgör hans
lalarbegAfning och tagit Ahörarne med l stor,..;., öfver allt i S\'eriges rike.
L!l.Saren får följa honom geno,m hela ha ns händelserika lif, frAn det ögonblick han sätter sijZ i vagnen och far från
fädernehemmet, vara med om hans andliga lärotid i utlandet, hans ut.visning för "politiskt brott. ) frAn 'fyskland, hans kamp
med myndigheterna i Danmark, hans lifliga deltagande i den danska arbetarerörelsen och minnena från vistelsen i detta land
och så. den·' långa, och ofta :1fventyrliga _eröfringen) af Sverige. Man få.r vara med i både allvarliga och lustiga situationer och
bli presenterad för ett hel t galleri af vänner och motstå ndare . . ~o1"gmästare, länsmän och patron er, en hel rnd af mt\nga ännu
lefvande, af det beståendes väderkvarnsriddare teckna~m ed oemotstå.ndlig komik. Genombrqttstidens otaliga svårigheter, um·
bäranden och trakasserier skildras här i sin spännande sannsaga af den, som kanske varit längst in i bränningarna.
Man kommer att fö rvånas öfver den kolossala energi som åstadkommit en sådan storm under vissa tid61. Man förvAnas öfver oförskräcktheten och .modet, som präglat denna sega kamp för en ide och ett parti, hvilka rastlöst arbeta sig fralD.
Men man känner också· detta medlidande med en man, som den ena dagen frå.n t.alarestolen , nnder rnajhimmel blb ger en
våldsam kritik af samhället, för att någon tid senare få lämna sin maka ~h sina små. barn och bakom fänjlelsets portar f A.
plikta för att han sagt högt och öppet, bvad massor af människor känna och ·tnnka. Då få.r man lätt en inblick i skuggsidorna
af en agitators lif; och inser ntt bans strid icke blott är en strid emot det bestAende sam hällets orättvisor och den stora män g·
den af dess försval'are, utan äfven en kam p för att själf hålla fattigdomen och nöden på afstånd. Och sådana kraftiga'skakningar har August Palm många gånger genomgått.
Men August Palm har förstått att skin gra de mörka molnen och kvitta det sorgliga med det det glada. Och att hög·
tider af skratt komma att beredas la.saren, därför borgar hans utomordent.liga förmåga att gif\>a mångt och mycket, som annars
förefaller trå kigt, en humoristisk anstrykning. Han har under sin stormiga ]efnad sammanstött med så många roliga figurer
från när och fjärr~n , hvilka på ett eller annat S1itt å.stadkommit muntra episoder i hans lif.
I ett som allt bjudes i detta arbete ett högintressant .bidrag till Sveriges inre historia och socialismens genombrottst\r
i Sverige, hvarför ingen arbetare eller hvarje annan för tidens största fråga vaken person bör underlåta att litsa
I
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Den bok l Ögonblicksbilder från en tripp till Amerika )', som August Palm för några ar sedan skref, utgick i en för
svenska förhållanden kolossal upplaga - ' nära 20,UOO exemplar. Detta visar, fltt August Palm gärna läses ,och att han har en
säkert lika stor förmåga att berätta och skildra, som alt t"ala. Den nu föreliggande boken:

UR EN AGITATORS LlF
bvars första häfte redan är utkommet, utjZifves i

femton häften il 25 öre
I elegant utstyrsel och trYCkt på godt papper.

Boken kommer att förses med e~t hundratlJl goda illustrationer, dels af framstående artister. dels efter fotografier m. m.
Skulle häftenas antal öfverstiga femton •. lämnas de öfriga gratis till alla subs~ribenter.
All subskription upphör den ~:a Februari och böra alla som vilja subskribera anmäla sig före denna tid.
2:a häftet utgifves den 5:e januari och de 'föl jande med 14 dagars mellann~m mellan hvarje.
Agenter antagas, å. alla platser på goda villkor och torde 'tillskrifva förlageti.
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