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Kvinnofrågan och sedlighet.1) 
Af G ustaf F. Steffen. 

vinnofrågan, frågan om kvinnans sociala, 
politiska, juridiska, etiska ställning i de 
moderna samhällena, anses ofta för den 

mest brännande bland vår tids talrika på »lös
ning» väntande kulturfrågor — helt enkelt 
emedan den angår »halfva mänskligheten». 
Användande samma slags logik, mena emel
lertid andra, att sedlighetsfrågan är ännu mer 
brännande, alldenstund den angår »hela mänsk
ligheten», har alt skaffa med de båda könens 
sexuella förhållanden till hvarandra och till 
sig sjelfva. Enligt min mening har emeller
tid erfarenheten tillräckligt tydligt visat, att 
det icke finnes någon kulturfråga, som ej i 
grunden lika mycket angår »hela mänsklig
heten». D. v. s. alt som angår vårt civili-

*) För de filosofiska premisser, som ligga till 
grund för denna afhandling, ber jag få hänvisa 
läsaren till min i N:o 10, 11—12,13—14 af »Framåt» 
publicerade artikel »Om verldsåskådningar». 

serade kulturstadium angår hela den civilise
rade kulturmänskligheten. Alla forskningar 
om kulturens natur hafva ådagalagt, att natu
ren är ett organiskt helt, att hvarje dess del 
står i ett nödvändigt afhängighetsförhållande 
af alla dess andra delar. Att isolera en kultur
fråga är derför i strängaste mening ologiskt, 
strider mot all sund (»exakt») forsknings na
tur. Det är sålunda absolut omöjligt vinna 
en korrekt och uttömmande föreställning om 
en kulturfråga, utan att betrakta den i dess 
samband med kulturen i dess helhet. Vilja 
vi emellertid för redans skull inpassa dagens 
kulturfrågor i e tt system, kan detta blott grun
das på de naturliga förvandtskaps- och här
stamningsförhållanden, som forskningarna i 
kulturens utvecklingshistoria visat förefinnas 
mellan alla kulturens former. Liksom i na
turen en växt- eller djurform alstrar många 
nya arter, så frambringa äfven vissa kultur
former en massa kulturföreteelser, hvilka se
nare sålunda stå i samma inre, organiska af
hängighetsförhållande till de förra som arter 
till slägter. Ar denna åskådning riktig, så 
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måste vi, i fall börja med att iakttaga kul
turens ursprung och första utvecklingsformer, 
förr eller senare få fatt på kvinno- och sed
lighetsfrågornas ursprung samt, om vi följa 
kulturhistorien fram till våra dagar, slutligen 
anlända vid våra dagars kvinno- och sedlig
hetsfråga. Efter den vandringens slut böra 
vi vara i stånd afgöra, hvilket dessa frågors 
slägtskapsförhållande till andra af dagens brän
nande kulturfrågor är, samt — hvarpå det här 
för mig framför alt kommer an — afgöra, 
hvilka bland de nu gängse ideerna om kvin
nans ställning och sedligheten ä ro att betrakta 
som moderna och hvilka som fördomar.1) 

Ingen tviflar numera på att själfuppehål-
lelsedriften är djurlifvets elementäraste drift, 
samt att fortplantningsdriften blott så små
ningom (ehuru redan på ett mycket lågt ut
vecklingsstadium) differentierar sig från själf-
uppehållelsedriften. De lägre och högre dju
rens, inklusive människans, lif uppfylles helt 
och hållet eller till allra största delen af dessa 
båda, tydligt urskiljbara drifters tillfredsstäl
lande. Detta »tillfredsställande» antar hos 
olika djurarter, under olika yttre förhållanden 
och på olika utvecklingsstadier, olika former. 
Beträffande oss själfva kalla vi, människor, 
dessa former kulturformer, och deras utveck
lingshistoria kulturhistoria. 

De högsta djurarternas ekonomi (såsom jag 
för korthetens skull vill kalla alt, hvad till själf-
uppehållelsedriftens tillfredsställande hör) har 
ännu till basis det blotta tillegnandet af fär
diga naturprodukter, och könslifvet utmärkes 
fortfarande för en regellös blandning mellan 
mogna könsindivider af alla åldrar och för-
vandtskapsgrader. Hvad som skiljer den vilda 
människan från hennes djuriska förfäder är 
just, att hennes ekonomi innesluter användan
det af elden och af några få enkla redskap 
(flintredskap, pil och båge o. s. v.), samt att 
kampen för tillvaron och det naturliga urva
let ur hennes könsförhållanden bannlyst par
ning mellan föräldrar och barn. Äktenskap 
mellan bröder och systrar existera emellertid 
ännu länge på detta kulturstadium. Som vil
dens ekonomi emellertid är oorganiserad och 
fullt individualistisk — d. v. s. hvarje individ 
sörjer blott för sina egna behof — äro hans 

') I öfverensstämmelse med min ofvan formu
lerade hypotes menar jag med modern idé en idé, 
hvilken har sitt transscendenta korrelat i den om-
gifvande verkligheten samt med fordom en idé, 
hvilkens transscendenta korrelat redan upphört 
existera. 

äktenskap polygam-polyandriska samt utan nå
gon bestämd varaktighet. Vilden utvecklas 
emellertid till hvad vi vilja kalla en barbar: 
d. v. s. hans ekonomi blir rikare och4 mer 
komplicerad genom husdjurens tämjande och 
sädesslagens odlande, i följd hvaraf nya for
mer för könslifvet uppstå. Gjorde den nästan 
exklusiva jägareekonomien vilden till individu
alist, så gör jagtens förening med ett primi
tivt åkerbruk och boskapsskötsel barbaren till 
kommunist. Denna kommunism alstrar en på 
blodsförvandtskap grundad stamindelning, med 
hvilken n ära sammanhänga egendomliga äkten
skapsformer, som man äfven kunde kalla kom
munistiska: en grupp män är gift med en 
grupp kvinnor, hvarvid umgänget mellan in
dividerna af de båda grupperna är fullt obun
det. Men icke blott föräldrar och barn, utan 
äfven syskon samt kusiner äro nu uteslutna 
från äktenskap med hvarandra.2) 

Stamförfattningens kommunistiska produk
tion hade uppstått ur den vilde jägarens karga 
och ovissa existensförhållanden samt haft till 
ändamål att genom kooperation och arbets
delning bereda en rikligare och tryggare ut
komst åt stammedlemmarne. I den mån som 
denna primitiva kommunism, gynnad af för
delaktiga naturförhållanden, utvecklade männi
skorna i naturbeherskning, i konsten att odla 
jorden och tillgodogöra sig boskapens afkast-
ning, gjorde den sig själf öfverflödig och ba
nade väg för privategendom och individuali
stisk produktion. 

Man antar, att privategendomen först upp
stått bland de ariska herdefolken. Hos dessa 
rådde under barbariet den arbetsdelning, att. 
kvinnorna skötte inomhusarbeten samt en del 
af åkerbruket, men männen däremot vaktade 
och skötte hjordarne. I dessa senare låg en 
växande rikedomskälla, som under århundra
denas lopp gjorde den barbariska kommunis
men öfverflödig och enskild eganderätt önsk-
lig. Dessa nya privategare voro emellertid 
män — eftersom hjordarne ständigt varit i 
männens vård — och med de enskilda män
nens privata förmögenhet följer deras kraf på 
att kunna förvärfva sin rikedom åt barn, som 
de säkert visste vara deras egna. Detta var 
emellertid blott möjligt genom ett grundligt 
revolutionerande af den barbariska äktenskaps
formen, d. v. s. genom afskaffande af ärftlig
heten på mödernet, genom tillintetgörandet af 

2) Här liksom framgent stöder jag mig på forsk
ningar af Morgan, Engels, Bachofen m. ti. 
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kvinnans ekonomiska sjelfständighel, samt ge
nom inskränkande af kvinnans sexuella f rihet. 
Mannen måste uteslutande för sin egen räk
ning hafva en eller flera (alt efter hans rike
dom) hustrur, hvilka han kunde tvinga till 
kyskhet före äktenskapet samt trohet i det
samma. 

Privategendomen och det på densamma grun
dade äktenskapet beteckna barbariets upphö
rande och civilisationens början.1) 

För den, som genom studiet af utdöda kul
turer . öfvervunna kulturhistoriska utvecklings
stadier och ännu existerande primitiva sådana, 
öfvertygat sig om, att kulturen med universell 
nödvändighet inslagit den ofvan antydda ut
vecklingsgången bland alla jordens folk, skall 
det såsom en oundviklig och oumbärlig hypo
tes faststå, att formen för själfupphållelsedrif-
tens tillfredsställande bestämmer formen för 
fortplantningsdriftens tillfredsställande, eller, 
med andra ord, att den socialekonomiska ut
vecklingsprocessen städse afgör, i hvilka for
mer könslifvet skall kläda sig. Däraf följer, 
att det är absolut omöjligt på ett rationellt 
och fruktbringande sätt diskutera kvinno- och 
sedlighetsfrågorna utan att taga hänsyn till 
de för tillfället bestämmande sociala förhål
landena. 

Samla vi nu hvad vi veta om svunna kul
turers och ännu existerande vilda, barbariska 
eller halfciviliserade folks ideer beträffande 
kvinnans ställning och sedligheten, skola vi 
alltid finna, att dessa ideer noggrannt mot
svara och säkerligen aldrig gå ut öfver de 
äktenskapsformer, under hvilkas herradöme de 
beträffande ideerna uppstodo och gälde som 
sanna. Väl skola vi däremot ofta finna sed-
lighetsideer, som äro föråldrade d. v. s. mot
svara äktenskapsformer, hvilka redan upphört 
existera. 

Vilden frågade icke efter »faderskapet» och 
lika litet efter »jungfrulig renhet» eller »äk
tenskaplig trohet», Han lefde med naturnöd
vändighet egendomslös och i polygam-polyan-
driskt äktenskap, som stundom kunde vara 
en dag, stundom ett par månader eller ett år. 
Det var för honom icke längre (som hos dju
ren är fallet) sed ligt a tt föräldrar gifte sig med 

') Barbariet med sin maternala arfsföljd kallas 
stundom materiarkatets tid (hvarunder man dock 
ej tår tänka sig något med männens, under civi
lisationen, herravälde jämförligt kvinnovälde — 
därifrån skyddade kommunismen) på samma sätt 
kunde man kalla civilisation en med sin paternala 
arfsföljd patriarkatets tid. 

sina barn, men det var för honom sedligt 
att broder gifte sig med syster.2) Han ansåg 
det icke omoraliskt, att kvinnorna utförde samma 
slags arbeten som han, och att de lifnärde sig 
själfva. På sin höjd dref honom hans sed
lighetskänsla till att i någon mån beskydda 
kvinnorna, när barnen voro m ycket späda, och 
yttre faror hotade. Kvinna och man voro i 
det närmaste kamrater. 

För den i stammar lefvande barbaren blef 
syskonäktenskap osedligt, men han ansåg det 
polygam-polyandriska gruppäktenskapet, som 
efter godtycke kunde upplösas af hvar särskild 
individ, för sedligt. För barbaren var fort
farande »faderskapets» helighet något okändt. 
Men i olikhet med vilden hade barbaren ar
betsdelning och egendom (fastän kommunistisk). 
I följd häraf blef kvinnans stä llning något för
ändrad, och förvandtsfrågan fick intresse , efter
som det fanns egendom att förvärfva. Då 
stamförfattningen, som sagdt, icke kände »fader
skapet», var arf på fädernesidan en orimlig
het; det kunde blott bli tal om arf på mö
dernet. Det uppstod, hvad Bachofen kallat 
»Mutterrecht», och kvinnans sociala ställning 
blef i följd deraf under barbariet den fördel
aktigaste, den hittills någonsin varit. Under 
vildhetstillståndet hade kvinnan varit en kam
rat och en i följd af moderskapet stundom 
fysiskt underlägsen kamrat. Under barbariet 
blef kvinnan på många orter den i viss me
ning egendomsbesittande klassen samt hade 
i följd däraf en stundom ansenlig myndighet 
öfver männen. Ehuru kvinnans sociala rät
tigheter ålade henne vissa sociala förpligtefsér, 
t. ex. ett strängt fysiskt arbete, hörde ännu 
ej kyskhet och trohet till dessa — emedan 
ingen social anledning fanns att kräfva dem. 
Ännu under barbariet voro sålunda man och 
kvinna sedligt likstälda samt (tack vare kom
munismen) äfven ekonomiska jämlikar. 

På öfvergången mellan barbari och civili
sation revolutionerades emellertid sedlighets-
ideerna på ett radikalare sätt än någonsin 
förr eller senare varit fallet. Privategendomen 
och dess förvärfvande på fädernet var, som 
vi sett, och är ännu alltjämt civilisationens 

2j Så väl forskningen i den germaniska urtiden 
som undersökningar af nu lefvande vilda folks 
äktenskapsförhållanden hafva till fyllest bevisat 
detta. Reminiscenser af syskonäktenskapet fann 
man t. ex. ännu i de egyptiska konungafamiljerna. 
Det, som en gång varit allm änt bruk, slutade med 
att vara aristokratiskt Privilegium. En vanlig 
evolutionsföreteelse. » 
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sociala fundament. Förut (under vildheten 
och barbariet) hade könsdriftens tillfredsstäl
lande och slägtets fortplantning varit äkten-
skapenas enda uppgift. Med privat egendomen 
och civilisationen fick äktenskapet ytterligare 
en uppgift, hvilken snart fullständigt b estämde 
äktenskapets karaktär (d. v. s. kvinnans ställ
ning och sedlighetsideerna) —- nämligen al
strandet af »légitimai> barn, afkomlingar, som 
fadern kunde förvärfva sin egendom åt, i den 
vissheten att de voro hans egna. Ur denna 
källa sprungo alla de (könslifvet angående) 
sedliga ideer, som ständigt karaktäriserat ci
vilisationen, och som oi så väl känna från 
vår uppfostran och vår omgifning. 

Namnet monogami motsvarar på intet sätt 
civilisationsäktenskapets ideologiska karaktär. 
Historieforskningen, så väl som en kritisk 
iakttagelse af de bland oss gängse och be
stämmande x) sedliga ideerna bevisa detta på 
följande sätt: i och med civilisationen bilda 
kvinnorna i sitt förhållande till könslifvet två 
grupper: familjekvinnor och hetärer (eller pro
stituerade) ; civilisationen alstrar med andra 
ord två, samtidigt bestående och hvarandra 
kompletterande former af det för epoken egen
domliga äktenskapet: det legitima äktenska
pet (med uppgift att alstra legitima barn, hva-
dan de hit hörande kvinnorna — familjekvin
norna — af de sedliga ideerna åläggas kysk
het, så länge de äro ogifta och trohet i äkten 
skapet) samt det illegitima äktenskapet (med 
uppgift att tillfredsställa mannens könsdrift, 
innan hans ekonomi tillstädjer honom taga 
legitim hustru, samt äfven med uppgift att 
tillfredsställa mannens könsdrift, i fall han 
aldrig älskat sin legitima maka — utan blott 
tagit henne af ekonomisk hänsyn — eller om 
han tröttnat vid henne; de hithörande kvin
norna — hetärerna, mätresserna, de prosti
tuerade — åläggas af de sedliga ideerna, hvar-
ken kyskhet eller trohet). I olikhet med vild-
heten och barbariet, som blott visste af en 
sexuel morallag, lika bindande för båda kö
nen — har civilisationsäktenskapet två grup
per af sedliga ideer: en för familjekvinnor 
(af förut i kulturhistorien okänd asketisk (!) 
och frihetsfiendtlig stränghet) samt en för hetä
rerna och alla männen. 

Denna för alla välbekanta egendomlighet i 
civilisationens könsmoral påstår jag icke kunna 
på något annat sätt logiskt förklaras än, som 

*) Obs. hvad jag här nedan anmärker om hy ck
leriet i civilisationen! • 

ofvan antydt, med härledning ur privategen
domen och behofvet af förvärfning på fäder
net. Vi erkänna, att förgångna tiders sedlig-
hetsideer måste alstrats af dessa tiders eko
nomiska och äktenskapliga förhållanden — 
om vi nu sökte skapa ett undantag för vår 
egen tid, gjorde vi oss skyldiga till et t logiskt 
saltomortale, som stälde oss på samma intel
lektuella nivå som buschmän — för att ej 
tala om, att vi då, med orimlig fördomsfull
het, måste sluta ögonen för millioner, oss om-
gifvande och sig oss dagligen påträngande 
fakta. 

Jag har sålunda hittills i (Jenna skizz sökt, 
för det första, påpeka äktenskapsformernas af-
hängighet af de socialekonomiska formerna 
samt, för det andra, sedlighetsideernas af-
hängighet af äktenskapsformerna. Samtycker 
man till mina åsigter, följer nu af sig själft 
den konsekvensen, att sedlighetsideerna såle
des ytterst äro afhängiga af de socialekono
miska förhållendena. Hvaraf åter följer, att 
hvarje diskussion af ^år tids kvinno- och sed
lighetsfrågor, hvilken ej tager tillbörlig hän
syn till vår tids sociala fråga, är i det när
maste ofruktbar och lika med nonsens. 

Med denna grundval kan jag nu öfvergå 
till att undersöka, hvilka af våra dagars sed-
lighetsideer och kvinnofrågan angående ideer, 
som äro att betrakta såsom falska (fördomar) 
och hvilka såsom sanna (moderna). 

Det mest utmärkande draget för v åra dagars 
sexuella idélif är ett vidrigt hyckleri, som har 
sin rot i den ofvan belysta tvåsidiga moralen 
och i en supernaturalistisk-asketisk religion. 
Den för familjekvinnorna gällande moralen är 
samhällets officiella och af religionen helgade 
moral, under det hetärismens (mätressväsen-
dets, prostitutionens) sexuella ideer frånkän-
nas namn och värdighet af moral, af religio
nen lifligt fördömes, af samhället sedesamt 
desavoueras — hvilket, som erfarenheter från 
alla civiliserade länder lärt, likväl icke hindrar 
dessa senare ideer från att i praktiken finna 
en omfattande och aldrig hämmad tillämpning 
samt att trycka sin outplånliga (i det bestå
ende samhället outplånliga) stämpel på vårt 
samhälleliga lif. Med oerhörd lifskraft fort
far den, offentligt städse skenheligt fördömda, 
men i tysthet alltid för oumbärlig erkända 
prostitutionen att blomstra och bevisar sig 
därigenom vara en nödvändig beståndsdel af 
civilisationens äktenskap äfven om sam
hället icke, som nu är fallet, erkänt detta, 
genom att mångenstädes göra prostitutionen 
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till statsinstitution, liksom det legitima äkten
skapet. Civilisationens äktenskap har hittills 
icke varit och kan på grund af sitt innersta 
(ekonomiska) väsen icke vara monogami — 
som man uti oerhördt, hyckleri och själfbe-
drägeri utger det för att vara — utan det 
år »prostitutions-familjeäktenskap». Den ci
viliserade (på privategendom och paternal arfs-

.följd) grundade »familjen» ä r ej och var aldrig 
monogam eller »ren», utan har städse pro
stitutionen till sitt nödvändiga supplement. 
Det låter synnerligen hårdt — för dem, som 
äro lifligt öfvertygade om »familjens helighet» 
— men det är en oundgänglig konsekvens säga, 
att familjekvinnans (den legitima hustruns) 
ställning icke är mindre »prostitution» än mä-
tressens eller den offentliga glädjeflickans. I 
grunden är uti både den ena och den andra 
kategorien äktenskapet e tt köp (nödvändiggjordt 
genom kvinnans ekonomiska osjelfständighet i 
det civiliserade samhället). Den legitima hu
strun köpes på lifstid, mätressen på obestämd, 
men merendels längre tid, glädjeflickan »per 
gång». Hvad som ger den förstnämda hen
nes höga sociala anseende, är den af henne 
kräfda kyskheten och troheten, (hvilka i be
lysningen af en asketisk religion måste taga 
sig ut som stor dygd) vidare hennes trygga, 
garanterade ekonomiska ställning samt hennes 
egenskap af moder åt de »legitima» barnen. 
Att afgöra, om det är en mera brutal form 
af prostitution sälja sig pä lifstid eller för få 
timmar, vill jag ej här söka utforska. — Man 
skulle kanske mot det nu sagda vilja i nvända, 
att med »hemgift» försedda eller eljes rika 
kvinnor ju ofta »köpa» sina män, och a tt det 
sålunda äfven finnes en »manlig prostitution». 
Min mening härutinnan är, att »prostitueran
det» alltid, från den sexuella sidan sedt, är 
ömsesidigt. Men att, socialt sedt, kvinnokönet 
är det prostituerade (till sin kropps säljande 
tvungna) könet, emedan det är det i civilisa
tionen socialekonomiskt inaktiva könet. 

Detta kolossala hyckleri, detta utpekande 
såsom stor »osedlighet» af en institution*), 
hvars nödvändiga förutsättning (»familjen») 
samhället förklarar vara högsta »sedlighet» — 

') De civiliserade grekerna hade våra sedlig hets-
ideer och vår äktenskapsform, men (som de ej 
hade en asketisk moral och blott en föga super-
naturalistisk religi on) icke vårt hyckleri! De för
klarade rent ut hetärerna vara till för njutning 
och umgänge samt familjekvinnorna för att föda 
legitima barn. Hur ofta hafva vi ej ljugit i oss 
sjelfva, att vi hunnit utöfver dessa »brutala> ideer?l 

göra naturligtvis de civiliserade sedlighetside-
erna ytterst förvirrade, motsägelsefulla och 
oklara. Vi hafva därför, då vi söka de ci
viliserade människornas sedliga ideer, städse 
att hålla oss till deras handlingar, ej till 
deras lögnaktiga ord och åthäfvor. 

Det är nu, till en början klart, att civilisa
tionsäktenskapet, med de ofvan antydda, det
samma utmärkande sedliga ideerna (askes för 
familjekvinnor, men sexuell frihet för öfriga 
kvinnor och alla män), kan i konsekvent ut
veckling förefinnas blott hos de civiliserade 
samhällenas egendomsegande klasser! Hos 
våra egendomslösa, ur hand i mun samt i 
regelmässigt återkommande inkomstlöshet lef-
vande lönarbetare, hos våra proletärer öfver 
hufvud saknar det, på privategendom och pa
ternal arfsföljd grundade äktenskapet och dess 
sedlighetsideer grundval. Härtill kommer, att 
kvinnans ekonomiska själfständighet upphör i 
det moderna proletariatet: man och hustru 
äro båda lönarbetare, äro af hvarandra eko
nomiskt oafhängiga individer. Civilisations
äktenskapet och dess könsmoral tillhör (prin-
cipielt och generelt taget) ut eslutande bourgeo
isien; proletariatet har en annan äktenskaps
form och könsmoral. — Här ha vi sålunda 
kommit på spåren en faktor, som ytterligare 
bidrar att göra vår tids kvinnor och sedlighets
fråga förvecklad — och olöslig i fall man ej angri
per den från rätta hållet: det socialekonomiska. 

Hvilken ä r nu det moderna proletariatets äk
tenskapsform och könsmoral? Iakttagelsen visar, 
att bådadera strängt motsvara dess ekonomi 
och samtidens kulturhistoriska utveckling. 

Med afseende på förbudet af äkt enskap mel
lan individer af vissa nära förvandtskapsgra-
der, är proletariermoralen naturligtvis identisk 
med bourgeoismoralen —• båda motsvara vår 
kulturepok. Däremot är proletariermoralen, 
hvad ideerna om jämlikhet mellan könen be
träffar, af väsentligt annan art än bourgeois
moralen. Denna senare känner ej moralisk 
likställighet mellan könen, eftersom kvinnans 
ekonomiska afhängighet af mannen är civili
sationens2) grundval. Af de båda könens 
ekonomiska jämlikhet i pro letariatet följer med 
samma nödvändighet, att den proletariska köns
moralen är densamma för båda könen. I det 
moderna proletariatet upphör den, genom ci
vilisationen skapade, tvåsidiga moralen. 

2) Jag identifierar hä r ^civilisation» och >bour-
geoisregimes — på hvilken grund-skall jag nedan 
antyda. 
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Då ekonomisk olikställighet mellan könen 
icke längre är eller kan vara basis för proleta-
riermoralen — hvilken' är då dennas grundval? 

Då icke själfuppehållelsedriften ä r det, måste 
könsdriften vara denna grundval — något tredje 
gifves ej. En samvetsgrann och fördomsfri 
iakttagare af det moderna proletariatet skall 
också finna, att proletarieräktenskapet ingås 
uteslutande af kärlek — ty annat motiv fin
nes ej.1) 

Kärleken kan med fog sägas hafva två sidor: 
kärleken till individen af motsatta könet och 
kärleken till afkomman — eller: behofvet af 
könsumgänge och behofvet af att få barn. 
Bourgeoisiens egendomlighet är att tillfreds
ställa dessa båda deldrifter af en stor drift 
hos två olika personer: behofvet af kärlek till 
motsatta könet hos mätresserna och behofvet 
af kärlek till afkomman i familjen (d. v. s. 
hos den legitima hustrun).2) Blott i undan
tagsfall förekommer i bourgeoisien, att den le
gitima hustrun (hvars cal i regel afgöres af 
ekonomisk hänsyn) på samma gång är sin 
mans älskarinna som hans barns mor. Ett 
»godt parti» betyder för bourgeoisien icke två 
älskande individer utan två för h varandra pas
sande privatekonomier. Att bourgeois-ideolo-
gerna likväl ständigt klaga öfver att nittio 
procent af alla bourgeois-äktenskap blifva 
»olyckliga» (sakna kärlek mellan makarne) — 
är blott ett slående bevis för, till hvilken oer
hörd grad bourgeoisiens lif är genomsvradt af 
hyckleri och lögn. 

Uti proletariatet bestämmer kärleken mellan 
individerna äktenskapets ingående, samt denna 
kärlek tillsammans med kärleken till afkom
man äktenskapens varaktighet.8) Till grund 
för det legitima bourgeois-äktenskapets lifstids-
långa varaktighet ligga framför allt ekonomi
ska skäl — det illegitima bourgeois-äktenska-
pet är, som bekant, icke långvarigare än 
tycket. 

För den proletariska könsmoralen är blott 
del äktenskap sedligt, som ingås och upprätt-

') Liksom det finnes oändligt många öfvergån-
gar mellan bourgeoisie och proletariat, finns det 
naturligtvis äfve- n oändligt många öfvergångar mel
lan bourgeois-moral och proletarier-moral — hvil-
ket ej upphäfver giltigheten af ofvan sagda. 

2) Denna företeelse kan i särdeles »ren» form 
iakttagas på de regerande furstehusen. 

3) Denna sats belyses af den företeelse, att t. ex. 
i Berlin åttio procent af alla proletarier-äktenskap 
först söka borgerlig konfirmation (civilvigsel) sedan 
barn födtsl 

hålles af kärlek. För proletarier-moralen äro 
kyskhet och trohet sedliga, blott om de be
tingas af kärlek. Askes är (utom då den 
nödvändiggöres af exklusiv kärlek till en viss 
individ eller af solidaritetspligt) enligt prole
tarier-moralen osedlig, såsom brott mot både 
sjelfuppehållelse- och fortplantningsdriften. Alt 
vara »ren» (d. v. s. ännu ej haft sexuellt 
umgänge) kan för proletarier-moralen aldrig 
vara någon »dygd» —- utan blott ett fysiolo
giskt tillstånd. Osedligt kan densamma blott 
kalla utträdandet ur detta tillstånd, om det 
sker utan kärlek — d. v. s. af något annat 
motiv än kärlek. I den proletariska köns
moralen kan naturligtvis ideen om den sedliga 
förpligtelsen att offentligt tillkännagifva äkten
skap blott ingå i den mån, solidaritetsmora
len sådant bjuder. Den proletariska könsmo
ralen erkänner blott en auktoritet öfver sig, 
nämligen solidaritets-moralen — som i sin 
ordning är produkt af samhällsorganisationen 
i sin helhet och sålunda med nödvändighet 
under sig underordnar könsmoralen.4) 

Vi hafva sålunda i samtiden funnit två 
olika grupper af sedlighetsideer — men egent
ligen blott en kvinnofråga. Ty eftersom kvin
nofrågan är frågan om kvinnans ekonomiska, 
sociala, politiska, juridiska likställighet med 
mannen, existerar den blott för bourgeois-
kvinnan — proletariatet intar i ekonomiskt, 
socialt, politiskt, juridiskt hänseende en allde
les egendomlig ställning, och den olikställig
het, som ännu finnes mellan proletarierkvin-
nan och proletariermannen, beror mer på re
miniscenser från bourgeoisverlden än på någon 
för proletarierförhållandena nödvändig egen
domlighet. I denna mening kan man säga, att 
»kvinnofrågan är löst» i proletariatet. D. v. s. : 
de rättigheter, som kvinnoemancipationens för
kämpar fordra, ega proletarier-kvinnorna fak
tiskt — och, om ej, så är det emedan hela 
proletariatet (kvinnor och män) befinner sig 
i en förtryckt ställning. 

Men — hvilken af de båda grupperna sed
lighetsideer skola vi k araktärisera som fördom, 
föråldrad, oduglig att vara vår tids evolutions
ideal, och hvilken som modern, som den, med 
nödvändighet kommande, framtidens kraf mot
svarande, således som ideal? 

Svaret på denna fråga bestämmes naturligt-

4) Detta blott antydningsvis! Solidaritetsmora
len växlar naturligtvis med social miljö. Hvarför 
densamma är en annan för proletariatet än för 
bourgeoisien. Mer om denna fråga på ett annat 
ställe. 
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vis med nödvändighet af vår ställning till frå
gan om bourgeoisie och proletariat, till den 
sociala frågan. 

Antar man, att del ej finnes någon social 
fråga, att bourgeoisiens och proletariatets lifs-
intressen på det stora hela äro identiska, anser 
man att vår samhälleliga utveckling tenderar 
derhän att göra alla till bourgeois, anser man 
att bourgeois-regimen är vårt sanna evolutions
ideal — då kommer man med nödvändighet 
därhän att förklara bourgeoisiens könsmoral för 
ideal och att söka föreviga bourgeois-äkten-
skapet (»familj » och prostitution). Är man en 
asketisk idealist, såsom Björnstjerne Björnson, 
fordrar man, att det sexuella tvång, som hit
tills allenast gällt för familjekvinnorna, icke 
blott skall utsträckas till alla kvinnor, utan 
äfven till alla män. För att slippa bourgeois-
äkteriskapels »fula sida» : prostitutionen, drif-
ves man till den orimligheten att predika ut
sträckandet till hela mänskligheten af a skesen, 
hvilken blott var en socialekonomisk nödvän
dighet och blott med brutalaste våld kunde 
af männen genomdrifvas — ty när våldet 
bief inskränkt af kulturframsteget, när mannen 
icke längre kunde till fullo behandla kvinnan 
som sin egendom, uppdök, som bekant, i den 
legitima bourgeo is-familjen »älskaren» ; en lika 
obligat figur i bourgeois-äktenskapet som mä-
tressen och glädjeflickan. 

Anser man däremot, att en fördomsfri och 
grundlig forskning bevisar, att, hvad jag här 
kallat civilisations- eller bourgeois-äktenskap 
blott är den för civilisationen (det kultursta
dium, som har privategendomen till sin basis) ') 
egendomliga äktenskapsformer — liksom vil
dens äktenskap var utmärkande för hans eko
nomi och barbarens för hans kommunism — 
är man öfvertygad om, att proletarier-existen-
sen ej kan vara något (genom flit och godt 
uppförande öfvervinnbart) förstadium till b our-
geoisvärdigheten, m ed andra ord, att bourgeois-
existensen är otänkbar utan proletariatet, drar 
man vidare den på historiska forskningar grun
dade analogislutledningen, att en sådan klass
antagonism måste sluta med den äldre klas-

J) Med civilisation har jag i hela denna uppsats 
menat det så definierade kulturstadiet. 1 vår tid 
kämpar »civilis ationen» med ett nytt kulturstadium. 
»Civilisationens» institutioner och idéer företrädas 
i samtiden af bourgeoisien (däraf identifieringen, 
för eår tid, af civilisation och bourgeois-regime\ 
det vardande kulturstadiet däremot af det moderna 
proletariatet. För mig är sålunda »civilisation» 
en fas af kulturen och bourgeois-regimen den nu
varande fasen af civilisationen. 

sens, bourgeoisiens, undergång som klass, samt 
att man i de institutioner och ideer, som ut
veckla sig i den nya klassen, det moderna 
proletariatet, måste se symptomerna af det i 
vardande befintliga, framtida kulturstadiet — 
då kan man ej tveka acceptera den, i d et mo
derna proletariatets förhållanden antydda lös
ningen af kvinnofrågan samt göra kvintessen
sen af den moderna proletariska2) könsmora
len till tidens sedliga ideal. 

Är man af fördomsfrihet eller af grundli
gare historiskt-socialekonomiskt vetande förhin
drad tro på bourgeois-regimens evighet eller att 
tillbedja bourgeois-familjekvinnans nödtvungna3) 
askes — måste man sålunda betrakta bour-
geoismoralen, jämförd med en del af nutidens 
samt framtidens sociala kraf, som föråldrad 
och fördomsfull. Och den, som genom träget 
studium af de omgifvande företeelserna lärt 
sig i den jäsande, med feberaktig hast sig ut
vecklande samtiden igenkänna, hvad som skall 
stå kvar efter de föråldrade kulturformernas 
slopande, hvad som bebådar framtiden i nu
tiden —- sk all sålunda också uti de, här un
der rubriken proletariermoral skizzerade sed-
lighetsideerna se den moderna sedligheten, 
den för moderna nutidsmänniskor sanna köns
moralen. 

Ode till vestanvmdeii 

af Percy Bysshe Shelley. 

(Ofvers af Per Hallström.) 

0 vilda vestan, höstens andedrägt, 

Du, för hvars magt de vissna löf i lek 

Fly bort likt andar, dem besvärjarn väckt, 

Med färg, än hektiskt röd, än gul och blek, 

1 vilda massor, slagna som af pest. 

O du, som lyfter på dess vinge vek 

2) Jag skall på annan ort söka förtydliga, hvad 
jag anser vara skilnaden mellan proleta-isk och 
proletarisk, skilnaden mellan de proletariska för
hållanden, som antyda framtidens institutioner och 
de proletariska förhållanden, som i vår tid göra 
proletariatets ställning olidlig och som sålunda 
blott karaktärisera bourgeois-regimen. 

3) »Nöden» hette, som bek ant, fordom: den man
liga knytnäfven — nu, däremot, heter den före
trädesvis: konventionnalism . 
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Det frö, som sänkts bland löfvens multna rest, 

Liksom i grafvens sköt ett kallnadt lik, 

Till dess din milda syster, vårens gäst 

Sitt valdthorn blåser öfver drömfyld vik, 

De ljufva knoppars flock i ljuset för 

Och kläder berg och slätt i färgskrud rik, 

Du vilda ande, som dig städse rör; 

Förstörare och skapare, o hör! 

Du, för hvars ström i eterns djupa haf 

Det slitna molnet likt ett höstlif far, 

Ett visset blad, verldsträdets krona gaf, 

En regnets, stormens ande, se, du har 

Uppå det blåa himlahvalfvet spridt 

Som ljusa hår, likt dem menaden bar 

I vild förvirring, och de sträckas vidt 

Från horisonten opp till fästets höjd; 

Det stormens lockar är, som falla stridt. 

Till årets död du sjunger dyster fröjd, 

Med nattlig dome till tak hans grift du för 

I hvälfning opp och gärdar kring den nöjd 

Med dina töckens djup, der solen dör, 

Och åskan, regnet, haglet föds; o hörl 

Du, som väckt opp utur dess sommardröm 

Det blåa Medel hafvet, der det låg 

I dvala vaggadt af kristallklar ström, 

Och uti Bajas bugt i sömnen såg 

De gamla tornens och palatsens mängd, 

Som darrade inunder klarblå våg 

Med mur af sköna blommor öfverklängd, 

Så ljufva, som ej tanken måla vet. 

Du, på hvars stig Atlanten, söndersprängd, 

I bråddjup' splittras, så dess växters nät, 

Hvars dystra färger intet ljussken stör, 

Som sträckes upp till böjlig skärm och slät, 

Af fruktan bleknar vid din jubelkör 

Och darrar, slites sönder; hör, o hör! 

Om jag ett visset löf i stormen vore, 

Ett pilsnabbt moln, som du att flyga fått, 

En våg, som flämtande framför dig fore 

Att dela magien af din styrka, blott 

I frihet efter dig du starke näst, 

Om gosseåldern ej ifrån mig gått, 

Och jag dig följde åt på vingstark häst, 

Som då, när knappt det var en fåfäng dröm 

Att kappas med dig, — skulle jag ej fäst 

Så mången sorgsen strof till ditt beröm. — 

0 lyft mig som ett löf, en sky, en våg! 

Min fot på lifvets törnen blöder öm; 

De tunga timmar kedjat med sitt tåg 

En, liksom din, snabb, stolt, otämjlig håg. 

Gör mig till lyra, som det skogen är! 

Hvad gör, alt löfven falla f,ån min stam 

Också? Den tonstorm, som din vinge bär 

Ur båda lockar höstligt eko fram 

1 sorgsen ljufhet. Blif, du ande vild, 

Min ande! Blif mig sjelf! Bryt ned hvar dam, 

Drif mina döda tankars flock, långt skild 

Från mig, som vissna löf alt lifva opp 

En tidig vår, och från min diktnings bild 

Sprid mina ord uti ditt snabba lopp, 

Likt heta bränder från en slocknad härd, 

Låt genom mina läppar bringa hopp. 

Och profetera för en drömtyngd verld! — 

När vintern kommit, dröjer vårens färd? 
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Lisa Blad/) 
(üfversättniug från finskan för »Framåt».) 

ser ofta i tidningarna skildringar ur 

i»t itel 1 s^ana personers lif, hvilka på ett 
igsaSMI e]jer annat sätt hafva framträdt på det 
offentliga lifvets område, men menniskor och 
karakterer ur folkets djupa leder, ehuru dessa 
stundom kunde vara underhållande, lemnas 
helt och hållet åt glömskan. Derföre vill jag 
nu teckna dragen af en person från mörka 
norden, en person, hvars lif och handlingar 
jag i min barndom sjelf varit i tillfälle att 
iakttaga. 

Under krigsåren 1808—1809 fanns bl. a. 
en rotesoldat i Kianta församling och Kerälä 
by, hvilken till sitt krigarenamn erhållit nam
net Blad och således af folket kallades Laati, 
emedan finnens tunga icke kan böjas att rätt 
uttala de svenska namnen. Blad lefde i sitt 
soldattorp med sin lilla dotter Lisa i dj upaste 
ro; då uppflammade plötsligt krigets låga, och 
han måste begifva sig till striden, hvarföre 
Lisa blef lemnad alldeles värnlös, ty hennes 
mor hade aflidit flera år tidigare och tiggare
stråten var derföre Lisas enda tillflykt. Efter 
krigels slut återvände Blad visserligen hem, 
men, sårad som han blifvit i flere drabbnin
gar, var han snart oförmögen till arbete och 
skördades innan kort af döden. Nu var Lisa 
ensam i verlden. Hon hade, som det sades, 
intet skydd hvarken här eller der, utan uppe 
höll lifvet medels tiggeri, till dess hon blef 
arbetsvuxen. 

På tiggarestråten hade Lisa fått pröfva åt
skilligt, hon hade sett nöden öga mot öga och 
hennes fäderneärfda, jernfasta vilja stålsatt af 
hårda öden, utvecklade henne till e n äkta envis 
finsk karakter. Då hon blef f ullvuxen, erbjöds 
henne tjenst, ty hon var en starkt bygd kvinna, 
men det var Lisa icke med om. Orsaken 
härtill var till en del det hårda bemötande, 
hon rönt under sin vandringstid. Nu före
faller det, som om Lisa bort blifva en lätting, 
men det blef icke så. Hon beslöt att reda 
sig på egen hand och derigenom förblifva fri. 
Några somrar arbetade hon som daglönare och 
den njugga dagspenning, hon erhöll, sparade 
hon ihop samvetsgrant. När arbetet blef slut, 

*) Skild ringen är gjord af en man af folket. 
Öfoersåttarens anm. 

tog Lisa yxan på axeln och begaf sig till de 
öde skogarne, och snart hördes furorna falla 
till marken för hennes duktiga hugg. Många 
dagar förgingo ej heller, förr än Lisa hade 
stockar nog till en liten stuga. Grannar och 
byamän skrattade åt Lisas förehafvande, ty 
ingen trodde, att deraf skulle varda något, 
eller att Lisa på egen hand skulle kunna upp
föra åt sig en stuga. Till byggnadsplats valde 
hon en liten slätt bakom Porkka torp i Kianta 
församling och Keräla by. Dit släpade hon 
stockarne på sin axel, och förr än marken 
var snöbetäckt, hade Lisa sig en stuga, hvilken 
hon sjelf uppfört från början till slut, och der 
hon bosatte sig. Byns innevånare började nu 
med mera aktning betrakta en qvinna, som i 
handling ådagalade, att hon sjelf var sin lyc
kas smed. Lisas stuga var visserligen icke 
fint inredd, ty väggarna bestodo af runda 
stockar, golfvet af groft tillyxade granstammar 
och dörren likaledes. Spiseln liknade en i 
dessa trakter vanlig badstugu-ugn med hål i 
taket, hvarigenom en ihålig furustam ledde ut 
röken. Sedan rummet blifvit uppvärmdt, till
slöts detta rör medels ett vid ändan af en 
stör fästadt trädlock. Fönstret var litet, en
dast en rula, genom hvilken dagsljuset inkom 
i stugan. Följande sommar inhägnade Lisa 
ett så stort stycke jord, som hon trodde sig 
hehöfva till åker; denna åker bröt hon upp 
och besådde med korn. 

Med tiden, då Lisas hushållning började 
reda sig — hennes åker afkastade nämligen 
korn, potatis, tobak, rofvor och t. o. m. litet 
råg — stego äfven hennes fordringar på lifvet. 
Hon tyckte, att stugan blef något trång, ty en 
vägg upptogs af hennes egenhändigt tillver
kade säng, den andra af den oundgängliga 
handqvarnen, den tredje af spiseln och den 
fjerde af dörren, så att endast midt på golfvet 
fanns så mycket plats, att man nätt och jemt 
kunde röra sig. Lisa begaf sig derföre än en 
gång till skogs med yxan på axeln och gaf 
sig icke förr, än hon fått till stånd ett slags 
förrum till visthus och invid förstugan en liten 
skrubb, der handkvarnen inrymdes. Nu var 
Lisa stolt, ty huset var sådant, att det fyllde 
hennes strängaste fordringar på bekvämlighet. 
Hennes egen åker gaf, hvad hon behöfde till 
sitt uppehälle, och så var hon dessutom fri, 
behöfde icke på minsta sätt krypa för eller 
bero af någon. Åtskilliga äktenskapsanbud 
förekommo, men om friarne icke snabbt nog 
funno dörren, fingo de snart göra bekantskap 
med Lisas kraftiga näfvar, och de voro ej att 
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leka med. Hon ansåg nämligen, att en krigs
mans dotter skulle förnedra sig, om hon gåfve 
sig åt en man, och visste derjemte mycket väl, 
att anbuden icke gällde hennes person, utan 
hennes hus. Och det skulle ju hafva varit 
för galet att ännu skaffa sig en man att un
derhålla. 

Lisas yttre var snarare manligt än kvinligt; 
hon var nära 3 alnar lång och dertill tjock om 
lifvet. Hennes anletsdrag tillkännagåfvo genast 
den karaktersfasthet, som var henne egen. Om 
vi föreställa oss, att Lisa var ful, s å misstaga 
vi oss dock. En hög panna, stora blå ögon, 
en stor romersk näsa, ganska välformade drag, 
litet fjun på öfverläppen, guldgult sträft hår — 
så såg Lisa ut. 

Hennes drägt bestod af högskaftade lapp-
stöflar, en kort vadmalskjol, vadmalströja med 
messingsknappar och fickor på hvardera sidan. 
I den ena fickan förvarades fadrens messings-
beslagna masurpipa, i den andra elddonen och 
tobakspungen, fylld me d tobak från egen täppa. 
En vadmalsduk var hennes hufvudbeklädnad 
om vintern och om sommaren en hemmaväfd 
bomullsduk. Den efter hennes fader ärfda 
beskaffade »puukkan» hängde alltid i sin slida 
vid hennes högra sida. Till sin natur var 
Lisa godhjertad och pratsam, hvarför hon äfven 
var en gerna sedd gäst hos grannarna. Vid 
sådana tillfällen samtalade hon alltid med 
männen och stoppade härunder flitigt tobak 
i sin pipa och bjöd deraf åt andra. Hon var 
nämligen mycket stolt öfver sin utmärkta to
bak, hvars frön hon enkom hemtat från Uleå-
borg. Ofta ledde hon samtalet på krigshän
delserna, och då hon en gång var der, pri
sade hon entusiastiskt lyckan att få strida 
och falla för sitt land. När nederlagen kommo 
till tals, utsträckte Lisa sin knutna hand van
ligen med de morska orden: »Hade jag nu 
ryssen här, skulle jag slå tio till marken med 
blotta näfven.» Ibland talade hon med stolt
het om de många slag, i hvilka hennes fader 
deltagit, och om de sår, han fått; då tårades 
ofta hennes ögon, hvilket hon dock omsorgs
fullt sökte dölja, ty det anstod ju ej en kri
gares dotter att sitta med tårfyllda ögon. 

På detta sätt lefde denna finska kvinna till 
en ganska hög ålder, okunnig om fåfänglig 
grannlåt, anspråkslös och fri, älskad af sina 
grannar. Men så kommo nödåren 1865— 
1868, sorgliga att minnas, och nedmejade i 
vårt land utan barmhertighet menniskor genom 
hunger och farsot. Dessa nödår bröto också 
Lisas stålsatta krafter. Åkern hade under 3 

år nekat den ålderstigna föda, och tigga ville 
hon icke mera. En helgetid tog hon sina 
skidor och begaf sig med hjelp af dessa tre 
mils väg, hungrande till kyrkobyn, hvarest 
mjöl utdelades för intet på föranstaltande af 
Uleåborgs läns dåvarande guvernör. Ryktet 
förmälde, att detta mjöl för d e fattiga var starkt 
kalkblandadt, huruvida det egde grund, vet 
jag icke. På den färden sjuknade Lisa och 
nedsjönk till Tounelas*) boningar, vårvintern 
1867, enligt livad jag tror mig minnas. 

Nordanvinden. 

Lille piltens dröm. 
Allegori. 

Pfjjjbille pilten var sin pappas son, och han 
i hade ännu en fördel alt fröjda sig öfver, 

den nämligen, att han var sin ammas 
gullgosse. Om »lille pilt» skulle vara namn 
eller epitet, vet man icke så noga. Amman 
kallade honom lille pilt, tjenarne likaså, och 
så fick epitetet tjena som namn. 

En vacker dag hade den lille pilten vuxit 
ifrån kolten och fått sig benkläder och en 
vacker blå jacka med derå fastsydda guld-
galoner och annat lull-lull. Nu tyckte han, 
att han blifvit en stor karl, red på sin käpp
häst och kommenderade sina tennsoldater hela 
dagen, och om kvällen var han alldeles ut
tröttad, och när amman bäddat hans säng, 
hvilken tydligen icke var inköpt för h ans räk
ning, enär den var af det slag, som på gre
kiskan kallas ett lustrum, kröp han ned un
der täcket och somnade hastigt. I sömnen 
fortsatte han, likasom dagen förut i vaket 
tillstånd, att vara en stor, mycket stor karl. 
Han tyckte sig stå, iklädd sin granna blåa 
jacka med guldgalonet- o ch lull-lull på en höjd 
i närheten af hafvets strand. Ur hafvet såg 
han en oräknelig skara af benrangel uppstiga 
och uppställa sig i långa och djupa led. En 
del voro iförda snygga, fastän slitna kläder, 
andra voro trasiga, andra åter voro alldeles 
nakna. Från landsidan såg han tretiotusen 
vagnar, lastade med spanmålssäckar och mjöl
tunnor, köra fram, och dessa uppstälde sig 

*) De, dödas hemvist. 
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äfven i en lång linie midtemot benrangels-
linien. Benrangeln blickade omkring sig åt 
alla håll. Det var tydligt, att de hyste fruk
tan för den imposanta linien, som stängde 
vägen för dem. 

Den, som var benrangelns anförare, ropade 
till den linie, som bildats af mjöltunnor och 
spanmålssäckar, och frågade: 

— Hvarför stängen I vägen för oss? Vi 
hàfva nyligen blifvit räddade från att drunkna 
och vilja icke tillbaka åt hafvet. Oppnen Eder 
linie och låten oss gål 

Då svarade den störste spanmålssäcken och 
sade : 

— Vi spanmålssäckar och mjöltunnor hafva 
beslutat, att vi efter lottdragning skola upp
äta hvar tionde man af eder. Nu är det vår 
nådiga vilja, som I hafven att rätta och packa 
Eder efter, att I genast skolen företaga lott
dragningen, så att vi straxt kunna tillfreds
ställa vår aptit. 

Härtill svarade benrangelns anförare: 
— I hafven redan skafvit köttet af benen 

på oss, låten Eder dermed nöja, i annat fall 
vilja vi försvara oss, och I bören kunna be
gripa, att vi kunna försvara oss, ty vi äro 
100 mot 1. 

Den stora säcken sade då: 
— Om I kunnat försvara Eder, hvarföre 

hafven I då tillåtit oss att uppäta Edra kläder 
och att skafva köttet af benen på Eder? Vi 
hafva nu makten och i kraft af denna makt 
skola vi uppäta hvar tionde man af E der, icke 
allenast kläderna, utan med skinn och ben. 

Nu uppgaf benrangelsarmén ett härskri och 
beredde sig till strid. 

Lille pilten, som med förvåning hört och 
sett allt detta, märkte nu, att han hade en 
gyllene bok i sin högra hand och en palm
kvist i den venstra. Det var landets grund
lag och fridens palm. 

Hastigt sprang han fram emellan de två 
fiendtliga linierna och med stentorsstämma 
kommenderade han: Halt! och äskade ljud. 

— I benrangel, sade han, den bok jag här 
håller i min hand, är vår grundlag, och der 
står, att benrangeln skola af spanmålssäckar 
och mjöltunnor uppätne varda. Låten Eder 
således nöja och tacken dem, att de vid detta 
tillfälle icke fordra mer än en tiondedel af Eder. 

Benrangelns ordförande svarade: 
— Ditt tal är icke sanning, vi kunna icke 

tro dig. Vi hafva rättighet att försvara oss. 
Nu höjde lille pilten upp sin högra hand, 

hvaruti han höll boken, och sade: 

— Här står 11 kr. 58 öre, kunnen I neka 
till det? 

— Nej, det veta vi. 
—• Nå väl, 11 kr. 58 öre, det är uttydt: 

Spanmålssäckar och mjöltunnor hafva makt att 
uppäta så många benrangel de vilja, och makten 
är rätten. 

Nu suckade benrangeln så djupt, att ber
gen gåfvo ett doft eko, och med sorg i sina 
hjertan började de att draga lott om, hvilka 
som i dag uppätas skulle. 

I glädje öfver sin lätt vunna seger togo 
spanmålssäckarne alla mjöltunnorna oeh bildade 
af dem en stor pyramid, stälde den största 
tunnan som spets och uppe på spetsen stälde 
de lille pilten och ropade: 

— Halleluja! Lefve vår och alla spanmåls-
säckars pilt. 

Pilten är icke en liten parfvel längre, han 
är en gud vorden och heter Lurifax. 

Nu började spanmålssäckarne en ringdans 
kring pyramiden likt judarne fordom kring sin 
guldkalf, och lille pilten, som stod ofvan på 
pyramidens spets oeh trodde sig vara en gud, 
betraktade med välbehag säckarnes klumpiga 
dans; men det gick med honom som med 
fågeln, som från sin kvist ser ned på räfven, 
som biter sig i svansen oeh dansar för honom. 
Han blef yr i hufvudet och föl! ned. Säc
karne, som icke observerade, hvar den lille 
låg oeh sprattlade, dansade öfver honom den 
ene efter den andre, oeh han rullade omkring 
i sanden och smutsade ned sin granna, blåa 
jacka, oeh allt dess lull-lull lossnade. Nu 
blef lille pilten förskräckt och i förskräckel
sen hände honom en olycka och han ropade: 
Daddal dadda! och vaknade. 

— Jag kommer straxt, svarade amman, 
oeh när hon kom, fann hon gossen ligga tvärs 
öfver sängen. 

— Se, dadda, hur stor jag blifvit! Nu 
räcker jag från sängens ena ända till den 
andra. 

— Din lille stackare! Du ligger ju tvärs öf
ver sängen, oeh så har du skämt ut dig till. Fy! 

Amman hade hälst velat gifva honom en 
mindre vänlig klapp på den kroppsdel, der 
föräldrars oeh lärares händer vanligen mötas 
för att inplanta moral hos sina skyddslingar, 
men nu blef sjelfva olyckan hans skydd. I 
stället stälde hon honom i skamvrån. 

Lille pilten grät och trodde, att den granna, 
blåa jackan, med guldgaloner och lull-lull, 
var orsak till hela eländet. L—g. 

' 
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"Den sexuela hygienien och dess 
etiska konseqvenser", 

af Seved Ribbing. 

WßgKessa föreläsningar höllos för öfver 2 år 
iåaff) se<3an för de studerande vid Lunds 

universitet. De voro närmast föran
ledda af de uppfattningar och lärdomar på 
det sexuela området, hvilka en del s. k. na-
turalistiske författare och främst bland dem 
vår moderna literaturs »enfant perdu» herr 
August Strindberg i sina arbeten framkommit 
med. Och som den sexuela frågan fortfarande 
till en god del utgör deras käpphäst, har den 
framstående läkaren och vetenskapsmannen nu 
utgifvit dessa föreläsningar i bokform. De ut
göra en klar redogörelse för hela det mensk-
liga könslifvet och en kritik, stödd på rent 
vetenskapliga fakta, öfver den moderna »skön-
literaturens» uppträdande i detta ämne. 

Föreläsningarna äro 3 och af handla: 
l:sta Könsorganerna samt könslifvets anatomi 

och fysiologi; 
2:dra Äktenskapet; och 
3:dje De sjukdomar, som följa könslifvet. 

Det har från skilda håll yttrats, att första 
föreläsningen så gerna kunde vara borta. Den 
är ej nödvändig för att förstå de följande, och 
dess innehåll är af sådan art, att man icke 
gerna sysselsätter sig dermed. Härpå vill jag 
svara, att hvad första föreläsningen innehåller, 
är saker, som ofta äro föremål för samtal och 
skämt mellan herrar; och som de vuxna flic
korna beskrifva för sina väninnor. Men då 
afhandlas saken utan verklig kunskap om 
ämnet. Här åter är det den framstående 
vetenskapsmannen, som oförbehållsamt och rakt 
på sak skänker allmänheten resultatet af e gna 
och andra vetenskapsmäns forskningar på dessa 
områden. 

Det onekligen intressantaste i första före
läsningen är statistiken öfver ä ktenskapsåldern 
och öfver förhållandet mellan män och kvin
nor i äktenskapsåldern. Den förra lär oss, 
att i Sverge medelåldern, då män första gån
gen ingå äktenskap under sista 25 åren varit 
28 år samt för qvinnor 251/2 år. 

Den andra åter visar, att fastän det födes 
flera gossar än flickor, dock vid uppnådd 
äktenskapsålder förhållandet mellan könen är 
någotsånär jemt. Efter stora krig, stark ut
vandring eller dylikt, är antalet kvinnor be

tydligt större, men inom kort är förhållandet 
åter utjemnadt. 

I de båda andra föreläsningarne är det mig 
omöjligt finna något af större intresse, ty allt 
är så intressant och lärorikt, som det gerna 
kan vara. Jag skall derför i korthet försöka 
skildra innehållet i dem. 

Andra föreläsningen börjar med ett klart 
och sakrikt bemötande af påståendet, att man
nen skulle vara polygamisk, kvinnan åter mo-
nogamisk. Väl finnas exempel på onormalt 
anlagda menniskor på detta område, men 
vetenskapens på den noggrannaste forskning 
stödda resultat lyder: menniskan, både mannen 
och kvinnan, är monogamisk, och hvarje för
sök att införa polygami visar sig snart vara 
onaturligt och förderfligt. Derefter behandlas 
frågan om återhållsamhet såväl före som under 
äktenskapet. Det blefve för vidlyftigt a tt redo
göra för denna afhandlig, utan vill jag re
kommendera den liksom, hela boken till hvarje 
vuxen man och kvinnas noggranna icke blott 
genomläsande, utan studerande. Den reali
stiska litteraturens redogörelser för och råd 
till den ogifte mannen granskas noga, och 
ställes som motvigt talrika uttalanden af de 
förnämsta vetenskapsmän. Och deras åsigt 
stämmer fullkomligt öfverens: Kyskhet är icke 
blott nyttig, utan rent utaf nödig före äkten
skapet. Okunnigheten och excentriciteten hafva 
uppfunnit några för den medicinska vetenska
pen fullkomligt okända sjukdomar, som de kalla 
återhållsamhetssjukdomar. Äfven här anföras, 
jemte egna, talrika andras praktiska rön. — 
Sedermera egnas ett vidlyftigt kapitel åt lite
raturens inverkan på de sexuela känslorna och 
i sammanhang dermed en skarp kritik öfver 
vår s. k. realistiska literatur. Ett annat ona
turligt retmedel är alkoholen i alla dess for
mer. — Professor R. egnar våra förlofningar 
ett intressant och erkännande omnämnande. 
Slutet på andra kapitlet egnas åt de s. k. 
preventiva medlen. — Sexuela sjukdomar af
handlas i tredje föreläsningen. Dessa äro del
vis, om jag så må säga, moraliska sjukdomar, 
delvis fysiska och åter dessa senare delvis 
nervösa, delvis veneriska. — Af r ent polemisk 
art är afhandlingen om prostitutionen och fe
derationen. Angående besigtning säger före
läsaren, att man beskärmar sig öfver de pro
stituerades besigtning, men fordrar intyg öfver 
sådan af den amma, man tager åt sina barn. 
Jag äfven här erinrar, att det är läkaren
vetenskapsmannen, som talar. Slutet af ka
pitlet egnas åt behöfliga re former, ur hvilket jag 
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vill citera följande: »Vi måste lägga an på 
större naturlighet i det allmänna umgänges-
lifvet, låta män och kvinnor oftare träffas, se 
h varandra under enklare hvardagsförhållanden, 
än nu är fallet, då man hufvudsakligen sam
manför ungdomen till balernas nöjen, dervid 
allt för många skrankor, t. o. m. den an
ständiga drägtens skranka, dem emellan ned-
rifves. För min del hoppas jag förbättring 
i sederna genom samuppfostran, när den rätt 
utföres, och då uppfostrare af båda könen deri 
deltaga; uti undervisningen bör på hvarje ut
vecklings-stadium ingå det kvantum af kun
skap om könslifvet, som är passande.» 

Skall man afhandla dessa ämnen, så bör 
det vara på ett sådant sätt, som i dessa före
läsningar. De gå rakt på sak, utan alla om
svep, men utan det sinnligt retande, som van
ligen åtföljer dylika skildringar. Hela vårt 
lands befolkning bör vara professor Ribbing 
tacksam för hans på den medicinska veten
skapens forskningar stödda råd och lärdomar 
i ett ämne, som man vanligen endast får höra 
skvaller om, men som kanske är det vigti-
gaste både från hälsans och den menskliga 
samlefnadens synpunkter. 

Men skall någonsin något godt uträttas, så 
är det af vigt, att kvinnan får erfarna och 
bildade personer, som hon kan hafva fullt 
förtroende till, att rådgöra med. Säga hvad 
man vill, kvinnan har i allmänhet icke nog 
förtroende till de manlige läkarne. Innan något 
verkligt skall kunna uträttas fordras, att vi 
få tillräckligt qvinliga läkare. Men den saken 
fordrar sitt eget kapitel. 

B. E. H. 

I nattrock och tofflor. 
(Kåseri.) 

Filantropi och uniform. 

IP^Sjskilstuna är en stad, som hittills för-
II |§|f|] nämligast vunnit ryktbarhet genom 

sina stålvaror. 
Men liksom Falun icke allenast är bekant 

för sin koppargrufvas skuM, utan ock genom 

det sedliga tal, som landshöfding Treffenberg 
där en gång höll till skolflickorna; liksom till 
Paris' verldsrykte nog ej minst skall bidraga, 
att prins Eugen därstädes på en teater satt 
bredvid en herre, som blef ihjälslagen af en 
gaskrona, så kommer helt visst a tt till Eskil s
tunas framtida glans medvärka »en stor hän
delse», som der egde rum i det nådens året 
1888. 

Den »stora» händelsen var församlandet i 
den nämnda staden och i det nämnda året 
af en nykterhetskongress. 

Att »dryckjom» i denna kongress' förhand
lingar antagligen spela en lika stor roll, som 
vid de flesta andra kongresser utom förhand
lingarne, är visserligen rätt märkligt, det också, 
men hör egentligen inte till saken. 

Som herrskapet vet, så vilja goo dtemplarne 
inte endast, att man skall vara nykter, utan 
också gärna, att man skall genom något yttre 
tecken bringa annat folk till kännedom om 
sin inre sedliga behärskningsförmåga. 

Till den ändan hafva de bland annat upp
funnit det blå bandet. 

Med fullt fog, tycker jag. 
När de onyktre ha rättighet, att genom en 

viss kulör på sina näsor eller genom vissa 
»korstecken» låta all verlden approximativt 
uppskatta mängden af de dryckesvaror, de 
konsumerat, hvarför böra inte då goodtemp
larne genom sitt oskyldiga märke få visa, att 
de förmå »lägga band» på sig. 

Efter hvad jag i min enfald inbillade mig, 
lade ingen af Sveriges lagar eller någon sär
skild kunglig förordning hinder i vägen för en 
svensk medborgare att på detta sätt ge till
känna sin ställning i nykterhetsfrågan. 

Men kongressen i Eskilstuna, den visste 
bättre besked, den. 

Den hade reda på, att det bara var civile, 
som få visa sig nyktre (genom yttre tecken, 
väl förståendes); men inte militären. D. v. s. 
militär i uniform. 

Men nykterh etskongressen f örmenade, a tt mi
litären genom dylikt hinder befunne sig i en 
ogynsam undantagsställning gentemot rikets 
öfrige innebyggare. 

Och som den kände militärens ifriga önskan 
att så litet som möjligt skilja sig från »fiskarne», 
så beslöt den att i sin mån söka utjämna 
detta missförhållande. Derför vände man sig 
till chefen för landtförsvaret och till chefen 
för sjöförsvaret och anbefalde saken med trygg
het och hopp om framgång i deras händer. 

Ty egentligen kunde man inte fundera ut, 
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på hvad skäl en så oskyldig anhållan skulle 
afslås. 

Det var nu fasligt dumt att inbilla sig, att 
man kunde med sitt vanliga bondförstånd så 
der nolens volens klargöra den saken. Och 
man borde väl ha insett, att ifall chefen för 
landt- och dito för sjöförsvaret inte kunde 
fundera ut betydligt kinkigare saker än andra 
dödlige och finna en hel del skäl, som ingen 
annan kommit att tänka på, så skulle de aldrig 
ha uppnått sina höga ställninar. Derför borde 
man inte ha blifvit förvånad öfver sv aret som 
kom. (Kanske blef man det inte heller.) 

Det gick derpå ut, som man nyligen kunnat 
läsa i bladen, att »bifall icke kunde lämnas 
till den gjorda anhållan, enär till uniform icke 
få bäras andra än af k. m:t eller utländska 
regeringar förlänade ordensdekorationer och 
medaljer — eller andra utmärkelsetecken — 
samt då en anhållan i likhet med den gjorda 
äfven af andra föreningar med filantropiskt 
syfte kunde framställas». 

»I sanning», utropa väl nu goodtemplarne 
och slå sig för pannan, »detta är vishetens 
kärna ! » 

Och så är det i sjelfva verket. 
Bestämmelsen har sin utomordentligt stora 

betydelse, synnerligast om man ser den ur 
diplomatisk synpunkt. 

Det kan nu inte nekas, att en militär kan 
ha utsikt få en ryslig mängd ordnar, o m man 
också inte dagligdags ser dem öfversållade 
deraf. 

Här kan komma på besök kejsaren den 
eller kungen den; man blir bland uppvakt
ningen —• vips en liten stjerna, eller än värre, 
en stor. 

Platserna på en t. o. m. rätt ansenlig mans 
bröst kunna bli upptagna. 

Tänk då, om det lilla blå bandet skulle 
sitta till hinders för en dekoration, förärad af 
»utländsk regering» —hvilken skriande olycka! 

På magen kunde man inte hänga den, och 
knappast — midt emot. 

Den utländska regeringen, förgrymmad öfver 
»skymfen», droge ögonblickligen in sitt sän
debud, och hvad sedan kunde följa, det inser 
man lätt. 

Men äfven om detta inte skulle inträffa, 
har man dock sagt ett ord i rattan tid genom 
den sista delen af utlåtandet: »samt då en 
anhållan i likhet med den gjorda äfven 
af andra föreningar med filantropiskt syfte 
kunde framställas. » 

Ja tänk! 

Folk skulle ju då kanske komma att få se, 
att våra militärer voro filantroper. 

Bort det! 
Här kunde »de nödlidandes vänner» göra 

anspråk på att få hänga ett rödt band på en 
stackars artillerist, där »den yttre missionen» 
att få placera ett gult; kanske komme säll
skapet för svordomars afskaffande» med ett 
h vitt, — och till sist — o fasa! »fredsför
eningen» med ett grönt! 

Det vore just snyggt. Och besinna — om 
den arme artilleristen, när han betraktade allt 
detta filantropiska påhäng, skulle känna sig 
till den grad »moraliskt förpliktad» deraf, att 
han »bara för syns skull» tvekade att gå ut 
och slå ihjäl sina medmenniskor. 

Och tänk om flere följde hans exempel! 
Himmel — då skulle vi ju aldrig ha ut

sikt att få krig — och så behöfva vi kanske 
hvarken ministrar för landt- eller sjöfö rsvaret. 

Ar det kanske för d enna »möjlighets» skull, 
som den visa bestämmelsen tillkommit? 

Hvem vet? 
Ty: till alla menskliga gärningar år 

egennyttan den innersta driffjådern. 

A. V—n. 

Konkordia-Förbundets Å rsmöte 
den 14 April 1888. 

Årsberättelse för år ISS7. 

Med år 1887 hat' Konkordia-Förbundets tredje 
verksamhetsår tilländagått. Dä förbundets uppgift 
ännu en tid framåt hufvudsakligen består i sam
landet af de tecknade årsbidragen, har Centralsty
relsens främsta sträfvan riktats på ordnandet af 
Förbundets ekonomiska angelägenheter och sam
arbetet mellan Central- och Filialstyrelserna Bland 
åtgärder, som under det förflutna året genom Fili
alstyrelsernas benägna försorg blifvit vidtagna, må 
nämnas distributionen af medlemskort till s amt
liga medlemmar såsom allmänt samband och er
inran om att fortfarande verka för Förbundets syf
temål. För närmare ordnande af den årliga upp
börden hafva tryckta kvittensböcker tillstälts Fili
alerna. Inbetalningen af medlemsafgifterna har 
delvis fortgått på ett regelbundet sätt, och på de 
flesta af de från Filialstyrelserna inkomna upp-
bördslistorna hafva äfven nya medlemmar anteck
nat sig. För år 1887 uppgår medlemmarnes an
tal till 2,395 personer, hvaraf 580 ständiga med-

I lemm ar och 1,691 årligen betalande. Under året 
hafva 96 medlemitiar bytt om vistelseort inom 
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olika län, 16 med döden afgått, 67 icke erlagt års-
afgift eller ur Förbundet utträdt samt 124 nya med
lemmar tillkommit. Ivonkordia-Förbundets kapital
belopp utgjorde vid 1887 års utgång 41,009 mk 
39 p., såsom ur skattmästarens redovisning fram
går. 

Det är således att hoppas, att i en icke så afläg-
sen framtid, då Förbundet genom medlemsafgifter 
och andra insamlingar erhållit sin första stipen
diefond om 100,000 Fmk, det skall kunna begynna 
sin egentliga verksamhet att medelst stipendier 
komma de kvinnor till hjelp, hvilka önska utbilda 
sig antingen för yrke eller för lefnadskall, vid 
hvilka erfordras vetenskaplig underbyggnad. 

Jemte ordnandet af de för Förbundets sträfvan-
den så vigtiga ekonomiska frågorna, har Central
styrelsen låtit sig angeläget vara att äfven i intel
lektuell afseende söka verka i Förbundets anda 
och intresse. Detta har skett medelst anordnande 
af populära föredrag. Genom välvillig medverkan 
af yngre lärare vid härvarande universitet höllos 
under våren 1887 trenne föredrag, ett af professor 
A. Donner öfver ämnet: »En bit verldshistoria» 
ocb tvenne af d:r V. Wasenius öfver »Det unga 
Sverige i literaturhistoriens ljus.» Behållningen 
af dessa föredrag tillföll K onkordia-Förbundet. 

Vid Filialstyrelsernas årsmöten, som enligt i stad-
garne föreskrifven ordning höllos med Förbundets 
röstberättigade medlemmar inom de särskilda länen 
företogs val af tvenne ledamöter till hvarje Filial
styrelse och fyra ledamöter till Centralstyrelsen i 
de utlottades ställe. 1 Filialstyrelserna fungerade 
följande personer under år 1887: 

Uleåborgs län. .Lektorskan L. Hällfors, ordf. 
(återvald), fröken O. Slottsberg, sekr. (återvald), 
fru E. Pentzin, kassör, fru E. v. Fieandt, doklorin 
nan I. Bäckvall och fröken N. Fogelholm. 

Wasa län. Uofrättsrädet J. E. Heikel, ordf. 
(återvald), fröken A. Kurtén, sekr. och kassör, kom
merserådet J. Kurtén (återvald), fröken J. Heikel, 
lektor llj. lljelt ocb doktor H. Em. Aspelin. 

Kuopio län. Fröken S. Backlund, ordf., fru M. 
Canth, v. ordf., fru H. Lignell, sekr., fru H. Sahl-
stein, kassör (nyvald), ingeniör A. v. Haartman 
och iil. kand. G. Kiljander, (återvald). 

S:t Michels län. Fröken Alex. Anteil, ordf., 
öfverstlöjtnantskan A. Gadolin, sekr., doktorinnan 
Aug. Coilander, kassör, doktorinnan K. Hällström, 
fröken Math. v. Troil (nyvald) och mag. E. Åkes
son (nyvald). 

Tavastehus län. Landssekreteraren A. F. An-
dersin, ordf. (återvald), fru H. Brummer, sekr., 
fru O. Borgenström, kassör (nyvald), fru l. Yrjö-
Koskinen, fröken 11. Eklöf och fröken J Öller (ny
vald). 

Abo och Björneborgs lån. Magister E. Rönn-
bäck, ordf., assessorskan E. Sjöros, v. ordf., fröken 
E. Elfving, kassör, fröken S. Zetlerman, hofrätts-
rådinnan L. Trapp och lektor G. Çygnaeus. 

Nylands län. Assessorskan I. Öhrnberg, ordf., 
fröken H. Ingman, sekr. (återvald), fru H. Schildt, 
kassör, hofrådinnan E. lvrogius, ma g. B. Hertzberg 
och disponenten G. Federley, (nyvald). 

Wiborgs lån. Assessorskan L. Fabritius, ordf. 
(återvald), löjtnant 11. Wärnhjelm, sekr. och kas
sör, fröken A. Forsten, professorskan Charl. Ström 
borg, fröken B. Calonius och fröken H. Alfthan, 
(nyvald). 
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Centralstyrelsen i Helsingfors har utgjorts af 
följande personer: assessor U. Kurtén, ordf. (åter
vald), fröken H. Alfthan, vice ordf. (återvald), frö
ken K. Heikel, skattmästare, fröken F. Palmen, 
sekr., geheimerådinnan E. Norrmén, doktorinnan 
H. Björksten, fröknarna A. Hisinger, A. Hallberg 
(återvald), S. Streng, v. häradshöfding C. B. Fe
derley (återvald), lektor B. Fr. Godenhjelm och ma
gister E. Nordström. Samtliga utlottade medlem-
marne blefvo återvalda. 

De af Wiborgs och Tavastehus län utsedde revi-
sorna hafva granskat Konkordia-Förbundets räken
skaper oeh befans kassaställningen vid 1887 års 
utgång vara följande: 

Inkomster : 
1887. 

Dec. 31. Behållning från år 1886 . . 33,864: 1 1 
Bäntor under året . . . 1,630: 94 
Från Filialerna .... 5,826: 6 3 
Från föredrag 268: 0 2 7 725: 59 

Summa 41,589: 70 

Utgifter: 
1887. 

Dec. 31. Per förlust på obli 
gationer ...... 18: 50 

Per omkostnader . . . 561: 8 2 580: 3 2 
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Behållning : 
Per obligationer . , . . 19,163 50 

» Depositioner . ... 20,895: — 
» Löpande räkn. . . . 450: — 
» Uppl. räntor (ej för

fallna) . . , . . 286: 82 
» Hos filialerna utestå

ende 66: 30 
» Kontant 147: 76 41,009: 38 

Summa 41,589: 70 

Revisionsberättelse. 

Undertecknade, bvilka blifvit uts edde att gran
ska Konkordia-Förbundets räkenskaper för år 1887, 
få efter slutfördt uppdrag afgifva följande berät
telse. 

Vid genomgående af Centralstyrelsens räkenska
per hafva vi funnit desamma förda med omsorg 
samt de särskilda posterna till siffran överens
stämmande med verifik ationerna. Förbundets vär
depapper, bestående af obligationer och depositio-
tioner, hafva vi likaledes genomgått samt funnit 
dem öfverensstämma med böckerna. Vi få der-
före såväl åt Centralstyrelsen som åt skattmä
staren föreslå ansvarsfrihet för redogörelseåret. 

Helsingfors den 7 Mars 1888. 
Rudolf Elving, Nils Iclman. 

På revisorernas tillstyrkan beviljades Central-
och Filialstyrelserna full ansvarsfrihet. 

Till medlemmar i Centralstyrelsen blefvo åter
valda fröknarna F. Palman och S Streng samt 
magister E. Nordström och nyvald fru ingeniörskan 
I. Frosterus. 

Till revisorer för 1888 års räkenskaper hade af 
Wasa län utsetts baron A. Cedercreuts och till 
revisorssuppleant handl. K. H. Renlund samt af 
Kuopio län kassör R. Laethén, och såsom supp
leant kapten W. Ruth. 

Drägtreformföreningens i S tockholm 
redogörelse för arbetsåret 1887-
Arbetsberättelse för halfåret Oktober 

— Mars 1887, uppläst å allmänna 
mötet den 28 Oktober 1887. 

Styrelsen, som nu går att för Föreningen fram
lägga redogörelse för sitt arbete under den tid, 
som förflutit se dan det sista allmänna mötet, gör 
det med så mycket större tillfredsställelse, som 
den under det förflutna halfåret fått från skilda 
håll mottaga flere bevis på växande intresse för 
Drägtreformföreningens verksamhet. 

Omedelbart efter Marsmötet erhöll Drägtreform-
föreningen af Styrelsen för stiftelsen »Lars Hiertas 

minne» 500 kronor och af Kongl. Patriotiska säll
skapet 200 kronor, som skulle användas för till
verkande och spridande af våra modeller. Som 
vi af Styrelsen för det nyligen b ildade Hygieniska 
Museet få tt anbud att derstädes utställa våra mo
deller, skyndade vi oss att begagna oss af denna 
tillåtelse och anordnade, då Museet i Maj invig
des, derstädes en utställning Denna ansågs som 
ett vackert bevis på Föreningens verksamhet un
der dess då tilländagångna första arbetsår. Ut
ställningen är permanent, och alla Föreningens 
modeller, försedda med prisuppgifter och öfriga 
anvisningar, komma att derstädes exponeras. Mu
seet hålles öppet onsdagar och söndagar kl. 1 —3 
mot en inträdesafgift af 10 öre. Vi hoppas, att 
så mänga som möjligt af Föreningens medlemmar 
vid tillfälle skola hedra denna utställning med be
sök. Derjemte exponeras alltid våra modeller i 
Svenska Konstslöjdutställningens lokal, Kungsträd
gårdsgatan 2 A, der äfven alla våra mönster säljas. 

På fleres begäran trycktes i våras, efter en af 
fru J. Jolin godhetsfullt gjord ritning, en plansch 
öfver vår då fullbordade skoldrägt. Af denna sän
des gratis profexemplar till föreståndarinnorna för 
Sveriges alla större flickskolor med uppmaning, 
att de skulle söka vinna spridning åt planschen. 
I följd deraf hafva en mängd rekvisitioner å den
samma ingått jemte begäran om mönster. I syn
nerhet hafva mönstren till sjömansskjortan och 
innerdrägten rönt efterfrågan. Till vår stora glädje 
tyckes skoldrägten vara ganska mycket använd 
bland lärjungarne vid Stockholms större flicksko
lor. Exempelvis må namnas, att vid en af d essa 
40 till 50 elever mellan 7 och 15 år anlagt den
samma. 

På Svenska Läkaresällskapets sammanträde den 
19 April 1887 förevisade en af st yrelsens medlem
mar, med. kand. fröken K. Widerström, våra mo
deller och höll öfver dem ett redogörande före
drag. De närvarande läkarena diskuterade der-
efter modellernas användbarhet. Ur det öfver detta 
möte förda protokollet har Föreningen erhållit ett 
utdrag, hvilket Styrelsen låtit trycka i 2,000 e x. 
Af d essa hafva 1,100 gratis fått medfölja tidskrif
ten Dagny, och de öfriga komma småningom att 
utdelas åt föreningsmedlemmar och andra intres
serade personer. Utdraget har varit tryckt äfven 
i Helsovännen, der under sommaren likaledes plan
schen öfver skoldrägten varit intagen. 

Våra modeller hafva exponerats äfven på d:r 
Zanders sjukgymnastik och rekommenderas till 
det bästa i d:r Zanders årsberättelse. 

Under sommaren hafva modellerna utstälts i Gö
teborg, Upsala, Norrköping, Linköping, Borås, Ve-
nersborg, Halmstad, Vexiö, Eksjö, Hagelsrum, Ystad, 
Skurup, Arboga ocli Strömstad. Till sistnämnda 
ställe sändes de på begäran af ba dintendenten d:r 
Ivar Lundberg, som nitiskt verkat för deras sprid
ning. En del af modellerna hafva af en bland 
Föreningens medlemmar exponerats i Kristiania. 
I landsorten är intresset för saken ganska stort, 
och en mängd personer hafva vändt sig till För
eningen med begäran om mönster och råd. 

För att väcka herrar läkares intresse för våra 
sträfvanden trycktes och afsändes i våras ett upp
rop till Sveriges 800 läkare, i hvilket vi anmodade 
dem att verka för vår sak. Uppmaningen lyder 
som följer: 
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Herr Doktor! 
Drägtreformföreningen, som gjort till sin upp

gift att verka för en sundare beklädnad för kvin
nor och barn, vänder sig nu till Sveriges läkare 
med en vördsam anhållan om det stöd och den 
medverkan, sakens stora betydelse kräfver, och 
beder derför Eder, Herr Doktor, benäget taga kän
nedom om dess slräfvanden och, om Ni gillar 
dem, i Eder praktik förorda antagandet af de af 
föreningens styrelse utarbetade modeller till hy
gieniska kläder, skodon m. m., om hvi lka med
följande „årsberättelse meddelar närmare uppgifter. 

A Drägtreformföreningens vägnar: 
Styrelsen. 

Vi kunna äfven meddela, att de af professor 
Dietrichson härstädes i våras hållna föredragen 
om Moder och Drägtreform nu utkommit i bok
form. 

Med konsul Wiechel i Norrköping har styrelsen 
stält sig i förbindelse, och han har vid sin trikå-
fabrik gjort modeller till vår innerdrägt. De vid 
nämda fabrik förfärdigade plaggen hafva af sty
relsen granskats och gillats. De äro betydligt bil
ligare än de utländska fabrikaten; en svensk in
nerdrägt af yllelrikå kostar 8 kr., en utländsk 13 
kr., en svensk af bomullstrikå 3 kr. och en ut
ländsk dylik 4,50. 

Af Rational Dress Society i London har För
eningen som gåfva emottagit en uppsättning mo
deller af deras småbarnskläder, som komma att 
exponeras, då Föreningen fått i ordning sina klä
der för barn under det första lefnadsåret. 

Sedan i våras har Styrelsen haft ganska mycket 
arbete för händer, ty utom hvad ofvan blifvit 
nämndt hafva vi utarbetat de i aflon exponerade 
modellerna till helsosamma och praktiska under
kläder för arbetsklassens kvinnor. Dessa model
lers ändamålsenlighet och sättet för deras största 
möjliga spridning sköla vi i afton diskutera. Äfven 
med späda barns kläder hafva vi något sysselsatt 
oss, men hafva ej ännu ansett oss böra afsluta 
diskussionen öfver denna vigtiga sak. 

Detta om förhållandena inom Sverige. Äfven 
från utlandet ha vi goda underrättelser att med
dela 1 Norge har Norsk Kvindesa gsforening slält 
sig i spetsen för denna rörelse, och man har der 
utarbetat en turistdrägt, till hvilken beskrifning 
och illustration finnes i 6:te häftet af Nylsende, 
Föreningens organ. I 12:te häftet af tidskriften 
finnes vår resdrägt afbildad till jemförelse med 
den norska. I Finland söker B'insk Kvinnoföre
ning verka för en reform af kvinnodrägten. Den 
har förskaffat sig våra mönster och har här låtit 
beställa en uppsättning modeller till s koldrägten. 
1 Danm ark har Dansk Kvindesamfund tagit saken 
om hand. Samfundet har föranstaltat en illustre
rad öfvcrsältning af boken Reformdrägten, på dan
ska kaltad Sundhed og Kvindedragten, och har 
äfven på annat sätt visat stort intresse för d enna 
sak. Våra modeller hafva tlere gånger varit be-
skrifna i en tidskrift för hygieniska kläder för 
kvinnor och barn, hvilken sedan Juni månad ut-
gifvits i Amerika af fru Annie Jenness Miller, och 
hvilken synes hafva god framgång. I synnerhet 
tyckes vår skoldrägt hafva vunnit bifall i Amerika 
och England, och från båda dessa håll hafva kom
mit förfrågningar från personer, som ämna i tid
skrifter skildra nämda drägt. Från Amerika hafva 

vi erhållit talrika mönster, hvilka här i afton fin
nas utstälda. 

Styrelsen beder till s ist att få uppmana alla de 
kvinnor, som intressera sig för drägtreformen, att 
ej underlåta att ingå i föreningen. Dennas syfte 
är nämligen alt så småningom väcka allmänhe
tens uppmärksamhet för betydelsen och vigten af 
dess sak genom att trycka uppsatser samt sy och 
utställa modeller. Intet af detta kan emellertid 
göras utan medel, och föreningens tillgångar bero 
i väsentlig mån af medlemmarnes antal. 

Arbetsberättelse för halfåret Oktober 
1887 —Mars 1888 uppläst â allmänna 

mötet den 23 Mars 1888. 

Öfver dr ägtreformföreningens verksamhet under 
det senaste halfåret får Styrelsen afgifva följande 
berättelse. 

Det i stadgarne föreskrifna halfårsmötet för hö
sten hölls den 28 sistlidne Oktober, hvarvid för
handlingarna leddes af fröken Ellen Key. Sedan 
arbetsberättelsen upplästs, förevisades modeller till 
en förbättrad drägt för den kroppsarbetande 
kvinnan. Af den diskussion, som härom egde 
rum, och som inleddes af fru Frölander med ett 
sakrikt och intressant anförande, framgick, att För
eningen i hufvudsak gillade de af Styrelsen ut
arbetade modellerna. Vid sam ma möte framstäl-
des två förslag till ä ndring af Föreningens stadgar, 
åsyftande borttagande af Oktobermötet samt infö
rande af öppen omröstning vid val af Styrelse 
för Föreningen och af revisorer i de fall, dä slu
ten omröstning ej af någon påyrkades. Och blefvo 
dessa förslag af Föreningen godkända. 

Styrelsens hufvudsakliga arbete under den se
naste tiden har bestått i utarbetande af modeller 
till späda barns beklädnad, hvilka modeller Sty
relsen i afton framlägger till Föreningens gran
skande och bedömande Plaggen äro följande: 
nafvelband af flanell, skjorta af linne-lärft, tröja 
af ylletrikå, d:o af piqué, byxor, blöja, yllekläd-
ning, bomullsklädning. 

Styrelsen har äfven låtit å fröken Augusta Lun
dins atelier förfärdiga en drägt, afsedd att bäras 
under graviditetsperioden, hvilken drägt Styrelsen 
i afton äfven framlägger. Drägten är, såsom allt, 
som utgår från nämda atelier, särdeles väl och 
smakfullt gjord samt har blifvit af fröken Lundin 
såsom gåfva öfverlemnad till Föreningen, för hvil
ken stora frikostighet Styrelsen till fröken Lundin 
hemburit Föreningens varma erkänsla. 

Åstadkommandet af en butik, der samtliga af 
Föreningen antagna hygieniska kläder tillhanda-
hölles allmänheten, har länge för styrelsen varit 
ett önskningsmål, men hittills ha Styrelsens i detta 
syfte vidtagna åtgärder ej ledt till åsyftadt resul
tat. Emellertid har fru Palme inom Styrelsen väckt 
förslag om bildandet af ett aktiebolag för inrät
tande af en sådan butik, hvilket förslag inom Sty
relsen vunnit allmän anslutning; och kommer fru 
Palme att i afton inför Föreningen närmare redo
göra för detta förslag. 

Från ifrågasatt deltagande i utställningen i Kö
penhamn under instundande sommar har Styrel-
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sen sett sig nödsakad afstå, enär kostnaderna der-
för ansetts blifva för dryga för Föreningens till
gångar. 

I syfte att bland allmänheten sprida kännedom 
om Föreningen och dess modeller har Styrelsen 
hos de särskilda redaktionerna för hufvudstadens 
större tidningar framstält anhållan, alt redaktio
nerna måtte för Föreningens annonser medgifva 
nedsättning i de vanliga annonsprisen Och då 
tidningsredaktionerna på denna anhållan lemnat 
synnerligen tillmötesgående svar, har Styrelsen 
blifvit i tillfälle Jåta annonser om Föreningen ofta 
och på regelbundna tider inflyta i tidningarna. 

Vidare har Styrelsen utarbetat annonskort, upp
tagande priser å Föreningens modeller samt adres
ser å de personer, som tillverka d e olika plaggen, 
samt framlagt dessa kort i Svenska Konstslöjdut-
ställningens lokal, Kungsträdgårdsgatan 2 A, der 
modellerna äfven fortfarande finnas utstälda. 

Till si st får Styrelsen meddela, att sedan Okto
bermötet har inom Styrelsen den förändring egt 
rum, att en af dess medlemmar nämligen fröken 
v. Sy dow i följd af afflyttning till Lo ndon ur Sty
relsen utträdt- Styrelsen, som icke kunnat undgå 
att märka den stora förlust, den gjort genom frö
ken v. S ydows afgång, har velat begagna detta 
mera offentliga tillfälle för att för henne uttala 
sin synnerliga erkänsla för den offervillighet, det 
osparda nit och den stora sakkunskap fröken v. S, 
ådagalagt under sin verksamhet. 

När och Fjärran. 
Ett tal af lord Salisbury för kvinnans rösträtt. 

Den 30 sistlidne November höll lord Salisbury 
i Edinburgh tvenne politiska tal, af hvilka det för
sta ej väckte synnerlig uppmärksamhet, då det en
dast innehöll de gamla vanliga protesterna mot 
Gladstones inre politik, men det andra deremot 
väckte ett uppseende, som gör, a tt det nu cirku
lerat genom hela den europeiska pressen. 

Lorden begynte med att uttala sin glädje öfver 
att Primulaföreningen hade fått så stark utbred
ning i Skottland. »I början,» ytt rade talaren, »var 
det skotska folket tvehågse, om huru det skulle 
mottaga Primulaföreningen. Denna tvekan är nu 
lyckligtvis häfd. Föreningen går oupphörligt framåt 
och skall utan tvifvel komma att spela en fram
stående och betydelsefull roll i vårt politiska lif. 

Primulaföreningen motsvarar bättre våra mo
derna parlamentariska institutioner än de gamla kon
servativa föreningarne. Den är mera elastisk, mera 
fri i sitt uppträdande och kan derför medverka 
att bringa folkklasserna närmare hvarandra. En
ligt min mening äro dock föreningens största för-
tjènster att söka deri, att den har väckt kvinnor
nas intresse för politiken o ch skaffat dem ett in
flytande, s om man aldrig förr i det politiska lifvet 
har erfarit. 

Det s ynes, som om Primulaföreningen på ett vär
digt sätt representerade framåtskridandet och sökte 
i sin mån verka för sådana reformer, hvilka allde

les oundgängligt framtvingades af tidsandan. En 
af dessa reformer vore kvinnans politiska valrätt. 

»Det är mitt hopp,» sade talaren bland annat, 
»att den dag ej må vara fjärran, då man tilldelar 
kvinnorna valrätt till parlamentet och derigenom 
gifver dem inflytande på landets politik. Jag vet 
ej något giltigt skäl, hvarför de skola uteslutas. 
Hvad kunskaper, karaktär och uppfostran beträf
far, äro de fullkomligt lika kompetenta att utöf'va 
rösträtt som många af de män, hvilka nu ega säte 
och stämma i parlamentet. Få kvinnorna valrätt, 
skola de helt säkert till en väsendtlig del begagna 
sitt inflytande till att understödja moralen och re
ligionen, oc h detta skall blifva af stor betydelse i 
en så materialistisk tidsålder som denna, i mina 
ögon står Primulaföreningen derför ej blott som 
representant för nutidens polilik u tan äfven som 
bebådare af den politik, som vi i framtiden hop
pas på » 

Primulaföreningen har åstadkommit, att damer 
ur fina verlden yttrat sig från den politiska talare
stolen och att det är ganska allmänt numera, att 
kvinnor uppträda pä valmöten. 

En international kongress om kainnans rättig
heter skall hållas i Paris i Juni månad 1889. 

Utländingar, män och kvinnor, som vilja deltaga 
i kongressen, skola icke betala något. »Vi böra 
mottaga dem, som man mottager gäster, »heter 
det i uppropet. 

Hr Léon Richer mottager anmälningar af mötas-
deltagare såväl som bidrag. Hans adress: Rue 
des Deux-Gares 4, Paris. 

Den offentliga prostitutionen. \ »Morgenbladet» 
meddelar d:r O. M. Giersing, att sedan det all
männa sedlighetsförbundet i Danmark börjat sin 
verksamhet (år 1877), har den offentliga prostitu
tionen afskaffats i Viborg, Aalborg, Fredrikshavn, 
Aarhus, Horsens och senast i Helsingör, så att 
den utom i Köpenhamn endast lins kvar i Odense. 

Fru Lina Luplau (f. Monrad), har mycket rik
tigt in sett, att det bästa vapen för kvinnan ifråga 
om eröfrandet af hennes rättigheter är rösträtt, och 
agiterar derföre nu i Danmark allt hvad hon för
mår för att få till stå nd frisinnade kvinliga röst
rättsföreningar. 

Kvinliga, trädgårdsmästare. I Sydney, New 
South Wales utgifves en gäng i m ånaden en kvin
notidskrift, h vars augustihäfte innehåller en varmt 
skrifven artikel om de samarbetande kvinliga träd-
gårdsmästarne. Kvinnor tillrådas här enträget att 
egna sig åt trädgårdsskötsel-

En petition. Med anledning af det af den dan
ske justitieministern framlagda lagförslaget om 

j ändring af landets straff lagsparagrafer 184 och 185 
— hvilket förslag skulle afse att hämma det gängse 
oskicket att göra affär med otuktiga skrifter eller 
bilder, vare sig detta försiggår hemligt eller uppen
bart — har af hrr bokhandlare, författare m. fl. 
inlemnats en petition till riksdagen om att ej vid 
möjliga lagförändringar på ett förderfbringande sätt 
kringskära friheten för skönliteraturen. 

Framåt skall i ett annat häfte återgifva denna 
petition. 



Literatur. 251 

Viggo Ullman har blifvit vald till förman för 
»Studentersamfundet» i Kristiania, och man kan 
taga för gifvet, alt detta val skall komma att bringa 
frisk luft och nytt lif in i föreningen. 

Vid Lunds universitet studera för närvarande 
11 kvinnor. 

I Bryssel har öppnats en teknisk skola för flickor. 

Kvinliga skolrådsledamöter få ännu icke väljas 
i Sverige. Deremot torde det ej kunna förvägras 
skolrådet att som biträden vid öfvervakande af 
barnens skolgång anställa qvinnor. Försök här
med har t. o m. redan gjorts i den del af Ves terås 
stift, som tillhör Örebro län. 

L i ter a tur .  
Det norske studentsamfunds viscbog är ut

kommen på Alb. Cammermeyers förlag, Kristiania, 
Boken innehåller 121 studentsånger, största de

len af skandinaviske författare. Pris 1 krona. 

Studentföreningen Verdandis småskrifter lieft. 
6—10. 

6. Arvid Högbom : Istiden. Ett skede i jordens 
historia. 20 öre. 

7. Harald Wieselgren : Lars Johan Hierta. 20 öre. 
8. Anna Whitlock: Skolans ställning till reli

gionsundervisningen. 15 öre. 
9. Harald Sohlman : skatterna till staten. 15 öre. 
10. Ellen Key: Från månniskoslägtets barn

dom. 15 öre. 
Indholdet af disse fem sidste udkomne hefter 

skuffer ikke de forventninger som vaktes ved läs
ning af de förste fem hefter. Det e r ligeså alsi-
digi, interessant som gediget. 

Svea. Folkkalender för 1889. 45:te årg ången. 
Alb. Bonniers förlag, Stockholm. 

Sveriges bedste forfattere have bidraget således: 
C. Snoilsky, Strindberg, Ernst Ahlgren, D. Fall
ström. E. Fredin, G. af Geijerstam, Frans Hed
berg, Tor Hedberg, V. von Heidenstam, Frithiof 
Holmgren, lb, Lea, Oscar Levertin, Cl. L undin, 
G. Nordensvan, F. von Schéele, F. Tammelius, 
Zach. Topelius, Anna Wahlenberg (Kierrman) H. 
Wieselgren og Karl Wåhlin. Desuden findes ud-
märkede illustrationer. Svea indtager en frem-
ragende pläds på julens boghylde. 

På Gyldendalske boghandels forlag, Köbenbavn, 
udkommer nu en ny folkeudgave af C. Hostrups 
komedier, delt i 12 hefter à 50 0re. Vi give 
denne vor varmeste anbefaling og henlede hermed 
vore läseres opmärksamhed pä tilfäldet, at for en 
bagatel komme i besiddelse af disse, i Danmark 
så höjt skattede skue og sangspil. Subskription 
modtages i alle boglader, hvor det udkomme. 
l:ste hefte ligger till eftersyn. 

Sanningssökaren, nordisk månadskrift för 
förnuftstro och praktisk religion, utgifven af Victor 
Pfeiff och Birger Landén, kommer äfven att ut-
gifvas nästa år, men i utvidgadt format, nämligen 
2 ggr i månaden, hvarje häfte om 16 sidor. Pris 
oförändradt. 

Den sakkunskap, sorgfällighet, det allvar och nit, 
hvarmed Sanningssökaren redigeras, gör den läro
rik och underhållande. Och alla som verkligt 
hysa intresse för frågan, uppmanas att göra be
kantskap med tidskriften. 

Svensk Läraretidning, veckotidning för lärare 
och uppfostrare. Bedaktör Emil Hammarlund. 

Hittills har tidningen på ett förträffligt sätt ar-
j  betat för folkbildningens höjande och med nog-
J granhet följt alla de skiftande företeelser på folk-
j  undervisningens område. Ypperliga pe dagogiska 

uppsatser och sakrika utredningar af frågor rö
rande skolan och hennes lärares ekonomiska och 
sociala ställning, har gifvit organet anseende. 
Svensk Läraretidning är det förnämsta skolblad i 
Sverige — med råtta. Prenumerationspris: '/, år 
3 kr. 50 öre, 3/i år 3 kr., '/2 år 2 kr., 1/i år 1 kr. 
25 öre. 

Till redaktionen insänd literatur. 
Tidningar och Tidskrifter. 

Svensk Läraretidning n:r 46, 47, 48, 49, 50. 
— llemvännen n:r 22. — livad vi vii n:r 9, 10. 
— Nylasnde n:r 20, 21 — Finsk Tidskrift. H. 
5. — Sninkoleväniien n:r 16, 24, 25. — Fsedra-
heinien n:r 42—45. — Ny illustrerad tidnin n:r 
46 Tidning för trädgårdsodlare n r 12. — 
The Woman's Journal n:r 43—45—47, 48. — 
Vor Tid n:r 21, 22. — For irisindet Kristen
dom n:r 22. — La v oix du peuple n:r 221. — 
K.vinden og samfundet n:r 12. — Sedlighets-
vännen. 12:e årg. n:r i. — Sanningsökaren n:r 12. 

Prenumeranter uppmanas att prenumerera på 
Framåt på närmaste postanstalt. 

Prenumerantsamlare, som å poslanstalt prenu
merera å 4 helårsexemplar på en gång, erhålla 3 
kr. 50 kontant. Postanstaltens kvitto å prenume
rationsbeloppet bör i detta fall genast tillsändas 
Redaktionen. 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 
Gust. F. Steffen: Kvinnofrågan och sedlighet. 

— Percy Bysshe Shelley: Ode till vestanvinden — 
Lisa Blad. — L—g: Lillepiltens dröm. — Seved 
Ribbing-. Den sexnela hygienien och dess etiska 
konseqvenser. — A. V-re: l nattrock och tofflor. 
— Konkordiaförbundets årsmöte. — Drägtreform-
föreningens redogörelse för arbetsåret 1887—1888. 
— När och Fjärran. — Literatur. — Anmälan. — 
Innehållsförteckning. 

Distribueras af WETTERGREN & KERBEB, Göteborg 

GÖTEBORG. 
Göteborgs Handelstidnings Aktiebolags tryckeri. 

1888. 
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Till "Framåts" läsare! 

På samma gäng vi här tillkännagifva, att »Framåt» nästa år utkommer hvarje vecka 

(8-sidig) och att t'dskriften i be tydlig mån skall utvidgas, hembära vi v år hjerlliga tack till a lla 

dem, som genom prenumeration eller medarbetareskap varit tidskriften ett stöd. 

Och vi uppmana alla, som gilla och vilja arbeta på realiserandet af »Framåts» pro

gram, fri yttranderätt, att tillsammans med oss verka för tidskriftens spridning, på det att 

»Framåt» må kunna växa sig stor och stark, trots den reaktionära torka, som nu på fullt 

allvar tyckes vilja hemsöka Norden. 

Att vi hädanefter äro i behof af en vidsträcktare anslutning från allmänhetens sida 

än förut, är gifvet, dels emedan »Framåts» utvidgning ej kommer att betinga högre pris än 

förut (kr. 3: 50), dels emedan utgifvarne sjelfva ej se sig i stånd att offra mera, än de redan 

gjort, på tidskriftens bestånd. 

Betonas må, att »Framåt» icke har varit, icke är och icke någonsin, i egentlig be

märkelse, kan blifva »affär». Det förbjuder säkerligen dess natur och dess enormt låga pris, 

med afsigt satt så lågt, på det att äfven den mindre bemedlade må kunna anse sig ha råd 

att hålla tidskriften. 

Under stora svårigheter och uteslutande af kärlek till idéen har »Framåt» hållits 

uppe, naturligtvis dock med den förhoppningen, att den en gång skulle omfattas af allmän

heten med så pass stort intresse, att den nätt och jemt kunde bära sig. 

Mera begära icke dess utgifvare. 

Hade »Framåt» velat sälja sin själ (sitt program), kunde den sannolikt nu stått sig 

bättre. Men det har den icke velat. Hellre än det, ville den gå under. 

Aldrig skall »Framåt» svika sin uppgift att värna om den fria yttranderätten, då 

denna ej urartar till personliga angrepp. 

Nödvändigheten af att lära sig tåla höra andra meningar än sina egna, och att, ej 

med yttre våld: fängsling, förföljelser i socialt afseende o. dyl., söka bekämpa, hvad man 
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ogillar eller föraktar, är tydlig för hvarje tänkande menniska, som tror på det godas seger 

och ej af egoistiska eller andra skäl går despotismens ärenden. 

En oriktig och förkastlig verldsåskådning undertryckes ej dermed, att yttre våld an

vändes och att hon utan vidare nedtystas. Det kan förefalla så, som vore hon undertryckt, 

men — ett, tu, tre, dyker hon upp, der vi minst förmoda det, ofta mycket kraftigare och 

farligare än förut. 

Utan att vi lära oss att på trons och öfvertygandets väg bekämpa villfarelser, utan 

att vi tro på den fria yttranderättens förlösande makt, är allt tal om frihet en löjlighet. Så 

länge vi ej fatta detta — vi må nu kalla oss frisinnade eller konservativa — förblifva vi 

slafvar under allehanda fördomar. 

Ja, måtte vi alla lära att högt akta det fria ordet! Måtte vi med allvar värna om 

det! Måtte vi aldrig glömma, att det är allas rättmätiga och gemensamma egendom! 

Då kunna vi måhända motse en tid, då samhället, befriadt från hycklare och auktori

tetstroende, kan draga en glädjens och lättnadens suck. 

Til läggsord-
Vi bedja att få fästa våra läsares uppmärksamhet på »Reformföreningen» här i sta

den, hvilken på ett af sina senare möten antagit »Framåt» som sitt organ, och vi anhålla 
på det varmaste, att alla i hela Norden med henne likartade eller beslägtade föreningar, som 
t. ex. rösträttsföreningen m. fl. måtte ansluta sig till »Framåt», för' att inom dess spalter 
samarbeta med Reform föreningen. 

Vi framhålla äfven, att Göteborgs Kvinnoförening fortfarande kommer att repre
senteras i »Framåt», och varsla om — vi ha anledning till det — att flera kvinnoförenin
gar i närmaste framtiden skola komma att göra detsamma. 

Slutligen må vi nämna, att »Framåt» hädanefter äfven kommer att sysselsätta sig 
med Göteborgs teater och äfven med teatrarne i Stockholm. 

Hvad Göteborgs teater beträffar, har den från olika håll behandlats ytterst styfmo-
derligt. Vi skola nu, i den mån det står i vår makt, söke samarbeta med nämnda teater 
till ernående af den högre ståndpunkt, hvilken den under stora svårigheter vill arbeta sig 
upp till. 

Högaktningsfullt 

R e d a k t i o n e n .  
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upptager i sina spalter: 

l:o) artiklar i alla nutidens sociala frågor, såsom: kvinnofrågan, arbetarefrågan, nykter

hetsfrågan, fredsfrågan; 

2:o) artiklar i religiösa frågor; 

3:o) artiklar om hygieni, vegetarism, vivisektion, djurskydd och kortare, populärt skrifna 

artiklar i filosofi och naturvetenskap; 

4:o) teaterrecensioner; skönliterära alster: noveller, skizzer m. m. 

Redaktörer och utgifvare: ALBERT BREINHOLM och ALMA BREINHOLM-ÂKERMARK. 

Utgifningsort: Göteborg. 

Pris: helt år 3,50. 

» halft år l,8o. 

» kvartal l,oo. 

Prenumeration kan ske å alla postanstalter och i alla boklådor inom Sverge, Norge, 

Danmark och Finland. % 
Som det för redaktionen är af största vigt att veta, huru prenumerantantalet 

kommer att ställa sig för kommande året, ombedjas hugade prenumeranter alt i ti d binda sig. 

För ett godt och omvexlande innehåll borga följande namn: 

Victor Rydberg, Carl von Bergen, D:r 8. Hedin, Anne Charlotte Edgren, Carl 

Snoilsby, Anton Nyström, Mathilda Roos, A. P. Åkerberg, Georg Nordensvahii, Hellen 

Lindgren, Ola Hansson, Axel Lundegård, Gustaf af Geijerstam, Eva Vigström (Ave), 
Amanda Kerfstedt, A. Ü. Bååth, Cecile Göhl, Ellen Fries, Ellen Key, Elin Ameen, 
Helene Nyblom, Cecilia Holmberg, f. Bååth, Claes Lundin, Robinson, Tor Hedberg, 

Johan Nybom, Oskar Levertin, Anna A., Elna, Johan Lindström (Saxon), Jonas Lie, 
Kristofer Janson, Kristian Gloersen, Irgens Hausen, ü. E. Berner, Amalia Skräm, 

Alvilde Prydz, Margarete Valium, G. Brandes, S. Schendorph, Edv. Brandes, Herman 
Bang, John Paulsen, N. J. Nörluud, Anna Brosböll, Bafael Hertzberg, Gerda von 

Mieckwitz m. ii. 

Till v åra prenumeranter! 
Vi anhålla om öfverseende med anledning af, att sista halfårets häften 

utkommit så oregelbundet. Många olika — men alla talande skäl — ha varit 
skuld deHill. 

Med nästa års början skall »Framåt», som förut är angifoet, utkomma 
regelbundet en gång i veckan. 

Högaktningsfullt 

R e d a k t i o n e n ,  
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