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"Diskuss ion om kärl ighed."  
feg håber at »Framåts» läsere ej ville 

lade sig afskräkke af ö verskriften, ej lade 
tålmodigheden briste fordi dette ämne 

ätter föres på bane, men det spiller en så 
stor sociologisk rolle, at man dog bürde se 
at komme til et resultat. 

Spörgsmålet gälder — sädelighedssagen 
— ägteskab eller prostitution —. Og her ere 
meningerne om måden at löse dette spörgs-
mål delte; men enhver som tror sig kunne 
bidrage til dets lösning har ret, ja en simpel 
pligt at göre det; selv om hans eller hendes 
opfattelse af sagen er urigtig. Thi isåfald 
kräver den et modbevis; og det er just gennem 
de forskellige meninger bedömmelsen fremstår; 
ligesom en sag bedst fremträder, belyst fra 
flere sider. 

Hr. Arne Garborg har i tidskriftet »Ny 
Jord»s julihäfte givet et overmåde vittigt ind-
läg i sädelighedssagen, betitlet »Diskussion om 
kärlighed.» 

Måske har almenhedens opfattelse a f hans 
og de könslige radikales stilling överfor spörgs
målet, föranlediget ham til at skrive denne 
artikkel. 

Garborg begynder först med at snärte 
til det norske medicinske fakultets bekendte 
erkläring om, at det ikke kendte til et tilfälde 
af sygdom eller sygelighed, fremkaldt vid 
sexuel askese. 

Dernäst angriber han askesemoralisterne, 
brugende fru Alvings ord: »Det nytter ikke 
at komme til varmblodige, forelskede men-
nesker med sådan noget», og tillägger selv: 
»det manglede nu bare at man begynder at 
henvise ungdommen til den art af selvhjulpen-
hed, som helst ikke nävnes». Videre fastslår 
han, at det ikke kan nytte vi omsätte al den 
kraft, som medgår til kärligheds affecter til 
hjernemasse, når vi miste livsenergien. Men 
da det store og skönne udtryk »fri kärlig
hed» er blevet så overgroet med misforståel-
ser, föreslår han, at vi for hjerternes hård
heds eller hjernernes blödheds skyld ombytte 
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det med udtrykket » frit ägteskab» — d. v. s. 
fri skilsniisse. 

—• — — I den förbindelse kan dog de 
moralske umulig få adjektivet »fri» til at be
tyde töjleslös ; » de blive nödt til at förstå, 
at det er frioilliglieden, der skal betones.» 
Han siger: »Jeg bekendtgör altså herved for 
alle folk, som vil förstå og diskutere, — jeg 
bekendtgör, at det er ikke fri kärlighed vi vil. 
Det er ikke engang frit ägteskab. Hvad vi 
vil, er ene og alene den ting, at hvis det i 
et ägteskab går så galt, at de to mennesker 
ikke uden void mod sig selv kan blive sam
men, så skal ingen präst eller politikonstabel 
stikke sin näse i den ting; det skal väre ägte-
folkenes egen sag, helt ud, om — og i til-
fälde hvad dato og klokkeslet — de skal gå 
fra hinanden.» 

Heri har hr Garborg fuldkommen ret, men 
den tanke er jo fremstillet af mange. Blandt 
andre af Shelly. Denne siger i s in note til dig-
tet: »even love is sold» folgende: »Ikke engang 
könsforholdet er frit for visse despotiske lov
bestämmelser. 

Loven indbilder sig endog at kunne be-
lierske passionerne, fängsle fornuften og ved 
at appellere til viljen, underkue vor natur! 

Kärlighed er en uvilkårlig fölge af beha
get, og tvang dräber den; kun i frihed kan 
den leve. 

Hverken undergivenhed, skinsyge eller 
frygt kan holde den ilive; den kärlighed er 
renest, fuldkomligst og stärkest, som stötter 
sig paa gensidig fortrolighed og åben ärlighed. 

Hvor länge bör da könsforbindelserne 
vare? Hvilken lov kan bestämme når kontra-
henterne bör og kunne löses fra sine ägte-
skabslöfter. 

En lov, som skulde forpligte dem til at 
bygge og bo tilsammen, selv for et öjeblik 
efter at 'kärligheden er slukket mellem dem, 
vilde väre en tyrannisk lov, en uvärdig lov 

— •— De samfundstilstande i hvilke vi leve , 
er en blanding af feodalt barbari og halvcivi
lisation; og den kristne religions snävre, 
mörke moral, har forvärret dette onde. 

Man har lidt efter lidt arbejdet sig frem 
til den mening at sädelighedslären, ligesom 
al anden videnskab, bör sätte lykken som sit 
mål, og mere og mere har man fjernet sig 
fra idéen om, at det vilde väre Gud og vor 
bedre natur velbehageligt fanatisk at revse og 
späge vort köd og endnu mere, at enhver sanse-
lig fölelse skulde väre banlyst. Om nu lykken 

skal väre målet for moralen, for alle men-
neskelige »förbindelser» og »ikke-forbindelser» ; 
om hver handlings värd skal bestemmes efter 
den grad af »behagelighed», som er beregnet 
at väkkes, så er könnenes förening kun så 
länge moralsk gyldig, so m den gensidige agtelse 
og hygge varer, og er naturlig oplöst, når de 
ägteskabelige onder ere flere end goderne. 

Der er intet umoralsk i denne skilsmisse. 
Kärligheden er fri. At love stadig at 

elske en og samme person, er ikke mindre 
absurd end at love at holde sig til en og 
samme trosläre. 

Et sligt löfte udelukker os i begge til-
fälde, fra al behandling af spörgsmålet. 

Idealisten siger: Den person, jeg nu elsker, 
kan väre betydelig lavere end mange andre; 
den trosbekendelse, jeg bekender mig til, kan 
väre en masse af fejl og absurditeter; men 
jeg frabeder mig al beläring med hensyn til 
det enes behagelighed og det andets sandhed; 
blindt besluttende, trods erkendelsen af det 
urigtige heri, at hänge fast ved dem.» 

Er dette et förnuftigt sprog? 
Er et sligt hjertes fölelser bedre end dets 

tro? — — — — — — — 
Det nuvärende tvangssystem gor nästen 

ikke andet, end at stifte hypokriter e ller åben 
fjendskab ! 

Personer med finfölelse og dyd, som uhel-
digvis ere blevne forenede med nogen, de finde 
umulig att elske, tilbringe den mest kärlig-
hedsträngende tid i deres liv med resultatlöse 
ansträngelser i at synes anderledes end de 
ere, af hensyn til deres livsledsagers fölelser, 
eller for deres fälles afkoms velfärds skyld ; 
dette dog af mindre ädelmodighed end frygt 
for at offentlig tilkendegive deres mislige for-
hold til hinanden; og så sygner det tilovers-
blevne af ägteskabet hen i en tilvärelse af 
idel tvist og fjendskab. 

Og börnene, de medföre fra deres tid-
ligste barndom indtryk af foräldrenes kiv; de 
ere så at sige opammede i en systematisk 
skole af dårligt humor, häftighed og falskhed. 

Havde kontrahenterne, da ligegyldigheden 
afloste deres fälles uro, foretrukket at skilles 
ad, så vilde de väre blevne skånede for 
mange års elendighed; måske kunde de have 
indgået en mere passende förbindelse og fun-
det lykken i et samliv mellem ligestillede par
ter; hvilket for bestandig er nägtet dem gen-
nem ägteskabets despotisme. 

De vilde, hver isär, väre blevne nyttige 
og lykkelige medlemmer i samfundet; hvori-
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mod de forenede, vare elendige og bleve misan-
troper gennem elendigheden. 

Bevistheden om at ägteskabet er uoplöse-
ligt, driver den stärkeste af alle drifter til 
egensind ; og gör kontrahenterne tyranniske 
mod hinanden, når de vide at deres offer er 
uden beskyttelse. 

Dersom denne »binden sammen» blev 
sat på en rationel basis, skulde enhver blive 
overbevist om, at den sädvanlige ligegyldighed 
og modvilje, skulde ende med separation, og 
således töjle denne farlige disposition (driften).— 

Prostitution er en naturlig fölge af ägte
skabet med alle dets fejl. Kvinder, som for 
ingen anden forbrydelse end at have givit efter 
for en naturlig attrå, blive med grusomhed 
berövede samfundets värn og sympathi, og 
clette er mindre lilgiveligt end et mord; 
ligesom den straf hun får, som dräber sit barn 
for at undgå vanären, er for intet at regne 
mod det kvalfulde, modbydelige og pestagtige 
liv til hvilket de prostituerade ere uigenkalde-
lig dömte. 

Når en kvinde har bukket under for sin 
skröbelige natur, strax erklärer samfundet hende 
krig, ubönhörlig og evig krig. Hun bliver den 
tamme slave, får ej lov at bruge repressalier. 
Samfundet har lov at förfölge hende, hendes 
er pligten at tåle og lide. Hendes tilvärelse 
er forfärdelig. Foragt og hån möder hende 
fra alle sider, og sluttelig dör hun efter en 
tärende sygdom. Dog hvad gör det! Hun var 
den brödefulde, den strafskyldige, —• og sam
fundet!? Bevares vel, det er den rene dydige 
matrone, som kaster hende som et misfoster 
fra sit uplettede bryst. 

Samfundet hävner sig på sine egne for-
brydelserl Det er beskäftiget med at sige sit 
anathema over forbrydelsen af idag, hvilken 
det igår med al iver lärte sig. — — —• — 

Et mod den menneskelige lykke mere 
fjendtligt system end »tvangsägteskabet», har 
näppe kunnet tänkes. Og for at en naturlig 
og passende ordning af de könslige forbindel-
ser skal kunne tilvejebringes, holder jeg absolut 
på »det ved lov previligerede ägteskab»s op-
hävelse. 

Jeg påstår ingenlunde at overgangen vil 
blive lovende. Tvärtimod! Det viser sig i 
slägtskabet mellem foräldre og börn, at denne 
förening i almindelighed består länge og frem-
for alle andre, bärer präg af selvforsagelse og 
ädelmodighed; og måske gör denne omständig-
hed det vel tidligt at dröfte spörgsmålet, men 
hvad som fölger efter ägteskabets ophävelse 

bliver naturligt og rigtigt, fordi valg og för
ändring bliver fri for al tvang. 

Faktum er at religion og moral, som de 
nu hävdes, i virkeligheden udgör en praktisk 
ledetråd for elendighed og träldom.» 

Så langt Shelly! 
Som man ser er det samme idé hr Gar-

borg forfägter. 
Imidlertid overser han en yderst vigtig 

omständighed, hvilken Shelly dog berörte, 
nämlig kärlighedens konsekvenser: börnene. 

Det er jo muligt at hr Garborg hertil 
svarer: Naturligvis sätte vi disse idéer i för
bindelse med ganske andre samfundsformer; 
således at börneforsörgelsen bliver et fällesan-
liggende c: den socialistiske samfundsordning, 
hvilken flere filosofer have foreslået. Eller 
hr Garborg er Ny-Malthusianer og med pre
ventive midier begränser produktionen. 

Alt nok, Hr Garborg holder ikke på könslig 
selvbeherskelse ; han siger: »Når de unge orga
nismer har nået sin modenhed og når kärlig
hedens dragelser begynder at göre sig gäldende 
med kraft, da skal der ikke präkes selvbe
herskelse länger for dem, da skal de unge 
mennesker gifte sig og väre lykkelige.» 

Det skulde väre rart at få vide hvorpå 
de skulle gifte sig. 

Leve af kärlighed og kildevand kunne 
de ikke, og det er kun et meget forsvindende 
fåtal, som ved den tid da »kärlighedens dra
gelser göre sig gäldende,» ere i så gode ökono-
miske omständigheder, at de kunne sörge for 
flere end dem selv. 

Desuden begynde disse dragelser, som 
kendt, allerede ved 15—16 års alderen. 

Visselig slutter hr Garborg sin artikkel 
med at sige, at opdragelsen bör anlägges på: 

»at styrke selvfölelsen hos kvinde som 
mand; 

at styrke mand som kvinde i den gen-
sidige respekt; 

at styrke kvinde som mand i gensidig 
förståelse. » 

Selvfölgelig; men han tillägger: 
»at lade den sandhed fra barnsben gå de 

unge i blodet, at alt fölger naturens lov, og 
at synder mod den lov aldrig förlades.» 

Altså med andre ord, at driften, den 
drift, naturen selv har nedlagt i os, er heilig, 
ikke må hämmes! 

Ganske vist er könsdriften en biologisk 
kendsgerning ; den spiller en stor rolle i såv el 
individets som samfundets liv, men driften, 
som den nu ter sig, er — udartet —. 
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Dens formål er slägtens bevarelse og ikke 
en sanselig nydelse. 

Og man kan ikke fra erkendelsen af den 
fysiologiska kendsgerning, at driftens tilfreds-
stillelse for fuldt modne mennesker er naturlig 
og sund, fastslå, at når den er vågnet hos 
individet, så lade den have frit löb. Hvilken 
babylonisk könsforvirring skulde sligt ej for-
årsage? 

Hvad hindrer at antage, at en mand, som 
i sine unge år har haft flere elskovsforbindel-
ser, i en senere aider knytter en ny med frag
ten af en tidligere förbindelse (ham uafvidende). 

Skal man dragé konsekvenser heraf, så 
indträder samfundet efterhånden i idiotsladiet 
og dör simpelthen ud ligesom de overvejende 
hjernemennesker. 

Eller Ny-Malthusianernes läre antages, 
men derfor er samfundet ikke hjulpet, tvärt-
imod dets moral slappes endyderligere, thi 
faren — chancen — for de mulige fölger af 
menneskenes kärlighedsforbindelser, börnene, 
mindskes; og det er frygten for disse, som 
for en del afholder mange fra at tilfredsstille 
naturdriften. 

Altså, jo mindre risiko des mindre afhol-
denhed. 

Men arvelighedens betydning kan ingen 
borträsonnere. Derfor, jo mere udsvävende, 
viljelöse vi ere, desto stärkere bli ve de sanse-
lige dispositioner hos den kommende slägt; 
og generation på generation öges arvedelen c: 
dispositionerne, men generation på generation 
öges også ansvaret. 

Da vi imidlertid ere mere eller mindre 
dårlige resultater af vore forfädres bigotte 
moral, ere vi også mere eller mindre slet ud-
rustede til at tage kampen op, men heri er 
det just vi skulle styrkes af reformvennernc. 

Styrkes i, at vi bör läre at beherske og 
til en vis grad regulere driften. — Herre-
dömmet over den, behöver jo ingenlunde at 
betyde undertrykkelse. 

Hr. Garborg kan med rette ironisere over 
tidens »Sittlichkeit» som forkläde, men ikke 
over personer, som af hjertet sätte sig driftens 
beherskelse til formål. 

Hr. Garborg siger: 
»— —• — der tränges til en legemlig 

opdragelse, og man forlanger at den skal väre 
rationel og effektiv. Man forlanger mer og 
mer begge köns opdragelse i arbejde. Man 
vil ha fjernet åndelig overlässelse og unyttig 
mas, og man vil ha op alt, som kan väkke 
de unges interesse. 

Man vil ophöre med den ensidige dyr-
kelse af fantasien, som i lange tider har väret 
anset som barnlig; man vil ha klare hoder, 
hvilket ikke udelukker värme hjerter, og m an 
vil ha vilje, stärk nok til at den kan dirigere 
de unge existencer gennem livskampen. 

For at borttage det fantasi-eggende ved 
könsforholdet, forlanger man fjernelse af det 

j  hemmelighedens slör, i hvilket man planmäs
sig har sögt hylle det. Fuldt dagslys, fuld 
besked om alle legemlige funktioner; der skal 
ikke väre noget gådernes land, der plager de 

I unges fantasi med tusinde spörgsmål. Til 
styrkelse af den gensidige respekt og de n gen-

j sidige förståelse forlanges fällesundervisning, 
i det hele fälles udvikling, så langt det går. 

Hvis programmet — ägteskab istedetfor 
I prostitutio n — skal gennemföres, så må der 

blive en anden fordeling såvel af arbejde som 
af dets produkter.» 

I alle disse punkter må man ifölge min 
mening give hr. Garborg ret. 

Men så tillägger hr. G.: »Når kvinderne 
j komme på det ståndpunkt, at de ikke länger 

betragter spörgsmålet om kärlighed som 1ig-
gende udenfor programmet, så vil de slutte 
sig til arbejderne.» 

Her vil jeg tillade mig at göre en lille 
bemärkning angående arbejderen og arbejder-

I bevägelsen. 
For hr. G. synes arbejderen og arbejder-

bevägelsen i sidste instans at väre rednings-
I planken for den kommende generation. Men 

hvor berettiget og sympatisk denne bevägelse 
end er, så har man endnu ikke af defi kun-
net dragé anden slutning, end at arbejderne 
just ville komme i besiddelse af bourgoisiens 
materielie fordele. 

Först når man kan väre sikker på at 
arbejderen, når han kommer til magten, og 
det gör han, ikke gribes af samme 1 nydelses-
syge i mad, drik og komfort, som vor tids 
overklasse; först da kan man hilse ham som 
befrieren. 

Thi det er vore vaners simplificering, det 
er en omforming af hele vor levemåde, det 
gälder. 

Det er tarvelighed — tilfredshed med 
lidet, som särlig skal indprentes den opvoxende 
slägt. 

Ja, jeg fristes at sige: Menneskene ere 
hvad de spise og drikke. 

Albert Breinholrn. 

. 
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na. 

l^Vör ljufliga toner svalla: 

De legat i tornet på lön; 

Välklingande klockor kalla 

De troende bort till bön. 

En ande det är, som leker 

Oeh sjunger ur kloekornas dån 

Sin sång för Mejikos azteker, 

Som sofva ej långt ifrån; 

Som sått dessa grå raviner, 

Inhöljda i dimmors talar, 

Långt förr än uti ruiner 

Den memfiska odlingen var. 

Nu ligger ej sten på stenen, 

Der prakten ej gräns förnam; 

Nu hvitna i blåsten benen 

På minnesrik, död savann. 

Men stiger man ned i schakten 

Och forskar i seklernas mull, 

An finner man spår af magien 

I konstnärligt formadt guld. 

Bort är det från lystna händer 

Djupt nere i smutsande grus — 

Dock klingande spadslag tänder 

I ögon än lystet ljus. 

An ljuda de fikna sånger 

Vid stönande slagena fort, 

Djupt nere i dessa gångar, 

Aztekerna fordom gjort. 

Oväsendet stundom blandar 

Sig hål igt med tassande spring: 

Då sägs det, förfädrens andar 

I hvalfvena vanka kring. 

Men ock att de tyste vaska 

Sitt guld utur ådrornas ban, 

Att köpa sin multna aska, 

Som trampas af indian. 

Der minnena ännu vandra 

I tusenårsdrägten för stor 

Stoltserar bland slika andra 

Som herre förnäm spanjor. 

Han yfves på stulna skatter 

Och tvetydigt funnen kultur; 

Oeh värnad utaf mulatter 

Han fråssar nu i sin tur. 

Ack! Gifve förtrycket väckte 

En fiende upp i hvar slaf, 

Och ändtligt aztekens slägte 

Uppstege ur multen grafl 

Nej I Mossa gror tätt dem öfver — 

De döde ej komma sig mer; 

Den ande, dem säkert söfver, 

Ett hånskratt på bönen ger. 

Så sofven, ältlöse döda! 

Långt borta från kylig pol. 

Må rent edert minne, glöda 

Som bländskön Mejikos sol! 

F. G. Hauffner. 

"Nio och sju s ignaturer." 
Ett genmäle. 

N:o 5 af »Framåt» — f ör d en 1 Mars — 
gifver hr Ola Hansson en kritisk stu
die öfver de kalendrar af »nio» och »sju 

signaturer», hvilka under 1860-talet utgåfvos 
af »dåtidens unga Sverige». Dessa kalendrar 
ha som bekant åtnjutit mycken popularitet, 
kanske äfven öfverskattats, oeh deras upphofs-
män hafva alla i mer eller mindre grad blifvit 
vittra eller vetenskapliga ryktbarheter. 

Med »realismen» kom bakslaget; Strind
berg började, och den kritik hr Hansson nu 
senast presterat är ingalunda af välvillig natur. 
Han har, som vi skola se, helt säkert rätt i 
en mängd anmärkningar; kalendrarne i fråga 
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innehålla verkligen åtskilligt dilettanteri, åt
skillig slentrianmessig efterklang. Icke desto 
mindre gör hr H:s kritik på oss intryck utaf 
påtaglig ensidighet. Men denna beror med 
undantag egentligen blott för ett fall, den onö
digt kistliga granskningen af Björck, uppå 
kritikerns ståndpunkt. 

Ty ingen poesi, vore den än så fullkom
lig, som delar »signaturernas» allmänna syn 
på tingen, d. v. s. står på kristen och idea
listisk botten, kan genom hr H:s glasögon te 
sig, som egde den någon förhoppning att varda 
af betydelse för framtiden. Den literatur som 
han, liksom hela Brandes-skolan, skall erkänna 
för modern, måste kasta principerna personlig 
Gud, personlig odödlighet och personlig fri 
vilja öfver bord, måste vara en naturalism, 
som är det konstnärliga uttrycket för en 
faktiskt materialistisk verldsåskådning, men 
som blott från denna ståndpunkt kan gillas 
och förklaras. — Allt annat blifver »roman
tik». Den my cket omordade och med afseende 
på sjelfva stridsfrågan mycket missförstådda 
kampen mellan »idealism» och »naturalism» 
står alltså ej mellan tvenne literära smakrikt
ningar blott: den står mellan två diametralt 
motsatta verldsåskådning ar. 

En hufvudanmärkning vid detta genmäle 
blifver alltså, att flera bland de af hr H. på
pekade bristerna endast från hans ståndpunkt 
äro brister. Den som i lifvet blott ser en 
ödets meningslösa lek med menniskorna, en 
grå hed, en gåta, der intet är visst utom för
gängelsen, sedan tron på ett öfversinligt mål 
för tillvaron och en kärleksfullt ledande försyn 
kastats öfver bord, hans pessimism oc h skespis 
måste hålla sjelfva grundtonen i en Ernst 
Björcks liksom instinktmessigt harmoniska poesi 
för osann och skalden sjelf för en duperad 
eller en bedragare. Från vår synpunkt der-
emot har denna art poesi, äfven d er dess yttre 
former äro konstruerade och otillfredsställande, 
mera inre sanning än all na turalism i verlden, 
emedan sanningen dock beror på hela åskåd
ningssättet i högre grad än på den yttre de
taljen. Och hellre en ungdomlig entusiasm 
för och intuitiv syn på lifvets ideala makter 
— äfven der den som hos 60-talets »signa
turer» ingalunda är förenad med t. ex. Viktor 
Rydbergs kritiska tankskärpa eller ännu hunnit 
gå upp i en stor personlighet som hos honom 
— än den blaserade öfverklokhet, som likväl 
aldrig ser skogen för träd; helst der man ko
ketterar med detta lyte för att vinna en för
aktlig »intressanthet!» — 

En annan sak är, som redan sagdt, den 
j  bristfälliga konstnärliga utformningen och från-
j varon af egentlig originalitet, hvilka brister 
J ofta med skäl kunna anmärkas hos »signa

turerna». Naturligtvis böra dessas kalendrar 
ej heller på något vis jemföras i betydelse 
med t. ex. dem, som en gång jemte och efter 
Fosforos framburo nyromantikens alster för 
den svenska allmänheten. Men man glömme 
då ej, att de förras anspråk väl ej heller voro 
större än vanliga publikationers i samma väg; 
de pretenderade nog icke att förete ett galleri 
af fullmogna skaldepersonligheter, än mindre 
att »representera ett tidskifte i vår literaturs 
historia,» hvilket naturligtvis icke förtager 
sjelfva bristerna. — Men när denna tid helt 
kategoriskt säges vara »en ålderdomsbräcklig 
gubbe» — h vad i all verlden anser hr Hans
son »dekadansliteraturens» och den blaserade 
pessimissens tid då för att vara?? 

* * 
* 

Vi öfvergå till enskildheterna. 
B'örst torde väl hr H:s åsigt, att Carl 

Snoilskys bidrag till »sju signaturers» kalen
der beteckna hans diktnings höjdpunkt, kunna 
skarpt ifrågasättas. — Vi instämma hjertligt 
med hr H., då han på annat ställe (i »Ny 
Jord») antyder, hur den gängse tidningskriti
ken öfver Snoilskys senare diktsamlingar är 
tillgjord och banal, en hänförelse, hvilken l ika 
ofta är uppstyltad för att det »skall så vara» 
som förorsakad utaf verklig estetisk insigt. 
Hvad som är konst hos Snoilsky, »senterar 
icke Per och Pål,» hvilka deremot fullständigt 
fångas utaf ett fosterländskt eller demokratiskt 
ljudande uttryck. Men hvad hr H. nu sjelf 
icke tyckes vilja se hos Snoilskys »demokra
tiska diktning», och som just helt och hållet 
skiljer den från naturalisternas, är hjertelaget 
och tonen, det starka och sunda, det manliga 
och i god mening simpla, som gifver hans 
sociala dikter ett »förenande drag» (hinc la-
crymœ?) och lika litet nedlåter sig till några 
mefistofeliska grimacer som hans rent lyriska 
poesi till koketteri med osunda och trots all 
konst vämjeliga »dekadans-stämningar. » Ty 
det är väl derför som Snoilsky numera icke 
lär förmå att sätta »nutidsungdomens» (läs: 
naturalistkotteriernas) »innersta i dallring,» då 
ju hans poesi — lyckligtvis — framspringer 
ur ett »helt annat känslolif» än ofvan berörda, 
högligen intressanta »innersta» — och dess
utom baserar sig på en spiritualistisk verlds-
åsigt samt således i en tid, då all intelligent 
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»ungdom är ateistisk» (hr H:s yttrande i »Ny 
Jord») med nödvändighet torde innerst vara 
— hur kallas det? — »reaktionär!» 

Om prosabidragen till kalendrarne fäller 
hr H. en mängd verkligt träffande omdömen 
och hans analys synes oss stundom slående 
fin. Onaturlig komposition, klumpig berät
tarteknik, uttryckets trivialitet eller sötsliskig-
het, bristen på verklighetsdager, nyansering 
och psykologi — allt detta måste stöta en 
förf., som sjelf råder öfver den kanske subti
laste teknik i svensk literatur och hvars egen 
poetiska kolorit erinrar om dtssa odlade pen-
séer med underbara nyanser, dem ögat knap
past kan följa; — en författare, som i sin 
sträfvan efter uttr yckets fina särkynne stundom 
icke ens tvekar att slå öfver i det svår- och 
obegripliga. Vi veta också, hur detta fel en
sidigt och till öfverdrift framhållits af en ytlig 
kritik, som ingalunda alltid varit kompetent 
att granska Ola Hansso n o ch derför blott vändt 
sig mot dylika yttre brister i stället för att 
vare sig framhålla hans konstnärliga förtjenster 
eller kraftigt påpeka det osunda i hela hans 
läggning, den sum pmark, som framdrifvit dessa 
praktväxter. Med hr Hansson sjelf är förhål
landet sålunda alldeles motsatt till »signatu
rerna:» hos honom en verldsåskådning, som 
vi från vår ståndpunkt ej kunna ställa högt 
och derbredvid en upparbetad teknik, hos 
dem åter, särskiidt här i deras prosa, konst
närliga brister men också en lifsåsigt, vida 
rikare på positiv halt än naturalismens. 

Lägger man nu märke härtill, är det med 
stor förvåning man finner vår kritiker tala om 
signaturperiodens »tomma lifsideal». »Tomt 
lifsideal»' — i munnen på hr Ola Hansson, 
hvars egen diktning är ett faktiskt förhärligande 
af den blinda naturmakten såsom menniskors 
allsvåldige herskare och tyrann, mot hvilken 
intet viljeinitiativ, ingen kar akterens utveckling 
inifrån något förmår; — hvars åskådning är 
fatalistens och hvars eget hör/sta »lifsideal» 
är Nirvanah, förintelsen, med dess »stora, 
tomma, intiga ro» — »dekadanskynnets» egen
händigt utfärdade bankruttförklaring 1 

Den nämda harangen förekommer i kri
tiken af ett bland »Kunos» poemer: »Jag ser 
ett hem.» Att detta stycke, oaktadt dess väl 
träffade stämning af mild aftonrodnad, af nor
disk sommarkväll, ej skulle finna nåd för 
granskarens ögon, lär icke förundra någon 
som vet, att dess författare är C. D . af Wir-
sén. Som bekant har denne skald intagit en 
afgjordt polemisk ställning mot hela den ma

terialistiska tidsströmningen och derför också 
mer än någon blifvit häcklad och misstolkad, 
mer än någon fått uppbära benämningarne 
»obskurant», och »reaktionär» etc., etc., etc. 
Afven hr H. begagnar här pligtskyldigast d et 
senare epitetet1), (och man kan förmoda, att 
han gjort det med ett visst nöje, eftersom 
C. D. W:s posttidningsrecension öfver honom, 
på samma gång den ensam bland dem vi 
sågo angaf sjelfva grundbristen i hr H:s dikt
ning, å andra sidan icke bestod ett enda er
kännandets ord åt den konstnärliga finhet 
granskaren här träffade på och hvilken en 
estetiker med hr af Wirséns öga måste ha 
sett. Han kunde ha lemnat ett sådant ord 
utan att uppgifva det ringaste af sin egen 
ståndpunkt). 

livad hr Hansson säger om Kloekhoffs 
lyrik är utan invändning förträffligt, kanske 
det bästa i hela uppsatsen och visar mycken 
kritisk blick. Fjalar åter medfares väl för 
hårdt; han har dock såd ana saker som de fina 
slutstroferna i »Då!» — såframt ej möjligen 
denna stämning är ett genljud af slutet på 
Atterboms »Syrenen». — Bäckström kan 
säkert göra anspråk på något mera än blott 
»rutin;» oss synes, att hans verkliga skalde
natur redan här ofta förstår at t med eget inne
håll fylla den virtuosmässigt behandlade versen. 

Det är icke nöjsamt att säga ut det, men 
hr Hanssons sätt att granska Ernst Björcks 
»Ett minne» hör nu uteslutande till rubrik en 
literärt ofog. Man kan visserligen i följd 
af kritikerns åsigter icke tr o på någon sympati 
för den i bästa mening barnsliga religiositet, 
den oskärade entusiasm, hvilken dock har 
tusenfaldt mera rätt än en viss förment öfver-
lägsen negativitet, och som just är det centrala 

*) Derem ot för han naturligtvis ordet >mo-
dern» i munnen om sin åskådning, en jargon, 
hvarpå för öfrigt kotteriet i dess helhet aldrig 
tröttnar, d å ju det nyas förkämp ar vanligen hafva 
den högre rätten, och fältet just härmed öppnas 
för det bekväma ordandet om »det gamla», som 
»skall ramla» et c, etc ; fraser, som kunna använ
das. mot allting och vid alla tillfällen. — Men 
egentligen borde skolans adepter aldrig h a fått in 
denna benämning i opinionen, ty om än vissa 
detaljer tillkommit, är dock sjelfva k ärnan i det 
materialistiska äskådningssättet ingalunda något 
nytt, hvarom som bekant redan den äl dre grekiska 
filosofien kan lernna upplysning Och andra »mo
derna» läror återfinna s alldeles afgjo rdt hos sofi-
stiken före Sokrates och Platon: den emperiska 
menniskan som mått för allting, ingen objektiv 
sedelag o. s. v. — Dylika »Gengangere» stöter 
man på i den »nya» literaturen vida oftare än en 
'stor allmänhet förmoda r. 
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i »Ett minne» — men något så lättvindigt, 
så rent af pojkaktigt som hela detta referat, 
väntade man likväl ej af en förf., hvilken, 
när han så behagar, visat sig kunna mer än 
de flesta — förstå. Ty icke ärnar hr H. på 
allvar inbilla en enda menniska, att någon 
del af ifrågavarande poem skulle »stämplats 
som i högsta grad osedlig, om (ja, om!) den 
skrifvits af en realistisk förf. i våra dagar?» 
Skilnaden ligger just i sättet; så medgifva vi 
gerna, att tilldömes pseudonymen Stella Kleve 
af de begge barnens hemresa i vagnen skulle 
kunnat skapa något alldeles extra raffineradt 
i »flirtations»-väg, hvilket med sin »sjukligt 
nyanserade charme» kunde smeka ett depra-
veradt »dekadanskynne» hos månget »modernt 
själslif». Men den skära oskuld, som i Björcks 
poem okonstladt och naturligt rör hvarje na
turligt sinne — den låtsar hr Hansson alls 
icke om. Lika litet har han några loford för 
det artistiskt goda i Björcks sätt att sköta 
den poetiska novellen, hans åskådlighet i teck
ningen, hans ogenerade och pointerande skrif-
sätt m. m., som sticker af mot tafattheten i 
episk teknik hos Klockhoff och andra. •— Uet 
bör nu erkännas, att hr H:s anmärkningar 
mot komposition och karaktersteckning i »En 
målning» äfvensom mot bristen på verklig
hetsprägel i »En gammal historia» äro mera 
befogade. Men rättvisa göres ej heller här, 
och någon kritisk analys, som gifver oss verk
lig och fyllig föreställning om sitt ämne, ha 
vi under hela tiden alls icke fått. Den pri
sade Ernst Björck är tydligen vår författares 
»bête noire». 

En aristokratisk natur, sådan som hr Ola 
Hansson synes vara, torde hålla sig för god, 
äfven i känslan af att sjelf icke alltid upp
skattas efter förtjenst, till dylika repressalier 
mot en lyckligares minne. Och är dock hr 
H:s »kritik» öfver Ernst Björck något annat, 
har han åtminstone brukat konst för alt dölja det. 

Gungnir. 

Från Finska Landtdagen 1888. 
1. Kvinnas valbarhet till medlem 

af fattigvårdsstyrelse. 
I Borgareståndet inlemnades af herr R. 

Elving en motion om kvinnas rått att väljas 
till medlem af fattigvårdsstyrelse. Det af 
honom uppgjorda lagförslaget i ämnet, hade 
följande lydelse: »Till fattigvårdsstyrelse i 
stad äfvensom på landet, der denna icke 
utgöres af kommunalnämnden, är röstbe
rättigad kvinlig medlem af kommunen val 
bar. Gift kvinna må ock sådan befattning 
ombetros, såframt hon der till samtycker». 

Motionen remitterades till Ekonomiut
skottet, som i sitt betänkande föreslår: att 
landets höglofliga Ständer för sin del ville 
antaga och hos H. Kejs. M. i underdånighet 
anhålla om utfärdande af en så lydande för
ordning, att med ändring af Kejs. Förordn. 
af kommunalförvaltningen på landet af den 6 
Febr. 1865 och Kejs. Förordn. angående kom
munalförvaltning i stad af den 8 Dec. 1873 
varder härigenom stadgadt som följer: » Val
bar till ledamot i fattigvårdsstyrelse i stad, 
äfvensom på landet, der denna styrelse icke 
utgöres af kommunalnämnden, är äfven röst
berättigad kvinlig medlem af kommunen, 
samt inom densamma bosatt gift kvinna; 
dock må sådant uppdrag utan kvinnas sam
tycke henne icke åhuälfvas». — Reservation 
af biskop J ohansson går ut på, »att Ständerna 
ville lemna föreliggande motion utan afse 
ende», men om Landets Ständer ansage ett 
lagstadgande i saken nödvändigt, att motionen 
antages i den form, »att röstberättigad kvin
lig medlem af kommunen är valbar till 
fattigvårdsstyrelse». 

I Ridderskapet och Adeln blef stån dets 
beslut, med 28 röster mot 21 att godkänna 
utskottets förslag med uteslutning af hela se
nare delen: »samt inom densamma bosatt gift 
qvinna o. s. v. » 

I Borgareståndet omfattades herr Rönn 
bäcks omformulering af utskottets förslag. 

I Bondeståndet antogs med 33 röster 
mot 17 följande formulering af b iskop Johans
sons reservation: »Valbar till ledamot i fattig
vårdsstyrelse i stad äfvensom på landet, der 
denna styrelse icke utgöres af kommunalnämn
den, är äfven röstberättigad kvinlig medlem 
af kommunen». 
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I Presteståndet godkändes med stor ma
joritet betänkandet med sistnämnda kläm. 

Kvinnas rått att väljas till medlem af 
fattigvårdsstyrelse blef sålunda godkänd af 
samtliga stånd, ehuru utskottets förslag un
dergått särskilda förändringar inom de olika 
stånden, så att sammanjemkningsförslag blir 
af nöden. Sammanj emkningsförslaget blef der-
efter antaget och har sålunda lagenlig stän-
derpluralitet vunnits för en motion om, "att 
valbar till ledamot i fattigvårds-
styrelse blef ve röstberättigad Jevin-
lig medlem af kommunen". 

2. Kvinnans tillträde till univer
sitetet. 

I Borgareståndet väcktes petition af he rr 
Lille: natt kvinna må vid universitetet efter 
aflagda kunskapsprof utan sårskildt till
stånd vinna inträde med de rättigheter och 
åligganden som tillkomma manlig stude
rande». — I Bondeståndet väcktes petition 
af he rr Avellan: »att åt finska kvinnor måtte 
beviljas rått att utan särskild anhållan få 
afiägga studentexamen och vid landets uni
versitet få idka studier». 

Dessa petitioner remitterades till All
männa besvärsutskottet, som i sin kläm före. 
slår: »att rätt måtte beviljas kvinna att ge 
nom a/läggande af vederbörlig studentexa
men vinna inträde vid Kejs. Alexanders 
Universitet för studiers idkande, dock med 
det vilkor, att kvinlig studerande icke får 
åtnjuta stipendier eller understöd, som ut
tryckligen äro manlig studerande förbe
hållna, samt att af kvinna afiagdt lärdoms-
prof icke medför vidsträcktare rått till tjen-
sten ån lag * och författningar för närva
rande medgifva eller framdeles kunna med-
gifva kvinna». — Reservation n:o I af herr 
F. Nordlund: »att ifrågavarande petition icke 
måtte föranleda till åtgärder från ständernas 
sida». — Reservation n:o H af herrar Hedberg 
och Norrmén skiljer sig endast i afseende å sti
pendierna från utskottets betänkande. Dessa 
reservanter yrka: »att de kvinliga studenterna 
icke äro berättigade att komma i åtnjutande 
af andra universitetets stipendier eller under
stöd än dem, hvilka uttryckligen äro åt dem 
bestämda eller beviljade». 

I Ridderskapet o. Adeln godkändes herr 
A. Schaumans förslag till resolution : att kvinna 
berättigas att ulan särskildt tillstånd få afiägga 

studentexamen samt idka studier vid landets 
universitet. 

I Borgareståndet antogs herr Lilles kläm 
med 50 röster mot 2, hvilka tillföl lo utskottets. 

I Presteståndet afgåfvos 17 röster för 
och 17 emot, hvarefter den aflagda sedeln af-
gjorde utskottsbetänkandets förkastande. 

I Bondeståndet antogs herr Avellans 
kläm med 40 röster mot 19, som afgåfvos för 
utskottet. 

Sammanjemkning blef alltså i denna 
fråga nödvändig och blef Allmänna Besvärs
utskottets sammanjemkningsförslag af: 

Presteståndetförkastadt, emedan man 
ansåg, att presteståndets förut fattade beslut, 
som innehöll blott och bart en negation, icke 
kunde blifva föremål för någon sammanjemk
ning, samt att det vore sakenligt, att ståndet 
respekterade sitt eget beslut, om ock detsamma 
utom ståndet icke tillvunnit sig något erkän
nande. 

Af Rid derskapet o. Adeln, Borgarestån
det och Bondeståndet blef det an taget, och 
då alltså ständerpluralitet vunnits för denna 
fråga, hafva ständerna beslutit petitionera om: 
"att Finlands kvinnor berättigades 
att utan särskildt tillstånd få af
iägga studentexamen samt idka 
studier vid landets universitet". 

3. Om den reglementerade prosti
tutionen. 

I P resteståndet föreslog bisk op Alopceus 
såväl för sin egen del som dertill uppmanad 
af Finsk Kvinnoförening, hvilken understöddes 
af 5,700 namn samt tvenne hela kommuner, 
att ståndet skulle ingå till H. Kejs. Maj:t med 
underdånig petition derom: »att H. Kejs.. 
Maj:t täcktes i nåder anbefalla ej mindre 
afskaffande af den reglementerade prosti
tutionen och synnerligast den i Helsing
fors och några andra af landets städer in
förda regelbundna besigtningen af prosti
tuerade kvinnor med deraf följande rättig
het att efter inskrifning i polisens journa
ler öfva otukt såsom ett yrke, ån ock att 
otuktsförbrytelsernas gynnande varder, i 
öfverensståmmelse med gällande lag, af po
lis- och åklagaremakten behörigen beifradt». 
— Herr Rosengren föreslog att ståndet, an
tingen ensamt eller tillsammans med andra 
stånd, skulle ingå till H. Kejs. Maj:t med en 
underdånig anhållan derom: »att vederbörande 
måtte åläggas ofördröjligen fullgöra vår 
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lags tydliga, orubbliga bestämningar genom 
att utrota alla af vederbörande tillåtna pro
stitutions- eller o tuktsnäst en». 

I Riddareståndet och Adeln af herr 
af Forselies derom: »att II. Kejs. Maj:t 
i nåder täcktes låta anbefalla åtgärder der-
hän, att allmänna föreskrifter beträffande 
otuktförbrytelsers bestraffning varda iakt-
tagne och framdeles tillämpade mecl det 
älvar lagens helgd kräfver». 

I Bondeståndet af herr Duncker: »att 
H. Kejs. Maj:t täcktes i nåder anbefalla, 
att den legaliserade prostitutionen och i 
synnerhet den i Helsingfors och några 
andra städer i landet i praktiken införda 
regelbundna besigtningen af lösaktiga kvin
nor med deraf följande rättighet att efter 
inskrifning i polisens förteckning få öfoa 
osedlighet som yrke, skall af skaffas, samt 
att beskyddandet af sedlighetsbrott, måtte 
efter gällande lag af polisen och åklagare
makten vederbörligen beifras». 

Samtliga dessa petitioner remitterades till 
Lagutskottet, hvars sedermera afgifna betän
kande har följande kläm: »att Ständerna, fullt 
förvissade om att Regeringen, sedan den nu
mera tagit frågan under förnyad ompröfning, 
skall så begå, att de i petitionerna omnämda 
missförhållandena varda, så vidt möjligt, aflägs-
nade, och att de åtgärder, som i afsigt att 
hämma veneriska sjukdomars spridning fram
deles till äfvenlyrs vidtagas, komma att stå i 
öfverensstämmelse med gällande lag, anse peti
tionerna icke böra till vidare åtgärd från Stän
dernas sida föranleda». — Betänkandet åtföl
jes af tvenne reservationer. Den första af 
herrar Rönnbäck och Öberg protesterar mot 
petitionärernas påstående, att lagen icke till
ämpats, och framhåller att det lagrum (57 
kap. 2 § M. B.) icke kan tolkas så vidsträckt, 
att det omfattar den yrkesmessiga prostitutio
nen. — Den andra reservationen af herrar 
Schwartzberg och Tallgrén åter yrkar på att 
Ständerna, under beklagande att det sakför
hållande, att embetsmyndigheterna, såväl polis-
som åklagaremakten, icke vidtagit strängare 
åtgärder i och för tillintetgörande och bestraf
fande af den yrkesmessiga otukten, skulle till 
regeringen framställa den önskan, att rege
ringen, om också sättet för hämmande af den 
veneriska smittans spridning anordnas med det 
alvar saken kräfver, ville tillsäga respektive 
embetsmyndigheter att mot nu ifrågavarande 
brottsliga personer förfara med all den sträng
het lag förmår. 

Af Ridderskapet och Adeln beslöts med 
46 röster mot 20 att omfatta det af friherre 
af Schultén gjorda förslag till resolution: att 
Ständerna med afseende derå, att regeringen 
tagit de af petitionärerna berörda förhållandena 
under förnyad ompröfning, skulle anse petitions
memorialet icke föranleda till någon åtgärd från 
ständernas sida. 

I Borgareståndet framstäldes af herr 
Schybergson och Sulin med anslutning till de 
af herr Rönnbäck uttalade åsigterna, ett för
slag att Ständerna, utan att i klämmen anföra 
några motiver, måtte med förkastande af ut
skottets betänkande lemna petitionerna utan 
afseende. — Herrar Löfgren o ch Nissinen fram-
stälde ett förslag, att Ständerna icke måtte 
afslå petitionerna, utan med anledning af de m 
anhålla, alt regeringen ville så vidt möjligt 
aflägsna de ifrågavarande missförhållandena, 
och att de åtgärder, som i afsigt att hämma 
de veneriska sjukdomarnes spridning skulle 
vidtagas, komma att stå i öfverensstämmelse 
med gällande lag. — Det sistnämda förslaget 
förkastades utan votering, och antog ståndet 
med 32 röster mot 19 det af herr Schyberg
son väckta förslaget. 

I Presteståndet föreslog biskop Johans
son, »att ståndet jemte öfriga stånd skulle i 
underdånighet anhålla hos H. Kejs. Maj:t, att 
alla sådana reglementen som det för Helsing
fors stad år 1876 utfärdade, måtte upphäfvas 
såsom stridande mot allmän lag och förderf-
vande sedligheten hos folket samt kränkande 
dess rättskänsla och i stället i och för mot
arbetande af prostitutionen och hindrande af 
dess i sedligt afseende förderfliga följder an dra 
åtgärder måtte vidtagas, hvilka öfverensstämma 
med hvad lag och folkets rättskänsla kunna 
anse såsom rätt». — Detta förslag godkändes 
med öfvervägande majoritet. —• På förslag af 
herr Lyra beslöts al t genom protokollsutdrag 
inbjuda de öfriga stånden att förena sig 
om detta beslut. 

I Bondeståndet föreslogs af h err Teittinen 
m. fl., att ståndet måtte godkänna samma slut
kläm som i frågan blifvit af presteståndet god
känd, hvilket äfven vid omröstning godkändes. 

Ridderskapet och Adeln, till hvilket 
inbjudning ingått från Presteståndet om att 
förena sig om Presteståndets i förevarande 
fråga fattade beslut, beslöt med 44 röster mot 
10 att vidblifva sit t förut i frågan fattade beslut. 

Borgareståndet förkastade utan votering 
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Presteståndets inbjudning och vidhöll sitt 
tidigare beslut att förkasta hela petitionen. 

I denna fråga hafva alltså R idderskapet 
och Adeln samt Borgareståndet stannat emot 
de båda andra ständerna, Preste- och B onde 
ståndet, och frågan om petion till H. Kejs. 
Maj:t om den reglementerade prostitutionen 
förfallit. 

4. Frågan om flickors emottagande 
i elementarläroverken och subventione-
ring af samskolor. 

Allmänna Besvärsutskottet beslöt med 8 
röster mot 7 föreslå, att Ständerna ville hos 
H. Kejs. Maj:t anhålla: »att H. Kejs. Maj:t 
i nåder täcktes tillåta att jemvål flickor 
intagas i stadens 2- och 4-klassiga elemen
tarskolor å sådana orter, der särskild af 
staten underhållen flickskola icke finnes 
förlagd, äfvensom att nådiga kungörelsen 
af den 11 Dec. 1884, angående vilkoren 
för privata läroanstalters understödjande 
med statsmedel måtte vinna sådan tillämp
ning, att jemvål samskola kunde komma i 
åtnjutande af statsunderstöd, beräknadt efter 
samma principer som subvention för goss-
skola».—Af 5 reservanter: att ofvannämnda 
omständigheter angående samundervisning icke 
måtte från Ständernas sida föranleda till några 
åtgärder. — Af 2 reservanter: att Styrelsen 
måtte fullfölja systemet, att tillräckligt subven
tionera privata skolor, hvilka framgått ur ett 
alvarligt bildningssträfvande. 

I Ä. o. A. godkändes utskottets betän
kande med é6 röster mot 10. 

I Borgareståndet blef detsamma enhäl
ligt godkändt. 

I Presteståndet förkastades betänkandet 
med öfvervägande majoritet. 

I Bondeståndet afböjdes med 33 röster 
mot 20 förslaget om samundervisning. 

Två stånd stannade sålunda emot två, 
och har således fråga n fallit. 

5. Angående nedsättning af elev-
afgifterna vid statens flickskolor. 

Petition väcktes härom: 
I Presteståndet af herr J. Schwartzberg. 
I Borgareståndet af herr A. Herckman, 

E. Andersin och O. Bergbom. 

Dessa petitioner hänvisades till Allm. Be
svärsutskottet, som med 13 röster mot 2 be
slöt att i sitt betänkande afstyrka petitio
nens aflåtande om nedsättning af termins-
afgifterna vid fruntimmersskolorna i landet. 

R. o. A. godkände detta betänkande utan 
diskussion. 

Borgareståndet godkände betänkandet 
med 27 röster mot 25. 

Bondeståndet godkände likaså betän
kandet. 

Presteståndet beslöt med öfvervägande 
majoritet, med förkastande af utskottets be
tänkande, att terminsafgifterna i statens flick
skolor skola nedsättas till samma belopp som 
dessa utgöra i statens gosslyceer. 

I enlighet med Allm. Besvärsutskottets 
betänkande hafva petitionerna af tre stånd af-
böjts och frågan sålunda förfallit. 

6. Angående ogift kvinnas myn
dighet 

väcktes i Borgareståndet af herr B. El-
ving och i Bondeståndet af herr Herckman 
motionsförslag. Förslaget lyder: »mö hafve, 
sedan hon 15 år gammal år, makt att 
råda öfoer det hon sjelf förvårfva kan, vid 
21 års ålder âge hon allt sitt gods före
stå och vara fullmyndig. Vill hon dock 
heldre förmyndarevård njuta, åge rätten 
på hennes begäran derom förordna och så
dant vederbörligen kungöra». 

Petitionerna remitterades till Lagutskot
tet, som i sitt betänkande föreslår: att före
stående författningsförslag ej måtte till nå
gon åtgärd ifrån Ständernas sida föranleda. 

R. o. A., Presteståndet och Bonde
ståndet (med 40 röster mot 12) antogo lag
utskottets afstyrkande betänkande. 

Borgareståndet åter antog herr Rönn
bäcks >reservation enligt hvilken ogift kvinna 
efter 15 års ålder får råda öfver, hvad hon 
sjelf förvärfvat, och vid fylda 21 år öfver all 
sin egendom. Vill hon dock heldre stå under 
förmyndarevård, så medgifves äfven delta henne. 

Vid sådan utgång då tre stånd stå emot 
ett har motionen fallit. 

7. Gift kvinnas eganderätt. 
I anledning af de vid landfdagen 1885 

väckta petitionsmemorialen angående gift kvin
nas eganderätt beslöto då Ständerna hos Be-
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geringen petitionera, att Regeringen täcktes låta 
uppgöra och förelägga Ständerna förslag till 
lagförändringar i denna fråga, och blefvo Stän
derna vid 1888 års landtdag förelagda en 
Kejserlig proposition angående makars för-
mögeuhetsförhållanden. — Propositionen re
mitterades till Lagutskottet. 

Med större eller mindre ändringar god
kändes dels propositionen, dels Lagutskottets 
betänkande af samtliga stånd och blef sålu nda 
sammanjemkni.ngsförslag nödvändigt. 

Detta sammanjemkningsförslag blef af: 
R. o. A., Borgareståndet och Preste-

ståndet (med 17 röster mot 15) antaget. 
Bondeståndet åter beslöt med 34 röster 

mot 18 att förkasta sammanjemkningsförslaget. 

Lagenlig ständerpluralitet har sålunda lik
väl vunnits för en petition om: 

att hustru rade öfter hvad hon genom-
eget arbete kan förvärfoa. Genom äkten
skapsförord må kunna tilläggas makt att 
råda öfver sitt enskilda fasta och lösa gods 
och gälle det förord äfven egendomens af 
kom,st. 

År hustruns arbetsförtjenst eller af-
komst af enskildt gods hvaröfcer hon råder 
i annan egendom förvandlad, varcle ock 
den af hustru förvaltad. 

Hustrun eger söka och svara då saken 
angår egendom hvaröfcer hon råder. 

8. Angående gift kvinnas rätt att 
idka näring. 

Vid Landtdagen 1885 inlemnades en pe
tition om ändring af § 2 i näringslagen så 
att i fall, då mannens målsmanskap måste be
traktas hvilande, hustrun tillerkändes rätt idka 
näring i det omfång bemälde § 2 o mförmäler. 
Detta föranledde till en Ständerpetition och 
vid 1888 års landtdag förelades St änderna en 
proposition om ändring af § 3 i närings-
lagen. — Denna proposition remitterades till 
Lagutskottet. 

Denna proposition för hvilken laglig stän
derpluralitet föreligger, har i enlighet med Lag
utskottets förslag godkänts och »berättigas 
hustru, om hennes man är afvita eller stäld 
under hustruns förmyndareskap, eller om 
han förlupit eller annorledes öfoergifvit hu
strun, eller om mannen utstår för längre 
tid ån ett år ådömdt fängelsestraff, eller 
om makarne åro lagligen skilde eller hu

strun vunnit boskilnad, att oberoende af 
mannens sam.trjcke idka näring i det om
fång som § 2 i näringslagen omförmäler.» 

Det n ordiska kvinnosaksmötet 
i K öpenhamn 

den 14, 15 o ch 16 Juli 1888. 

Çf|s^redags afton, den 13 Juli, hölls i Stu-
dentsamfundets festligt smyckade sal 
ett förberedande möte, hvilket öppna

des med, att fru Johanna Meyer helsade 
gästerna från Norge, Sverge och Finland väl
komna, och att fru Mathilde Bajer tackade 
dem för, att de kommit. Fru Bajer medde
lade äfven, hvilka föreningar mötet represen
terade. 

Utom »Kvindelig Fremskridsforening», 
voro dessa: 

Dansk Kvi.ndesamfund, Köpenhamn; 
De kvinliga fackföreningarne, Köpen

hamn; 
Föreningen mot den reglementer ade 

prostitutionen, Köpenhamn ; 
Good Templarforeningen, Köpenhamn; 
Norsk Kvinclesagsforening, Kristiania; 
Frederika-Bremer-Förbundet, Stock

holm; 
Göteborgs Kvinnoförening; 
Good Templar föreningen, Stockholm; 
Finsk Kvinnoförening, Helsingfors; 
Den internationala freds- och frihets-

ligan, Genf. 
Hr kand. Trier höll ett föredrag om 

kvinnans förhållande till universitetet och s tu-
dentlifvet. Med afseende på det förstnämdas 
tre uppgifter: vetenskapens växt, allmänbild
ningens utbredande och embetsståndets utbild
ning, ansåg han, att kvinnan skulle komma 
att utgöra ett godt tillskott. För vetenskapen 
genom hennes verklighetssinne, hennes iakt
tagelseförmåga af detaljer. För allmänbildnin
gen genom hennes förmåga att åskådliggöra. 
För embetsverksamheten genom hennes blick 
för personligheter och hennes omsorgsfullhet. 
Det var således icke blott som ökad arbets
kraft, kvinnan skulle göra sin insats, utan 
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som en ny oeh såregen arbetskraft, hvarige-
nom samhällsfrågorna finge en mera allsidig 
och sympathisk behandling. Hvad student-
lifvet vidkom, skulle det bli rikhaltigare, ge
nom det karaktäristiska, det egendomliga i en 
utvecklad kvinnosjäl och ej derigenom, att det 
skulle alstra kvinliga upplagor af manliga stu
denter. 

Fru Line Luplau tog derpå till orda: 
»Vi ha nyligen hållit »Stavnsbaandsfest» 

i Danmark, fest för bondefrigörelsen för 100 
år sedan. Det var en fest, som alla i landet 
skulle samlas till, hettes det, och der kallades 
till möte i hufvudstaden för att gå med i det 
stora festtåget, till frihetsstoden, minnesstoden 
om den tidens stordåd. 

När man nu såg detta mäktiga tåg, skulle 
man ju tro, att här i Danmark vore alla lif-
egenskapsband lösta. Men nej — långt der-
ifrån! Detta tåg blef just ett talande vittnes
börd om, att sucken efter befrielse ännu ljuder 
i Danmark, ty många voro de män, som icke 
ville deltaga deri, emedan deras frihet var 
trälbunden. Och kvinnorna voro heller icke 
med. De voro medels ett maktbud uteslutna 
från att deltaga. »Kvinnor och barn kunna 
icke deltaga i festtåget,» hette det. På så sätt 
firade vi befrielsefest den 20 Juni! 

Likasom det för 100 år sedan var en 
lång och bekymmerfull tillvaro förrän kron
prins Frederik och hans män uttalade den 
stora frihetslösen, på samma sätt är det nu 
för kvinnan. Och den är ändå värre, hennes 
ställning, ty den stackars trälbundne bonden 
hade förslöats af herremannens piska, af att 
herremannen förbrukat hans tid och lifskraft, 
men vi kvinnor stå nu fullt vakna, med klart 
medvetande om den orätt, vi lida, genom att 
det så länge förhållits oss att lefva ett men-
niskovärdigt lif. 

Till den omnämda Sfavnsbaandsfesten 
skref skalden Alfred Ibsen ett vackert poem, 
af hvilket jag tillåter mig alt citera några 
strofer, alldenstund de tyckes mig passa på 
kvinnans förhållanden. Han skref: 

»Stavnsbaand har vi nok tilbage, 
Der er Baand i hundrevis, 
Fattigdom og ïryk og Plage, 
Dumheds Sump og Dorskheds Is, 
Der er Fordom og Forstening, 
Rester af den gamle Trold, 
Der er Träng paa Tro og Mening, 
Og paa Tanker er der Told.» 

Ja, »Stavnsbaand har vi nok tilbage, der 
er Baand i hundrevis,» och skulle jag här 
uppräkna alla de band, hvilka binda friheten 

för kvinnan, så blefve jag knappast färdig i 
afton. Men för att nämna några af de vig-
tigaste, vill jag blott påminna om hustruns 
omyndighetstillstånd i äktenskapet, kvinnans 
utestängande från allt arbete i kommun och 
stat o. s. v., o. s. v. 

»Der er Fordom og Forstening, Rester 
af den gamle Trold.» Ja, det gamla trollet 
fördomen, huru skola vi få honom dödad? 
Huru skola vi få samhället till att uppskatta 
oss som menniskor, hvilkas arbetskraft vore 
mödan värd att vinna? Huru skola vi få en 
hel del män att upphöra med att prisa sig 
lyckliga öfver att kvinnan står som blomman 
i trädgården, med sin skönhet och sin doft, 
och fröjdar hans öga, upphöra med att be
trakta henne som en leksak, han under fri
stunderna sysselsätter sig med för sitt nöjes 
skull? Huru skola vi få en hel mängd kvin
nor att förstå, att ett lif i arbete, är den 
största välsignelsen för en menniska? Huru 
skola vi få en mängd kvinnor att kasta på-
fågelsfjädrarne med sitt bjefs och iföra sig en 
drägt, som, andligt taladt, passar för en all
varlig kvinna? O, att det kunde skrifvas 
utanpå hvarje kvinna: »Ej blot til L yst», och 
först och främst inuti hvarje kvinnohjerta: 
»Ej blot til Lyst, men till arbete och fullkom-
lighet», så hade vi nått ett godt stycke framåt! 
Genom hela kvinnorörelsen går en suck efter 
förlossning och frigörelse, en suck så djup och 
smärtfull, att den nog skall höras och smälta 
de hårda hjertan, som så länge ha förhållit 
oss vår frihet och menniskorätt. — Denna 
suck har hörts rundt i de nordiska landen, 
och derföre kom det hit både kvinnor och 
män från hela norden, derföre, att de hade 
förstått denna suck. Så vill jag då bedja 
dem alla vara välkomna, både dem, som kommo 
för att höra, och dem, som kommo för att 
arbeta på, att sucken måtte förstummas, ja, 
jag vill bedja dem vara välkomna till arbetet 
under dessa samvarons dagar, och härtill vill 
jag bifoga önskan om, att detta arbete må 
bära rika frukter, så att vi snart kunna hålla 
befrielsefest. 

Lördagen d. 14 Juli användes förmid
dagen till att skildra sakernas ställning i de 
nordiska landen. Fru Bajer, Kvindelig Frem-
skridtsforenings ordförande, öppnade kongres
sen. Hon hänvisade till huru Skandinaviens 
folk inom olika områden sökt samarbete. 
Först var det studenterna, vetenskapsmännen, 
hvilka kände slägtskapen både i anda oeh 
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språk, så kom skolmötena och slutligen arbe
taremötena. Nu till sist möttes äfven kvin
norna. — 

Första punkten på dagordnin gen var Kvin
nans rösträtt. Fru Luplan dirigerade. 

Hr Bajer gaf en kort öfversigt af sista 
vinterns förhandlingar i Folketinget om kvin
nans kommunala rösträtt. 

Frkn Bjarnesen (Isafjord) skildrade kvin
nans ställning på Island. Den ogifta kvinnan 
är röstberättigad vid kommunala val, n är hon 
fyllt 25 år, har ett ofläckad t rykte och betalar 
kommunalskatt. Likaledes har hon rösträtt 
vid prestval. Öfver hela Island begagna sig 
numera kvinnorna af sin rösträtt. Den gifta 
kvinnan på Island är deremot lika så omyndig 
som den gifta kvinnan i Danmark. 

Stud. fil. frkn A nna Bugge (Norsk Kvin -
desagsforenings ordförande) lemnade en öfver
sigt af rösträttsfrågan i Norge. Det första, 
praktiska steg gjordes genom ett föredrag , frkn 
Gina Krog höll i Norsk Kvindesagsforening 
i Nov. 1885. Under den diskussion, som 
följde på föredraget, enades man om at t skrifva 
till stortingsmannen hr Vig g o Ullmann, och 
bedja honom inlemna förslag till tinget om 
rösträtt för kvinnor. Hr Ullmann har nu 
tillsammans med 8 andra medlemmar af tin
get inlagdt förslag om, att der i Grundlagens 
§ 50 efter begynnelseorden: »Stemmeberetti-
gede er de norske Borgere» — skall inflickas: 
»mänd og kvinder». 

Kort efter frkn Krogs omtalade föredrag 
— i December 1 885 — stiftade 10 kvinnor 
Kvinnorösträttsföreningen, som uteslutande 
består af kvinnor och för närvarande räknar 
ungefär 150 medlemmar. Denna förening har 
ännu icke hållit några offentliga möten. Me
ningen med den var i grunden att samla en 
fast stock, att börja det egentliga agitations
arbetet med. Hvarje medlems pligt är, att 
skaffa så många aktiva medlemmar som möj
ligt till föreningen och så många namn som 
möjligt under en petition, som skulle öfver-
sändas till stortinget. Från och med i höst 
är det meningen att medels föredrag landet 
rundt, diskussion i pressen och på möten och 
medels samlandet af underskrifter till den om
talade petitionen, organise ra en s å vidt utsträckt 
agitation man kan för kvinnorösträtten. Den 
allmänna opinionen ställer sig till stor del 
likgiltig gentemot denna fråga. De som äro 
välvilligt stämda mot kvinnofrågan i sin hel
het, anse rösträtten som kvinnosaksarbetets 
slutsten, hvilken de följaktligen mena bör bli 

liggande till allt annat på kvinnosakens pro
gram genomförts. Sjelf var frkn Bugge af 
den meningen, att rösträtten just skulle bli 
det verksammaste medlet till att uppnå andra 
fördelar — och till att behålla, hvad man uppnått. 

Redaktör Borg (Helsingborg) redogjorde 
för frågans ståndpunkt i Sverge. De politiska 
förhållandena derstädes gjorde, att hon stod 
rätt långt tillbaka. Sverges kvinnor ha kom
munal rösträtt, men det betydde föga , allden-
stund de äro uteslutna från skolrådet, fattig
vården och stadsfullmäktige. De få försök 
som gjorts för att utvidga fältet för kvinnans 
verksamhet inom dessa områden, hade hittills 
icke krönts med framgång. 

Frkn Alli Trygg (Helsingfors) medde
lade, att den finska kvinnan har fullt utsträckt 
kommunal rösträtt och valbarhet. Hon kan 
inväljas i skolråd och alla komitéer, vara ord
förande i alla frågor. I den stora finska sam
skolans skolråd suto 3 herrar och 2 damer. 
Frkn Trygg hoppades, att med tiden skulle 
Helsingfors få en kvinlig borgmästare. 

Härmed öfvergick man till dagordningen s 
nästa punkt: Fredssaken som kvinnosak. 

Fru Bajer påpekade hurusom kvinnan 
som moder, som uppfostrarinna kan utså en 
säd, hvilken bär fredens frukt. I de länder 
der militärismen vinner fotfäste, der ser man 
också att kvinnan ifrigt arbetar med. År 1885 
anskaffade 20,000 af Danmarks kvinnor 8 
fästningskanoner, hvilka de skänkte landet. 
Som motsats härtill utsände 1886, en krets 
af danska kvinnor ett upprop i fredssaken, 
att man måste intressera sig och arbeta för 
densamma. 

Frkn Anna Bugge förklarade, att i Norge 
fanns ingen fredsfråga. Fredssaken betraktas 
som en »utopi», hvilken har sin hemvist i 
det tusenåriga riket och icke i vår syndiga 
verld. Det, som skadade mest, var, a tt krigs
politiken seglar under patriotismens flagga. 

Löjtnant E. Wawrinsky anförde det
samma om Sverige som frkn Bugge om Norge. 
Fredssaken låg i dvala, eller hade aldrig lefvat. 
Man hade i Sverige två ordlekar: »Vill du 
fred, så rusta dig till krig!» och »Vill du fred, 
så bered dig på frihet!» Den första satsen 
hade militarismens damer lagt sig på minnet,. 
hvilka liksom de danska, hade utsändt ett upp
rop till det svenska folket om att lemna pen
ningebidrag till fästningsverk. Uppropet var 
undertecknadt af många af Sveriges förnämsta 
adelsnamn. 
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Man öfvergick nu till frågan: »Nykter -
hetssaken som kvinnosak.» 

Affärsröreståndaren Nielsen upplyste, att 
den första nykterhetsföreningen stiftades af 
pastor Eleholtz i Vejle den 17 April 1879. 
Den nästa, några dagar senare af Johan Han-
sen i Randers. De båda stiftarne voro ny
ligen återkomna från Amerika till Danmark. 
Nykterhetsröreleen, hvilken började med reli
giös pregel, fortsättes nu i medborgerlig anda, 
oafhängig af religion och politik. Rörelsen 
räknade nu inemot 40,000 fasta anhängare. 
Danmarks nykterhetsföreningar låta årligen af-
hålla öfver 1,000 föredrag. »Danmarks Nyk-
hetsförening» består af mellan 400 à 500 
lokala föreningar, och hvarje förening afhåller 
årligen 3 à 4 offentliga möten, några enstaka 
8 à 16, »Köbenhavns Afholds/orening »40 
à 45. 

De 40,000 nykterhetsvännerna äro förde
lade sålunda: »Danmarks Afholdsforenings» 
medlemsantal är 26—27,000, »Good Templar» 
c:a 6,000, de öfriga tillhöra antingen andra 
föreningar eller äro icke medlemmar af någon 
förening. 

Löjtnant E. Wawrinsky : I Sverige be-
drefs saken ungefär som i Danmark, men star
kare än der var Good Templarföreningen, hvil
ken i Sverige räknar 60,000 medlemmar. 
Dess verkan var icke obe tydlig. Men det oak-
tadt stod dryckenskapen i flor. För 20 år sedan 
var det en skam för kvinnor att förtära spi-
ritus. Sedermera har man nästan öfverallt 
sett kvinnor göra som mannen, icke så att 
förstå, att de dricka för mycket, nej, helt litet, 
ett par glas vin, en liten toddy, likör och lik
nande. Det hörde med till god ton, var, som 
man uttryckte sig, »comme il faut.» Men 
hur skulle det onda hämmas, då kvinnan gjorde 
sig till mannens medbrottsling, pär det första 
en husmor bjöd gä sten, var spiritus. Man t ror 
i allmänhet att det är ganska oskyldigt, men 
sjuk- och dårhusen tala ett annat språk. Ta
laren påpekade vidare, huru spiritusförtärandet, 
äfven i dess mildaste form har det skadli
gaste inflytande på det uppväxande slägtet, 
från och med fostret i moderlifvet till exemp
lets makt under uppfostringstiden. »När eman
cipationen förer derhän, att kvinnan tillegnar 
sig alla mannens laster för att derigenom bli 
likstäld med honom, då må vi ropa 'vakt i 
gevär' mot den. Emancipationen skall utrota 
det dåliga och framkalla nya kraf till det 
goda hos mannen.» 

Derefter fick frkn Lucina Hagman (Fin
land, förest, för finska samskolan i Helsing
fors) ordet: 

»Det är icke fullt tio år sedan nykter
hetsrörelsen i sin nuvarande form såsom abso
lut nykterhetsrörelse begynte i Finland. 

Några dagar förrän jag reste från mitt 
hem voro landets nykterhetsföreningar samlade 
i Helsingfors till det sjette allmänna nykter
hetsmötet. Sådana möten hållas hvarje som
mar i någon af landets större städer och tjena 
till att sammanföra nykferhetsarbetarne från 
olika or ter, för a tt diskutera och öfverlägga om, 
huru arbetet ändamålsenligast bör bedrifvas. 

Jag kom på mötet att sitta bredvid den 
kvinna, som hos oss är en af de första och 
förnämsta arbetare i nykterhetssaken. Hon 
berättade för mig, att då hon tillsammans med 
ett tiotal likatänkande grundade absoluta nyk
terhetsföreningen i Wasa, hon med misströ
stande blickar såg framtiden an. Då fick 
hon bud om, att ett allmänt möte i nykter
hetssaken skulle hållas i Abo den och den 
dagen. Hon beslöt genast att resa dit för a tt 
framlägga sina tankar om den absoluta nyk
terhetens nödvändighet såsom vilkoret för nyk-
terhetssträfvandets framgång, o ch hon reste. 

En ung medicine doktor hade på veten
skaplig väg kommit till den slutsatsen, att 
rusdryckernas äfven måttliga användning mera 
skadar än gagnar menniskokroppen, och då 
han läste i tidningarna om det ofvannämnda 
mötet, reste han genast dit utan att säga sin 
familj, hvart han for. 

Han hörde den ofvannämnda kvinnan, frkn 
Hellman från Wasa, tala om deras absoluta 
nykterhetsförening i Wasa, han hörde andra 
framhålla samma tankar som han om den ab
soluta formens nytta och nödvändighet. Han 
blef hänförd af hvad han hörde, ty det var 
hvad äfven han tänkte. 

Det är denne man, doktor Aksel Gran-
felt, som sedan den tiden ledt nykterhetsrö
relsen i vårt land. 

Vi hafva nu nykterhetsföreningar öfver 
hela landet, till an talet mycket på andra hundra-
det med nära 10,000 medlemmar. Af dessa 
föreningar bilda de allra flesta numera ett 
sällskap, som kallar sig Nykterhetens vänner 
och har sin central i Helsingfors. 

Sällskapets ändamål är helt enkelt att få 
rusdryckernas försäljning inskränkt till apo
teken. För att uppnå detta mål söker säll
skapet först och främst att inverka på den 
allmänna seden derhän att få ru sdryckerna ur 
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bruk så mycket som möjligt. Nykterhetsvän-
nerna veta, att ingen är född drinkare, utan 
att det är dryckesseden, som skapar drinka
ren, derföre vilja de hafva just seden bort. 
Derföre förbinder sig hvarje medlem uti en 
absolut nykterhetsförening att icke vilja sjelf 
förtära eller bjuda åt andra rusdrycker 
såsom njutnings- eller näringsmedel. 

För det andra söker sällskapet att in
verka på lagstiftningen för att få en absolut 
förbudslag emot såväl svagare som starkare 
rusdrycker. 

Arbetet bedrifves genom föredrag, som 
alla år föranstalta söfver hela landet och genom 
broschyrer. Äfven några större arbeten hafva 
utkommit, tidningsartiklar i dagbladen, samt 
egna tidskrifter i ämnet. 

Hvad lagstiftningen beträffar hafva nyk
terhetsvännerna hittills vunnit, att kommunerna 
sjelfva ega bestämma öfver försäljningsstäl
lenas antal, och detta steg framåt är inga
lunda litet. Detta har haft till resultat, att 
man i Finland under senaste året förspillt 
flera millioner mindre på rusdrycker än före 
den nya lagens tillämpning. På senaste landt-
dag visade sig emellertid en reaktion i den 
allmänna stämningen i våra riksstånd. Doktor 
Granfelt, som representerade sin adliga ätt 
i Ridderskapet och Adeln, stötte denna gång 
på ett starkare motstånd än förut, och nykter
hetens vänner hafva icke stora resultat att 
vänta af nu afslutade landtdag. 

Af nykterhetsmännen här i Danmark har 
jag hört, att det hufvudsakligen är från de 
lägre samhällslagren nykterhetsrörelsen repre
senteras. Samma förhållande eger rum i mitt 
fosterland. De högre stånden, de lyckligare 
lottade, göra icke mycket för den. Visserli
gen gifva de saken sin kärlek och entusiasm, 
men någon aktiv del i sträfvandet taga de 
öfverhufvud icke. Detta är icke att förstå 
såsom alls inga af de högre vore med; der 
är ett antal bildade män, som hvar på sin 
ort föra saken fram, studenter, filosofie kan
didater, filosofie doktorer, t. o. m. framstå
ende vetenskapsmän s amt kvinnor från de högre 
stånden, men dessa utgöra dock en liten mi
noritet af sällskapet. 

Icke alla kvinnor hafva fattat, att nyk
terhetsarbetet är tillika ett arbete för kvinnans 
sak, på samma gång det är ett arbete för hela 
nationen. 

Men instinktlikt känna kvinnorna dock, 
att nykterhetsmännen äro deras och deras saks 
bäste vänner, och jag hoppas, att äfven nyk

terhetsmännen måtte känna, att komma kvin
norna en dag med i representationen, då är 
rusdryckernas sista timma slagen.» 

Man öfve rgick nu till redogörelsen af sam
undervisningen. 

Herr kand. Trier ansåg den vara af stor 
betydelse. Som stöd för sin mening upp läste 
hr Trier ett bref från en gammal skollärare, 
hvilken under nära nog en menniskoålder 
undervisat i en småstadsskola, der man alltid 
haft samundervisning. Han var öfvertygad 
om, att samundervisningen var huvudbetin
gelsen för att sedermera kunna lefva rent. 

Hr Trier omnämde äfven de glädjande 
resultat, man redan sett af samundervisningen 
vid högskolorna, omnämde i samband härmed 
Askovs utvidgade folkhögskola, der samunder
visningen på det mest tillfredsställande sätt 
häfdat sin rätt. 

Fru Ragna Nielsen, f. Ullmann (Norge): 
»Norge är, såvidt jag vet, det land i 

Europa, der man kommit längst med genomfö
randet af samundervisning. Det är två ting, 
som bidragit härtill: fattigdomen och la ndets 
tunna befolkning. I allmogeskolorna på lan
det har derföre samundervisningen länge prak
tiserats, och 1885 öppnades borgarskolorna 
och elementarskolorna för flickor. Privatsko
lorna följde efter, de färre af öfvertygelse-
skäl, de flesta af ekonomiska skäl. Nu är 
det väl så, att man bör vara glad öfver, att 
flickorna fått tillgång till den högre under
visningen, men man må icke tro, att deras 
likställighet med gossarne är fullt erkänd. I 
kyrkodepartementets skrifvelse af den 25 No
vember 1885 säges, att flickors upptagande 
som elever endast må ega rum, då detta kan 
ske utan 'väsendtlig olägenhet' för undervin
gen, och endast der 'klassernas talrikhet icke 
lägger hinder i vägen för en en eller flera 
flickors upptagande.' Detta är karakteristiskt 
för såvidt som det likasom vid många andra 
tillfällen visar, hur svårt det är för de flesta 
män att fullt och af hjertat erkänna, att kvin
nor och flickor ha rättighet till samma för
delar som män och gossar.» 

Frkn Hagmann: 
»Vi stå tyvärr äfven i Finland på två-

delningssystemets område, mod folkskolor, af-
sedda för allmogen och så kallade högre eller 
lärda skolor, afsedda för den s. k. bildade 
klassens barn. I den förstnämnda, folkskolan 
på landet, har undervisningen i de flesta äm
nen varit gemensam för gossar och flickor 
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allt sedan folkundervisningens ordnande i bör
jan af 60-talet. 

Denna anordning har skett förnämligast 
af praktiska skäl, då i ett glest befolkadt och 
af otaliga insjöar genomskuret land skoldistrik
tens omfång är mycket vidsträckt och de eko
nomiska resurserna icke ofta medgifvit flera 
skolors uppsättande inom samma skolområde. 
Och äfven der sådant skett, har man funnit 
lämpligast att intaga i hvardera skolan barn 
af båda könen. 

I allmogeskolan har samuppfostran inträdt 
utan motsägelse från något håll. Ja, saken 
har försiggått, utan att allmänheten lagt märke 
dertill. Att allmogen sjelf, som bland sina 
likar aldrig sett annat än att gossar och flickor 
äro tillsammans i arbete som i lek, skulle 
finna anordningen naturlig, var att förutse. 
Mera kan man deremot förvåna sig öfver 
de s. k. bildades godkännande af samskolan 
på landet. 

Jag har velat omnämna detta slag af 
samskolor derföre att dessa samma i icke så 
obetydlig grad bidragit till idéns framgång äfven 
i den utsträckning, hvari densamma nu söker 
vinna insteg i v årt land. Äfven handelsskolan 
och några handtverksskolor äro gemensamma 
för begge könen. 

Enligt vid senaste landtdag fattadt beslut, 
kommer äfven unniversitetet att nu öppnas 
för kvinnor. 

Såsom principfråga i vidsträcktare me
ning väcktes samuppfostringsidén hos oss i 
början af detta decennium och har i r ask fart 
ledt till realiserandet af följande privata sam-
skoleföretag. 

Hösten 1884 uppsattes i Helsingfors Sven
ska Läroverket för gossar och flickor. Det 
begynte med tre kl asser, har nu åtta och skall 
fortsätta till nio. 

Två år senare inrättade en enskild, intres
serad person en annan samskola i Helsingfors, 
som vid nu afslutadt läsår egde 3 klasser och 
är ämnad att innefatta 8. 

Den tredje svenska skolan, gemensam för 
gossar och flickor, är stationerad i Kuopio och 
ombildad till samskola af ett privat gosslyceum. 

Vidare hafva vi i Helsingfors den Finska 
Samskolan, uppsatt 1886 med en klass och 
från och med nästa höst arbetande med tre. 

Alla dessa fyra läroverk afse att leda upp 
till universitetet, några med 8-, andra med 
9-årig undervisningskurs, hvilken till planen i 
hufvudsak närma sig reallyceernas. 

Dessa läroverk hafva också det gemen

samt, att de uppkommit och underhållas helt 
och hålles af medborgares och medborgarin-
nors intresse och den enskilda företagsam
heten. Statsstyrelsens roll har ända till senaste 
tid varit blott åskådarens, som med misstänk
samma eller tviflande blickar följer sakens ut
veckling. Detta bör dock icke förvåna någon ; 
vi veta alla, att styrelserna i allmänhet repre
sentera icke den närvarande, utan en förgången 
tids åsigter och idéer, och att det icke är mak
ten och styrelserna som gå i s petsen för eller 
leda reformerna. Det är först sedan en tanke 
visat sig nog mäktig att bryta sig bana hos 
ett folk, man kan hoppas, att statsmakten skall 
vända sin uppmärksamhet deråt och möjligen 
låna sitt materiella understöd åt realiserandet 
af densamma. 

Uti vårt lands förhållanden är ett sådant 
understöd likväl nödvändigt föf att ett läro
verk skall kunna ega ekonomiskt bestånd. Stats
skolorna, som underhållas med allmänna me
del, hafva mycket låga elevafgifter och såle
des kunna de privata läroverken icke heller 
taga höga afgifter, hvaraf följer, att inga sko
lor i vårt land kunna underhållas endast med 
skolafgifterna — allraminst nu för tiden, då all
mänhetens fordringar på yttre bekvämligheter 
och komfort äro i jemt stigande, då ingeniörer, 
läkare och fackmän af o lika slag måste anlitas, 
blott för att eleverna må sitta bekvämt i s ina 
stolar. 

Då jag talar om nödvändigheten af sty
relsens materiella understöd, menar jag inga
lunda, att samskoleidén dermed skulle hafva 
vunnit den afgörande segern, lika litet som å 
andra sidan saken behöfver falla derigenom att 
staten undandrager densamma sitt ekonomiska 
bistånd. Visst icke! Denna saks seger eller 
nederlag har mycket djupare orsaker, än så. 

Från motståndets sida, der man först på 
senaste tid gifvit offentlighet åt sina satser, 
framhåller man, att yrkandet på samuppfostran 
blott är efterhärmningslusta, att derföre att de 
hafva samskolor i Amerika, vilja vi hafva så
dana här. En annan gång upprepas det gamla 
talet om svallvågor och dyningar från de stora 
kulturländerna, och att man yrkar på reformer, 
blott för att iakttaga ett mod, för att följa 
strömmen åt. Dessa påståenden innebära så
ledes intet annat än att arbetet för samupp-
uppfostran icke skulle hafva utgått från något 
af våra egna förhållanden framkalladt behof, 
utan af ytliga bevekelsegrunder. 

Att tro så är en stor villfarelse. Också 
hafva de missräknat sig, dessa som trott sig 
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kunna med dylika argument kväfva den på-
begynta rörelsen för samskolan. 

Tanken på denna har hos oss likasom 
annorstädes sin grund i ett sedligt kraf, som 
helt enkelt utgår från befintliga missförhållan
den och menniskoandens behof att gå framåt, 
att blifva bättre. 

Den gamla skolan, separatskolan — ut
trycket för den gamla tidens uppfattningar och 
åskådningar — separatskolan, måste ovilkor-
ligen anses hafva sin dryga andel uti ska
pandet af det tillstånd af sedlig och samhäl
lelig olikstäldhet emellan könen, som vår tid 
framvisar. Tiden medgifver det ej och det be-
höfves icke heller uti denna upplysta församling 
att vidröra detaljer. Jag utbeder mig blott 
att få nämna en enda sak. Hafva vi i cke alla 
sett, huru detta särskiljande af könen vid upp
fostran leder menniskorna till att icke förstå 
hvarandra, till att icke anse hvarandra för 
jemnbördiga, till att icke kunna gå ihop i a r
bete och intressen, någonting, som ändå är 
det vigtigaste vilkoret för lycka och utveck
ling. Detta, likasom allt annat, som samman
hänger med separatskolesystemet., är likaså 
förefintligt i Finland som annorstädes, och då 
man hos oss verkar för könens uppfostran i 
samma skolor, är det således icke för att efter
härma Amerika eller andra nationer, utan det 
är derföre, att man anser det nyttigt för oss 
sjelfva. Samarbete i skolan förer till sam
arbete i lifvet. 

Men när vi genom samskolan vilja åter-
inleda uppfostran i de naturliga spåren, höja 
teologerna ex professo sin röst och åberopa 
sig på Skaparen, samt vilja skrämma allmän
heten från alltsammans med att säga, att Gud 
från begynnelsen förkastat samskolan. På ett 
officielt rektorsmöte sista sommaren blef sam-
skolefrågan dryftad, och meningarne utföllo i 
allmänhet gynsammare för idén än man vågat 
hoppas, isynnerhet som man visste, att det huf-
vudsakligen var den gamla skolans män, som 
der sammanträdde. Emellertid fick man då 
första gången höra, a tt skolorna ju redan förden
skull måste vara särskilda för gossar och flickor, 
att Gud skapat menniskorna i två kön. Ta
laren nämnde icke, om Gud hade utsträckt 
detta förbud äfven till folkskolorna, handels
skolorna, industriskolorna, s öndagsskolorna och 
skriftskolorna, men att det gällde alla s. k. ele
mentarskolor och lyceer, d et skulle vara gifvet. 

Samma sats dök åter upp vid den nyss 
afslutade landtdagen, visserligen något redu
cerad. Der yttrades nämligen af en mycket 

bekant vorden biskop, att Guds vilja vore den, 
att just under den tiden måste gossar och flickor 
vara åtskilda, då de besöka samskolan. Denna 
sats har naturligtvis funnit genklang i vida 
kretsar, men jag tror ändå icke att densamma 
mycket skadat samskoleidén, eller att den skulle 
behöfva någon vederläggning. 

Deremot, har diskussionen allvarligt och 
med framstälda skäl å båda sidor rört sig om 
tvenne andra punkter, nämligen dessa, huruvida 
ungdomen skulle taga skada till sin moraliska 
och flickorna särskildt till sin fysiska helsa, ge
nom att undervisas i samma skola och följa med 
samma lärokurser. Det är naturligtvis endast 
framtiden förunnadt att gifva ett svar på dessa 
frågor, som af båda parterna måste gillas. 

Svårare blir det deremot att vinna enig
het uti en tredje punkt, der de olika menin
garna dikteras af en från hvarandra helt och 
hållet skild verldsåskådning. Jag menar det 
påståendet af motståndarne, att förberedelse
läroverken för universitetetet vore till för att 
uppfostra tjenstemän, att kvinnorna icke skola 
blifva tjenstemän och att de följaktligen icke 
borde få njuta undervisning tillsammans med 
männen. Härtill hafva reformens målsmän sva
rat med att påminna motståndarne om, hvad 
dessa samma förut sjelfva velat framhålla, d et 

!  nämligen, att förberedelseläroverken till univer
sitetet ingalunda äro till för att utbilda åt na
tionen tjenstemän, för att tjena byråkratin, 
utan för att meddela allmän medborgerlig bild
ning, någonting som qvinnan är berättigad till 
likaså väl som mannen, och hvarigenom hon 
tjenar nationen likasom han. Dessutom yrka 
vi icke heller på, — ja, önska det icke ens 
— att nuvarande gosslyceer i en handvänd
ning skola omorganiseras till samskolor, utan 
hvad vi nu begära, är, att ett antal samskolor 
må underhållas. 

Att frågan skulle blifva en landtdagsfråga 
redan denna gång, var för öfrigt oväntadt, 
äfven för samskolevännerna. Det hände sig 
nämligen, att allmänna besvärsutskottet uti sitt 
till ständerna inlemnade allmänna skolbetän-
kande, hade en kläm, der det föreslår, att stän
derna ville petitionera derom, att äfven flickor 
finge intagas uti två- och fyrklassiga elemen
tarskolor i sådana städer, l:o) der det icke 
finnes flickskolor och för 2:o) derom, att'kej
serliga kungörelsen af 1884-, som angår sub
vention åt privatskolor, måtte ändras derhän, 
att äfven samskolorna kunde komma i åtnju
tande af statsbidrag. 

När betänkandet blef k ändt, väckte denna 



Framåt. 211 

kläm stort uppseende på alla håll, och saken 
diskuterades ifrigt man och man emellan, länge 
och väl, innan betänkandet upptogs till behand
ling i stånden. Till en början intogos många 
samskolevänner af oro, emedan de på förhand 
anade den ogynsamma utgången. Skulle sa
ken gå igenom, ja, då vore mycket vunnet, 
men skulle den falla, fruktade man, att rege
ringen möjligtvis deraf skulle taga stöd för 
afslag af allt statsbidrag för samskola under 
nästa treårsperiod. Emellertid har vår senat 
i de senaste dagarne bifallit en begäran rörande 
en af samskolorna i h ufvudstaden och beviljat 
ett byggnadslån på goda vilkor åt en annan; 
två åtgärder, som väckt glädje och tillfreds
ställelse hos hvarje vän af reformen. 

Såsom man fruktat föll frågan emeller
tid igenom vid landtdagen, tack vare vårt fyr-
kammarsystem. Den behandlades först i Bor
gareståndet och klämmen godkändes der en
hälligt. Lika lyckligt gick det i Ridderskapet 
och Adeln, der den segrade med 42 röster 
mot 10 och der varmt försvarades af flere 
talare, bland andra af tvenne af vårt lands 
förnämste läkare, professorerna Pippingskjöld 
och friherre af Schulten samt universitetets 
rektor, filosofie professorn Rein. 

Presteståndet kände man för väl, för att 
icke veta att förslaget der skulle förkastas, såsom 
också skedde efter liflig debatt, der den ene 
af representanterna för universitetet, professorn 
friherre Palmén, i ett sakrikt andragande mo
digt förde samskolans talan. Han visste myc
ket väl, att han skulle förlora, men derpå tän
ker en man icke, när han vill föra fram en 
rättvis och god sak. 

Nu låg afgörandet i bondeståndets hän
der, men innan frågan kom upp der, uppstod 
en i fri g polemik i saken i vårt lands mest 
spridda tidning, Uosi Suometar. Motståndet 
fördes i en mycket afgjord ton, och den sista 
trumfen (mycket mystisk), att det vore farligt 
för ungdom af olika kön att svettas på samma 
skolbänk, spelades ut. 

Att förslaget sedermera förföll i bonde
ståndet, tror jag likväl icke härflöt från detta 
argument, utan deraf, att frågan var för litet 
förberedd för att gå igenom. Varmt försvar 
saknade samskolesaken dock ingalunda heller 
i detta stånd, bland andra försvarades den af 
folkskalden Påivårinta. 

Ehuru frågan således i denna form och 
för denna gång förfallit, måste man anse den-
sammas ställning i princip icke så ogynsam. 
Dermed menar jag ej, att motståndet skulle 

vara öfvervunnet, men detta motstånd ligger 
icke numera så mycket i diskussionen, i den 
allmänna meningen, angående sjelfva tanken. 
Jag tror, att äfven de män hos oss, hvilka 
nu mest arbeta emot, äro färdiga att låta 
reformen hafva sin gång, när de se, att den 
verkligen kan genomföras. Det finska folket 
är i det hela taget icke något så konservativt 
folk. En af våra gamla stormän, sjelf radi
kal motståndare till samuppfostran, har förun
drad frågat, hvarföre just vårt lilla aflägsna 
land skulle vara med och upptaga nya ideer, 
när de stora kulturländerna icke vilja veta af 
dem. Denne man glömde, att hans folk är 
ett ungt folk, som har den unges begär att 
arbeta sig framåt och eger den unges mod 
att upptaga nya medel till sin utveckling. 

Men samuppfostringsidén har vunnit seger 
först då, när den arbetat sig igenom mot
ståndet, igenom svårigheterna. Icke det mot
stånd, som uttalar sig i d iskussionen om prin
cipen, ty som jag redan sade, är detta mot
stånd icke nu mera hos oss så farligt. Nej, 
jag menar det motstånd, de svårigheter, som 
under idéns förverkligande möta oss i form 
af under föregående bildningsskeden upptagna 
åskådningar och vanor uti sätt och seder. Dessa 
svårigheter, de möta oss hvarje dag i skolan, 
såväl hos oss fullvuxna som hos eleverna. 
Men vi må blott icke tro, att idén är oriktig 
eller svag, derföre att vi mötas af motigheter 
på vägen. Om vi uti förverkligandet miss
lyckas i någon del, skola vi icke fälla modet 
för det, utan taga uti på nytt och göra arbetet 
bättre. » 

(Forts.) 
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D e n  k v i n d e l i g e  t a .  
Et Indlseg i Kjönsspörgsmaalet. 

Af Agnes L. 

j\et er eiendommeligt at se, hvor dybe 
I Rödder enkelte gamle Fordomme have 
1 slaaet i Menneskenes Hjerter. Selv 

de, der i visse Retninger ere yderst frisindede, 
ja radikale, kunne i andre Retninger kappes i 
Fordumsfuldhed med den mest bornerte gamle 
Stiftsdame. Isser er det de Kvinderne, der med 
en til Idiotisme grsendsende Stivsindethed, 
hsenge ved nogle fra Arildstid overleverede 
Idéer, uden nogensinde at gjöre sig Rede for, 
hvorledes disse Idéer i sin Tid ere opstaaede, 
hvad der den Gang kan have motiveret dem 
og hvad der nu gjör dem forseldede og lat-
terlige. 

Saadan ~ gaar det for Exempel med Be-
grebet »iEre», naar det anvendes om en 
Kvinde. Naar jeg undtager den lille oplyste 
Kvindeflok, som de sidste ti Aar har samlet 
sig langsomt, men sikkert om Frihedens og 
Fremskridtets Banner, saa ville baade Höjre-
kvinder, Venstrekvinder og Socialislkvinder vsere 
enige om at stemple den af deres Medsöstre, 
som har tilladt sig at have en Kjserligheds-
forbindelse udenfor iEgteskabet som »van-
seret», selv om Förbindelsen var grundet paa 
den varmeste og reneste Fölelse og selv, om 
ydre Forhold forhindrede de to i at kunne 
segte hinanden. — Ligesom Middelalderens 
Prelater dekretertde, at udenfor den bestaa-
ende Statskirke var der ingen Frelse, saale-
des dekretere disse Kvinder: Kun i iEgteska-
bet kan man elske med iEre, udenfor iEgte-
skabet e r a l Kjserlighed k un Vanaere og Griseri. 

At tsenke sig at Ordet iEre, som for 
Manden indbefatter de höjeste og sedleste Be-
greber, den superlative Dyd og Fortjeneste, 
det skulde for Kvinden ret og slet betyde 
kjönslig Afholdenhed. — Have de serede Da
mer da aldrig betsenkt og kunn e de ikke indse, 
hvor nedvserdigende det er for Kvinden, at 
gjöre hendes individuelle Vserd udelukkende 
afheengigt af hendes Forhold til M anden. Det 
er jo at nœgte hende al Personlighed og ved-
blivende gjöre hende til Mandens Appendix. 
Og have Damerne nogensinde tsenkt sig, hvor-
fra denne Opfatning stammer? Nej! De have 
simpelthen med stor Pathos og Ostentation 
efterplappret, hvad Mödrene og Bedstemödrene 

have Isert dem, uden nogensinde at gjöre sig 
den Ulejlighed, at motivere sine Paastande. 
Men lad os se lidt nöjere hen til Oprindelsen 
af Begrebet, Denne Oprindelse er gammel 
og stammer fra Österlandet, hvor Kvinden, 
umyndig og ringeagtet, kjöbtes og solgtes 
som en Vare. Et saadant Vsesen, som mang-
lede baade Intelligens og I ndividualitet, kunde 
naturligvis ikke have andet Vserd end det rent 
kjönslige, og derfor se vi ogsaa af Mosebö-
gerne, at Brudens Forscldre pleiede at opbe-
vare det Lagen, hvorpaa den unge Brud Bryl-
lupsnatten havde hvilet, for at man af visse 
usvigelige Tegn derpaa, skulde kunne bevise 
hendes Jomfrudom, hvis Manden skulle pröve 
paa at reise Tvivl derom. Manden, som havde 
kjöbt hende, forlangte jo nemlig, at den af 
ham kjöbte Vare skulde vsere uforfalsket og 
svare til sit Navn, og han vilde vsere bleven 
ligesaa rasende paa Svigerforseldrene og have 
gjort ligesaameget Vrövl m ed dem, hvis Våren 
havde vseret forfalsket, som en Mand nuom-
stunder vilde gjöre, hvis han havde kjöbt og 
betalt som nyt et Möblement, som han ved 
ntermere Eftersyn fandt vsere gammelt, falmet 
og oppoleret. —- Ogsaa fra et andet Synspunkt 
vilde disse to vsere i en lignende Situation. 
Den af Möbelhandleren bedragne Mand vilde 
genere sig for V enner og Bekjendte, fordi hans 
Möbler ikke var nye, og ligeledes vilde i Old-
tiden den bedragne iEgtemand have anset sig 
fornsermet og forurettet, hvis hans Venner og 
Bekjendte havde faaet Nys om, at Hustruen, 
det fornemste Möbel i hans Hus, ikke var 
»ny». Denne Opfatning har forresten holdt 
sig lige indtil vore Dage og har först i den 
aller sidste Tid begyndt at moditiceres. 

Tiden henrandt. — I Aarhundredernes Löb 
blev Kvindens Stilling noget forbedret. Umyn
dig var huri vel endnu, men betragtedes dog 
ikke lsengere som en ret og slet Vare. Saa 
kom Riddertiden med dens falske og intet-
sigende Kvindeforgudelse, falsk og intet sigende, 
thi den tilkjendte hende ingen menneskelige 
Rettigheder. I Handling var den vedvarende 
brutal mod hende, medens den samtidig i O rd 
og glödende Digte gjorde hende til ett över
naturligt Vsesen. Paa dette Tidspunkt, da 
Ordet »iEre» stadig svsevede paa Msendenes 
Lseber, begyndte man for förste Gang at an-
vende dette Udtryk ogsaa om Kvinden. Hidtil 
havde hun vseret altfor underkuet til at Nogen 
skulde falde paa at ssette et sligt Begreb i 
Förbindelse med hende. Om en Trsel eller 
Umyndig bruger man ikke saadanne store Ord. 



Framåt. 213 

Men nu var det en eller anden Riddersmand, 
der, for at vise sin iErbödighed for det saa 
kaldte smukke Kjön, for förste Gang satte 
dette Ord i Förbindelse med hende. — Indröm-
melsen var dog ej saa stor, da det udeluk-
kende var af hendes Forhold til Manden, at 
hendes saakaldte iEre gjordes afhaengig. Man
den satte sin iEre i Tapperhed, Sanddruhed 
og yEdelmod. Kvinden skulde kun saette sin 
iEre i at bevare sig »ren», det vil sige kjöns-
ligt afholdende indtil sin Bryllupsdag. Hele 
Forskjellen mellem denne Kvinde og Orientens, 
var egentlig kun den, at Ansvaret for hendes 
Renhed i Orienten mere paahvilede Brudens 
Forœldre, i Occidenten Bruden selv. Skam
men og Skandalen blev omtrent densamme, 
og Straffen var, om end paa Grund af Civi
lisationens Fremskridt noget m indre haard end 
i Orienten, dog endnu meget straeng. Saaledes 
se vi her i Danmark, at en Fader endnu paa 
et saa sent Tidspunkt som Slutningen af det 
sextende Aarhundrede, havde Magt og Myndig
hed til at indespaerre sin Datler paa sin Borg 
og gjennem Aaringer holde hende i strengt 
Fangenskab, fordi hun havde faaet et saa-
kaldet »usegte» Barn. 

Nu ere vi gudskelov komne saa vidt, at 
Familien ikke har nogen juridisk Myndighed 
over en Kvinde, fordi hun förser sig. De 
kunne hverken tage hendes Barn fra hende, 
eller indespaerre hende. En af Fordommens 
stygge Ringmure er allsaa falden. Det gjaelder 
nu for os, Kvinder og Mœnd af d en frisindede 
Legion, den röde Legion, a tt löbe S torm ogsaa 
mod den inderste Ringmur, den solideste, den 
saakaldte moralske, men som hellere bürde 
hedde den hyklerske. Dens Forsvarere ere 
naermest nogle gulblege, arrige, ondskabsfulde, 
bigotte Kjaellinger af begge Kjön, som vi vel 
sagtens maa kunne faa Bugt med, naar vi 
kun for Älvor ville. Og vi maa ville det for 
Älvor, naar vi betaenke al den Elendighed, 
som denne raadne Fordom bringer over Men-
neskeheden i Form af Barnemod, Selvmord, 
Fosterfordrivelser og forspildte Existenser. — 
Vi maa forlange Lighed for Kvinden paa det 
kjönslige Omraade. Netop nuomstunder, da 
hun mer end för fserdes ude i Livet, er det 
ogsaa i endnu höjere Grad end för nödven-
digt, at den kjönslige Ligeberettigelse g jennem-
föres saa, at ikke hendes Liv bliver forspildt, 
fordi hun har fulgt Naturens Röst. — Hertil 
maa jeg dog föie en Bemacrkning. Den kjö ns
lige Ligeberettigelse, hvor korrekt den end 
er i ethisk Henseende, kan dog under de nu-

vaerende sociale Forhold ikke gjennemföres i 
iEgteskabet. I dette vil og maa, saalaenge 
den nuvaerende sociale Orden bestaar, en 
Hustrus Feiltrin altid bedömmes straengere end 
en Mands, eftersom Mandens Feiltrin, hvor-
megen Sorg det end iövrigt kan volde iEgte-
faellen, dog ikke bringer uberettigede Medlem-
mer ind i den faciles Husholdning, saadan som 
Tilfaeldet let kan blive, naar Hustruen förser 
sig. Först naar Matriarkatet engang aflöser 
Patriarkatet, saa at Börnene komme til at baere 
Moderens Navn og hun af Staten eller Kom
munen modtager en aarlig Sum for deres 
Underhold, först da kan den absolute kjönslige 
Ligeberettigelse alldeles gjennemföres, men 
denne Periode ligger endnu saa fjern, at vi 
forelöbig ikke behöve at bekymre os derom, 
men kun straebe efter at gjennemföre Lige-
berettigelsen for de Ugiftes Vedkommende. 

Man maa for Resten ikke tro, at en 
saadan Ligeberettigelse ene og alene vil vaere 
til Fordel for Kvinden. Nej, den vil sandelig 
ogsaa blive til Fordel for M anden, thi den nu
vaerende forkeerte Betragtningsmaade af Kjaer-
lighedsforholdet har indvirket meget uheldligt 
paa Mandens Opfatning, og som Fölge deraf 
paa hans hele Liv. — Do Kvinder, som af 
Kjaerlighed begaa et saakaldet Feiltrin og komme 
i Ulykke, ere som Regel de mest troskyldige 
og godhjertede. En mere kold og egoistisk 
Kvinde skal nok forstaa at undgaa Snarerne 
og ved beregnet Kulde ophidse Mandens Liden-
skab, saa at han tilbyder hende iEgteskab, 
uden at egentlig have den Kjaerlighed for 
hende, som er nödvendig ved en livsvarig 
Förening. Det er nemlig bleven indprentet 
ham fra Ungdommen af, at den Kvinde, som 
»falder for ham,» hende har han Ret til at 
se ned paa, medens derimod"den Kvinde, som 
kan modstaa ham, fortjener hans fulde Höj-
agtelse, og paa Grundlag af denne Anskuelse 
stöder han maaske bort fra sig et hengivent, 
trofast Vaesen, hans Barns Moder, for at aegte 
et koldt Marmorbillede, som gifter sig for at 
blive forsörget og slippe for at arbeide. Jeg 
har engang kjendt en saadan Kvinde, der, efter 
at vaere bleven gift, roste sig af at hendes 
Mand ofta sagde til hende: »ja, du var saa-
maend aldrig bleven min Kone, naar du ikke 
havde vaeret saa tilbageholdende. » Det fandt 
hun smigrende, denne Kvinde, skjöndt det jo 
paa godt, bredt Dansk betöd: »ja havde jeg 
kunnet forföre dig, saa havde jeg foretrukket 
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dot, men da jeg ikke kunde naa mit Maal 
for billigere Kjöb, saa segtede jeg dig.» Jeg 
synes nu ikke den Ytring bürde vœre videre 
behagelig for en Hustru at höre. Et JEgte-
skab bör begrundes i andet end sandselig 
Lidenskab, og er der ikke andet Grundlag at 
bygge paa, bürde Kvinden, hvis hun var höj-
si ndet og rettaenkende, hellere traekke sig til-
bage fra ham end ophidse ham til en livs
varig Förbindelse, som maa blive ulykkelig. 
Jeg skjönner ikke, at en saadan intrigant 
Kvinde staar meget höjere i ethisk Henseende 
end en Skjöge. Begge slaa de Kapital ud af 
Kjaerligheden, saa Forskjellen mellera dem 
bliver egentlig kun densamme, som existerer 
mcllom en Grosserer og en Detailhandler. Det 
stakkels offentlige Fruentimmer maa ligesom 
Detailhandleren möjsommelig puge sammen 
Skilling efter Skilling, medens den andre lige
som Grossereren med et Slag gjör en glim-
rende Forretning. 

Naar Manden kommer saa vidt, at han 
kan afkaste de nuvaerende Fordommes Aag, 
vil altsaa meget vsere vundet ogsaa for ham. 
De to Kjön ere af Naturen saa afhaengige af 
hinanden, at en Uretfaerdighed, som tilföjes 
det ene Kjön, altid indirekte vil haevne sig 
paa det Andet. De to Kjön tracnge til hin
anden ogsaa for at naa den höieste aandelige 
Udvikling, den Udvikling, som vor Tids store 
og maegtige aandelige Bevaegelse paa ethvert 
Omraade bebuder, men for at kunne naa 
den, er det absolut nödvendigt, at de ikke 
betragte hinanden som to fjendtlige Magter, 
saasom det nu til Dels er Tilfeeldet, idet 
Kvinderne paa Grund af Fordommenes Uret
faerdighed for en stor Del betragte Maenden 
som en Slags Ulve, som de i de res Egenskab 
af Faar bör undgaa, og Maendene paa deres 
Side betragte Kvinderne som et Bytte, hvilket 
det er dem en behagelig Adspredelse at jage 
efter. — Ne j, de to Kjön maa laere at respek-
tere hinanden, at indrömme hinanden Retfaer-
dighed, ei blot överfor Lovens Domstol, men 
ogsaa överfor Opinionens; först da kan der i 
Sandhed vacre Tale om saavel Mandens som 
Kvindens sande Emancipation. 

Literatur .  
»La morale progressive» heter en ny tid

skrift, som utgifves i Genf. Kända kvinnor och 
män från England, Frankrike, Belgien oc h Italien 
äro dess utgifvare och medarbetare. Tidskriftens 
program lyder sålunda: 

»I våra dagar väcker allt som rör kvinnofrå
gan i hög grad allmänhetens uppmärksamhet. Be
tydelsefulla reformer äro redan genomförda i flera 
länder, förträffliga bidrag ha lemnats till frågans 
lösning. 

Men enligt vår mening har hittills den egent
liga hufvudfrågan för litet tagits under behandling. 

Nästan all den orättvisa, kvinnorna beklaga 
sig öfver, har sin rot i, att könsförhållandena ute
slutande anordnats i — som man trodde — man
nens intresse. 

Huru skola dessa förhållanden ordnas och 
hvilka sociala konsekvenser skola uppstå, när det 
skall tagas samma hänsyn till både mannens och 
kvinnans intressen? 

Detta är hufvudproblemet. Efter vår mening 
är det detta, som först må lösas, sedan skola alla 
svårigheter reda ut sig af sig sjelfva. 

På detta område kan man finna stoff till stu
dier, hvilka äro af det största intresse, och hvilka 
kunna blifva till gagn för utvecklingen. Hittills 
hafva arbeten af denna beskaffenhet med svårig
het kunnat finna sin publik. De — för öfrigt 
mycket nyttiga — tidskrifter, hvilka arbeta för 
kvinnornas intressen, ha begränsat sin verksamhet 
till att väsendtligen omfatta deras borgerliga och 
politiska rättigheter. 

Vi tro derföre att utgifvandet af en tidskrift 
som »Revue de morale progressive», är på sin 
plats. Det område, som föreligger oss, är ofant
ligt, men det är vår afsigt att taga upp det ena 
spörsmålet efter det andra, för att så småningom 
kunna nå fram till lösningen deraf. 

Det ämne vi först skola taga under behand
ling, är prostitutionen; redan i flera år har ju 
denna sak sysselsatt allmänheten. 

Statens ingripande på detta område medels 
sedlighetspolisen eller liknande anordningar, är ett 
system, som icke med rättvisa kan bestå. I Eng
land och ett par andra länder, har det också fått 
sin dom, ocli det skall snart falla i liera andra 
länder. 

Vi vilja med all kraft arbeta på att få denna 
reform allmänt genomförd. På denna punkt är 
vår ställning gifven. 

Fakta ha visat oss, att der är ett samman
hang mellan det omoraliska af institutionen och 
de dåliga hygieniska resultaten. Ett dylikt undan
tagssystem är dessutom i och för sig afskyvärdt, 
och man arbetar förgäfves, om man vill å stad
komma allmän säkerhet genom att ställa en grupp 
menniskor utanför lagen och utanför det borger
liga samhället. 

Men då vi vilja upphäfvandet af det nu rå
dande systemet, då är det för att höja, för att 
frigöra kvinnan, icke för att låta henne under
kastas nya, vilkorliga förordningar. För att an
gripa det onda, måste man taga dess orsaker med 
i räkningen. 
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Vi s e tydligt, a tt de sociala företeelserna äro 
af en mycket invecklad natur; det kan således 
icke vara något tvifvel om, att prostitutionen för
grenar sig till alla sidor och på alla håll berör 
kvinnofrågan. Genom att grundligt studera prosti
tutionen, kommer man till att föra sonden genom 
hela samhället. 

Det är också vår afsigt att sysselsätta oss 
med alla andra frågor, hvilka angå kvinnan, i 
synnerhet sådana, hvilka sammanstöta med man
nens intressen, såsom äktenskap, familj, föräldra-
förhållande, barnens rätt, uppfostran o. s. v. 

Vi vilja icke längre betrakta alla dessa för
hållanden från männens synpunkt, utan från rätt
visans synpunkt. 

Vi vilja anställa undersökningar på de mest 
olika områden: på rättsvetenskapens, på lagskip-
ningens, på de sociala och ekonomiska vetenska
pernas, på den offentliga hy gienens, på moralens 
och historiens. 

Man ser således, att vårt program är mycket 
omfattande, och vår tidskrift skall också stå öppen 
för olika meningar. Vi öf verlemna åt våra med
arbetare full frihet och fullt ansvar. 

Vi önska att få de frågor, hvilka ännu icke 
äro lösta, fritt diskuterade på vetenskaplig grund. 
Vi representera icke någon ensidig tendens och vi 
hänvända oss till alla, som söka sanningen. Som 
medarbetare ha vi tillförsäkrat oss pers oner, hvilka 
representera . olika åskådningar, men ett äro de 
alla eniga om att söka: rättvisa, och för att nå 
detta mål, mena de det vara nödvändigt att åsido
sätta fördomar och obevisade påståenden. De äro 
berömda specialister, och de skola gifva oss fruk
terna af sitt arbete och sina erfarenheter. De skola 
samla fakta och siffror och skola icke försumma 
något, som tillfredsställande kan belysa ett ämne, 
som man är allt för rädd för att gifva sig af med. 

Vår tidskrift hänvänder sig icke blott till lag 
stiftare, läkare, embetsförvallare, den hänvänder 
sig till alla. 

Det är nödvändigt att alla och kvinnorna i 
synnerhet börja undersöka dessa problem och 
ömlåliga ämnen. Vi lefva i en tid, då reformer 
måste ske genom den allmänna opinionen, men 
den allmänna opinionen måste upplysas af veten
skapen.» 

När och  Fjerran.  
Sverige. 

Sitt första föredrar/ i kvinnofrågan höll frkn 
Emilie Rathou den 4- Sept. i Eslöf (Skåne) inför 
en lifligt intresserad åhörarekrets af omkring 300 
personer. 

»Eslöfs tidning» omnämner föredraget med 
stor sympathi och anser, att kvinnofrågan uti frkn 
R. fått en varm och kraftig förkämpe. Såsom 
summan af sitt anförande framhöll frkn R. de 
frigjorda kvinnornas fordringar på samhället: 

l:o) att kvinnan måtte få intaga en värdigare 
ställning i äktenskapet och varda fullt likställig 
med mannen äfven i afseende på besittandet af 
egendom m. m. 

2:o) a tt kvinnan må erhålla kommunal och po
litisk rös trätt samt valbarhet lika med mannen och 

3:o) fritt val af lefnadsbana; eller korteli gen: 
full likställighet med mannen i alla afseenden och 
utan något som helst undantag. Dessa fordringar 
vore visserligen »radikala», men ta l. hoppades, at t 
de inom ett 50:tal, kanske blott ett 30:tal, å r skola 
vara allmänt erkända såsom berättigade och äfven 
tillfredsstålda. 

Siti andra föredrag i kvinnofrågan höll frkn 
Rathou den 23 sistlidne Sept. i Halmstad, der 
man äfvenledes tycktes omfatta ämnet med syn
bart intresse. 

Frkn R:s afsigt är att fortfarande hålla före
drag i kvinnofrågan på olika orter i Sverige, för 
att derigenom väcka kvinnorna till att lifaktigt 
deltaga i deras köns frigörelse. 

Som bekant verkar frkn R. äfven i nykter
hetens tjenst. Engagerad af Good Templaroi'den, 
har hon genomrest Sverige och under ett års tid 
hållit omkring 300 föredrag i nykterhetsfrågan. 

På kvinnokongressen i Köpenhamn denna som
mar, gjorde hon det inledande föredraget, då nämda 
fråga togs under behandling. 

Frkn R. är den svenska Good Templarordens 
enda kvinliga föredragshållare. 

Finland. 

Numera kunna kvinnor vinna fast anställ
ning vid tullverket i Finland, Vid tullkammaren 
i Åbo har nämligen en fröken E. J. Balme erhål
lit ordinarie anställning med lön å stat samt 
rättighet till pension, då hon tar afsked. 

Danmark. 

En ny kvinnotidskrift. »Ivvindelig Frem-
skridtsforening» i Köpenhamn har från och med 
den 14 Juli detta år börjat utgifva en tidskrift, 
Hvad Vi Vil, hvilken utom kvinnofrågan äfven 
satt fredsfrågan och arbetarefrågan på sitt program. 

»Hvad vi vil» redigeras af fru Johanne Meyer, 
utkommer två gånger i månaden och söker för
nämligast att nå ned till arbetsklassens och landt-
befolkningens kvinnor. Tills dato är af dess inne
håll följande artiklar särskildt att beakta: Börne-
nes Ret og vore Nationalökonomer af Johanne 
Meyer, och svar härpå: tBörnenes Ret», af J. J. 
Lachmann. 

Den nya målareakademien, som den danska 
regeringen upprättat för kvinnor, trädde i verk
samhet den 1 Oktober. 

Som lärare äro målaren Viggo Johansen och 
skulptören, professor Saabye anstälda. Lokal är 
det Klassenska fideikommissets egendom i Ama-
liegade. 

Ett kvinligt, fack föreningsmöte anordnades 
söndagen den 22 Juli i Köpenhamn, efter kvinno
kongressen och på anmodan af flera dess olika 
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representanter. Af d e främmande kvinnorna del-
togo i diskussionen frkn Alli Trygg och frkn 
Hagman från Finland. Från Sverige fru Brein-
holm-Åker mark Från Danmark, ordförandena för 
de respektive fackföreningarne, ordföranden i Kvin-
delig Fremskridtsforening m. fl. Från Norge va r 
ingen närvarande. 

Dagens fråga var: Skulle ett samarbete med 
de nordiska landen gagna den koinliga fack
föreningssaken? Af diskussionen framgick, att 
man ansåg organisation af kvinliga fackföreningar 
som en nödvändighet, att kvinnorna borde få 
bättre yrkesutbildning, att barnarbete borde för
bjudas, att verkstäder i all a yrken borde upprättas 
för kvinnor, och att en arbetsskyddslag med sär-
skildt afseende på lärlingeförhållandet, borde stiftas. 

Från finska sidan anmärktes, att förrän kvin
norna få en bättre yrkesutbildning och sjelfva som 
fackmän bli arbetsgifvare, kunna löneförhållandena 
ej förbättras. 

Det märktes tydligt, att de finska kvinnorna 
voro de, som bäst satt sig in i arbetarnes förhål
landen. 

Diskussionen var liflig. Sjelf a nsåg sig den 
danska arbetskvinnan ha vunnit fastare fotfäste 
genom de erfarenheter kvinnokongressen gifvit 
henne och hon kände, att hon numera icke längre 
stod ensam. 

Amerika. 

1181 unga kvinnor hafva under sista året 
besökt gratis-aftonskolorna i Newyork Läroäm
nena voro: stenografi, kaligrafi, bokhålleri, han
delsräkning, handelskunskap, handarbete, modelle-
ring, negativ retouchering, fysik, musik och kläd
sömnad. 

Samuel Fallows, biskop i den reformerta 
kyrkan i Chicago, har i en nyss hållen predikan 
förklarat sig för kvinnors prestvigning. 

Harriet Beccher Stowes »Onkel Toms stuga» 
reproduceras för närvarande af en ny brasiliansk 
tidning, som arbetar på att väcka den-allmänna 
medkänslan för slafvarne. Som ett medel att 
klara det allmänna omdömet i frågan, använder 
tidningen nämda arbete af mrs Stowe, hvilket — 
som bekant — d å det först utkom, väckte stor 
anklang och i betydlig m ån bidrog till slafveriets 
bekrigande. 

På ett gammalt kopparstick såg man 
följande figurer med tillfogade underskrifter; 

Påfven: — Jag lär eder alla. 
Kungen: — Jag regerar eder alla. 
Soldaten: — Jag beskyddar eder alla. 
Läkaren: — Jag hotar eder alla. 
Presien : — Jag beder för eder alla. 
Bonden: — Jag föder eder alla. 
Krögaren: — Jag vederkvicker eder alla. 
Hin onde stod afbildad allra nederst, och 

under honom lästes: 
— Akta er, alt inte jag tar eder alla. 

Till redaktionen insänd literatur. 
Tidningar och Tidskrifter. 

Ny Jord. 14-dags skrift for literatur, viden-
skab og kunst: Juli 1 og 2 H. Aug. 1 og 2 H. 
Sept. 1 og 2 II. — The Woman's Journal n:r 
S3—40. — Nyhende n:r 15 - 17. — Svensk Lä
raretidning' n:r 34—39. — Sedl ighetsvännen n:r 
5. — Vor Tid n:r 15—18. — Iduii n:r 34—42. 
— Finsk tidskrift H. 2—3, 25 årg. — Hemvän-
nen n:r 16—20. — Fedraheiiuen n:r 34—39. — 
Sanningssökaren n:o 9. — Kvinden o g Samfun
det n:o 9. — For frisindet kristendom n o 10. 
Tidning: für trädgårdsodlare n:o 9, 10 och 11. — 
Studentf. Verdandis småskrifter n:r 1—5. — Tid
skriften Verdandi: H. 3. — livad vi vil. Organ 
for kvindesag, fredssag, arbejdersag. N:r 1—5. 

Böcker. 
Vejledning 1 k vindeligt håndarbejde i sko-

j len, med tillhörende plancher, af Frederikke Kaas. 
Alb. Cammermeyers forlag. Kria. — Itejsehånd-
bog over Norge af I ngva r Nielsen. Alb. Cam
mermeyers forlag. — Handbok för Rust- och 
Rotehållare, Militärer och lndelt Manskap af 
D:r J. A. Thurgren. Adolf Jo hnsons bokförlags
byrå, Stockholm — Som man gifter sig, novelle 
af Fru Elisabeth. Gijldendalske boghandelsforlag. 
Köbenhavn. (Anmälas i nästa häfte). 
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Rättelse. 
Artikeln Ernst Ahlgren, sid. 170 spalt 1, rad 

7 och 9 uppifrån står som jo läs: som ej. 

Prenumeration på »FRAMÅT» kan ske 

hos hrr. bokhandlare och genom postverket. 
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sig till fru Alma Breinliohn-Akermark. 
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