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Ä h U i t s h a  ( l s f r ä g a n .  

Några diskussionsbidrag 

af 

Robinson. 
X. 

är omöjligt att med eftertryck fast-
||®|) slå ena sidan af en sanning utan 

att i någon mån o samtidigt tyckas 
hafva glömt den andra. Åtminstone är det 
omöjligt att icke bli misstänkt för sådant 
af dem, som för sin del inlärt andra for
mer för meddelande, för sin del idkat andra 
tankevanor, ordnat kunskapsförrådet olika 
eller fått sitt förråd af vederbörlig kunskap 
olika fullständigt, haft olika privaterfaren
heter o. s. v. 

Missuppfattning kan då ej till alla delar 
förebyggas: ehuru det väl må sägas vara 
vist att förebygga den så mycket, som låter 
sig göra; hoc est: att aldrig påstå och 
aldrig förneka mer, än ens egen öfvsrty-
gelse bjuder. 

Men efteråt, sedan första känslosvallet 
är öfver, kan man alltid (ifall man vill det) 
visa sig sjelf och hvarandra den aktningen, 
att söka genom ömsesidig hjelp skaffa reda 
på: hur meningen i sjelfva verket var. 

Äktenskapets ideal är ett det fullstän

digast möjliga enande af själs- och kropps
liga vilkor, af personliga och slägtets ut
vecklingsbetingelser, af vilje- och naturlif i 
frihet. 

I äktenskapsfrågan kunna då alla miss
förstånd reduceras till dessa två: 

man har med för ytterligt eftertryck 
betonat antingen det psykiska eller det fy
siska krafvet; 

man har med för ytterligt eftertryck 
betonat antingen frivillighetens eller ordnin
gens helgd. 

Under literära brytningstider, dessa 
stora anlopp mot sällskapslivets fariseiska 
och sadduceiska moral (såsom under engel
ska romanens nyfödelse genom Fielding, 
Richardson m. fl., såsom under franska ro-
mantismen, tyska romantismen, nuvarande 
årtiondes ifriga prosadiktning o. s. v.) hafv a 
gång efter annan framträdt nästan alla upp
tänkliga skiftningar af ensidighet i äkten
skapsfrågans uppfattning. Företeelsen är allt 
annat än ny. För min del kan jag ej lös-

l 
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göra mig från den ständigt återkommande 
tanken, att det här till dags varit — mer 
än något annat — de reformifriges inbör
des afvoghet, deras brist pä tålamod i för
söken att förstå hvarandra, deras anspråks
fulla öfvervärdering af egna utlåtanden, i 
stället för trohet mot den gemensamma upp
giften, som vållat, att med så ofantligt stora 
krafter, som om och om igen varit i lifli-
gaste verksamhet, och med en så stark sak 
som denna, så jemförelsevis små segrar vun
nits i allmän lagstiftning och allmän sed 
—• — ja, så små segrar äfven i omdanan
det af de mera intelligentes syn för hela 
saken. 

Här är ej platsen att framdraga vitt
nesbörd från äldre tider. Men låt oss på
minna oss, livad vi sjelfva nyligen upp-
lefvat. 

Henrik Ibsens Et Dukkehjem belyste 
med blixtlik snabbhet och klarhet en van
lig manlig och en vanlig qvinlig missupp
fattning af grundvilkoren för äktenskaplig 
enhet. Stycket framstälde två unga menni-
skor, som — ifall de ej olyckligtvis hade 
fatt i sig dessa missförstånd med all den 
sociala luft de insupit — antagligen kom
mit ett förete det efterlängtade exemplet af 
ett i sanning sundt och lyckligt hemlif, och 
med önskvärda, naturliga förhållande till 
det omgifvande, större samhället. Men ä nnu 
efter sju år dryftas allt jemt ånyo den i 
olika, sjelfviska syften uppstälda frågan, som 
ej har rimlig grund i skådespelets egen 
handling: H vem hade rätt, Helmer eller 
Nora? 

Björnstjerne Björnson skref En Han-
ske, omutligt häfdande en trolofvad mans 
pligt att låta sin fästmö veta, livad i hans 
föregående könslif finnes för henne att för
låta, således veta, med hvem hon förlofvar 
sig. Derat har på åtskilliga håll gjorts 
något annat. Både de, som haft en m indre 
sträng och de som haft en mera sträng for
dran än författaren, hafva förvändt hans 
stycke. De förre lia skylt honom att för
neka naturen. De senare påstå honom hafva 
förklarat en före trolofningen icke könsligt 
tadelfri man vara en sådan, den man ej 
bör förlåta. Föreningar af unga qvinnor 
ha påtänkts, der man skulle gifva hvaran
dra löftet: att aldrig ingå gifte med någon, 
som låtit komma sig till last något dylik:. 
Och när en föreläsare (Gustaf af Geijerstam) 
yttrat något om formätonheten i sådana ex

centriskt våldsamma hugskott för att med 
ens söka förbättra hela det nuvarande men-
niskoslägtet, så har man för detta förstån
diga yttrande gifvit honom namn såsom en 
främjare af osedlighetens intressen. 

Bland de qvinnor, om livilka ja g förut 
nämt, som skrifvit varmt, deltagande, ärligt, 
utan andligt högmod, om utbrotten af köns-
lig förtviflan hos en del u nge författare, har 
fröken Elisabeth Grundtvig skrifvit klarast 
och mest tilltalande. Men med anledning 
af några ofullständigt anförda och tydligen 
af henne sjelf ofullständigt uppfattade citat, 
har doktor Georg Brandes — i de artiklar 
som varit aftryckta i tidskriftens förra häfte 
— tillrättavisat fröken Grundtvig i en så
dan ton, som vore hon en pryderiets, sjelf-
förhäfvelsens, sqvallersjukans, intrigernas och 
det ljusskygga utvecklingshatets representant, 
medan så väl hennes öfriga verksamhet som 
ifrågavarande inledningsföredrag till diskus
sion i Dansk Kvindesamfund alldeles tyd
ligt vittnar om motsatsen. O. s. v. 

Min stämma lär väl ej höras långt. 
Jag känner mig dock pligtig att (med an
ledning af detta, och annat liknande) ännu 
en gång påminna om, att ingen vinner nå
got på hela den sortens diskussion och den 
sortens agitation, ingen annan än utveck
lingsarbetets fiender, de särskilda reform
vänliga gruppernas gemensamma fiender, de 
skicklige idkarne af den romerska maximen : 
»Söndra och herska». 

D en  v i l de  V i n .  
Her vil jeg gjemnie dette Blad 
med Höstens Farveglöd; 
saa purpurrödt i Solens Bad 
det lyser i sin Död. 

Nu har det glœdet Sjasl og Blik 
i Som'rens hede Brand, 
og end, for Livet som det fik, 
det leer paa Gravens Band. 

Det daler ej som falmet Löv 
livstrset fra Grenen ned — 
nej, för det synker hen i Stöv' 
det just at leve véd : 
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Det samler Alt livad Livet böd: 
h ver Sommerluftning lind 
og Solens Kys og Regnen blöd, 
der vœdede dets Kind. 

Og Lserkesäng og Morgendug 
og Sommerfugledands 
og Duft af hvert et Blomsterfnug, 
faar Alt nu Mindets Glands. 

Og saa i Höstens Sol saa mild, 
i sidste Levestund 
da luer op med Kraft og lid 
Vinbladets Purpurgrund. 

Som om det gav sit Hjerteblod 
i denne Glsedesrus, 
för Hanken lösnes i sin Rod 
ved Vinterstormens Sus. 

Se det er Styrke! det er Mod! 
i Livets sidste Kveld 
at takke for liver Gave god 
i saadant varmt Farvel. 

Qvirin. 

Från Amer ika,  
Bref till Framåt från Cécile Gold. 

Mrs.  W al lace  om rösträt ten .  

^SS^nom W. C. T. U. (Women's Christian 
'AIIa Temperance Union) måste på sätt och 
f. ™ t v 's  hvarje medlem vara en talande 
amerikanska. Liksom presidentskan, miss 
Frances E. Willard, är det i stort, så skall 
livarje kvinna inom nykterhetsförbundet vara 
i smått en missionärska, hvilken det åligger 
att med ord och föredöme sprida nykterhe
tens evangelium. Föreningen har sin egen 
tidskrift: »The Union Signal», och från W. 
C. T. U:s förlag sändas årligen 40 millioner 
trycksidor öfver hela unionen. Arbetet är 
fördeladt på 49 olika afdelningar under livar 
sin dugliga föreståndarinna; de anordna mö
ten, hålla föredrag och uppträda offentligt, 
hvarhelst föreningens intressen kräfva det. 
Dessa talande amerikanskor upphäfva sålunda j 

sin röst i lagstiftande församlingen, petitioue-
rande om lagligt förbud på rusdryckers för
säljning. De äro framme vid läkar^möten 
och läraremöten, anhållande hos herrar lä
kare att motverka bruket af alkohol, öfver-
talande lärarne att undervisa ungdomen i 
alkoholbrukets vådliga följder. Vid valmöten, 
folkfester, marknader och på exercisplatser 
anlända VV. C. T. U:s medlemmar och upp
slå ibland sina bodar midtför krogens dörr, 
bjudande iskyld lemonad på sommaren och 
varmt kaffe med bakelser på vintern för att 
afhålla folket från att besöka utskänknings-
ställen. De uppträda lugnt och värdigt och 
bemötas med aktning. Skandalösa uppträ
den, sådana som egt rum i F rälsningsarméns 
lokaler i Europa, behöfver W. C. T. U. ej 
att frukta. Flertalet af dess medlemmar äro 
hustrur och mödrar, och alla stå på bibel-
grund. Mycket ha de redan uträttat under 
de 12 år föreningen haft bestånd, och ju 
större påtryckningen blir, i den mån förenin
gen tillväxer, desto större blifva utan tvifvel 
de resultat, deras energiska oafbrutna arbete 
åstadkommer. Men hvarje medlem af W. C. 
T. U., som verksamt tager del i det allmänna 
arbetet, inser snart nog, att föreningen liksom 
sträfva framåt med fjettrade händer och med 
block om foten, så länge kvinnan saknar rösträtt. 
Derför blef rösträttsfrågan omsider införlifvad 
med nykterhetsfrågan och anvisades en sär
skild afdelning, hvars föreståndarinna Mrs. 
Wallace är. Presidentskan kallar rösträtten 
för kvinnan »det verksammaste vapen i en 
filantropisk kvinnas hand», ty hon skall, ge
nom att inlägga sitt vitnesbörd i valurnan, 
motverka uselhet och brott, som i lagens 
skydd utgår från tusentals krogar öfver hela 
landet. Mrs. Wallace, som har sig ombe-
trodt att vinna auhang för kvinlig rösträtt i 
unionen, har en svår uppgift att fylla. Hon 
måste bereda sig på förlöjligande motsägel; 
ser, på fördomar, på hårdnackadt motstånd 
i männens läger, men på ett vida mera hård
nackadt i sitt eget köns. Och detta obehag
liga uppdrag liar en gammal dam af utmärkt 
familj åtagit sig. Mrs. Wallace är moder 
till general Lew Wallace, f. d. minister i 
Turkiet och den högt beundrade författaren 
till den spännande romauen Ben Heur. Hon 
tyckes vara närmare 70 år, en ålder, då man 
så väl som kvinna helst håller sig hemma i 
kakelugnsvrån och ser flutna skedens händelser 
tåga förbi det skumma ögat i brasans glöd. 

J Mrs. Wallace ser ut som en älsklig farmor 
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med snöhvita lockar och klara, kloka ögon. 
För tio år sedan, sade hon sjelf, förordade 
hon ännu icke kvinnans anspråk på röst
rätten, men nu skulle hon, med Guds hjelp, 
egna sina återstående lefnadsår åt främjandet 
af denna rörelse i W. C. T. U:s intressen 
och till landets gagn. 

Det var en stjernklar vinterafton, jag 
hörde henne hålla ett föredrag i en presby
teriansk kyrka i Pittsburghs' systerstad Alleg
hany. Inträdet var fritt, publiken talrik och 
särdeles städad. Den åldriga föreläserskan 
framträdde helt anspråkslöst, iklädd en enkel, 
svart ylleklädning utan garneringar och smycken. 
Hennes föredrag var kraftfullt och flytande, 
så snart hon öfvervunnit en liten ansträng
ning af tveksamhet, som i början tycktes be
svära henne och hämma rösten. Hon stod 
hela tiden och talade fritt utan afbrott öfver 
en timmes tid. Hennes föredrag var visser
ligen på långt när ej så behagligt, samman
hängande och fängslande som miss Willards, 
ej heller så säkert, ledigt och flytande som 
Mrs. Bel va Lockwoods, men det var kraft
fullt, enkelt och lugnt, rakt på saken. Fram
för allt talade Mrs. Wallace med den oför-
stälda öfvertygelse om rättvisan af den sak, 
hon förfäktade, hvilket aldrig underlåter att 
fängsla publikens uppmärksamhet. Ej ett 
ogillande ljud hördes från åhörarne, deremot 
olla starka handklappningar, då något af den 
gamla damens argument träffade spiken på 
hufvudet. Hon presenterades för allmänhe
ten af kyrkans ordinarie pastor, en teol. 
doktor. Mrs. Wallace slödjer sig på bibelns 
grundval i sina sträfvanden för kvinnans po
litiska frigörelse och åberopar profetiorna om 
det tusenåriga riket och all tings upprättelse 
i tron på, att det skall främjas genom kvin
nans inträde i valsalen. »Bibeln», säger hon, 
»är ej längre kvinnans ovän, då den rätta 
tolkningen gör sig gällande. Bibeln har al
drig varit det i denna anda.» Ej heller an
såg hon upplyste män vara motståndare till 
rörelsen. livad som måste öfvervinnas är 
föråldrade lagar och motståndet från tank
lösa, sjelfviska, frivola kvinnors sida. De 
mindre lyckligt lottade draga sitt ok i slö 
liknöjdhet; de lyckligt lottade plottra bort lid, 
tankar och pengar i flärd och fåfänga, lägga 
händerna i kors och säga: »Jag har alla de 
rättigheter, jag åstundar.» Det är medelklas
sens tänkande hustrur och mödrar , som genom 
rösträtten söka ett försvarsvapen att trygga 
hemmets frid och välfärd. Det är ingen fara 

för, att kvinnan skulle öfvergifva hus och hem, 
om hon finge rösträtt, men hon skulle 
bättre kunna skydda sina gossar mot synd 
och last, som ligga i försåt på krogen och 
bordellen. Om hon hade rösträtt, så kunde 
hon spjerna emot alt tillerkänna en genom 
lagen tryggad tillvaro åt dessa kräftbölder i 
landet. Ej mindre än 200,000 af dessa skam
mens tempel finnas i unionen, ej mindre än 
900 millioner dollars åtgå årligen till sprit
drycker, och krögarne ha alla supbröders po
litiska mening i sitt våld. Hade kvinnan 
rösträtt, så skulle krogarne falla. I Nya 
Englands stater uppslogo vid valtiden W. C. 
T. U:s kvinnor bodar och utdelade gra
tis varmt kaffe och smörgåsar till massor 
af män, på väg till valurnan, och detta midt 
för krögarnes näsa. Dessa tubbade män 
gingo sedan och röstade för de af kvinnorna 
förordade spritfientliga kandidaterna, och en bra 
usel man måtte det vara, som hellre röstar 
för en krögare än för en af upplysta kvinnor 
godkänd valkandidat. 

Ett sorgligt faktum är, att endast en 
sjettedel af landets röstberättigade män hade 
afgifvit sin röst i fråga om rusdryckers för
säljning; landets bäste män hade af hållit sig 
från att rösta. 

Det fins hos många goda kvinnor ett 
hemligt tvifvel, om det passar sic/ för vårt 
kön att rösta, hvarför de icka gerna omfatta 
frågan om »kvinnans rättigheter», men här 
är ej fråga om hennes rättigheter, ulan om 
hennes skyldigheter. Hon bür lemna sin in
sats i det politiska lifvet och afgifv a sitt veto, 
när helst en lag hotar att ingripa i hemmets 
intressen. Hon bör se till, att sedligt oklan
derliga män stå vid styret. Så länge den 
ena hälften af menskligheten har intet att 
säga i staten, så länge ä r staten låghalt, sned
vriden; så länge ligger den ena hälften af 
dess kapital af intelligens, 3/4 af dess sedliga 
renhet och nästan all dess mildhet på kist
bottnen utan att bära ränta. 

Kvinlig intelligens, kvinlig finansiel ta
lang, kvinlig moralisk styrka och mildt om
döme böra användas i statslifvet, ulan att 
derigenom hemmen behöfva drabbas af för
lust. Det kräfver liten tid och liten styrka 
att lägga en valsedel i urnan. Till och med 
kvinnans klena fysik kan stå ut dermed, och 
hennes kvinlighets fjärilsstoft, hvilket männen 
äro så måna om, bör derigenom på intet vis 
löpa någon fara. Kvinnan skall förblifva 
kvinna ändå, ty hon är det genom orubbliga 
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naturlagar och ej genom männens lagpara
grafer. Om någon ändring sker, så blir det 
den, att tanklösa, flärdfulla kvinnor kunna få 
litet allvar i sig genom medvetandet af sin 
medborgerliga ansvarighet. Man och hustru 
skola då bjuda till att göra sig dubbelt älsk
värda gentemot hvarandra för att rösta lika. 
All den älskvärdhet, en politiker slösar på 
valmännen, kan han då slösa på sin hustru 
inom hemmets tröskel. Mången hustru, som 
ansetts som en »nolla», kan då komma på 
den rätta sidan om mannens »etta» och så
lunda med honom blifva en »10.» 

Skulle kvinnan tillåtas att nedsöla sig i 
»politikens dypöl?» fråga andra. Ja, hittills 
var det en dypöl. Så motbjudande är min
net af sista presidentvalet, att dypöl är rätta 
ordet. Det såg ut då i pressen, som om de 
båda partierna äflades om att upphöja den 
»smutsigaste» mannen på högsätet. Men den 
pölen skulle snart nog blifva till något bättre , 
om kvinnan hade makten. 

I Wyoming Territory ha kvinnorna röstat 
länge och röstat för sedligt oklanderliga män 
i den tron, att en god familjefar har gry i 
sig till en god medborgare. I Washington
konventet för kvinnans rösträtt stod en god 
Wyoming-man upp på talarestolen och be
rättade, huru väl statens maskineri gick, sedan 
kvinnorna fått rösträtt och inlemnade sina val
sedlar, men icke blandande sig i ohyfsade val
möten. Då någon påvisade att talarens hustru 
satt i salen blefvo alla nyfikna att se en 
kvinna, som i åratal röstat i landets angelä
genheter, och anhöllo att få se och höra 
henne på platformen —- men se, hon var 
så blyg och anspråkslös, att hon icke ville 
framträda och förevisas. 

»Folkets röst är Guds röst», säger ord
språket, och åter heter det, att majoriteten 
gifver utslaget. Mer än hälften af landets 
befolkning är kvinnor, men denna majoritet 
har ingen röst. I vårt land är det ej majo
riteten som råder, utan den uslaste minoritet, 
då man betänker, att endast en sjettedel af 
alla röster afgåfvos i spritfrågan. De öfriga 
tego af liknöjdhet. Skaror af landets högt 
bildade, ädla kvinnor sättas i det fria Ame
rika i jemnbredd med: dårhushjon, fästnings
fångar, fattighjon, idioter och indianer. 

Det heter, att kvinnan ej går i krig. 
Det är sant, hon slåss icke. Mödrarna, som 
föda barnen till verlden, hafva gjort sin in
sats i samhället, och de skaror af ogifta, 
skattebetalande kvinnor, som egna hela sitt 

lif åt menniskovänliga syften i krigs- eller 
fredslid, lemna de ej sin insats? 

Ater heter det: Hvem vet, om det lönar 
sig? Hvem vet, om kvinnan kan visa sig nyttig 
i staten? — Försök! Hon är religiös af na
turen, afskyr last och orättvisa af naturen, 
hon skall med själ och hjerta främja det 
rätta. — Ja, men hon är oförmögen att re
gera, anmärkes det. —- »Så?» invänder Mrs 
Wallace — »kan hon ej regera? Jag säger 
er, att det knappast fins en manlig varelse 
på jorden, som icke styrts eller styres af en 
kvinna». 

— Herbert Spencer sade om Amerika: 
»Det har utvecklat sig så hastigt, d et materi
ella har inkräktat på det moraliska och and
liga— det måste bli jemnvigt eller reaktion.» 
Reaktion hotar det med att bli. Om kvinnan 
dragés in i det politiska lifvet, har staten 
först hopp om att komma i jemnvigt. 

Det  unga Frankrike.  
Literära silhouetter 

af 
Ola Hansson. 

Hl. 

Gwj de Maupassant. 

!%JrS^os Maupassant liksom hos Bourget och 
Huysmans äro mystiken och pessimis-
men ^e tvenne inslagstrâttarne i in

dividualitetens grundränning. Hos den förre 
såväl som hos de senare ger personligheten 
en särskild nyans och tournure ât dessa båda, 
för dem alla tre gemensamma hu fvudyttringar 
af modern kultur. Kritikern måste derföre 
först känneteckna Maupassants författareindi
vidualitet för att sedermera kunna påvisa 
kynnesarten hos hans pessimism och hos 
hans mystik såsom ett organiskt utslag af 
diktarens innersta lif. 

I. 
Det för Maupassants diktarekynne ka

raktäristiska kan i dess största allmänhet be
tecknas såsom något fylligt starkt, något pä 
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samma gäng ymnigt och intensivt i syn och 
känsla. Med andra ord: Guy de Maupassant 
är en individ, hos hvilken den fysiologiska, 
i dess innersta lif ännu lönliga organismen 
verkar pä sådant sätt, att dess för iakttaga
ren skönjbara psykologiska bottensats med 
dessa ord erhåller sin allmänna distinkta de
finition. Hvad det sålunda först gäller, är 
att undersöka denna säregna själsliga struktur 
samt att uppdraga en plansch öfver den
samma, en plansch i själslig anatomi, med 
ledning af och på basis af de föreliggande 
faktiska produkterna af dess verksamhet. 

Det fins tvenne faktorer, som gemensamt 
samverka till att gifva hvarje produkt af in-
dividuelt själslif dess säregna prägel och 
hvilka båda, hvar i sin mån, gifva relief åt 
densamma. A ena sidan är det vissa, be
stämda företeelser af en viss, bestämd kyn
nesart och allesamman inbördes beslägtade, 
som företrädesvis sätta den på ett eller an
nat individuelt sätt danade själsapparaten i 
verksamhet, på grund af en ömsesidig frän d-
skap och attraktion mellan detta slags före
teelser och detta slags själsstruktur; å andra 
sidan blir hos den slutliga produkten genom 
den själsliga organismens bearbetning den 
kynnesart än yttermera skärpt, hvilken var 
gemensam för företeelsen och själsstrukturen. 
Det fins alltså dels ett hvad i impuls dels 
ett huru i bearbetningssätt, genom hvilkas 
samverkan produkten till sist utgår ur det 
individuella själslifvets verkstad med sin di
stinkta särform. Då det är fråga om en 
diktare ocli ett diktverk, vill detta tydligtvis 
säga, att man kan uppleta den förres indivi
dualitet i det senare dels i detta hvad som 
behandlas, dels i detta huru det behandlas, 
å ena sidan i valet af ämne, i motiven, per
sonerna och miliöerna, å den andra i bilder
nas och stilens karaktär, i berättelsens ton 
och yttre allure, i kompositionsfigurens be
skaffenhet. Med andra ord: det fins en ge
mensam kynnesart hos å ena sidan materia
let, å den andra bearbetningssättet, och i den 
slutliga produkten är denna kynnesart, som 
är författareindividualiteten, så utpräglad, att 
man kan undersöka denna själsliga struktur 
in i dess mest mikroskopiskt fina cellväfnad 
och uppdraga en i detalj distinkt plansch i 
själslig anatomi. 

I Guy de Maupassants individualitet är 
som nämdt det fylligt starka, det på samma 
gång ymniga och intensiva, det allmänna 
grunddraget. Hvad han fördenskull såsom 

diktare företrädesvis söker och med förkärlek 
utväljer till användande och förarbetning i 
sin diktning, det är de företeelser i själs-
och naturlif, hvilka ega de tta samma allmänna 
grunddrag. 

Det är landsbygden och landtlifvet 
han helst skildrar. Han söker ständigt ut 
till Normandiets kustlandskap, Auvergnes 
bergstrakter, Corsicas vilda fjellnatur; och i 
dem bland sina noveller, i hvilka han dväl
jes i Paris, gör han upphörliga utflykter, än 
till Boulognerskogen och Seine-stadens andra 
omgifningar, än till aflägsnare bygder, så 
snart han kan finna någon rimlig anledning 
(exempelvis i »Bel-Ami»). Ett naturel som 
hans står här midt i sitt rätta miliö. Här 
är det stora vidder, i hvilka en fyllig och 
expansiv känsla kan breda sig ut, fritt, oänd
ligt; — ett svällande myller i jorden liksom 
i en urkraftig menniskas eget inre; — en 
storslagenhet i scenerier och dåd, i öden och 
karaktärer, hvilken låter den mäktiga reson-
nansen i en sådan individs känslolif komma 
till sin rätt och göra sig gällande; — blos
sande naturliga färger och döfvande naturliga 
dofter, med hvilka lian kan mätta sina sin
nen. Och baksidan af allt detta tilltalar ho
nom icke mindre: det monstruöst groteska, 
det grofkornigt humoristiska, det animait bru
tala, det ymnigt vidriga. Ty det innersta 
väsendet i dessa båda skenbart motsatta slag 
af företeelser är ett och samma, de växa ut 
som tvenne stjelkar från samma rot: det 
omedelbara, våldsamma, äfve ntyrliga, saftsväl
lande urlifvet, lifvet närmast naturen, lifvet 
i första hand så att säga. 

Då Maupassant gör parislifvet till ämne 
för sin diktning, söker han ut sådana sidor 
af detsamma och sådana typer, med hvilka 
lians eget naturel är befryndadt, och förarbe
tar detta material så intimt personligt, att 
man strax känner igen lians egendomliga 
sensibilitet i detta stycke lif i dikt. Det 
samfundslager ur det moderna Paris, hvilket 
han särskilt uttagit till analys och dikt
ning, blir under hans händer till en hvit-
menad grift, fyld med de dödas ben och all 
orenlighet; ocli den typ, han fixerat för 
sig till medelpunkten, kring hvilken han 
grupperat de andra figurerna och koncentre
rat denna sin afskräckande sedemålning af 
modernt lif, är ett starkt och hänsynslöst 
landsbygdens barn, som tränger sig fram i 
lifvet med hårda armbågar och dödt samvete 
och som omsider står der uppe på krönet 
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medan hans eget hjerta och andras lycka 
ligga trampade sönder och samman under 
hans häl som en skälfvande och rykande 
köttmassa, — med andra ord: den moderna 
kampen för tillvaron och styrkan under de-
pravationens inverkan. 

Det fins en liten novell af Maupassant 
som heter »Le Père.» Han och hon ha h var 
morgon under en läng tid sutit midt emot 
hvarandra i spårvagnen, som förde henne till 
syatelieren och honom till embetsbyrân. De 
börja med att lägga märke till hvarandra, en 
dag bytes den första helsningen, en annan 
det första ordet. De träffa aftal att en sön
dag göra en gemensam utflykt till landet, 
sedan han lofvat att icke göra henne något 
ondt. Det är vår omkring dem: våren med 
dess svällande och doftande unga lif, i grodd 
och celler och knoppar, de slå sig ned i en 
yppig syrénlund, hvilken skummar som ett 
blomsterhaf omkring dem med den tunga söta 
doften stigande som imman från en vatten
yta i solbaddet, och i denna rykande doft af 
växtsaft och blomsterbrunst sker deras för
ening så oemotståndligt, medvetslöst, instinkt-
likt och natur ligt som syrenernas omkring dem. 

Maupassants diktning är i ena ögon
blicket som den sinnesrusande doft af ung 
vår, hvilken sväfvar likt en lätt töcken öf-
ver denna novellett, för att i det nästa bytas 
i den unkna lukten frän ett lik, blandad med 
doften från en parfymerad kvinnokropp. Det 
är alldeles som uti naturen; ty alla blomster 
vissna och alla välluktsoljor sina ut. Det är 
ju i grunden endast de båda fysionomierna i 
tillvarons Janus-ansigte : lifvet och förgängelsen. 

»L'amour et la mort . . . .» 
Från materialet till bearbetningssättet: 

den gemensamma intima egendomligheten hos 
alla de företeelser inom naturens, samhällets 
och individens lif, hvilka företrädesvis göra 
sig gällande inför Maupassant såsom föremål 
för diktning, fördjupas och skärpas under de 
hemlighetsfulla processer i hans inro, genom 
hvilka de förändras från råmaterial till konst
produkt. Det är ungefär på samma sätt 
som då vid en pappersfabrik träet eller lum
pen löper in som råmaterial vid maskinkom
plexens ena ända och kommer fram som fär
digt fabrikat vid den andra och papperet 
erhåller sin bestämda halt genom samverkan 
af dessa tvenne faktorer: råmaterialets be
skaffenhet och tillverkningsproceduren. Den 
rent fysiologiska strukturen hos en individ 
som Guy de Maupassant är sådan, att alla 

dess psykologiska yttringar blifva starka och 
fylliga; sjelfva muskelknippena och blod
kärlsnäten i cellväggarne verka på sådant 
sätt, att de af dem framkallade själsrörelserna 
blifva på samma gång intensiva och ymniga; 
allt hvad ögat ser, örat hör, känselnerverna 
förnimma, får sin redan förut befintliga sär
egenhet upphöjd i dignitet: färgerna bli blos 
sande och mättade med hvar sin substans 
och lösa sig ut från hvarandra, ljuden bli 
som svällande orkester-akkorder, dofterna ym
nigt mjuka och på samma gång så tunga 
att man tycker sig se dem ånga, känslorna 
och intrycken så klara och dock fuktigt fyl
liga som dagrar och skuggor på en tidig 
oktoberdag. 

Dessa yttringar af känslo- och sinneslif 
ikläda sig sedan hos diktaren Maupassant en 
säregen yttre form, lika organiskt naturbe-
stämdt som fjäriln utbildas inne under pup
pans skal eller som fostrets massa växer ut 
till den normalt och fullt utvecklade art
typen: i bilder, hvilka i sin till ytterlighet 
drifna expressivitct skulle sprängas sönder, 
om de icke vore pur metall med innanmätet 
fyldt af intrycksstämningens kvintessens (t. 
ex.: »ses dents claires comme un croissant 
de lune dans un ciel noir» — om en neger; 
— »on voyait dans cet immense entonnoir 
oii se mirait, au centre, le ciel bleu, un trou 
clair et sans fond qui semblait traverser la 
terre percée de part en part jusqu' à l'aiitre 
firmament» — om en kratersjö i Auvergnes 
bergsbygd); — i porträtter och landskap, 
målade i få, mättade färger, hvilka på nära 
håll se ut som en samling tjocka plumpar, 
som fallit från penseln, men hvilka på det 
rätta afståndet forma sig till anleten, som 
tyckas skola träda ut från duken fram emot 
dig, röra på munnen, skifta fysionomi rent 
af, eller till landskap med flossiga moln
massor, som du tycker dig se vältra fram i 
blåsten, eller med lärkor hängande som små 
mörka punkter uppe i en soltindrande, som-
marblå luft, hvilkas kvitter du tycker dig 
höra; — i en stil, hvilken rundar sig så 
fast och mjukt som e n kvinnoarm och slingrar 
sig fram så fylligt och smidigt som e n sakta 
flytande å genom en däld med feta ängar 
och vida, yfviga sädesfält med branta stän
gande bergväggar på ömse sidor; •— samt i 
en kompositionsfigur, hvars elastiskt snodda 
linier och spänstiga arkitektonik höljas af 
ymnigt klättrande vildvinsrankor. 
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II. 
Det är icke pä grund af ett blott ytligt 

effektsökeri som Maupassant i sin diktning 
använder de äfventyrliga motiven, de våld
samma konflikterna, de ohyggliga scenerna, 
de spännande situationerna, allt detta, hvari 
blodet, knifven och kulan spela en roll, utan 
han handlar härvidlag, såsom liämdt och ut-
veckladt, endast i öfverensstämmelse med sit t 
naturel. Derjemte måste äfven en annan om
ständighet pä det starkaste betonas, om man 
skall kunna fâ en allsidig uppfattning af 
Maupassant, den nemligen att i mänga fall 
det icke ens är detta rent yttre och krasst 
påtagliga som är hufvudsaken, utan att denna 
syn- och hörbara explosion endast är afslut-
ningen af en dold kris inom en mennisko-
själ, till hvilken den pekar hän såsom till 
sin orsak och förklaring. 

T. ex. i novellen »Un lache» (hvilken 
inom parentes sagdt förekommer nästan or
dagrant inryckt som ett särskildt kapitel i 
»Bei-Ami»). En ung man, vapenhändig, ener
gisk och orädd, som skall duellera följande 
morgon, gripes under natten, i ensamheten, 
af en sä vanvettig rädsla inför denna möj
lighet, att döden kan falla på hans lott, att 
han skjuter sig med egen hand. Det är 
icke sjelfmordsscenen som Maupassant vill 
skildra, icke detta faktum, att han skjutit sig 
sjelf, utan livar för han gjort det, — denna 
hemlighetsfulla storm, som blåser upp frän 
det omedvetnas djup, välter öfver ända hans 
reflektion och vilja och genompyr honom med 
en nervös paralyserande rädsla. 

Vi befinna oss nu inom området för 
Maupassants mystik. Såsom i h varje äkta 
nutidsdiktning fins äfven i Maupassants ett 
mystiskt element; ty hvarje] modern psyko
logisk diktare är en samvetsgrann iakttagare, 
som baserar sin produktion pâ en solid grund 
af kritiskt studium; och hvarje samvetsgrann 
iakttagare, som fjällar af tingens och förete
elsernas skal för att kunna lägga handen på 
den varma organismen, måste förr eller se
nare stanna, stum, villrådig, vanmäktig, in
för denna stora gâta, detta skumma myste
rium, som är tillvarons och inenniskonaturens 
centrum. Det händer ganska ofta, att Mau
passant, då han på sin väg möter den stora 
sfinxfysionomien, viker undan och går utan-
om; när han med lyktan fördjupar sig i de 
mörka schakten och undersöker dessas egen
domliga byggnad, gör han detta på säreget 
sätt; och i båda fallen får man gå tillbaka 

till hans individualitet för att finna förkla
ringen. 

En individ af Maupassants skaplynne 
har motvilja för det minutiösa och det skumma; 
ett sådant naturel känner rent instinktlikt på 
sig, att det skall snafva och gå vilse i dessa 
regioner ocli vistas helst uppe i dagsljuset 
med de vida vyerna, hvilka kunna omfattas 
med blick och tanke och stämning just så 
som de äro i helhet och detalj. Der nere 
är allt fantastiskt, overkligt, med blänkfyrar, 
som vilseleda, med irrbloss, som endast äro 
dunster, med oroligt darrande ljusdagrar, som 
vanställa föremålen, med plötsliga intensiva 
blixtar och plötsligt becksvart mörker; der 
uppe är deremot allt reelt, faktiskt och kon
kret. För att leta sig fram i det omedvet
nas irrgångar och i ett kompliceradt själslifs 
nyckfulla vindningar, måste tanken huka sig 
ner och göra sig smal och känslan med 
smärta pressa sig in i artificiella formar; och 
detta är för en lifssund individualitet som 
Maupassants ungefär lika svårt som för en 
kamel att gå igenom ett nålsöga. En dik
tare som Maupassant skildrar det normala 
lifvet i naturen och menniskosjälen saftigt, 
välluktmättadt och ymnigt melodiskt; men 
för det raffineradt utsökta, den delikata färg
nyansen, den flygtiga bouquet'en, det ängsligt 
spröda stråkdraget har han icke tillförlitliga 
sinnen. 

Å andra sidan, när mysteriets blick med 
magisk makt tvingar honom att stanna, så 
vandrar han icke sömngångaraktigt in i Ye-
nusberget, utan han tager sigte och kastar 
sig öfver liksom sjöfogeln, då han spanat upp 
ett byte. Han gör icke som Iluysmans, hvil
ken skrifver en hel volym om sina sonde
ringar efter sinnenas gemensamma lönliga 
brännpunkt och utstrålningscentrum ; han gör 
icke heller som Bourget, hvilken i sin dikt
ning koncentrerar ett individuelt lifsöde kring 
en allmänt-psykologisk gåta, en fruktansvärd 
uppenbarelse af det stora mysteriet. Hans 
metod är icke analysen, utan i sin under
sökning använder han intuitionen, i sin fram
ställning impressionismen. Han griper denna 
Daphne-företeelse, som han skymtar framför 
sig, med en djerf rörelse, famnar den med 
begge sina armar och förnimmer med ett hela 
dess karaktär oupplöst. Han slungar in my
steriet »en bloc» i sin diktning. Det är van
ligen mysteriet i dess stora allmänhet som 
han ser, — eller, för att använda hans egna 
ord: »detta okända i vårt väsen, som man 
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aldrig tränger in i och som man endast kan 
skymta i några hastiga sekunder, i dessa 
ögonblick, dä man icke gifver akt pä sig sjelf 
eller gifver sig hän, hvilka äro liksom half-
öppna portar in till själens hemlighetsfulla 
innandömen.» Visserligen ser han det från 
mänga sidor, såsom könskärlek, landskaps
själ, literärt-artistiskt sinne, o. s. v., men 
dock alltid i dess stora allmänhet; endast 
sällan utskär han ett bestämdt parti af det
samma till närmare behandling i diktning. 
När han någon gång verkstält ett dylikt 
snitt, skall man finna, att detta, som han lös
gjort, är en våldsam själskris, som mynnar 
ut i en våldsam yttre handling, såsom i »Un 
lache.» Och hvad han starkast betonar i 
detta stora allmänna mysterium såsom dettas 
innersta karaktär, det är just det elementärt 
otamda; han låter mysteriet vara detta ele
mentärt otamda och går det icke närmare in 
på lifvet, icke ens när han skildrar det i en 
individuel form : Paul Bretigny i »Mont-
Oriol» är det personifierade mysteriet, d. v. s. 
det elementärt otamdas personifikation, och 
ingenting annat. 

Jag skall, innan jag lemnar detta ämne, 
dröja något vid en särskild sida af Maupas-
sants mystik, nemligen hans uppfattning af 
»le sens mystérieux de l'art», dels emedan 
den utgör en motsvarighet på det skönliterära 
området till Huysmaus' konstkritiska hufvud-
princip, dels emedan den i likhet med de nna 
ger ett direkt uttryck åt den väsentliga syft
ningen med denna artikelserie, såsom jag 
framdeles skall närmare påvisa. Maupassant 
har utvecklat denna sin artistiska trosbekän
nelse i en liten studie öfver sin herre och 
mästare Gustave Flaubert, hvilken inleder en 
edition af dennes korrespondens med George 
Sand. 

Han afsöndrar och kringstänger den 
skönliterära konsten såsom ett sjelfständigt 
område af mensklig kultur och såsom utslag 
af en särskild förmögenhet hos menniskona-
turen. Den har sitt mål i sig sjelf allenast; 
hvarje bok med tendenser upphör att vara 
en artistisk bok. Diktaren har blott en upp
gift: att iakttaga och beskrifva de menskliga 
lidelserna, vare sig de äro goda eller onda, 
att ransaka hjertan och njurar hos de sär
skilda individerna, att förstå driffjedrarnes 
hela invecklade mekanism samt att vid sin 
iakttagelse och sin framställning följa sitt in
dividuella temperament och sitt artistiska 
samvete. Han har ingen instruktiv eller mo

ralisk mission; hvarje handling och hvarje 
förteelse har för honom ingen annan bety
delse än såsom föremål för konstnärlig be-
skrifning, såsom »document littéraire»; dess 
uppbyggliga sida har för honom ingen be
tydelse. 

Det har funnits många stora skriftstäl
lare, som icke varit artister, emedan de saknat 
»le sens mystérieux de l'art». Publiken och 
flertalet kritici göra emellertid ingen åtskilnad 
mellan de förra och de senare, emedan detta 
konstsinne är någonting som saknar all mot
svarighet hos dem sjelfva och som de följ
aktligen anse icke finnes till. 

»Då en menniska, hon må vara hur be-
gåfvad som helst, endast tager hänsyn till 
hvad som skildras och icke gör sig reda för, 
att den egentliga literära förmågan icke ligger 
i sjelfva faktum såsom sådant utan i sättet 
att förbereda, framlägga och uttrycka det
samma, saknar hon konstsinnet. 

Den djupa, ljufva känsla, som man er
far vid vissa sidor, vid vissa u ttryck, kommer 
icke endast af hvad som säges ; den härflyter 
af en fullkomlig samklang mellan uttrycket 
och tanken, af en förnimmelse af harmoni 
och en hemlig skönhet, som mestadels undgår 
mängden. — — — 

Orden ega en själ. De flesta läsare, till 
och med bland författarne sjelfve, affordra 
dem endast en betydelse. Man måste få fatt 
i denna själ, hvilken blir synlig vid berörin
gen med andra ord och sprider öfver vissa 
böcker en sällsam ljusdager, som är svår att 
gripa. 

Medels sammanställningar och satnman-
fogningar frammanas i vissa diktares språk 
en poetisk verld, hvilken en oinvigd hvarken 
skönjer eller anar. Då man talar med honom 
derom, blir han förtretad, resonnerar, argu
menterar, nekar, skriker upp och fordrar, att 
man skall visa honom den. Försöket skulle 
vara fåfängt. Enär han icke känner, skall 
han aldrig kunna begripa. 

Bildadt och intelligent folk, till och med 
författare, förvånas på samma sätt, då man 
bringar på tal detta mysterium, om hvilket 
de äro okunniga; de rycka på axlarne och 
småle. Men hvad gör det! De förstå det 
icke. Man kunde lika gerna tala om musik 
med folk som saknar öra. 

Tio utbytta ord äro tillräckliga för tvenne 
med det ta hemlighetsfulla konstsinne utrustade 
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naturer för att förstå liva rand ra, liksom om 
de begagnat sig af ett språk, som vore okändt 
för alla andra.» 

ni. 

»Une vie» kan kallas en pessimistisk bok 
derför, att en olycklig kvinnas lif tecknas i 
densamma, ocli »Bel-Ami» kan kallas en pes
simistisk bok derför, att den är en skildring 
af den frätande rötan inom det privata ocli 
offentliga lifvet i våra dagars Paris. Men 
det fins en pessimism, som är af vida större 
omfång, som anknyter sig icke blott till ett 
individuelt lifsöde och icke blott till en sär
skild tidsepok, ett särskildt samhälle, en sär
skild kulturperiod i upplösningstillstånd, utan 
till den anfrätta hjertpunkten i all tillvaro. 
Detta är nutidspessimismen i egentligaste och 
innersta mening, livilken invarslats af ensta ka 
stora andar såsom Baudelaire och nu breder 
sig i allt vidare ringar bland det samtida och 
uppväxande slägtet, —• en till sin orsak och 
grund hemlighetsfull disposition hos menni-
skan, centrum i hennes lifsåskådning och 
sensibilitet, hennes allmänna syn på tillvaron, 
det mångfaldigt nyanserade men alltid när
varande och gemensamma innehållet i alla 
produkter af hennes tanke, känslo •— och 
sinneslif. En droppe af denna starka essens, 
distillerad af saften ur en okänd trolldomsört 
i utvecklingens lönliga verkstäder, är nog för 
att kemiskt, in i dess innersta lif och väsen, 
förändra denna underliga komplicerade lös
ning som är menniskosjälen, till och med ett 
renässans-naturel som Maupassants, ett bland 
de sundaste och minst ormstuckna inom den 
yngre samtida diktareskolan. 

Maupassants pessimism löper ut från 
hans individualitet och fram genom hans 
mystik ; man kan tydligt bestämma den punkt, 
hvari den knyter sig fast vid den förra, och 
framleta mystiska element, som den upptagit 
i sig. Den födes i det ögonblick, då han 
plötsligt ser sig stäld inför mysteriet, stirrande 
in i dess sfinxfysionomi, •— • ett modernt bak
slag af hans renässanskänsla, en tungt sorg
modig framvällning ur hans mystik in i hans 
lifssyn, hvarigenom ha n ser menniskans orädda 
hängifvenhet åt lifvet antingen stäckt af en 
dum och ömklig slump eller uppslukad af 
den hemska känslan af själsisolering. Mau
passants pessimism framträder nemligen i 

tvenne särskilda former: såsom fatalism och 
såsom ensamhetskänsla. 

Det fins i »Contes du jour et de la nuit» 
tvenne noveller, som förträffligt karakterisera 
fatalismen i Maupassants pessimism och di
stinkt angifva dess säregna art. Den ena 
heter »La parure». En ung fru, lmstru till 
en embetsman, har ändtligen nått det drömda 
målet att bli inviterad till en bjudning hos 
sin mans chef och lånar af en rik väninna 
ett kostbart smycke för att kunna göra en 
så god entrée som möjligt i den stora verl-
den. Vid hemkomsten på natten upptäcker 
hon, att smycket är borta, utan att hon vet 
livar eller när hon tappat det. Alla efter
spaningar äro fruktlösa, ocli d et återstår ingen 
annan utväg att komma ifrån saken på än 
att köpa ett nytt smycke, alldeles liknande 
det förlorade. Genom att anstränga sig till 
det yttersta lyckas mannen upplåna den högst 
betydliga summa, som juveleraren betingar 
sig fpr ett smycke som det ifrågavarande. 
Hedern liar det unga paret räddat, men den 
är köpt för ett helt lif af slit och släp. De 
måste båda två draga sig tillbaka från den 
verld, i hvilken de dittills vistats, spänna sig 
i selen som två arbetskampar, afstå från allt 
utöfver det allra nödvändigaste, för att kunna 
skrapa samman ,så pass mycket, att de utlå
nade medlen kunna honoreras. Hela deras 
lif blir icke annat än en enda oafbruten ar
betsdag med grofva sysslor, och den dag, då 
ändtligen sista skillingen af skulden är be
tald, äro de båda två fullkomligt utnötta till 
kropp och själ. En ^acker dag möter hon 
af en slump sin forna väninna, hvilken icke 
känner henne igen samt uttrycker sin för
våning öfver hennes förändrade utseende och 
att hon så i förtid åldrats. Hon berättar då 
hela sin miserabla lefnadshistoria, hurusom 
hon tvungits offra hela sitt lif, sin ungdom 
och allt, blott för att hon, väninnan, skulle 
få sitt smycke tillbaka. »Men», utr opar denna, 
»smycket var ju icke äkta! Det hade kostat 
en ren bagatell!» 

Den andra novellen heter »Le petit». 
Den handlar om en hedersman, som tidigt 
mist sin hustru, hvilken han afgudat, och 
som nu icke har någonting kvar som gör 
lifvet för honom värdt att lefvas mer än sitt 
barn, hvilket han älskar med den ensammes 
hela våldsamma ömhet. Det fins ingenting 
till omkring honom mer än detta barn; all
ting får mening och intresse endast genom 
dess förhållande till detta barn. Det är min-
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net af den döda, lian älskar i det. Sä 
en vacker dag får han af köksan, en gammal 
trotj ena rinna, i ett anfall af ilska, veta hvad 
alla andra redan förut veta utom just han 
sjelf, nemligen att barnet icke är hans, utan 
|den forne husvännens, hvilken var daglig och 
intim gäst, medan hustrun lefde. Hela den 
grund, hvarpâ han baserat sitt lif, glider 
med ett och ohjelpligt undan och han hänger sig. 

Det är; som man finner, icke det tragi-
'ska ödet som Maupassant haft ögon för och 
insmält i sin diktning, utan slumpen, den 
[dumma, ömkliga slumpen. Hans fatum är 
dcke utväxandet af en lagkärne, straffet så
som den i följd af en hemlighetsfull lag 
naturnödvändiga konskvensen, såsom hos 
Bourget i »André Cornélis»; det är orimligt, 
blindt, barockt. Det är icke den storslagna 
skepnaden, den majestätiske hämnaren, inför 
hvilken menniskokrypet förintas i en instinkt
lik känsla af litenhet och skuld, utan en ill-
parig och ondskefull gäck, som förvänder 
synen på menniskan och leder henne ut på 
de vilsna stigarne och så plötsligt med ett 
ondt hånskratt ger henne åter hennes rätta 
syn, så att hon kan se, hur åsneöronen vuxit 
ut på hennes hufvud. Ett menniskolif s pirar 
opp från ett litet frö, som slumpen kastat ut 
på måfå, och ofta är den första rigtningen 
sned. Derför fins det heller ingen patos i 
Maupassants ton, utan endast ett bittert löje; 
han liksom mönstrar denna onda makt midt 
upp i ansigtet med indignationens glöd i sin 
blick eller vänder den ryggen med en kast
ning på hufvudet som af föraktfullt äckel. 

Vid sidan af denna kategori af menni-
skor, hvilka kunna lefva lifvet och gifvit 
'sig in i detta hasardspel med hela sin per
son som insats, finnes det en annan, nemligen 
af dem, som af yttre omständigheter eller 
eget naturel dömts att för hela lifvet vara 
ensamma med sig sjelfva. Och liksom Mau
passant skildrar do förra plumpt hundsvotte-
rade af en grym och fjollig slump, visar han 
i sin framställning af de senare, huru ensam
heten vidgar sig omkring dem allt mera tom 

i och ödslig och oändligt vid och hur döds
mörkret tätnar framför dem, växer och kom
mer närmare och hur benranglen börja skina 
hvita derinne i skumrasket. Af alla det 
samtida slägtets diktare är Maupassant må
hända den, som djupast och intensivast gripit 
och skildrat, i all dess hemska poesi, detta 
moderna själstillstånd, som är ensamhetskäns
lan, lifsångesten, dödsrädslan. 

Bel-Ami och den gamle poeten Norbert 
de Varennes vandra hem i sällskap efter en 
bjudning hos deras gemensamme chef, »en 
kall natt, en af dessa nätter, då himlen lik
som är högre och stjernorna mera aflägsna 
än annars och då luften i sina isiga fläktar 
tyckes föra med sig någonting, som kommer 
från ett oändligt fjerran långt bortom det 
blåa hvalfvet deruppe.» Bel-Ami är i upp
rymd sinnesstämning, men hans följeslage 
går tyst och dyster. 

»Ni tyckes vara mörk i hågen i kväll, 
käre mästare.» 

»Det är jag alltid, mitt barn,» svarade 
poeten, »och ni skall, tro mig, inom få år 
vara det i lika hög grad som jag.» 

Och så börjar han tala om döden. Han 
väntar ingenting mer i detta lifvet än döden. 
Bakom allt ser han döden skymta fram. Han 
ser honom så nära sig, att han ofta är fär
dig att sträcka ut armen för att stöta honom 
tillbaka. 

»Han betäcker jorden och fyller hela 
rymden. Jag ser honom öfverallt. De små 
kräldjuren, som ligga söndertrampade på vä-
garnc, löfven, som falla frän träden, det hvita 
strået i en väns skägg, allt söndersliter mitt 
hjerta och ropar till mig: 'Se, der är han!' 

Han skämmer bort och förderfvar allt 
hvad jag gör, allt hvad jag ser, hvad jag 
äter och dricker, allt hvad jag älskar på jor
den, månskenet, soluppgången, det oändliga 
hafvet, de vackra strömmarne och sommar
kvällens luft.» 

Han känner den arbeta inne i sin egen 
organism; hans kropp är som ett hus, hvilket 
håller på att ramla. Lifvet är icke annat 
än förgängelse: milliarder varelser födas en
dast för att dö, myllra fram endast för att 
slukas opp igen, formas endast för upplösas. 
Vid hvad skall man haka sig fast i denna 
enorma, vrålande hvirfvel af förintelse? Till 
livem skall man bedja i sin ångest? På 
hvad skall man tro? Det fins ingen, det fins 
ingenting; ty: »det enda som är säkert är 
döden». 

Det fins tusenden bland de unga, som 
känna det så som denne gamle man. Den 
natten förstod Bel-Ami honom icke, ty han 
är en sund natur och midt inne i ett leende 
lif, men till och med han begrep det allt
sammans sedermera en gång i sitt lif, vid 
Forestiers sjukbädd. »En sällsam brännande 
ångest fick plötsligt makt med honom, som 
om han helt nära sig, i den der fåtöljen, i 
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hvilken den sjuke flämtade, skulle i ett nu 
varseblifvit den hiskliga döden så nära, att 
lian kunnat nä honom med handen.» 

Nära befryndad med denna dödsrädsla, 
men af vida mer komplicerad och gåtfull 
natur, är lifsångesten, ensamhetskänslan. I 
många fall är dödsrädslan icke annat än just 
denna senares känslas plötsliga utlöpande i 
medveten tanke och konkret bild; ur ensam-
hetsvândans dunkel, töcken och tyngd, ur 
sjelfva denna obestämda, allmänna fasa för 
det att vara till, lösgör sig och frambryter, 
snabbt som ett hvasst ljus, den sjelfmedvetna 
och distinkta förintelseskräcken. Men denna 
är dock endast ett element bland de mänga, 
som i mycket skiftande blandning konstituera 
lifsångesten och hvilka näppeligen ens den 
skarpaste analys torde kunna utreda och sä r
skilja. 

Norbert de Yarennes vidrör denna egen
domliga psykologiska företeelse den natt, dä 
han vandrar hem samman med Bel-Ami ge
nom det öde och sofvande Paris. »Ensam
heten», säger han, »inger mig nu en outhärd
lig ångest, ensligheten i hemmet, de långa 
tysta aftnarne. Det förefaller mig då som om 
jag vore ensam på jorden, omgifven af lura nde 
dunkla faror, af okända hemska saker, och 
skiljeväggen mellan mig och min granne, som 
jag icke känner, fjermar honom lika långt 
ifrån mig som himlens stjernor äro fjerran 
från mitt fönster. Ett slags feber får makt 
med mig, on smärtans och ängslans feber, 
och väggarnes tystnad skrämmer mig. Den 
är så djup och så hemsk, tystnaden i en 
kammare, i hvilken man sofver ensam. Det 
är icke blott en tystnad kring kroppen, utan 
också kring själen, och då det knäpper i en 
möbel, så spritter man till ända in i hjert-
rötterna.» 

Hos den gamle poeten kan det, med 
hänsyn till författarens skildring, ha varit 
enbart yttre omständigheter, som genom att 
ställa honom isolerad framkallat alla dessa 
företeelser i hans själslif, och den möjligheten 
är icke utesluten, att han under andra för
hållanden skulle kunnat uppgå i lifvet om
kring sig. Men det fins en isolering, som 
har vida djupare rötter än så och i hvilken 
menniskan tvingas in med hela den jern-
hårda nödvändigheten af en naturelsdisposition, 
som skoningslöst och utan appell dömer 
henne till att, mer eller mindre medveten 
derom, lefva ensam utan möjligheten af ens 
en sekunds sammansmältning med en annan 

själ. Hon må fresta allt, vara hängifven med 
sitt hjerta, bedja med sina läppar och famna 
med sina armar, — hon är och blir dock 
alltid ensam. Och detta är, om man ser till 
bottnen och kärnan, icke blott ett individuelt 
lifsöde, utan en ursprunglig daning i till
varons frö och menniskonaturens grodd. Det 
stora lidandet, det hvaraf vi alla hemsökas, 
kommer af att vi äro ensamma; den ene lider 
mer och den andre mindre, allt efter den 
större eller mindre graden af medvetenhet 
om själsisoleringens väsen och obotlighet. Den 
ena individen är skild från den andra genom 
ett större af stånd än den ena stjernan från 
den andra; och det är så der för, att det 
svalg, som skiljer den enes tanke- och känslo-
lif från den andres, icke kan öfverskridas. 
Du må älska en annan menniska hur högt 
och djupt och intimt som helst, — hennes 
inre är och blir i evighet för dig en sluten 
verld, hvars företeelser och skiftningar du 
aldrig begriper. Du kan icke, hos din bäste 
vän, följa rörelserna i hans själ; hans tanke 
är för dig ett mysterium, du vet icke genom 
hvilka hemliga processer den födes och du 
tränger aldrig in i den. Ensamheten är 
menniskans stora lidande, och sammansmält
ningen med en annan individ är hennes stora 
sällhetsdröm, och kvinnan är den drömmens 
stora lögn. Ty ännu mer än vänskapen lär 
oss kärleken, att vi för evigt äro dömda att 
vara ensamma. Besvikenheten kännes dess 
mera smärtsam som illusionen var så oför
behållsam; och efter hvarje intim förbindelse 
med en kvinna slå ensamhetsvåndans vågor 
samman öfver mannen ännu högre än förut. 

Maupassant har skildrat detta obotliga 
lyte i tillvarons och menniskans väsen i no
vellen »Solitude», — en dikt så fylligt mjuk 
som ett stråkdrag på violoncellen. 

Om Nutidens s ädelige L ighedskraY. 
(Ur Morgobladet.) 

ß|i?) »Politiken» for (1. 7:de og 8:de Juli om taltes 
tIIR i Artiklerne »Del ottende Bud» og »En sidste 
t'.™ t, Udluftning» et Foredrag, som under Navnet 
»Nutidens sädelige Lighedskrav» i Vinter blev holdt 
af mig som Indledning til en Forhandling i »Dansk 
K vindesamfund». 

Artiklernes ludhold og Form var saadan, at 
kun 6t Svar forekom mig passonde og nödven-
digt; det gav jeg i »Politiken» for d. 13:de Juli, og 
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det bestod i en Erkläring om, at jeg agtede at dra
gé Artiklernes Forfatter, Hr. G. B., eller eventuelt 
»Politikens» Redaktör til Ansvar for Domstolenc. 
Etihver anden lmödogaaelse fra min Side fandt jeg 
överflödig; de, som kjendte baade mit Foredrag og 
»Politikens» Artikler. vilde öjeblikkelig have deres 
Dom färdig, og de, som först lärte Foredraget at 
lijendo gjennem disse Artikler, vilde blive saa be-

Itänkelig ved disses hole voldsomme Tone, at de op-
; satte deros Dom, til do solv havde undersögt Sam-
Inienhangen. De faa, som bliudt fiistodo Lid til 
I Artiklernes Beretning, var for faa, mente jeg, til at 
tgjöre et Svar fra mig nödvendigt. 

Der fortelles mig imidlertid fra forskjellige Si
dor, at man venter og önsker et saadant, og da jog 

[ogsaa sel v har on Del imod, at helo den Sido af 
Artiklerno, som ikko or blot og bart Ukvomsord, 
skal henstaa uimodsagl, vil jeg, skjönt sont og mod-
sträbende, i alt Faid til Dels ofterkomme detto Önske 

• og givo en Redegjörolso for Foredragets Maal og 
-Midler — en saglig Forhandling om selve det Spörgs-
maal, som Foredraget bohandler, höror ikke hjomme 

et Dagblad, og det Angreb paa Hr. G. B.'s Bevis-
förolse og hele Fiird, som Artiklerno afgjort opford-

frer til, or det ikko i Öjoblikket min Sag at föro. 
: Altsaa, det er kun et Par oplysonde og retlodende 
Ord, jeg har at sige. 

Föredraget er ikke en Afhandling om fri Kjiir-
lighed kontra jEgteskab og Prostitution; det or som 
sagt fremkommet som Indledning til en Forhandling 
viellem Kvinder og har sat sig det begriinsodo Maal 
at bringe folgende Spörgsmaal til Dröftelse: 

Er der hos det storo Flertal af Kulturkvin-
der Träng til at faa Kyskhodsfordringen slappot? og 

Vildo det vare en Lykko for don enkelto og 
for Samfundet, om Kyskhodsfordringen til Kvin-
dorno slappedes? ') 

Förhandlingen om detto Spörgsmaal var from-
kaldt ved en stärk og i en ikke lille Kreds af Kvin
der almindelig udbrodt Fölelse af, at det var urigtigt 
af os Kvinder at »lade Miindoue aleno — oller saa 
godt som alene — forhandlo om vor Natur og vore 
Drifter og vore Längster»**), at det var ikko blot 
vor Iiet, men ogsaa vor Pligt solv at tage Ordet, 
jnaar der var »Tale om at fastslaa en ny Opfattolse 
af vort Väsen og dets inderste Träng og nye Former 
•or vor Livsförelse». ') Og dette var og er der Tale 
i om; jeg er hverken den förste eller den sidste, som 
i den nyesto nordisko Literatur har fundot og paa-
lyist et Lighedskrav, der gaar ud paa at faa Kysk-
hedsfordringen til Kvindorne slappet; detto Krav er 
fundet af Hundreder, og dets Forekomst omtales 
fia de forskjelligsto Sidor som en almindelig an-
fcrkjendt Ting. 

Maa jeg anföre nogle Udtalolser i den Retning: 
I Nordisk Boghandlertidende 1587, N:r öl, 

skriver Hr. Boghandler, Cand. jur. Omtav Philipsen 
(i Artiklen »Eudnu et Par Ord om dot moralske 
Ansvar»), idet han gjör Front mod et Angreb baade 
paa Forlaeggero af don moderne Literatur og paa 
denne Literatur solv : »Naar man nu2), stöttet 
til den store Revolutions Lighedsideer, kräoer Kvin-
dcns Ligestilling med Mauden i Kjönsforholdet*), 

') Disse to Spörgsmaal fremsattes ved Slutningcn 
af Foredraget som do Punkter, hvorom efter 
min Mening Förhandlingen bürde droje sig. 

®) Nut. säd. Ligh. Särtryk. Side 4. 

naar Debatten herom spiller en stor Rolle i de lov-
givende Forsamlinger og i det daglige livs Samtaler, 
saa synes det baade nödvendigt og rigtigt, at detto 
os allo vedkomniende Spörgsmaal dröftes ogsaa i 
Literaturen :l) saa fyldigt og alsidigt som muligt, at 
man skildrer de Fölger, hint Krav medförer baado 
for Partemes Stilling i iEgteskabot og for Kyskhods-
pligten udenfor dette» osv. 

Og i »Socialdemokraten» for 5:te Februar 1887 
heddor det i Artiklen »To norsko Samfundsromaner» 
(Noten under Artiklens tredje Spalte): »Som om 
Garborg vildo prädike Afholdenhed for Mändeno, og 
som o m han  v i lde  s t emple  dem som us äde l ige  4 ) ,  
fordi Samfundet formener dem et rigere Kjärligheds-
liv! H vad lian fordrer, or netop större Frihed og 
lige Frihed for begge Kjön6) til at folge sin Til-
böjoligliod og kun föle sig b«nd.'n af denno.» 

Det vilde viire let at fortsatte Räkken af saa-
danne Udtalolser, der niivnor Lighegskravet som en 
almindelig kjendt Företeelse; jeg har valgt do to 
ovenauförte, fordi de skriver sig fra Folk, som or 
venlig steinte överför don moderne Literatur. 

Altsaa: Forhandlingen var fremkaldt ved Er-
kjendelsen af, at det rar rejst ot Lighedskrav, som 
Kvinden bürde dröfte, og dot var ludledningsforo-
dragets Maal at givo Stödet til en Undersögelso af, 
hvorvidt dette Krav var saa dybt begründet i »Kul-
turkvindernes» nuvärende Natur, at det vilde vare 
on Lykko for dem, om det opfyldtes. 

De Midier, der i Föredraget brugtes til at faa 
en saadan Forhandling i Gang, var dels at opfrisko 
for Tilhörornes Erindring don Literatur, der har 
bragt Kravot from, dels at forme dette Krav i tyde-
lige Ord og endelig at klare do Grunde, der oftost 
er fremförte som Stötto for Kravet, og forelöbig 
undorsöge deres Yägt. 

Min Opt'attelse af Lighedskravets Indhold blov 
givet i folgende Ord: »Den ene Lighedsfordring lyder 
saadan: Kjönsdriften er uimodstaaelig, ikke blot for 
Mandon, men ogsaa for Kvinden. Hun har hidtil 
ikko väret sig dette fuldt bovidst, har vaeret bil
det i Fordomme og systematisk forkuet paa 
Kjönslivots Omraade. Detto bör forandros.» °) 
Og om Lighedskravets Begrundelso hoddor dot: 
»De vil se, at Lighedsfordringen, som den fremkom-
mer i de Udtalolser, jeg hor har givet Dem, bo-
grundes paa dobbelt Maado: der söges Stötto for 
dens Berettigelse dels i Mandons Natur og dels i 
Kvindens. Snart heddor det: Det er nödvendigt 
for Manden mod hans uimodstaaelige sanseligo Drift, 
at Kvindorne — Kulturkvindorne — bliver mindre 
kyske, og snart: Det er nödvendigt for Kvindornos 
Helbred og Aandskraft, at do opgiver deres Kysk
hed, som kun er Unatur og Tvang.» 7) 

Den ene af disse to Begrundelser, den, som 
visor hen til Miindcnes nuvärende Natur, er i Fore
draget kun kortelig omtalt; jeg mangledo paa det 
Omraade baade" Ku nskab og — selvfölgelig — Er-
faring. Don Smulo Kundskab, som dannedo Grund
laget for min korte Omtale, nävnte jeg Kilderno 
til: norsko og svenske Romanor og Fortällinger og 
en Forhandling i vort Folkoting. Og Kundskaben 

3) Udhävet af E. G. 
4) Udhävet i »Socialdomokraton». 
5) Udhävet af E. G. 
G) »Nutidens sädeligo Lighedskrav», Side 5. 
') Foredraget Side 0. 
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var, at dor i on Tid. h vor en saadan Literatur kom 
frem och en saadan Forhandling fortes, maaltc roro 
sig et voldsamt Driftliv hos mange Mänd, en Slut-
ning, som vistnok mange med mig har uddragot af 
f. Ex. Strindbergs og Garborgs Bögor. De, som har 
taget disse Bögor for »Virkelighedsskildring», maa i 
alt Faid väre komne til denne Slutning. — I den 
korte Omtale af Mandons Natur har jeg altsaa kun 
taget Miinds egen Skildring af Mand paa Tro og 
Love med det Forbehold fra min Side, at donno 
Skildring dog ikke kunde gjiildo alle, men vol nok 
mange Miind. 

livad jeg derimod har dviilet udförlig ved, og 
hvor jog intet bar taget paa Tro og Love, fordi vi 
Kvinder her er paa vort eget Omraade, er Spörgs-
maalet om »Kulturkvindernes» nuvärende Natur. Og 
om dette Spörgsmaal -har jeg udtalt en anden Me
ning end adskillige mandlige og kvindelige For-
fattero. 

Men h verken paa ovenanförte Sted, hvor Fore
dragets Hovodinhold — Lighedskravet og dets Be-
grundolse — er sammenträngt i faa Ord, eller paa 
andre Steder, hvor der er talt udförligere, er Lig-
hodsfordringon af mig betognot som en »Fordring 
paa lige TJsädclighed» 8) ; noget saadant er aldeles 
ikke sket i dette Foredrag, hverken efter Bogsta
ven eller efter Aanden; det véd enhver, som har 
hört eller läst Foredraget — med Undtagelse af 
dem, som ikke vil vide det. Jag har ikke anvendt 
Maalostokken Lykke eller Ulykke, Natur eller Una-
tur, og skönt jeg ganske vist ikke har lagt Skjul 
paa min personlige Mening om, hvad der i dette 
Spörgsmaal er Lykke eller Ulykke, Natur og Una-
tur, tör jeg rolig erkläre, at der i Foredraget ikke 
findos et eneste nedsättonde Ord om dem. der paa 
dette Punkt tänker anderledes end jeg. — Saa naar 
jeg til Slutning siger, at jeg tror, »adskillige af d em, 
som vil omdanno vor Bevidsthed paa dette Om
raade, or alvorlige Mennesker, som mener at virke 
for en god Sag», saa er dette ikke en »hykkelsk 
Indrömmelse», men oprigtig mento Ord, der staar i 
fuld Samklang med hele Aanden og Tonen i mit 
Foredrag. 

Men hvor var det at vente, at Hr. G. B. skulde 
gribe Aanden og Tonen i mit Foredrag, naar selve 
Ordene ikke opfattes eller huskes, naar det f. Ex. 
i artiklen »En sidste Udluftning»9) hedder, at i Fö
redraget tales, »aldrig 10) om den Tilträkning, den 
Sympathi, don Elskov, don Lidenskab, hvis Ytring 
den (Driften) överför et bestemt Individ dog maa 
tänkes at väre», mens der i Foredraget siges: »Hvad 
der er de fleste (Kvinder) helt bevidst, det er, at 
de gjiirne vil eje et Menneske, som forstaar dem 
helt, og som de forstaar, og som gjör det lettere 
for dem at leve Livet. Og dragés de ved aandelig 
og själelig Sympathi til en Mand — for ikke at 
bruge saa gammeldags et Ord som Kjärlighed — 
saa önsker do ogsaa at tilhöre ham, og saa or det 
naturligt for dem at tilhöre ham baado med Själ og 
Legeme. Mon hvad der ikke or naturligt for dem, 
det or at tilhöre snart én Mand og snart en anden, 
at give Legeinet, hon uden samtidig at give noget 

8) Se »Politiken» 7:do Ju li, Artiklen »Det ottende 
Bud». 

s) Pol. 8:de Juli. 
10) Udhävet af E. G. 

mere.» ") Og et andet Sted: »Naar vi tänkor os 
et Samfund, hvor don sanselige Drift kun fandtes i 
Förbindelse mod Kjärlighed — — — da siger vist 
de fleste af os: Det er Lykke.»12) Ordet »Drift» er 
ikke infört af mig; det brugtes bl. a. af Dr. O. 
Brandes i Artiklen om Arne Garborg i »Tilskueren» ; 
for at forebygge al Misforstaaelse har jeg brugt det 
samme Ord. 

I anledning af donne Ame Garborg-Afbandling 
maa jeg gjöre opmärksom paa en baade for Hr. G. 
B. og hans Läsere vildlodende Fejlhuskning af Hr. 
G. B. i Artiklen »Den sidste Udluftning», en Fejl
huskning, pâ hvilken uheldigvis en Del af samme 
Artikels Indhold er bygget. Hr. G. B. siger: »Men 
paa det saa sjusket eiterede Sted staar jo intet an
det end, at man ikke maa tro, Driftlivet lader sig 
udrydde. uden at Mennesket (altsaa Mand saavel 
som Kvinde) bliver defekt eller fordummot — en 
Sandhed, man skulde tro ligesaa aimodsigelig, som 
den er elementär.» Ja, stod der ikke andet, saa 
var Sätningens Sandhed i don Grad elementär, at 
den ikke behövede at siges. Men der staar ogsaa 
noget andet paa det »saa sjusket eiterede Sted»; dor 
staar: — »lad os ikke inbildo os, at Drifterne lador 
sig undertrykke *) el ler udrydde l3), uden at Menne
sket blifver defekt eller fordummet.» Og dette andet 
som Hr. G. B. har glemt, Ordet undertrykke, or 
uheldigvis netop det, som Spörgsmaalet drejer sig 
om. Thi at Drifterne ikke lader sig wlrydde, uden 
at mennesket lider alvorlig Skade, derom er alle 
enige, -men hvor vidt der sker nogen Skade, og i 
bekräftende Faid hvilken Skade der sker, naar Drif
ten undertrykkes, det kan der väre mango Menin-
ger om. 

Endnu én större Misforstaaelse maa jeg rette. 
I Foredraget hyldes ikke, som »Politiken» antyder, 
den officielle Moral; der siges derimod: »Yi véd 
alle, at Samfuudsbevidsthoden (det or udlagt: den 
officielle Moral14) hidtil har kravet Kyskhed af den 
ugifte Kvinde og Troskab af don gifte, mens den 
samme Samfundsbevidsthsd hverken har kravet 
Kyskhed eller Troskab af Mauden. Og vi bar allo 
set de Misforhold og don Ulykke, som denne for-
skjcllige Samfundslov for de to Kjön har fört til.» '") 
Der udtales altsaa en anden Mening end den offi
cielle Morals. 

Og nu blot et Par Ord til dem, der deler mit 
Standpunkt i denno Sag: Lad os ikke blive skrämt 
af de store Ord om Fordummelsen i vort lile Land 
— om de fremmede Lande, som vi maa skammej 
os överfor ved at beskäftige os med Spörgsmaal om 
de to Kjöns naturlige Forhold til hinanden — lad 
os väre ganske rolige! Evolutionen — eller for at 
tale Dansk — Udviklingon spörger näppe Hr. G. B. 
om Lov til at foregaa i Norden — det kan saamänd : 

godt väre, den paa dette Omraade vil foregaa hei
lige stik imod hans Spaadom. Er dor ikke noget 
betänkeligt i, at. Ibsen og Björnson, der netop be-
skäftiger sig mod disso Spörgsmaal, läses i »Europa»? 
Og har man ikko sot saa galt för, at en höj Säde-j 
läre — en, som endogsaa Hr. G. B. finder böj nok 
til at paaberaabe sig — or udgaaot fra et lille Land 

") Side 9. 
>2) Side 14. 
13) Udhävet af E. G. 
1J) Denne Parenthes findes ikko i Foredraget. 
in) Foredraget S. 4. 
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og et lillo Folk, og at en anden endnu höjere Säde-
läre er udgaaet fra det samme lille Land? Selv om 
vi her i Nordon ikke tor drömme om at kunne yde 
noget blot tiluärmelsesvis saa stort og mägtigt, saa 
skal vi dog näppe, af Frygt for Fordummelse eller 
îUdelagtighed i Yerdensudviklingen, afholde os fra 
at tage de omtalte Spörgsmaal op. Vore store Dig-
tero er her gaaede i Spidsen, og vi Smaafolk kan 
trygt danne Bagtruppen. — Thi hvem véd, om de 
[nordiske Folk, disse enfoldige i deros Ravnekrog, 
ikke netop har mange Betingelser for att give gode 

[Bidrag til Lösningen af et af Hovedspörgsmaalene 
i Menneskeslägtens Liv: Spörgsmaalet om den na-
Sturligste og lykkeligste Ordning af Forholdet mellem 
Maud og Kvinde? 

Frederiksberg, den 25de Juli 1887. 
Elisabeth Qrundtvig. 

Bref till Elisabeth Qrundtvig från Björnstjerne 
Björnson. * 

Kjäre Fröken Grund t vig! 
Alene Mangel paa Tid har afholdt mig fra at 

s vare paa de raaeste Angreb, jeg paa länge har set, 
og som i hvor Linje gjälder mig ligesaa meget som 
Dem eller Deres Yenner. Begyndelsernes Flok maa 
i enhver Sag taale Haan, og styrkes af den ; og det 
or baro at undres over det dybo Förräderi, at Mänd, 
som i andre Strög af Tilvärelsen selv har väret do 
försto og som saadanne har maattet taalo Egoismens 
bg Dumhedens Haan baade over dom selv og de 

f
mange underlige, som samler sig, hvor der er en 

iegyndelse, et nyt Haab, en Smule Älvor — nu 
elv söger den lave Glade at liaaue og kaste For-
gt over dem, der begynder denne Sag. 

Og noget fräkkere end at kaldo dom, der for-
kyndor Selvtugtens Läre i det kjönslige, for „Hand-
sker" eller „Vanter", har jeg själdon set. Jeg tän
ker, vi kan mönstre helo Regimenter af gamle og 

! unge, som er biet „Handskor" og „Vanter" paa det 
modsatte, og det baade som Karakterer og Legemer. 
Og Forsöget paa eu slig Förvanskning — for ikke 
at sige noget värre — tar sig underligt ud i Op-
sät, der med llensyn til Selvbeherskelse virkolig 
gjör Indtryk af baade „Handsker" og „Vanter." 

Jeg har ikke den Gläde at kjonde Dom; men 
|jeg äror det Navn, De bärer, fra gammelt og tror 

paa Foihaand, at det er Märke for et modigt Sind 
og en uafhängig Vilje. 

Deres Opsät i Dag har jeg läst med saa megen 
Gläde, at jeg maatte gribe denne Lejlighed for at 
hilso paa Dem. 

Paris, 30to Juli 87. 
Deres ärbödige 

Björnstjerne Björnson. 

* Med brofskrifvarens ock mottagarinnans tillå
telse offentliggjordt i "Morgenbladot" d. 4 aug. 1887. 

När och Fjärran. 
Till redin af »Times» 

ber att fd uti edra spalter offentliggöra en 
VM l uppmaning om att lämna en hjälp, som icke 

är alldeles af det vanliga slaget — en hjälp, 
som förutsätter en betydande grad af personlig värk-
samhet och ansträngning och som erfordrar vissa ege n
skaper af takt, medkänsla och grannlagenhet, som icke 
alltid förefinnas. 

En del personer, som hysa intresse för de arbe
tande kvinnornas närvarande ställning, hafva framställt 
förslag att mot slutet af året hålla ett möte, hvarvid 
sakförhållanden på den kvinliga arbetsmarknaden skola 
klart och utan lidelse framställas; utsträckningen, om
fånget och arten af det enda, som utan tvifvel finnes 
till, kan då fastställas med någon noggrannhet; och 
måhända kan man äfven finna botemedel eller lindring. 

Det är sannt, att ett dylikt möte borde hafva 
hållits genast blott för att dryfta sätten att lemna un
derstöd samt de allmänt kända och spridda missför
hållandena af öfverarbete och otillräcklig lön. Det är 
alldeles säkert, att här i London och i andra befolk
ningsmedelpunkter lefva tusentals kvinnor, hvilka ide
ligen arbeta till det yttersta mått af sina krafter för 
eländiga löner, hvilka aldrig kunna hoppas på, att den 
hårda lefnadslott, hvartill de dömdes från sin födelse, 
skall någonsin upphöra eller lättas. Mötet kunde 
hafva bygt sina förhandlingar på det antagandet, att 
dessa ting äro sedan lång tid tillbaka allmänt kända. 
Emellertid kommer kvinnornas sak utan tvifvel att stärkas 
tiofaldt genom uppsamlande, klassificering och offent
liggörande af alla sakförhållanden, bortsedt från känsla, 
stämning, ett förhastadt klander och kanske missriktad 
medkänsla. Detta har aldrig gjorts. Siffror och sak
förhållanden hafva visserligen då och då varit tryckta 
i vissa tidningar och för vissa yrken; men alla de om
ständigheter i deras helhet tagna, som röra kvinno
arbetet, arbetstid och arbetslön, efterfrågans vexlingar, 
tyskars och judars konkurrens med de infödda arbe-
tarne, frihandelns värkningar, modets nycker, kvinno
arbetets sociala och moraliska sidor hafva aldrig blifvit 
tillbörligt undersökta eller behandlade. Vi afse natur
ligtvis icke att samla och bearbeta alla hithörande 
sakförhållanden fullständigt på den korta tid, som före 
mötet står till vårt förfogande; men vi föreslå ett för
sök att få en antydning om dem, så att säga, i så 
vidsträckt skala och på så grundligt sätt som möjligt. 

Komitén, som bildats af dem, hvilka först fram
ställt denna plan, räknar bland sina medlemmar bland 
andra miss Maude Stanley, mrs S. A. Barnett, mrs 
Rayner, mrs Heckford, mrs Alison, mrs Verney, pa
stor S. A. Barnett, pastor Brooke Lambert, pastor 
Fleming Williams, pastor Hugh Price Hughes, earlen 
af Meath, mr George R. Sims, professor Stuart, mr 
Arnold White, mr Verney, mr A. A. Knight och 

I mr William Hill. Vi hafva, för bekvämligare arbetes 
skull, delat oss i tre sektioner — en för nu bestående 
anstalter och inrättningar, hjälpkassor, fackföreningar 
o. s. v., upprättade af eller för arbetande kvinnor; en 
för att uudersöka arbetets förhållande till samliälls-
lifvet; en slutligen, som har att undersöka arbetslöner, 
arbetstid och förhållandena, hvarunder arbetet eger 
rum. Vi hafva uppsatt en rad af frågor för h var o ch 
en af dessa sektioner. Det är icke meningen, att frå
gorna skola göras i tur och ordning och ordagrannt; 
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utan de äro uppstälda till ledning för dem, hvilka 
vilja hjälpa oss i denna undersökning. 

Genom Edra spalter inbjuda vi nu alla de per
soner, som äro i den ställning, att de kunna insamla 
uppgifter ocli som ega tillträde till arbetande kvinnor, 
att hjälpa oss. I hvarje församling finnes damer, som 
tillbringa största delen af sitt lif i och bland de ar
betande klassernas hem. Särskildt vända vi oss till 
dessa damer, hvilkas takt, oegennytta och medkänsla 
tillvunnit dem folkets kärlek. Emellertid önskas också 
allvarligt medvärkan af män af alla klasser, som äro 
värkligen intresserade af detta företag, och den skall 
med hjärtlig tacksamhet mottagas. 

Komitén ledes af inga förut fattade åsikter och 
har inga teorier att försvara. 

Walter Basant. 
Hederskassaförvaltare i komitén för mötet rörande 

arbetande kvinnor. 
Adelphi Hotel, Adam Street. London W. C. 

(»Times» Aug. 87.) 
Mr Walter Besant offentliggjorde nyligen ett bref, 

däri han begärde underrättelser om de arbetande kvin
nornas i London lefnadsförhållande i afsikt att samla 
ett antal fakta för behandling vid ett möte, som skall 
hållas här i slutet af året. En underkomité och ett 
antal personer, som skola värkställa undersökningar, 
hafva sedan blifvit tillsatta, och här nedan följer en 
förteckning på de frågor, de hafva att ställa till de arbe
tare, de meddela sig med: 1:0. a) Från landet eller 
född i London? b) Därest från landet, huru länge har 
ni (eller hon) varit i London ? c) Om från landet, hvarför 
kommit till London ? 2:0. a) Nuvarande ålder? b) Ogift, 
gift eller änka? c) Om gift, hvarför arbetar ni (eller 
hon)? 3:0. a) Antal familjemedlemmar? Antal ar
betande medlemmar, särskildt kvinnor och flickor 
(jämte deras sysselsättningar, om de kunna utrönas)? 
4:0. a) Antalet rum? b) Deras s torlek och läge? c) 
Hyran? 5:0. a) Huru se rummen ut? Finnes b) 
någon betäckning på golfvet? c) någon fogel eller 
blommor? d) målningar, teckningar eller bilder, böc
ker eller musikaliska instrument? 6:0. a) Om gift
parets ålder vid giftermålet? b) Om tidigt gifta, skä
len härför? c) Hvilka voro utsikterna vid giftermålets 
ingående, och huru ha de gått i uppfyllelse? "j-.o. 
a) Antalet barn (lefvande och döda)? 8:0. Helso
tillståndet; och a) brukas sjukhus, kostnadsfri läkare, 
hjälp och medicin ? 9:0. Förekommer dryckenskap 
allmännare i sysselsättningen och, om så är fallet, a) 
hvad är orsaken? 10:0. a) Hvilken literatur läses? 
b) Hvika vederkvickelser? c) I annat fall, hum till
bringas den lediga tiden? d) Besökas någonsin folk
bibliotek, taflegallerier eller museer ? 11:0. a) Huru 
länge gått i skolan? b) Var den undervisning, som 
lämnades därstädes, till nytta sedan i lifvet? c) Hvilka 
inflytelser hafva förnämligast invärkat på lefnadsbanan ? 
12:0. a) Medlem af någon fackförening eller hjälp-
kassa; och, om så är, b) huruledes har medlemskapet 
visat sig fördelaktigt? c) Finnes någon försäkring för 
dödsfall eller ålderdom? d) Är ni (eller hon) i stånd 
att af arbetsförtjänsten spara något för »rägndagar»? 

Den offentliga prostitutionen i Aarhus har 
blifvit upphäfd. Stadens tidningar framställa denna 
tilldragelse och dess förhistoria sålunda: Prostitu
tionen i Aarhus anordnades af polismästaren, men 
sedermera har uppstått en smula t.'ifvel om, huru

vida han ensam var berättigad till att företaga ett 
sådant, s teg. Saken debatterades, och under senasto 
stadsfullmäktigesammankomst, fick polismästaren ett 
förtroendevotum af stadsfullmäktige, hvilka förkla
rade sig vara öfverbevisade om, att lian inrättat 
prostitutionsväsendet på bästa sätt och äfven fram
deles skulle komma att omhändertaga stadens moral 
och sundhet till deras belåtenhet. Vidare hade pro-
vincialläkaren sagt, att polismästarens ingripande 
hade åstadkommit en betydlig minskning af antalet 
veneriska sjukdomar och stadsläkaren ansluter sig 
fullständigt till denna mening. 

Men nu har ministeriot inskridit mod ett be
slut, hvilket helt och hållet omvändt situationen. 
Ministeriets skrifvelso går nemligen ut på, att po
lismästaren icke i förordningen af don 10:de april 
1874 (om föranstaltningar mot venorisk smitta) har 
haft rättighet att på egen hand anordna on prosti
tution, utan att der skall förefinnas ott af stadsfull
mäktige antaget regulativ. Saken är således der-
med lagd i stadsfullmäktiges händer. 

Samtliga inskrifna qviimor infunno sig hos po
lismästaren, aflemnade sina kort, och mottogo kort 
och godt tillsägelsen 0111 att lifnära sig på annat 
sätt. Huru de skola bära sig åt härmed i ett sam
hälle, hvilket säkerligen stänger till för dem på alla 
områden, tyckes man icke hafva tänkt på; det blir 
deras egen sak. 

(»Socialdemokraten.«) 

Dom. Köpenhamns hof- och statsrätt har 
dömt redaktö>-en af „Politiken", Hörup, till 100 
kronors böter för Georg Brandes' artikel i sedlig-
hotsfrågau emot fröken Grundtvig, hvaremot förfat
taren, d:r Brandes, hvilken åtalats af frökon Grundt
vig, blef frikänd, emedan artikeln ondast var under
tecknad med „G. B.", genom hvilket märke rätten 
icke ansåg Brandes hafva namngifvit sig 
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Till Redaktionen insända tidningar 
och tidskrifter. 

Nylsende. Haft. 17—18 innehålla: den vaerste 
ussedeiigheds vsesentlige aarsag . P~. — Et kvindekors-
tog (af Kristofer Janson.) — Tnek af enkelte kvinders 
liv och. virke {af Anna Rogstad). — Til vore damer 
(af Kr. Trapners) — Hr Klavenses och husligheden 
(af A. L.). 

SmäskolevUnnen n:r 19 innehåller: Småskolan: 
Den ärliga lästiden i småskolan. — Kvinnor i skolrådet. 
— Nyheter. — Pedagogiska vinkar: Några tankar om 
kvinnouppfostran. — Från vår läsekrets: Bref från 
Grödinge. — Småskolans liistid. — Strödda tankar. — 
Literatur. — Post. — Annonser. 

For frisindet Christendom. Häft. 17—18 inne
håller: Kirkesage. — De sidste ting (af en dansk prest) 
— Candidat Arctander. 

Helsoviinnen. Häft. 18—19 innehålla: Om rör
liga bråck och deras botande. — Drägtreformförenin-
gens modeller. — Om giftiga svampar. — Kolonie n för 
fallandesjuke vid Bielefeld. — Smärre meddelanden: 
Brunns- och badbesökande i Sverige 1887 ; Sjukligheten 
i Sverige under Augusti; Husflugan såsom bärare af 
tuberkelsmitta; Lumpsjukdom; Om kvacksalfveriet i 
Tyskland; Överansträngningen i de franska skolorna; 
Franska ojiiumrökare ; Nytt sätt att bota tuberkulösa 
benlidanden — Några ord om kroppslig öv eransträng
ning och normal arbetsdag. — Bref från Berlin. — 
Tobakens motståndare. — Buktalarekonsten; Hypnotis-
men; Lång sömn m. m. 

Svensk Läraretidning. N:r 41 innehåller: Om 
läsebokens ställning och användning i undervisning. 
Af J. J—n. — För dagen: Nytt prejudikat rörande 
den dagliga lästiden. — Oliktiga organistbetyg. — 
Sveriges Allmänna Folkskollärareförening: Läseboks-
frågan. — Från Ronneby-, Södra Inlands-, Södra Yest-
manlands kretföreningar. — Landstingen Hl. 111. m. 

Allmänna Lif-försäkring*sbolag*et 
Med grundkapital, försäkringsfond och fasta maximipremier. 
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Hufvudkontor: Kungsträdgårdsgatan 2 C, Stockholm. 

Herr Hugo Davidsson, 
Kyrkogatan 58. 

Alingsås, 
fil. d:r S. E. B. Högman. 

Kongsbacka, 
konsul Aron Svahn. 

Fru Helena Geijer, 
Ki istinelundsgatan 11. 

Kungelf, 
rådman E. Zetterlöf. 

Bolagets agenter i Göteborg Uro: 
Kapten S. Falk, Herr Fredr. Gavuzzi, 

Tredje Långgatan 9. Götabergsgatan 8. 

Grebbestad, 
handl. Axel Lydén. 

Lysekil, Marstrand, Strömstad, Uddevalla, 
kronolänsman N. J. Nielsen. postmästare 0. Montell. handl. W. Sylvander. handl. C. Sahlberg 

Icke att förväxla med Skandinaviska Allmänna Lif-försäkringen. (G. 21298). 

S Å N G L E K T I O N E R  
gifvas af 

M. HEDLUND,  Vasagatan  4 6 .  

„ F  r a m å t s "  
är flyttad till Magasinsgatan 12, 2 trappor upp, 

„Framåt" kostar från 1 Oktober till årets 

E x p e d i t i o n  
öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag kl. 5—6 e. m 
slut endast 1 krona. 

Kvinnoföreningens Arbetsbyvå 
är flyttad till Magasinsgatan 12, tredje väniageu. Öppen hvardagar kl. 12—1 på dagen. 



FRAMÅT 
kostar från 1 Okt. till årets slut endast 

1 krona. 
Tidskriften innehåller: sjelfständiga uppsatser, bref frän in- och utlandet, poesi, skisser 

och noveller, literaturanmälan och notisafdelning; hvarjemte den fortfarande som hittills skall 
hälla sina spalter öppna för fritt meningsutbyte. 

Medarbetare i tidskriften äro: 
Victor Rydberg, Anne Ch. Edgren, Carl Snoilsky, Anton Nyström, Math. Roos, A. F. 

Åkerberg, Georg Nordensvan, Hellen Lindgren, Ola Hansson, Axel Lundegård, Gustaf af 
Geijerstam, Karl af Geijerstam, Ernst Ahlgren, Saxon (Johan Lindström), Skjalf, Stella 
Kleve, Eva Vigström (Ave), A. U. Bååth, Cecile Göhl, Ellen Fries, Ellen Key, Elin Améen, 
Eva Brag, Helene Nyblom, Cecilia Holmberg, f. Bååth, Claes Lundin, Robinson, Tor Hedberg, 
Johan Nyblom, Oskar Le vertin, Anna A., Anna Wahlenberg (Rien), Elna, Björnstjerne Björnson, 
Jonas Lie , Kristoffer Janson, Kristian Gloersen, Irgens Hansen. U. E. Berner, Amalie Skräm, 
Alvilde Prydz, Margarete Vullum, Clara Tschudi, Gina Krog, Georg Brandes, S. Schandorph, 
Edv. Brandes, C. E. Jensen, Herman Bang, John Paulsen, N. J. Narlund, Anna Brosboll, 
Rafaël Hertzberg, Gerda von Mieckwitz m. fl. 

Tidskriften utkommer den 1 & 15 i hvarje månad med 16 sidor stor oktav, således till
samman, 384 sidor, till det billiga priset af kr. 3,50 för år, jemte 35 öre i postarvode. Lös
nummer: 25 öre. 

Prenumerationsställen: alla postanstalter (på postanstalterna endast för hel- och halfår) 
inom Sverige, Norge, Finland och Danmark., boklådorna samt å tidskriftens byrå, Göteborg, 
Magasinsgatan 12, öppen måndag, tisdag, torsdag och fredag, 5—6 e. m. 

Tidskriften, som åtföljes af vidhäftadt annonsblad, är särdeles lämplig för annonsering. 

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

(f. d. Jernhandlare Nybergs hus). 

Försäljning af Ullgarner, Bomullsgarner, tvin
nade och otvinnade, Kampenhofs virk- och Stickgarn, 
Paradhanddukar, Damastduktyger, Teduksgarni-
tyrer, med kulörta bårder, Drällväfhader, La-
kansväf i linn e och Bomull, Bolstervar, Rullgardinsväf, 
Mattgångar, Pique, Domestik, Madapolam, Hollands, 
Shirting, Näsdukar hvita och kulörta. 

Broderväf i Linne och Jute m. m. 
Alla sorters tr i/cotstrickninr/ ombesörjes samt 

broderi å Linne 

Order frän landsorten expedieras. 

Dame-
Sundheds-

Artikler 
anbefalet af inden- och udenlandske Lasger. Prospektus 
tilsendes mod Postmœrke. 

Fru Hansine Larsen, 
Gammeltoftsgade 18, 

Köpenhavn. K. 

Kvinnoföreningens 

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


