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å h t c n s  l v i i | ) s f r & g a i ) : .  
Några diskussionsbidrag 

af 
Robinson. 

vin. 
»Fri kärlek» är sjelfva ordsammanställ

ningen, som. under sistförflutna månader vål
lat de mänga utbrotten af länge närd oro 
med afseende pä allas vår egenskap af köns
varelser. 

Ingen lär emellertid pä allvar vilja på
stå, att sammanfattandet af de tvenne före
ställningarna »fri» och »kärlek» till en enda 
naturlig, oupplöslig föreställning skulle vara 
något nytt. Man vet ju — alldeles tvärt 
om —, att ifrågavarande enliet varit diktar
nes, tänkarnes, de religiösas, de ungas lösen 
i årtusenden. 

Om vid deras vanliga sätt att uttrycka 
sig tilläggsordet »fri» kommit ur bruk, så 
har det skett under tyst förutsättande af: att 
denna närmare bestämning, fri, innebures 
redan i hufvudordet, kärlek. 

Till stöd härför behöfver jag blott er
inra om, att af de nyss uppräknade menni-
skoklasserna — verklighetsinstinktens gifne 
försvarare och konvenansmoralens sjelfskrifne 

angripare — har i hvarje tidsålder (åtmin
stone nu i bortåt två tusen år) fastslagits som 
en bland privatlifvets orubbliga, påtagliga och 
enkla grundsanningar; att det ju är de äl
skande sjelfva som finna och vinna hvar-
andra; att de sjelfva sedan hafva uppgiften 
att lefva lifvet tillsammans; att under inga 
förhållanden någon tredje person eller insti
tution lär försöka —• än mindre lyckas i att 
lösa ifrågavarande uppgift åt dem; att då 
heller ingen förutom just de blifvade ma
karne, kan få sig rätteligen tillerkänd något 
slags befogenhet som äktenskapsstiftare; att 
således föräldrars, öfriga slägtingars och måls
mäns, samhällsklassers eller sällskapskotteriers 
ingrepp vid sammanförandet af man och 
kvinna äro kvarlefvor af barbariska seder; att, 
i samma mån som annat barbari bortfaller, 
äfven denna råa, föråldrade vana bör aftaga, 
och deremot sjelfbestämning vid det vigtiga 
valet allt jemt tilltaga — ända till dess att 
frihet slutligen kommer att vara den undan
tagslösa regeln för alla äktenskaps ingående. 
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Indignationsliteraturen liar lika energiskt 
som något annat författarskap i familjelifvets 
och den individuella utvecklingens tjenst â 
nyo upplifvat denna gamla ärliga insaga mot 
öfvergrepp af autoritet och konventionalism, 
fast tillika under skarpa påminnelser om det 
växande individuella ansvar, h vilket nöd
vändigtvis följer med växande sjelfbestäm-
ning. Den har lyckats fa kanske eftertryck
ligare inskärpt i värt sedliga medvetande, än 
det någonsin förr varit: att frihet och an-
svarighet äro samhöriga begrepp — just som 
tvång och ansvarslöshet. 

Dermed är det i sjelfva verket, som 
denna diktning häfdat sin stora betydenhet 
för hela det vesterländska odlingsarbetet, sär-
skildt inom de nordiska länderna. 

Under de dagliga skärmytslingarna läg-
ges vigten — förklarligt nog — med en viss 
förkärlek på de finaste, mest tillspetsade me-
ningsskiljaktigheter. Men det är aldrig nå
gon af dem, som kommer att,- åtminst one i 
närmaste framtid, lemna varaktiga spår efter 
sig. Den tydliga följden af en kulturkamp 
är, när allt kommer omkring, någonting mera 
massivt, någonting af mera allmänlig karak
tär. Verkliga resultatet lär komma att in
ordna på samma sida många, hvilka i första 
hettan nästan trodde sig vara hvarandras 
hätske motståndare. Det är då icke utan af-
sigt, som jag här nämt i den stora allmänna 
hären — och ännu har kvar onämda — 
flere författare, dem man för tillfället äflas 
om att visa in i någon särskild fraktion — 
dervid följande den gamla romerska politi
kens maxim: »Söndra och herska!» Det är 
ej för utvecklingens vänner rådligt glömma, 
att formalismen, konventionalismen, eller just 
den mot all allvarsam utveckling fiendtliga 
klicken i våra gamla samhällen, ar den enda 
som egentligen duger till och den enda som 
till sist skall vinna något på att bruka den 
der romerska maximen, ocli att vi andra, om 
vi låta förleda oss att bruka den, ondast der
med arbeta vår gemensamme fiende i hän
derna. 

Det voro väl annars icke svårt att sön
derplocka den nordiska framtidsliteraturen i 
t. ex. tre eller fyra norska partier, fyra eller 
fem svenska samt kanske lika många danska 
och finska. Men man lär sig med åren att 
misstro riktigheten af ett sådant der lådfack-, 
arbete. Jag menar nu icke bara politiskt, 
utan verkligt. Jag menar, att när det är 
någonting väsentligt som enar menniskor, så 

är det för att bedöma deras förhållande till 
hvarandra all anledning att fästa sig vid 
detta, icke vid det oväsentliga eller mindre 
väsentliga som i vissa hänseenden möjligen 
håller dem åtskils. 

Här skulle nu t. ex. finnas en ny lite
rär riktning i Norge i och med Arne Gar-
borg, humoristen, den objektive skildraren af 
samtidens sedliga tillstånd, men som för sin 
objektivitet har att tacka den egendomliga 
gåfvan att kunna lika djerft och i samma 
ostörda lynnesart utslunga åt alla håll sina 
påståenden, sin naket speglande kritik, utan 
att man dock ett enda ögonblick fryser i 
hans sällskap; ty äfven bakom har.s b redaste 
löje och hans teckningar af det mest sön-
derrifna samfundslif eller enskilda lif glöder 
omisskänligt hjertevärmen. Här skulle t. ex. 
finnas en ny literär riktning i Sverige i och 
med Ernst Ahlgren, den behagfullare, mindre 
bullersamme humoristen och fine iakttagaren, 
men för öfrigt med icke få likheter med Gar-
borg i ursprunglig begåfning — samma för
måga af oveld, samma varmblödiga verklig
hetssinne o. s. v. 

De äro båda originella — utom all 
fråga — och deras betydelse för sedeskil
dringens ytterligare utveckling i norden är 
iögonenfallande stor. Men de hafva ock lärt 
mycket af sina föregångare — ej blott nega
tivt utan framförallt positivt — och af-
bryta icke, utan fortsätta, med numera vid
gad literär och social erfarenhet det af de 
andra påbegynta arbetet. 

Exemplen kunde ökas, och de skulle 
samtligen leda till nästan samma slutsats. 

Dock — hur kan någon möjlighet till 
slutlig endrägt skönjas i förhållandet mellan 
de två olika uppfattningar af önskningsmålet 
»fri kärlek», som på senaste tiden velat göra 
sig gällande bland våra literatörer? Hur 
skola socialistiska ansatser försonas med in
dividualitetens längst gående kraf? Hur skall 
öfverensstämmelse nås mellan dem som fordra 
hos männen en högre och dem som fordra 
hos kvinnan en lägre sedlig nivå, än hvar 
för sig hittills innehaft? Hur skall oppositio
nen mot samhället för verkliga intrång på 
den enskildes erotiska frihet och oppositionen 
mot samhället för dess fordran att blott få 
hos sig anmälda alla verkligen ingångna äk
tenskapliga föreningar kunna anses som en 
och samma opposition? 

Meningen hade varit att i omedelbart 
sammanhang med det föregående lemna några 
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bidrag till dessa frågors närmare utredning 
och möjliga besvarande. Svaren äro icke 
bland de lättast funna, äfven om man blott 
ämnar gifva dem i utkast och antydningar. 
Men sä knapphändiga den än kunna bli 
måste jag för dem anlita utrymmet äfven i 
nästa afdelning. 

Anna El la  Carro l l .  
^H^merikas demokratiske jordbund har 
å—l!. vœret gunstig for kvindesagens frem-

vekst. Söster og broder, fader og 
datter, mand og hustru arbeider her side 
om side. Man har traengt krsefter till at 
oprydde och dyrke landet; derfor liar man 
grebetden hjselpende haand uden att spörge: 
»Er det en mand, som rsekker den, eller 
en kvinde?» 

End ikke i den nye verdensdel vilde 
imidlertid kvindens stilling vtere saa sseilig 
gunstig, om hun ikke selv gang paa gang 
med eere bavde indskrevet sit navn i lite
ratur- og fœdrelands-historien, og om hun 
ikke ved egen energi havde vundet seire 
for sin sag. De kundskabsrige, veltalende, 
ihserdigt arbeidende har öget agtelsen for 
det hele kjön. Og deres anseelse som rager 
op over mœngden, har vsennet amerikane-
ren til at betragte kvin den som en stötte, 
ikke som et legetöi. 

Blandt de kvindeskikkelser, der er knyt-
tede til slavehandelens ophœvelseshistorie, 
lyser i förste rsekke Lucretia Mött.* — Harriet 
Beecher-Stowe's berömte bog »Onkel Toms 
hytte» ** tilförte abliotionistpartiet mange 
tusinder af nye tilhaengere. — Utalige er 
de, som under borgerkrigen udmserkede sig 
ved fsedr elan d s k j ser lighed og opofrelse for 
de saarede. Men först i den seneste tid 
har den efterretning banet sig vei, at det 

* I »Kvindebcvcegelsen» af Klara Tschudi (Kri
stiania 1885) Andes side 39—43 en frenistelling af 
Lucretia Mötts liv og virkon. 

** Harriet Beecher-Stowe, födt 1812, offentlig
gjorde 1852 »Uncle Toms cabin, or Negro life in 
the Slave-States of America». I löbet af neppe tro 
maaneder solgtes i Amerika CO,000 ek semplarer af 
bogen. Den er oversat paa alle europeiske sprog, 
hvor den nresten overalt er udkommet i flere oplag. 

var en kvindes dygtighed, der freiste unio
nen fra oplösning. 

Anna Ella Carroll viser os k vinden 
som strateg, jurist og forfatter; men liendes 
skjœbne lserer os at der i det frie Amerika 
endnu er fordomme at overvinde, skinsyge 
at beseire, som gjör det fuldt ud berettiget, 
naar forkj œ m per i n der i tidskrifter og paa 
folkemöder ogsaa der ivrer for sine söst-
res ret. 

Miss Carroll tilhörer en af staten Mary-
lands seldste, mest anseede og begavede fa
milier. Hendes forfœdre var byen Balti
mores stiftere. Faderen bckkedte gjennem 
aarœkker senatorvserdigheden i Maryland. 
Af andre fremragende i hendes slsegt kan 
naevnes Charles Caroll of Carrolton, der 
var blandt dem, som undertegnede uafhsen-
gigheds-traktaten. 

Ulig andre unge piger intresserede 
Anna Carroll sig fra barndommen af kun 
for Isesning. Hun studerede med interesse 
historié, fulgte de politiske strömninger baade 
i de;i gamle og den nye verden og skrev i 
en meget ung alder for aviserne. Da a nti-
slaveri-bevregelsen var paa sit höidepunkt, 
övede hun en betydelig indflydelse som 
journalistinde. 

Ved familietraditioner, födsel og förbin
delser var hun knyttet til en slavestat. I 
hendes personlige interesse laa det ubetinget 
at bevare slavehandelen ; tili hun eiede selv 
et antal slaver. Men kun et eneste öieblik 
at tœnke paa personlige fordele forekom 
hende usselt og foragteligt, naar fsedrelands-
kjserligheden bod hende gaa en anden vei. 

Hendes aabne blik for den politiske 
situation bragte hende til at indse, at unio
nens oplösning vilde blive til ubodelig skade 
for Amerika; hun stillede sig derfor paa 
nordstaternes side, og skjeenkede dette parti 
sin fcegavelse, sin tid och hele sin begeist-
ring. 

Hovedbegivenhederne fra krigen er 
endnu i friskt minde: Norden forlangte 
slavehandelens ophör, og den offontlige me
ning stöttede denne fordring. Sydstaterne, 
der af all magt önskede dens bevarelse, saa 
tilsidst ingen anden udvei end at skille sig 
fra de andre. Syd-Carolina gjorde december 
1860 begyndeisen, seks af de övrige stater 
fulgte efter, og februar 1861 konstituerade 
de sig som en selfstœndig förening. 

Imidlertid var Abraham Lincoln bleven 
valgt til praesident. Og han betragtede det 
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som sin förste pligt at opretholde förbundet. 
Men skjönt han lovede at respektere de en
kelte staters indbyrdes uafhsengighed, for-
maaede end ikke hans dygtighed at laege 
brädet, og krigen bröd ud. 

Inden disse begivenheder fandt sted, 
havde Anna Carroll frigivet sine slaver og 
sjort alt for at modarbeide slavehandelen. 
Nu begyndte lmn at udgive brochurer, 
hvori lmn med sagkundskab belyste for-
holdene og med overbevisende veltalenhed 
opmuntrede til bibeholdelse af unionen. 

Den berömteste af hendes brochurer 
er svaret paa senator Brackenridges tale 
paa kongressens julimöde 1861, der vakte 
ii m a adelig opsigt og som krigsministeriet 
lod trykke og omdele i et meget stort an
tal eksemplarer. Efter regjeringens opford-
ring udgav hun senere flere flyveskrifter, 
hvor hun behandler krigsstillingen og ätter 
varmt tager ordet for slavehandelens op-
heevelse. 

Krigen havde varet i seks maaneder, 
og den vedblef at rase. Endnu havde syd-
staterne alle fordele paa sin side. De havde 
tid lig begyndt at rüste sig, de havde ind-
samlet store forraad af levnetsmidler og 
krigsmaterial. De var dessuden i besiddelse 
af dygtige officerer; og soldaterne var be-
sjselede af iver og kamplyst. Krigslykken 
begunstigede dem, de seirede gang paa 
gang. 

De neutrale tilskuere ansaa Nordens • 
nederlag for sikkert, endog nordstaterne be
gyndte at tabe modet. De forstod, at det 
var en uheldig plan, hvorefter den store 
hovedhser (Potomac-hseren) hidtil havde ope-
reret. Krigsförelsen kostede paa den tid to 
millioner dollars daglig; og chefen for krig s-
komitéen, senator Dawes, erklœrede offent
lig, at »det var umuligt for de forenede 
stater att udholde denne tillstand to maa
neder til; en vanserende fred svœvede over 
landet, ja, stod lige föran dören.» 

I haab om at kunne vœre regjer ingen 
til nytte, havde miss Carroll gjort en reise 
til Yestern og her skaftet sig underretninger, 
der tydede paa, at felttoget, som forberedtes 
ned ad Missisipi, ikke kunde vente et gun-
stigt udfald. Gründet paa oplysninger, hun 
modtog fra dampskibsförere og andre prak
tiske msend, der nöie var kjendte med for-
holdene, kom hun til den overbevisning, at 
Tennesee-floden var den rette vei til föle-
ligt at ramme de fiendtlige stater. 

Hun studerede karter og udkastede en 
nöiagtig plan. Og intet öieblik tvivlende 
paa, at planen var god, nölede hun heller 
ikke med at tilbyde armee-komandoei\ 
samme. 

Imidlertid var regjeringen i fortvivlelse, 
og i krigsministeriet var alt uro. Forskjel-
lige planer var blevne forelagte, og man 
gjennemgik dem nöiagtig; men komitéen 
saa til sin skrsek, at udförelsen af hver af 
disse, vilde Isegge beslag paa saa lang tid, 
at unionen imidlertid kunde gaa til gründe. 

Da modtog man en dag efterretning 
om, at en ny plan var forelagt, og at denne 
allerede var taget under overveielse. Lin
coln fandt den udmserket og udtalte sin 
anskuelse uforbeholdent til militaer-komitéens 
formand, mr Wade. Men han tilföiede, at 
det ikke destomindre vilde have sine stora 
vanskeligheder at bringe den til udförelse, 
tili de militaere autoriteter var i höieste 
grad skinsyge ligeoverfor enhver inblanding 
fra civilisters side. Og fik man nys om, det 
var en levindes verk, var han sikker paa, 
alle som en vilde stille sig fiendtlig lige 
överför den. Dette var dog ikke hans ene-
ste betsenkelighed: han frygtede ogsaa, at 
h seren vilde tro det usikkert at rykke ned 
ad en flod, so m kun var saavidt seilbar, at 
en flaade kanonbaade kunde stötte arméen. 

Mr Wade, der ligeledes fandt planen 
fortrinlig, trœngte imidlertid ind paa pre
sidenten. 

»De ved», udbröd han, »at vi er i den 
yderste fare! De har valget mellen at an
taga og udföre en plan, De tror er god og 
derved redde landet, eller give efter for de 
meninger, som nseres af militsere befalings-
mtend og derved ödelsegge det.» 

Endelig gav Lincoln efter; og Stanton, 
der paa den tid blev krigsminister, sluttede 
sig til ham. Att faa de andre medlemmer 
af ministeriet til at folge dem, kostede dog 
mange anstrengelser. Og heftige debatter 
fandt sted, inden man enedes om at bringe 
den til udförelse. 

Tilsidst sendtes alligevel oberst Scott 
til vestarmôerne for i stilhed at forberede 
alt. Men skjönt miss Carrolls strategiske 
geni blev anerkjendt inden ministeriets fire 
vsegge, fo rebyggede man omhyggelig, at det 
i videre kredse blev bekjendt, hvem der 
havde udkastet planen. Og mere end en 
gang skal Lincoln havde udraabt: »Store 
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Gud! Hvis man vidste, det var en kvindes 
plan, vilde hele arméen tage afsked.» 

Expeditionen ned ad Tennesee blev 
sat i verk, og miss Carroll var vidne til 
at planen blev udfört efter hen des intentio
ner. Hun indsendte stadig videre medde-
lelser til krigskomitéen (D. 5:te Januar, 26:de 
Marts, 14:de Mai og 18:de Oktober 1862). 
Og felttoget tilendebragtes i overensstem-
melse med, hvad der i dessc dokumenter 
var tilraadet. 

Fort Henrys fald gjorde Tennesee-flo-
den seilbar, masser af krigsfanger og store 
forraad af krigsmaterial erobredes; seir 
fulgte seir. Og krigskomitéen erkjendte en-
stemmig, at miss Carroll som militsert geni, 
ragede op over alle generaler. Men hvor 
höit de end skattede hendes indsigt og dyg-
tighed, var de dog fremdeles lige eengstelige 
for, at man skulde faa nys om hendes an
del i seiren; og naar de store msend indbyr-
des talte om Tennesee-fseltoget, var omkvsedet 
for deres samtale altid: »Lad endelig ingen 
faa at vide, hvem der har udkastet pla
nen!« — •— — — — — — — — — 

Seiren var vunden og freden blev si lit
tet. Regjeringen havde, efter fem aars blo
dig borgerkrig naaet sit maal: unionens 
opretlioldelse og slavehandelens afskaffelse. 
En rolig udvikling var sikret for de fore-
nede stater. 

Men miss Carroll var bleven fattig 
gjennem krigen. 

At Lincoln efter krigens slutning of
fentligt vilde have anerkjendt hendes for-
tjenester og skaffet hende en passende stats-
belönning er haevet over al tvivl. Senator 
Wade har sen ere erklseret, at prœsidenten 
ofte talte med ham og krigsminister Stan
ton om denne sin hensigt. — Lincolns 
mord hindrede imidlertid forssettets udfö-
relse. 

Som forholdene nu var, saa miss Car
roll sig nödsaget til selv at gjöre skridt for 
at skaffe sig on belönning af staten. Men 
i de lavere regjeringskontorer blev hendes 
ansögning afvist — man troede hende sim-
pelthen ikke. Hun foretog nye skridt, sam-
lede beviser og fremlagde dem; men man 
undersögte nœppe hendes dokumenter. 

At ssette alt i bevasgelse for att til-
kjeempe sig en liden understöttelse blev t il-
sidst et livsspörgsmaal for hende; thi mod-

gangen nedbröd resterne af hendes helbred, 
og hun blev fattigere dag for dag. Men 
de militsere autoriteter, der kun delvis havde 
anet, at det var en civilists plan, de havde 
fulgt, og som til sin ubehagelige overraskelse 
nu begyndte at forstaa, at det var en kvin
des, gjorde alt for at modarbeide hendes 
begjœring. 

Endelig fik hun hjselp af senato r Wade, 
den eneste gjenlevende af dem, som fra be
gyndeisen havde vidst, at planen var hen
des. Han udtalte sig med stor harme over, 
at hendes ansögning blev afvist. Og paa 
hans ivrige tilskyndelse nedsattes en komité 
for at undersöge forholdet. 

Komitéen ignorerede hendes krav i 
det lsengste; men mr Wade blev ved at 
stötte hende og skrov blandt andet til for
manden, mr Wilson: »Dersom Le ikke 
handier snart, vil dette politisk ödelfegge 
Dem ! — En slig fremgangsmaade vil v sere 
istand til at ödelsegge ethvert parti, der 
kjender sammenhsenget med den store bor
gerkrig, men som for at opnaa egne for
dete, sammensvaerger sig for at skjule sand
heden.» Han tilföiede, at det vilde vœre 
en hseder for liver mand og en stötte for 
hans foretagender at fremstille forholdene i 
deres rettc lys, uden at bryde sig om, hvem 
der vilde tage dette fortrydeligt op. 

Wilson, der blev urolig over disse ii d-
talelser, sögte i privat samtale at smigre 
miss Carroll og stille hende tilfreds. 

»De har gjort mere for landet end no-
gen anden», sagde han en gang til hende. 
»De viste os, h vor tropperne bürde kjœmpe; 
De lœrte os, paa hvad maade vi kunde be-
seire de oprörske stater. Ingen forstaar 
bedre end jeg at skatte Deres fortjenester. 
De har isandhed grund til at föle Dem 
skuffet over, at Deres fordring bliver til-
sidesat! Men De ved, hvilken stor magt 
militferet har — og militœret er det, som 
ikke vil, at De skal anerkjendes.» 

»Jeg forlanger kun at blive opretholdt 
gjennem sandheden», svarede miss Carroll, 
»og jeg er ikke rœd for den magt, De ta
ler om; thi jeg tror paa den magt, som bor 
i den moralske selvstsendighed.» 

Denne samtale fandt sted 1872. At 
hendes krav var berettiget var allerede den-
gacg klart bevist. Det synes derfor nsesten 
utroligt, at miss Carroll ikke idetmindsto 
nogle aar senere havde faaet den statsbe-
lönning, hun saa haardt trtengte. Men neii 
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— Först tyve aar efter den store borger-
krigs afslutning begynder rygtet at trsenge 
nd til almenheden om, at en kvinde har 
lagt planen til det seirrige fselttog. Man 
ryster paa hovedet og tvivler; rygtet gjen-
tages fra forskj ellige sider. Man spörger 
efter og erfarer til sin forbanselse, at en 
aldrende kvinde, syg og i den yderste nöd, 
gjör fordring paa pension, fordi hun i sin 
tid har ydet landet vigtige tjenester. Man 
erfarer endvidere, at hun, efter i mange 
aar forgjœves at have kjsempet for sin ret 
og efter at vsere bleven afvist fra ntesten 
alle sider, endelig er naaet frem, for de 
höieste domstole (Court of claims). 

Amerikas höieste domstol har i den 
nyeste tid ydet liende retfaerdighed. Men 
träet af en langvarig kamp, af utallige 
skuffelser, syg og seldet, vil hun nseppe 
Isenge nyde seiersglœden. 

For kvindens sag har Anna Ella 
Carroll imidlertid vundet en stor og varig 
seir; thi sent vil de kämpe glemmes, som 
hun maatte gjennemkjsempe, för hun höstede 
nationens tak og erkjendtlighed, og sent 
vil det glemmes, at det var en kvinde, som 
reddede de forenede stater. 

Clara Tschudi. 

Det unga Frankrike .  
Literära silhouetter 

af 
Olu Hansson. 

II. 
J. K. Huysmans. 

%Vr^i uy s man s har dels direkt i de konst-
A|rj kritiska essayer, hvilka han samman-

fört i »L'art moderne», dels indirekt 
genom personerna i sina romaner, »Cyprine 
Tibaille» och »des Esseintes», framstält en 
konståskådning, livilken är originel i och för 
sig, men får ökadt intresse derigenom att han 
sjelf såsom författare tillämpat densamma i 
sin diktning. 

Han har vidare åt den pessimistiska lifs-
uppfattning, hvilken såsom den gemensamma 

innebörden i tanke och känsla och den all
männa formen för syn och lif är karaktäristisk 
för hela den samtida generationen, gifvit en 
alldeles egendomlig nyans i överensstäm
melse med sin individualitet. 

Hela hans diktning har fått sin prägel 
genom samverkan af denna säregna konst
åskådning och denna säregna pessimism. 

I. 
I de sex artiklar öfver konstutställnin

garna i Paris under åren 1879 —1882, hvilka 
Huysmans sammanfört i »L'art modernen, 
gifver han en kritisk framställning af den 
franska nutidskonsten och sin egen uppfatt
ning af målning, skulptur och arkitektonik. 
Han är våldsamt aggressiv i sina antipatier, 
och han utvecklar sin egen originella konst
åskådning med lidelsefull glöd och skärpa. 

Medan författarne, i den moderna roma
nen sådan denna utbildats af bröderna Gone-
vart, Flaubert och Zola, funnit en form och 
en metod, medels hvilka de kunna gripa sam
tiden i hela dess innersta egendomlighet och 
i alla dess skiftande yttringar, håller man sig 
i Frankrike inom de bildande konsterna ännu 
på Parnassen. De franske målarne, de som 
hvarje år utställa å salongen, kunna indelas 
i trenne klasser: de som göra i »den stora 
konsten» för att få medaljen och som tro sig 
utöfva denna »le grand art» blott och bart 
derigenom att de välja sina motiv från anti
ken eller bibeln samt de som måla i det 
enda syftet att förtjena pengar. De förra 
släpa under akademiens föråldrade formler, 
de senare under den stora publikens dumma 
och. råa smak. A ena sidan friar man till 
de akademiska fädernas bevågenhet genom 
en blind lydnad för de gamla traditionerna 
och en personlig imitation af de gamla mä-
starne i ämnen och metoder; â den andra 
använder man palett och pensel i syften som 
äro för konsten alldeles främmande, men som 
tillförsäkra popularitet, förvrider eller tränger 
i bakgrunden den rent artistiska synpunkten 
för att såsom patriot, politiker eller moralist 
vinna sympatier hos denna stora allmänhet 
som icke begriper konst. A ena sidan har 
den s. k. »le grand art», â den andra »la 
peinture à sentiments et à idées, la peinture 
au sujets soi-disant profonds.» 

Men denna officiella konst, som staten 
och allmänheten uppmuntra med guld och 
ära, denna akademiska och populära konst 
är icke modern konst. 
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Det är icke fråga om att nä det sköna 
efter venetiansk eller grekisk, holländsk eller 
florentinsk ritus, det gäller att utdraga det
samma ur det samtida lifvet och ur den 
verld som omger oss. De medel, som dessa 
skolor användt för att återge sin tid i kon
sten, duga icke längre. Andra tider, andra 
metoder. Allt har skiftat hamn. Sjelfva na
turen liar förändrat utseende i detta ångans 
och fabrikernas tidehvarf, det karaktäristiska 
i ett landskap är nu något helt annat än 
förr, dagrarna â våra gator och i våra bo
städer äro andra, menniskokroppens byggnad 
är en annan, ansigtstypen en annan, och 
sjelfva hudens karnation har fått en säregen 
skiftning. Det gäller för den modenia konst
nären att låta alla recept, traditioner och te
orier ligga och att hålla sig uteslutande till 
livad han ser rundt omkring sig samt åter-
gifva detta just såsom han ser det. Han 
måste först och främst frigöra sin tanke och 
sin blick från alla inlärda synpunkter och 
sodan finna en ny konstnärlig metod, hvar-
igenom han kan utdestillera essensen och 
aromen hos sin samtid, liksom de gamla sko
lorna gjort förut och de moderna novellisterna 
göra i våra dagar. Det gäller att skapa cn 
för vår tid egendomlig konstskola, hvilken i 
en framtid genom hela sin metod och karak
tär kan komma att skilja sig lika mycket 
från antikens och renässansens konstskolor 
som dessa sjelfva inbördes. 

Hela det moderna lifvet är ännu kvar 
att studera; det är ytterst litet af dess skif
tande yttre som varseblifvits • och framstälts. 
Allt är kvar: de offentliga festerna, salon
gerna, balerna, interiörerna ur familj elifvet, 
artist- och medelklasslifvet, bodarne, torgen, 
rastauranterna, kaféerna, med ett ord hela 
menskligheten, i alla samhällsklasser och yr
ken, i hemmen, i försörjningsanstalterna, på 
varietéerna, på teatrarne, i fattigkvarteren och 
på dessa vidsträckta promenadplatser, hvilkas 
amerikanska karaktär är den nödvändiga ra
men kring vårt tidehvarfs behof. 

Och vidare, om några målare här och 
hvar ha återgifvit en och annan episod ur 
nutidslifvet, — hvilken konstnär skall nu 
skänka oss fabriksstädernas imposanta stor
het, följa den af tysken Mengel beträdda vä
gen och inträda i de väldiga gjuterierna och 
jernvägsstallarne ; hvilken landskapsmålare 
skall återgifva det skrämmande och storslagna 
majestätet i de höga ugnarne, flammande i 

natten, och i de jättelika skorstenarne, på 
krönet kransade af bleka eldar? 

Hela det menskliga arbetet i verkstä
derna och fabrikerna; hela denna moderna 
feber i det industriella lifvet, hela maskiner
nas storslagenhet, allt detta återstår att måla.» 

Denna konstteori utvecklar och belyser 
Huysmans i detalj, då han skildrar de få 
verkligt moderna verk, som mött honom på 
tafvelexpositionerna. Det stora snillet, som 
en gång skall förena i sin konst impressio
nismens alla egendomliga element, har ännu 
icke framträdt, men det fins redan nu en
staka konstnärer, hvilka kunna betraktas så
som hans förelöpare och grundläggare af en 
modern målareskola. 

Såsom hufvudman för dessa vilda fåglar, 
hvilka gå sin egen väg, ensamma, uppställer 
han Degas. Han kallar honom för den stör
ste målare som Frankrike för närvarande eger, 
liksom Baudeleids är århundradets störste 
diktare och Flauberts »Education sentimen
tale» är mästerverket inom den moderna ro
manen. Degas' och bröderna Goncourts verk 
skola i en framtid nämnas såsom seklets mest 
raffineradt utsökta konst. Liksom dessa skrift
ställare måste, för att kunna gripa och åter
gifva varelserna och tingen, precis sådana 
som de te sig i en viss belysning, rörelserna, 
ställningen, gesterna, spelet i en fysionomi, 
ansigtsdragens och drägtens skiljaktiga utse
ende i mån af dagrarnes försvagande eller 
skärpande, måst smida ett verktyg, som är 
på samma gång fint och kraftigt, böjligt och 
fast, låna från målarekonstens alla ordböcker, 
bilda neologismer af färg, bryta den veder
tagna traditionen i valet af ämnen. Ingen 
förstår som han »le mariage et l'adultère des 
couleurs», ingen har som han, i en sjelfstän-
dig och personlig konststil, kunnat fästa det 
mest efemera i en förnimmelse och det mest 
flyktiga i en nyans. Särskildt är han mä
stare i att gripa kvinnan, i det artificiella 
ljuset på scenrampen, just i de ställningar, 
hvilkas karaktäristiska beskaffenhet vi andra 
känna endast instinktlikt, med nutidskvin
nans kropp, ansigte och hud. Han återgif-
ver som ingen annan hvad Huysmans kallar 
»la carnation civilisée», och han baserar sin 
framställning på en så solid fysiologisk grund, 
att en fackman i denna vetenskapsbranche 
skulle kunna göra en intressant studie öfver 
hvar och en af lians kvinnotyper. 

Stafaïlle har i sin konst uttryckt det 
melankoliska majestätet hos lifsfattiga land-
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skap under ändlösa horisonter och träffat 
denna smärtsamma, trista ton, som hvilar öf-
ver en verldsstads utkanter. 

Pissarvo är enligt Huysmans den mest 
originelle af vårt tidehvarfs landskapsmålare. 
Han har funnit den nya formeln, som man 
sökt efter så länge: att återgifva ljuset, det 
fulla dagsljuset ute i jria luften, och att der-
igenom göra naturen och landskapet lefvande 
i taflan. »Det är luft som skälfver, det är 
himmel som breder ut sig, det är natur som 
flåsar, vatten som bortdunstar, sol som ut
strålar, jord som jäser och ryker.» 

Forain har målat våra dagax-s glädje
flicka, just sådan hon nu är i de stora stä
derna, med djupa förstudier och skrupulöst 
utförande af de små karaktäristiska detaljerna. 
Han har träffat på pricken hennes yttre och 
inre menniska: det färgade ansigtet, det 
fräcka leendet, blickens lystna glöd, de spin
kiga armarne, de enorma brösten, den hop
snörda midjan, köttet som sammanpressas på 
ett ställe för att uttänjas och hänga â ett 
annat, karaktärens bestialitet eller naivitet. 

Gonqoi har såsom specialitet i sin konst 
den blottade huden, »la carnation civilisée.» 
Han har känt afsmak för dessa mannequiner, 
hvarpå hans kolleger bjudit publiken, läm
pade efter den goda smaken men utan mot
stycken i lifvet, och så har han målat na
kenheten såsom nutidsmenniskan ser den, an
norlunda än i forna tider sådan som de 
gamle mästarne framstält den, — »en utslä
pad, delikat, förfinad, skälfvande nakenhet, 
en civiliserad nakenhet. 

Hela denna konståskådning framställer 
Huysmans vidare i sina båda romaner, »Les 
soeurs Vatard» och »En ménage», genom må
laren Cyprien Tibaille, hvars uppfattning af 
konsten helt och hållet sammanfaller med 
hans egen, den som han utvecklat i sina 
kritiska essayer och sjelf tillämpat såsom 
författare. Cyprien Tibaille liar i fråga om 
landskap, stadsinteriörer, kvinnor och död na
tur samma traditionsvidriga smak som Huys
mans sjelf, och de använda båda samma me
tod, h var i sin konstart, den ena i sin mål
ning, den andra i sin diktning. Man få r ge
nom denne målares teorier en ännu mera 
djupgående och helgjuten insigt om Huys
mans författarepersonlighet. 

Af alla landskap älskar Cyprien mest 
dessa vyer kring Paris, med fabriksskorste
narne höjande sig öfver träden och spottande 
sottofsar ända upp till molnen. Han älskar 

att från fästningsvallarnes sluttningar blicka 
ut i fjerran och se gasmätarne resa sina ske
lett, fylda af dagsljus, liksom en cirkus med 
blåa murar och stödd af mörka pelare. Detta 
landskap får för honom ett drag af något li
dande och betryckt, och han ser en smärt
sam öfverensstämmelse mellan detta landskap, 
hvars sargade hud bular sig som hiskliga 
sårskorpor, dessa flåddröda vägar med gips
ränder som påminna om den möjliga afsmal-
ningen af en sjuk hud samt denne olycklige 
som kommer ut från sin fabrik, ledbruten, 
svettig, söndermalen i alla lemmar, snafvande 
öfver grushögarne, halkande i hjulspåren, slä
pande fötterna efter sig, kväfd af hostan, 
krökt under regnets piskning och blåstens 
snärtande, resigneradt sugande på sin tobaks
pipa. Han ser i den stora Seinestadens fat
tiga utkanter naturens sjukhus, och han gri
pes af medömkan för denna natur, hvilken 
med sina mördande pustar skärper än mera 
det obotliga elände, som alstrats af drycken-
skåpen och hungern. 

Han älskar verldsstadens vimmel och 
lif i alla dess faser, hvarje kvarter röjer för 
honom en säregen karaktär, en säregen syn 
och lukt, rent fysiskt, hvilken det är hans 
njutning att känna och gripa. Gatan är 
för honom något ständigt präktigt och 
nytt. Men i all synnerhet älskar han torget, 
med dess stimmande, brokiga folklif, samt 
fattigkvarteren, dessa »lungsigtiga och char
manta kvarter», och framför allt älskar han 
att ströfva omkring på natten, då staden bör
jar gå till hvila, och på morgonsidan, då allt 
ännu är tyst och tomt och han icke ser an
nat än en och annan ensam flicka, som smy
ger sig hem från sin nattliga gästning. 

I fråga om kvinnotyperna har han en 
om möjligt ännu mera rebellisk smak. Den 
medicéiska Venus är för honom e n sipp lolla 
med ett knappnålshufvud på en marknads-
brotterskas kropp, som drager fördel af att 
hon har armar till att dölja sitt underlif. 
»Den Venus som jag beundrar, den Venus 
som jag dyrkar på mina knän såsom den 
moderna skönhetstypen, det är flickan som 
stryker kring på gatorna, arbeterskan i kappa 
och kjortel, sömmerskan med matt hud och 
tjufpojksögon med perlemorglimtar, gattösen, 
den lilla bleka flickungen med sin en smula 
ofina näsa och hvars bröst gunga öfver vip
pande höfter! 

O, de näpna arbeterskornas bleksot och 
de kringstrykande flickornas smink! det är 
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det som hänför mig och det är derom jag 
drömmer! och så veta att vi här i Paris 
kanske icke äro mer än ett tretal målare 
som tänka sä! och att verlden ligger der 
och att Messias icke kommer!» 

Liksom Degas trampat på alla konven
tionella regler inom målarekonsten, är han 
också enligt Huysmans' mening den som 
kullstörtat traditionerna i skulpturen. Han 
har upptäckt en af de få möjliga formlerna 
för en modern skulptör genom att använda 
metoden af måladt vax; en liten statyett, fö
reställande en fjortonårig dansös, hvilken han 
utstälde 1881, betecknar för Huysmans det 
enda verkligt moderna försöket inom skulp
turen, med sin på samma gång raffinerade 
och barbariska karaktär. Statyetten är af 
måladt vax, med drägt af verkligt musslin, 
med verkliga band, med verklig korsett, med 
verkligt hår. 

Marmor har utspelat sin roll inom skulp
turen; detta kalla, stela ämne kan icke böjas 
efter modernismens fordringar. Marmorn är 
oförmögen att återgifva nutidsmenniskans drägt, 
kropp, anletsdrag, hud. 

Hvarken stenar eller bronzen kunna få 
användning inom en verkligt modern skulp
tur. En sådan kan icke åstadkommas genom 
andra ämnen än vax och trä samt måste in
gå i sammansmältning med måleriet. Om 
skulpturen icke lämpar sig efter dessa nya 
behof, skall den styfna, förlamas och dö. 

Medan eme llertid bildhuggarne ännu icke 
tydligt förnummit det lösande ordet eller 
känt den ande som. ensam kan inblåsa lif i 
deras döda konst, ha arkitekterna redan ska
pat en ny konst genom att rata stenen och 
träet samt bruka enbart jernet. Det fins en 
modern byggnadskonst, inom hvilken jernet 
är det enda ämne som användes. De mo
numentala former, som härflyta af denna me
talls beskaffenhet, äro de enda som öfverens-
stämma med samtidens naturel. I alla de 
byggnadsverk, som skapats efter denna prin
cip och denna metod, fins intet lån från gre
kiska, götiska eller romanska formler; de äga 
alla. en ny, absolut originel form, hvilken 
aldrig kunnat vinnas med stenen som mate
rial, utan endast med användning af metalli
ska ämnen. Det fins tvenne stora motsatta 
grundtyper inom denna moderna arkitektonik, 
den ena luftigt lätt, raffinerad och morbisk 
förnäm, yppig och elegant, den andra enormt 
massiv, superb och grandios, inneslutande i 
sin väldiga ram maskinernas kolossala kom

plexer eller spännande sina skepp, enorma 
och likväl luftiga som tak öfver det myllrande 
vimlet af torguppköpare eller cirkusåskå-
dare. 

n. 
Medan pessimismen hos Paul Bourget 

är ett smärtsamt svårmod, är den hos Huys
mans vämjelse. Hos den förre utmynnar den 
i ett alltomfattande medlidande, hos den se
nare afsätter den en bottensats af ironiskt 
äckel. Bourgets pessimism har sin rot i hans 
sorgsna uppfattning af könsförhållandena och 
kärleken såsom på en och samma gång det 
enda som kan ge lifvet värde och slutande 
inom sig en larv som förr eller senare ound
vikligt skall utkläcka en mask. Huysmans 
pessimism åter baserar sig på en vidare 
grund, på hela lifvets ömkansvärda komedi. 
För Bourget är lifvet något gåtfullt tragiskt, 
något imposant och storslaget, en beundrande 
fin glöd som slocknar i aska, en smekande 
ren ton som brister i missljud; för Huys
mans är det en blandning af stupiditet och 
vedervärdighet, inför hvilken han har liksom 
den salta försmaken af en kräkning. Det 
fins mera sorg hos Bourget, mera afsmak hos 
Huysmans. De skildra båda lifvet i över
ensstämmelse med sin pessimistiska uppfatt
ning, men den ene krympar sig under sin 
skoningslösa skildring och det kommer som 
gråt i hans röst och som rädsla i hans blick, 
medan det fins något af vällustrysning i den 
fanatiska våldsamhet och den dröjande om
ständighet, hvarmed den andre fördjupar sig 
och hvilar i sina ämnen. 

»Armand de Quema» och »Des Esseintes » 
utgöra ändpunkterna af dessa tvenne diverge
rande linier med gemensam utgångspunkt. 
Den förre sluter sig till sina medmenniskor 
med den smärtsamt sugande medömkan, hvari 
samvetskvalen smält hans likgiltighet; den 
senare mister all förbindelse med det verk
liga lifvet och skapar sig i absolut ensamhet 
en ny artificiel verld af sina egna tankar och 
känslor samt genom sina sinnens ytterliga 
differentiering. 

Både Bourget och Huysmans ha hamnat 
i mystiken. Men medan författaren till 
»Cruelle énigme» letar, inne bland själslifvets 
flygtigaste rörelser och lättaste afskuggningar, 
efter de allmänt-psykologiska lagar som in
nebo på djupet af menniskonaturen, frossar 
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»A Rebours'» diktare i öfverraffinerade sin
nens och artificiella känslors abnormiteter 
och excesser. 

m. 
Denna raffinerade, moderna konstsmak 

och denna ättikskarpa misantropi gifva prä
geln ät Huysmans' diktning. Den säregna 
karaktären i hans båda romaner »Les soeurs 
va tar du och » En ménage» h ar danats genom 
samverkan af dessa tvenne faktorer, hvilka 
framträda i det stora som i det lilla: i valet 
af ämnen, personager, samhällsklasser, situa
tioner, interiörer, stadskvarter och landskap 
såväl som i skildringens allmänna ton och 
art. 

Hufvudpersonerna äro i »Les soeurs Va-
tard» tvenne unga fabriksarbeterskor, i »En 
ménage» tvenne unga konstnärer. Dessa sina 
hufvudpersoner har Huysmans sedan stält in 
i och omgifvit med deras hela milieu i all 
dess skiftande mångsidighet. De båda roma
nerna blifva derigenom icke endast framställ
ningar af individuella menniskoöden utan 
diktverk i hvilka stora samfundsklassers lif 
upprullas, icke endast porträtt af ett par 
personer utan väldiga dukar af det nutida 
arbetare- och artistlifvet. De röra sig egent
ligen och i främsta rummet kring de tveniié 
arbeterskornas och de tvenne konstnärernas 
könslif ; men. kring de särskilda paren, af 
hvilkas sammanlagda lifserfarenhet Huysmans' 
egen tröstlösa uppfattning är konsekvensen, 
grupperar sig deras omgifning i allsidig ka-
raktäristik. På detta sätt blifva dessa tvenne 
romaner på en och samma gång skildringar 
af individuella menniskoöden, stycken af vidt-
omfattande nutidslif samt uttryck för dikta
rens egen personliga uppfattning af lifvet, 
särskildt livad angår kvinnan och könsför
hållandena. 

Systrarna Céline och Désirée Vatard ha 
mycket skiljaktiga skaplynnen och gifva just 
derigenom författaren tillfälle att skildra ka
raktären hos den arbetsklass, som de båda 
tillhöra, i dess olika sidor och yttringar. 

Céline har redan tidigt, innan den rätta 
åldern ännu kommit, idkat umgänge med 
män, och hon har derigenom från första bör
jan blifvit botad för alla illusioner i den vä
gen, innan hon genom erfarenheten känt hela 
innebörden och fullheten i ett könsförhållande, 
vare sig fysiskt eller andligt. Hela den obe
stämda längtan, h vari en normal ung kvin

nas könslif röjer sig, den unga kroppens 
spänstiga trånad, det unga blodets sunda 
jäsning, har hon aldrig förnummit. Hennes 
könsbehof har tillfredsstälts, redan innan de 
mognat, och hon har kvar endast en nykter 
skepticism gent emot alla könsförbindelser, 
momentvis afbruten af en torr, kokande sin-
lighet. Hon vandrar ur den ene mannens 
armar i den andres. Då hon icke har äl
skare, känner hon tomhet, och ledsnad, då 
hon fått en ny. Hon kastas ständigt af och 
an mellan afsmaken för att hundsvotteras af 
förste bäste samt längtar efter att åstundas 
af någon vid nattens inbrott. Hon har emel
lertid gifvit sig in i de tillfälliga, kortvariga 
förbindelsernas kretsgång, och det ideal af 
delikatess i förhållandet mellan man och 
kvinna som hon bär på frätes småningom 
upp. 

Desirée deremot har uppbevarat hela sin 
kvinliga könsfond i afvaktan på att den man 
omsider skulle komma som hon kunde gifva 
allt, helt, oafkortadt, oinkräktadt. Hon har 
skrämts tillbaka från de döda förbindelserna 
genom systerns och kamraternas exempel, 
medan hon å andra sidan sett prof på lyck
liga äktenskap i hemmet och bland umgän
get. På detta sätt har i hennes unga flick-
hierna formats en bestämd föresats att taga 
vara på sig, tills stunden komme, då hon 
kunde sätta in allt. Hon söker en ung man 
som vill äkta henne, en ung man efter hen
nes smak, som ser bra ut och vårdar sitt 
yttre och tillåter henne realisera sin anspråks
lösa dröm om en obekymrad utkomst och ett 
propert hem. 

Céline liar vid berättelsens början till 
älskare en vagabond vid namn Anatole, en 
slyngel af äkta skrot och korn, men oemot
ståndlig för fabriksflickorna. Han misshandlar 
henne, när han är vid dåligt humör, och 
super upp hennes pengar, när han vill roa 
sig. Slutligen tröttnar hon på detta och ger 
sig i slang med målaren Cyprien Tibaille. 
Det kittlar till en tid hennes fåfänga att lia 
en älskare af högre samhällsställning, men 
det ironiska förakt och den negligerande öf-
verlägsenhet, hvarined han behandlar henne 
till dagligdags, förbittrar henne ännu mera 
än Anatoles handgripligheter. Hon återvän
der till sin Anatole. Med honom kan hon 
åtminstone roa sig efter sin egen smak, mas
sivt och brutalt, som två starka, ystra djur, 
och hon tar hellre emot hans örfilar än 
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färgkluddarens sarkasmer och stumma ring
aktning och raffinerade sätt att njuta henne. 

Désirée äter finner en ung man, unge
fär sådan som hon önskar sig honom, i en 
nykommen arbetare i fabriken, Auguste, hvil-
ken å sin sida har i hufvudsak samma ideal 
af stilla och anspråkslös huslig lycka som 
hon och genast i henne ser den kvinna, med 
hvilken han han skulle kunna realisera detta 
ideal. Hon finner honom god, snygg, ordent
lig, och han konstaterar med stilla inre glädje 
att hennes drägt är hel och hennes lintyg 
renligt. De besluta omsider att ingå i det 
heliga äkta ståndet, men möta det bestäm
daste motstånd af gubben Vatard, som vill 
ha en måg som sjelf kan försörja hans dot
ter men hvars vägran emellertid hufvudsak-
ligen bestämmes af hans egoism: han kan 
nemligen icke undvara Desirée i hemmet för 
sitt eget välbefinnande, emedan gumman är 
ofärdig och Céline ständigt är ute och stryker 
kring på gatorna. De unga menniskorna 
hålla af hvarandra; det är icke endast det 
allmänna könsbehofvet som drager dem till 
hvarandra utan en personlig ömsesidig kär
lek, och författarens bittra vämjelse glider 
öfver i vek medkänsla i skildringarna af de
ras rörande naivitet. Emellertid förderfvas 
deras kärlek derigenom att fadren vägrar sitt 
samtycke, en förruttnelseprocess försiggår i 
dess ädlaste delar, de hopplösa utsigterna och 
deras af fysiska orsaker dagligen skärpta in
bördes. rättighet nöter och fräter på de band 
som binda dem samman. Allt livad som en 
gång gifvit deras förhållande dess charme, 
försvinner som den flygtiga parfymbouquet'en 
i en öppnad flacon. »De små lågheterna, 
småaktigheterna, bitterheten, karaktärsdräggen, 
som torkat och tegat så länge som tillgifvenheten 
för hvarandra kväfde i dem hvarje tanke på att 
såra eller bekämpa hvarandra, började visa 
sig, liksom den grofva vänningen under det 
slitna inslaget i en drägt.» Deras förhållan
de har småningom blifvit en olidlig plåga 
ifrån att ha varit den största sällhet de känt. 
Det fins ingenting mer gemensamt mellan 
dem än minnet af de forna goda stunderna. 
Omständigheterna ha hindrat dem att få af 
hvarandra allt hvad de väntat sig den ena 
af den andra; och det är ett fullkomligt rig-
tig psykologiskt faktum, att en dylik förbin
delse mellan en man och en kvinna vänder 
ut en afvigsida af hatfull, vettig bitterhet, 
hvari den ena parten i smärtsam skadeglädje 
söker upp den andras sårbara punkter. Släg-

tingår och vänner arrangera tvenne förnufts-
partier, och de gifta sig livar på sitt håll. 

Författaren André och målaren Cyprien, 
hufvudpersonerna i »En ménage», äro tvenne 
nya konstnärer, i hvilkas lifshistoria Iluys-
mans funnit tillfälle att formulera sin lifs-
åskådning, särskildt angående förhållandet 
mellan könen, samt sin uppfattning af konst 
och literatur. Med mycket skiljaktig indi
viduel läggning cch med hvar sin egendom
liga könserfarenhet äro de båda representanter 
för den moderna oppositionella konstnärsskola, 
som Huysmans sjelf tillhör. De lia båda 
blifvit illa åtgångna af kvinnorna och de äro 
förenade i samma gemensamma hat mot 
bourgeoisiens fördomar, förakta och misstro 
mängdens omdöme, glädja sig åt fiaskot så 
som det säkraste beviset på originaliteten och 
gedigenheten i deras konstverk, hålla sig fjer-
ran från den literära och artistiska verlden i 
öfrigt och tilltygas regelbundet illa af bladen. 
Dessa tvenne omständigheter lia i förening 
med hvars och ens särskilda naturer format 
deras lif. 

André är en af dessa menniskor, hvilka 
under ett beslutsamt yttre döljer en ung flic
kas skygghet, en oöfvervinnelig fruktan för 
att synas löjlig och för hvad verlden skall 
säga. »Han tvekade i lifvets enklaste för
hållanden, att taga parti, vacklade, såg svå
righeter öfveralit, löste dem stundom med en 
pultrons käckhet och ångrade i nästa ögon
blick den fasthet han ådagalagt». Liksom i 
sitt lif är lian äfven i sina böcker på samma 
sätt envis och svag utan jemvigt, envis i 
fasthållandet af en idé som han vill bringa 
till utförande, svag gent emot de svårigheter 
som möta härvidlag. Han framhärdar i sin 
vilja, men gör icke minsta försök att undan-
rödja hindret. Allting tröttar honom, så snart 
han gripit sig an med det. Till följd af hela 
sin läggning har han nödvändigtvis slutat, 
inom literaturen, med att skrifva en à två 
långsamt hoplappade och klumpigt bygda ro
maner samt, i lifvet, med att hamna i äkten
skapets lugna farvatten, i den tomma kärleken 
i en borgerlig äktenskapssäng. 

Cyprien deremot har ett helt annorlunda 
utprägladt skaplynne. Han är en dekadan-
sens mcnniska med hull och hår. Han älskar 
lastens alla skiftningar, så vidt de äro kom
plicerade och subtila. Spinkig till sin kropps
byggnad, nervös ända till ytterlighet samt 
ständigt hemsökt af denna tunga, heta bränna 
som stiger genom ådrorna från förslappade 
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organ, har han kommit derhän att icke knnna 
känna annan vällust än den som kryddas af 
raffinemanger. Hans ideal, i konsten som i 
lifvet, är dekadansen i dess ytterlighet. Allt 
det normala, det platt alldagliga, det regel-
messiga och snusförnuftiga, skyr han som 
pesten, och det enda han egentligen håller 
värde pä är lastens aristokrati och plebs. 
Sedan han en vacker dag förklarat att trist
heten hos en löfkoja som tynar hän i en 
kruka tyckes honom långt mera intressant 
än det soliga leendet hos rabatternas rosor, 
ha alla hederliga atelierers dörrar stängts för 
honom. Han finner någonting tilldragande i 
ett öga som skelar en smula, ungefär som i 
en mouche på ett ansigte. Han älskar att 
på en varieté se sminkade munnar öppna sig 
i vissna anleten och höra utslitna chansonett-
röster sjunga gällt och falskt. Han är en 
upprorsman inom konstens verld, blodfattig 
och nervös, ett sjukligt grubblande tempera
ment, anfäktad af nervositet, jägtad af feber, 
omedelbar trots sina teorier. Han är oför
mögen till att skapa ett större konstverk, 
men han har momentvis djerfva grepp i sin 
målning, grymt gycklande grepp, särskild!; 
med afseende på flickor. Han kan icke 
längre njuta af kvinnorna, ty han vet på för
hand, i hvarje särskildt fall, hur allt skall 
gå till, hans analyserande förstånd konstaterar 
tomheten, intigheten, meningslösheten i allt 
detta som väntar honom, så att han i äckel 
vänder det ryggen, redan långt innan han 
står inför det. 

André kommer en natt hem och finner 
en främmande man i den äktenskapliga sängen. 
Han återgår till sitt forna ungkarlslif samt 
upptager på nytt och med en viss njutning 
sina gamla vanor, — med samma glädje, 
hvarmed man efter en lång skilsmessa råkar 
en gammal kär vän. Men så en vacker dag 
vaknar hans längtan efter kvinligt umgänge 
och skärpes allt mer. Han söker mätta sina 
begär hos en kvinna som han har gemensam 
med andra m&n, men gripes omsider af af-
smak; det fins ett djupare liggande behof 
hos honom, hvilket icke tillfredsställes. Han 
återknyter förbindelsen med en af sina gamla 
älskarinnor, men då han hvarken vill eller 
kan fästa henne närmare vid sig och ansvara 
för hennes utkomst, skiljer hon sig från ho
nom för att taga sig fram på egen hand. 
Han fylles af spleen, af ett missmod och en 
ensamhetskänsla utan mått, och det behöfs 
endast att hans förra hustru en afton skall 

ringa på hos honom, för att han genast skall 
glömma allt och åter taga henne till sig och 
börja om igen det gamla eländet. 

Cyprien ha kvinnorna gått ännu mera 
omildt åt. Han misstror alla kvinnor och 
alla slags förbindelser mellan man och kvinna 
som hvila på könskänslor, i hvilken form de 
så för öfrigt må framträda. Men som han 
är fullt på det klara med nödvändigheten af 
att en kvinlig hand tar vård om hans yttre 
menniska och hans hushåll, stiftar han bo 
med en gammal hederlig kvinlig fuling, som 
syr knapparne i hans skjortor och lagar lians 
mat. 

De tvenne unga flickorna Céline och 
Désirée intaga förgrunder i den stora duken 
»Les Soeurs Yatard». Men Huysmans liar 
icke framställt dem isolerade utan omgifvit 
dem med hela deras milien af personnager 
och interiörer. Yi se dem icke endast i deras 
kärleksduetter, utan i hela deras dagliga lif, 
så intimt, så i detalj och ensidigt, att det är 
oss som om vi följde dem på gatorna, på 
smårestauranterna och variétéerna, i hemmen 
och fabrikerna och såge på allt detta med 
deras egna ögon och kände som de. Arbetar
befolkningens lif i fattigkvarteren i Paris' ut
kanter är det milieu, livari Huysmans instält 
sina tvenne kvinliga hufvudfigurer. 

På samma sätt bilda Andrés och Cy-
priens lefnadsöden samklangen i det smärt
samma, disharmoniska, skärande ackord, som 
Huysmans anslagit i »En ménage». Liksom 
begynnelse- och slutkapitlen i »Les soeurs 
Yatard» med deras interiörer från den stora 
fabriken, livari de båda systrarne arbeta, bilda 
taflans ram, återkommer i samma kapitel i 
»En ménage» grundmotivet till de melodier, 
hvilka skiftande och dock de samma ljuda 
genom hela romanen, liksom operans ledmotiv 
i ouvertyren. 

Tonen i Huysmans diktning, hvilken 
innesluter och uppenbarar kvintessensen i 
lians lifserfarenhet och lifsuppfattning, är som 
den äckliga eftersmaken af en skämd, surnad 
dryck. Han är bitter och vämjes inför detta 
lif som han skildrar och lian kan icke dölja 
detta sinnestillstånd, detta lynne i sina känslor; 
det skorrar genom i hans tonfall och afpräg-
lar sig i hans min. Men å andra sidan står 
han i vällustrysningar fastnitad inför all 
denna »phosphorescener de la pourritude», lik
som ormen inför tjusarens blick. Detta är 
det gåtfulla väsendet hos dekadanskynnet, 
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denna blandning af vedervilja och grym väl
lust inför tillvarons hiskligheter. 

Huysmans berättar om lifvet i de stora 
fabrikerna hälften som en af dessas invånare 
skulle berättat, hälften som en finkänslig mi-
santrop. Dä han blottar det nattliga lifvet 
pä gatorna och förlustelseställena i den stora 
Seinestadens arbetarekvarter in i dess veder
styggligaste detaljer, skälfsrer en smärtsam 
krympning i denna diaboliska omständlighet 
och ro, hvarmed han dröjer i dessa detaljer. 
Det är som om man säge ett grymt, 
stelnadt vällustleende, dä han sätter sitt för
storingsglas öfver de dolda varsåren och de 
an frätta kärlväggarne i de finaste förgrenin
garna i detta stora ådernät som är Paris. 
Till och med då han letat fram och fixerat 
i sin diktning det vackra och fina i detta 
eländighetslif, såsom i fråga om Désirées och 
Augustes kärlek, kommer det plötsligt en bild 
eller ett faktum, h varigenom det blida, med-
ömkande vemod, hvari hans vämjelse glidit 
ut, löses opp i ett skärande missljud. Det 
är framför allt stupiditeten, löjligheten, den 
komiska vämjeliga sidan i lifvet, för hvilken 
han har en nästan onaturligt skärpt blick; 
det är denna sida som han företrädesvis ser 
i allt, den breder ut sig till overkliga 
proportioner, så att den undanskymmer allt 
annat och löper ut i grym ironi hos honom 
sjelf. Så t. ex. i den scen, då Andre vid 
hemkomsten på kvällen finner en främmande 
man i sängkammaren. Hvad Huysmans spe-
cielt betonar är den löjliga och ömkliga figur, 
som den förfärade älskaren gör, då han hop
par kring i rummet i blotta linnet och gör 
sin toalett, medan den äkta mannen vandrar 
fram och tillbaka på golfvet. Det är det 
löjliga i denna vidriga scen som Huysmans 
uppfattat; derför blir också hans berättareton 
den ironiska. 

Ett otäckt, löjligt nonsens, — det är 
lifvet. Hälften stupiditet, hälften snusk. Och 
det triviel laste och eländigaste af allt, det är 
för Huysmans kvinnorna. Det fins icke inom 
hela den samtida literaturen en sådan kvinno-
hatare som Huysmans. Mot honom är Strind
berg bara barnet. • 

Könslifvet är och blir och måste bli en
ligt Huysmans wtt obotligt elände för båda 
könen, hur man än formar det. Désirée, som 
drömmer bort en stor del af sin varmblo
digaste ungdomstid för sitt ideal af hemlif, 
och Céline, som kastar sig ut i de sinliga 
dårskapernas hvirfvel i ett blindt och brutalt 

laisser - aller, se begge just det bästa af hvad 
de väntat sig dunsta bort och få nöja sig 
med den föga smakliga bärmen. Och André 
har gjort sina många rön, från bordeller ge
nom alla mellanstadier ända upp till äkten
skapet, endast för att komma dit, der Cyprien 
tar emot honom med sitt mest skeptiska små
leende: »der ser du. käre vän, allt det der 
duger inte. I grund och botten äro konku-
binatet och äktenskapet precis lika bra, ty 
de ha båda två befriat oss från alla konst
närliga intressen och könslig melankoli. 
Talanglöshet och helsa, hvilken dröm!» Yi 
få våra knappar isydda och vår mat lagad 
och mer skall man icke begära af kvinnorna, 
ty allt annat är bara nonsens. 

Af komposition finnes i Huysmans' ro
maner så godt som ingenting, utom att, så 
som jag redan påpekat, begynnelse- och slut
kapitlen sluta sig kring skildringen såsom 
ramen kring en tafla eller utgöra det musik
tema som varieras i boken. Kapitlen följa 
efter hvarandra oorganiskt, utan att framväxa 
ur hvarandra, ligga slängda kring på måfå. 
Det fins ingen grundritning, intet arkitekto
niskt mönster. Det hela är en serie af mer 
eller mindre fristående taflor, målade efter 
impressionismens metod. På nära håll ser 
man endast några tjockt påsmetade färgklum
par, men ställer man sig på det rätta afstån-
det, ordna de sig, sammanställa sig och sam
mansmälta till en interiör, ett landskap, en 
figur eller ett ansigte, och man beundrar 
denna konst med dess våldsamt djerfva och 
intensivt säkra grepp ut ur lifvet. I Huysmans' 
målningar af marknads- och värdshuslifvet 
fins något groteskt humoritiskt som påminner 
om hans lindsmans, den flamländske mästaren 
Teniers' dukar, med all skilnad för öfrigt i 
det lif som framställes och den metod som 
användes. (Forts.) 

När och Fjärran. 
I „Kvinden oeli Samfundet" läses följande ut

drag efter »The english womans review»: Deu 14 
januari dog i Worchester i Massachusetts en kvinna, 
hvilken hela sitt lif igenom kämpat en förtjenstfiül 
kamp för negerslafveriets afskaffande, för kvinnans 
rösträtt och för nykterhetssaken. 

Abby Kelly föddes 1 811 ; hennes föräldrar här
stammade från iriska kväkare. De flyttade till Wor-
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ehester, medan lion ännu var ganska liten. Hon 
uppfostrades i en kväkareskola och tjenstgjorde der-
efter som lärarinna först i denna, sednaro i andra 
kväkareskolor. Men då hon var ungefär 26 år gam
mal lemnade hon denna verksamhet för att kunna 
helt och hållet gå upp i den sak hon omfattade med 
det högsta intresse, slafveriets afskaffande. På ett 
stort möte i Philadelphia 1838 talade hon företa 
gången till en åhörarekrets af män och kvinnor om 
slafvarnes frigörelse, något, ingen kvinna hado gjort 
före henne. Och hon var icke allenast den första, 
utan äfven den outtröttligaste och den mest för
följda af alla do kvinnor, hvilka hafva arbetat för 
denna sak. Hon talade öfverallt i de förenade sta
terna och höll möten i kyrkor, skolor, lador, under 
bar himmel, ofta afbruten af pöbeln och alltid hå
nad och förlöjligad. Många, både män och kvinnor, 
blefvo utstötta ur sina kyrkosamfund, för det att de 
bevistade hennes sammankomster. Presterna sände 
varnande herdabref till församlingarne, på det att 
dessa måtto akta sig för en kvinna, hvilken, samti
digt med att hon talade för slafvarnes frigörelse, 
likaledes kämpade för kvinnans rätt till deltagande i 
det borgerliga lifvet. Oaktadt mycket motstånd, der-
för att hon var kvinna blef Abby Kelly med öfver-
vägande röstantal vald till modlem af «Föreningen 
mot slafveriet» år 1848. Fem år senare gifte hon 
sig med Stephan Foster men behöll alltid sitt flick
namn framför hans namn. Hon fortsatte med oför
svagad ifvor sina föredrag ; på en resa i Ohio höll 
hon föredrag hvar dag i 6 veckor ooh både hon 
och hennes man hyste så bestämda åsigter om kvin
nans berättigande att rösta att do i 2 år nekade 
att betala skatt för dot att mrs Foster icke fick rö
sta. När hon beträdde talaistolen var hon en älsk
värd anspråkslös personlighet. Under sina sista lef-
nadsår förde hon ett stilla, tillbakadraget lif som 
enka, men oaktadt en svag helsa var hon icke overk
sam. Kort före sin död arbetade hon på en lef-
nadsskildring af sin man. Hennes sista offentliga 
verksamhet bestod i att samla penningar till arbetet 
att få unionsförfattningens påbud om negrernas bor
gerliga likställighet till stånd i do motsträfvigaste 
staterna. Hon begrofs den 17 januari i all tysthet. 
Endast hennes slägtingar ooh några af henuos bästa 
vänner och medarbetare voro närvarande. Bland do 
många tal, hvilka höllos vid hennes kista, må sär-
skildt framhållas pastor Samuel Mays. f. d. ordfö
rande i »Föreningen mot slafveriet». Han framhöll 
huruledes hon i sin ungdom hade lemnat lärarinne
verksamheten, hvilken hon skött så utmärkt, för att 
inviga sitt lif helt och hållet till det stora befrielse
arbetet; huruledes hon hade måst kämpa mot kyr
kan, pressen, alla bestående fördomar; huruledes in
genting lemnades oförsökt för att krossa och tillin
tetgöra hennes framträngande, och huruledes hon 
isynnerhet för det hon var kvinna blef hämmad i 
sin verksamhet. 

Lucy Stone omtalade mrs Fosters ihärdiga be
kämpande af slafveriet sålunda: mrs Foster gjorde 
slafvarnes sak till sin egen, hon satte in allt för 
att komma dom till hjelp utan att tänka på, hvom 
eller hvad det var som gjorde henne motstånd. Kyr
kan reste sig i all sin makt och utsände varning 
till menigheterna. Pöbeln hånade och förföljde hen
ne, öfverösande henne med sårande ord, ja, gatpoj-
korne kastade till och med sten efter henne. En 
prest i Connecticut, som visste, att hon skulle när

vara i kyrkan valde till text : »Jesabel är ibland oss !« 
och öfveröste från predikstolen med sin och sitt för
akt don kvinna, som vågat sig utom sin sfor. Detta 
är blott ett onda exempel, men liknande upprepades 
år efter år. Kyrkan och pressen hotade den k vin-
liga talaren; kvinnor afskydde och missaktadohenne. 
Men hon höll ut trots allt. Kan man fatta, att en 
ung kvinna, ännu icke 40 år gammal, påtager sig 
ett så tungt värf utan att en enda gång svigtadeti? 
Till ooh med »Föreningen mot slafveriet» delade sig 
i två partier med anledning af mi's Fosters inväl
jande i en komité! Man frågade henne, om hon vil le 
afgå. »Är de t derföre att man tror jag icke kan utföra 
detta värf?» frågade Abby Kelly. »Nej, nej, visst 
icke», blef svaret. »Ja, i så fall träder jag tillbaka, 
men vill man ha mig undan blott för dot att jag är 
kvinna, så afgår jag icke.» Så stor var på den ti
den fördomen mot kvinnans deltagando i det offent
liga lifvet, att till och med do som kämpade för 
slafvarnes frigörelse, icke kunde frigöra sig derifrån. 
Och ändå gaf hon slafven livad ingen man kundo 
gifva honom : en kvinnas medkänsla oeh en kvinnas 
outtröttliga stridsifver. Man började lyssna. Då 
»Föreningen mot slafveriet» icke hade några pennin
gar fick Abby Kelly genom sitt energiska upprop 
alla till att gifva; i hela unionen rofvo hennos 
allvarliga ooh öfverbovisande ord åhörarne mod sig. 
Gång på gång visado man henne sina vänliga käns
lor genom att go henne ett guldur; men dessa ur 
gingo regelbundet till insamlingen. Mrs Foster kun
de lika litet behållit dom, som hon kundo låtit sitt 
eget barn svälta ihjel. 

Det minne mrs Foster efterlemnar, är ensamt 
i sitt slag, ooh hvarje kvinna står i djupasto skuld 
till henne. Abby Kelly bar på sina unga skuldror 
den dubbla bördan: arbetet för slafvens frigörelse 
och för kvinnans likställighet. Hon höll tappert ut 
i denna kamp ; ord kunna icko ge en föreställning 
om den och vår hyllning kan aldrig blifva stor nog. 
Hon hvilar nu i ro. Ingen af honnos föregånger-
skor och ingen af hennes arftagerskor når upp i 
höjd med honne. 

Beriktigande. I Framåts sista Augusti-häfte 
förekommer under »När och Fjärran» en berättelse 
om »Dansk Kvindosamfunds» verksamhet. Deri står 
bland annat, att tidskriften »Kvinden og Samfun
det» har haft c:a 200 prenumeranter, i stället för 
att der skulle stå, att prenumeranterna ökats med 
nämda siffertal. 

Omsorgsfullt. Mödan Napoleon ännu var förste 
konsul, trampade han en dag af misstag sin hustru 
Josephine på foten och utstötte dervid ögonblickligen 
ett smärtans skri. 

— Hvad för något, sade hans hustru, det är 
jag, som fått foten förstörd, och det är ni som jem-
rar er? 

— Ja, svarade den blifvande kejsaren, det var 
bara för att hindra er från att skrika. 

Hvad äir m usiken ! En ung fröken skulle ge
nomgå sin examen. Hennes examinatoror ville fråga 
henne om musiken, hennes svaga sida, eller sna
rare den sida, hon inte hade? 

— Hvad är musiken? 
— Musiken, svarar den unga studerande med 

eftertryck, är ett slags nöje. Men alldenstund vi 
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icke äro här för att roa oss, så låtom oss, om det 
behagar or, öfvergå till något annat. 

Examinatorerna skrattade; de voro afväpnade 
och don unga fröken gick igenom. 

Studerande kvinnor vid universitetet i Cam
bridge ha hädanefter rätt till erhållande af akade
misk grad. Beslutet härom fattades efter omröstning 
med 71 röster mot 65. 

Lärarinnorna och celibatet. I "Wien anstränga 
sig de dervarande stränga skolinspektörerna att i 
skolsakens intresse få gifta lärarinnor (om möjligt 
medelst lag) uteslutna från undervisningsverksam
heten. 

Dessa herrar mena att gifta lärarinnor få allt
för många andra intressen, hvilka försvaga doras 
nit föi' skolan. Häremot, mod befolkningens bifall, 
försvara sig nu do allraflosta af do ifrågavarande 
kvinliga lärarekrafterna. 

Den 28 maj höll bland annat Lärarinnornas 
och Vp pfostrarinnornas Förening i Wien e tt ganska 
animeradt möte på hvilket celibatsaken ifrigt disku
terades. En fröken Borschitzsky uppträdde och ta
lade mod dristighot för lärarinnornas celibat. Hon 
sade bland annat: »Man ställer med rätta framför 
oss valet: lärarinna eller hustru. Jag anser lärar
innan för ett så öfver alla småaktiga menskliga 
känslor upphöjdt väsen, att hon mycket väl måtto 
kunna försaka äktenskapets fröjder för att lefva för 
skolan. Jag kan icke fatta hvarföre vi icke skulle 
kunna bringa skolan detta offer. Mina damer, jag 
frågar or: är det någonting så förfärligt sv årt att 
afstå från äktenskapet? .lag vill icke bryta stafven 
öfver äktenskapet i det hela tagot, men säger med 
Karoline Pichler: Man skall högakta äktenskapet, 
men man skall äfvon kunna undvara det.» Detta 
tal väckte stor förbittring. 

Lärarinnan fru Lang svarade: »Jag tror att 
lärarinnorna varit menniskor före examensprofvet, 
fortsatt att vara det efteråt och alltid, framför allt 
vilja fortfara mod att vara menniskor. Af hundra 
unga damer till hvilka man hemstäldo att välja: lä
rarinna eller hustru, skulle de 90 föredraga don 
äkta mannen framför skolan. Lärarinneståndet skulle 
om de tvingades att lefva i celibat så småningom 
försvinua, och inom någon tid skulle man kunna 
säga: »Se, der är den sista lärarinnan!» Var det 
verkligen någon idé att vilja drifva det derhän att 
hvarjo ung kvinna vid sitt inträde i utbildnings-
anstalten för lärarinnor afsado sig verlden på samma 
sätt, som om hon ginge i klostor . . .» (Lifligt 
bifall.) 

Lärarinnan fru grefvinnan von Ressuguer vände 
sig hufvudsakligon mot don uppfattningen a tt lärar
innornas giftermål borde vara otillåtet från moralisk 
synpunkt. Man kunde tvärtom ha »moraliska» be
tänkligheter med afseende på de ogifta lärarinnorna, 
ty en ung lärarinnas rykte kunde lätt fläckas, och 
en ung lärarinna kunde lätt begå ett felsteg. 

Sedan flera kvinliga talare yttrat sig mot celi
batet, beslöts att inför den allmänna lärarinneföre
ningen framlägga ett förslag om inlemnandet af en 

'petition mot lärarinnornas celibat. 

Juridiska seminariet i Falköping. Undervis
ningsanstalt i juridik för akademiske medborgare 
har niagistratssekretoraren, juris utruisque- och lilo-

sofiekandidat Olof Hemming, grundat i Falköping 
den 1 februari detta år och har undervisningen so
dan oafbrutet fortgått till den 30 juni 3 à 4 
timmar dagligen. 

Af Juridiska Seminariets berättelso, hvilken 
blifvit oss tillskickad, framgår, att hr Hemming 
egentligen kommit på idén att grunda detsamma 
genom den kännedom han förut tagit om den vid 
universitetet i Köpenhamn inrättade yitridiske exa
men for ustuderede», och att han, sedan han råd
gjort med åtskilliga framstående och erfarne män, 
skyndat att realisera sin idé, öfvertygad om, att 
äfven i vårt land aspiranter till länsmans- och 
stadsfiskals- m. fl. tjenster, affärsmän, godsförval
tare, tjonstomän vid banker m. 11. skulle ha stor 
nytta af att genomgå en kortfattad kurs i juridik. 

För att kunna erhålla ett centralt läge och en 
plats med billiga lefnadsomkostnader, förlade hr 
Hemming sin undervisningsanstalt till Falköping, 
hvarest för öfrigt herrar stadsfullmäktige, borgmä
staren hr O. Brummer och landshöfdingon d:r C. 
A. Sjöcrona visado honom stort tillmötesgående. 

Till grund för undervisningen i civilrätt, straff
rätt och processrätt lade hr Hemming ondast sjelfva 
lagtexten, dock med hänvisning till befintlig literatur. 

Allmänna strafflagen blef såsom den mest sy
stematiska af ifrågavarande lagar till sina hufvud-
sakliga delar först genomgången. Härtill åtgick om
kring 5 veckor, hvarefter strafflagen jomte dithö-
rande promulgationslag å måndagseftermidd. under 
derpå följande 12 veckor repetionsvis ånyo genom-
gicks. Vid undervisningen i strafflag lades hufvud-
saklig vigt på bestämmandet af de särskilda brot
tens karaktär såväl mod hänsyn till den yttre ger-
ningen som till det psykologiska i brottet. At pro-
mulgationslagens bestämmelser angående åtal och 
häktning äfvensom lagars giltighet ögnades synn er
lig uppmärksamhet. Genom exempel ooh anstäl
lande af diskussioner sökte man föranleda lärj Ungarn o 
att med ledning af lagtexten sjelfve utfinna det rik
tiga, hvarjemte man genom a tt vid de särskilda ka
pitlen återgå till bestämmelserna i tredje ooh fjerde 
kap. sökte bibringa lärjungarne öfning i dessas 
tillämpning. 

Efter en allmän framställning af civilrättens 
särskilda delar eguades härpå ungefär 3 veckor å t 
lagfarts- och inteckningslagarne, hvilka sedermera 
repeterades. För genomgående af handels-, jordä-, 
ärfda- och giftermålsbalkarne användes något öfver 
3 veckor, hvarvid hufvudsakliga vigten lades på 
tolkning och systematisering af sagda balkar med 
dithörande förordningar. Vid civilrätten hänvisades 
läijungarne för fortsatt sjelfstudium hufvudsakligon 
till Nordlings och O.ivecronas arbeten. 

Härpå genomgicks de! väsendtliga af rättegångs-
balkon, hvarvid särskild uppmärksamhet egnades å t 
bestämmelserna angående forum, stämning och in
vändningar samt åt för processen i öfverrätterna er
forderliga prestanda. Utsökningslagen genomgicks 
flere gånger ganska noggrant och blef jemväl, i 
vissa delar, utförligt diskuterad, hvarefter konkurs
lagen genomgicks ooh repeterades. 

Finansrätt meddelades i kortfattad öfversigt ef
ter Lindes lärobok med' påpekande af vigtigare be
stämmelser. 

Öfver grundlagar och kommunallagar medde
lades kortfattad öfversigt med anslutning till lag
texten. 
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Af näringsrätten egnades särskild uppmärksam
het ät. förordningen om näringsfrihet, lagstiftningen 
angående bränvin och maltdrycker samt â skiftes-
stadga och vexellag, hvilken senare utförligt gonom-
gicks, och meddelades kortfattad öfversigt angåonde 
öfriga stadganden. 

Vid undervisningen, som under vintermånaderna 
pågick från kl. half 9 till 10 f. m. och frän kl. 5 
til) 7 e. m. samt under vårmänaderna frän kl. 8 
till 10 f. m. och från kl. 5 till 7 e. m. äfvensom 
tidtals kl. 1—2 e. m., tillgick vanligen sålunda, att 
en afdelning först genomgicks och förklarades, hvar-
efter samma afdelning nästa lektionstid ånyo ge
nomgicks medelst frågor och, såvidt möjligt, diskus
sion. 

I)e praktiska öfningarne afsågo hufvudsakligen 
tillämpning af det genomgångna oeh repeterade och 
förekom dervid, bland annat, granskning och rät
telse af stämningar, inlagor, afhandlingar, protokoll 
m. m. äfvensom fingerede rättegångar o. s. v. 

1 närvaro af åtskillige embets- och tjenstemän, 
tillhörande domarekåren och landtstaten, hvilka, ef
ter inbjudning, välvilligt tillstädeskommit, anstäldes 
lördagen den 18 juni förhör med lärjungarne. 

Efter terminens afslutning hafva flertalet lär
jungar begärt och erhållit intyg angående deltagande 
i kursen samt öfver vid särskild tentamen ådaga
lagda insigter. 

Bland anstaltens 15 lärjungar hafva 8 redan 
längre eller kortare tid haft anställning å länsmans-, 
kronofogde- eller stadsfiskalskontor eller ock såsom 
tingsskrifvare eller såsom extra landskanslister, 2 
innehaft kronolänsmansförordnanden och 3 varit an-
stälda i handel. Anstaltens yngste lärjunge var 
född 1868 och den äldste 1850. Medelåldern var 
några och 20 år. En hade geromgått 3, en 4, fem 
5, tre 0 och en 7 klasser af allmänt läroverk, en 
njutit undervisning vid Kristinehamns praktiska skola 
och en vid folkskoleläraresemmarium, hvarförutom 
flere jemväl åtnjutit enskild undervisning. 

Af olikhet i ålder och bildningsgrad spordes 
för undervisningen ingen större olägenhet. Genom 
förhören och diskussionerna erhölls tillfälle att få 
kännedom om olika anlag och utvecklingsgrader 
samt att lämpa undervisningen i allmänhet derefter. 
Emellan lärjungarne rådde, såvidt det förspordes, 
ett godt och kamratligt förhållande och den olika 
utvecklingen utjemnades väsentligen derigenom, att 
det öfvervägande flertalet utgjordes af s. k. goda 
hufvuden. 

Enär vintermånaderna visat sig vara för under
visningen lämpligast, kommer ny kurs att bölja re
dan den 15 nästa oktober och fortgå, med 14 da
gars uppehåll under julhelgen, intill den 1 näst
kommande april. Den nya kursen erhåller ungefär 
samma omfattning som den förut genomgångna och 
hoppas hr Hemming dervid kunna draga fördel af 
under förra kursen vunnen erfarenhet. Särskilda 
ordningsreglor komma att för framtiden upprättas 
och är det meningen att genom förhör söka stän
digt kontrollera lärj ungarnes hemarbeten och der
igenom sporra till stadig flit. 

För den händelse att ett större antal elevor 
skulle anmäla sig, komma flera kompetenta lärare 
att anställas. För sådan händelse önskas att an
mälningar skedde så tidigt som möjligt och helst 
före den nästa oktober. 

Priset för kursen är 250 kronor, hvaraf 150 
kronor erläggas vid kursens början och 100 kronor 
den 15 januari. Uppehållet under terminen kan i 
medeltal beräknas till 40 à 45 kronor i månaden. 

Närmare underrättelser kunna erhållas genom 
korrespondens med seminariets föreståndare. 

Att behofvet af en allmännare, praktisk, juri
disk bildning gör sig alltmer oeh mer gällande, är 
utom allt tvifvcl, och man hör icke så sällau folk 
önska, att litet juridik äfven vore med bland ele
mentarskolans läroämnen. 

När man här talarom »elementarskolan», tänker 
man naturligtvis blott på den manliga, men detta 
hindrar icko att den k vinliga elementarskolan äfven 
kundo ha nödigt .att på sitt program upptaga nämda 
ämne, och inte heller lär det, att hr Hemming tills 
dato blott haft manliga lärjungar, hindra kvinnor 
från att anmäla sig vid hans läroanstalt. Att inträde 
skulle vägras dem är ej antagligt. 

Svenska kvinnans valbarhet till fattigv&rds-
ocli skolstyrelser är nu stadfästad af båda riksdags-
kamrarne. 

Kvinnor i Norrköping ha bildat eu kvinlig 
nykterhetsförening, hvilken satt sig till mål att ut
verka förbud mot kvinnors användande i utskänk-
ningslokaler. 

Syende gossar. Fröken Hulda Lundin, hvil
ken länge verkat som lärarinna i handarbetets tjänst 
och är stockholmska folkskolornas inspektris i hand
arbete, har därstädes genomfört, att gossarne i de 
två lägsta klasserna deltaga i flickornas handarbets-
undervisning, så att de lära sig tillämpa det gamla 
ordspråket »en bra karl hjelper sig sjelf» äfv en då 
det gäller att medels enklare lagning hålla sina 
kläder hela. 

Derpå går nämligen gossarnes undervisning i 
handarbete förnämligast ut. 

En kvinlig stationsföreståndare är, enligt 
»Dagny», anstäld vid en af Yest-Blekingebanans 
stationer. 

j® 

»FRAMÅT» utkommer den 1 och 15 
i hvarje månad. Prenumeration kan ske 
hos hrr. bokhandlare och genom postverket. 
Pris: Kr. 3: 50 för år, postarvode 35 öre. 
Lösnummer: 25 öre. Annonspris: Kr. 20 
för hel sida. Del af sida betingar mot
svarande del af pris. Annonser mottagas å 
»Framåts» annonsbyrå, Kungsgatan 60, alla 
hvardagar kl 5 —6 e. m. 

I redaktionsangelägenheter hänviinde 
man sig till fru Alma Breinholm-Åkermark. ' 

Göteborg, Wald. Zacbrissons Boktryckeri, 1887. 



Annonsörer !  
Annonsering i tidskrift erbjuder flere fördelar framför tidn ingen. Den mindre yta, annonserna här 

upptager, samt fåtalet annonser göra, att dessa icke blott falla i ögonen, utan äfven läsas, innan man bortlägger 
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Kvinnoföreningens Arbetsbyrà 
Kung*sg*atan GO, 

finnas anmälde platssökande kvinnor af alla slag, såsom lektionsgifvare i sång, 

musik, språk, öfrige skolämnen, träskäining, frisk- och sjukgymnastik; kassörer 

bokhållare, butiksbiträden; sällskapsdamer, husförestånderskor, kokerskor, köks-

& husjungfrur, barnsköterskor; sömmerskor inom alla brancher; ackuschörskor; 

trikotstickerskor, hjelphustrur, etc. 

Arbetsgifvare torde benäget hänvända sig till byrån, öppen hvardagar kl. 

12—1 på dagen. 

Alma Peterson & C:o 
Göteborg, 13 Korsgatan 13. 

(f. d. Jemhandlare Nybergs hus). 

Försäljning af Ullgarner, Bomullsgarner, tvin
nade och otvinnade. Kampenhofs virk- och stickgarn, 
Paradhanddukar, Damastduktyger, Teduksgarni-
tyrer, med kulörta barder, Drällväfhader, La-
kansväf i l inne och Bomull, Bolstervar, Rullgardinsväf, 
Mattgångar, Pique, Domestik, Madapolam, Hollands, 
Shirting, Näsdukar hvita ooh kulörta. 

Broderväf i Linne och Jute in. m. 
Alla sorters trikotstmckning ombesörjes samt 

broderi å Linne 

Order från landsorten expedieras. 

Till den allmänna och enskilda undervis
ningens tjenst; nyss i Bokhandeln utkomna 

MANUEL 
DE GRAMMAIRE FRANÇAIS 

Par le 

ÄT F, 

Les Flexions Verbales Françaises 
Prix broch. 1,50. Rel. 2 kr. 

Kvinnoföreningens 

Lånbibliotek, 
Korsgatan 1, 1 tr. upp, 
öppet kl. 9 f. m.—10 e. m, 

Nyinkommet : 

Chr Glœrsen : Mindre Fortaellinger. 
Joh. Sundblad: Med tusch och rödkrita. 
Gontscharovv : Obloiliow. 
Stinde: Fru Wilhelmina. 
Hilma Strandberg: Västerut. 


