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Några diskussionsbidrag 
af 

Robinson. 
XI. 

twet bjuder emot att försöka en på ett 
enda ställe sammanfattad angifvelse 
af verkliga föremålet för den inom 

skönliteraturen nu pågående, hetsiga diskus
sionen. Allmänheten kan ju sägas vara i 
sin goda rätt, när den af granskaren väntar 
en sådan, liksom man af polisen önskar få 
veta anledningen till något för den vanliga 
samfärdseln eller det vanliga lugnet störande. 

Men att gifva bestämda svar är denna 
gång icke lätt. Allt för litet finnes för ända
målet iordninglagdt. Med stränga begrepps
bestämningar hafva do stridande föga eller 
alls icke upptagit tiden. Sammandrabbnin
garna hafva snarare varit drabbningar mellan 
känslor, instinkter, stämningar, personliga im
pulser. Intrycken af ordskiftena hafva der-
för blifvit rikare, m en icke så tydliga s om 
intrycken af förståndsmessigt och torrt be
gränsade påståenden och förnekanden hade 
kunnat blifva. 

Så mycket ligger ju för öppen dag, som 
att icke hela det stora material, hvilket vore 

att sammanfatta under benämningen »iiklen-
skapsfrågan», är just det, hvarmed här dik
tarn och agitatorer hafva sysslat. 

Det är individualistiska fordringar, som 
hela tiden oroat oss i denna, adertonlnmdra-
åttitalets literära rörelse. Det är i ytterst 
ringa mån slägtcts fordringar och äfven i 
ytterst ringa mån den politiska eller sociala 
sammanhållningens intressen, som fått komina 
till tals. Några få exempel härpå — i brist 
på utrymme för många. 

Darwins könspsykologi (och efter honom 
andre forskares), som lika mycket eller rät
tare mycket mer upplager redan allmänvordna, 
typiska företeelser ur de gamla samhällena, 
än den kan upptaga som föremål för vetande 
en del första .begynnelser ur samtiden, vissa 
löftesrika proformationer till en ny och mera 
personlig sammanlefuad, — — donna lång
samt men säkert växande, utomordentligt vig
tiga, filosofiska och naturvetenskapliga under
sökning föregår helt och hållet utanför don 
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vittra rörelsen och inverkar ännu föga nänm-
värdt på denna. 

Det bör dock strax tilläggas, att den 
nog en gång skall komma att göra det i 
mycket hög grad, efter som just der äro att 
hemta starkare vapen till individualitetens 
sjelfförsvar, än någonsin förr de lärde smidt 
åt oss. Ty Darwin är ju den förste som 
tydligen upptäckt och lyckats visa verlden 
individens initiativ såsom en hufvudfaldor 
i naturens stora hushållning. 

Men nu till näs ta exempel! 
Urgamla giftermålsvanor, ännu nästan 

ostördt gällande inom de romaniska folkens 
så väl medelklasser som aristokrati och all
deles ostördt gällande öfverallt bland bön
derna, hvarhelst en verklig klass af bönder 
ännu finnes, — dessa sjelfsäkra egenheter 
bli, helt enkelt, i den nya vitterhetens äk
tenskapsfråga behandlade som kvarlefvor af 
osedlighet från barbariska tider — trots det 
ofantliga rum de fortfarande upptaga i sam
fundsordningen. Dessa otaliga giften således, 
som ännu uppgöras af bruds och brudgums 
målsmän i stället för af de sammanflyttande 
sjelfva, skjutas utan vidare åt sidan, i fall 
de icke väljas till skottaflor för allehanda 
yttringar af indignation. 

Detta — såsom åtskilligt annat af lik
nande art — har bra litet gemensamt med 
vetenskapliga arbetsmetoder, med statsmäns 
och juristers undersökningar af del förefint
liga samt. derpå grundade sannolikhetsberäk
ningar för framtiden, med historieskrifvares, 
filosofers, naturforskares eftersträfvade objek
tivitet i uppfattning o. d. Nej — likasom 
det är diktare vi hafva att tacka för rörel
sen, så är det ock det för diktare framförallt 
heliga som utgör föremålet för rörelsen. 
Denna, alldeles på sides om samtliga veten
skaper uppkomna »äktenskapsfråga» i både 
Amerika och Europa, dock synnerligast här 
uppe i Norden, är en den personliga frihe
tens fråga. Föremålet för det med ungdom
lig kraft återupptagna problemet ä r ett ytterst 
gammalt problem-ämne, ined hvilket man 
aldrig hade lyckats komma lång väg. Det 
är — med ett ord —: kärleken,. Diktarne 
hade, som bekant, förr — i århundraden, 
nej i årtusenden — vanan att sjunga om 
den: oftast ;>m den ställning af oförstådd 
företeelse den intagit i samhällena. Nu nöjer 
man sig icke längre med alla dessa lyriska J 
utgjutelser. Sådana vill man icke mera höra. I 
Nu synes man — i stället för mystiskt till- j 

bedd — vilja hafva den förstådd och — i 
sammanhang dermed — lagd till grundval 
för allt samfundslif. Så mycket är åtmin
stone visst: att nutidsdikten alltjemt befinner 
sig på upptäcktsfärd efter ett dugligt svar 
för den spörjande längtan, det med alla an
dra lifskraf ojemförliga individuella kraf på 
individuel lycka, individuel utveckling, in
dividuel frigörelse, som så mången numera 
vet ej kan fyllas annat än under helt samlif 
med någon viss, älskad och älskande individ 
af motsatt kön, åt hvilken då nämda samlif 
likaledes komme att öppna fullt tillträde till 
dessa samma, med inga andra jemförliga 
förmåner. 

Äktenskapsfrågan — sådan hon upp
träd t i innevarande årtiondes flitiga diktning, 
och särskildt bland oss nordbor — ter sig 
ännu som ett oafvändt, än tåligt, än otåligt 
sökande, men som egentligen icke söker efter 
något annat än just de giltiga vilkoren för 
denna, det individuella lifvets, den menskliga 
personlighetens frigörelse. Sökandet gäller 
då: största möjliga visshet om skilnaden mel
lan kärlek och allt annat sådant som djerfts 
usurpera namnet eller uppträdt med anspråk 
att kunna ersätta kärlek — ingjuta i tillva
ron det slags fullare lif, som endast kärlek 
kan framkalla. * 

Detta har varit den teoretiska sidan af 
arbetet. 

Den praktiska har utgjorts af samtidiga 
försök att inpregla i allmänna tänkesättet, 
allmänna känslovanorna: att denna grundval 
för individuel lycka, utveckling och frihet 
(rätta äktenskap) också är grundvalen för 
samhällelig lycka, utveckling och frihet. Ty 
— menar man bland desse sökare — kärnan 
eller innehållet i ett menskligt samhälle kan 
icke vara de yttre formerna, reglementena, 
institutionerna, det administrativa maskineriet, 
utan måste vara de inom sagda nät af sam
hällsordningar befintliga menniskorna. Af 
deras -— sjelfva personernas — lifsdugliga 
tillstånd bero till sist nationernas lifsdugliga 
tillstånd eller förmåga alt lösa alla, så väl 
inhemska som internationella ugpgifter. 

(Derförärdet — å andra sidan — äfven från 
statens synpunkt ett oeftergifligt önsknings
mål: att ingen af den allmänna ordningens 
former må få fortfara att vara sådan, attclen 

* Ditåt hafva diktarne (äfvon do sinsemellan 
mest olika ock med mest skiljaktiga föreställningar 
om karleken) alla syftat. 
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verkar hinderligt på personernas lyckliga, sunda 
och kraftfulla utveckling — — — — —). 

Här är icke stället att tala om, hur rik
tig eller oriktig, hur fullständigt eller ofull
ständigt tillfredsställande denna enfaldiga sam
hällsgrundval bör anses eller kommer att an
ses af tankens och handlingens vitnesgille 
målsmän. Här gälde blott och bart att på
minna om, att sådan hafva — genom sina 
dikter — nutidens alla nordiske diktare an-
gifvit don. 

Derigenom hafva de — och med dem 
deras literära vänner — samtligen uppträdt 
mot tron på formalismen, d. v. s. tron på 
att innehåll meddelas af formerna, att for
merna äro det primära, och derför det fram
förallt heliga, samt deras föränderlighet något 
att beklaga och att ängslas öfver. 

Anhängarne af denna ofruktbara tro äro 
— teoretiskt taladt -— framåtsträfvarnes ge
mensamma fiender. 

Hos hvarandra deremot hafva de icke 
att söka fienden — annat än i samma me
ning som man säger sig vara sin egen fiende, 
genom felsteg, öfverdrifter och missgrepp. 
Men det betyder ju detsamma, som att man 
gerna såge dessa skefheter rättade, så ledes 
gerna önskade kunna åter varda ense med 
sig sjelf. 

Hur hårdt arbete det kräfver, vet hvarje 
någorlunda vaken menniska. 

Skarpt lär då tvifvelsutan äfven den 
diskussion behöfva genomföras, som skall i 
här ifrågavarande fall kunna leda till ärliga 
och ömsesidiga rättelser. Tydligt nog är det 
ingen af de nya riktningarna i vår vitterhet, 
som icke har ganska mycket att lära ut åt 
alla de andra och ganska mycket att sjelf 
lära af dem. 

Men det är ju icke detsamma, som att 
man är hvarandras fiender, synes mig? 

En visserligen hårdt tyngande sanning, 
men som man icke kan slippa bära på, när 
man arbetar med någonting så omfattande 
som här, är denna: 

Hela arbetet — nästan — bedrifves till 
hjelp för kommande mansåldrar. För oss 
sjolfva skall knapt en enda skymt af våra 
mödors frukt hinna visa sig. 

Medvetandet derom är emellertid ett så
dant, som gör det lättare att bära äfven på 
denna andra sanning: 

Hvar särskild arbetare gäller, jemförd 
med hela det stora, gemensamma företaget, 
helt litet. Nästan alla skola de glömmas. 

Det enda goda arbetslynne, som står sig, är 
således det som kommer en att redan nu 
glömma sig sjelf — för blotta tillfredsställel
sen och den sunda tröttheten efter ett godt 
dagsverke. 

Nutidens s ädelige L ighedskrav. * > 
Indledning til en Förhandling i 

Dansk Kvindesamfund 16:de Marts 1887. 

^f[?ijer er i denne Verden Strid og Uenig-
lltl hed om mange Ting,, ja, om de aller-

fleste, og der gives maasko kun en 
eneste Ting, som alle Mennesker uden Und-
tagelse er fuldt enige om. Men den har der 
ogsaa vseret Enighed om, saa lsengc der har 
vseret Mennesker til, og Enigheden vil vare, 
saa lsenge der er Mennesker paa Jorden. 
Dette ene Punkt, hvor Do og jeg m0des i 
Enighod baade ined Simon Sojlehelgen og 
med Alexander den store, baade med Zulu-
kafferen og Pariseron, ja, med alle Mennesker, 
hvor forskjellige fra os do end ellers kan 
vaere, det er, at vi vit vcere lykk elige. Hvor 
Tid, hvert Folk og hvert Menneske soger 
gansko vist Lykkcn paa sin Maade og giver 
den sit Navn, nogle kalder den 2Ere, andre 
Eigdom, og andre Kjserlighed, andre igjon 
Arbejde i Menneskehedens Tjenesto; nogle 
s0ger den her paa Jorden, andre i en Til-
vse reise efter denne; men livad vi saa kalder 
vor Stncben og vört, Maal, saa or dot dog 
det samme for os allo: Lykke. — Nu er dor 
Tider, hvor "denne Strseben har en onsartet 
Form, hvor et helt Folk eller mango Folk, 
stundom liele den civiliserede Verden, samler 
alt, hvad do mener, de trsenger til for at 
v aar o lykkelige, i et eneste Ord. Engang 
raabte alle: Gud vil det! og drog til dot hol
lige Land, en anden Gang lod Kaabet: Op-
lysning, Oplysning! fra Land til Land; 1111 i 
det sidste Aarhmidrede har Losenet hole vor 
Verdensdel over vseret Frihed og Lighed. 
Der har vist aldrig vseret noget Feltraab, som 
har samlet flore om sig end dotte, og (1er 
har vist aldrig vseret knyttet mere Haab til 
noget. 

Det samler ogsaa dem, som for kun paa 
anden Haand var med i den almene Strseben 

*) »Kvinden og Samfundet > 
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efter Lykke, det samler Kvinderne om sig. 
De sad hjemme, da Msendene- d rog paa Kors-
tog, dem tsenkte man ikko meget paa, da 
man raabte paa Oplysning — men Lighed 
og Frihed for allo Mennesker, det gjselder 
ogsaa dem. Og de har rejst sig — ikke alle, 
desvaerre, langt fra alle, men dog mange — 
"bg de har sagt: Ja, det er det, vi y il, Frihed 
og Lighed; vi vil v sere fri for alle Fordomme 
og Indskraenkuinger, der för har h se m m et os, 
og vi vil stilles lige med Mauden i alt, hvad 
der er nienneskeligt, vi vil staa ved hans 
Side i Familien, i Kommunen, i Staten, i 
Samfundslivet, vi vil staa lige for Loven, og 
vi vil have don samme Moral. Det er denne 
sidste Fordring: Lighed mellem Mand og 
Kvinde i scedelig Henseende, s om vi vil tale 
sammen om i Aften. 

Der er for Tiden Uliglied, det ved vi 
alle saa godt, at det her ikke behöver nser-
mere at paavises, men kun at nsevnes. Vi 
ved alle, at Samfundsbevidstheden hidtil har 
krsevet Kyskhed af den ugifte Kvinde og 
Troskab af don gifte, mens den samme Sam-
fundsbevidsthed hverken har krajvet Kysklied 
eller Troskab af Manden. Og vi har alle set 
de Misforhold og den Ulykke, som denne 
forskjellige Samfundslov for de to Kjon har 
fyrt til. Men vi har tillige set, at Samfunds
bevidstheden paa dette Punkt var i Fserd 
med at forandre sig; vi har set flore og flore faa 
Ojnene op for, at der var noget forkert ved 
denne Ulighed, og nu tilsidst liorer vi ogsaa 
paa dette Omraade Raabet: Lige Het for Mand 
og Kvinde. 

Lige Ket — ja, det er mange enige om. 
men hvordan? Lighed kan jo her naas ad 
to Veje: Kvinderne kan blive som Msend, og 
Msendene kan blive som Kvinder. Hvilken 
Lighed er det, vi onsker? 

Ja, her er Svaret forskjelligt, hor staar 
baade i Danmark, Norge og Sverige Mand mod 
Mand og Parti mod Parti, og nu or Striden saa-
stserk og Sindene saa opfyldto af den, at det er 
paa Tiden for os Kvinder at prove os selv og finde 
ud, hvad det er, vi trsenger til og hvad det er 
vi vil, og tale ud og sige det. Selv om det 
er pinligt for os at tale, saa er det dog endnn 
pinligere at tie stille og lade Mœndene alone 
—- eller saa godt som alene — forhandle 
0111 vor Natur og vore Drifter og vore Lsengs-
ler. Har vi end ingen Stemme, naar det 
gjselder vor Bys Anliggender eller Styrelsen 
af vort Land, saa liar vi dog baade Stemme 
og Myndighed, naar der er Taie oui at fast-

slaa en ny Opfattelse af vort Vsesen og dets 
indersto Träng og ny Former for vor Livs-
forolse. Og lad os bruge den Stemme og 
den Magt, vi har. Lad os sige: Del er sandt, 
og det er Lögn, det vil vi, og det vil vi 
ikke; det er for os Lykke og det Ulykke. 

Men for at kunne talo med nogen Myn
dighed maa vi ikke nöjes med Folelsesudbrud 
eller Dydsprsedi kener ; vi maa prove paa rolig 
at undersoge do forskjellige Lighedsfordringer, 
der stilles, veje, hvad der kan siges for og 
iinod dem, og slutte os til den ene eller den 
anden, ikke i Kraft af en uklar Sympati eller 
Antipati, men i Kraft af Grunde. 

Den ene Lighedsfordring lyder saadan: 
Kjonsdriften er uiniodstaaelig, ikke blot for 
blanden, men ogsaa for Kvinden. Hun har 
hidtil ikke vœret sig dette fuldt bevidst, har 
vseret hildet i Fordomme og systematisk 1'or-
kuet paa Kjonslivets Omraade. Dette bor 
forandres. 

Maa jeg minde Dem om nogle af de 
Udtalelser, som ligger (il Grund for min Gjen-
givelse af denne Fordring. 

Arne Garborg siger i Nyt Tidsskrift»*) 
i en Anmeldelse af »Constance Ring»; 

»Lfegor og andre sagkyndjgo siger, at Kvindor 
med svagt ndviklet Saoselighed forckommcr toinme-
lig hyppig.» Thi »Kvinderne opdragcs, som om de 
ikke var Kj0nsvaesener. Den Side af deres Natur 
s0ges ved allo Midler ündertrykt. Da dette gjen-
nenifores systematisk og Slsegt efter Slaîgt, bliver 
Resultatet for Here og (lore Kvindel'S Yedkoinmcndc, 
at Kjserlighedeus Nerve bliver lain.» Og derved 
bliver de »Oplasningselemer.tor i Samfundet, farlige 
og fiygtelige Aarsager til TJsaädelighed.» 

Og Georg Brandes uddrager i sin nok-
soin omtalte Anmeldelse af Arne Gar'org i 
»Tilskueren»**) folgende Tendens af ot Par 
af Strindbergs og Arne Garborgs Fortsellinger: 

»Lad os ildce i ndbilde os, at Drifterne lador sig 
undertrykke eller udrydde, udon at Menuesket bli
ver defekt og fordummet. Askesen, som den for 
0jeblikket eves af det store Flertal blandt do hojere 
Stcéndeis ugifte Kvinder, er en Ulykke, en natur-
stridig Ting, ot Offer, som mange Gange bringos on 
vserdilos Fordom. Diivtlivet or og bliver Jordbun-
den for Fantasiens og Skjouhedens Blomst, ikke 
mindre end for giftige og stinkende Vsexter. Kjobes 
aandeligo Fortrin stnndum for dyrt med et Offer af 
Renbed og Uskyld, saa kan don viikelige Renbed 
ikke mindre end den blot tilsyueladende ogsaa kjobes 
alt for dyrt, naar den medfoier ta^rende Savn og al 
Ooldhedens og de kvalte Laengslers Bornerthed:» 

Og E. B. siger i Politiken» for 15:de 

*) Nyt Tidskrift udg. af Sars og Skavlan 1S85, 
5. llaeftn. 

**) Januar 1885. 



Framåt. 313 

Dec. 1880 i Anledning af Henrik Pontoppi-
dans » Mi moser» : 

»Han (llonrik Pontoppidanl tvivlor, om det er 
nyttigt at gjöro Kvindorne til ydorst folsonime Mi
mosor, saa lrengo Mscndene or sr.a haardhéfendedo 
olier rettero, naar Naturen liar skabt Mœndeuo af 
saa skröbeligt Stof.» 

Samtidig udtales, at Kvinder, i alt Faid 
saa lienrivende Kvinder som de to i Mimosor, 
er skabt til at lyksaliggjoro — maaske flere 
Mtend. — Og da iEgtemanden i Mimosor 
»lyksaliggjor» ilere Kvinder end sin Hustru, 
og Hustruen derfor forlader ham, lader E. B. 
Digteren sparge; »Er der nogen Mening i 
dette»? og svarer selv: »Nej, naturligtvis er 
der ingen Mening deri.» 

Endelig skriver Socialdemokraten den 
5:te Februar dette Aar i Anledning af Arne 
Garborgs »Mannfolk». 

»Hvad har unge Miond mod Mauds Krav og 
Mauds Ket at vonto af den for Haanden vserondc 
Samfundsordning? Ja — naar de selvstrendig trso-
dor ud i Livot efter on Ungdom oftest tilbragt uudoi 
odolœggende Strid med opbidsondo Fantasier, saa 
staar kun disso Alternativer dom aabuo: at gifte 
sig — hvis do har Raad til at forsorge en Familjo, 
og hvor maugo har det? — o: at binde sig for Livs
tid til o t andet Mcnueske, at sadge sig som Bjendom, 
at slutto Koutrakt om Fölelser og Viljor, at. lscggo 
Politibaand paa en Naturmagt; — ellor at gründe 
et frit Forhold, o: et saakaldt utilladoligt, ot illegi
timt, som en danaet Kvindo i Keglon e r for bur.don 
og for baugo til at tarde îudgaa, og som en Kvindo 
af Folket manglor Forstaaelson af: hun er bunden 
paa sin Vis vaerro og dy boro end Damerne paa sin, 
tili hun betragter det endnu i do flesto TilfaJdo som 
et Fahl, som en Slags Prostitution; disso Omstren-
dighedor berever ogsaa det fri Foiiiold sin Skjönhed. 
Endelig er der den tredje og almindoligst fulgte 
Udvej ; de lose og flygtigo Fö rbindelser mod Allo-
mantlspiger, tilsyneladendo saa billig kjobto, men 
megot hyppig skiubnosvangort dyrekjobto — livad 
er det ikke for en slem Sygo, do medioinsko Stu
denter siddor og taler om paa Kaféen i sidsto Ka
pitel af »Mannfolk»? Men det er alligevel den, de 
flosto uuge Miond er nodte til at slaa ind paa — hellere 
hin Risiko end Afboldenhed, det er et i og for sig 
ganske naturligt Rœsonuoment. Meu do fölor det 
stygge og utilfredsstillonde i denne Levemaade — 
og det er denne Folelse, som hriuger en af Bogens 
Personer til et liiismodigt Ojohlik at udbryde: »Ja, 
vi er nogle Svin. Vi er Svin. Men hvad Satan 
skat vi gjore?» Nej — hvad skal de gjore? det er 
netop Sagen. 

Og videre hedder det, stadig 0111 Micn-
done i Garborgs Bog: 

Peres slemmo Skaebne er det affaldsagtige Kjous-
liv, hvortil don officielle Moral honviser dem, der 
endnu ikke ontou kan eller vil lade sig paatrykke 
TBgteskabsts livsvarigo Stempel — et Kjonsliv om-
tumlet melloin Prostitutionens og do saakaldto För
förelsers betalte og stfcrkt blandade Nydolsor, alt 
under lsengselsfulde lilikko til de virkelige Kvinder 
bag Konveniensens og Askesens onihyggeügo Bur-
tremmer. Men Prisen paa eu nf do Fugle er Gifter-

maalet — og derfor ender det i Regien ogsaa med, 
at man efter det bevicgodo Friluftsliv maa ssette sig 
pa;nt til Kotte paa JBgtopers Pind, den man trods 
adskillig Basken mod Vingerne ikko mere forlader. 

De vil se, at Lighedsfordringen, som 
den fremkommér i de Udtalelser, jeg lier har 
givet dem, begrundes paa dobbelt Maade: der 
soges Stötte for dens Berettigelse dels i Man
dons Natur og dels i Kvindens. Snart hedder 
det: Det er nodvendigt for Manden med hans 
uimodstaaelige sanseligo Drift, at Kvinderne 
— Kulturkvinderne — bliver mindre kyske, 
og snart: Det er n0d vend igt for Kvindernes 
Helbred og Aandskraft, at de opgiver deres 
Kyskhed, som kun er Unatur og Tvang. 

Lad os se lidt nsermere paa disse to 
Begründeter af den samme Fordring. 

Mandens Natur fordrer, at Kvindon bliver 
anderledes. — Det er en vanskelig Ting for 
det ene Kjon at tale om det andet Kjans 
Natur; men umuligt er det dog ikke. Maen-
dene taler vel ud fra deres Forstehaandskjend-
skab til Kvinder; vi Kvinder — i alt Faid 
de ugifte blandt os — stotter os nsermest 
til de Bekjendelser, vi har fra Maend, snart 
i Fortsellingens og Romanens, snart i Afhand-
lingens Form, og som stadig voxer i Tal. 
Jeg vil kun nsevne nogle enkelte: Strindbergs 
»Dygdens lön» og i det hele tagot Fortsellin-
gerno i »Giftas», baade I. og IL Del, Geijer-
stavis »Erik Grane» og Arne Garborgs »Mann
folk» — De vil selv kunne fortsaette Rsekken. 
Disse Bekjendelser fortœller os det samme, 
som vi horte forledon i Folketinget: Kjons-
driften er uimodstaaelig, Mœndene maa til-
fredsstille den i 011 tidlig Ålder; gifte sig 
kan eller vil de ikke, altsa er de hjemfaldne 
til lose Förbindelser; saadan er nu deres 
Natur. 

Vi kan nu ssette saa stort Sporgsmaals-
tegn, vi vil, ved dette Ord »Natur», og vi 
kan troste os saa godt, vi formaar med, at 
vi baade har hort og luest Bekjendelser af 
ganske det modsatte Indhold, én Ting staar 
dog fast: en hel Tids Litteratur har ikke som 
sit Hovedindhold én bestemt Side af Livet, 
én bestemt Klage, ja, jeg fristes til at sige 
ét -bestemt Skrig, uden at der iindes noget 
tilsvarende i Virkeliglieden. — Og det nytter 
ikke, at vi tier og trsekker paa Skuldrene — 
det har vi lange nok gjort; og det nytter 
heller ikke, at vi oplofter et Klageraab over 
Tidens Usœdelighed — den Kjendsgerning 
lader sig vistnok hverken tie eller klage bort., 
at enten det er Msendenes virkelige Natur 
eller oj, saa rorer der sig for Tiden et void-
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somt Driftliv hos mange af dem, saa voldsomt 
og saa us tyr] igt, at de uden videre Tanke 
for Folgerne kr se ver Kvinderne og hele Sam
fundsordenen omdannet, blot for a t denne ene 
Drift kan blive tilfredsstillet. 

Og far at faa en viss Ret til at ivserk-
ssette deres Revolution, paaberaaber de sig 
saa Kvindernes Natur og siger: Det e r nod-
vendigt for Kvindernes Helbred og Aandskraft, 
at de opgiver deres Kyskhed; den er kun 
Tvang og Unatur. 

Det er et vanskeligt Spörgsmaal, dette, 
livad der er Kvindernes egentlige Natur. 
Menneskenatur er jo nemlig ikke noget, der 
bliver til en Gang for alle og saa er fuld 
fserdigt, ude af Stand til at forandre og om-
danne sig; Menneskenatur er jo tvertimod en 
moget levende Ting med Mulighed til at for
me sig paa mangfoldige Maader og i hoj 
Grad afhsengig af Tid og Sted og mange 
andre Forhold. H vad er nu Kvindernes egent
lige Natur? Er det den, vi havde, da Men-
neskene först blev s ig bevidst som Mennesker? 
Er det den, de vilde Folkeslags Kvinder endnu 
har? Eller er det den, de danske Kvinder 
havde for tusindc Aar siden? Ja, jeg stiller 
Sporgsmaalet hen til Besvarelse. 

Nu indrommer imidlertid alle de Msend 
og de faa Kvinder, der har udtalt sig om 
Sagen, at Kulturkvindens Natur for Ojeblikket 
er mindre sanselig end Mandens, at hendes 
Drift i Regien er underordnet Folelses- og 
Förnuft- og Pligthensyn, som f. E. iEgte-
skabet. Hvem indestaar os nu for, at det 
Standpunkt, som Udviklingen aabenbart har 
fort os til, at det er uholdbart, at den Natur, 
som er Frugten af Aarhundreders Opdragelse, 
at den virkelig er Unatur? Ja, Bevisbyrden 
paahviler de Msend, der paastaar dette, — 
Mon ikke dog Beviset vil falde dem li dt van
skeligt? Unaturen skader Legeme og Sjsel, 
siger de; naar Drifterne undertrykkes, bliver 
Mennesket defekt og fordummet. Er nu de 
hojere Stsenders ugifte Kvinder defekte og 
fordummede? Med defekt maa vi vel forstaa 
syg, lidende af en eller anden legemlig Mangel. 
At der er megen Sygelighed i den yngre 
Slœgt, det ved vi alle; men er det vist, at 
den kommer af utilfredsstillet Kjonsdrift? Er 
der ikke mange andre Aarsager, man kan 
tilskrive. Sygeligheden, end netop denne ene? 
Og ser vi ikke det Fsenomen, at de unge 
Msend heller ikke er synderlig stserke, skjont 
de tilfredsstiller deres Drift? Mon det ikke 
er lovlig naivt at fore al Sygeligheden tilbage 

til en eneste Aarsag i Steden for til mange 
forskjellige, blandt andet til hele den Kjsede 
af Aarsager, som vi kan sammenfatte i den 
ene Betegneise: vor Tids opslidende Liv? Og 
mon egentlig den almindelige Sundhedstilstand 
blandt Kvinderne vilde blive bedre, hvis alle 
de Kvinder, der nu lever kysk, stiftede lose 
Förbindelser? Mon der ikke derved vilde 
komme mere og vserre Sygdom end nu? — 
Ja, jeg liaaber, at Lsegerne engang vil udtale 
sig om denne Sag; idetmindste indtil da har 
vi Lov til at staa vantro överför Paastanden 
om de ugifte Kvinders legemlige Forkrobling. 

Saa skulde de h oj ere Stsenders ugifte 
Kvinder tillige vscre »fordummede». Viser 
virkelig Erfaringen dette? Staar de gifte 
Kvinder virkelig saa meget b oj ere ond do 
ugifte i Intelligens? Ja, jeg venter paa Sva
ret. — 

Endvidere siger do Msend, der onsker 
Kvinderne anderledes, at »den virkelige Ren
hed ikke mindre end den blot tilsyneladende 
kan kjobes for dyrt, naar den med forer tse-
rende Savn og al Goldhedens og de kvalte 
Lsengslers Bornerthed». 

Er der nu saa mango »teerende Savn» 
og saa mange »kvalte Lsengsler» hos de ugifte 
Kvinder? Jeg kan ikke svare andet end: ja, 
det tror jeg; men jeg tror tillige, at de i 
Regien er af on nogen anden Axt, end Msen-
deno rigtig ved. Der er gaiiske vist hos de 
fleste Kvinder en stserk Träng til at elske 
og blive elsket-, en Lsengsel efter det og et 
Savn, naar det ikke sker. Men denne Träng 
og Lsengsel og Savn er, saa vidt jeg tror, 
mere sjselolig end legemlig, — jeg mener 
slet ikke, at der ikke ogsaa er en legemlig 
Träng, men den er sikkert hos de fleste det 
rent underordnode og hos mange noget gan-
ske ubevidst. Men livad der er de fleste helt 
bevidst, det or, at de gjerno vil eje et Men-
neske, som forstaar dem helt og som de for-
staar, og som gjor det lettere for dem at 
leve Livet. Og dragés de ved aandelig og 
sjselelig Sympati til en Mand — for ikke at 
bruge saa gammeldags et Ord som Kjserlig-
hed — saa onsker de ogsaa at tilliore ham, 
og saa er det naturligt for dem at tilliore 
ham baade med Sjsel og Legeme. Men livad 
der ikke er naturligt for dem, det er at til
hore snart én Mand og snart en anden, at 
give Legemet hen uden samtidig at give 
noget mere. Jeg tror altsaa, at Kvindernes 
»teerende Savn» »kvalte Lsengsler» vsesentlig 
er af sjselelig Art — den utilfredsstillede 
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Modertrang er vel ogsaa nsormest en sjselelig 
Lidelse. Men til Bod for et sjseleligt Savn 
at bvde os Tilfredsstillelsen af Kjonsdriften 
i lose Förbindelser, det er at give Stene for 
Bral. Og vi behöver slet ikke at tage imod 
disse Stene, for der er andet Brod til end 
det ene, som nian kalder Kjserlighed. Der 
er Arbejde. Jo mere Kvinderne opdrages til 
at arbejde for det daglige Brod og selv skabe 
sig et Hjem, og jo mere de kommer til at 
tage Del i det store Samfunds Liv, jo fterre 
og svagere vil vistnok Lsengslerne og Savnene 
blive, jo mere vil de blive begrsenset til en 
forholdsvis kort Tid i Kvindernes Liv, — selv 
om de ikke dor. — Og saa den utilfreds-
stillede Moderdrift, Kvindens Träng til at 
n se re og pleje og vserne om. Der er noget, 
som Spinoza kalder Folelsernes Omdannelse. 
Skulde ikke en Kvindes Moderfalelse kunne 
omdannes til a lin i adelig Menneskekjserlighed? 
Skulde den ikke kunne linde Tilfredsslillelse 
överför andre Born end dem, hun selv har 
fodt? Vi ser dog Exempler herpaa. Og mon 
der ikke, saa Isenge der er syge og ulykke-
lige og fattige til, skulde vsere Brug for de 
Folelser, som Moderkaldet sserlig har udviklet 
hos K vinden? 

De maa ikke misforstaa mig, jeg nnder-
kjender ikke Kjserlighedens Betydning; — jeg 
tror, at et livsvarigt Kjserlighedsforhold, et 
Jigteskab, er det lykkeligste og det sundeste, 
sjselelig og legemlig, baade for Ma;ad og 
Kvinder. Men jeg tror, der er andre Leve-
former, som er lykkelige og sunde, ond netop 
denne ene. 

Jeg ved godt, at der er adskillige Kvia
der i vore Dage, paa hvem det, jeg lier har 
sagt, ikke passer, Kvinder hos hvem Driften 
er stserk og hensynslos som hos Msendene, 
og for hvem den gjseldende Samfundsmoral 
er utaalelig. Jeg ta;åker ikke horved paa do 
stakkols Kvinder, som vi er vant til med et 
haardt Navn at kalde »faldne» — jeg tåler 
her, som i hele min Fremstilling kun 0111 
den saa ka I (i te »Kulturkvinde», Mellemklassens 
eller, om man vil, »de linje Staende rs» Kvin
der. Vi har nylig set en saadan Kvinde 
skildret i den lille svenske Fortselling »Pyrr-
hussejre», og Silvia Ben net taler ogsaa om 
Kvinder. der gaar til Grunde af utilfredsstillet 
Drift. Men dette staar for os andre ondnn 
som Undtagelsen, som det sorgelig abnorme, 
noget, vi nok kan have Forstaaelse af og 
Medlidenhed med, men som vi ikke kan ind-
rette Livet efter. 

Hvis Forholdene nu er saadan, som jeg 
har sogt at fremstille dem, hvis Sanseligheden 
kun er til Stede som et underordnet Moment 
i Kvindernes nuvcerende Natur — og det 
er vi alle en ige om — og hvis hverken aan-
delig og legemlig Forkrebling eller under-
gravende sanselige Lœngsler og Savn peger 
hen paa, at ubundent Kj0nsliv er Kvindernes 
egentlige Natur, er der saa nogen Grund til 
for Kvindernes egen Skyld at fremkalde en 
Förändring i denne Tingenes Tilstand? Vilde 
en saadan Förändring gjore Summen af Glsed e 
större og Summen af Smerte mindre blandt 
Kvinderne? Jeg tror det ikke. 

Er Msendene, som tilfredsstiller deres 
Drift, er de saa lykkelige? Lses Schopen
hauer, der priser sig lykkolig i sin Ålderdom 
over endelig at vsere bleven fri for Kj0ns-
driften, som han kalder en Art Vanvid; lses 
Strindberg, der vrider sig i Fortvivlelse over 
Maudens sanselige Af heengighed af Kvinden, 
lajs hans lille Fortselling» Mo t betalning», — 
og l»s Arne Gar borg; er det Lykke at 
va;ai mes saadan ved s ig selv, som hans Msend 
gj0r? — Nej, det er det ganske vist ikke; 
baade Strindberg og Schopenhauer og Arne 
Garborg fortseller hver paa sin Vis 0111 det 
Slaveliv, som den ustyrlige Kjonsdrift forer 
til. Lykkedes Revolutioneringen af Kvinder
nes Ssedelighedsbevidsthed, vilde Kvinderne 
sikkert i denne stserko Drift faa en Lidelse 
mere, ikke en mindre — det fortseller Msen
dene os selv. Men denne Lidelse vilde vist 
endda vaere ring e imod al den anden Smerte, 
der vilde folge med. En saadan Förändring 
som den omtalte kunde jo ikke foregaa med 
ét Slag, men lidt efter lidt; der vilde rime-
ligvis gaa Aarhundreder, inden den trsengte 
igjennem. Og mon ikke Kvinderne i disse 
Aarhundreder vilde komme til at lide Kvaler, 
som de aldrig f0r havde kjendt? Mon ikke 
den Modbydelighed og Selvforagt, de vilde 
fole ved at t i 111 tiro snart en og snart en an
den, de Misgreb, de vilde begaa, idet de kom 
til at knytte sig 11 ser til en eller anden af 
de Msend, de efterhanden tilhorte, og for 
hvem de kun var et Redskab, og den Sorg, 
der vilde mode dem i deres Forhold til Bor-
nene, som de eilten blev ene om at ernsere 
og opdrage eller maatte afgive til Staten trods 
deres megot omtalte Moderkjserliglied, mon 
ikke alt dette vilde gjoro Verden til et Hel-
vede for dem? — Og da Kvinderne i S t0rste-
delen af den civiliserede Verden er i Flertal, 
maa Sporgsmaalet oin, hvorvidt Suromen af 
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Lykke vilde foi'0ges, naar Kvinderne blev som 
Maend, besvares med nej. 

Yi l;an nu kun sporge: Vilde Maendene 
blive lykkeligere, naar Kvinderne blev som 
de? Ja, Svaret maa blive forskjelligt efter 
vor forskjellige Opfattelse af livad Lykke er. 
Hvis den hojeste Lykke virkelig er at tilfreds-
stille do legemligo Drifter og l'orst og frem-
mest den, der er kaldet Livets »Centraldrift», 
Kjonsdriften, saa vilde det ganske vist vaere 
et Gode for Maendene uden Baand og Skran-
lcer, enten disse nu var Samfundsfordommo 
eller kvindelig Kyskhed eller iEgteskabslofter, 
at kunne give sig hen til deres Drift. Men 
hvis det er sandt, livad mange af os mener, 
at de, der lsjender baade sanselige og aande-
lige Glaeder foretraekker de sidste, hvis aande-
lige Glaeder skaber den hojeste Lykke, saa 
vilde det vaere en stor Uret, vi gjorde imod 
Mœndene, hvis vi for 0jeblikket fulgte deres 
Baad og blev som de — rent bortset fra, om 
vi kunde og bürde bringe et saadant Offer. 

Saa meget större Uret vilde det vaere, 
som der vist er meget, der taler for, at det 
ustyrlige Driftliv, som for Tiden er oppe hos 
mange af vore nordiske Maend, ikke er gan
ske naturligt for dem, men frembragt paa 
kunstig Maade, bl. a. vel nok ved Paavirk-
ning fra fransk Litteratur. Gjorde vi nu 
Bevaegelsen med, lod Mœndene dragé os med 
ind i voldsom, ustyrlig Sanselighed, mon vi 
saa ikke forvandlede det, der muligvis kun 
er en flygtig Bevaegelse, til noget,- der satte 
faste Spor i Slaegten? H vad for en Slaegt 
mon der da vilde fremstaa? Mon en, der 
var skikket til Livet, til Arbejdot for det 
daglige Br0d og til Samfundsarbejdet? Og 
livordan vilde Samfundet komme til at se ud, 
om Familien blev opheevet — og at dette 
maatte blive Felgen af Kjönsdriftens ubundne 
Tilfredsstillelse kan vel ingen tvivle om. 
Mon ikke alt dette vilde vœre et besternt 
Tilbageskridt i Kultur, en afgjort Forminskelse 
af Lykken i Verden? — Fra det Standpunkt, 
som do fleste Kvinder endnu indtager, svares 
der vistnok: jo, det vilde det vaere. 

Men det er ikke Kvinder alene, som 
siger og mener dette. Imod den Ligheds-
fordring, der vil, at K vinden skal blive Man-
den lig, staar der en anden, fremsat ikke af 
Kvinder alene, men ogsaa af M send, og den 
siger: Kjonsdriften er hverken hos Manden 
eller hos Kvindeu uimodstaaelig. Den kan 
og bor, som enliver anden Drift, staa under 
Fornuftens og Viljens Herredömme. Ilidtil 

liar Samfundsbevidstheden fordret dette af 
Kvinden og ikke af Manden; dette maa for
andres, Manden maa blive som Kvinden. Og 
hvorfor maa han det? Ja, Svaret lyder for-
skjellig, men siger dog det samme. »Fordi 
Kjaerligheden mellom én Maud og én Kvinde 
liidtil har fort Menneskehedens Bevsegelse 
fremad» siger Björnson;*) fordi, oui vi slap-
pcde, i Steden for at skaerpe Fordringerne, 
Kjaerligheden maatte »afsvaeklce, livad vi dog 
har naaet af Karaktér i stigonde Saedeligheds-
fölelse og Ansvar for Slaegten». Fordi Sorgen 
ellers vilde blive »endnu langt större og me
get mere vidtraakkende end nu», siger For-
fatteren til »Forholdet mellem Mand og Kvin
de». Kort sagt, der brugcs samme Begrundelse 
af denne som af don anden Lighedsfordring : 
Menneskene vil blive lykkeligere, om den 
gjennemfores. Er dette nu sandsynligt? — 
Ja, lad os höre, hvordan de Forfattere, vi her 
har naevnt, uaermere forklaror os, hvorfor de 
mener, at Lykken i Verden vil föreges, om 
Mœndene blev Kvinderne lig. Do sporger 
os, om vi anser Dyrenes og de vildes Stand
punkt for lykkeligt. Dyrene tilfredsstiller 
jo deres Drift blindt lien, og mange vilde 
Folkeslag staar paa omtrent samme Standpunkt, 
Msend og Kvinder lever i Flaeng med liin-
anden, det eneste Forhold imellem dem or 
det, som bestemmes af Ojeblikkets Lyst. Fra 
dette Standpunkt, de vilde Folks, er vi gaaet 
ud og liar gjennemlobet en lang Udvikling, 
indtil vi har naaet vort nuvaerende Stade, 
hvor Driften slet ikke er kvalt, men livor 
den er bleven et Moment i den meget sam-
mensatte Folelse, som vi kalder Kjserlighed. 
Nu er der den Kjendsgerning, at mango iblandt 
os, isaer Maend, i alt livad der vedrorer Kjons-
forholdet endnu staar de vildes Standpunkt 
naer, men er det en Grund for os andre til 
ogsaa at blive vilde? Soger vi ollers tilbage 
til Naturtilstanden? Befragter vi ellers Drif-
ternes Herredomme over Felelser og Förnuft 
som noget onskeligt? Gjör vi det ikke paa 
andre Omraader, hvorfor skal vi da gjore det 
paa dette ene Stod? — Hvis vi virkelig tror 
paa, at der i Mennesket har fundet en Ud
vikling Stod fra on lavcre til on liojere Na
tur, og at Lykken or stegen med denne Ud
vikling, saa kan vi heller ikke tvivle om, 
livad der vilde bringe mest Lykke: Tilbage-
venden til Naturtilstanden eller fortsat Frem-
skridt i det Spor, mange af os allerede er 

*) Norsk Dagblad 10 Nov. 1886 (Nr. 396). 
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i ude paa. Men for at Slsegten kan gaa frem 
i dette Spor, inaa Msendene folge Kvindcrne 
efter; tili paa dette Punkt er Kvinderne naaet 
videst. 

De ved, at den, som stserkest liar lisev-
det dette Krav til Msendene, er Björn son. 
De kjsender alle »En Handske» og »De t llager», 
»En Handske», der stiller det ideale Krav i 
al dets Skarplied og »Det flager», der giver 
et Fingorpeg om Vejen til at leere at forstaa 
og opfylde dette Krav. 

»Men», sporger man nu, »or det muligt 
for Msendene at opfylde den Lighedsfordring, 
som lier stilles til dein? Strider det ikke 
mod dercs Natur at kue Kjonslivet? > Ja, 
denne Paastand om, at det er en Nodvendig-
lied for Mandon ubuudent og hensynslost at 
tilfredsstille sin Drift, den or gjentagen saa 
ofte, at den for mange er bleven en Tros-
s se tu ing. Men den gjendrives ogsaa, skjont 
ikke saa ofte, som den vistnok kunde og 
bürde gjendrives. "Vi horte den bli ve gjen-
dreven förleden i Folketinget, og en af Msen
dene i Arne, Garborgs tit nsevnte Bog — 
Niels Buggo — fortseller, til de andre Msends 
stor Forbavselse, at lian har levet et rent 
Liv — ganske vist med alvorlig Kamp — 
men denne Kamp har gjort ham til Mand. 
— Der er altsaa Maend, som siger os, at det 
nok or svsert at Inj le Driften, men ikke umu-
ligt, og disse Maend taler af Erfaring lige 
saa vel som do andre. — Og der er meget, 
som for vor Tanke stotter netop disse Msends 
Erfaring, — blot det, at der gives rene ugifte 
Msend, or jo et Bevis paa, at Kyskhed or 
mulig. Og vi ser, at Mandon paa mange 
andre Punkter liar udviklet sig fra den vildes 
Standpunkt til Kulturmenneskots — hvorfor 
skulde han da blive i Yildhedstilstanden paa 
ot eneste Omraade? Har ikke Kvinden gjen-
nemgaaet en liguende Udvikling som den, vi 
nu on sker af Mauden? 

Umulig er en Förändring af Mandons 
nuvserende Natur vistnok ikke. 

Og naar vi tsenker os den Tilstand, som 
vildo indtrsede, hvis en saadan Förändring 
virkelig fandt Stod, livis Flertallet af Msen
dene blev kyske og trofaste — naar vi tsen
ker os et Samfund, livor den sansoligo Drift 
kun fandtes i Förbindelse med Kjserlighed, 
hvor Msend og Kvinder levede i rene, lykke-
lige ^Egteskaber og hjälp hinanden i Livets 
Arbejde, ot Samfund, hvor Förförelse, Voldtsegt, 
Prostitution og al den Elendiglied, som folger 
denned, nseppe kjendtes uden af Navn, hvor 

der ingen stakkels hjemlose Born var — tsen
ker vi os dette, da siger vist de fleste af os: 
Det er Lykke. 

At en saadan Tilstand nseppe vil ind
trsede i sin Fuldkommenhed i en overskuelig 
Fremtid; er sikkert nok. Der vil lsenge, 
1 senge blive ved at vsere mango Msend og 
Kvinder, som forer et ubundent Kjonsliv: men 
der er stor Forskjel paa, om et saadant Liv 
er Undtagelsen og forer en skjult, frygtsom 
Tilvserelse, eller om det bliver den store 
Msengdes aabenbare, af Samfundsmoralen bil-
ligedo Leveform. Det er dette, som tilstrsebes. 
Jeg ved god t, at denne Strteben sker i Ssede-
lighodens Navn, og jeg tror ogsaa, at adskil-
lige af dem, som vil omdanne vor Bevidsthed 
paa dette Omraade, er alvorlige Mennesker, 
som mener at virke for en god Sag. 

Hvem der nu har Ret, disse, der vil 
Revolution, eller de andre, der vil Reform, 
det er det, vi lier i Afton skulde prove paa 
at faa lidt Klarhed over. 

De liar nu hort min Mening om Sagen ; 
nu Isenges jeg efter at hore Deres, efter at 
faa at vide, livad De i dette Sporgsmaal 
mener er Sandhed og Lögn, og efter at lsere 
at kjende den Vej, De vil slaa ind paa, for 
paa dette Omraade at naa det, vi allo er 
euige om at strsebe öfter: Lykken. 

Elisabeth Grundtvig. 

Ett f rägtecken. 

enligt en notis i »Framåt» (n:r 18) 
har en kvinna i ett i »Norsk Kvin -
deforening» hållet föredrag fram

fört det påstående, att kristendomen är 
motståndare till personlig frihet. Notisen 
afslutas med ett frågetecken, och de tta får 
väl tydas som en uppmaning till ordskifte 
om det gjörda påståendet. 

Ehuru jag ej tror på gagnet af reli
giösa dispyter och aldrig bvarken munt
ligt eller skriftligt deltager i sådana, gif-
ves dock tillfällen i lifvet, då hvarje all
varlig kristen manas att aflägga ett vitt
nesbörd om sin, på tro och erfarenhet 
grundade, åsigt om lifvet. 

Hvad är frihet, frihet för person, som 
för hela folk? Är d et tillåtelsen att straff
löst få öfverlemna sig med själ och kropp 
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åt hvarje stundens hugskott, åt hvarje 
sinlig retelse, åt hvarje begär, för att som 
enskild menniska sluta som en viljelös 
slaf under sina egna lidelser och som 
medborgare arbeta på en samhällsordning 
— eller snarare oordning — som till sin 
oundvikliga konsekvens har allas krig 
mot alla? Eller består den menskliga 
friheten i en frivillig tuktan af begären, 
af herradöme öfver våra djuriska drifter 
samt i en viljeriktning, som gladt böjer 
sig in under den absolut goda vilja, hvil-
ken hvarje menniska, som ej rent förka
stat begreppet om en skapare, erkänner 
som den styrande kraften i verldsaltet? 

I en fråga som denna måste man 
ju blott vända sig till dem, hvilka ej rent 
af förneka Guds tillvaro, ty de, som mena 
tron härpå vara en »öfvervunnen stånd
punkt», ha afbrutit den brygga, hvilken 
allena gör det möjligt att med dem komma 
i förhandling om andliga ting. Jag vill der-
för här förutsätta, att jag talar till l äsare, 
hvilka så att säga till förmån för guds
begreppet och den personliga friheten mena 
sig böra betrakta kristendomen som ett 
ok eller en boja. 

För den med historiens gång något 
förtrogne bchöfver det ej bevisas," att det 
just är på kristendomens lära om allmän 
menniskorätt och personlig frihet det nyare 
samhället blifvit grundlagdt; det är ur 
denna jordmån en sedlig ordning vuxit 
sig stark ; det är för denna makt de gamla 
staterna med dess slafvar och kastväsen 
en efter en måste falla eller böja sig för 
»humanitetens» lagar. 

Och med hvilka skäl kräfver väl 
kvinnan nu sin andel af den allmänna 
menniskorätten, rättigheten att fullt råda 
öfver sin person, sitt ärfda gods och sin 
arbetsförtjenst, om ej just på grund af 
kristendomens frigörande kulturarbete ge
nom århundradenas lopp? Med hvilken 
rätt kräfver hon att få alla sina anlag och 
gåfvor utvecklade, så att hon som men
niska och medborgarinna kan med full
ständig personlig, frihet egna sig åt det 
arbete och kall, som bäst lämpar sig 
för hvarje individs särskilda egendomlig
heter — på hvilken grund kräfver hon 
allt detta, om ej på den kristna frihetens 
grundval? 

Utan allmän mensklig och medbor
gerlig frihet kan ju ingen personlig frihet 

finnas, och hur skulle det då vara möj
ligt, att samma religion, som med sin fria 
lifsåskådning brutit ned slafveriet, skulle 
vara en fiende till personlig frihet? Så
dant låter lika litet tänka sig, som ett 
fritt samhälle med en befolkning af idel 
slafvar. 

Personer, som ej sjelfve stå i när
mare förhållande till kristendomen, begå 
ofta det felet att förvexla det grundlags-
enliga i Kristi andliga verldsrike med de 
missbruk och öfvergrepp, som blifvit be
gångna af statskyrkor, af hersklystna eller 
fanatiska sekter eller af enskilda namn-
kristna. Kristendomen ålägger ej sina be-
kännare annat tvång än det, som är 
nödvändigt för att harmoniskt utveckla 
menniskan till en fri, sedlig varelse. Der 
finnes ej något område i andens eller det 
materielas verld, öfver hvilket en kristen ej 
får tänka fritt. Lika litet som det kan 
falla en upplyst menniska in att kalla ett 
folk trälbundet, af den orsak att samhäl
let har borgerliga lagar, lika litet kan man 
kalla en kristen ofri derför, att han, af 
kärlek till allt, som är sant, rätt och godt, 
lyder Guds vilja och låter sig upplysas af 
Hans ande. Tron är ju blott en inre viss
het om andliga ting, och denna visshet, långt 
ifrån att göra menniskan slafvisk och karak-
terslös, ingifver henne mod att säga sitt 
nej eller ja, sanningen till ära, om så än 
»hela den tongifvande verlden» hyllade 
lögnen och villfarelsen. 

Kristendomen bjuder ju, att dess be-
kännare skola offra allt för det, de erkän
na som sanning. Och för att kunna göra 
detta måste man sannerligen vara en i 
ordets fulla bemärkelse friboren person
lighet. Mången föreställer sig den ur
sprungliga kristendomen som motståndare 
till konst och vetenskap samt menar, alt 
de kristne måste vara trälbundna under 
en förstenad bokstafstro, hindrande fri 
forskning och konstens utveckling; men 
denna uppfattning af den ursprungliga 
kristendomen visar blott, att man förvex-
lar den med statskyrkornas eller med 
trångsynta sekters föreskrifter. 

Den äkta vetenskapen är ett ljus, 
som förer menniskan närmare Skaparen 
genom att blad efter blad för henne upp
låta skapelsens underbara bok; den kristne 
nyser ingen fruktan för att der få läsa 
något, som står i strid med mennisko-
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hjertats tro och hopp. Men vetenskapens 
sköra vattcnskott, dess lösa förmodan
den och skenbara upptäckter, hvilka strida 
emot en förnuftig och sedlig verldsord-
ning, dem har hon mod att tillbakavisa 
till deras rätta plats bland lifvets många 
gyckelbilder, på det de ej må vanställa 
de sanningar, som äro frukter af en all
varlig vetenskaplig forskning. 

Kristendomen är ej heller någon bil-
derskygg judendom från fariseernas dagar; 
en kristen vet. att han har frihet i allt, 
men han vet också, att allt är ej honom 
lika nyttigt. Med öga, öra och hjerta 
öppnadt för det verkligt sköna och ädla 
i konstens skapelser, visar en kriste n från 
sig allt lågt, sinligt och orent, vare sig 
det bj udos som penselns, pennans eller 
mejselns alster, och han har mod att be
gagna sin personliga frihet att skilja sig 
från den stora skara, som beundrar allt, 
blott emedan det är modernt. 

Det tinnes ett område, på hvilket kri
stendomens motståndare med förkärlek 
peka, när de söka bevisa, att en kristen 
lifsåskådning är oförenlig med personlig 
frihet: n em ligen äktenskapet och sedlig
hetsbudet. Men äktenskapet är ju en rent 
mensklig instiftelse, som har sin grund i 
menniskohjertats djupa kraf på kärlek till 
en enda, makan, och dcrför är äktenska
pet tillika ett förverkligande af gudstan
ken i menniskolifvet. 

Äktenskapet, liksom krafvet på sed
lighet, fans till före kristendomen, fastän 
denna upptog dem båda och erkände 
dem som grundlagsbud i Kristi and
liga verldsrike. Det är ej kristendo
men, som skapat de abnorma samhälls
förhållanden, hvilka hindra unyc män att 
ingå äktenskap, ty kristendomen förutsät
ter arbetsamhet, måttlighet, förnöjsamhet, 
med få ord sådana menskliga egenskaper, 
som just äro egnade att grundlägga hem, 
medan ännu ungdomens rosiga vår hvilar 
öfver lifvet. Det är just tidens brist på 
en verkligt kristligt sinnad ungdom, som 
kommer äktenskapens antal att minskas 
och de lagliga förbindelserna att uppskju
tas, tills mannen knappt är mera än en 
ruin af en menniska. När kristendomens 
idé verkligen får [ magt med mennisko-
hjertat, då får menniskan äfven kraft att 
begagna sin personliga' frihet till att bryta 
med de många sedvänjor, hvilka ett flärd-

fullt sällskapslif ålägger, och mod att in
rätta sitt hemlif i enlighet med sina verk
liga tillgångar. 

Sedlighetskrafvet i menniskans själ 
är likaledes äldre än kristendomen, men 
det är denna, som återväckt det ur århun
dradens djupa dvala och lärt menniskan, 
att hon, för att vara andligt fri, måste 
vara herre öfver sina drifter, så ej dessa 
bli till en förtärande brand, som föröder 
henne sjelft och äfven drager kval och 
olycka öfver andra. 

Kristendomen håller äktenskapet he
ligt äfven derför, att det är den enda 
tänkbara grundval för ett verkligt fritt 
samhällsskick. Den kristne, som fått ögat 
öppnadt för så väl menniskolifvets skif
tande företeelser, som för sitt eget hjer-
tas skröpligheter, söker ej i nya föremål 
en ständig förnyelse af något, som de tank
lösa kalla kärlek, men som endast är en 
förklädnad af rå sinlighet. 

Sedt från kristendomens synpunkt äro 
äktenskapsskilnader, som ej hafva sin or
sak i äktenskapsbrott, långt ifrån att vara 
yttring af personlig frihet, ett bevis på 
fångenskap anlingen under sina egna otyg
lade lidelser, eller i en för tillfället rådan
de tankegång eller ock i bådadera. Kristna 
makar veta, att lifvet ej kan vara en enda 
solskensdag; de förstå, att personlig frihet 
ej är det samma som nyckfullt sjelfsvåld 
och oförnuftigt trots. Den äkta och sanna 
menniskokärleken bjuda dem båda att 
frivilligt böja sina viljor s amman; de er
känna något, som heter ömsesidig uppfo
stran emellan makar, så väl som emellan 
föräldrar och barn. 

Och hvad slutligen angår det flerstä
des framförda påståendet, att kristendo
men är fiendtlig mot kvinnans sträfvan 
efter personlig frihet och likställighet, så 
är ett dylikt påstående en orimlighet, som 
blott bristen på närmare bekantskap med 
kristendomens ande kan aftoda. Hvad 
var kvinnan före kristendomens dagar? 
Historien ger tydliga svar på den frågan. 
Hvad är hon i det samhälle, som oaktadt 
alla sina skuggsidor — lemningar från 
den gamla hedniska surdegen — dock i 
hufvudsak hvilar på kristendomens sede
lära? Hvilka motarbet a kvinnans sträfvan 
efter^allmänt menskliga rättigheter: kri
stendomens vänner eller dess hänsynslöse 
smädare? 
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Men det finnes också en falsk rikt
ning inom denna sträfvan, och till denna 
Uro kristne män såväl som kristna kvin
nor afgjorda motståndare, emedan en så
dan sträfvan i sina konsekvenser strider 
emot naturens och sedlighetens lagar. 
Naturen har gifvit kvinnan moderskapet; 
inga reformer förmå att öfverflytta detta 
på mannen. Härmed är makans och mo
derns personliga frihet begränsad, men 
äfven helgad och förklarad genom moders
kärleken, som binder henne vid hemmet. 
Derför är hvarjc tal — voro det än så 
skenbart snillrikt — om kvinnans lössli
tande från man och barn för att ute i 
verlden finna sig sjelf och vinna person
lig frihet ett fåviskt tal, ty menniskan är 
nu en gång så danad, att det är i hem
met, som hon kan och måste återfinna 
sig sjelf. 

Ännu återstår blott att med ett par 
ord omnämna den allra modernaste for
men af personlig frihet, och som kristen
domen med alla krafter motarbetar: fri
heten att beröfva sig lifvet, när detta ej 
längre behagar en. Ja, till d enna person
liga frihet är kristendomen en afgjord mot
ståndare, och dess arbete i samhället går 
ständigt ut på att väcka allmän mennisko-
kärlek, så att hela menniskoslägtet må 
känna sig- som barn af samme Fader och 
sträfvande mot samma mål. 

Detta mål är en allt mer och mer 
fullkomlig utveckling af de goda krafterna 
hos hvarje individ och en dermed föl
jande lifsglädje, viljestyrka och personlig 
sjelfständighet, förenade med en allmän 
frivillig lydnad för de lagar, som i den 
andliga frihetens intresse bjuda förnuftig 
tukt öfver lidelserna och begären. 

Detta är mitt enkla personliga svar 
på den indirekt framstälda frågan, och 
hvilka inkast, som än må göras deremot, 
kommer jag ej att inlåta mig- p å någon 
polemik i ämnet. 

Eva Wigstrom (Ave). 

Hels ingforsbref  
Var lektyr. 

Sällan har väl en bok väckt så all
mänt uppseende och rönt så lillig 
efterfrågan som den för några veckor 

sedan pä G. W. Edlunds förlag utkomna 
»skildringen ur hufvudstadslifvet» — Hei
sing fors-Monaco. Ryktet hade föregått 
don och vetat berätta, alt denna bok 
skulle innehålla en den mest pikanta 
skildring af de personer och händelser, 
som närmast anknyta sig till det ryktbar 
vordna Wickströmska balansmålet. Följ
den blef, att så snart denna nyhet blef 
tillgänglig i bokhandeln, hola upplagan, 
1,500 ex. stark, redan inom do första 
dagarne blof i det närmaste utsåld och 
en ny genast lades under pressen för 
landsortens räkning. 

Läsaren blir ej heller bedragen i sin 
väntan att här igenkänna åtskilliga all
männare bekanta personligheter ur Hel
singfors' societet, — och äro dessa må
lade, så att säga, »med porträttlikhet» 
och sålunda lätt igenkänliga. 

Förf. börjar med att i rätt flytande 
och ledig stil skildra en herrbjudning hos 
häradshöfding Storm, der efterhand hela 
spelsällskapet samlas —- på »en enkel 
sexa med ett parti whist» såsom den 
skriftliga inbjudningen, till undanrödjande 
af alla misstankar, lydde. Samtliga gä
sterna tillhöra Helsingfors' fina verld — 
mod undantag af en viss fabrikör Frisk 
»med otrefliga, råa och simpla drag samt 
allt annat än fina maner.» Värdinnan 
vårdar sig knappt om att besvara hans 
klumpiga bugning med en kort nick samt 
vänder sig till sin man med en hviskande 
förebråelse för det han bjudit »denna 
obildade moimiska, som kommit sig upp 
från intet med spel samt, efter hvad det 
säges, köpt sitt nya stenhus för pengar, 
vunna på hasardspel.» — Herrarne slå 
sig ner — den rike bruksdisponenten Ar
nold, don unge elegante häradshöfding 
Möller, don illiterade general Brand, som 
»ej öppnat en bok alltsedan Krimkriget», 
enligt livad han sjelf under samtalets gång 
upplyser, löjtnant Grondai m. fl. Men 
konversationen vill oj komma riktigt i 
gång, — gästerna synas förströdda och 
oroliga — ända tills värden kominer och 
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utdelar några blad ur don kända boken 
med femtiotvå pagina. Genast resa sig 
alla och följa lionoin in i lians rum, der 
spelbord äro stälda i ordning; man slår 
sig ner och begynner aftonens arbete. 
Stämningen är nu en helt annan, alla synas ' 
lifvade och spelet fortgår långt in på mor
gonen, sedan supén är undangjord och 
värdinnan dragit sig tillbaka. Man spelar 
först om- små summor — fem och tio 
marks sedlar — men snart börja insat
serna stiga; småningom börja femtio och 
hundra marks sedlar bli synliga — och 
ofta sättas tusental ut på ett kort. Storm 
förlorar tvåtusenfemhundra och äfven 
Möller har ständig otur. Man öfverens-
kommer att åter nästa afton träffas i en 
restaurationslokal för att spela ett re-
vancheparti. 

I nästa kapitel framställes Möllers 
fästmö, Olga Berggren, den unga ritlä-
rarinnan, »som sitter uppe långt in på 
nätterna och arbetar och sträfvar för det 
blifvande gemensamma hemmet, till hv ars 
trefnad och välstånd hon äfven med sin 
llit och omtänksamhet vill bidraga. Hon 
är föräldralös och har sedan barndomen 
varit hos fremmande menniskor, derför 
längtar hon så mycket efter att en gång 
få ett egot hem. Hon ser med förvå
ning, att det långt in på nätterna brin
ner ljus i fönstren till en midtemot be
lägen restaurationslokal, och hon undrar 
öfver, hur menniskor kunna sitta uppe på 
värdshus så länge. 

Del är sällskapet från föregående af
ton, som sitta der och spelar kort. Så
lunda fortgår det flere kvällar å rad. 
Möller förlorar ständigt och nödgas slut
ligen anlita en procentare, som mot sex
tio procents ränta lemnar honom pennin
gar. Men lians spelskulder ökas ständigt 
och han blir allt mer indragen i procen
tarnes nät, samt nödgas slutligen skrifva 
till sin gamle far och begära hjelp. Fa-
dren svarar mildt förebrående; — pen
ningarne skulle han skaffa — tjugufem-
t lisen mark. Ledsammast var det med 
systrarna; han kunde ej nu mer tänka 
på att låta dem komma in till hufvud-
staden för att utbilda sig i musik, då han 
nu nödgades taga låji på egendomen. 
Men det kunde ju inte hjelpas; han hop
pades att sonen nu skulle bättra sig och 
ej spela mer. 

En sten föll från Möllers bröst; nu 
kände han sig äfven ega mod att skrifva 
och yppa allt för sin fästmö, — säga 
henne, att han, under de tider hon trott 
honom upptagen af strängt arbete, spelat 
och slösat bort en hel förmögenhet — 
men att han nu skulle bli en annan men-
niska. Kunde hon väl förlåta honom och 
tro hans löfte att ej spela mer? 

Fästmöns svar lydde, — att hon för
lät honom. Han var ju hennes allt i 
verlden, — hur skulle hon väl kunna 
svika honom för så litet. Och hon visste 
ju, att han älskade henne. Denna viss
het var henne nog — jemte hans löfte 
att ej spela mer. 

Slutet af berättelsen omtalar, huru
som lniradshöfding Storm, som fått en 
till fabrikör Frisk utstäld vexel helt ovän-
tadt uppsagd till betalning, blir tvungen 
att göra konkurs; — samt huru Möller, 
som af läkare blifvit tillrådd att för sin 
bröstsjukdom tillbringa våren under ett 
sydligare luftstreck, reser söderut, — till 
Nizza samt slutligen hamnar — i Monaco. 
Här blir han på nytt gripen af spelfebern; 
han spelar, spelar oupphörligt, i hopp att 
en gång återvinna det förlorade — och 
slutligen är han en dag spårlöst för
svunnen. 

Sådant är slutet, af »Helsingfors-Mö-
naco.» Liksom för att fullständiga det
samma, är å bokens titclvignctt anbragt 
en hand, hållande en afskjuten pistol — 
synlig nedanom ett sällskap ifrigt spe
lande damer och herrar — tydligen i 
Monaco; — och torde delta syfta på en 
förmodad sorglig tilldragelse. 

En annan, äfvenledes ganska intres
sant boknyhet är den ett par veckor sed-
nare utkomna »Statsrådet.» I denna be
rättelse skildras det så allmänna moderna 
lycksökeriet inom våra embetsverk. Stats
rådet von Sabel, som under åratal vistats 
i Ryssland, har nu flyttat tillbaka till 
Helsingfors samt spekulerar här på er
hållande af chefsposten vid ett embets
verk, af hvars förvaltning han ej begriper 
det minsta. Trots flere medsökande med 
otvifvelaktigt större förtjenster och mer 
berättigade till platsens erhållande, lyckas 
han vinna sitt mål, genom sin inställsam
het hos höga vederbörande samt isynner
het genom sin slughet att låtsa ett syn
nerligen varmt intresse för de finska sträf-
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vandena. Han gör jemte sin familj täta 
besök på finska teatern och vinner deri-
genom de derstädes tongifvandes bevågen
het; — han prenumererar på den finska 
tidningen »Uusi Suometar» ehuru ingen i 
familjen förstår ett ord finska. Då hans 
fru förvånad frågar »hvem i herrans 
namn skall läsa den der?» svarar han 
med ett diplomatiskt leende: »det är inte 
meningen att den skall läsas, utan den 
skall ligga fram på bordet, så man ser 
att vi hålla den, förstår du!» 

Huru det tillgår vid en del af våra 
embetsverk, får man i det följande er
fara, då statsrådet orienterar sig der
städes. I alla rum finner han den 
bästa ordning rådande, allt är trefligt, 
prydligt och inbjudande — men ingen 
menniska synes till, ehuru klockan redan 
är half ett och verket öppnas elfva. Slut
ligen upptäcker han en vaktmästare, som 
i allsköns lugn sitter och läser en tidning, 
samt erhåller af honom den upplysning, 
att herrarne ej bruka komma upp förrän 
klockan ett, — ty »vi ha så litet arbete 
här.» Genom en dörr, som står på glänt, 
varsnar statsrådet då tvenne fruntimmer, 
ifrigt sysselsatta vid en pulpet. Hvilka 
äro då de der? frågar han vaktmästaren. 
— Jo, de äro renskrifverskor, upplyser 
denne, de komma alltid på slaget, ty de 
lia så mycket arbete, att de knappt 
hinna med det. Herrarna äro nog så 
sluga, att de låta dem göra allt. 

Statsrådet von Sabel får af den af-
gående chefen den glada underrättelsen, 
att chefsposten just ej medför synnerligen 
strängt arbete. Sekretern sätter upp alla 
handlingar, och chefen skrifver under; 
det är alltsamman. Full af förtjusning 
utropar han: Nå, då är det ju alldeles 
som hos oss i Ryssland! 

Äfven de i denna berättelse uppträ
dande personerna äro delvis tagna ur 
verkligheten, och utgör boken för öfrigt 
en rätt bra teckning i allmänna drag af 
lifvet i hufvudstaden -—- 0111 ock ej skrit-
ven med samma talang som » Helsingfors-
Monaco.» 

Karmides. 

När och Fjärran. 
Ett tal af Hjalmar Branting, 
svenska »Social-Demokratens» u tgifvare. 

Talot, hallet å »Social-Domokratiska Förbundets» 
tredje årsfest d. 17 sept., lyder som följer: 

Mina damer och herra: : 
Att tala om det gamla och nya samhället skulle 

egentligen innebära att först ge en skildring af alla 
de afskuggningar af olände, förtryck och uselhet, 
som vi so frodas omkring oss, försåvidt nämligen 
allt detta kan återföras till sociala, icke rent indi
viduella orsaker, och dorofter ge en bild af don 
samhällsorganisation, som är målet för socialdemo
kratins arbete, der visserligen icke — soin våra 
motståndare vilja göra troligt — menniskorna komma 
att gå som onglar i ett nytt paradis, men när dossa 
allmänna orsaker till olycka, som äro en följd af 
bristfälliga institutioner, äro undanröjda. Här kan 
dock blott komma i fråga att söka hålla fram sjelfva 
kärnskilnaden mellan nu och då våra idocr segrat. 

Frånser man de allra primitivasto forniortia af 
samhällen, då ännu den ursprungliga och naturliga 
kommunismen rådde inom hvarje stam, då enskild 
egendom var lika otänkbar som att fåret i cu hjord 
skulle anse en dol af den gemensamma iiugon 
hvarpå de alla botade för sin uteslutande tillhörig
het, — frånsedt dessa första bogynnelseformer, så 
har det utmärkande för alla samhällen hittilldags 
varit att do varit klass-samhällen. Historien har 
icke varit något annat än berättelsen om dessa 
klassers utveckling och strider, hur den ena trängt 
fram och tagit makten från den andra. 

I)et ligger i sjelfva verket ingenting underligt 
häri; ja, dot kände icke ha varit på annat sätt. Så 
länge icke menniskan kommit så långt i utveckling 
som medveten varelse, att hon sjolf skapar samhälls
formerna efter sina behof — ocli dithän ha vi ännu 
ingenstädes nått — så länge är hon 011 naturvarolso 
som de andra och liksom do underkastad don lof-
vando naturens vanliga lagar. Och främst bland 
dossa märkes den lag, som är känd under namnet 
»kampen för tillvaron», och hvarpå som bekant na
turen byggt hela sin utvecklingsmöjlighet från ott 
lägre till ott högre. Dot är denna som, verkando 
inom menuiskoslägtot ej mindre än inom djur- och 
växtvorldon, ligger bakom striderna folk mot folk 
såväl som de i samhällenas inre utkämpade, klass 
mot klass eller individ mot individ. Den är don 
stora driffjedorn framåt, till utvockling af sl umrande 
anlag, till kunskap om och bohorrskando af naturen 
— men till hvilket pris? Jag kan ej bättre skildra 
hur det är under denna lags oinskränkta herravälde 
än med do ord en svensk skald Viktor Rydberg 
lagt i munnen på försvararen af makten och rätten 
i sitt verk ,,Promoteus och Ahasvérus." Der skil
drar don sistnämde, hvad hau sagt, som följer: 

. . de svago slagtas eller varda slafvar, 
de skönsta landen äro jättegrafvar 
för folk, som skändadt och förödt hvarann. 
Det folk försvann, som bygdo pyramider, 
det folk försvann, som bygdo Panteon. 
•Tag stod bredvid don sis te af gepider, 
när stolt han dignade i vapondån. 
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Den svartes tjell föröds vid Nigerus stränder, 
der kastar menskojägarn sina bränder, 
i Nubien såg jag nyss hans karavan 
af gissel drifven och mod jern betungad 
i gul och brännhet öken gå siu ban. 
Snart är från bågen siste pilen slungad 
af Nya Verldens siste indian. 
Tasmaniens stam förmultnar hos do dödo. 
Jag ser don sisto australierns ödo, 
då ur hans hand för sista gången sprang, 
i luften kretsande, hans bumarang. 

Så stöta folken hop i blodigt, möto. 
men hvad är donna fejd mod udd och jern 
mot don jag sett och ser i statens sköto 
med lag som vapen och mod lag som värn? 
Dor förs on strid, 011 dolskar e och värre: 
stånd trampas der af stånd, och klass af klass: 
don som oj gör sig till do andras herre 
är viss dorom att öfverväldigas, 
och tyranni, i lagons mantel klädt, 
dot kallas rätt, och är förvisso rätt. 
Förr sug jag romarn i scnatorskrud 
nedstörta slafvon i piscinaus vatten 
att göda karpen till sitt gästabud. 
Fori' såg jag borghorrn famna trälons brud 
i kraft och helgad rätt till första natten. 
Och fast det der är längoso'11 förbi, 
ty sed och lagar skifta ju i längden, 
så ser jag äfvon nu ett slafveri, 
som rufvar tryckande på monskomängden. 
Kabirerna *) don starka trälaätt 
do dina manat fram till slägtets väl, 
ha oj gjort Adams sonor lifvet lätt, 
ty nu är menskan desso trälars trål. 
På landets bygd, dor lärkor ännu sjunga. 
förstummas monskosång och strängaspol; 
de gula skördar, som på fälten gunga, 
i dem liar skördemannen ringa dol; 
hans u§la hydda blir för trång till slut, 
och barnen då ur solens skon han sänder 
att fastna i do nät af mörka gränder, 
som slöjdens jättespindel spänner ut. 
Jag ser i bolgiorns, ser i brittens länder 
det hemska djurot spinna nät vid nät — 
en stad är h vart och ett, så kallas det, 
men ej en stad, som 1er i solons strålar 
och klättrar upp för kullar gossegiad 
att löga sig i eterns blåa bad 
och allra högst på borgets hjessa prålar 
mod propylé och tempelpelarrad. 
Nej, ständigt öfvor dessa städer hänger 
en himmel klädd i sorg, 011 rökkupol, 
igenom hvilkou knapt en solglimt tränger 
längs svarta murar ned i källarhål, 
som hysa jämmer, laster, nöd och skarn 
och hysa trälaskarans bleka barn. 
Hur skördar växa der för Dödens lia! 
Befriaren, den ondo värd sitt namn, 
liar brådt dorinno att do små befria 
ur kranka mödrars och eländets famn. 
. . .  S å  ä r  d e t  s t i i l d t .  D u  f i n n e r  d o t  f ö r f ä r l i g t  
och ropar trotsigt på on annan gud . . . 

Ja, on annan gud! Ty dot är oj monniskosläg-
tets ödo att ovigt „kampen för tillvaron" skall be-

*) Maskiuerna. 

höfva rasa blind och ohejdad inom detsamma. Det 
fins en punkt i utvecklingen, då medvetandet vak
nar, då förnuftet kommer till tals och menniskorna 
på allvar fråga sig sjelfva: fins det ingen möjlighet 
att vinna framstegets lycka utan dossa offer? 

Jo, förvisso. Först och främst är on sak att 
märka, som vi socialister måuga gånger betonat: 
kampen för tillvaron i våra samhällen har icke ens 
samma berättigande som i naturen, att do bäst ut
rustade bli segrarne, ty dot kämpas icke under lika 
vilkor. Den ene gynnad af kapitalets gud, spränger 
fram, som sutte han på en eldig springare, den 
andre, personligen ojemförligt bättre begåfvad, kom
mer efter, ty förutsättningarno till seger äro oj 
större än för en åkarhäst på kapplöpningsbanan. 
Till och mod naturens mening med kampen blir 
förfalskad,. ty det är ej de bästa som bli segrare, 
utan de, som hafva bäst förspänd! Och redan för 
donna enkla betraktelse faller klassamhället, som 
icke kan ge alla sina söner samma vilkor vid tättin
gens början. 

Men vi socialister vilja gå ännu ett steg längre. 
Det behöfves icke, på en viss kulturgrad, att någon 
„kamp för tillvaron" alls ogor rum inom samhället. 
Vårt mål är icke ons striden inbördes på lika vilkor, 
utan gemensam sträfvan, sida vid sidn, för att med 
enade krafter öfvervinna hindren för allas lycka. 
Solidariteten, broderlighoten skall träda i stället för 
den gamla inbördeskampon. Klass-samhället faller, 
som vi sett, redan för fordran på lika vilkor i 
kampen; men vi socialister hafva det positiva tilläg
get till klassernas borttagande i broderskapets och 
solidaritetens idé, soin förekommer . att samhället 
blir tummelplats för en hop individers inbördes 
kamp i stället för tällande klassers. 

Låt oss då städse äfvou i dagons bittraste stri
der minnas vårt stora, höga mål, att icko blott 
bryta ned alla klasser, utan äfvon. ers ätta en hop 
likstälda individers inbördes kamp med ett gemen
samt arbete för gemensamt bästa. När det sker är 
det nya samhället förverkligad! 

(Social-Demokraten). 

Fröken Ellen Key 
har i Helsingfors på inbjudan af Finsk Kvinnoförening 
hållit tvänne föredrag, om gift kvinnas egawlarätt, 
båda talrikt besökta. Åhörarne voro nästan uteslu
tande fruntimmer. Föredragarinnan helsades vid sitt 
inträde af lifliga applåder, ådagaläggande att de åsig-
ter, h vilka hon på ett så varmt och värdigt sätt för
fäktade, funno samklang och anslutning hos de när
varande. 

Fröken Keys framställning af den utvecklings
gång, frågan om gift kvinnas eganderätt tagit i de 
nordiska länderna, var synnerligen sakrik och upp
lysande, samt följdes med spändt intresse, så mycket 
mer, som hvarje skede, frågan genomgått, af före
dragarinnan underkastades en klartänkt och konsekvent 
kritik, visande att den sak, hvars talan hon lörde, och 
det mål, till hvilket den syftade, ej blott af föredragar
innan omfattades med hjertat och känslan, utan äfven 
öfvergått till en klart fattad lifsuppgift, hvars genom
förande hon ville lägga hvarje tänkande samhällsmed
lem varmt på hjertat. Föredragarinnan, som obe-
tingadt påyrkade egendomsskilnad och borttagande af 
mannens målsmansskap öfver hustrun, samt i detta 
sammanhang äfven underkastade f. d. prokuratorn 
Montgomerys kända uttalanden till förmån lör äkten-
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skapsförordets, egendomsgemenskapens och målsmans-
skapets bibehållande, en kort kritik, ville egna sitt 
nästa föredrag åt framställande af de principiella gran
der, hvarpå yrkandet på absolut eganderätt för gift 
kvinna stöder sig. 

Vid sitt andra föredrag hade fröken Key tagit 
till uppgift att framlägga de skäl, hvilka tala mot 
egendomsgemensamheten och mannens målsmansskap 
i äktenskapet, samt för deras upphäfvande och deras 
ersättande genom principen om frihet och likställighet. 
Såväl teoretiskt som genom exempel framvisade hon, 
att det gamla systemet ej blott icke kan förebygga 
missbruk och olycka, utan äfven sjelf leder dertill ge
nom att kvinnan i och med äktenskapet inträder i ett 
fullkomligt juridiskt, viljelöst omyndighetstillstånd; de 
anlag till lifskraftig karaktärs- och personlighetsutveck
ling, en kvinna kan hafva inneboende, mjgte förkväf-
vas, då de ej lå fritt och erkändt göra sig gällande. 
På samma gång hon förlorar sin utveckling, förlorar 
mannen sin finkänslighet och grannlagenhet i medve
tandet af sin lagliga makt. Vidare förringas barnens 
aktning för modrens omdöme, då de blifva vana att 
se hennes vilja tillbakasatt för mannens maktspråk. 
Äktenskapet bör befrämja hvardera makens individua
litet och frihet; ingendera får undertryckas, ty då blir 
han eller hon mindre skicklig att fylla sin uppgift i 
lifvet. För vinnandet af detta mål, hvilket allena kan 
befordra äktenskapets lycka, framhöll föredragarinnan, 
i öfverensstämmelse med det af friherre Stackelberg 
tidigare till svenska riksdagen gjorda förslag, införandet 
af fullständig säregendom, enke- och enklingsrätt i 
stället för giftorätt, gemensam skyldighet att bidraga 
till hushållets och barnens underhåll och målsmans-
skapets upphäfvande. Vid bestämmandet öfver bar
nen ege fadren, der öfverensstämmelse ej kan nås, 
rätt att bestämma öfver sönerna, och modren öfver 
döttrarna. Alla lagbestämningar upphäfvas, hvilka på 
något sätt gifva den ena maken rätt öfver den andras 
person, handlingar eller förmögenhet. I fall kvinnan 
ej eger förmögenhet, bör hon, alldenstund hennes hus
moderliga verksamhet kan anses uppväga mannens 
yttre verksamhet, erhålla sitt underhåll af mannen. 
Enligt dessa principer skulle sålunda äktenskapet böra 
vara en fullkomligt fri, af samhället erkänd samman-
lefnad mellan man och kvinna, dervid båda bibehålla 
sina fulla individuella och borgerliga rättigheter, sin 
personliga frihet och personliga förmögenhet, och der 
lagen ej ger någondera parten rätt att bestämma öfver 
den andras person och handlingar. I detta afseende 
framhöll föredragarinnan de principer, hvilka lagts till 
grund för den väntade propositionen till instundande 
landtdag rörande gift kvinnas eganderätt, såsom otill
fredsställande, och anslöt hon sig i stället varmt till 
den ursprungliga petitionens synpunkter i frågan. 

Föredraget helsades med intensiva applåder, hvilka 
ej upphörde, innan fröken Key tvenne gånger fram-
trädt för att emottaga åhörarnes hyllning. 

Efter föredragets slut var en festlig kollation för
anstaltad för fröken Key i societetshuset, i hvilken 
ett antal damer och herrar deltogo. 

(H:fors D.) 

»Blästrumpor». Som bokant kallas kvinnor, 
hvilka sysselsätta sig med literatur, föraktligt för 
blåstrumpor. En tidning har framkommit mod be
rättelsen om upphofvot till denna egendomliga be
nämning. Det lär näppeligen lia varit längre än 
sedan ar 1750 som den började användas. Vid 

donna tid hado i London bildats ett sällskap af 
män ooli kvinnor, hvilka förenade sig med do lär
des klubb, hvarest man hvarken fick dricka, spola 
kort eller röka. Klubbons ogeutliga stiftare var 
skriftställaren Benjamin Stillingfleot, hvilken alltid 
— man brukade på denna tid knäbyxor — nytt
jade bla strumpor. På spo kallade man klubbon 
blåstrumpornas klubb, och benämningen blåstrutnpor 
står sodan dess kvar för de lärda kvinnornas räkning. 

En tidningsliistoria, livilkon gått Förenta Stater
na riiiidt. En skohaudlare i Philadelphia hado låtit 
göra två enorma skoaftryck i asfaltstrottoaren utan
för sin butik. En handelsresande stannado en dag 
full af beundran framför dossa kolossala fötter, 
lian frågade on förbigående, om han verkligen be
fann sig i Philadelphia. Don förbigående s varade, 
jakande. »I så fall», sva rade don resande »slår jag 
vad om 1,000 dollars mot en cigarr, att någon 
Chicagodam är i staden och har gått förbi här, ty 
ondast Chicagodamerna ha sådana fötter. 

Engelsk exentricitet. Under donna rubrik 
skrifvor Le droit des femmes: Miss Agnes Beckw itt, 
en ung engelska, hvilken simmar bättre till och 
mod iin en fisk, utmanar all vorldens simmare. 
Hon slår vad om att simma genom hela la Manche 
utan någon hvila, täflande i hastighet med hvem 
som helst, som vill vara mod om försöket. De 
finnas hvilka ännu ha djorfhoten påstå, att engelskorna 
äro plankor! 

Svenska drottningen Kristina yttrade en 
gång: Jag tycker mera om männen än kvinnorna. 
Skratta icko häråt, tillade hon; dot är icke derföro 
att do äro män, det är derföro att do icko äro 
kvinnor. 
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Grönliendere. Kristiania, Alb. Cammermeyers forlag. 

Knut Wickseil: 
Om Prostitutionen. Huru mildra och motverka 

detta samhällsonda? Två föredrag hållna vintern 1886 
— 87. Stockholm. Kungsholms bokhandel. Pris 75 öre. 

Moster Stina : 
Tankar med anledning af Herr Knut "Wieksells 

föreläsningar om Prostitutionen och Äktenskapet. Stock
holm. Pris 1 krona. 

O. Asperheim, Sogneprasst : 
Darwinismen eller Evolution og erolutions-theoricr. 

Christiania. Alb. Cammermeyers förlag. 

En Kvinderöst i '•Handskespörgsmaalet." Aabent 
Brev til Hr Professor Monrad. Kristiania. Forlagt af 
H. Aschohoug & Co. Pris: 40 öro. 

Tor Hedberg : 
Skizzer och Berättelser. Stockholm. Bokförlags -

byrån. 
Ainalie Skräm: 
Hellemyrsfolket. Sjur Gabriel. Kjöbenhavn. For

lagt af Bröderne Sahnousen (J. Salmonsen). 

Hilma Strandberg : 
Västerut. Skisser och Noveller. Göteborg. "Wetter-

gron & Ke rbers förlag. 

Cammrrmeyers Jieisekwt over det nordlige Norge 
i 4 Blade. Udarbeidct af Per Xisscn, Kaptein. 2:det 
Oplag. Kristiania. Pris Kr. 2. 

Claës Lundin: 
Alina Frank. Ur en skådespelerskas lif. Bland 

bränningar. Röda Fanan. Stockholm. Htigo Gebers 
förlag. Pris Kr. 2.50. 

Clara Tschudi: 
Tre Nutidskvinder. Camilla Collet. Lina Morgen

stern. Gertrud Guillaumo-Schack. Andr. Schous For-
Iag. Kjöbenhavn. 
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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, mod kulörta bårder, Drällväfnader, La-
kansväf i Linne och Bomull, Bolstervar, Rullgardinsväf, 
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Shirting, Näsdukar hvita och kulörta. 

Broderväf i Linne och Jute m. m. 
Alla sorters trilcotstrickning ombosöijes samt 

broderi â Linne 

Order frän landsorten expedieras. 

Dame-
Sundheds-

Artikler 
anbefalet af inden- och udenlandske Laeger. Prospektu s 
tilsendes mod Postmterke. 

Fru Hansine Larsen, 
Gammeltoftsgade 18, 

Köpenhavn. K. 

Kvinnoföreningens 

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


