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Förord till femtionde upplagan
Vid detta års början ha trettio år förflutit sedan första upplagan av föreliggande bok publicerades. Den utkom under exceptionella förhållanden. Få månader förut hade socialistlagen
proklamerats, på grund av vars föreskrifter all socialistisk litteratur förbjöds. Vågade under
denna tid någon dock att sprida ett förbjudet tryckalster eller utgiva ett dylikt i ny upplaga, så
blev hans lön fängelse intill sex månader, ifall han ertappades vid sitt arbete. Bådadera skedde
likväl.
Första upplagan trycktes i Leipzig, men publicerades under falsk flagg. Man hade som förlag
angivit Folkbokhandeln i Zürich-Hottingen, varest också den i Tyskland förbjudna Der
Sozialdemokrat utgavs. Det blev en hake med andra upplagan. Den kunde utgivas först 1883,
emedan jag av personliga skäl inte förr kunde göra något vid den. Andra upplagan publicerades på Das Verlagsmagazin (J. Schabelitz) i Zürich. Till 1890 följde så sex ytterligare upplagor, varje enskild på 2,500 exemplar. Hindren mot bokens fortsatta spridning övervunnos.
Visserligen föll då och då ett postpaket i polisens händer eller fann man något exemplar vid
husundersökningar. Men dessa böcker gingo ej förlorade. De kommo – gratis, det är sant – till
andra ägare och lästes av polistjänstemännen, deras anhöriga och vänner med kanske ändå
större iver än av mina partivänner.
Då slutligen 1890 socialistlagen upphävdes, företog jag en fullständig omarbetning och
betydande utvidgning av boken, vilken 1891 kom ut i nionde upplagan på mitt nuvarande
förlag. Den nu föreliggande femtionde upplagan innehåller en avsevärd förnyelse av innehållet. Detta har också blivit översiktligare genom en ökning av antalet kapitelöverskrifter och
underrubriker.
Boken har tills dato utkommit på fjorton skilda språk, på flera ställen – exempelvis i Italien
och Förenta staterna – uti flera upplagor. Efter fullbordandet av den under arbete varande
serbiska upplagan har den utkommit på femton skilda språk.
Boken har alltså banat sig väg, och jag vägar väl utan överdrift säga, att den verkat
banbrytande. Inte minst dess motståndare ha mot sin vilja sörjt för dess spridning.
Men den har också på olika håll vunnit erkännande! Professor August Forel kallar den i sin
bok ”Den sexuella frågan” för ”en viktig och märkvärdig bok”, som man med iakttagande av
vissa av honom nämnda förbehåll ”måste beteckna som ett betydande och förträffligt arbete,
vilkets huvudresultat man ovillkorligen måste skriva under på”. Och på ett annat ställe säger
han att – fast han vänder sig mot en del punkter, i vilka jag enligt hans mening har fel – han
”uttrycker sitt fulla erkännande av boken, vilken är ett betydande arbete”.
Detta omdöme gäller andra upplagan av 1883. Professor Forel tycks inte känna de senare,
väsentligt förändrade och utvidgade upplagorna. Av denna anledning måste jag också
underlåta att gå närmare in på den kritik han riktat mot upplagan av år 1883.
Och en engelsk författare, G. S. Howard, fäller i sitt verk ”A history of matrimonial
institution” följande omdöme: ”I sin utmärkta bok ‘Kvinnan’ riktar August Bebel en
ljungande anklagelse mot de bestående äktenskapliga förhållandena.” Han gör därpå en kort
översikt av innehållet och slutar: ”Vad man än må tänka om de av de socialistiska författarna
föreslagna botemedlen, hur tvivelaktigt det än kan synas oss att vårt enda hopp skulle bero på
grundläggandet av en kooperativ republik, ett är säkert: socialisterna ha visat samhället en
värdefull tjänst genom att ärligt ha studerat och utan fruktan framställt fakta. De ha
skoningslöst blottat de brister som vidlåda vår familj i den moderna staten. De ha klart och
tydligt bevisat, att äktenskapets och familjens problem kan lösas blott i sammanhang med det
nuvarande ekonomiska systemet. De ha uppvisat att blott kvinnans fullkomliga befrielse och
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könens fullständiga jämnställdhet kan möjliggöra ett framsteg inom äktenskapet. Genom allt
detta ha de lyckats oerhört höja allmänhetens äktenskapliga ideal.”
Kvinnorörelsen – den borgerliga såväl som den proletäriska – har under de trettio år, som
förflutit sedan första upplagan av min bok utkom, nått stora resultat. Det torde knappt finnas
en enda annan rörelse som på så kort tid vunnit så stora framgångar. Erkännandet av kvinnans
politiska och medborgerliga jämlikhet, tillåtelse för kvinnorna att delta i de akademiska
studierna och att inträda i förr för dem förbjudna yrken ha gjort stora framsteg. T. o. m.
partier, som förr voro principiella motståndare mot kvinnorörelsen – så den katolska centern
och de lutherska kristligt-sociala i Tyskland – ha ansett det för nödvändigt att lämna sin
avvisande ställning och i stället inta en gynnande. Detta allt av det enkla skälet att de inte vilja
fullständigt förlora sitt inflytande i mot dem vänligt stämda kvinnokretsar.
Men frågar man: ”Hur kan detta fenomen förklaras!” så lyder svaret: Den stora sociala och
ekonomiska omvälvningen av alla våra förhållanden har medfört detta. Måste man – såsom
exempelvis en viss f. d. preussisk ecklesiastikminister utan förmögenhet – skaffa ett anständigt levebröd åt sju döttrar, så hamra de hårda fakta in logik och förnuft i ens hjärna. Och det
går likadant för otaliga andra personer i våra s. k. högre samhällskretsar, även om det inte
alltid är precis s j u döttrar, som måste få en anständig plats i livet.
Det är självklart, att de ledande kvinnornas agitation i ej ringa grad bidragit till denna utveckling. Men dessas framgångar voro möjliga, blott emedan vår samhälleliga och ekonomiska
utveckling arbetat dem i händerna, precis som fallet varit med socialdemokratin. Inte ens
änglatungor ha framgång, ifall det ej finns någon resonansbotten för deras predikan. Och det
är ej tvivel underkastat att det blir allt bättre resonansbotten för kvinnorörelsen, och detta
garanterar ytterligare framgångar. Vi leva redan mitt i den sociala revolutionen, men de flesta
märka det inte. De fåvitska jungfrurna äro ännu inte utdöda.
Slutligen måste jag här uttala mitt varmaste tack till min partikamrat N. Rjasanoff för den
stora hjälp han lämnat mig vid bearbetandet av femtionde upplagan. Han har uträttat större
delen av arbetet. Utan hans hjälp hade det varit omöjligt för mig att redan nu publicera boken
i väsentligt förbättrad form, ty av sjuklighet har min arbetsförmåga i hög grad nedsatts under
de senaste två åren. Och dessutom har min tid och min kraft tagits i anspråk av ett annat större
arbete.
Schöneberg vid Berlin 31 oktober 1909.
A. Bebel.

Förord till den svenska översättningen
Ingenstädes har den socialdemokratiska rörelsen, som dock i vår tid börjat tränga fram inom
alla Europas riken, visat sig så stark och imponerande som i Tyskland. Det socialdemokratiska partiet där spelar en i flera hänseenden anmärkningsvärd roll, vars betydelse sträcker sig
långt utom ”det stora fäderneslandets” gränser. I tyska riksdagen ha partiets representanter
vetat att göra sig särskilt uppmärksammade därigenom, att bland dem finnas de yppersta
talarna. Och främst ibland dem står ännu i dag den grånade stridskämpen August Bebel.
Hans tal ljuda väckande icke endast inom den tyska riksdagens murar, utan världen runt,
såsom signaler till uppbrott emot det barbariska junker- och penningvälde, som lamslår vår
tid. Men då hans verksamhet i den tyska riksdagen såväl som i den socialdemokratiska
arbetarerörelsen städse väcker sådant uppseende, hava vi vågat förutsätta, att intresset för det
märkligaste av hans sociala arbeten, det som här föreligger, skall även bland svenska läsare
vara så stort att, då författaren utförligt omarbetat detta sitt verk, en ny auktoriserad
översättning därav kan påräkna understöd från allmänhetens sida.
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Bebels ”Kvinnan” är ett verk av en sådan betydenhet, att det måste tränga igenom och, ju
mera upplyst den stora allmänheten blir och följaktligen dess sociala förstående klarnar, vinna
fler och fler läsare och beundrare. Detta har också varit fallet i Tyskland. Det var icke strax
efter socialistlagens fall, då konfiskeringen upphävdes, som Bebels arbete – ”Kvinnan” – blev
som livligast efterfrågat, utan det har skett under det sista årtiondet. År 1891 utkom den
nionde upplagan; sedan dess hava ett femtiotal nya upplagor tätt följt på varandra, vilket
tydligt visar, att denna Bebels kulturhistoriska och sociala framställning mer än någonsin
förut vinner anklang i våra dagar.
De tvenne stora spörsmål, som den socialdemokratiska författaren med kärlek och fördomsfrihet behandlar, äro kvinnofrågan och arbetarefrågan. Han utvecklar slående i vilket nära
samband dessa båda mäktiga rörelser stå till varandra. Han framlägger en rikedom av historiska fakta, tecknar kvinnoslavarnas och arbetareslavarnas liv och villkor samt skildrar
entusiastiskt sina idealistiska framtidsdrömmar. ”Vilar socialismen på villfarelse”, skriver
Bebel i förordet till den nionde upplagan, ”så måste den gå under; men vilar den på sanning,
d. v. s. är den samhällsutvecklingens naturnödvändiga resultat, då kan ingen makt på jorden
hindra dess förverkligande, den skall, brytande sig väg på det ena eller andra sättet, bliva
samhällets nya form.”
Inom den socialdemokratiska litteraturen är Bebels ”Kvinnan” – bland de mera stort anlagda
verken – obestridligen det, som vunnit största spridningen. Det har blivit översatt till femton
språk och överallt väckt diskussion, såväl tänt den mest entusiastiska beundran som, från den
motsatta sidan, blivit bemött på det hänsynslösaste sätt. I förorden till de nya upplagorna har
författaren frimodigt och skarpt tillbakaslagit alla angrepp. Men som dessa långa företal, hur
upplysande och grundliga de än äro, näppeligen kunna intressera en svensk publik, hava vi
blott medtagit förordet till den femtionde upplagan (jubileumsupplagan).
August Bebel är född den 22 februari 1840 i Köln. Fadern dog tidigt, modern fick det då
mycket fattigt och hade icke råd att låta den lärgirige sonen få annan undervisning än folkoch söndagsskolans. När han var fjorton år sattes han i svarvarelära, hade efter tre år sitt
gesällstycke, för vilket han erhöll högsta betyg, färdigt och arbetade nu under sina s. k.
vandringsår på flera platser såväl i södra Tyskland som i Schweiz och Österrike.
År 1860 nedslog Bebel sina bopålar i Leipzig, där han fyra år senare etablerade sig som
svarvaremästare.
Redan dessförinnan hade han emellertid med iver slutit sig till den allt mäktigare framträngande tyska arbetarerörelsen. Även i Leipzig hade en arbetareförening bildats. Bebel
ingick i den och stod efter några år som dess ordförande och ledare. Då ännu tillhörde han det
liberala framstegspartiet och var en varm anhängare av Schulze von Delitzsch, Lassalles
oförtröttade motståndare.
Bebel blev hastigt en bemärkt man, som tillvann sig stort förtroende. Så valdes han år 1867 av
en valkrets i Sachsen in i den konstituerande nordtyska riksdagen.
Men genom Liebknecht, vilkens bekantskap Bebel gjort på sensommaren 1865, hade han lärt
känna Karl Marx’ revolutionära socialism. Dess idéer upptogo honom allt mer och mer.
Slutligen stod han såsom en den ivrigaste och skickligaste förkämpe för den nya läran.
Han lyckades år 1868 att få de tyska arbetareföreningarnas förbund, där han innehade ordförandeplatsen, att ansluta sig till Internationalens program. Och följande år bildades på
kongressen i Eisenach ”det socialdemokratiska arbetarepartiet”, sedan nyssnämnda förbund
blivit upplöst. Liebknechts agitation hade ett betydande inflytande på Bebels ställning till
socialismen.
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Och sedan dess ha de båda stridsmännen sida vid sida utkämpat mången het dust, stått i tre
tiotal år såsom ledare för den socialdemokratiska arbetarerörelsen i Tyskland, suttit som
kamrater i riksdagen och – efter fransk-tyska kriget – även på Hubertsburg, i fängelse under
tvenne år.
De hade protesterat emot kriget och hänsynslöst brännmärkt våldsinkräktningen av ElsassLothringen. De häktades såsom andra missdådare, ställdes inför rätta och dömdes den 26 mars
1872 för ”förberedelser till högförräderi mot tyska riket och konungariket Sachsen”. Bebel
anklagades tillika för majestätsbrott. Domen föll i juli samma år. Hans strafftid förlängdes
med nio månader.
Denna långa tid i fängelset visste Bebel att väl taga vara på. Han fick här tillfälle att i lugn
sysselsätta sig med studier, i språk, kulturhistoria, nationalekonomi m. m., grundliga studier
som varit till ovärderlig betydelse såväl för hans skriftställeri som för hans agitatoriska
verksamhet såsom partiledare och folkrepresentant.
När fängelse-sejouren var tilländagången, kom Bebel nämligen åter på sin plats i riksdagen
samt blev, år 1881, även medlem av den sachsiska lantdagen. Samma år utvisades han från
Leipzig, på grund av socialistlagen, vilket nödgade honom att uppgiva sin affär. Därigenom
kom han att helt och hållet ägna sig åt partiet och åt socialpolitiskt skriftställarskap.
År 1886 blev Bebel enligt nyssnämnda undantagslag på nytt dömd till 9 månaders fängelse –
för delaktighet i hemlig och olaglig föreningsverksamhet. Inalles har han suttit häktad och i
fängelse femtiosju månader.
Numera är Bebel sedan flera år bosatt i Zürich. I tyska riksdagen representerar han Hamburg,
där han ständigt vid valen vinner allt större majoritet. Så t. ex. valdes han år 1893 med icke
fullt 17,000 röster, vilka vid valet år 1908 stigit till över aderton tusen. Vid sista valet, 1912,
utgjorde hans röstsiffra 20,633.
Som skriftställare åtnjuter ingen annan socialdemokratisk författare så stor popularitet som
August Bebel. T. o. m i den tyska litteraturen betraktas det såsom något enastående, att ett så
utförligt socialistiskt verk, som det vi här bjuda i svensk dräkt, kunnat utgå i mer än femtio
upplagor. Men även andra arbeten från samma hand hava haft att glädja sig åt en oerhörd
spridning. Bebels broschyr ”Våra mål” räknar ständigt allt flera läsare, och hans övriga
arbeten – ”Det tyska bondekriget”, ”Bageriarbetarnas ställning”, ”Den muhammedanskaarabiska kulturperioden” samt först och främst den utförliga, storartade monografien över
Charles Fourier, en av den s. k. utopiska socialismens ställföreträdare, – alla hava de blivit
mottagna med det varmaste intresse såväl i sitt hemland som i andra länder, där den
socialistiska idén vunnit fotfäste.
Men ”Kvinnan” är och förblir dock Bebels på samma gång mest populära och storslagna verk.
Och bör bl. a. för den skull en ny översättning därav väl försvara sin plats i vårt lands tyvärr
på detta område så torftiga litteratur.

Inledning
Vi leva i en tid, då en stor social omvälvning med var dag gör sig allt mera märkbar. En ständigt starkare framträdande rörelse och oro i sinnena förnimmes i alla samhällslager och kräver
grundliga förändringar. Alla känna att marken, på vilken de stå, sviktar. En mängd frågor
hava dykt upp, som sysselsätta allt vidsträcktare kretsar, och om vilkas lösning man tar parti
för och emot. En av de viktigaste är den s. k. kvinnofrågan, som tränger mer och mer i
förgrunden.
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Den behandlar den ställning som kvinnan skall intaga i vår sociala organism, huruledes hon
skall kunna utveckla sina krafter och anlag i alla riktningar, så att hon blir en fullständig, lika
berättigad och möjligast nyttigt verksam medlem av det mänskliga samhället. Från vår ståndpunkt sammanfaller detta spörsmål med frågan om vilken form och organisering det mänskliga samhället måste erhålla för att individens och samhällets fysiska och sociala välbefinnande skall träda i stället för förtryck, utsugning, nöd och elände. Kvinnofrågan är således för
oss blott en sida av den stora sociala frågan, vilken i vår tid sysselsätter alla tänkande och
sätter alla sinnen i rörelse; den kan för den skull blott finna sin slutliga lösning i och genom
upphävandet av de samhälleliga motsatserna, samt genom undanrödjande av det onda de
skapa.
Likväl är det nödvändigt att ägna kvinnofrågan en särskild behandling. Spörsmålet, hurudan
kvinnans ställning varit, är och skall bliva, berör nämligen, åtminstone i Europa, den större
hälften av samhället, enär kvinnokönet utgör mer än hälften av befolkningen. Föreställningarna om den utveckling, som kvinnans samhälleliga ställning under årtusendens lopp
undergått, motsvara så litet verkligheten, att upplysning därom är en nödvändighet. Ty just på
okunnighet och brist på insikt beträffande kvinnans ställning beror en stor del av den
fördomsfullhet, varmed inom de mest skilda kretsar, och icke minst bland kvinnorna själva,
denna städse växande rörelse betraktats. Många påstå t. o. m., att det icke existerar någon
kvinnofråga, ty den ställning, som kvinnan hittills intagit och även skall äga i framtiden, är
utstakad av hennes ”naturliga kallelse”, som bestämmer henne till maka och moder samt
kedjar henne vid den husliga härden. Vad som sker utom hemmets fyra väggar eller vad som
ej står i allra närmaste samband med hennes husliga plikter, det angår henne icke.
Således gives det i kvinnofrågan liksom i den stora sociala frågan, i vilken arbetarklassens
ställning i samhället spelar huvudrollen, olika partier. De, som vilja att allt skall förbliva vid
det gamla, ha svaret genast till hands och mena, att saken är avgjord därmed, att hänvisa
kvinnan till hennes ”naturliga kallelse”. De inse inte, att miljoner kvinnor absolut inte äro i
stånd att fylla den dem tilldelade ”kallelsen” som hushållerskor, barnaföderskor och uppfostrarinnor – detta av skäl som skola närmare utvecklas – att miljoner andra kvinnor till stor
del förfelat denna kallelse, emedan äktenskapet blivit dem ett ok och ett slaveri och de måste
framsläpa sitt liv i nöd och elände. Detta bekymrar dessa ”kloka män” lika litet som det faktum, att miljoner kvinnor måste slita ut sig i de mest skilda yrken blott för att skaffa sig sitt
uppehälle. De tillsluta lika envist sina ögon och öron för detta obehagliga faktum som för den
fattiges nöd, i det de invagga sig och andra i den säkra trösten, att så har det alltid varit och
skall evigt förbli på samma sätt. Att kvinnan har rätt att utan inskränkning deltaga i vår tids
kulturkamp, att begagna den till lindrande och förbättrande av sin ställning och utveckla sina
intellektuella och fysiska anlag samt att lika väl som mannen använda dem till sitt bästa, därom vilja de ej höra talas. Och vågar man påstå, att kvinnan även ekonomiskt måste vara oavhängig för att kunna vara det lekamligen och andligen, så att hon icke mer behöver bero av
”det starkare könets” välvilja och nåd, då tager deras tålamod slut, deras harm upptändes och
de utslunga sina häftiga anklagelser mot ”tidens förryckthet” och ”dess vanvettiga
emancipations-strävanden”.
Detta är man- och kvinnokönets filistrar, som icke kunna se utom fördomarnas trånga gränser.
Det är ugglor, som äro med överallt där skymning råder, och ropa förskräckta så snart en ljusstråle intränger i det för dem så behagliga dunklet.
Andra av rörelsens motståndare kunna visserligen ej tillsluta ögonen för de talande fakta, som
föreligga; de medgiva, att kvinnorna i allmänhet icke under någon föregående tidsålder befunnit sig i en i förhållande till kulturutvecklingen i dess helhet så dålig ställning som för
närvarande, och att det följaktligen är nödvändigt att undersöka, hur förhållandena för dem
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skola kunna förbättras, då de äro nödda att lita endast på sig själva. Däremot mena dess
motståndare, att den sociala frågan är löst för de kvinnor, som inlupit i äktenskapets hamn.
De fordra för den skull, att alla arbetsområden, som ägna sig för hennes krafter och anlag,
skola stå öppna för den ogifta kvinnan, på det hon må kunna träda i tävlan med mannen.
Många gå än längre och fordra, att denna tävlingsstrid icke skall inskränkas endast till
området för de lägre sysselsättningarna och yrkena, utan även skall sträcka sig till de högre,
till områdena för konst och vetenskap; de göra anspråk på tillåtelse för de kvinnor, som så
önska, att studera vid alla högre bildningsanstalter, särskilt vid universiteten. Vidare förordar
man flera olika anställningar i statens tjänst (vid posten, telegrafen, järnvägen) och hänvisar
därvid till de resultat, som uppnåtts i Nordamerikas Förenta stater. Några uppställa även fordran på politiska rättigheter för kvinnorna. Hon är lika så god människa och samhällsmedlem
som mannen, och männens hittillsvarande rätt över lagstiftningen bevisar endast, att de
begagnat sina privilegier till egna fördelar och satt sig som förmyndare över kvinnorna.
Det anmärkningsvärda för dessa här flyktigt antydda strävanden är, att de icke sträcka sig
utom ramen för den nutida samhällsordningen. Den frågan faller dem icke in: om därmed
skulle uppnås något väsentligt och genomgripande i och för kvinnans ställning i allmänhet.
Stående på den borgerliga, d. v. s. kapitalistiska samhällsordningens grund betraktar man den
borgerliga likställigheten mellan man och kvinna såsom frågans slutliga lösning. Man har icke
gjort klart för sig, att för så vitt det rör kvinnans obehindrade tillträde till arbete inom skilda
hantverk och industrier, målet faktiskt är uppnått och befordras på det kraftigaste av de
härskande klasserna i deras eget intresse. Men under de nuvarande förhållandena måste detta
ha till följd, att konkurrensstriden arbetskrafterna emellan blir allt vildare, vilket betyder
detsamma som inkomsternas nedtryckande för bägge könen, vare sig det nu är fråga om lön
eller dagspenning.
Att denna lösning icke kan vara den rätta är tydligt nog. Kvinnans fulla borgerliga likställighet
är icke slutmål blott för de män, som sympatisera med kvinnofrigörelsearbetet inom den nutida samhällsordningens gränser, utan ock för de kvinnor av borgareklassen, som deltaga i
rörelsen. Dessa och de med dem likasinnade männen stå alltså med sina fordringar i fullständig motsats till de män, som äro rörelsen fientligt sinnade av kälkborgerlig inskränkthet eller,
då det gäller kvinnors tillträde till högre studier och bättre avlönade offentliga platser, av låg
egennytta och konkurrensfruktan; men någon klasskillnad, såsom mellan arbetare och
kapitalister, råder icke.
Antar man, att den borgerliga kvinnorörelsen förverkligade alla sina fordringar på likställighet
med männen, så hade därmed varken det slaveri, som det nutida äktenskapet är för otaliga
kvinnor, eller prostitutionen eller det stora flertalet hustrurs ekonomiska beroende av sina
herrar män upphävts. För kvinnorna i allmänhet är det likgiltigt, om några tusen av deras medsystrar, som höra till samhällets lyckligare lottade klasser, få intränga i de högre lärdomsgrenarna, i läkarekallet eller på ämbetsmannabanan. Härigenom ändras intet i kvinnans
ställning, tagen i dess helhet.
Det kvinnliga könet lider i dubbelt hänseende, dels under det sociala beroendet av männen –
detta mildras visserligen i och genom den formella likställigheten inför lagen, men upphäves
ej därmed –, dels i följd av det ekonomiska beroende, i vilket kvinnorna i allmänhet och
proletärkvinnorna i synnerhet, liksom de manliga proletärerna befinna sig.
Härav framgår, att alla kvinnor utan skillnad i samhällsställning måste såsom ett enligt vår
kulturutveckling av männen förtryckt och förfördelat kön äga samma intresse att så långt som
möjligt bekämpa dessa förhållanden genom ändringar i den bestående stats- och samhällsordningens lagar och inrättningar. Men det stora flertalet kvinnor är också på det högsta
intresserat av att från grunden omgestalta den bestående stats- och samhällsordningen, för att
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avskaffa såväl lönslaveriet, under vilket det kvinnliga proletariatet lider hårdast, som
könsslaveriet, vilket är på det innerligaste förbundet med våra egendomsförhållanden.
De i den borgerliga kvinnorörelsen deltagande kvinnorna inse ej nödvändigheten av en sådan
radikal förändring. Påverkade av sin företrädesställning, se de i den längre gående proletärkvinnorörelsen skadliga och farliga strävanden, som måste bekämpas. Den klasskillnad, som
härskar mellan kapitalister och arbetare och som vid tillspetsandet av de rådande missförhållandena blir allt skarpare, är således även till finnandes inom kvinnorörelsen.
Emellertid hava de fientliga lägren bland kvinnorna flera beröringspunkter, där de, marscherande skilda, men kämpande gemensamt, kunna föra sin strid. Detta är fallet på alla områden,
varest det är fråga om kvinnans likställighet med mannen på den bestående stats- och samhällsordningens grundval: alltså kvinnans sysselsättning på alla områden, för vilka hennes
krafter och förmåga räcka till, och fullt civilrättsligt och politiskt likaberättigande med
mannen. Detta är mycket viktiga och, såsom vi skola få se, mycket stora områden. Därjämte
ha proletariatets kvinnor det särskilda intresset att, hand i hand med de manliga proletärerna,
strida för alla åtgärder och föreskrifter, som skydda den arbetande kvinnan från fysisk och
moralisk degeneration samt trygga hennes ställning som mor och barnens uppfostrarinna. För
övrigt måste proletärkvinnan liksom sina manliga klass- och olyckskamrater från grunden
upptaga kampen för en total omstöpning av samhället, för att söka införa ett samhällstillstånd,
som genom motsvarande sociala förhållanden möjliggör bägge könens fullständiga,
ekonomiska och intellektuella oberoende.
Det gäller följaktligen ej endast, att, något som är den borgerliga kvinnorörelsens mål,
förverkliga kvinnans likställighet med mannen i det nuvarande samhället, utan att desslikes
undanröja alla skrankor, som göra den ena människan beroende av den andra människan, det
ena könet av det andra. Denna lösning av kvinnofrågan sammanfaller med den sociala frågans
lösning. De av kvinnorörelsens förkämpar, som vilja komma till ett verkligt och fullständigt
resultat, måste därför gå hand i hand med dem – socialisterna –, som på sin fana skrivit den
sociala frågans lösning såsom kulturfråga för hela mänskligheten.
Av alla partier är det socialdemokratiska det enda, som i sitt program fordrar samma rättigheter för kvinnan som för mannen. Det är det enda parti som inte av agitatoriska skäl, utan av
tvingande nödvändighet, tagit upp kravet på kvinnans befrielse från varje slags avhängighet
och förtryck på sitt program. Ingen befrielse för mänskligheten kan tänkas utan könens
sociala oavhängighet och likställighet.
Beträffande de grundåskådningar, vi här antytt, torde alla socialister vara eniga med oss;
något som kanske däremot ej är fallet beträffande sättet, på vilket vi tänkt oss slutmålets förverkligande. Jag syftar på de åtgärder och särinstitutioner, som skola lägga grunden till den
eftersträvade, allomfattande oavhängigheten och likställigheten. Så snart man överger verklighetens fasta mark och inlåter sig på skildringar av framtidsbilder, har fantasien vitt svängrum.
Meningarna äro delade om vad som är sannolikt eller icke. Därför torde allt, som i detta
avseende uttalas i denna bok, betraktas såsom författarens personliga uppfattning, och må
sålunda eventuella angrepp blott riktas emot honom. Han ensam bär ansvaret.
Objektiva och uppriktiga angrepp äro oss välkomna; angrepp som på sanningslöst sätt framställa bokens innehåll eller innehålla förvrängningar komma att förbigås med tystnad. För
övrigt skola i det följande alla konsekvenser utdragas, vilka sovrandet av fakta nödvändiggör.
Fördomsfrihet är första villkoret för sanningens utforskande, och endast hänsynslöst utsägande av vad som är och vad som måste vara för oss till målet.
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Första avdelningen. Kvinnan under gångna tider
Första kapitlet. Kvinnans ställning i ursamhället
1. Urtidens huvudepoker
Kvinnan och arbetaren ha det gemensamt att vara förtryckta. Förtryckets former hava växlat
under tidernas lopp samt i olika land, men själva förtrycket blev bestående. Medvetandet att
vara förtryckt har ofta under historiens gång stått klart för både kvinnan och arbetaren samt
fört till förbättringar i deras ställning, men den insikt, som fattat denna träldoms verkliga natur
och dess grundorsaker, är ett våra dagars resultat. Först var det nödvändigt att känna samhällets egentliga väsen och lagarna, som ligga till grund för dess utveckling, innan en rörelse
emot de förhatliga förhållandena kunde komma till stånd. Men omfånget av och djupet i en
sådan rörelse bero på huru stor insikt de förfördelade själva hava, samt på den rörelsefrihet de
äga. I båda dessa hänseenden står kvinnan långt efter arbetaren, detta i följd av sedvänja och
uppfostran, såväl som i följd av den henne så knappt tillmätta friheten. En annan omständlighet är följande: förhållanden, som fortfara under en mängd generationer, övergå slutligen till
vana, och ärftlighet och uppfostran låter dem framstå såsom något ”naturligt”. Därför uppfattar särskilt kvinnan än i dag sin underordnade ställning såsom något alldeles självklart, och
det är ej lätt att för henne bevisa, att denna ställning är henne ovärdig och att hon måste sträva
efter att bliva en med mannen i varje avseende likställd medlem av samhället.
Men hur mycket likartat det än kan påvisas i kvinnans och arbetarens samhällsställning, får
man icke glömma, att hon var det första mänskliga väsen som fick smaka träldomen. Hon
blev slavinna, innan det ännu fanns någon slav.
Allt socialt beroende och förtryck har sin rot i det ekonomiska beroendet av förtryckaren. I
denna ställning befinner kvinnan sig sedan urminnes tider, det visar historien om det
mänskliga samhällets utveckling.
Lika litet som myten om världens skapelse, såsom bibeln berättar den, kunde bestå inför de på
obestridliga och otaliga fakta stödda forskningarna i naturvetenskap och historia, lika så litet
hållbar visade sig dess myt om människans skapelse och utveckling. Visserligen äro ännu ej
alla punkter i denna utvecklingshistoria utredda, men i stort sett råder klarhet och överensstämmelse bland forskarna. Vi veta alltså, att människan ej, såsom det påstås i bibeln om det
första människoparet, framträdde som kulturmänniska på jorden, utan hon har under oändligt
långa tidsrymder, i det hon så småningom befriade sig från det rena djurtillståndet, genomlevat utvecklingsperioder, i vilka såväl hennes sociala förhållanden som förhållandet mellan
man och kvinna undergått de mest skilda förändringar.
Det bekväma påståendet, som beträffande förhållandet både mellan man och kvinna och
mellan fattig och rik var dag utkolporterats av ignoranter och bedragare ”så har det evigt
varit” och ”så skall det evigt bli”, är i varje hänseende falskt, ytligt och uppdiktat.
För ändamålet med denna skrift är en framställning av förhållandet mellan könen sedan
forntiden av särskild betydelse. Därigenom bevisas nämligen, att om detta förhållande
omgestaltar sig i samma mån som, å ena sidan, produktionssättet och, å den andra, fördelningen av det frambringade, så är det självklart att förhållandet mellan könen åter kommer
att förändra sig vid nya omgestaltningar av produktionssättet och fördelningen. Ingenting är
”evigt” vare sig i naturen eller människolivet, eviga äro endast förändringarna, växlingarna.
Hur långt vi förmå blicka tillbaka över det mänskliga samhällets utveckling, finna vi horden
såsom den första mänskliga samhällsbildningen. Först den växande folkökningen och
svårigheten att skaffa föda, vilken i början bestod av rötter, bär och frukt, förde till hordens
upplösning samt till uppsökande av nya beboeliga trakter.
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Detta nästan djurlika tillstånd, om vilket vi icke äga några urkundliga bevis, har dock otvivelaktigt existerat, att döma av vad vi veta om skilda kulturstadier i den förhistoriska tiden eller
om förhållandena hos ännu levande vilda folkslag. Människan har icke på en skapares befallning trätt fram i livet såsom ett högre kulturväsen, hon har snarare genomgått de mest
olika stadier i en oändligt lång och långsam utvecklingsprocess och, i upp- och nedgående
kulturperioder under beständig differentiering i alla jordens delar och zoner, först så småningom nått den nuvarande kulturståndpunkten.
Medan vissa folk på jorden besitta den mest framskridna kultur, stå andra folkslag både i den
ena och den andra världsdelen på de mest skilda stadier i kulturutveckling. Dessa senare giva
oss en bild av vår egen forntid och visa oss, på vilka vägar mänskligheten gått i sitt framåtskridande. Lyckas det en gång att uppställa gemensamma, allmänt godkända synpunkter, enligt vilka kulturforskningen har att göra sina undersökningar, så skall en rikedom av fakta
framgå därur och kasta ett helt nytt ljus över människornas förhållanden i forntid och nutid.
Därigenom skola sådana bruk, som nu synas oss obegripliga och som av ytliga bedömare
angripas såsom oförnuftiga och ”osedliga”, förklaras och framstå såsom naturliga. Efter
Bachofen ha ett betydande antal lärda män såsom Taylor, Mac Lennan, Lubbock m, fl. lyftat
den slöja, som var utbredd över vårt släktes tidigaste utvecklingshistoria. Till dessa anslöt sig
Morgan genom sitt grundläggande verk, som i sin tur kompletterades av Friedrich Engels
genom en rad historiska fakta av politisk och ekonomisk natur, vilka Cunow ånyo bekräftat
eller beriktigat.
Genom de klara och gedigna framställningar, som Friedrich Engels, anslutande sig till
Morgans forskningar, givit i sin betydande skrift ”Familjens, privategendomens och statens
ursprung”, utbredes ett rikt ljus över flera obegripliga, delvis motsägande utvecklingsstadier
hos folkslag både på högre och lägre kulturnivå. Först härmed fingo vi en inblick i den
utveckling, som det mänskliga samhället under tidernas lopp har genomgått. Det blev klarlagt,
att våra hittillsvarande uppfattningar om äktenskap, familj och stat vilade på fullständigt
falska åskådningar. De voro fantasimålningar utan grund i verkligheten.
Vad som påvisats rörande äktenskap, stat och familj gäller dock i synnerhet för kvinnan,
vilken under olika utvecklingsperioder intagit en ställning, som i varje fall högst väsentligt
avviker från den man tillskriver henne såsom ”evigt bestående”.
Morgan, och efter honom Engels, delar mänsklighetens hittillsvarande historia i tre huvudepoker: det vilda tillståndet, barbariet, civilisationen. De båda första epokerna indelar han vidare i ett lägsta, ett mellersta och ett högsta stadium, emedan de skilja sig från varandra genom
bestämda grundläggande förbättringar i frambringandet av livsmedlen. Morgan står helt på
den materialistiska historieuppfattningens grund, såsom Marx och Engels motiverade denna,
och ser kulturutvecklingens främsta kännemärke i de omgestaltningar av folkens levnadsförhållanden, vilka följde på produktionsprocessens utveckling. Det lägsta stadiet i det vilda tillståndet är människosläktets barndom, då människan, delvis levande i träd, huvudsakligen när
sig av frukter och rötter, och då det artikulerade språket uppstår. Nästa period börjar med användandet av mindre djur (fiskar, kräftor etc.) såsom näringsmedel och med bruket av elden.
Vapen förfärdigas, först klubba och spjut av trä och sten, och därmed uppstår jakten samt väl
även kriget med angränsande horder om livsförnödenheter, bostäder och jaktområden. På
detta stadium framträder också människoätandet, som än i dag existerar hos enstaka stammar
och folkslag i Afrika, Australien och på Polynesien. Den sista perioden i det vilda tillståndet
karaktäriseras av vapnens fullkomnande till båge och pil; då uppstår flätning av korgar av bast
eller vass och slipade stenverktyg, varigenom bearbetandet av trä i och för byggandet av båtar
och hus möjliggöres. Livet har redan blivit mångsidigare. Verktygen och hjälpmedlen till
frambringandet av rikligare näring möjliggöra underhållet av större samhällen.
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Barbariets nedersta stadium låter Morgan börja med införandet av krukmakeriet. Djur tämjas
och uppfödas, därmed begynner kött- och mjölkproduktionen, samt användandet av hudar,
horn och hår för de mest olikartade ändamål. Hand i hand härmed börjar odlandet av växter. I
väster majs, i öster nästan alla kända sädesslag med undantag av majs. Barbariets mellersta
stadium visar i östern ett allmännare tämjande av husdjur, i västern de till föda tjänliga
växternas kultivering genom konstlad bevattning. Nu börjar också bruket av soltorkat tegel
och sten till byggnader. Djurtämjandet befordrar bildandet av större hjordar och för till herdeliv. Dessutom tvingar behovet av större mångfald av föda för både människor och djur till
sädesodling. Och detta är liktydigt med större bofasthet, näringsmedlens ökande och
varierande, och så småningom försvinner människoätandet.
Barbariets sista period begynner med kunskapen om smältande av järnmalm och med uppfinningen av bokstavsskriften. Järnplogen, som möjliggör jordbruk i större Skala, är nu uppfunnen, järnyxan och järnspaden, vilka underlätta skogsröjningsarbetet, komma i användning.
I och med bearbetandet av järn uppstår vidare konsthantverket, den allt fullkomligare vapentekniken, uppbyggandet av med murar omgärdade städer. Arkitekturen som konst uppkommer; mytologi, diktkonst, historia vinna genom uppfinningen av bostavsskrift bestånd och
utbredning.
Det är företrädesvis i Orienten och länderna kring Medelhavet: Egypten, Grekland, Italien,
som dessa förhållanden utveckla sig och lägga grund till sociala ombildningar, vilka inverka
avgörande på Europas, ja, hela jordens kulturutveckling.

2. Familjens former
Det vilda tillståndet och barbariet hade emellertid ock sina särskilda köns- och samhällsförhållanden, som skilja sig högst betydligt från senare tiders.
Bachofen och Morgan ha forskat efter dessa förhållanden och gjort grundliga undersökningar.
Bachofen genom att ytterst noggrant studera de gamles skrifter för att tyda meningen med de
uttryck i mytologin, sagan och historien, som föreföllo oss fullkomligt främmande och dock
innehöllo så många anknytningar till senare tiders fenomen och händelser. Morgan i det han
tillbragte årtionden bland irokeserna i staten New-York och därvid gjorde iakttagelser som
gåvo honom en helt ny, oanad inblick i dessa indianstammars levnads-, familje- och släktskapsförhållanden. Härigenom erhöllo också på andra håll gjorda iakttagelser sin riktiga
belysning.
Bachofen och Morgan upptäckte var och en på sitt sätt, att könens förhållande till varandra
var väsentligt olika hos folk i den mänskliga utvecklingens urtillstånd mot vad det varit och är
hos moderna kulturfolk. Särskilt fann Morgan under sin mångåriga vistelse bland Nordamerikas irokeser och på grund av jämförande studier, till vilka han väckts av det han där
iakttog, att alla i kultur mycket efterblivna folkslag äga familj- och släktskapssystem, som äro
vitt skilda från vårt, men som på de tidigaste kulturstadier måste hava varit lika hos alla folk.
Den tid, som Morgan levde bland irokeserna, existerade hos dem ett slags lättupplöst äktenskap, som han kallade ”parningsfamilj”. Men han fann tillika, att beteckningarna för släktskap, såsom fader, moder, son, dotter, broder, syster användes på ett helt annat sätt än hos oss.
Irokesen kallar icke blott sina, utan också sin broders barn, för sina söner och döttrar; och de
kalla honom fader. Och irokesiskan kallar, förutom sina egna barn, också sin systers barn för
söner och döttrar, och de kalla henne för moder. Däremot kallar hon sina bröders barn för
brorsbarn, ock de henne för faster. Brorsbarn kalla varandra för bröder och systrar och likaså
systerbarn. Men brorsbarn och systerbarn kal’ a varandra för kusiner. Det sällsamma inträffar
således, att släktskapsbeteckningen icke såsom hos oss rättar sig efter graden av släktskap,
utan efter släktingens k ö n.
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Detta släktskapssystem råder icke endast hos alla amerikanska indianer såväl som hos Indiens
urinvånare, hos de dravidiska stammarna i Dekkan och gaurastammarna i Hindostan, utan
liknande förhållanden måste, enligt efter Bachofen verkställda undersökningar, hava bestått
överallt i urtillståndet.
Om undersökningar angående köns- och familjeförhållandena företagas överallt bland ännu
levande vilda och barbariska folkslag, så kommer det för visso att visa sig, att vad Bachofen
funnit hos talrika folkslag i den gamla världen, Morgan hos irokeserna, Cunow bland australnegrerna och andra hos andra folkslag, äro sociala och könsliga formationer, som bilda
utvecklingens grundval hos alla jordens folk.
Står irokesernas parningsfamilj i olöslig motsägelse till de av dem använda släktskapsbeteckningarna, så visade sig emellertid ännu i förra århundradet på Sandwichöarna (Hawaji) en
form av familj, som faktiskt motsvarade det släktskapssystem, som ännu till namnet bestod
hos irokeserna. Men det släktskapssystem, som var rådande på Hawaji, överensstämde däremot ej med den där faktiskt bestående formen av familj, utan tydde på en äldre, ursprungligare, fast ej mer existerande familjebildning. Alla syskonbarn äro där utan undantag bröder
och systrar, och gälla för att vara gemensamma barn icke endast till sin mor och hennes
systrar, eller till sin far och hans bröder, utan till alla sina föräldrars syskon utan åtskillnad.
Det hawajiska släktskapssystemet motsvarade följaktligen ett utvecklingsskede, som stod vida
lägre än den faktiskt bestående familjeformen. Det egendomliga förhållandet visade sig, att i
Hawaji liksom hos Nordamerikas indianer två olika släktskapssystem voro i bruk, ehuru de ej
motsvarade det faktiska tillståndet, utan voro distanserade av en högre form.
”Familjen är”, skriver Morgan, ”det aktiva elementet; den är aldrig stillastående, utan skrider fram
från en lägre till en högre form i samma mån som samhället utvecklar sig från lägre till högre
kultur. Släktskapssystemen däremot äro passiva; blott med långa mellanrum inskriva de de
framsteg, som familjen med tiden har gjort, och undergå endast då en radikal förändring, när
familjen har förändrat sig radikalt.”

Den än i dag allmänt förhärskande uppfattningen, som av det beståendes försvarare hårdnackat förfäktas såsom sann och ovedersäglig, nämligen att den nuvarande familjeformen har
bestått sedan uråldriga tider och måste alltjämt fortfara om ej kulturen i sin helhet skall
äventyras, denna uppfattning framstår alltså enligt dessa upptäckter såsom fullständigt falsk
och ohållbar. Studiet av urtidens historia sätter utom allt tvivel, att på mänsklighetens nedersta
utvecklingsskede är förhållandet mellan könen helt och hållet olika mot senare tiders, ja, att
förhållanden utbildas, som sedda med vår tids ögon förefalla såsom den gränslösaste vederstygglighet och sedeslöshetens verkliga dypöl.
Men alla mänsklighetens olika utvecklingsstadier ha sina egna produktionsförhållanden och
likaså sina egna morallagar. Dessa äro blott en spegelbild av det sociala tillståndet. Det
sedliga, det är seden, och seden är i sin tur intet annat än vad som tillfredsställer en viss tids
innersta väsen, d. v. s. dess sociala behov.
Morgan kommer till den slutsatsen, att i det vilda tillståndets första period härskade helt och
hållet fria könsförbindelser, så att en var kvinna tillhörde en var man och en var man en var
kvinna, således fullständig könsblandning (promiskuitet). Alla män leva i polygyni (äga flera
kvinnor) och alla kvinnor i polyandri (äga flera män). Allmän kvinno- och mansgemenskap
härskar, men samtidigt även barngemenskap. Strabo berättar (år 66 före Kr.), att hos araberna
bröderna begingo könsumgänge med sin syster och sönerna med sin egen mor. Människosläktets tillökning var från första början ingenstädes möjlig utan blodskam, särskilt om man
som i bibeln härleder det från ett enda människopar.
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Bibeln är självmotsägande på denna ömtåliga punkt. Den berättar att Kain efter mordet på sin
broder Abel gick bort ur Herrans åsyn och bodde i landet Nod. Där kände han sin hustru, som
blev havande och födde honom en son. Men varifrån stammade denna kvinna? Kains
föräldrar voro ju de första människorna. Enligt den judiska traditionen fingo Kain och Abel
också två systrar, med vilka de i blodskam avlade barn. De kristliga bibelöversättarna tyckas
ha undertryckt detta för dem fatala faktum. Promiskuiteten i urtiden – d. v. s. omständigheten
att horden var endogam och att könsumgänget därinom skedde utan åtskillnad – bestyrkes
även tydligen av den indiska myt, enligt vilken Brahma förmälde sig med sin egen dotter
Saravasti. Samma myt återvänder hos egypterna och i den nordiska Eddan. Den egyptiske
guden Ammon var sin moders gemål och berömde sig därav. Odin var enligt Eddan sin dotter
Friggas make. Och d:r Adolf Bastian berättar:
”I och genom Svayamvaran ägde radjadöttrarna privilegiet att fritt kunna välja sin make. De fyra
bröder, som slogo sig ner i Kapilapura, upphöjde Priya, den äldsta av sina fem systrar, till
kungamoder och förmälde sig med de övriga.”

Och Morgan antager, att från detta urtillstånd snart utvecklade sig en högre form av könsförbindelser, som han kallar blodfrändskapsfamiljen. Här äro äktenskapsgrupperna skilda
efter släktled, så att alla far- eller morfäder och far- eller mormödrar, inom familjens gränser
äro inbördes man och hustru. Deras barn bilda likaledes en krets äkta makar, och likaså dessas
barn, då de inträtt i motsvarande ålder. Den ena generationen är alltså, i motsats till förhållandet på det lägsta stadiet, utesluten från könsförbindelse med den andra; däremot äger sådana
rum mellan bröder, systrar och närmare eller avlägsnare kusiner; de äro alla inbördes bröder
och systrar, men tillika varandras man och hustru.
Denna familjeform motsvaras av det släktskapsförhållande, som i förra hälften av det förflutna århundradet ännu till namnet levde kvar på Hawaji, ehuru det upphört i verkligheten.
Däremot kan enligt det amerikansk-indiska släktskapssystemet bror och syster aldrig vara far
och mor till samma barn, vilket åter kan ske enligt det hawajiska, familjesystemet. En blodfrändskapsfamilj var också det tillstånd som på Herodotos’ tid existerade hos massageterna
och varom han förtäljer: ”Var man äktar en kvinna, men alla ha rätt att benyttja henne ... Så
ofta en man får begär till en kvinna, hänger han upp sitt koger frampå vagnen och besover
obekymrat kvinnan ... Därvid sticker han ner sin stav i jorden, en sinnebild av hans egen
handling ... Könsumgänget idkas öppet.” Liknande förhållanden påvisar Bachofen hos lykier,
etrusker, kreter, atenare, lesbier och egypter.
Härefter följer, enligt Morgan, en tredje högre form, som han nämner punaluafamiljen.
Punalua betyder: kär kamrat, kär väninna.
I sin ovannämnda bok vänder sig Cunow mot Morgans åsikt att blodfrändskapsfamiljen, som
vilade på generationsvis avgränsade giftasklasser, var en äldre organisationsform, som föregick punaluafamiljen. Cunow ser inte däri den primitivaste av alla hittills upptäckta former för
könsumgänget, utan en samtidigt med släktbildningen uppkommen mellanform, ett övergångsled till den rena gensorganisationen, under vilkets fortvaro den till blodfrändskapsfamiljen hörande indelningen i åldersklasser ännu någon tid i förändrad form existerar vidare
vid sidan av indelningen i totemgrupper. * Klassindelningen – fortsätter Cunow – avser inte att
hindra könsumgänge i sidled, utan blott könsumgänge mellan blodsförvanter i rätt upp- och
nedstigande led, mellan föräldrar och barn, fastrar och brorsöner, morbröder och systerdöttrar.
Uttryck sådana som faster, farbror o. s. v. antar Cunow vara gruppnamn.
*

Totemgrupper äro släktgrupper. Varje släkt har sitt totemdjur, exempelvis leguanödla, oppossum, emu, varg,
björn o. dyl., efter vilket släkten uppkallas. Totemdjuret åtnjuter speciell dyrkan. Det gäller i släkten som heligt,
och medlemmar därav få varken döda ett dylikt djur eller äta dess kött. Totemdjuret har en liknande betydelse
som skråets skyddshelgon under medeltiden.
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Cunow anför bevis för riktigheten av de meningar vari han i detalj avviker från Morgan. Men
hur mycket han än i detalj avviker från Morgan, tar han denne dock bestämt i försvar
gentemot angrepp från Westermarck och andra. Han säger:
”Må ock enstaka av Morgans hypoteser visa sig vara oriktiga och andra blott kunna tillerkännas en
begränsad giltighet, en förtjänst kan ingen dock frånkänna honom, och det är att han varit den
förste som fastslagit identiteten mellan de nordamerikanska totemstammarna och romarnas
gensorganisationer och för det andra bevisat våra nu bestående släktskapssystem och familjeformer
vara resultat av en lång utvecklingsprocess. Därigenom som först har han på sätt och vis
möjliggjort de nyare forskningarna, lagt den grundval varpå man kan bygga vidare.”

Även i företalet till sin bok anmärker han uttryckligen att hans skrift delvis blott är ett
komplement till Morgans bok över ursamhället.
Westermarck och Starcke, på vilka Ziegler huvudsakligen åberopar sig, måste med eller mot
sin vilja finna sig i att familjens uppkomst och utveckling inte rättar sig efter deras borgerliga
fördomar. Den vederläggning, som Cunow låter vederfaras Zieglers auktoriteter, torde öppna
ögonen på till och med den mest fanatiska av deras anhängare över värdet av deras invändningar mot Morgan.

3. Moderrätten
Punaluafamiljen började, enligt Morgan, med att utesluta köttsliga syskon från könsbeblandelse, särskilt syskon på mödernet, ty där en kvinna äger många män, är det omöjligt att
bestämt utpeka fadern. Faderskapet blir en fiktion.
Faderskapet beror än i dag, trots engiftet, såsom Goethe i ”Lehrjahren” låter Friedrich säga,
”endast på god tro”. Är faderskapet inom monogamin ofta tvivelaktigt, i gruppäktenskapet är
det alldeles omöjligt att bevisa; endast härstamning från modern är otvivelaktig och obestridlig. Därför betecknas barnen under moderrätten som spurii, sådda. Alla djupare gående omgestaltningar av människornas sociala förhållanden försiggå på primitiv kulturståndpunkt
ytterst långsamt. Förvandlingen av blodfrändskapsfamiljen till punaluafamilj måste också ha
krävt lång tid och korsats av många reaktioner, som varit märkbara i långt senare tid. Den
närmaste yttre stöten till utvecklingen av punaluafamiljen torde kunna sökas i tvånget att
uppdela det starkt förökade capitaantalet för att kunna utnyttja ny mark för boskapsskötsel
eller åkerbruk. Men troligt är också att på ett högre kulturstadium det så småningom trängde
sig fram föreställningar om det skadliga_ och otillbörliga i könsumgänge mellan syskon och
nära anförvanter, föreställningar som krävde en ny familjeform. Att detta är riktigt styrkes av
en vacker tradition om uppkomsten av mur du (släktindelningen), som enligt Cunows
meddelande Gason funnit hos dieyerierna, en sydaustralisk stam. Denna förtäljer:
”Efter skapelsen förmälde sig fäder, mödrar, systrar, bröder och andra nära anförvanter utan
åtskillnad med varandra, tills de dåliga verkningarna av dylika förbindelser tydligt visade sig. Då
rådplägade ledarna och övervägde på vad sätt detta skulle kunna undvikas. Resultatet av dessa
rådplägningar blev en bön till Muramura (den store anden), och denne befallde i sitt svar, att
stammen skulle indelas i olika grenar och dessa till åtskillnad från varandra uppkallas med
särskilda namn efter levande och livlösa ting, dingon, råttan, emun, regnet, leguanödlan o. s. v.
Medlemmar av en och samma grupp fingo inte ingå äktenskap inbördes, detta fick däremot den ena
gruppen med den andra. En dingos son fick exempelvis inte äkta en dingos dotter. Men vilkendera
som helst av dem fick ingå förbindelse med en mus, en emu, en råtta eller någon annan familj.”

Denna tradition är rimligare än bibelns. Den visar på ett enkelt sätt uppkomsten av släktindelningen. För övrigt söker Paul Lafargue i Neue Zeit för 1891 (s. 224) på ett efter vår åsikt
mycket lyckligt sätt bevisa, att namnen Adam och Eva inte äro namn på enskilda personer,
utan namn på olika genser, vari judarna i förhistorisk tid varit indelade. Lafargue förklarar
genom sin bevisföring en hel rad av eljes dunkla och självmotsägande ställen i Första Mose-

14
bok. Vidare fäster M. Beer i Neue Zeit (1893-94, sid. 119) likaledes uppmärksamheten på, att
äktenskapsceremonielet ännu i dag hos judarna kräver, att brudgummens moder och broder
aldrig få ha samma namn. I motsatt fall anser man en olycka komma att drabba familjen och
att den kommer att hemsökas av sjukdom och död. Detta är ett ytterligare bevis på riktigheten
av Lafargues uppfattning. Gensorganisationen förbjöd äktenskaps ingående mellan två
personer ur samma gens. Enligt gensföreställningen antager man en dylik gemensam härstamning för brudgummens mor och bruden, ifall de ha samma namn. De moderna judarna ha
naturligtvis inte en aning om sammanhanget mellan deras fördom och deras gamla gensförfattning, som förbjöd dylika släkt- äktenskap. Denna avsåg att förebygga de degenererande
följderna av släktgiftermålen, och fast gensförfattningen hos judarna upphört för tusentals år
sedan, så har traditionen, som vi se, bibehållit sig i fördomen.
De erfarenheter man redan tidigt gjorde vid djuravel torde också ha öppnat ögonen för
skadligheten av äktenskap mellan nära anförvanter. Om utsträckningen av dessa erfarenheter
vittnar 1 Mos. 30:32, där det berättas, att Jakob förstod att lura sin svärfar Laban genom att
sörja för födande av fläckiga lamm och getter, vilka enligt Labans löfte skulle tillhöra honom.
De gamla israeliterna hade alltså långt före Darwin praktiskt studerat darwinismen.
Då vi nu kommit att tala om förhållandena hos de gamla judarna, så må här anföras ytterligare
några f akta, som bevisa att i urtiden moderrätt faktiskt varit gällande hos dem. Sålunda heter
det visserligen i 1 Mos. 3:16 rörande kvinnan:
”Och din vilja skall vara din man underdånig, och han skall vara din herre.” Denna vers varieras
också därhän att ”kvinnan skall lämna sin fader och sin moder och hålla sig till sin man ”. Men i 1
Mos. 2:24 heter det: ”Därför skall en man lämna sin fader och sin moder och hålla sig till sin
kvinna, och de tu skola varda ett kött.”

Samma ordalydelse upprepar Matt. 19:5, Mark. 10:7 och Efeserbrevet 5:31. Det gäller alltså
faktiskt ett budord, som dikterats av moderätten, vilket bibeltolkarna ha svårt att förklara och
därför framställa i alldeles falskt ljus.
Moderrätt framgår också av 4 Mos. 32:41. Där heter det att Jair hade en far av Juda stam, men
en mor av Manasse. Jair kallas uttryckligen Manasses son och ärvde inom denna stam. Ett
annat exempel på moderrätt hos de gamla judarna finns i Nehemia 7:63. Där kallas barnen till
en präst, som tog sin maka bland Barsillais döttrar – en judisk klan – för Barsillais barn. De
uppkallas alltså efter modern, och inte efter fadern.
I Punaluafamiljen förmäler sig enligt Morgan en eller flera serier systrar med en eller flera
serier bröder ur en annan familjegrupp. Systrar eller kvinnliga kusiner voro gemensamma
hustrur till sina gemensamma män, från vilka deras bröder voro alldeles uteslutna. Bröder och
manliga kusiner voro gemensamma män till sina gemensamma hustrur, som icke fingo vara
deras systrar. I det blodskammen på sådant vis upphörde, bidrog otvivelaktigt den nya
familjeformen till stammarnas raskare och kraftigare utveckling, och förskaffade dem, som
hade antagit denna form, en fördel framför dem, som ännu fasthöllo vid den gamla formen för
könsförbindelser.
Släktskapsförhållandena i Punaluafamiljen voro följande: Min mors systerbarn äro hennes
barn, min fars brorsbarn hans barn, och de äro alla mina syskon. Däremot äro min mors
brorsbarn hennes nevöer och niècer och min fars systerbarn hans nevöer och niècer, och alla
äro de mina kusiner. Vidare: Min mors systrars män äro även hennes män, och min fars
bröders kvinnor äro hans kvinnor. Men min fars systrar och min mors bröder äro uteslutna
från familjegemenskapen, och deras barn äro mina kusiner. (Fr. Engels ”Ursprung der
Familie”).
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Med stigande kultur stadfästes förbudet mot könsförbindelser mellan syskon, t. o. m. mellan
långt avlägsna släktingar på mödernet; det uppstår en ny blodsfrändskapsgrupp (kallad gens,
stamsläkten), som i sin ursprungliga form bildas av en grupp köttsliga och avlägsnare (d. v. s.
som i avlägsnare grad härstamma från köttsliga) systrar jämte deras barn och deras köttsliga
och avlägsnare bröder på mödernet. De ha alla en stammoder, från vilken de kvinnliga efterkommande generationsvis härstamma. Männen tillhöra ej sina hustrurs blodsfrändskapsgrupp,
utan sina systrars. Däremot tillhöra dessa mäns barn deras moders familjegrupp, emedan härstamningen räknas efter modern. Hon är familjens överhuvud, och så uppstår ”moderrätten”,
som länge utgjorde grundvalen för familj- och arvsförhållandena.
Kvinnorna hade också i följd därav – så länge arvföljden från modern var erkänd – säte och
stämma i gensens råd. De deltogo i val av sachems (föreståndare i fredstid) och krigshövdingar samt hade att säga till om vid deras avsättning. Då Hannibal slöt sitt förbund med
gallerna mot Rom, skulle de galliska matronorna vara skiljedomare i fall av tvister mellan
bundsförvanterna. Så stort var Hannibals förtroende för deras opartiskhet.
Om lykerna, som erkände moderrätten, sade Herodotos: ”Deras seder äro dels kretiska, dels
kariska. En sed ha de likväl, varigenom de skilja sig från alla övriga folk på jorden. Fråga en
lykier vem han är, så svarar han med att omtala sitt eget namn, sin moders namn och så vidare
på den kvinnliga sidan. Ja, än mer, om en friboren kvinna äktar en slav, så äro deras barn fria
medborgare, men om en fri man, han må vara den högst uppsatte i staten, tager en utländska
eller en frilla, så gå barnen förlustiga alla medborgerliga rättigheter.”
Man talar på denna tid om matrimonium i stället för om patrimonium, om mater familias i
stället för om pater familias, och hemlandet heter ”kära modersland”.
Liksom föregående familjeformer, så vilade också stamsläkten (gensen) på egendomsgemenskap, d. v. s. på kommunistiskt produktionssätt. Kvinnan är detta familjesamfunds ledarinna: i
följd därav åtnjuter hon stort anseende såväl inom hemmet som ifråga om familje-, resp. stamangelägenheter. Hon bilägger strider och fäller domar och fullgör i egenskap av prästinna
kultens krav. Den helt vanliga förekomsten av regerande drottningar och furstinnor i antiken,
deras avgörande inflytande även under sonens regering –exempelvis i Egypten – är en följd av
moderrätten. Under denna period har mytologin antagit en övervägande kvinnlig karaktär.
Man må erinra sig Astarte, Demeter, Ceres, Latona, Isis, Frigga, Freia, Gerda o. s. v. Kvinnan
är okränkbar, modermord är den svåraste förbrytelse, som manar alla män att hämnas. Blodshämnden åligger alla stammens män gemensamt – var och en är förpliktad att hämna den av
en annan stams medlemmar mot en medlem av den egna stammen begångna orätten.
Kvinnans försvar eggar männen till den högsta tapperhet. Så yttrade sig moderrättens verkningar på alla livets områden hos de gamla, babylonierna, assyrierna, egypterna, grekerna före
herostiden, de italiska folken före Roms grundläggning, skyterna, gallerna, ibererna och
kantabrerna, germanerna o. s. v. Kvinnan intar på denna tid en ställning, som hon sedan dess
aldrig intagit. Sålunda säger Tacitus i sin Germania: ”Tyskarna tro, att det bor något heligt
och profetiskt i kvinnan. Därför akta de kvinnornas råd och lyda deras maningar.” Över
kvinnornas ställning i Egypten är Diodoros, som levde på Cesars tid, högeligen upprörd. Han
hade hört att i Egypten det var döttrarna och inte sönerna som uppehöllo dc åldrande föräldrarna. Han rycker därför föraktfullt på axlarna åt kvinnoträlarna vid Nilen, som medgav det
svaga könet rättigheter i det husliga och det offentliga livet och tillät dem friheter, som måste
förekomma en grek eller romare oerhörda.
Under detta kvinnovälde rådde i allmänhet ett jämförelsevis fredligt tillstånd. Förhållandena
voro små och trånga, levnadssättet primitivt. De enskilda stammarna söndrade sig, men
respekterade ömsesidigt varandras område. Blev en stam anfallen, voro männen förpliktade
till försvar och understöddes häri på det kraftigaste av kvinnorna.
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Enligt Herodotos deltogo kvinnorna hos skyterna i stril den. Som han påstår, måste ungmön
först ha dödat en fiende, innan hon fick lov att ingå äktenskap. I allmänhet var i urtiden den
fysiska och själsliga skillnaden mellan man och kvinna vida ringare än i vårt samhälle. Hos
nästan alla vilda och barbariska folkslag är olikheten i hjärnornas vikt och storlek mindre än
hos de civiliserade folken. Hos dessa folk stå kvinnorna inte heller männen efter i kroppskraft
och behändighet. Därför talar inte blott gamla författares vittnesbörd om de folk som hyllade
moderrätten. Därom vittna även kvinnohärarna hos aschantierna och kungen av Dahomeh i
Västafrika, vilka härar utmärka sig för tapperhet och vildhet. Även Tacitus’ omdöme om de
gamla germanernas kvinnor och Cesars uppgifter rörande iberernas och skottarnas kvinnor
bestyrka detta. Kolumbus fick utanför Santa Cruz utkämpa en drabbning med en indiansk båt,
var under kvinnorna kämpade lika tappert som männen. Denna uppfattning finna vi vidare
bekräftad hos Havelock Ellis: ”Bland andombierna vid Kongo måste, enligt H. Johnstone,
kvinnorna arbeta tungt och bära tunga bördor, men föra dock ett riktigt lyckligt liv. De äro
ofta kraftigare än männen, bättre utvecklade och skola ofta äga rentav här. liga gestalter.” Om
manynemerna vid Arruwimi i samma trakt säger Parke: ”De äro vackra varelser, särskilt äro
kvinnorna utmärkt vackra och kunna bära lika tunga bördor som männen.” I Nordamerika
sade en indianhövding till Hearne: ”Kvinnorna äro skapade till arbete, en av dem kan bära
lika tunga bördor som två män.” Schellong, som sorgfälligt undersökt papuanerna inom det
tyska skyddsområdet i Nya Guinea ur antropologisk synpunkt, fann kvinnorna kraftigare
byggda än männen. I Centralaustralien händer det väl stundom, att männen söka döda sina
kvinnor av svartsjuka, men vid sådana tillfällen inträffar det inte sällan att kvinnan tar
revansch och utan hjälp ger mannen ett duktigt kok stryk. I Kuba kämpade kvinnorna vid
männens sida och åtnjöto en stor självständighet. Hos några indiska raser samt hos Nordamerikas pueblos och patagonierna äro kvinnorna lika stora som männen, och inte heller hos
ryssarna råder ifråga om kroppslängd en så stor skillnad mellan könen som hos engelsmän
och fransmän.
Inom stammen förde kvinnorna ett strängt herravälde, och ve den man, som var alltför lat eller
drumlig för att kunna bidraga till det allmänna underhållet. Han visades på dörren, och
antingen vände han tillbaka till sin stam (gensen), i vilken man näppeligen tog vänligt emot
honom. eller han inträdde i en annan, där man visade sig fördragsammare mot honom.
Att det äktenskapliga samlivet än i dag har denna karaktär hos infödingarna i Afrikas inre,
erfor till sin stora överraskning Livingstone, såsom han berättar från sina resor i södra Afrika.
Vid Sambesi påträffade han Balonda, en vacker och kraftfull, åkerbruksidkande negerstam,
hos vilken han fann portugisernas av honom förut betvivlade uppgifter, att kvinnorna åtnjuta
en företrädesställning, bekräftade. De sitta i rådet; en ung man, som gifter sig, måste lämna
sin by, och övergå till hustruns, därvid han förbinder sig att förse sin hustrus mor med bränsle
i hela hennes liv, men om det blir skilsmässa, så förbliva barnen moderns egendom. Däremot
måste hustrun sörja för mannens underhåll. Fastän det emellanåt uppstår små stridigheter
mellan män och hustrur, fann Livingstone, att männen ej förtörnades däröver; däremot såg
han, att män, som förolämpat sina fruar, straffades på ett mycket kännbart sätt, de sattes
nämligen på svältkur. Mannen, berättar han, kommer hem för att äta, men den ena hustrun
skickar honom till den andra och ingenstädes får han någonting. Trött och hungrig klättrar han
i byns folktätaste del upp i ett träd och förkunnar med jämrande stämma: ”Hör! hör! jag
tänkte, jag hade äktat kvinnor, men de äro häxor! Jag är ungkarl, jag har inte en enda hustru.
Är det riktigt mot en herre som mig!”
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Andra kapitlet. Kamp mellan moderrätten och faderrätten
1. Faderrättens uppkomst
I och med den tilltagande folkökningen uppstår en rad systergenser, som i sin tur ge upphov åt
dottergenser. Gentemot dessa bildar modergemsen en fratri. Flera fratrier utgöra en stam.
Denna sociala organisation är så fast, att den ännu utgjorde grundvalen för militärorganisationen i de gamla staterna, då redan den gamla gensförfattningen fallit i spillror. Stammen
delar sönder sig i flera stammar, som alla ha samma författning, och i vilka var för sig man
kan återfinna de gamla genserna. Men genom att gensförfattningen förbjuder äktenskap
mellan syskon och släktingar på moderns sida in i sista led undergräver den sig själv. På
grund av de genom den sociala och samhällsekonomiska utvecklingen allt mer invecklade
förhållandena de olika genserna emellan blir äktenskapsförbudet på längden ohållbart. Det
störtar samman eller spränges. Så länge produktionen av livsmedel ännu stod på de lägsta
stadierna och endast tillfredsställde ytterst enkla anspråk, var mannens och kvinnans
verksamhet väsentligen densamma. I och med den tilltagande arbetsfördelningen inträder
emellertid inte blott en skillnad i arbetet, utan yrkena uppkomma också. Fiskafänge, jakt,
boskapsskötsel och åkerbruk kräver speciella kunskaper, och i än högre grad frambringandet
av verktyg och kärl, som företrädesvis blevo männens egendom. Mannen, som stod i
förgrunden i denna utveckling, blev den egentliga herren över och ägaren av dessa
rikedomskällor.
Emellertid uppstodo i och med den tilltagande folkökningen samt begäret efter större betesplatser och åkerjord ej endast tvister och strider om ägandet av den bästa jorden, utan samtidigt yppade sig behovet av större antal arbetskrafter. Ju talrikare dessa krafter voro, dess
större rikedom på produkter och hjordar. Detta förde till kvinnorov och till att göra de
besegrade, vilka förr alltid dödades, till slavar. Därmed infördes två element i den gamla
gensförfattningen, som icke i längden passade in i densamma.
Härtill kom, att genom arbetsfördelningen uppstår ur det växande behovet av verktyg, husgerådssaker, vapen m. m. hantverket, som lössliter sig från jordbruket. Det uppstår en särskild
befolkning av hantverkare, med helt andra intressen såväl beträffande egendomsförhållandena
som angående arv av denna egendom.
Så länge härstamningen från den kvinnliga linjen var bestämmande, ärvde genssläktingarna
sina döda genskamrater på moderns sida. Förmögenheten stannade inom stamsläkten
(gensen). I detta nya tillstånd, där fadern, ägaren av hjordar och slavar, av vapen och förråd,
hade blivit hantverkare eller handelsidkare, ärvdes hans egendom, så länge han ännu räknades
till moderns stam, icke av hans barn, utan av hans bröder och systrar samt av systrarnas barn
och efterkommande. Hans egna barn stodo arvlösa. Behovet att ändra detta förhållande var
naturligtvis stort, och det blev ändrat.. I stället för gruppäktenskapet uppstod parningsfamiljen. En man lever med en kvinna och de barn, som bli följden av denna förbindelse, äro
deras egna barn. Dessa parningsfamiljer blevo allt allmännare, ju mera äktenskapsförbuden
enligt gensförfattningen försvårade äktenskaps ingående och ju lämpligare de ekonomiska
grunderna visade sig för familjelivets nya form. Stånd och yrke blev avgörande för nödvändigheten att välja boningsplats. Ur den nu uppstående varuproduktionen uppstod handeln med
grannfolk och främmande folk, vilket framtvang penningsystemet. Det var mannen som ledde
och behärskade denna utveckling. De gamla förhållandena, som vilade på kommunistisk hushållning, stämde ej överens med personlig egendom. Handeln, som nu uppstod, med grannar
och främmande folk, leddes av mannen; hans privatintressen hade således icke längre några
väsentliga beröringspunkter med den gamla gensorganisationen, vars intressen t. o. m. ofta
voro motsatta hans. Slutligen återstod för gensen föga mer än handhavandet av de religiösa
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funktionerna. Det var ute med gensens ekonomiska betydelse, och gensförfattningens
fullständiga upplösning var blott en tidsfråga. Dess betydelse sjönk därför ständigt.
Med detta lösslitande från de gamla förhållandena minskades hastigt kvinnans inflytande och
ställning. Moderrätten försvann; faderrätten trädde i dess ställe. Mannen, som satt i besittning
av enskild egendom, hade intresse av att kunna anse sina barn som legitima och göra dem till
sina arvingar, för den skull påtvingade han hustrun förbudet att hava förbindelse med andra
män.
Själv tog han sig däremot rätten att jämte sin egentliga hustru eller sina hustrur hava så många
älskarinnor, som hans tillgångar tilläto. Och dessa senares barn behandlades såsom ”äkta”.
Tvenne talande bevis härför finna vi i bibeln. I 1 Mosebok, kap. 16, vers 1 och 2 heter det:
”Sara, Abrahams hustru, födde honom intet. Men hon hade en egyptisk tjänstekvinna, som hette
Hagar. Och hon sade till Abraham: Si, herren haver igenlyckt mig, att jag icke kan få barn. Käre,
lägg dig när min tjänstekvinna, att jag dock till äventyrs måtte uppbyggd varda av henne. Abraham
hörde Saras röst.”

Det andra märkliga exemplet står i 1 Mose bok, kap. 30, och lyder:
”Då Rachel såg, att hon födde Jakob intet, avundades hon sin syster och sade till Jakob: Skaffa mig
ock barn, eljest dör jag. Jakob vart ganska vred på Rachel och sade: Icke är jag Gud, som dig
förmenar min livs frukt. Men hon sade: Si, där är min tjänstepiga Bilha; lägg dig när henne, att hon
må föda i mitt sköte, och jag varder dock uppbyggd genom henne. Och hon gav honom alltså sin
tjänstepiga Bilha till hustru, och Jakob lade sig hos henne.”

Följaktligen hade Jakob icke blott två systrar, Labans döttrar, samtidigt till hustru, båda gåvo
honom också sina tjänarinnor, något som ansågs fullständigt ”sedligt” enligt den tidens bruk.
De båda huvudfruarna hade han som bekant köpt, i det han för en var av dem tjänade hos
deras fader Laban i sju år. Vid den tiden var kvinnoköp allmän sed hos judarna, men tillika
bedrevo de omfångsrika kvinnorov hos de folk, som de besegrat. Så rövade exempelvis
benjaminiterna Silos döttrar. Den fångna kvinnan blev slavinna, frilla. Dock kunde hon upphöjas till legitim hustru, så snart hon fyllt följande föreskrifter: Hon måste låta klippa hår och
naglar. Den klänning hon haft vid tillfångatagandet måste hon lägga av och utbyta mot en
annan, som lämnades henne. Därpå skulle hon en månad begråta far och mor. Hon skulle
därigenom dö bort för sitt folk och bli det främmande, sedan kunde hon stiga i äkta säng. Det
största kvinnoantalet hade som bekant kung Salomo, vilken enligt 1 Kon. II ägde ej mindre än
700 hustrur och 300 frillor.
Då faderrätten, d. v. s. den manliga härstamningen, blev gällande i den judiska gensorganisationen, så uteslötos döttrarna från arv. Sedermera ändrades detta, åtminstone i den händelse att
fadern icke efterlämnade någon son. Det framgår av 4 Mosebok 27:2-8, där det berättas, att,
då Zelaphehad dog utan söner, och döttrarna bittert beklagade sig över att de uteslötos från
arvet efter fadern, vilket skulle återfalla till Josefs stam, så bestämde Moses, att döttrarna
skulle ärva i detta fall. Men, då dessa enligt det gamla bruket tänkte gifta sig i en annan stam,
så besvärade sig Josefs stam, enär den därigenom gick alldeles förlustig arvet. Varpå Moses
(kap. 36) avgjorde, att arvtagerskorna visserligen hade fritt val, men att de voro förpliktade att
gifta sig inom sina fäders stam. För egendomens skull alltså överändakastades den gamla
ordningen för äktenskaps ingående. För övrigt var redan under Gamla testamentets tid – alltså
i historisk tid – faderrätten förhärskande hos judarna, och klan- och stamorganisationen vilade
liksom hos romarna på manlig arvsföljd. Döttrarna voro således uteslutna från arvsrätt. Detta
ser man redan i 1 Mos. 31:14-15, där Labans döttrar Rakel och Lea klaga:
”Vi hava ju icke längre någon del eller arv i vår faders hus. Han har hållit oss som främlingar, ty
han har sålt oss och förtärt vår lön.”
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Hos judarna som hos alla övriga folk, där arvsföljden övergick från den kvinnliga linjen till
den manliga, hade kvinnan en alldeles rättslös ställning. Äktenskapet var grundat på köp.
Kvinnan var tvungen att iaktta den strängaste kyskhet, varemot mannen ej var bunden av
något dylikt bud. Dessutom hade han rätt att äga flera kvinnor. Trodde sig mannen under
brudnatten ha upptäckt, att hans hustru redan före äktenskapets ingående förlorat sin jungfrudom, så hade han inte blott rätt att förkasta henne: hon skulle också stenas. Samma straff
drabbade en äktenskapsbryterska, men en äktenskapsbrytare endast ifall han begått hor med
en judinna. Enligt 5 Mos. 24:1-4 hade mannen även rätt att omedelbart efter bröllopet förkasta
sin hustru, om hon inte fann nåd inför hans ögon, och detta t. o. m. ifall det blott berodde på
olust. Han skulle i så fall skriva henne skiljobrev, räcka henne handen och utsläppa henne ur
sitt hus. Ett ytterligare bevis på kvinnans låga ställning hos judarna utgör den omständigheten,
att än i dag i synagogorna finns en avskild plats för kvinnorna. De upptagas inte heller i
bönen. Enligt gammaljudisk uppfattning tillhör kvinnan inte församlingen. Hon är i politiskt
och religiöst hänseende en quantité négligeable. Om tio män äro sandade, ha de rätt att fira
gudstjänst. Kvinnor ha aldrig denna rätt, hur talrikt samlade de än måtte vara.
Likaså stadgade Solon i Aten, att en änka måste äkta sin närmaste manliga släkting, även om
båda tillhörde samma gens och ett dylikt äktenskap var förbjudet enligt äldre rätt. Solon
stadgade ock, att en man ej som hittills behövde lämna sin egendom i arv till sin gens, ifall
han dog barnlös, utan att han i sitt testamente till arvinge kunde insätta vem honom lyste. Som
vi se, behärskar människan inte egendomen, utan egendomen behärskar henne och gör sig till
hennes herre.
Med privategendomens herravälde beseglades kvinnans underkuvande under mannen.
Kvinnan blev behandlad med ringaktning, ja med förakt.
Moderrätten var liktydig med kommunism, allas likhet; faderrättens uppkomst betecknar
privategendomens herravälde samt kvinnans undertryckande och slaveri. Detta insåg även
den konservative Aristofanes, som i sitt lustspel ”Lysistrata” låter kvinnorna införa
kommunismen, när de kommit till makten i staten. För att misskreditera kvinnorna karrikerar
han kommunismen på det grundligaste.
Huruledes denna förändring i detalj försiggått, torde vara omöjligt att uppvisa. Icke heller har
denna första stora revolution i mänsklighetens barndom framträtt samtidigt hos de gamla
kulturfolken eller ens utvecklat sig på samma vis. Bland Greklands folk var det atenarna, hos
vilka den nya tingens ordning först erhöll gällande kraft. Friedrich Engels menar, att denna
stora omgestaltning försiggick helt och hållet fredligt och att, sedan alla förutsättningar för
den nya rätten förefunnos, behövdes det blott en enkel omröstning inom släkten för att sätta
faderrätten i moderrättens ställe. Bachofen håller tvärtemot, stödd på de gamla författarna, för
troligt, att kvinnorna gjorde häftigt motstånd emot denna sociala ombildning. Han finner bevis
för den kamp och det motstånd, varmed kvinnorna mött denna nya ordning, särskilt i de sagor
om amasonriken, som existera i Asiens och Orientens historia och även uppdykt i Sydamerika
och Kina.
I och med mannens herravälde uteslötos kvinnorna från rådsförsamlingen och från varje
ledande inflytande. Mannen tvingar henne till äktenskaplig trohet, som han dock icke
erkänner för sin egen del; är hon otrogen, begår hon det grövsta bedrägeri, som kan ske emot
en man; hon för in i hans hus främmande arvingar till hans egendom, vadan också hos alla de
gamla folkslagen äktenskapsbrott från hustruns sida straffades med döden eller slaveri.

2. Moderrättens framtoningar i grekiska myter och dramer
Om kvinnorna sålunda förlorat sin forna ledande ställning, så behärskades sinnena dock ännu
i århundraden av de med de gamla sederna förknippade kultceremonierna, fast folken så
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småningom kommit att glömma deras verkliga innebörd. Först i vår tid har man börjat söka
utforska förklaringen till dessa gamla ceremonier. I Grekland kvarstod sålunda den seden, att
kvinnorna anropade endast gudinnor om hjälp och råd. Även den årliga tesmoforfesten
härstammar från tider, då moderrätten varit rådande. Ännu långt senare firade de grekiska
kvinnorna denna femdagarsfest till Demeters ära, vilken ej fick bevistas av någon man.
Samma förhållande gällde i Rom vid Ceresfesten. Demeter och Ceres voro fruktbarhetens
gudinnor. Även i Tyskland ägde till långt in i den kristna medeltiden liknande fester rum till
Friggas ära. Hon var fruktbarhetens gudinna hos de gamla germanerna, och även här voro
männen uteslutna från fester.
I Aten, varest moderrätten tidigast och synbarligen under häftigt motstånd från kvinnornas
sida fick vika för faderrätten, erhåller denna tragiska förvandling ett gripande uttryck i
Eschylus’ ”Evmeniderna”. Handlingen är följande: Agamemnon, konung i Mykene och
Klytaimnestras gemål, offrar vid sitt tåg till Troja på oraklets befallning sin dotter Ifigenia.
Modern uppröres över offrandet av hennes barn, som enligt moderrätten inte tillhör mannen,
och tager under Agamemnons frånvaro Aigistos till man. Därigenom begår hon inget enligt
gammal rätt anstötligt. Då Agamemnon efter många års frånvaro återvänder till Mykene,
mördas han på Klytaimnestras tillskyndan av Aigistos. Orestes, Agamemnons son med
Klytaimnestra, hämnas nu på ingivelse från Apollon och Atene mordet på fadern genom att
döda sin mor och Aigistos. Erinnyerna (hämndens gudinnor) förfölja Orestes på grund av
modermordet, – de representera den gamla rätten. Orestes försvaras av Apollon och Atene –
den sistnämnda har enligt myten ingen mode r, ty hon framkom harneskprydd ur huvudet på
Zevs –, ty de representera den nya faderrätten. Avgörandet överlåtes åt areopagen, inför
vilken följande dialog börjar, vari de båda inbördes motsatta åsikterna komma till uttryck:
Erinnys: Dig siarguden (Apollon) alltså lett till modermord?
Orestes: Tills denna stund ej klandrar jag den skickelsen.
Erinnys: När domen dig förkrossar, annat blir ditt tal.
Orestes: Jag vet min fader mig ur graven skickar hjälp.
Erinnys: Ja, lita du på döda, du som modren slog.
Orestes: Tvefaldig blodskuld hade hon ådragit sig.
Erinnys: Vi så? Förklara det för dina domare!
Orestes: Sin make och min fader mördat hade hon.
Erinnys: Du lever dock; men genom dråpet hon blev fri.
Orestes: Men då hon levde, varför undgick hon din hämnd?
Erinnys: Ej blodsförvant hon var med den hon dödade.
Orestes: Men med min moder är väl jag en blodsförvant?
Erinnys: Hur annars har hon i sitt sköte, mördare, dig närt? Förnekar du din egen moders blod?

Erinnyerna tillerkänna alltså inte fadern och mannen någon som helst rätt, för dem existerar
moderrätten. Att Klytaimnestra lät döda sin make förefaller dem likgiltigt, ty han var en
utlänning. Däremot fordra de modermördarens bestraffning, ty Orestes begick genom mordet
på sin moder det svåraste brott som kunde begås under den gamla gentilförfattningen.
Apollon däremot står på den rakt motsatta ståndpunkten. Han har på Zevs’ uppdrag förmått
Orestes att mörda sin egen mor för att hämnas mordet på fadern. Och Apollon försvarar inför
domarna hans handling i följande ord:
Det vill jag också säga: märk, hur sant mitt ord!
Ej giver modren dem, som nämnas hennes barn,
ursprung och liv, det späda fostret när hon blott.
Nej, livet skänker avlarn, panten gömmer hon
i trogen vård, så framt en gud ej den förgör.
Att sant är detta, ett bevis jag nämna vill.
Man kan bli fader utan kvinna: därpå står
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en dotter av Olympiern Zevs som vittne här.
Ej hon i moderskötets mörker vuxen vart,
dess like en gudinna aldrig föder dock.

Enligt Apollon ger alltså avlelsen fadern den främsta rätten, varemot, enligt dittills gällande
åskådningssätt, modern, som ger livet åt barnet och skänker det sitt blod, är barnets ägare med
ensamrätt och hennes barns fader för henne förblir en främling. Därför svara erinnyerna på
Apollons åsikt:
De gamla Makter har du förolämpat förr ...
Nu du, en yngling, trampar mig, den åldriga.

Domarna göra sig färdiga till doms. Halva antalet håller på den gamla, halva på den nya
rätten, så att det hotar bli lika många röster på båda sidor. Då griper Atene omröstningsstenen
från altaret, lägger den i urnan och säger:
Mig tillhör det att sluta detta domarvärv,
och jag min sten vill för Orestes lägga in.
Ty ingen moder gives det som mig har fött.
Av all min själ mankönet älskar jag, fastän
jag äktenskap försmår och tillhör fadren mest.
En hustrus dråp jag mindre straffvärt aktar då,
när hon sin make mördat, husets väktare.
Orestes vinner ock vid lika röstantal.
(Eschyluscitaten efter V. H. Palmblad.)

En annan saga framställer moderrättens undergång i Aten på följande sätt: ”Under Kekrops’
regering skedde ett dubbelt underverk. Ett olivträd spirade nämligen fram ur marken,
samtidigt med att vatten på ett annat ställe sprang fram ur jorden. Den förskräckte konungen
sände en beskickning till Delfi för att fråga oraklet om meningen med dessa händelser. Svaret
lydde: Olivträdet betyder Minerva, vattnet Neptunus, och nu kom det an på inbyggarnas skön,
efter vilkendera gudomen de ville uppkalla sin stad. Kekrops inkallade en folkförsamling, där
både män och kvinnor ägde rösträtt. Männen röstade för Neptunus, kvinnorna för Minerva,
och då kvinnorna hade en röst mer,, segrade denna senare. Däröver förbittrades Neptunus och
lät havet översvämma atenarnas utmarker. För att blidka gudarnas vrede pålade nu atenarna
sina kvinnor ett tredubbelt straff: de skulle förlora sin rösträtt, barnen skulle inte längre bära
moderns namn, och de själva skulle inte längre kallas för atenskor.”
Så segrade den nya rätten. Det äktenskap, som gjorde fadern till familjens överhuvud,
faderrätten, besegrade moderrätten.

3. Äkta makan och hetären i Aten
Övergången från moderrätt till faderrätt föregick överallt på samma sätt som i Aten, så snart
en liknande kulturutveckling som där blivit uppnådd. Kvinnan tränges undan till hemmet, hon
isoleras och får sig anvisat särskilda rum – gynaikonitis –, i vilka hon lever. Henne själv
utestänger man från umgänget med de män som besöka huset. Det var huvudändamålet med
isoleringen.
Denna sedernas omvandling har lämnat spår efter sig redan i odysséen. Sålunda tillrättavisar
Telemakos sin moder Penelope, emedan hon vistas i samma rum som friarna, och befaller
henne:
Men vänd nu om till ditt hem och sköt dina husliga sysslor
spindel och vävstol se till och egga själv dina pigor
till att gå flitigt till verks, ty talet det tillkommer männen
och framför andra mig, ty jag är herre i huset.
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Denna uppfattning var redan på nämnda tid allmän i Grekland. Än mer, kvinnan står under sin
närmaste manliga släktings herravälde, även om hon är änka. Hon har inte en gång längre rätt
att själv välja sig en make. Trötta på den sluga Penelopes långa dröjsmål vända sig friarna
genom Antinoos till Telemakos och begära:
Se, nu mana vi dig, vi friare, att du må veta
själv denna sak och att var akaier må veta det även:
Sänd ifrån hemmet din mor och bjud att hon tager till make
den som hon önskar och den vilken fadern väljer åt henne.

Med kvinnans frihet är det slut. Utanför hemmet får hon ej visa sig annat än beslöjad, på det
hon icke må uppväcka en annan mans åtrå. I Orienten, där till följd av klimatet de sinnliga
begären äro starkast, nådde denna avspärrningsmetod sin höjd. Den nya ordningen i Aten är
betecknande. Hustrun delar visserligen mannens bädd, men icke hans bord; hon tilltalar
honom ej med hans namn, utan: ”herre”. Hon är hans tjänstekvinna. Offentligt fick hon icke
visa sig, på gatan gick hon städse beslöjad och högst enkelt klädd. Begick hon äktenskapsbrott, skulle hon enligt Solons lag plikta med sitt liv eller sin frihet. Mannen kunde sälja
henne såsom slavinna.
Den grekiska hustruns ställning i denna tid kommer plastiskt till uttryck i Euripides’ sorgespel
”Medea”. Hon klagar:
”Bland varelser, som undfått liv och tankekraft,
Är likväl kvinnan ibland alla värst betryckt.
Hon med sin hemgifts rika skatter måste ju
Sin make köpa; får med honom då sitt livs
Behärskare; det värsta av allt ont som fins!
Och därtill denna ovisshet, om han är god,
Om elak! – Icke anstår oss ombytlighet
Som kvinnor; vi ej kunna lämna den vi valt.
Förd till ett land med andra seder, annan lag,
Hur skall hon gissa till – då ingen henne lärt –
Hur hennes makes sätt och väsen månde vara?
Beskäres oss, mångprövade, en sådan man
Som bär endräktigt, ej ovilligt, samma ok,
Hur skönt är livet! Annars hellre dödens kval!
Om mannen plågas utav hemlig sorg, han kan
Så lätt gå ut och stilla sin förtrytelse
I lag med vänner eller med jämnåriga.
Vi måste vända blicken mot vår egen själ.
Man säger, att en levnad utan faror vi
I hemmet föra; men de åter gå i strid.
Hur falskt man dömer! Hellre ibland sköldarna
Jag stod trenne gånger, än blev moder en.” –

Helt annorlunda hade männen det.
Pålade mannen hustrun sträng återhållsamhet vis å vis andra män, så var han ingalunda böjd
för att pålägga sig själv samma återhållsamhet gentemot andra kvinnor. Så uppkom hetäryrket. Kvinnor, som utmärkte sig för skönhet och intelligens, föredrogo ett fritt liv i intimaste
umgänge med männen framför äktenskapets slaveri. Däri fann man intet osedligt eller oanständigt. Namnen på dessa hetärer, vilka stodo i intimt förhållande till Greklands förnämsta
män och som deltogo i deras lärda sammankomster såväl som i deras festliga dryckeslag, hava
levat ända till våra dagar, under det man förgäves frågar efter namnet på någon av de lagliga
hustrurna. Så var den sköna Aspasia den berömda Perikles’ intima väninna, som han sedan
gjorde till sin hustru. Namnet på hetåren Fryne blev längre fram ett appellativ för de kvinnor,

23
som sälja sin gunst för pengar. Fryne stod i intimt förhållande till Hyperides, och hon stod
modell åt Praxiteles, en av Greklands förnämsta bildhuggare, för hans Afrodite. Danae var
Epikuros’ älskarinna, Archaianassa var Platos. Andra berömda hetärer voro Lais från Korint,
Gnatanea o. s. v. Det finns ingen berömd grek, som icke stod i förbindelse med någon hetär.
Det hörde till deras levnadssätt. Demostenes, den store vältalaren, definierade i ett av sina tal
de atenska männens könsliv sålunda:
”Vi gifta oss för att i äktenskapet få legitima barn och inomhus äga en trogen vakterska; vi hålla
frillor till vårt betjänande och vår dagliga vård samt hetärer för kärlekens njutningar.”

Hustrun var endast en barnalstringsapparat, en trogen hund, som vaktade huset. Husets herre
levde som han behagade. Ofta är det så än i dag.
För att kunna tillfredsställa efterfrågan efter fala kvinnor särskilt bland de yngre männen
uppkom den under moderrättens välde (matriarkatet) okända prostitutionen. Prostitutionen,
som skiljer sig från ”den fria kärleken” därigenom, att kvinnan giver sin kropp för betalning –
likgiltigt om åt en enda man eller åt flera män – uppstår först, då kvinnan gör sina behags
försäljande till yrke. Det var Solon, vilken i Aten lade grundvalen för den nya rätten och firas
som grundläggare av det nya rättsliga tillståndet, vilken inrättade de offentliga glädjehusen
deikterion (stadsbordeller). Där var priset lika för alla kunder. Enligt Filemon uppgick det till
en obol, ungefär 23 öre i vårt mynt. Deikterion var, liksom templen hos greker och romare
och de kristna kyrkorna under medeltiden, okränkbart. Det stod under statsmaktens skydd.
Ända till ungefär hundrafemtio år f. Kr. var också templet i Jerusalem vanligen samlingsplatsen för glädjeflickorna. För den välgärning, som Solon därigenom visat de atenska
männen, blev han av en samtida sålunda besjungen.
”Pris vare dig, Solon! Ty du köpte offentliga kvinnor för stadens välfärd och för sedernas bästa i en
stad, som är uppfylld av kraftiga, unga män, vilka utan din visa inrättning skulle överlämnat sig åt
störande förföljelser mot de högre klassernas kvinnor.”

Vi skola längre fram se, att man i våra dagar på samma grunder rättfärdigar den reglementerade prostitutionens nödvändighet. – Sålunda erkändes lagligen såsom en naturlig rättighet för
männen, vad som för kvinnorna gällde som föraktligt och som ett svårt brott. Som bekant
finnas än i dag icke så få män, som föredraga en skön synderskas sällskap framför. att sällskapa med sin hustru, och dessa män höra dta till ”samhällets stödjepelare” och äro ”väktare
av äktenskapets och familjens helgd”. De grekiska kvinnorna tyckas visserligen ofta ha
hämnats på sina män för det förtryck varför de utsattes. Om prostitutionen är det monogama
äktenskapets komplement å ena sidan, så äro kvinnornas äktenskapsbrott och männens hanrejskap dess komplement å den andra. Euripides gäller för att vara kvinnofientlig, emedan han i
sina dramer med förkärlek gör kvinnorna till föremål för sina angrepp. Vilka förebråelser han
riktade mot dem framgår av ett angreppstal, som en grekisk kvinna riktar mot Euripides i
Aristofanes’ ”Tesmoforfesten”. Hon säger:
Med vad förtal och smuts besudlar han oss ej?
Var var hans tunga stum om oss/ Kort sagt:
Varhelst det finnes kor och dram och skådpublik
där få vi heta lömska, lystna efter män,
fallna för dryck och prat – vi äro männens kors.
Så snart som så vår man från dramet vänder hem, *
så ser han misstänksamt på oss och blickar kring
och tror att älskarn döljs i något gömt försåt.
Vi få ej göra det, som förr oss unnat var.
Så dumma griller får vår man i huvudet
*

De grekiska kvinnorna ägde ej tillträde till teatern.
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att, flätar frun en krans, så tror han henne kär,
och, tappar hon ett ting i hemmet bråda stök,
så frågar mannen strax: ”Vem gäller detta slarv?”
Jo, vännen från Korint, det, menar han, är klart.

Det är klart att denna vältaliga grekiska kvinna på detta sätt blott tjänar sitt köns anklagare.
Men svårligen hade Euripides kunnat framkomma med dessa anklagelser och vinna tilltro
därför bland männen, om dessa inte väl vetat, att de voro berättigade. Av slutorden i
anklagelsetalet att döma fanns i Grekland inte den seden, som förr fanns i Tyskland och
många andra länder, att husets herre ställde sin egen hustru eller dotter till gästens förfogande
under natten. Sålunda talar Murner om denna sedvänja, som ännu i femtonde århundradet
ägde gällande kraft i Holland, i följande ordalag:
”Es ist in dem Niderlandt der Bruch, so der wyrt ein lieben gast hat, dez er yhm syn Frow zulegt uff
guten glauben.” ( ”Det är i Nederländerna sed, att den värd som har en kär gäst på god tro lägger
sin fru till honom.”)

De tilltagande klasstriderna i de grekiska staterna och det sorgliga tillståndet i många av dessa
små samhällen föranledde Plato att anställa undersökningar över den bästa författning och
inrättning av staten. I hans ”Staten”, där han uppställer sitt statsideal, fordrar han full jämlikhet för kvinnorna inom den första medborgareklassen, väktarna. De skulle liksom männen
delta i vapenövningarna och fylla alla plikter så som dessa, blott att de ”på grund av könets
svaghet” skulle uträtta de lättare göromålen. Han påstår att de naturliga anlagen äro lika
fördelade på båda könen, blott att kvinnan i allt är svagare än mannen. Vidare borde
kvinnorna vara gemensamma för männen, likaså barnen, så att varken någon fader kände sitt
barn eller något barn sin fader.
Aristoteles har en borgerlig tankegång. Enligt hans ”Politea” skall kvinnan ha full frihet vid
val av make. Hon skall dock vara honom underordnad, men äga rätt ”att ge goda råd”.
Tukydides uttalar en åsikt, som alla kälkborgare skänka sitt bifall. Han säger, att den kvinna
förtjänar högsta pris, om vilken man utomhus varken hör gott eller ont.
Med sådana åsikter måste aktningen för kvinnan sjunka alltmer. Fruktan för överbefolkning
ledde till att undvika det intima umgänget med henne. Man började i stället tillfredsställa
könsdriften på onaturligt sätt. De grekiska staterna voro små städer med ringa lantegendom,
vilken inte kunde försörja mer än ett visst givet befolkningstal. Denna fruktan för överbefolkning ingav Aristoteles att anbefalla männen att avhålla sig från sina kvinnor och i stället idka
gossekärlek (pederasti). Redan före honom hade Sokrates prisat gossekärlek som ett tecken på
högre bildning. Slutligen hängåvo sig de mest betydande män i Grekland åt denna onaturliga
lidelse. Aktningen för kvinnan sjönk till en ytterst låg nivå. Det fanns hus med manliga
prostituerade lika väl som med kvinnliga. Det var i en dylik samhällsatmosfär som Tukydides
kunde uttala, att kvinnan var sämre än den stormpiskade havsvågen, än eldens glöd och det
vilda bergvattnets störtflod. ”Om det finns en gud som uppfunnit kvinnan, så må han veta, var
han än befinner sig, att han är den osälla upphovsmannen till det största onda som finns.”
Om männen i Grekland hängåvo sig åt gosskärlek, så förföllo kvinnorna till den motsatta
ytterligheten, till kärleken för medlemmar av sitt eget kön. Detta var särskilt fallet med de
kvinnliga invånarna på ön Lesbos, och därför kallades och kallas ännu denna förvillelse
lesbisk kärlek. Den är nämligen inte utdöd, utan kvarlever bland oss. Som huvudrepresentant
för detta slags kärlek gällde den berömda skaldinnan Sapfo, ”den lesbiska näktergalen”, som
levde omkring 600 år f. Kr. Hennes lidelse tar sig glödande uttryck i hennes ode till Afrodite,
vilken hon bönfaller:
Allbehärskerska, du som tronar på blommor,
o gudadotter, skumfödd, arglistsinnande,

25
hör mig ropa,
låt i jämmer och bittert kval, gudinna,
ej mig gå under!

Och om än lidelsefullare sinnlighet vittnar hennes ode till den sköna Attis.
Medan faderrätten redan härskade i Aten och det övriga Grekland, befann sig Atens rival om
makten, Sparta, ännu under moderrätten, ett tillstånd, som var fullständigt främmande för de
flesta greker. Traditionen berättar:
En dag tillfrågades en spartan av en annan grek om vad straff som i Sparta drabbade äktenskapsbrytaren. Därpå svarade denne: ”Främling, hos oss finns det inga äktenskapsbrytare.” Den
främmande: ”Men om en sådan likväl fanns?” – ”Då måste han”, hånade spartanen, ”till straff
skänka en oxe så stor, att den med huvudet når över Taygetos och kan dricka ur Eurotas”. På den
främmandes förvånade fråga, hur en oxe kunde vara så stor, genmälte spartanen skrattande: ”Hur är
det möjligt att en äktenskapsbrytare kunde finnas i Sparta?”

Däremot tog sig den spartanska kvinnans självmedvetande uttryck i det stolta svar, som
Leonidas’ hustru gav en främmande kvinna, då denna sade till henne: ”Ni lakedaimonska
kvinnor äro de enda kvinnor, som härska över edra män.’-’ Hennes svar lydde: ”Vi äro också
de enda kvinnor, som bringa män till världen.”
Kvinnans fria ställning under moderrätten befordrade hennes skönhet, höjde hennes självkänsla, värdighet och självständighet. Alla gamla skriftställares omdömen gå i den riktningen,
att dessa egenskaper voro högt utvecklade, hos dem under moderrättens tid. Det senare
inträdande ofria tillståndet framkallade nödvändigtvis en skadlig inverkan. Förändringen
kommer t. o. m. till synes i de skilda klädedräkterna under de båda perioderna. Den doriska
kvinnans klädedräkt hängde löst och lätt på axeln, den lämnade armarna och smalbenen bara.
Det är denna dräkt Diana bär, som i våra museer finnes framställd fri och djärv. Däremot
höljde den ioniska dräkten kroppen och hindrade rörelserna. Kvinnans sätt att kläda sig är i
vida högre grad än man vanligen antar ett tecken på hennes avhängighet och en orsak till
hennes hjälplöshet. Kvinnans sätt att kläda sig gör henne ännu i dag ovig och påtvingar henne
en känsla av svaghet, och detta kommer slutligen till synes även i hennes hållning och hennes
karaktär. Spartanernas sedvänja att låta flickorna ända till den manbara åldern gå omkring
nakna – något som möjliggjordes av landets milda klimat – bidrog enligt en gammal författares mening väsentligen till att bibringa dem smak för enkelhet och noggrant iakttagande
av den utvärtes anständigheten. Det innebar inget enligt dåtidens föreställningssätt oblygt eller
liderligt. Flickorna deltogo också likaväl som gossarna i alla kroppsövningar. Så uppdrogs ett
kraftigt, självmedvetet släkte, ett släkte som – detta bevisar svaret från Leonidas’ hustru till
den främmande kvinnan – väl kände till sitt eget värde.

4. Kvarlevor av moderrätten i olika folks seder
I intimt sammanhang med den försvunna moderrätten stodo vissa bruk, vilka moderna skriftställare, fullkomligt misskännande deras innebörd, beteckna som ”prostitution”. Sålunda var
det i Babylon en religiös plikt för jungfrun i manbarhetsåldern att gå till Mylittas tempel en
gång för att offra sin jungfrudom genom att prisge sig åt en man. Liknande ting skedde i
Serapeion i Memfis, till gudinnan Anaitis’ ära i Armenien, till Astartes eller Afrodites ära på
Cypern, i Tyrus och i Sidon. De egyptiska Isisfesterna stodo också i dylika sedvänjors tjänst.
Detta jungfrudomens offer skulle försona gudinnan med att den offrande kvinnan sedermera
inom äktenskapet hängav sig blott åt en enda man.
”Ty det är inte för att vissna i armarna på en enda man, som kvinnan av naturen utrustats med alla
behag den förfogar över. Materiens lag förkastar alla inskränkningar, hatar alla fjättrar och
betraktar all slags exklusivitet som en synd mot dess gudom.” (Bachofen, ”Das Mutterrecht”.)
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Gudinnans framtida välvilja måste köpas genom detta jungfrudomens offrande åt en främling.
– Det stämde också överens med den gamla uppfattningen, när de libyska flickorna förvärvade sig sin hemgift genom att sälja sin gunst. Enligt moderrätten voro de innan giftermålet i känsligt hänseende fria, och männen funno så litet anstötligt i denna förvärvskälla, att
de till hustru föredrogo den kvinna, som blivit mest eftersträvad. Det var likadant hos trakerna
på Herodotos’ tid:
De bevaka ej sina jungfrur, utan lämna dem full frihet till könsligt umgänge med vem de önska.
Hustrurna däremot bevakas strängt. De köpa dem av deras föräldrar för stora ägodelar.

Berömda voro hierodulerna i Afrodites tempel i Korint, där mer än tusen flickor funnos
samlade, vilka utgjorde en huvudlockelse för de grekiska männen. Och om den egyptiske
konung Keops’ dotter berättar sagan, att hon lät bygga en pyramid för vad hon förvärvat på att
sälja sin kropp.
Liknande förhållanden råda ännu i dag på Mariannerna, Filippinerna och de polynesiska
öarna, vidare enligt Waitz hos en del afrikanska folkstammar. En annan sed, som ännu för ej
så länge sedan rådde på Balearerna, bestod i att under bröllopsnatten de manliga blodsfränderna släpptes in till bruden den ene efter den andre i åldersföljd. Sist av alla kom som
först brudgummen. Denna sedvänja har hos andra folkslag ändrat sig därhän, att som representanter för stammens män prästerna eller stamhövdingarna (kungarna) utövade detta
privilegium hos bruden. Sålunda hyr på Mala-barerna männen av kaimarstammen patamarer
(präster) till att beröva sina unga hustrur dessas boquet ... Översteprästen (namburi) är skyldig
att, då kungen (zamorin) förmäler sig, göra honom denna tjänst, och konungen betalar honom
därför femtio guldstycken. I bortre Indien och på en del öar i Stora Oceanen är det än
prästerna, än stamhövdingarna, som bekläda detta ämbete. Likadant förhåller det sig i
Senegambien, där stammens överhuvud bedriver jungfrurnas deflorerande som ämbetsplikt
och i ersättning erhåller en gåva. Hos andra folkslag utfärdas och utföres samma akt – många
gånger redan på det några få månader gamla flickebarnet – med hjälp av speciellt för ändamålet konstruerade avgudabilder. Men kan också ha rätt att förmoda, att ius primae noctis
(rätten till första natten), som långt fram under medeltiden ägde gällande kraft hos oss i
Tyskland och Europa, har en liknande tradition att tacka sin uppkomst för. Godsägaren, som
ansåg sig vara sina underlydandes eller livegnas härskare, utövade stamhövdingens på honom
nedärvda rätt. Senare mera härom.
Ekon av moderrätten finnas vidare i den egendomliga seden hos vissa sydamerikanska
stammar – en sed som också skall ha bibehållit sig hos baskerna, vilka ju äro ett folk med
urgamla seder och bruk – att mannen i stället för barnsängskvinnan lägger sig till sängs, bär
sig åt som i födslosmärtor och låter barnsängskvinnan sköta om honom. Denna sed betyder att
fadern erkänner det nyfödda barnet som sitt. Den skall också finnas bland en del kinesiska
bergstammar, och den ägde ännu för kort tid sedan bestånd på Korsika.
I de memorial över de tyska kolonierna, som av tyska rikets regering förelades riksdagen
1894-95, finna vi följande, som gäller området i Sydvästafrika:
Han (stamhövdingen i en hereroby) kan aldrig fatta det minsta beslut utan att höra sitt råd, som
består av stammens äldsta och mest besuttna män, och det är inte bara männen som ä ro
rådgivande utan ofta nog även kvinnorna och rentav tjänarna.

Och i rapporten rörande Marschallöarna heter det:
Härskarmakten över samtliga öar i Marschallgruppen har aldrig legat i händerna på en enda enstaka
hövding.... Men då det inte längre finns någon kvinnlig medlem av denna klass (Irody) i livet och
det blott är modern som skänker barnet adel och rang, så utdör irodyerna med hövdingarna.
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Memorialförfattarnas uttryckssätt och skildringsart visa, hur vitt främmande för dem de av
dem själva nämnda förhållandena äro. De kunna inte finna sig tillrätta med dem.
D:r Heinrich von Wlislocki, som i åratal levat bland zigenarna i Siebenbürgen och slutligen
adopterades av en av deras stammar, berättar, att av de fyra zigenarstammar, som ännu på den
tid då han levde bland dem bibehållit sin gamla författning, det fanns två (Aschani och
Tschale), i vilka moderrätten härskade. Gifter sig den vandrande zigenaren, så inträder han i
sin hustrus stam. Det är hon som äger alla inventarierna i zigenarhemmet. Den förefintliga
förmögenheten är hustruns, resp. hennes stams egendom. Mannen är en utböling. Och enligt
moderrätten stanna också barnen inom moderns familj. T. o. m. i det moderna Tyskland
existerar ännu moderrätten. Sålunda förtäljer Westdeutsche Rundschau för 10 juni 1902 i sitt
andra tillläggsblad, att i den westfaliska socknen Haltern moderrätten från gensen ännu är
gällande vid arv av den borgerliga förmögenheten. Barnen ärvde från modern. Ända hittills
skall man utan resultat ha bemödat sig om att avskaffa denna ”gamla bornerthet”.
Hur föga den nu existerande familjeformen och engiftet kunna gälla som urgamla och eviga
institutioner, bevisas av den utbredning köpäktenskap och roväktenskap, polygami och
polyandri hava.
Även i Grekland var hustrun en handelsvara. Så snart hon beträtt den äkta mannens hus
upphörde hon att finnas till för sin familj. Detta uttrycktes symboliskt, då den smyckade
vagnen, som förde henne till hennes nya hem, uppbrändes. framför husets ingång. Hos
ostjakerna i Sibirien säljer än i dag fadern sin dotter. Han underhandlar med brudgummens
sändebud om prisets storlek. Hos flera afrikanska stammar består ännu, såsom på Jakobs tid,
det bruket, att den man, som friar till en flicka, inträder i tjänst hos den tillkommande
svärmodern. Känt är ju, att icke heller hos oss är köpäktenskapet utdött, utan är nästan mer än
någonsin förhärskande inom de s. k. högre klasserna. Penningäktenskapet, som är i nästan
allmänt bruk bland våra besuttna klasser, är inget annat än ett köpäktenskap. Som en symbol
på mannens förvärv av kvinnan till sin egendom måste också den morgongåva anses, som
brudgummen enligt rådande sed skänker sin brud.
Jämte köpäktenskapet existerade roväktenskapet. Kvinnorov var allmänt icke blott bland de
gamla judarna utan bland hart när alla folk i forntiden. Det mest kända historiska exemplet
härpå. är sabinskornas bortrövande av romarna. Kvinnorov var en nära till hands liggande
förvärvskälla, där det rådde brist på kvinnor eller där polygyni härskade, som bruket allmänt
är i Orienten. Här antog kvinnorov, särskilt under det arabiska rikets tid – från sjunde till
tolfte århundradet i vår tideräkning – stora proportioner.
Symboliskt förekommer kvinnorov än i dag, exempelvis bland araukanerna i Sydchile. Medan
brudgummens vänner underhandla med brudens far, smyger sig brudgummen själv inpå huset
och försöker gripa fatt bruden. Så snart detta lyckats, kastar han upp henne på den i beredskap
stående hästen och flyr med henne bort till den angränsande skogen. Då ge kvinnor, män och
barn till ett väldigt skri och söka hindra flykten. Men så snart brudgummen med sin brud nått
snårskogen, anses äktenskapet för ingått. Detta gäller också ifall enleveringen skett mot
föräldrarnas vilja. Liknande seder finnas hos australiska folkslag.
Hos oss erinrar ännu bruket att företa bröllopsresor om kvinnorovet. Bruden föres bort från
hennes hem. Däremot erinrar utbytet av ringar om kvinnans underdånighet och fastkedjande
vid mannen. Bruden erhöll som ett tecken på sitt fjättrande vid mannen av denne en järnring.
Längre fram tillverkades denna ring av guld, och först långt senare infördes det ömsesidiga
utbytet av ringar som ett tecken på ömsesidig förbindelse.
Polygynin (ägandet av många kvinnor), som vi lärt känna hos de orientaliska folken, har sin
pendang i polyandrin (ägandet av många män). Polygynin existerar ju än i dag hos nämnda
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folk, men kan på grund av det låga antalet kvinnor eller de höga levnadsomkostnaderna för
dem praktiseras endast av privilegierat och rikt folk. Polyandrin åter existerar huvudsakligen
hos folken på den tibetanska högplatån, hos garrafolket på indisk-kinesiska gränsen, baigafolket i Godwana, nairerna i Indiens sydligaste delar och skall även förefinnas hos eskimåerna
och aleuterna. Härstamningen räknas på moderns sida, och inget annat är heller möjligt.
Barnen tillhöra henne. Kvinnans män äro i allmänhet bröder. Om den äldste brodern ingår
äktenskap, så bli de övriga bröderna likaledes kvinnans äkta män. Kvinnan har dock rätt att ta
även andra män. Å andra sidan ha också männen rätt att äga flera kvinnor. På vilka förhållanden polyandrins uppkomst beror, är ännu outrett. Då de polyandriska folken alla utan
undantag leva antingen i höga bergstrakter eller inom den kalla zonen, så är polyandrin säkert
att tillskriva ett fenomen, som Tarnowsky i sin bok Die krankhaften Erscheinungen des
Geschlechtsinnes omtalar. Tarnowsky har av pålitliga resande hört berättas, att en längre tids
uppehåll i höga bergstrakter nedsätter könsdriften, vilken återvänder med ny kraft vid
nedstigandet. Denna könsdriftens nedsättning kan enligt Tarnowskys förmenande troligen
förklara den relativt ringa folkökningen i höga bergsländer och genom arv från släktled till
släktled bli en av de degenerationsfaktorer, som inverka på perversitetens uppkomst.
En varaktig bosättning i mycket höga eller kalla trakter torde sålunda vålla, att polyandrin inte
ställer några omåttliga anspråk på en kvinna. Kvinnorna själva ha också redan av naturen
avpassats efter dessa förhållanden. Därom vittnar det faktum, att månadsreningen hos
eskimåflickorna i regel inställer sig först i nittonde året, medan den i den heta zonen börjar
redan i nionde eller tionde levnadsåret och i den tempererade zonen i det fjortonde till det
sextonde. Varma länder utöva – det är allmänt erkänt – ett ytterst stimulerande inflytande på
könsdriften, varför just polygynin är utbredd huvudsakligen i varma länder. Likaså torde kalla
länder – och dit höra höga bergsländer – verka ganska hämmande på könsdriften. Kvinnor
som pläga umgänge med flera män bli också, som erfarenheten lär, mera sällan havande.
Folkökningen är därför under det polyandriska tillståndet ytterst svag och anpassar sig efter
den svårighet att förvärva livsuppehället, vilken förefinnes i kalla länder och i bergstrakter,
och därmed vore bevisat, att även under detta oss så främmande polyandriska tillstånd
produktionssättet har varit normgivande för förhållandena könen emellan. Man borde
undersöka, ifall hos dessa bergfolk eller folk från den kalla zonen det är bruk att döda barn av
honkön, såsom det berättas om mongoliska folkstammar i Kinas bergstrakter.

5. Statens uppkomst. Den romerska gensens upplösning
Efter moderrättsgensens upphävande ersattes denna av faderrättsgensen, som ägde väsentligt
försvagade funktioner. Dess huvuduppgift var handhavandet av de gemensamma religiösa
angelägenheterna och begravningsväsendet samt ömsesidigt ansvars- och försvarsförbund.
Dessutom fanns där rätten och i vissa fall plikten att gifta sig inom gensen, enkannerligen då
det gällde rika arvtagerskor eller fader- och moderlösa flickor. Gensen hade också att förvalta
den ännu bestående gemensamma egendomen. Med privategendomen och den därmed
förbundna arvsrätten uppstodo vidare klasskillnaden och klassmotsatserna. Så småningom
slöto sig de ägande samman emot de egendomslösa. De förra sökte lägga under sig alla
förvaltningsgrenar och göra platserna ärftliga. Penninghushållningen, som blivit en tvingande
nödvändighet, skapade förut okända skuldrelationer. Fejderna mot yttre fiender och de
motsatta intressena inom landet, såväl som de skilda förbindelser och intressen, som åkerbruk,
hantverk och handel hade till varandra, krävde lagförordningar samt ämbetsmän, som bilade
stridigheterna och vakade över samhällsmaskineriets gång. Detsamma gällde förhållandet
mellan herrar och slavar, gäldenärer och fordringsägare. Det fordrades en makt, som ledde,
utjämnade, ordnade alla dessa förhållanden och som ingrep skyddande samt straffande. Så
uppstod staten, som var den nödvändiga produkten av de i den nya samhällsordningen
framträdande stridiga intressena. Dess ledning föll begripligtvis i händerna på dem, vilka
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hade de största fördelarna av dess grundande och vilka i följd av sin sociala makt ägde det
största inflytandet, alltså: i de besittandes händer. Aristokratisk äganderätt och demokrati
existerar alltså sida vid sida även på de håll, där full politisk jämlikhet rådde.
Under matriarkatets tid fanns ingen skriven rättsordning. Förhållandena då voro enkla och
bruket var heligt. I det nya, betydligt mer komplicerade samhället blev skriven lag en tvingande nödvändighet, och det krävdes organ som handhade den. Men dessa bildade, då rättsförhållandena blevo allt mer tillkrånglade, en särskild klass, som tog studiet av lagkunskap till
sin uppgift och som så småningom fick ett särskilt intresse att göra lagarna allt mera invecklade och svårfattliga. Det uppstod rättslärda, jurister, vilka i följd av den betydelse, som den
hopkonstruerade rätten hade för hela samhället, blevo det inflytelserikaste ståndet. Den nya
borgerliga rättsordningen fann i tidens lopp sitt mest klassiska uttryck i den romerska staten.
Därav kommer sig det inflytande som romerska rätten utövat in i våra dagar.
Staten är således den nödvändiga följden för ett samhälle, som på en högre nivå i arbetsfördelningen är splittrat i en mångfald olika yrken, med skilda, ofta motsatta och varandra
bekämpande intressen. De svagares undertryckande är fördenskull en nödvändighet. Detta
insågo också nabateerna, en arabisk stam, vilken enligt Diodoros låtit utgå följande påbud:
Man fick inte så, inte plantera, inte dricka vin och inte bygga hus, utan bo i tält, emedan, ifall
man utförde någon av de förbjudna sakerna, folket lätt skulle kunna komma att tvingas till
lydnad av en övermakt (statsmakten). Även bland rekabiterna, Moses svärfars efterkomlingar,
gällde liknande föreskrifter. Den mosaiska lagstiftningen går också överhuvudtaget ut på, att
icke låta judarna lämna sitt åkerbruksidkande samhälle, enär eljes, så fruktade deras
lagstiftare, deras demokratiskt-kommunistiska stat skulle undergrävas.
Därpå beror det också, att till det ”förlovade landet” utvaldes en trakt, som på ena sidan
begränsas av det föga tillgängliga Libanonberget och på de övriga sidorna – framförallt i öster
och söder – av föga fruktbara landsträckor och delvis av öknar. Därigenom blev en isolering
från andra folk möjlig. Därav kom sig också försöket att hålla judarna från havet, som kan
främja handel, kolonisation och rikedomsanhopning. Därpå berodde vidare de stränga lagar,
som påbjödo avskildhet från andra folkslag, strängt förbud mot ingående av äktenskap med
utländska män eller kvinnor, fattiglagarna, agrarlagarna, jubelåret, allt institutioner beräknade
att hindra hopande av för stor rikedom hos enskilda personer. Judarna skulle hindras från att
bilda en stat. Därför bibehölls också den på gensordningen vilande stamindelningen ända tills
rikets fullständiga upplösning, och dess efterverkningar bestå delvis ännu i dag hos dem.
I Roms grundläggning deltogo synbarligen latinska stammar, som i utvecklingen kommit ut
över moderrättens skede. De kvinnor de saknade rövade de, som det redan anmärkts, ur
sabinernas stam och kallade sig efter dessa för quiriter. Ännu långt senare var ordet quiriter
tilltalsord till de romerska borgarna i folkförsamlingen. Populus ro-manus (romerska folket)
avsåg de romerska medborgarna överhuvudtaget, men populus romanus quiritium ( ”det
romerska folket kviriter”) betecknade härstamningen och egenskapen att vara romersk
medborgare.
Den romerska gensen var patriarkalisk. Barnen ärvde såsom bröstarvingar. Saknades barn, så
ärvde anförvanterna på den manliga sidan, och funnos ej heller sådana, skulle förmögenheten
tillfalla gensen. Kvinnan förlorade, då hon gifte sig, arvsrätt till faderns och dennes bröders
egendom. Hon utträdde ur deras gens, och därför kunde varken hon eller hennes barn ta arv
efter hennes far och dennes bröder. I annat fall skulle arvet ha gått förlorat för den patriarkaliska gensen. Indelningen i partier och genser utgjorde ännu i århundraden grundvalen för den
militära organisationen och för medborgarrätternas utövning.
Men med den patriarkaliska gensens förfall och minskandet av dess betydelse gestaltade sig
förhållandena gynnsammare för romarinnorna. Längre fram ägde de inte bara rätt att ta arv,
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utan de fingo också själva förvalta sin förmögenhet. De hade det alltså vida bättre ställt än
sina grekiska systrar. Denna deras friare ställning gav Cato den äldre, född år 234 före vår
tidräkning, anledning att klaga:
”Om varje husfader enligt förfädrens exempel sökte hålla sin hustru i behörig underdånighet, så
skulle man ej behöva hava så mycket att skaffa med hela könet.”

Och då några folktribuner år 195 f. Kr. föreslogo upphävandet av en gammal lag mot lyxen i
kvinnornas kläder och smycken, dundrade han:
”Om var och en av oss hade gentemot sin fru upprätthållit mannens rätt och överhöghet, så skulle
vi här ha mindre svårigheter med alla kvinnor sammantagna. Nu kuvas vår i hemmet besegrade
frihet även här på forum av den kvinnliga obändigheten, och emedan vi inte kunna hålla stånd mot
varje kvinna för sig, så frukta vi dem allesamman ... Våra förfäder ville, att kvinnorna inte skulle få
sköta en enda affär – vore den också aldrig så privat – utan bistånd av en förmyndare, att de skulle
vara i sina fäders, bröders och mäns händer – vi tåla rent av att de taga republiken i besittning och t.
o. ni. inblanda sig i folkförsamlingarna ... Lämna fria tyglar åt den härsklystna naturen hos denna
obändiga varelse och hoppas sedan ändå, att, hon av sig själv skall sätta en gräns för sitt godtycke.
Detta är ändå det ringaste av det som kvinnorna mycket mot sin vilja ha att utstå av lagar och bruk.
De önska, sanningen att säga, frihet, nej, tygellöshet i alla ting ... Och när de väl börjat att vara oss
lika, skola de snart bli oss överlägsna.”

Så länge fadern levde, ägde under den av Cato i nyss citerade tal nämnda tiden denne
förmynderskapet över sin dotter, även om hon var gift, eller ock den, vilken han utnämnt till
förmyndare. Dog fadern, så inträdde den närmaste manliga släktingen som förmyndare, även
om han var oäkting och som sådan förklarad ur stånd därtill, och ägde rättighet att, när han så
önskade, överlämna sitt förmynderskap till en tredje person. Den romerska kvinnan ägde
följaktligen i början ingen egen vilja enligt lagen.
Formerna för äktenskaps ingående voro av flera slag, och undergingo under århundradenas
lopp mångahanda ändringar. Den högtidligaste formen av äktenskap ingicks inför översteprästen i närvaro av tio vittnen. Härvid åt brudparet till tecken på sin förbindelse tillsammans
en av mjöl, salt och vatten bakad kaka. Man ser, att det här är fråga om en ceremoni, som har
ratt stor likhet med brödbrytandet i den kristna nattvarden. En annan form för äktenskaps
ingående var det s. k. besittningstagandet, vilket gällde för fullbordat, så snart kvinnan med
sin faders eller förmyndares samtycke i ett års tid levat under samma tak som sin utkorade. En
tredje form bestod i ett slags ömsesidigt köp. Båda kontrahenterna skänkte härvid varandra
myntstycken och avgåvo löftet att vilja vara äkta makar. På Ciceros tid (från 106 f. Kr.) var
redan fri skilsmässa för båda parterna införd och bestreds t. o. m. nödvändigheten av att
kungöra skilsmässan på förhand. Lex Julia de adulteriis (”juliska lagen om äktenskapsbrott”)
föreskrev emellertid sedan, att skilsmässan måste högtidligen offentliggöras. Detta hade
stadgats, emedan ofta kvinnor, som begått äktenskapsbrott och drogos till ansvar därför,
åberopade sig på att ha skilsmässa. Justinianus (den kristne, 527-565) förbjöd skilsmässan,
ifall ej båda parterna ville inträda i kloster. Hans efterträdare Justinianus II såg sig emellertid
nödsakad att ånyo medgiva dylik.
I och med tillväxten av Roms makt och rikedom inträdde, i stället för den förra strängheten i
seder, de avskyvärdaste laster. Rom blev medelpunkten, varifrån otukt, fråsseri och
utsvävningar av alla slag utbredde sig över hela dåtida kulturvärlden. Särskilt antogo de
sinnliga njutningarna under kejsartiden former som blott kunde uttänkas av vansinnet. Män
och kvinnor tävlade i lastbarhet. Bordellernas antal ökades, men jämte dem vann den grekiska
kärleken (kärleken till gossar) allt mera insteg hos männen. Tidtals var i Rom antalet
prostituerade män större än antalet prostituerade kvinnor.
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Hetärerna visade sig, omgivna av sina tillbedjare, högtidligt på gator, promenad, cirkus och
teater, ofta burna av negrer; på vilobäddar, där de lågo halvnakna med en spegel i ena handen
och gnistrande av smycken och ädelstenar. Bredvid dem gingo slavar med viftande solfjädrar,
och de följdes av gossar, evnucker och flöjtspelare. Groteska dvärgar avslutade tåget. Dessa
utsvävningar tilltogo i det romerska riket i sådan grad, att de blevo en fara för rikets bestånd.
Seneca (2-65 e. Kr.) berättar, att det fanns kvinnor som inte, som vanligt var, räknade åren
efter konsulerna, utan efter antalet män de haft. Äktenskapsbrott var allmänt; och för att
undgå de svåra straffen därför läto kvinnorna, däribland Roms förnämsta damer, inskriva sig
som prostituerade i aedilernas register.
Förutom dessa utsvävningar ökade de borgerliga krigen och latifundiumsystemet de ogiftes
och barnlöses antal. De romerska borgarnas och patriciernas antal avtog i stället betydligt.
Varför också Augustus år 16 före Kristus proklamerade den s. k. juliska lagen, vilken stadgade belöning för framfödandet av barn och straff för de romerska borgare och patricier, som
gingo ogifta. Den, som ägde barn, stod i rang före den barnlösa eller ogifta. De ogifta fingo ej
ärva annat än sina närmaste anförvanter. Barnlösa fingo endast halvt arv. Det övriga tillföll
staten. Hustrur, som anklagades för äktenskapsbrott, måste avstå en del av sin hemgift till den
bedragne äkta mannen. Av detta skäl fanns det män som gifte sig, emedan de spekulerade i
sina hustrurs äktenskapsbrott. Plutarkos gör med anledning härav den anmärkningen, att
romarna gifte sig icke för att få arvingar, utan för att få ärva.
Sedermera skärptes ytterligare den juliska lagen. Tiberius påbjöd, att ingen kvinna finge
prisgiva sig för pengar, om hennes farfader, fader eller make var romersk riddare. Hustrur,
som låtit införa sig i de prostituerades register, skulle såsom äktenskapsbryterskor förvisas ur
Italien. För männen fanns det naturligtvis inga dylika straff. Som Juvenalis omtalat var i hans
tids Rom (första hälften av första århundradet f. Kr.) mord på mannen genom gift ingen
ovanlighet.

Tredje kapitlet.
Kristendomen
I motsats till romarnas bruk under kejsartiden att låta det ogifta ståndet och barnlöshet taga
överhand, handlade judarna. Visserligen ägde judinnan ingen rätt att välja, utan fadern utsåg
brudgum åt henne; men äktenskapet var en plikt, som hon troget lydde. Talmud bjöd: ”Om
din dotter är manbar, så giv en av dina slavar friheten och trolova henne med honom.” Samvetsgrant följde judarna sin Guds bud: ”Varen fruktsamme och föröken eder.” Trots alla
förföljelser och allt förtryck hava de talrikt förökat sig. De äro avsvurna motståndare till
malthusianismen.
Redan Tacitus säger om dem: ”Bland dem själva råder en hårdnackad sammanhållning och en
beredvillig frikostighet, men mot alla andra ett fientligt hat. Aldrig äta eller sova de tillsammans med fiender, och ehuru ytterst böjda för sinnlighet avhålla de sig likväl från
beblandelse med utländskor Dock eftersträva de att föröka släktet. Ty att döda ett barn, fött
efter faderns död, är för dem en synd; och deras själar, som omkomma i krig eller genom
avrättning, anse de för odödliga. Därav deras kärlek till fortplantningen bredvid föraktet för
döden.” Tacitus hatade och avskydde judarna, emedan de, föraktande sina förfäders religion,
samlade gåvor och skatter. Han kallar dem de ”dåligaste människor, ett smutsigt folk”.
Under romarnas herravälde slöto sig judarna närmare till varandra. Och under deras långa
prövotid, vilken räckte nästan under hela den kristna medeltiden, uppstod detta innerliga
familjeliv, som gäller för vår borgerliga värld såsom ett slags mönster. Däremot försiggick i
det romerska samhället den upplösningsprocess, som förde riket till undergång. Gent emot de
ofta till vansinne gränsande utsvävningarna uppträdde såsom motsatt ytterlighet den
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strängaste återhållsamhet. Liksom förut utsvävningarna, så antog nu askesen religiösa former.
En svärmisk fanatism gjorde propaganda för densamma. Det alla skrankor nedrivande fråsseriet samt yppigheten stodo i skarpaste motsats till nöden och eländet hos de miljoner och åter
miljoner, som det erövrande Rom släpat i slaveri till Italien från alla länder i den då kända
världen. Bland dem funnos oräkneliga kvinnor, vilka slitits från hem, make och barn, och som
därför kände eländet så mycket djupare och suckade efter förlossning. Ett stort antal romerska
kvinnor, kännande avsky för det, som försiggick omkring dem, befunno sig i samma sinnesförfattning. En innerlig längtan efter förändring, efter befrielse grep hela samhällsklasser, och
förlossaren syntes närma sig. Det judiska rikets och Jerusalems erövring av romarna hade till
följd tillintetgörandet av all nationell självständighet och framkallade bland detta lands asketiska sekter svärmare, vilka förkunnade tillkomsten av ett nytt rike, som skulle medföra frihet
och lycka åt alla.
Kristus kom, och kristendomen uppstod. Den personifierade motståndet mot den bestialiska
materialism, som härskade bland romarerikets höga och rika; den representerade oppositionen
mot massornas missaktande och förtryck. Men utgången från judendomen, som blott kände
kvinnans rättslöshet och som fången i den bibliska föreställningen såg i henne allt onts
upphov, predikade kristendomen förakt för kvinnan, återhållsamhet och korsfästelse av köttet,
som syndade svårligen på denna tid, och pekade med sina dubbeltydiga uttalanden på ett
kommande rike, vilket en uppfattade som ett himmelskt, en annan såsom ett jordiskt rike,
som bringar alla frihet och rättvisa. Med dessa läror fann kristendomen en fruktbar jordmån i
det romerska rikets sumpiga marker. Kvinnan, vilken liksom alla arma varelser hoppades på
befrielse ur sitt förtryck, slöt sig ivrigt och beredvilligt till densamma. Ända tills i dag har ju
ännu ingen stor, betydelsefull rörelse försiggått i världen, utan att också kvinnor tagit del i den
såsom stridande och martyrer. De, vilka prisa kristendomen som en stor kulturseger, böra ej
glömma, att det just var kvinnan, som den till stor del har att tacka för sin framgång. Hennes
omvändelsenit spelade såväl i det romerska riket som bland medeltidens barbariska folkslag
en viktig roll. Genom henne omvändes ofta de mäktigaste personer till kristendomen. Så t. ex.
var det Klotilde, som förmådde frankernas konung Klodvig att antaga kristendomen. Det var
Bertha, drottning av Kent, och Gisela, Ungarns drottning, som i sina länder införde kristendomen. Kvinnors inflytande har man att tacka för många högt stående personers omvändelse.
Men kristendomen lönade kvinnan illa. Dess läror visa samma förakt för kvinnan som alla
österlandets religioner. Den befaller henne att vara mannens lydiga tjänarinna, och än i dag
måste hon framför altaret lova honom lydnad.
Låtom oss höra, vad bibeln och kristendomen säga om kvinnan och äktenskapet.
Det gamla testamentets tio budord äro blott riktade till mannen. I det tionde nämnes hustrun
tillsammans med tjänstfolket och husdjuren. Mannen varnas för att trakta efter vare sig sin
nästas hustru eller hans dräng eller hans tjänsteflicka eller hans oxe eller hans åsna eller allt
annat vad nästan tillhörer. Kvinnan är ett stycke egendom, som, om den är i en annans hand,
mannen icke får hava någon lust till. Jesus, som tillhörde en sekt, vilken pålagt sig den strängaste återhållsamhet, i synnerhet i könssaker, svarar på lärjungarnas fråga om äktenskapet är ett
gott sålunda: ”Icke alla fatta detta ord, utan de, åt vilka det blivit givet. Ty det finnes snöpingar, som äro så födda från moderlivet, och det finnes snöpingar, som av människor blivit
snöpte, och det finnes snöpingar, som hava snöpt sig själva för himmelrikets skull.” Kastrering är följaktligen ett gudbehagligt verk och avsvärjandet av kärlek och äktenskap en god
gärning.
Paulus, som i ännu högre grad än Jesus själv kan kallas kristendomens grundläggare, Paulus,
som först påtryckte denna lära dess internationella karaktär och skilde henne från den inskränkta judiska sekterismen, skrev till korintierna: ”Vad nu det angår, varom I haven skrivit
till mig, så är det gott för en man att icke komma vid en kvinna. Men för att undvika skör-
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levnaden have var man sin hustru och var kvinna sin egen man.” ”Äktenskapet är förnedrande; att gifta sig är bra, att icke gifta sig är bättre.” ”Vandren i andan och motstån köttets
begärelser. Köttet uppreser sig mot anden och anden mot köttet.” ”De, som Kristus förvärvat,
hava korsfäst sitt kött med dess lustar och begärelser.” Paulus följde själv sin lära och gifte sig
ej. Detta hat mot köttet, det är hatet mot kvinnan, men tillika fruktan för kvinnan, vilken –
man erinre sig det första syndafallet – framställes som mannens förförerska. I denna anda predikade apostlarna och kyrkofäderna, i denna anda verkade kyrkan under hela medeltiden, i det
hon skapade klostren och införde prästernas celibat, och hon verkar ännu i dag i samma anda.
Kvinnan är enligt kristendomen den orena, förförerskan, som förde synden in i världen och
bragte mannen på fall. Därför hava apostlarna och kyrkofäderna ständigt betraktat äktenskapet
blott som ett nödvändigt ont, såsom man i dag säger om prostitutionen. Tertullianus utropar:
”Kvinna, du borde städse gå i sorg och trasor, med ögonen fulla av ångrens tårar, för att
komma en att glömma, att du bragt människosläktet på fall. Kvinna, du är porten till
helvetet!” Och: ”Man måste välja äktenskapslösheten även om människosläktet förgås.”
Hieronymus säger: ”Äktenskapet är alltid en last, allt man kan göra är att ursaka och helga
den.” Origines förklarar: ”Äktenskapet är något oheligt och orent, ett medel för lustarnas
tillfredsställande”, och för att motstå frestelsen gjorde han sig till snöping. Augustinus lär:
”De ogifta skola glänsa på himmelen såsom lysande stjärnor, medan deras föräldrar (som fött
dem) skola likna de dunkla stjärnorna.” Eusebius och Hieronumus överensstämma däri, att
bibelns ord: ”Varen fruktsamma och föröken eder” icke längre motsvara tidsandan eller
komma de kristna vid. Ytterligare skulle många hundra citat, som alla gå i samma riktning,
från de mest framstående kyrkolärare kunna anföras. De hava genom sina läror och sitt
fortsatta predikande utbrett dessa onaturliga åsikter om könslivet samt om könens umgänge
med varandra, som dock är ett naturens påbud och vars uppfyllande är en av livets viktigaste
plikter. Ännu är samhället svårt smittat av dessa läror, och endast långsamt hämtar det sig från
denna sjukdom.
Med eftertryck tillropar Petrus kvinnorna: ”Hustrur, varen edra män hörsamma!” Paulus
skriver till efesierna: ”Mannen är hustruns huvud, liksom Kristus är kyrkans huvud”, och till
korintierna: ”Mannen är Guds avbild och ära, och hustrun är mannens ära.” På grund därav
kan vilken ynkrygg till man som helst anse sig som bättre än den utmärktaste kvinna, och i
själva verket är det ännu så. Även mot kvinnans högre bildning höjer Paulus sin tungt
vägande röst, i det han säger (1 Tim. 2, 11 ff.):
”En kvinna läre sig i stillhet med all underdånighet. Men en kvinna tillåter jag icke att lära andra,
ej heller att vara sin mans herre, utan hon hålle sig stilla!”

Och i Kor. 14, 34-35 heter det:
”Edra kvinnor tige i församlingen; ty dem tillkommer icke att tala, utan må de vara undergivna,
såsom ock lagen säger. Men vilja de lära något, så fråge de hemma sina män; ty det är skamligt för
kvinnor att tala i församlingen.”

Den helige Tomas av Aquino yttrar:
”Kvinnan är ett snabbt växande ogräs, en ofullkomlig människa; hennes kropp når hastigare till
fullständig utveckling blott emedan den är av ringare värde samt emedan naturen sysselsätter sig
mindre med henne.” -- ”Kvinnorna äro födda för att evigt hållas under sin herres och mästares ok,
vilken naturen genom den överlägsenhet i alla stycken, som den tilldelat mannen, bestämt för
makten.”

Dylika läror äro ej blott utmärkande för kristendomen. Liksom den är en blandning av judendom och grekisk filosofi, och båda åter ha sina rötter i indiernas, babyloniernas och egyptiernas äldre kultur, så var den underordnade ställning, som kristendomen anvisade kvinnan
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efter matriarkatets upphävande gemensam för hela den gamla kulturvärlden. Sålunda heter det
i Manus indiska lagbok:
”Orsaken till all vanära är kvinnan, orsaken till all fiendskap är kvinnan, orsaken till jordelivet är
kvinnan.”

Jämte nedsättandet av kvinnan yttrar sig också här fruktan för henne på ett naivt sätt. Så heter
det längre fram i Manu:
”Kvinnor äro alltid av naturen böjda att förföra männen. Därför får en man inte sitta ensam på ett
ställe med en kvinna, vore hon också hans närmaste släkting.”

Kvinnan är enligt indisk såväl som enligt gammaltestamentlig och kristlig uppfattning
förförerskan Varje härskarförhållande innebär den behärskades degradering. Och denna
kvinnans underordnade ställning har bibehållit sig ännu mera hos Orientens efterblivna kultur
än hos folkslag med kristlig världsåskådning Men det som inom den s. k. kristna världen
småningom förbättrade kvinnans ställning var icke kristendomen, utan västerlandets trots
kristendomen framskridna kultur.
Kristendomen är ej orsak till att kvinnans ställning i dag är högre än vid kristendomens uppkomst. Blott motsträvigt och av tvång har den förnekat sitt sanna väsen beträffande kvinnan.
De, som svärma för ”kristendomens mission till mänsklighetens befriande”, äro visserligen av
annan åsikt. De påstå tvärtom, att kristendomen befriat kvinnan ur hennes förra låga ställning,
och de stödja sig härvid i synnerhet på den i kristendomen senare framträdande Maria- och
Guds-moders-kulten, som skulle vara ett bevis på aktning för kvinnokönet. Den katolska
kyrkan, som ännu vårdar denna kult, torde knappast dela denna uppfattning. De citat vi anfört
efter kyrkofäderna och helgonen, och som lätt kunde betydligt förökas, äro ju utan undantag
fientliga mot kvinnan och äktenskapet. Kyrkomötet i Macon, som i det sjätte århundradet
stridde om, huruvida kvinnan hade en själ, och med e n rösts övervikt uttalade sig därför,
visar också, att det var dåligt beställt med kristendomens kvinnovänlighet. Celibatets
införande av Gregorius den sjunde, för att äga en makt i de ogifta prästerna, vilka icke i följd
av några familjeintressen skulle avvändas från kyrkans tjänst, var endast möjligt genom
kyrkans åskådning om det köttsliga begärets syndighet. Även åtskilliga reformatorer, i
synnerhet Calvin och de skottska prästerna, hava genom sitt raseri mot ”köttets lustar” blott
bestyrkt kristendomens kvinnofientliga uppfattning.
I det den katolska kyrkan införde Maria-kulten, satte den med klok beräkning densamma i
stället för den hedniska gudinnekulten, som fanns hos alla folkslag, bland vilka kristendomen
då utbredde sig. Maria trädde i stället för de sydliga folkens Kybele, Mylitta, Afrodite, Venus,
Ceres etc., samt i stället för de germanska folkens Fröja, Frigg etc., hon blev endast kristligtspiritualistiskt idealiserad.

Fjärde kapitlet. Kvinnan under medeltiden.
1. Kvinnans ställning hos germanerna
De friska, kroppsligt starka samt råa, men ofördärvade folkslag, som i vår tidräknings första
århundrade frambröto från öster och norr liksom oerhörda havsvågor och översvämmade det
förslappade romerska världsriket, i vilket kristendomen så småningom gjort sig förhärskande,
motstodo med all kraft de kristna predikanternas asketiska läror, och med eller mot sin vilja
måste dessa rätta sig efter de andras friska naturer. Med förundran sågo romarna, att dessa
folkslags seder voro helt olika deras. Tacitus skänkte detta faktum beträffande tyskarna sitt
erkännande, som han uttryckte sålunda:
”Deras äktenskap äro mycket stränga och ingen av deras seder är mera berömvärd än denna, ty de
äro nästan de enda barbarer, som nöja sig med en hustru; sällan hör man hos detta talrika folk talas
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om äktenskapsbrott, som, då det förekommer, mannen dock äger rätt att bestraffa. Han jagar den
brottsliga hustrun med avklippt hår och naken ut ur byn, ty ett kränkande av blygsamheten finner
ingen skonsamhet. Varken genom skönhet, ungdom eller rikedom finner en sådan kvinna en man.
Där ler ingen åt lasten; förförelse fördömes. Sent gifta sig ynglingarna och bevara därigenom sin
kraft; icke heller flickorna brådska med giftermålet, och hos dem förefinnes samma blomstrande
ungdom och de äro lika storväxta som ynglingarna. Vid samma ålder och lika kraftiga gifta de sig
med varandra, och föräldrarnas styrka övergår på barnen.”

Otvivelaktigt har Tacitus, för att för romarna framhålla ett mönster, allt för mycket rosat de
gamla germanernas äktenskapsförhållanden. Visserligen blev hos dem den brottsliga hustrun
strängt bestraffad, men icke mannen – äktenskapsbrytaren. På Tacitus’ tid härskade ännu
gensen bland germanerna. Tacitus, för vilken under de framskridna romerska förhållandena
den gamla gensförfattningen och dess grundvalar voro främmande och obegripliga, berättar
förundrad, att hos germanerna betraktar morbrodern sin systerson som sin son, ja, några
ansågo blodsbandet mellan morbror och systerson för ännu heligare och fastare än det mellan
far och son, så att, då gisslan fordrades, gällde systersonen som en större säkerhet än den egna
sonen. Engels skriver härom: När sonen gavs i pant för ett löfte av en sådan gens’ medlemmar
och föll som offer vid faderns fördragsbrott, så blev det dennes egen sak. Men var det däremot
systersonen, som blev offrad, så var den heliga gensrätten kränkt; den närmaste genssläktingen, som mer än någon annan hade till plikt att beskydda gossen eller ynglingen, har
skulden till hans död; antingen fick han icke lämna honom i pant, eller han måste hålla
överenskommelsen.
På Tacitus’ tid hade för övrigt, såsom Engels påvisar, moderrätten hos tyskarna redan givit
vika för faderrätten. Barnen ärvde efter fadern; där det icke fanns några barn, ärvde bröderna
och far- och morbröderna. Morbroderns rätt till arv, änskönt härstamning från fadern avgjorde
arvsrätten, förklaras därigenom, att den gamla rätten så nyligen utdött, vilket också förklarar
tyskarnas aktning för kvinnokönet, något som så överraskade Tacitus. Den tanke, att deras
hustrur kunde komma i fångenskap och slaveri, var för dem det mest förskräckliga och eggade
dem till yttersta motstånd. Men även kvinnorna voro besjälade av ett mod, som imponerade
på romarna. Då Marius vägrade teutonernas tillfångatagna kvinnor att bliva Vestas’, kyskhetsgudinnans, prästinnor, så begingo de självmord.
På Tacitus’ tid hade tyskarna redan fast bostad; landets fördelning skedde årligen genom
lottning, därjämte bestod gemensam äganderätt till skog, vatten och betesmarker. Deras
levnadssätt var ännu mycket enkelt, deras rikedom bestod huvudsakligen i boskap; deras
klädedräkt bestod av en grov ullkappa eller av djurskinn. Kvinnor och de förnäma buro
linneunderkläder. Metallerna bearbetades blott bland de stammar, som bodde för långt borta
för att kunna importera romerska industriprodukter. Föreståndarnas råd avgjorde ringare
rättssaker, i viktigare beslöt folkförsamlingen. Föreståndarna valdes vanligen från samma
familj, men övergången till faderrätten främjade platsens ärftlighet och förde slutligen till
grundandet av en stamadel, från vilken konungadömet sedermera uppstår. Liksom i Grekland
och Rom gick gensen under vid privategendomens uppkomst, handelns och industrins
utveckling samt genom beblandelse med främmande stammar och folkslag. I stället för
gensen uppkom byalaget, fria bönders demokratiska organisation, som under flera
århundraden bildade ett starkt bålverk i striderna mot adeln, kyrkan och furstarna, och icke
ens försvann fullständigt sedan feodalstaten kommit till väldet och de förr fria bönderna i
skaror gjordes till livegna.
Byalaget representerades av familjernas överhuvud. Hustrur, döttrar, svärdöttrar voro
uteslutna från rådplägningarna och styrelsen. De tider, då kvinnor ledde stammens angelägenheter – något som på det högsta förvånade Tacitus och varom han berättar med föraktfulla
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anmärkningar –voro förbi. I femte århundradet upphävde saliska lagen kvinnornas arvsrätt till
stamgodsen.
Var och en manlig medlem av byalaget hade, då han gifte sig, rätt till en lott av den
gemensamma marken. I regel levde farföräldrarna, föräldrarna och barnen under samma tak
med allt gemensamt, och det förekom ofta att, för att få sig tilldelad ännu en lott, den
omyndiga, icke manbara sonen bortgiftes med en giftasvuxen jungfru, och fadern uppfyllde i
sonens ställe de äktenskapliga plikterna. Nygifta erhöllo ett lass bokved samt virke till
blockhuset. Fingo de äkta makarna en dotter, så bekommo de åter ett lass ved; men två lass
om den nyfödde var en son. Kvinnokönet uppskattades till halva värdet.
Äktenskapets ingående var enkelt. Någon som helst religiös handling förekom ej, de båda
kontrahenternas uttryckta vilja var tillräcklig, och så snart paret bestigit den äkta sängen, var
äktenskapet fullbordat. Bruket att äktenskapet för att bliva giltigt behövde en kyrklig akt
uppkom först i det nionde seklet, och först i det sextonde förklarades äktenskapet på det
tridentiska kyrkomötet för ett sakrament inom den katolska kyrkan.

2. Feodalismen och rätten till den första natten
Med feodalstatens uppkomst försämrades böndernas ställning. De segerrika härförarna
nyttjade sin makt för att bemäktiga sig stora landsträckor; de betraktade sig såsom herrar över
allmänningarna, som de skänkte bort till sitt trofasta följe: slavar, livegna, frigivna, de flesta
av främmande härkomst, på viss tid eller med rätt att gå i arv. Därigenom skapade de en hovoch tjänstadel, som lydde dem i allt. Det stora frankiska rikets grundläggande gjorde slut på
de sista återstoderna av gensförfattningen. I stället för föreståndarnas råd trädde härarnas
underanförare och den nybildade adeln.
Så småningom råkade bönderna genom de mäktiges fortsatta erövringskrig och tvistigh eter,
vilkas hårda följder de fingo bära, i ett tillstånd av utmattning och fattigdom. Förpliktelsen, att
svara för uppbådet, kunde de icke längre efterkomma. I deras ställe värvade furstarna och den
högre adeln trupper. Bönderna ställde sig och sin egendom i skydd av en världslig eller
kyrklig herre – ty kyrkan hade förstått, att inom några århundraden bliva en stor makt –,
varför de betalade skatt och avgifter. Så förvandlades den hittills fria bondgården till ett
skattehemman, som med tiden betungades med ständigt nya förpliktelser. En gång kommen
detta beroende, dröjde det ej länge förrän bonden också mistade den personliga friheten.
Livegenskapen grep allt vidsträcktare omkring sig.
Husbonden ägde hart när oinskränkt rätt att förfoga över sina livegna. Han hade rättighet att
tvinga varje yngling, som fyllt 18 år, och varje flicka, som fyllt 14 år, att ingå äktenskap. Han
kunde utse hustru åt mannen, man åt hustrun. Och samma rätt ägde han beträffande änklingar
och änkor. Som sina undersåtars herre anser han sig kunna förfoga över sina kvinnliga livegna
såsom könsvarelser, vilken makt kom till uttryck i den s. k. jus primae noctis (rättigheten att
ligga bröllopsnatten hos en sin underordnades brud). Samma rätt ägde även hans ställföreträdare. Han kunde dock avstå från utövandet av densamma mot en avgift, som redan genom
namnet förråder sin natur: jungfruränta, lintygsskilling, förklädesskatt o. s. v.
Det bestrides från flera håll, att denna rätt till första natten någonsin existerat. Den är förarglig
för många, emedan den utövades på en tid, som man gärna från visst håll vill framställa som
mönstergiltig för goda seder och fromhet. Denna rätt till första natten var ursprungligen en
sedvänja, som hängde samman med moderrättens upphävande. Med den gamla familjeorganisationens försvinnande fortlevde i början det bruket, att bruden den första natten
prisgav sig åt stamsläktens män. Men denna rätt inskränktes med tiden och övergår slutligen
på stammens överhuvud eller på prästen. Feodalherren övertager den, i följd av sin makt över
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personen som hör till hans egendoms område, och han utövar denna rätt, om han så önskar,
eller han avstår därifrån mot en ersättning in natura eller i pengar.
Hur påtagligt verklig denna rätt till första natten var, framgår av Jacob Grimms Weistümer I,
43, där det heter:
Men hovmännen säga att den som kommer till bröllop i Helgensee skall inbjuda en godsförvaltare
och ävenså hans fru. Därpå skall förvaltaren giva brudgummen en kruka, som kan hålla väl ett
schaff (mätt). Likaså skall förvaltaren föra med sig en fora ved till bröllopet. Likaså skall
förvaltaren och hans maka föra med sig fjärdedelen av ett mer än två års gammalt svin, och då
bröllopet är över, skall brudgummen låta förvaltaren ligga hos sin hustru första natten, eller ock
löse henne med 5 skilling 4 pfennig.

Sugenheim håller före att jus primae noctis som prerogativ för godsägaren beror på, att han
hade att ge sitt medgivande till äktenskapets ingående. På denna rätt berodde det, att i Béarn
alla förstfödda barn i ett äktenskap, där jus prima noctis utövats, voro fria och inte livegna.
Längre fram avlöstes denna rätt allmänt med en skatt. Mest hårdnackat fasthöllo enligt
Sugenheim biskoparna i Amiens vid denna skatt. De bibehöllo den ända till början av
femtonde århundradet. I Skottland stadgade kung Malcolm III i slutet av 1000-talet att rätten
till första natten skulle kunna avlösas genom en skatt. Men i Tyskland ägde den bestånd ännu
lång tid. Enligt det schwabiska klostret Adelbergs stambok för år 1496 måste de i Börtlingen
bosatta livegna friköpa sig från rätten till första natten genom att brudgummen lämnade i
tribut en skiva salt, men bruden 1 pund och 7 skilling eller en panna ”så stor att hon däri
kunde eller måtte sitta med sin bakdel”. På andra håll hade brudarna att som friköpningsavgift
lämna godsägaren så mycket ost eller smör, ”som deras bakdel var tjock och tung till”. På
andra platser åter måste de ge en sirlig karduansstol, ”just så stor att de med sitt säte kunde
utfylla den”. Enligt den bajerska oberappellationsgericht Welsch fanns i Bajern förpliktelsen
att friköpa sig från jus prima noctis kvar ännu på sjuttonhundratalet. Vidare förtäljer Engels
att hos walesare och skottar rätten till första natten höll sig kvar genom hela medeltiden. Den
enda skillnaden var att på grund av gensorganisationens fortbestånd det icke var godsägaren
eller hans representant utan klanhövdingen som utövade denna rätt som representant för alla
klanens män, ifall nämligen brud och brudgum ej friköpte sig.
Alltså finnes intet tvivel, att jus primae noctis existerat ej blott under medeltiden, utan ända in
i nyare tiden, och spelade en roll i feodalrättens kodex. I Polen bemäktigade sig adelsmännen
den rätten att skända varje flicka som behagade dem, och de läto den man, som beklagade sig,
få hundra käpprapp. Att ännu i dag egendomsherren eller hans förvaltare anse som något
självklart att de kvinnliga underlydande offra dem sin jungfruliga ära, det förekommer ej
blott, vida oftare än man tror, i Tyskland, utan även mycket ofta, såsom kännare av folk och
land påstå, i hela det östra och sydöstra Europa.*
Under feodaltiden lågo äktenskapen i egendomsherrns intresse, ty de därigenom uppväxande
barnen träda i samma underdånighetsförhållande till honom som deras föräldrar; hans
arbetskrafter blevo därigenom förökade och hans inkomster stego. För den skull gynnade
kyrkliga och världsliga egendomsägare giftermål bland sina underlydande. Annorlunda ställde
sig saken för kyrkan, då den hade utsikt att genom äktenskaps förhindrande komma i
besittning av land, i följd av testamente. Men detta rörde i regeln blott de fria bland de lägre
klasserna, vilkas ställning genom vissa omständigheter blev allt mera ohållbar, och som
avträdde sin egendom till kyrkan för att söka skydd och frid bakom klostermurarna. Andra
åter ställde sig mot vissa avgifter och tjänster i kyrkans hägn. Men ofta hemföllo härigenom
deras efterkommande åt det öde, som deras förfäder velat undgå; de kommo i beroende av
kyrkan, eller man gjorde dem till noviser för klostret.
*

Liksom i norra Europa.

ö. a.
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3. Städernas uppblomstring. Klosterväsen och prostitution
De allt sedan elfte århundradet uppblomstrande städerna hade ett särskilt intresse av att gynna
befolkningens tillväxt och underlättade på alla vis såväl inflyttningen till städerna som
giftermål. Städerna blevo tillflyktsorter för de lantbor, som ville undandraga sig det odrägliga
trycket samt för flyktande livegna. Men senare ändrade sig dessa förhållanden. Så snart
städerna kommit till makt och ett självförnöjt hantverksstånd uppstått, växte därinom
fientligheten mot de inflyttande, som ville slå sig ned såsom hantverkare och i vilka man
alltså såg besvärliga konkurrenter. Man uppförde skrankor för de nyinflyttande. Höga
inflyttningsavgifter, kostsamma mästerprov, yrkenas inskränkning till ett visst antal mästare
och gesäller tvingade tusenden till osjälvständighet samt till ett äktenskapslöst och
kringstrykande liv. Då under det sextonde seklet städernas blomstringstid var förbi och deras
förfall började, ökades i följd av tidens inskränkta åsikter hindren för inflyttning och
frigörelse ännu mera. Andra orsaker bidrogo ävenledes därtill.
Egendomsherrarnas tyranni växte från årtionde till årtionde, så att många av deras
underlydande föredrogo att utbyta detta hundliv mot tiggarens, landstrykarens eller rövarens,
och deras liv gynnades genom de stora skogarna och samfärdsledernas dåliga tillstånd. Eller
de blevo landsknektar, som sålde sig åt den som lovade den största solden och det rikaste
bytet. Det uppstod ett talrikt, manligt och kvinnligt trasproletariat, som blev en plåga för
landet. Kyrkan bidrog ärligt till det allmänna fördärvet. Låg redan i de andliges celibat en
huvudorsak till befordrandet av könsliga utsvävningar, så gynnades dessa än mer genom den
oavbrutna samfärdseln med Italien och Rom.
Rom var icke blott, såsom påvedömets residens, kristenhetens huvudstad, det var ock liksom i
forntiden, under den hedniska kejsartiden, det nya Babel, osedlighetens europeiska högskola,
och det påvliga hovet var dess förnämsta säte. Det romerska riket hade vid sin undergång
efterlämnat åt det kristna Europa alla sina laster. Dessa härskade i Italien och trängde därifrån,
genom prästernas förbindelse med Rom, till Tyskland. Det oerhört talrika prästerskapet, som
till en stor del bestod av män, vilkas könsdrift stegrades till det yttersta genom ett lättjefullt
och yppigt levnadssätt, och som i följd av det obligatoriska celibatet var hänvisat till det
olovliga eller onaturliga tillfredsställandet av denna drift, spred sedeslösheten i alla samhällsklasser; den blev en pest-artad fara för det kvinnliga släktets moral, i städerna såväl som på
landet. Munk- och nunnekloster, och deras antal voro legio, skilde sig ej sällan från
bordellerna blott därigenom, att livet i de förra var ännu mera tygellöst och utsvävande. Och
talrika förbrytelser, isynnerhet barnamord, kunde där döljas så mycket lättare, då lagskipningen därinom blott utövades av dem, som stodo i spetsen för detta fördärv. Ofta sökte
bönderna skydda sina hustrur och döttrar för de andliges förförelser därigenom, att de icke
antogo någon själasörjare, som icke förpliktigade sig att taga en konkubin. En omständighet,
som föranledde en biskop av Konstanz att pålägga prästerna inom hans stift en konkubinskatt.
Härigenom förklaras det historiskt bevisade faktum, att i den av våra romantiker såsom så
from och sedesam framställda medeltiden, t. ex. år 1414 på kyrkomötet i Konstanz, ej mindre
än 1,500 resande kvinnor infunno sig.
Men detta tillstånd började ingalunda först under medeltidens förfall, utan redan tidigt och
gav anledning till oupphörliga klagomål och förordningar. Sålunda offentliggjorde Karl den
store 802 en förordning, där det hette:
Kvinnoklostren skola strängt bevakas. Nunnorna få ej ströva omkring, utan må med största nit
hållas instängda. Icke heller skola de leva i split och tvist inbördes, ej heller i något stycke vara sina
lärarinnor eller abedissor olydiga eller ohörsamma. Men där (le äro ställda under en klosterregel,
skola de ordentligt iakttaga denna. Ej heller skall någon man inträda i deras kloster annat än blott
till mässan, och då skall han strax efteråt gå sin väg igen.
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Och en förordning av 869 stadgade:
Om någon präst håller flera hustrur eller utgjuter kristen mans eller hednings blod eller bryter den
kanoniska lagen, beröves sitt prästerliga stånd, emedan han då är sämre än lekmannen.

Det faktum att på denna tid ägandet av flera hustrur förbjöds prästerna vittnar om, att ännu i
nionde århundradet äktenskap med flera kvinnor inte var någon sällsynthet. Faktiskt
existerade inga lagar mot polygami.
Ja, längre fram ända på minnessångarnas tid på elva-, tolvhundratalet såg man inget anstötligt
i att äga flera hustrur. Särskilt ödesdigert inverkade korstågen på dåtidens moraliska tillstånd.
Dessa tåg höllo under åratal tiotusentals män fjärran hemifrån och lärde dem särskilt i
östromerska riket känna seder, som hittills varit så gott som obekanta i Västeuropa.
Kvinnornas ställning blev även därigenom särskilt ogynnsam, att deras antal betydligt översteg männens. (Dessutom försvårades så småningom äktenskaps ingående och bosättningen
på en ny plats.) Huvudorsakerna härtill voro först och främst de talrika krigen, striderna och
fejderna samt de farliga handelsresorna på den tiden. Dessutom var dödligheten bland
mankönet större i följd av omåttlighet och dryckenskap; och den ur detta levnadssätt
framgående mottagligheten för sjukdomar visade sig särskilt stor under pesten, som härjade så
ofta i medeltiden. Sålunda räknade man under tidsrymden 1326-1400 trettiotvå, 1400-1500
fyratioett och 1500-1600 trettio pest-år.
Skaror av kvinnor drevo omkring på landsvägarna såsom gycklerskor och sångerskor i sällskap med vandrande skolynglingar och klerker, översvämmande marknaderna och andra
offentliga fester och folkförsamlingar. I landsknektarnas härar bildade de särskilda avdelningar med sin egen anförare och blevo, enligt tidens skråkaraktär, organiserade skråmässigt
och efter skönhet och ålder anvisade skilda åligganden. Vid strängt straff fingo de icke stå i
förhållande till någon man utom denna krets. I lägret måste de hjälpa trosspojkarna att
framsläpa hö, halm och ved, att fylla gropar, dammar och gravar, samt att sköta lägrets
rengöring. Vid belägringar skulle de fylla gravarna med risknippor och buskar för att
underlätta stormningen; de voro behjälpliga att ordna artilleriets uppställning och ifall
kanonerna fastnade i de bottenlösa vägarna, måste de draga upp dem.
För att i någon mån motverka eländet bland dessa talrika hjälplösa kvinnor, inrättades i flera
städer s. k. Bettinaanstalter, vilka stodo under städernas förvaltning. Där tillhöllos de att föra
en anständig vandel. Men varken dessa anstalter eller de talrika nunneklostren voro i stånd att
mottaga alla hjälpsökande.
Äktenskaps förhindrande, furstarnas och de höga herrarnas resor, med sina följen av riddare
och knektar, som kommo till städerna, den manliga ungdomen i dessa städer, icke att
förglömma de äkta männen som, levnadslustiga och utan skrupler, jagade efter ombyte –
skapade också i medeltidens städer behovet av prostituerade. Och liksom på den tiden varje
yrke var ordnat och reglerat och icke kunde bestå utan vissa skråbestämmelser, så blev det
även fallet med prostitutionen. I alla större städer funnos bordeller, som voro i städernas,
landsfurstarnas eller kyrkans ägo, så att dessa skördade inkomsterna därav. Kvinnorna i dessa
bordeller hade en av dem själva utvald förestånderska, som hade att tillse att tukt och ordning
var rådande, men först och främst skulle hon vaka över att inga utom skrået stående
konkurrenter, ”bönhasarna”, fördärvade deras lagliga affär. Blevo sådana ertappade, blevo de
vederbörligen straffade.
Sålunda ingåvo invånarinnorna i ett glädjehus i Nürnberg till magistraten en besvärsskrivelse
mot sina icke skråorganiserade konkurrenter:
Även andra värdar hålla kvinnor, vilka nattetid ströva på gatorna och härbergera äkta män och
andra män och bedriva yrket på oerhört mycket grövre vis än de klagande i det allmänna
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(skråorganiserade) huset, så att det är ett elände att yrket bedrives på det sättet I i denna lovliga
stad.

Bordellerna åtnjöto särskilt skydd; störande uppträden i deras närhet straffades dubbelt
hårdare än annars. Tillika hade de kvinnliga skråmedlemmarna rättighet att deltaga i tåget vid
processioner och festligheter, vid vilka skråna alltid medverkade. Icke sällan inbjödos de som
gäster till furstarnas och rådsherrarnas gästabud. Bordellerna betraktades såsom säkerhet och
skydd ”för äktenskapet och för jungfrurnas ära”. Det är samma skäl, varmed man i Aten
försvarade statsbordellerna och än i dag prostitutionen. Emellertid saknades ej heller
våldsamma förföljelser emot glädjeflickorna; de utgingo från samma män, som underhöllo de
prostituerade med sina pengar. Så förordnade kejsar Karl den store, att en prostituerad skulle
framsläpas naken på torget och piskas; han själv, den ”allerkristligaste” konungen och
kejsaren, hade icke mindre än sex hustrur på en gång; och ej heller hans döttrar, som
uppenbart följde faderns exempel, voro några som helst dygdemönster. De förorsakade
honom genom sitt fria liv många oangenäma stunder och förde även in i hans hem flera oäkta
barn. Alkuin, Karl den stores vän och rådgivare, varnade sina lärjungar för ”de krönta
duvorna, som nattetid flögo genom palatinatet”, varmed han syftade på kejsarens döttrar.
Samma myndigheter, som officiellt organiserade bordellväsendet och togo under sitt beskydd
samt tillerkände Venus’ prästinnor allehanda privilegier, ådömde en stackars, övergiven fallen
kvinna de hårdaste och ohyggligaste straff. Barnamörderskan, som av förtvivlan dödat sin
livsfrukt, underkastades det grymmaste dödsstraff; medan inte ett ljud höjdes för att ta reda på
den samvetslöse förföraren. Han satt kanhända i den rätt, som fällde dödsdomen över det
stackars offret. (Sådant förekommer ännu i dag.) * Men även hustruns otrohet straffades på
gräsligaste sätt, skampålen var det minsta; över mannens äktenskapsbrott däremot breddes
den kristliga kärlekens mantel.
I Würzburg svor bordellvärdinnan inför magistraten ”att vara staden trogen och huld och att
värva kvinnor”. På samma sätt i Nürnberg, Ulm, Leipzig, Köln, Frankfurt o. s. v. I Ulm, där
bordellerna år 1537 blivit stängda, yrkade skråna redan år 1551 på deras återinförande, ”för
att förekomma större oväsen”. Åt förnäma främlingar ställdes glädjeflickor till förfogande på
stadens bekostnad. Då konung Ladislaus år 1452 intågade i Wien, sände magistraten honom
till mötes en deputation av glädjeflickor, vilka, blott klädda i lätt gas, visade de skönaste
kroppsformer. Och kejsar Karl V hälsades likaledes vid sitt intåg i Brügge av en deputation
nakna flickor. Sådana tilldragelser väckte på den tiden knappast någon anstöt.

4. Riddarväsendet och kvinnovördnaden
Fantasirika romantiker och slugt beräknande personer hava sökt framställa medeltiden såsom
synnerligen sedlig och besjälad av sann vördnad för kvinnan. Det är väl närmast minnesångarnas tid – från tolfte till fjortonde århundradet – man därvid åsyftar. Riddarväsendets
minnetjänst (kärlekstjänst), som man först lärde känna hos morerna i Spanien, skall vittna om
den höga aktning, varmed kvinnan den tiden behandlades. Härvid är ett och annat att
anmärka. För det första bildade ridderskapet blott en mycket ringa procent av befolkningen
och likaledes adelsdamerna av alla kvinnor; för det andra har endast en mycket liten del av
ridderskapet utövat den så förhärligade minnetjänsten; för det tredje är den verkliga arten av
denna minnetjänst betydligt misskänd och vanställd. Den tidsålder, då denna minnetjänst
blomstrade, var den värsta nävrättens tidsålder i Tyskland, under vilken alla ordningens band
voro lösta och ridderskapet hängav sig åt stråtröveri och brandskattning. I en sådan de grövsta
våldsamheternas tid äro icke milda, poetiska känslor rådande. Tvärtom. Denna tid bidrog
*

Leon Richer berättar i ”La femme libre” om ett fall, då en tjänstflicka i Paris dömdes av fadern till hennes eget
barn, en ansedd, from advokat, som var bisittare i juryn. Än mer. Advokaten var själv mördaren och modern var
fullkomligt oskyldig, vilket hon först efter domen tillstod inför rätten.

41
väsentligen därtill att minska den aktning, som möjligen förut fanns vis å vis kvinnokönet.
Ridderskapet, såväl på landet som i städerna, bestod till stor del av råa, utsvävande sällar,
vilkas förnämsta passion var, förutom fejder och omåttligt drickande, det tygellösaste
tillfredsställande av de sinnliga begären. Den tidens krönikörer berätta ständigt om våldtäkt
och andra våldsbragder, vartill adeln på landet såväl som i städerna, varest den ända till det
trettonde och delvis intill det fjortonde och femtonde århundradet hade makten i sina händer,
gjorde sig skyldig. Och de misshandlade sågo sällan någon möjlighet att skaffa sig rättvisa, ty
i städerna voro junkrarna domare, och på landet var det egendomsherren, som ägde domsrätt.
Det är således en oerhörd överdrift, att adeln och de förnäma med dylika seder och vanor,
skulle ha hyst en synnerlig aktning för kvinnan och burit henne såsom något slags högre
väsen på sina händer.
Ett mycket litet fåtal bland ridderskapet synes hava svärmat för kvinnans skönhet, men detta
svärmeri var ingalunda platoniskt, utan fullföljde ytterst påtagliga syften. Till och med den
löjligaste bland dessa svärmare för ”älskeliga fruntimber”, Ulrich von Lichtenstein, var endast
så länge platonisk, som han måste vara det. I själva verket var denna minnetjänst ett förgudande av älskarinnorna på bekostnad av den äkta makan, ett till det medeltida kristna
samhället överflyttat hetärväsen, såsom det hade existerat i Grekland på Perikles’ tid. Också
förförandet av varandras hustrur var under riddartiden en starkt utövad minnetjänst; liksom
ännu i dag något liknande återupprepas inom vissa kretsar av vår bourgeoisi.
Otvivelaktigt låg den tiden i det öppna skattandet åt de sinnliga lustarna erkännandet, att den
hos varje sund och mogen människa nedlagda naturdriften har rättighet att bliva tillfredsställd.
Såtillvida låg däri en den sunda naturens seger över kristendomens askes. Å andra sidan måste
framhållas, att detta erkännande kom blott det ena könet till godo, och att det andra däremot
behandlades som om det ej kunde och finge hava samma drifter. Minsta överträdelse från dess
sida mot den av männen föreskrivna morallagen straffades på det grymmaste sätt. Och
kvinnokönet har till följd av fortsatt förtryck och en särskild uppfostran så levat sig in i sina
förtryckares tankegång, att det ännu i dag finner detta tillstånd naturligt.
Fanns det icke också miljoner slavar, vilka funno slaveriet naturligt och aldrig skulle hava
frigjort sig, om ej befriaren hade uppstått i slavägarnas egen klass?
Petitionerade icke preussiska bönder, då de enligt den Stein’ska lagen skulle befrias ur
livegenskapen, om att förbliva i sin förra ställning, ”ty vem skulle sörja för dem, då de blevo
sjuka och gamla”? Och är ej förhållandet detsamma i den moderna arbetarerörelsen? Huru
många arbetare låta ej ännu påverka sig och viljelöst leda sig av sina utsugare?
Den förtryckta behöver väckas och uppeldas, enär kraft till initiativ fattas honom. Så är
förhållandet i den moderna proletärrörelsen, och likaså i kampen för kvinnans emancipation.
Till och med för det i sin befrielsestrid jämförelsevis lyckligt ställda borgerskapet bröto
andliga och kyrkliga förespråkare väg.
Vilka brister medeltiden än hade, ägde den dock en sund sinnlighet ,som framgick ur en
kärnfull, levnadsfrisk natur hos folket, vilket kristendomen ej förmådde undertrycka. Vår tids
hycklande pryderi och dolda lystenhet, som sky och spjärna emot att nämna tingen vid deras
rätta namn och att tala naturligt om naturliga saker, voro främmande för medeltiden. Den
kände ej heller den pikanta tvetydighet, i vilken man insveper allt, som man av bristande
naturlighet eller av en till pryderi övergången sedvana icke vill nämna öppet, och därigenom
gör så mycket farligare, emedan ett sådant språk retar men icke tillfredsställer, endast låter
ana men ej talar tydligt. Vår konversation, våra romaner och våra teatrar äro fulla av dessa
pikanta tvetydigheter, och verkan därav ligger i öppen dag. Denna rouéns spiritualism, som
döljer sig bakom den religiösa spiritualismen, har i våra dagar en oerhörd makt.
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Femte kapitlet. Reformationen
1. Luther
Medeltidens sunda sinnlighet fann i Luther sin klassiska tolk. Med den religiösa reformatorn
hava vi här mindre att göra, än med Luther som människa. Såsom sådan framträdde hans
kraftiga, friska natur oförfalskad; denna tvang honom att hänsynslöst och träffande uttala sitt
behov av kärlek och njutning. Hans ställning som för detta romersk präst hade öppnat hans
ögon. Han hade så att säga på sin egen kropp lärt känna munk- och nunnelivets onaturlighet i
praktiken. Därav den värma, men vilken han bekämpade kyrkans och klostrens celibat. Hans
ord gälla även i dag dem, som tro sig kunna synda mot naturen, och som mena att de kunna
förena med sina begrepp om moral och sedlighet, att stats- och samhällsinrättningar förhindra
miljoner att uppfylla livets bestämmelse. Luther säger:
En kvinna kan, för såvitt hon icke äger en hög och sällsynt nådegåva, lika litet undvara en man,
som att äta, sova, dricka och andra naturbehov. Å andra sidan kan ej heller en man undvara en
kvinna. Orsaken är den: det är lika djupt inplantat i människans natur att avla barn som att äta och
dricka. Därför har Gud givit kroppen lemmar, ådror, vätskor och allt som är behövligt härför. Den
som nu vill förneka detta och ej låta det gå, såsom naturen vill, vad gör han annat än förnekar, att
naturen är natur, att elden bränner, att vattnet väter och människan äter, dricker eller sover?

Och i sin predikan ”Om det äktenskapliga livet” säger han:
Lika litet som det står i min makt, att icke vara man, lika så omöjligt är det för dig att vara utan
man, ty det är icke en godtycklighet utan någonting naturligt, att en man måste hava en kvinna, och
en kvinna måste hava en man.

Men Luther uttalar sig ej endast så energiskt för äktenskapet och könsumgängets nödvändighet, utan han vänder sig även emot, att äktenskap och kyrka hava något gemensamt. Häri stod
han helt och hållet på samma grundval som den gamla tiden, vilken såg i äktenskapet ett
uttryck av kontrahenternas fria vilja, som ej angick kyrkan. Han säger härom:
Veten alltså, att äktenskapet är en utvärtes sak liksom en annan världslig angelägenhet. Liksom jag
nu kan äta, dricka, sova, gå, rida, handla och tala med en hedning, en judinna, en turkinna, en
kättare, så kan jag också gifta mig med henne. Och bry dig icke om de narrarnas lagar, som
förbjuda sådant ... En hedning är likafullt en man och kvinna, skapad av Gud, som någonsin St.
Peter, St. Paulus och St. Lukas, för att ej tala om en falsk kristen.

Luther förklarade sig vidare, likt andra reformatorer, mot varje äktenskapshinder och ville
även tillåta skilda att åter ingå äktenskap, vilket kyrkan motsatte sig. Han säger därom:
Men hur man nu hos oss skall förfara i äktenskapssaker eller vid skiljedom, det har jag sagt: man
skall överantvarda det åt juristerna och lägga det under den världsliga domen, emedan det äkta
ståndet helt är ett världsligt, utvärtes ting.

I överensstämmelse med denna uppfattning infördes bland protestanterna först mot slutet av
det sjuttonde århundradet kyrklig vigsel såsom förutsättning för äktenskapets giltighet. Dessförinnan var det s. k. samvetsäktenskapet erkänt, d. v. s. att ömsesidig förpliktelse att betrakta
varann som man och hustru och att vilja leva tillsammans som makar, var nog. Ett sådant
äktenskap ansågs efter tysk rätt såsom lagligt. Luther gick t. o. m. så långt, att han tillerkände
den av kontrahenterna – även om det var hustrun –som kände sig otillfredsställd i äktenskapet,
rätt att utom detta skaffa sig tillfredsställelse ”på det att naturen, som man ej kan motstå, skall
bliva tillfredsställd”. Luther uppställer grundsatser, som skulle framkalla den livligaste harm
hos en stor del av vår tids ”ärbara män och kvinnor”, vilka annars i sin fromma iver gärna
åberopa Luther. I skriften ”Om det äktenskapliga livet” säger han:
Om en stark kvinna skulle få en svag nian och hon icke kunde offentligt taga någon annan eller hon
ville ej gärna bryta mot sin ära, så skall hon säga till sin man: ”Se, käre nian, du kan ej tillfreds-
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ställa mig och har bedragit mig och min unga kropp och därigenom bragt min ära och salighet i
fara, och är inför Gud ingen ära mellan oss båda, förunna mig därför att ingå ett hemligt äktenskap
med din bror eller bäste vän och att du har namnet, så att din egendom ej må komma till främmande arvingar, och låt dig villigt bedragas genom mig, liksom du utan din vilja har bedragit mig.”

Mannen, utvecklar Luther vidare, har skyldighet att gå in därpå.
Och vill han icke, så har hon rätt att fara ifrån honom till ett annat land och att äkta en annan. Och
om en hustru nekar fullgöra sin äktenskapliga plikt, så har mannen rätt att taga en annan, dock skall
han säga hustrun det förut.

Man ser, att det är mycket radikala och för vår på hyckleri och pryderi så rika tid t. o. m. rätt
osedliga åskådningar, som den store reformatorn framför.
Luther uttalar blott vad som var den tidens folkuppfattning.
Sålunda förmäler Jacob Grimm:
Om någon man ej kan ge sin hustru det kvinnan har rätt att fordra, skall han sakteligt sätta henne på
sin rygg och bära henne över första dalgång samt nedsätta henne sakteligt utan att stöta, sra eller
kasta och utan något ont ord eller någon elak blick och där kalla på sina grannar och de må bringa
hjälp åt hans hustrus kropp i dess nöd. Och om hans grannar ej vilja eller kunna göra detta, så skall
han sända henne till närmaste marknad. Och hon skall pynta sig och pryda sig därtill och hänga en
guldstickad penningpung vid sidan, så att hon själv må kunna städja någon bot. Kommer hon dock
åter ohulpen, så hjälpe henne djävulen.

Medeltidens bonde gifte sig först och främst för att få arvingar, och kunde han själv icke få
några, så överlät han såsom en praktisk man utan några särskilda skrupler detta nöje åt någon
annan. Huvudsaken var att han uppnådde sitt syfte. Vi återupprepa: Människan behärskar ej
egendomen, utan egendomen behärskar henne.
De ur Luthers skrifter och tal gjorda citaten om äktenskapet äro särskilt viktiga, emedan .de
däri’ uttalade meningarna stå i skarpaste motsägelse till de inom våra dagars kyrka förhärskande. Socialdemokratin kan, i sin strid mot prästerskapet, med fullt fog åberopa sig på Luther,
som i äktenskapsfrågor intager en helt och hållet fördomsfri ståndpunkt.
Luther och reformatorerna gingo t. o. in. längre häri, visserligen av opportunistiska skäl, av
tillmötesgående mot vissa furstar, vilkas kraftiga understöd och varaktiga välvilja de sökte
förvärva eller hålla vid makt. Den reformationsvänlige lantgreven av Hessen, Filip I, ägde
bredvid sin legitima gemål en väninna, som dock blott ville göra honom till viljes på det
villkoret, att han gifte sig med henne. Fallet var kinkigt. Skilsmässa från hustrun utan
fullgiltiga grunder väckte stor skandal, och ett äktenskap med två hustrur på samma gång var
för en kristen furste i nyare tiden en oerhörd tilldragelse, som måste framkalla en icke mindre
skandal. Likafullt beslöt sig Filip i sin förälskelse för det senare. Det gällde nu blott att få
fastslaget, att detta steg icke stod i motsägelse till bibeln, och att det fann reformatorernas
samtycke, i synnerhet Luthers och Melanchtons. Först underhandlade lantgreven med Butzer,
som förklarade sig gilla planen och lovade att vinna Luther och Melanchton. Butzer
motiverade sin åsikt därmed, att han sade: att äga flera hustrur på samma gång strider ej mot
evangelium. Paulus, som utförligt omnämner vilka som ej skola ärva Guds rike, säger
ingenting om dem, som hava två hustrur. Paulus säger i stället att en biskop skall ha blott en
enda hustru, desslikes tjänare. ”Hade det nu varit av nöden att var och en skulle äga blott en
hustru, så hade han påbjudit detta och förbjudit flera hustrur”. Luther och Melanchton anslöto
sig till denna mening och godkände tvegifte, varefter också lantgrevens gemål samtyckte till
den andra frun under villkor, ”att han skulle uppfylla sina äktenskapliga plikter ordentligare
än hittills mot henne”. Frågan om bigamins berättigande hade redan förr förorsakat Luther
huvudbry, nämligen då det gällde godkännandet av Henrik den åttondes av England tvegifte.
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Det framgår av ett brev till den sachsiska kanslären Brinck, januari 1524, till vilken han skrev:
Principiellt kunde han, Luther, visserligen icke förkasta bigamin, ty den stred ej emot den
heliga skrift, * men han höll det för förargelseväckande, om den skulle förekomma ibland
kristna, vilka måste avstå även ifrån tillåtna handlingar.
Och efter lantgrevens förmälning, som verkligen ägde rum i mars 1540, skrev han (10 april)
som svar på ett erkännsamt brev från denne:
Må Ers Nåd vara vid gott mod över vårt givna rådslag, vilket vi gärna ville se hemlighållet. Eljes
kunde slutligen även de råa bönderna (vilja följa lantgrevens föredöme och) kanske förebära ett
lika stort eller större skäl, varigenom vi skulle kunna få ganska mycket att skaffa.

För Melanchton torde det ha varit mindre svårt att lämna sitt bifall till lantgrevens tvegifte, ty
han hade redan tidigare skrivit till Henrik VIII, att ”varje furste ägde rätt att inom sitt område
införa polygamin”. Men lantgrevens dubbeläktenskap gjorde så stort och obehagligt uppseende i hans land, att han, år 1541, lät utgiva en skrift, vari polygamin försvarades såsom
icke stridande mot bibeln. Man levde ej längre i det nionde eller tolfte århundradet, då
månggifte fördrogs utan att väcka förargelse.
Lantgrevens av Hessen dubbeläktenskap var för övrigt inte det enda som väckte elakt
uppseende i vidaste kretsar. Dylika furstliga dubbeläktenskap förekommo gång på gång ända
in i sjuttonde och adertonde århundradet, som vi få tillfälle att visa längre fram.
När Luther förklarade könsdriftens tillfredsställande som ett naturens påbud, uttalade han
blott vad hans samtida tänkte och var särskilt männen tagit i anspråk för sig. Genom
reformationen, som i de protestantiska länderna genomdrev upphävandet av klostren och
prästernas celibat, skapade han möjlighet för hundratusenden att under lagliga former
tillfredsställa sin naturdrift. Hundratusenden andra förblevo visserligen även framgent
uteslutna därifrån till följd av de bestående egendomsförhållandena och av de på dessas grund
skapade lagarna.
Reformationen var det uppspirande storborgardömets protest emot feodalismen inom kyrka,
stat och samhälle. Detta blivande storborgardöme eftersträvade befrielse ur skrånas,
konungarnas och egendomsherrarnas bojor, centralisering av statsväsendet, förenkling av det
slösaktigt utstyrda kyrkväsendet, indragning av kloster samt användandet av dess talrika
sysslolösa människoskaror i praktiska värv.
Luther var på det religiösa området en representant för dessa borgerliga strävanden. Försvarade han äktenskapets frihet, så kunde han endast mena det borgerliga äktenskapet, som
först i vår tid förverkligats genom civiläktenskapslagen och den därmed förbundna borgerliga
lagstiftningen angående friheten att välja boningsort och yrke. Huru kvinnans ställning därvid
förändrades, skall längre fram undersökas. Under reformationstiden hade saken dock ej
framskridit så långt. Om det genom reformationen för många blev möjligt att ingå äktenskap,
så bekämpades å andra sidan det fria könsumgänget genom de hätskaste förföljelser. Hade det
katolska prästerskapet visat en viss slapphet och tolerans beträffande könsutsvävningar, så
ivrade nu det protestantiska, för vilket äktenskapets portar öppnats, så mycket värre däremot.
Man förklarade bordellerna krig; de tillstängdes såsom ”satans hålor”, de prostituerade
förföljdes såsom ”djävulens döttrar”, och varje kvinna, som begick ett ”felsteg”, blev såsom
ett vidunder av allt dåligt ställd vid skampålen.
Av medeltidens levnadsglada småborgare, som älskade livet, blev en bigott, sedesam och
trumpen kälkborgare, som sparade, på det att hans senare storborgerliga efterkommande
*

Något som är fullständigt riktigt, men också förklarligt, enär bibeln stammar från en tid, då polygamin var vida
utbredd bland österlandets folk; men i det sextonde århundradet stred den alldeles emot sederna.
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skulle kunna leva undan så mycket gladare och slösa så mycket mera. Den hederlige borgaren
med sin styva halsduk, sin trånga synkrets, sin stränga men hycklande moral blev en typ för
samhället. Den lagliga hustrun, som just icke känt sig tilltalad av medeltidens av kyrkan
tolererade sinnlighet, fann behag i protestantismens puritanska anda. Men andra omständligheter, som ogynnsamt påverkade de allmänna förhållandena i Tyskland, hade även ett
ogynnsamt inflytande för kvinnorna.

2. Reformationens följder. Det trettioåriga kriget
Förändringen inom produktions-, penning- och avsättningsförhållandena, som uppstod i
Tyskland särskilt genom upptäckten av Amerika och sjövägen till Ostindien, framkallade en
stark reaktion på det sociala området. Tyskland upphörde att vara medelpunkten för den
europeiska samfärdseln och handeln. De tyska näringarna, den tyska handeln råkade i förfall.
Samtidigt hade den kyrkliga reformationen förstört den politiska enheten inom nationen.
Reformationen blev den täckmantel, under vilken de tyska furstarna sökte befria sig från
kejsarens övervälde. Å andra sidan underkuvade dessa furstar adeln och gynnade städerna, för
att lättare uppnå sitt mål. Det var icke få städer, som i betraktande av de allt hårdare tiderna
frivilligt gåvo sig under furstarnas herravälde. Då det i följd av den ekonomiska tillbakagången hotade borgarståndet sökte att uppresa allt högre skrankor för att skydda sig från en
obehaglig konkurrens, efterkommo furstarna gärna denna fordran. De dåliga konjunkturerna
tilltogo, men därjämte ökades även fattigdomen.
Vidare följder av reformationen voro de religiösa striderna och förföljelserna – vilka nyttjades
av furstarna såsom täckmantel för sina politiska och ekonomiska syften –, och som rasade i
Tyskland, med vissa avbrott, längre än ett århundrade, samt slutade med landets fullständiga
utmattning vid det trettioåriga krigets slut. Hela provinser voro ödelagda, hundratals städer,
tusentals byar voro delvis eller till grunden nedbrända, flera av dem äro sedan dess alldeles
försvunna. Här och var hade befolkningens antal sjunkit ända till en åttondel eller tiondel av
vad det varit. I denna yttersta nöd grep man, för att fortast möjligt förse de folktomma
städerna och byarna med människor, till det drastiska medlet att undantagsvis tillåta en man
att äga två hustrur. Kriget hade nästan utrotat männen, medan det fanns kvinnor i mängd.
Sålunda fattade den 14 februari 1650 den frankiska kretsdagen i Nürnberg ett beslut att män
under 60 år ej fingo i kloster upptas. Vidare bjöd den ”alla de präster, kyrkherrar, vilka icke
voro ordensfolk eller kaniker i stiften att ingå laga äktenskap”.
”Yttermera”, heter det vidare, ”vare det varje man tillåtet att äkta tvenne kvinnor. Därvid må dock
alla män även från predikstolen ofta manas att i dessa stycken förhålla och uppföra sig så att han
helt och fullt beflitar sig om tillbörlig diskretion och försiktighet, så att han såsom äkta man, vilken
har ansett sig god att taga två hustrur, icke blott försörjer båda makorna med livets nödtorft, utan
också undviker all missämja mellan dem.”

Till och med predikstolen begagnades således i och för propagandan för dubbelgifte samt för
att giva äkta männen förhållningsregler. Handel och näringar hämmades under denna långa
tid, ja mångenstädes voro de alldeles undergrävda och kunde först så småningom leva upp på
nytt. En stor del av befolkningen hade blivit ytterligt rå och demoraliserad och kommit bort
från allt ordnat arbete. Om det under kriget hade varit de rövande, plundrande, skändande och
mördande legoknektshärarna, vilka härs och tvärs genomtågade Tyskland och därunder
brandskattade såväl vän som fiende, så uppträdde efter kriget otaliga rövare-, tiggare- och
vagabondhopar, som satte befolkningen i ångest och skräck samt hindrade eller tillintetgjorde
all handel och samfärdsel. I synnerhet hade en gränslös lidandets tid inbrutit för kvinnan. I
denna tygellöshetens period hade föraktet för henne stigit oerhört, och hon led hårdast under
de allmänna svårigheterna att försörja sig. I tusental befolkade kvinnorna, liksom de manliga
lösdrivarna, landsvägar och skogar, fattighus och fängelser. Och till alla dessa lidanden kom
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att talrika bondfamiljer fördrevos med våld av adeln, som ville lägga jorden under sig. Hade
adeln efter reformationen måst allt mera böja sig under furstarna och kommit, genom hovoch militärplatser, i allt större beroende av dem, så sökte den nu taga skadan, som furstarna
tillfogat den, dubbelt och tredubbelt igen genom att slå under sig böndernas gårdar.
Reformationen åter gav furstarna den önskade förevändningen, att bemäktiga sig kyrkans
stora gods. Kurfurst August av Saxen t. ex. hade fråntagit kyrkan icke mindre än trehundra
gods. Och liksom han handlade också hans herrar bröder och kusiner, de andra protestantiska
furstarna, framför allt hohenzollrarna. Adeln följde exemplet, i det den lade beslag på de
kvarvarande allmänningarna och fördrev både fria och livegna bönder från deras hem samt
tog deras gårdar. De misslyckade bondeupproren i det sextonde århundradet gåvo den
önskade förevändningen därtill. Och efter att försöket en gång lyckats, fattades det icke skäl
varför man ej skulle kunna fortgå på samma våldsamma stråt.
Med hjälp av alla slags trakasserier och lagvrängningar, vartill den under tiden allmänt
införda romerska rätten erbjöd bekväma möjligheter, realiserades böndernas jord till de lägsta
priser, eller ock utträngdes bönderna utan vidare från sin egendom. Detta skedde i avsikt att
avrunda adelns besittningar. På så sätt upplöstes hela byar, förintades bondgårdarna i halva
landskap. Sålunda funnos – för att anföra blott ett exempel – av de 12,543 bondställen under
riddargods, som Mecklenburg ägde ännu på trettioåriga krigets tid, år 1848 kvar blott 1,213. I
Pommern ha sedan 1628 över 12,000 bondgårdar upphört att existera. Den förvandling i
lantbrukets skötsel, som skedde under sjuttonde århundradet, var ytterligare en sporre till att
expropriera bondegårdarna och förvandla de sista återstoderna av allmän jord till adlig
egendom. Man hade infört skiftesbruket, vilket möjliggjorde en med bestämda mellanrum
skeende växling i jordens brukande. Sädesåkrar förvandlades med vissa mellantider till
betesmarker, och detta underlättade boskapsskötseln och gjorde det möjligt att inskränka
arbetskrafternas antal.
I städerna såg det ej heller bättre ut än på landet. Förr hade man utan motstånd även tillåtit
kvinnor att förvärva mästaretiteln samt att sysselsätta gesäller och lärlingar, ja, man t. o. m.
fordrade att de skulle tillhöra skrået, för att tvinga dem till samma konkurrensvillkor. Sålunda
finna vi kvinnliga buntmakare i Frankfurt och i de schlesiska städerna, bagare i städerna vid
mellersta Rken, vapenciselörer och gördelmakare i Köln och Strassburg, sadelmakare i
Bremen, lohgarvare i Nürnberg, gulddragare och guldslagare i Köln. Men i samma mån som
hantverkarnas ställning försämrades, blev speciellt avogheten emot de kvinnliga konkurrenterna allt större. I Frankrike tillbakaträngdes kvinnorna från alla yrken redan mot slutet av det
fjortonde århundradet; i Tyskland först mot slutet av sextonhundratalet. Till en början förbjöd
man dem att vara mästare – med undantag för änkorna – sedan uteslöt man dem även från
gesällskapet. Även upphävandet av den praktfulla katolska kulten genom protestantismens
seger hade hårt drabbat eller fullständigt förintat en mängd yrken, särskilt konsthantverket,
och just i dessa hade ett stort antal kvinnor varit sysselsatta. Vidare vållade de stora kyrkogodsens konfiskering och sekularisering en tillbakagång i fattigvården, varpå i främsta
rummet änkor och faderlösa blevo lidande.
Det allmänna ekonomiska förfall, som i följd av här anförda skäl hade inträtt under det
sextonde århundradet och räckte under det därpå följande, gav anledning till en allt strängare
äktenskapslagstiftning. Hantverksgesäller och tjänare, drängar och tjänsteflickor tillätos icke
ingå äktenskap, såvida de ej kunde styrka, att det icke förelåg någon fara för att deras blivande
familj skulle falla kommunen, som de tillhörde, till last. De, som ingingo äktenskap utan de
lagliga förutsättningarna, dömdes till hårda, delvis barbariska straff, t. ex. efter den bajerska
rätten med slag av skinnpiska och fängelse. Men för särskilt hårda förföljelser voro de s. k.
vilda äktenskapen utsatta; dessa blevo naturligtvis allt allmännare, ju svårare det var att få
tillstånd till giftermål. Ängslan för överbefolkning behärskade sinnena, och för att minska
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tiggarnas och lösdrivarnas antal, följde det ena dekretet på det andra och det ena var
grymmare än det andra.

Sjätte kapitlet. Det adertonde århundradet
1. Hovlivet i Tyskland
Följande Ludvig XIV: s av Frankrike föredöme utvecklade det stora flertalet av den tidens
talrika furstefamiljer ett slöseri i prakt och glans, och i synnerhet genom mätressväsendet, som
stod i omvänt förhållande till ländernas eller furstendömenas storlek och produktivitet.
Furstehusens historia i det adertonde århundradet hör till historiens vidrigaste kapitel. Den ena
potentaten sökte överträffa den andra i löjligt högmod, i vansinnigt slöseri och med dyrbara
militäriska tillställningar. Men framförallt steg mätressväldet till det otroligaste. Det är svårt
att avgöra, vilket bland de tyska hoven som mest utmärkte sig i detta ödslande, det offentliga
livet korrumperande levnadssätt. I dag var det detta, i morgon ett annat, ingen tysk stat
förskonades därifrån. Adeln följde furstarna i spåren, och i residensstäderna togo borgarna
adelns exempel. Om en borgaredotter hade lyckan att behaga en hög herre vid hovet eller
kanske själva fursten, så var hon i nitton fall av tjugu på det högsta smickrad av denna nåd,
och familjen tvekade ej, att låta henne bliva adlig eller furstlig mätress. Detsamma var fallet
med de flesta adelsfamiljer, om en av deras döttrar fann furstens välbehag. Karaktärslöshet
och oblyghet behärskade vida kretsar.
Bland de värsta ställena voro de båda tyska huvudstäderna Wien och Berlin. I det tyska
Kapua, Wien, härskade visserligen under en stor del av århundradet den sedestränga Maria
Teresia, men hon var vanmäktig gentemot en rik, i sinnliga njutningar nedsjunken adel och de
borgerliga kretsar, som sökte efterlikna den. Med sina kyskhetskommittéer, vilka organiserade
ett vittutgrenat spionerisystem, dels framkallade hon förbittring, dels gjorde hon sig löjlig.
Framgången var lika med noll. I det frivola Wien cirkulerade under andra hälften av
adertonde århundradet ordspråk sådana som: ”Man måste älska sin nästa såsom sig själv, d. v.
s. man måste älska en annans hustru lika mycket som sin egen.” Eller: ”Om hustrun går till
vänster får mannen gå till höger. Tar hon sig en uppassare, så söker han sig en väninna.” Hur
frivolt man på denna tid tänkte rörande äktenskap och äktenskapsbrott framgår av ett brev
från skalden Chr. v. Kleist till hans vän Gleim, skrivet 1751. Däri heter det:
Ni känner ju redan markgreve Henriks äventyr. Han har sänt sin gemål till sina gods och vill skilja
sig från henne, emedan han påträffat prinsen av Holstein i bädden bredvid henne ... Markgreven
hade väl handlat klokare om han förtegat affären i stället för att nu få hela Berlin och halva världen
att tala om sig. Dessutom bör man inte ta så illa vid sig av en så naturlig sak, helst då man själv
inte är starkare i tron än markgreven. Vämjelsen är ju ändå oundviklig inom äktenskapet, och alla
män och kvinnor tvingas av sina föreställningar om andra älskvärda personer att bli otrogna. Hur
kan detta straffas, då man är nödd därtill?

Om förhållandena i Berlin skrev 1772 det engelska sändebudet lord Malmesbury:
Ett totalt sedefördärv behärskar båda könen inom alla klasser. Härtill kommer armodet som med
nödvändighet framkallats av dels den från den nuvarande konungen utgående beskattningen, dels
av den kärlek för lyx han ärvt av sin farfar. Männen leva trots begränsade tillgångar ett utsvävande
liv, kvinnorna åter äro skamlösa harpyior. De prisgiva sig åt den som betalar bäst. ömhet och sann
kärlek äro obekanta ting för dem.

Bland de lägst stående av alla orter var Berlin under Fredrik Vilhelm II (1786-1797).
Konungen föregick sitt folk med det sämsta exempel. Hans hovpredikant Zöllner förnedrade
sig t. o. m. till att förmäla honom med hans mätress Julie v. Voss såsom hans gemål nummer
två. Och då hon kort därefter dog i sin första barnsäng, så gick Zöllner ånyo med på att
förmäla honom med hans andra mätressgrevinnan Sophie v. Dönhoff.
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Det dåliga exempel Fredrik Vilhelm II i århundradets slut gav sitt folk hade hans höga
släktingar redan från århundradets början föregått med. I slutet av juli 1706 lät hertig
Eberhard Ludwig av Württemberg viga sig vid sin mätress fröken Grävenitz –
”landsfördärverskan”, som man än i dag kallar henne i Württemberg – vilken så blev hans
andra maka. Denna vigsel förrättades av en ung präst M. Pfähler, som var kyrkoherde i
Mühlen. Och Eberhard Ludwigs kusin, hertig Eberhard Ludwig zu Mömpelgard, huserade
ändå värre, ty han ägde samtidigt tre gemåler. Av sina tretton barn förmälde han två med
varandra. Dessa landsfäders tillvägagångssätt framkallade visserligen stor harm bland deras
undersåtar, men det stannade därvid. Blott i fallet hertigen av Württemberg lyckades ett
kejserligt ingripande 1708 att få giftermålet med fröken Grävenitz att gå tillbaka. Men denna
ingick kort därpå ett skenäktenskap med en förfallen greve v. Würben och förblev i ytterligare
tjugu år hertigens älskarinna och Schwabens ”landsfördärverska”.

2. Merkantilismen och den nya äktenskapslagstiftningen
Furstemaktens uppspirande allt ifrån det sextonde århundradet och de därmed uppkommande
större staterna hade lett till införandet av stående härar, vilka naturligtvis ej kunde underhållas
utan ökade skattebördor, vartill kom det slösaktiga livet vid de flesta hov, vilket kostade
oerhörda summor.
Dessa anspråk kunde blott uppfyllas av en talrik befolkning, vilken var i stånd att bära
skatterna; därför sökte regeringarna, särskilt de större staterna, att under det adertonde
århundradet främja allt som kunde befordra större folktäthet jämte skatteförmågan så mycket
som möjligt.
Vägen därtill var banad genom den sociala och ekonomiska omvälvning, vilken, som redan
nämnts, framkallats av Amerikas upptäckt, Afrikas kringsegling och upptäckten av sjövägen
till Ostindien och befordrades av varje ny världsomsegling. Denna omvälvning grep först
Väst-Europa, men längre fram även Tyskland. De nya kommunikationsvägarna hade skapat
nya handelsförbindelser av hittills obekant och oanad utsträckning. Portugiser, spanjorer,
holländare och engelsmän sökte i främsta rummet dra nytta av omslaget. Men även Frankrike
och slutligen även Tyskland vunno därpå. Detta senare land hade genom religionskrigen och
den politiska splittringen lidit mest skada och var efterblivnast av alla dessa länder. De nya
behov världsmarknaden skapat genom att öppna allt fler nya avsättningsgebit för europeiska
hantverks- och industrialster revolutionerade inte blott produktionssättet utan även de
europeiska folkens och deras regeringars åskådningssätt, känslo- och tankeliv.
Den hittillsvarande uteslutande hantverksmässiga produktionen, som arbetade blott för
platsens eller dess närmaste omgivningars behov, ersattes av manufakturen, d. v. s. massproduktion genom användande av ett större antal arbetare samt en i största möjliga mån
utvecklad arbetsfördelning. Köpmannen med större finansiella medel och vidsyntare blick
blev det nya produktionssättets ledare. Genom detta dels ersattes, dels utträngdes hantverket
och sprängdes även dettas skråorganisation. I och därmed hade en ny period begynt, under
vilken kvinnan åter fick använda sin kraft i produktionens tjänst. Hemindustrin eller fabriksdriften inom linneindustrin, ullspinneri och ullväveri, virkning och duktillverkning, snörmakeri o. s. v. öppnade ett stort fält för hennes verksamhet. inemot 1700-talets slut voro redan
inemot 1,000,000 kvinnor och 80,000 barn sysselsatta i Englands och Skottlands spinnerier,
väverier och tryckerier, detta visserligen med löner så låga och arbetstid så lång, att det rent ut
måste betecknas som hårresande. Likadana förhållanden voro rådande i Frankrike, där vid
samma tidpunkt likaså tiotusentals kvinnor sysselsattes i talrika fabriker.
Men denna ekonomiska utveckling krävde allt fler människor, och då folket under
erövringskrigen under sextonde, sjuttonde och adertonde århundradet i Europa och på andra
sidan havet blivit starkt förminskat och vid 1700-talets början utvandringen mot de
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transatlantiska länderna började, så ställdes de längre framskridna regeringarna inför tvånget
att underlätta äktenskapen och inflyttningen.
Det i följd av sin världspolitik folktomma Spanien säg sig redan år 1623 nödgat att utfärda en
lag, enligt vilken en var, som gifte sig i åldern 18-25 år, befriades under flera år från alla
pålagor och skatter. Obemedlade erhöllo t. o. m. en hemgift ur offentliga kassor. Vidare
tillerkändes de föräldrar, som ägde minst sex ”äkta” barn av mankön, fullständig skattefrihet.
Och invandring samt kolonisters anskaffande understöddes.
I Frankrike säg Ludvig XIV sig nödgad att motverka den stora folkförlust, som hans krig
förde med sig, därigenom att han beviljade en var, som trädde i gifte före sitt 21:sta eller
20:de år, skattefrihet för fyra, fem är. Dessutom erhöllo alla familjefäder, som hade tio barn i
livet, av vilka de dock ej medräknades som ingått i det andliga ståndet, fullständig
skattefrihet.
I Preussen sökte man likaledes att genom förordningar främja invandring, särskilt för de för
religionens skull förföljda från Frankrike och Österrike. I Württemberg och Braunschweig
understödde man även invandringen och utfärdade liksom i Preussen utvandringsförbud.
Tillika sökte både England och Frankrike i det adertonde århundradet att avskaffa alla hinder
för äktenskaps ingående och kolonisation, exempel som sedan följdes av andra stater. I de
första tre fjärdedelarna av det adertonde århundradet ansågo nationalekonomerna, liksom
regeringarna, stor folktäthet såsom den största lycka för landet. Först mot slutet av århundradet samt i början av det därpå följande inträdde åter ett omslag i meningarna, framkallat av
stora ekonomiska kriser samt av revolutionära och krigiska händelser, som fortforo in i första
hälften av det 19:de århundradet, synnerligast i sydliga Tyskland och Österrike. Nu höjde man
på nytt den ålder, då giftermål fingo avslutas, och fordrade för äktenskaps ingående intyg om
viss förmögenhet eller om en säker inkomst och en bestämd levnadsställning. Följden härav
blev att, enär den mänskliga naturen ej låter sig förkvävas, otaliga konkubinatsförhållanden
uppstodo trots alla hinder och trakasserier, samt att de ”oäkta” barnen uppgingo i flera tyska
småstater nästan till ett lika stort antal som de s. k. äkta barnen. Detta var verkningarna av ett
faderligt regemente, som skröt med sin moral och sin kristlighet.

3. Den franska revolutionen och storindustrin
Den gifta kvinnan i borgareklassen levde vid denna tid i den strängaste tillbakadragenhet;
antalet av hennes sysslor var så stort, att hon såsom samvetsgrann husmoder måste ligga i
dagen i ända för att uppfylla sina plikter, och endast med döttrarnas tillhjälp var det henne
möjligt. Det var ej blott de dagliga husbestyren, som småborgarens hustru än i dag har att
uträtta, utan tillika en mängd andra, varifrån kvinnan i våra dagar genom den moderna
utvecklingen är befriad. Då måste hon spinna, väva, bleka, själv förfärdiga kläder och linne,
koka såpa, stöpa ljus, brygga öl, kort sagt, hon var den verkliga askungen, och den enda
omväxling, hon hade, var att gå i kyrkan på söndagarna. Äktenskapen ingingos blott inom en
och samma samhällsklass, den strängaste och löjligaste klasskillnad behärskade alla
förhållanden. Döttrarna uppfostrades i samma anda och höllos i sträng huslig
tillbakadragenhet; deras intellektuella utbildning var högst oansenlig och deras synkrets
sträckte sig icke utanför ramen av det husliga livets sysselsättningar. Härtill kom ett tomt och
ihåligt formalitetsväsen, som ersatte bildning och vett och gjorde hustruns liv till ett verkligt
trampkvarnsliv. Reformationens ande hade urartat till det argaste pedanteri, människans
naturdrifter och livsglädje kvävts under ett virrvarr av ”värdigt” hållna, men själsdödande
levnadsregler. Tomhet och inskränkthet behärskade borgerskapet, och alla, som stodo lägre än
det, levde under de hårdaste förtryck och under de bekymmersammaste villkor.
Den franska revolutionen inbröt; den bortsopade i Frankrike den gamla stats- och
samhällsordningen, men även till Tyskland sände den en fläkt av sin anda, vilken det gamla ej

50
i längden kunde motstå. Särskilt den franska invasionen hade för Tyskland samma verkan
som en revolution; därigenom störtades det gamla, det förlegade eller dess fall påskyndades
såsom i Preussen. Och trots allt, som försöktes under reaktionsperioden efter 1815 för att
vrida tillbaka tidens hjul, hade det nya blivit alltför mäktigt och segrade till slut.
Skråprivilegier, personligt tvång, marknadsrätt och handelsmonopol hamnade i de mera
framskjutna staterna så småningom i skräpkammaren. Fabriker grundades, järnvägar och
ångbåtar skapades, gruv- och bruksdrift, glas- och porslinsmanufaktur, textilindustri av alla
slag, maskinindustri, verktygsfabrikation o. s. v. uppstodo; universiteten och de tekniska
högskolorna födde de andliga krafter, som denna utveckling hade behov av. Den framträngande klassen, det kapitalistiska storborgerskapet, bourgeoisin, understödd av alla, som
främjade framåtskridandet, krävde att de allt mer och mer ohållbara institutionerna upphävdes. Allt det som revolutionen nedifrån hade rubbat under de stormiga åren 1848 och
1849, fullbordade revolutionen ovanifrån år 1866. Då uppstod enligt bourgeoisins önskan den
politiska enheten, som efterföljdes av att de då ännu existerande samhälleliga och sociala
skrankorna brötos ned. Näringsfriheten uppstod, likaså flyttningsfriheten och äktenskapsfriheten, kort sagt hela den lagstiftning, som kapitalismen behövde i och för sin utveckling.
Jämte arbetaren var det framförallt kvinnan, som drog nytta av denna nya utveckling, vilken
för henne utvidgade området för hennes verksamhet.
Redan före tingens nya ordning under år 1866 hade ett stort antal skrankor undanröjts i skilda
tyska stater och detta hade kommit kälkborgarreaktionärer att profetera om sedernas och
moralens undergång. Så klagade också år 1868 Mainz’ biskop, herr von Ketteler, ”att
nedbrytandet av de skrankor, som omgärdade äktenskapet betydde äktenskapets upplösning,
ty numera vore det möjligt för de äkta makarna att efter behag löpa ifrån varandra”; en klagan,
som ofrivilligt uttalar det erkännandet, att de moraliska banden i våra dagars äktenskap äro så
svaga, att endast det största tvång kan hålla det samman.
Den omständigheten, att de numera mycket talrikare äktenskapen medförde ett hastigt ökande
av befolkningen och att det, under den nya gran, kraftigt uppblomstrande industrisystemet
skapade förut aldrig kända missförhållanden, framkallade liksom i gångna tider åter fruktan
för överbefolkning. Vi skola framdeles visa, vad denna fruktan har att betyda; vi skola
reducera den till dess rätta värde.
Till dem, som lida av farhågan för överbefolkning och därför fordra inskränkningar i äktenskaps- och flyttningsfriheten, särskilt beträffande arbetarna, hör även professor Adolf Wagner.
Han klagar över att arbetarna gifta sig i jämförelse med medelklassen för tidigt. Han liksom så
många andra av samma mening förbise, att medelklassens män först i högre ålder komma till
en ställning, som möjliggör för dem att ingå ett passande gifte. Men de hålla sig skadeslösa
genom prostitutionen. Försvårar man äktenskaps ingående även för arbetare, så hänvisar man
dem till samma utväg. Men då bör man icke klaga över konsekvenserna och skrika om ”sedernas och moralens förfall”. Ej heller må man förundra sig över, om män och kvinnor, då de
senare ju hava samma naturdrifter som männen, leva i olagliga förbindelser för att tillfredsställa dessa drifter samt att skaror av ”oäkta” barn befolka stad och land. Men de åsikter, som
Wagner och hans meningsfränder förfäkta, strida dessutom mot bourgeoisins intressen och
emot vår samhällsutveckling, som har behov av ett så stort antal händer som möjligt för att
äga arbetskrafter, som kunna sätta den i stånd att uthärda konkurrensen på världsmarknaden.
Med inskränkta förslag, utgångna från kortsyntaste kälkborgerlighet och bakåtsträvande, botar
man ej tidens sjukdomar. Ingen klass, ingen statsmakt är i vårt århundrades början stark nog
att kunna hålla tillbaka eller hämma samhällets naturliga utveckling. Varje försök slutar med
ett fiasko. Utvecklingens ström är så stark, att den översvämmar varje hinder. Ej tillbaka, utan
framåt lyder lösen, och en narr den, som ännu tror på ett hämmande.
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Andra avdelningen. Kvinnan i nutiden
Sjunde kapitlet. Kvinnan som könsvarelse
1. Könsdriften
I det borgerliga samhället intager kvinnan den andra plat- sen. Först kommer mannen, sedan
hon. Sålunda är förhållandet ungefär det motsatta till vad det var i moderrättens tidsålder.
Utvecklingen från primitiv kommunism till privategendomens herravälde har i första rummet
förorsakat denna förändring.
Plato tackade gudarna för åtta välgärningar, som de hade visat honom. Som den första välgärningen betraktade han, att de låtit honom födas såsom en fri man och icke som slav; men
den andra var, att han skapats som man och icke som kvinna. En liknande tanke uttalas i den
morgonbön, som judarna av manligt kön bedja: ”Lovad vare du Gud, vår herre och hela världens herre, som icke har skapat mig till kvinna.” Däremot bedja judinnorna på motsvarande
ställe så: ”– – – som skapat mig efter din vilja.” Motsatsen i könens ställning kan ej uttryckas
skarpare än vad som sker i Platos uppfattning och judarnas bön. Enligt många ställen i bibeln
är mannen den egentliga människan, liksom i engelskan och franskan, .vilka språk hava ett
och samma ord för man och människa. Även då vi tala om folket, tänka vi i regeln blott på
männen. Kvinnan är en tillbakasatt storhet, och i alla händelser är mannen hennes härskare.
Männen finna sådant vara i sin ordning och flertalet kvinnor har hittills uppfattat det som en
oavvislig skickelse. I denna uppfattning avspeglar sig det kvinnliga könets ställning.
Alldeles bortsett från den frågan om kvinnan som proletär är förtryckt, är hon det såsom könsvarelse i det privatkapitalistiska samhället. En mängd tvång och hinder, som mannen ej alls
känner till, mota henne i allt hennes görande och låtande. Mycket, som är tillåtet för mannen,
är henne förvägrat; många samhälleliga rättigheter eller friheter, som han ägor, äro, om hon
följer dem, ett fel, ja, en förbrytelse. Hon lider både som samhällsindivid och som könsvarelse. Det är svårt att avgöra i vilket hänseende hon lider mest, och fördenskull är den önskan
begriplig, som så många kvinnor hysa, att de skulle hava varit födda av man- och icke av
kvinnkön.
Av alla naturdrifter, människan äger, är könsdriften den starkaste, näst driften att äta och leva.
Driften att fortplanta släktet är det mest potentierade utrycket för ”viljan att leva”. Denna drift
är djupt inplantad hos varje normalt utvecklad människa och efter uppnådd mognad är dess
tillfredsställande ett huvudsakligt villkor för hennes fysiska och psykiska hälsa. Luther har
rätt, då han säger: ”Den som vill hämma naturdriften och icke låta det gå, som naturen vill och
bjuder, vad gör han annat än förnekar, att naturen är natur, att elden bränner, vattnet väter, att
människan äter, dricker eller sover.” Dessa ord borde man inhugga i sten över våra kyrkors
portar, innanför vilka så ivrigt predikas emot det ”syndiga köttet”. Mera träffande kan ingen
läkare Och fysiolog beteckna nödvändigheten för människan att få sitt behov av kärlek
tillfredsställt.
Det är människans skyldighet mot sig själv, som hon måste uppfylla, om hon vill utveckla sig
på ett normalt och sunt sätt, att hon icke försummar bruket av någon av sin kropps lemmar
och ej förnekar någon naturlig drift dess normala tillfredsställande. Varje lem måste, om ej
hela organismen skall lida skada, fullgöra de funktioner, vartill den av naturen är bestämd.
Lagarna för människans fysiska utveckling måste studeras och följas lika noga som den
psykiska utvecklingens. Människans andliga verksamhet beror av den fysiska beskaffenheten
av hennes organ. Bådas fulla hälsa sammanhänger på det innerligaste. En oordning i den ena
delen måste också verka störande på den andra. De s. k. djuriska lidelserna stå icke lägre än
de s. k. andliga. De ena såväl som de andra äro verkningar av samma organism och utöva
inflytande på varandra. Detta gäller både för mannen och kvinnan.
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Härav följer, att kunskapen om könsorganen och dess funktioner är lika nödvändig som om
alla andra organs förrättningar, samt att människan måste ägna samma omvårdnad åt de förra
som åt de senare. Hon måste inse, att de organ och drifter, som äro nedlagda hos varje människa och som bilda en mycket väsentlig del av hennes natur, ja under vissa perioder av livet
fullständigt behärska henne, icke få utgöra föremål för hemlighetsmakeri, falsk blygsel och
fullständig okunnighet. Härav följer vidare, att kännedom om de skilda organen och deras
funktioner hos män och kvinnor borde vara lika utbredd som någon annan gren av. mänskligt
vetande. Utrustad med en noggrann kunskap om sin fysiska natur skall människan se många
livsförhållanden med andra ögon. Den naturliga följden skulle bliva undanrödjandet av dessa
missförhållanden, som våra dagars samhälle går tyst och med helig vördnad förbi, men som i
nästan varje familj tilltvinga sig uppmärksamhet. I alla andra fall gäller vetande som en dygd,
såsom det mest eftersträvansvärda och sköna mål; men icke i de ting, som stå i närmaste samband med vårt eget jags väsen och hälsa samt med grundvalen för all samhällelig utveckling.
Kant säger:
Man och fru bilda först tillsamman den fullständiga människan, det ena könet kompletterar det
andra.

Schopenhauer förklarar:
Könsdriften är den fullkomligaste yttring av viljan att leva, alltså en koncentrering av all vilja ... –
Erkännandet av viljan att leva koncentrerar sig i parningsakten och denna är dess bestämdaste
uttryck.

Och långt före dessa yttrade Buddha:
Könsdriften är skarpare än den krok, varmed man tämjer vilda elefanter; den är hetare än lågorna,
den är som en pil, vilken indrives i människans ande.

Med en sådan styrka hos könsdriften kan det ej förvåna, att könslig avhållsamhet i mogen
ålder ej sällan, hos såväl det ena som det andra könet, inverkar så på nervsystemet och hela
organismen, att följden blir de största oordningar, ja under vissa omständigheter vansinne och
självmord. Om skadligheten för kvinnan av könslig återhållsamhet yttrar Busch i sitt verk om
”Kvinnans könsliv” bl. a.:
Avhållsamhet har i alla tider ansetts som synnerligen skadlig för kvinnan, och det är ett faktum, att
utsvävningar och återhållsamhet inverkar lika skadligt på den kvinnliga organismen och att
följderna visa sig starkare och intensivare än hos den manliga organismen.

Man kan alltså säga, att i den mån, som drifterna och livsyttringarna framträda hos könen,
såväl i fysisk som psykisk mognad, samt komma till uttryck i form och karaktär, så blir
människan mycket fullkomligare, hon må vara man eller kvinna. Vardera könet har då
kommit till sin högsta fulländning.
Hos den sedliga människan, säger Klencke i sitt arbete ”Kvinnan såsom maka”, är könslivets tvång
visserligen ställt under ledning av förnuftiga och sedliga principer; men det vore omöjligt t. o. m.
för den högsta frihet att helt och hållet nedtysta den tvingande maning om släktets uppehållande,
som naturen nedlagt hos båda könen, och där friska män och kvinnor under hela sitt liv icke upp
fylla denna plikt mot naturen, där var det ej förestavat av ett fritt beslut, även om det utgavs därför
eller i självbedrägeri betecknades som fri vilja, utan det berodde på sociala hinder och
slutledningar, som kränkte naturens rätt och läto organen vissna bort, men som tillika påtrycka hela
organismen något förkrympt såväl i det yttre utseendet som beträffande karaktären samt framkalla
genom nervernas förslappning både kropps- och själssjukdomar. Mannen blir kvinnlig och kvinnan
manlig till gestalt och karaktär, emedan könsmotsatsen icke förverkligats såsom naturen påbjuder
och människan förblivit ensidig, ej kommit till komplettering av sig själv eller uppnått sin tillvaros
höjdpunkt.
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Och d:r Elisabeth Blackwell säger i sin skrift om ungdomens moraliska uppfostran:
Könsdriften existerar såsom ett oeftergivligt villkor för livet och för samhällets grundläggande.
Den är den största kraften i den mänskliga naturen. Outvecklad, icke något föremål för tanken men
icke dess mindre livets centraleld, är denna oundvikliga drift den naturliga vakterskan mot varje
möjlighet till förintelse.

Den praktiske Luther har genast till hands positiva förslag. Han säger:
Den som icke är skickad för kyskhet, han lagar i tid att han har arbete och vågar sedan i Guds namn
gifta sig. En yngling väntar allra längst tills han är tjugu år; en flicka till femtonde eller adertonde
året, så förbliva de friska och dugliga och överlämna åt Gud deras barns försörjning. Gud ger barn,
han skall ock sörja för dem.

Att följa Luthers goda råd är tyvärr omöjligt under våra dagars sociala förhållanden, och den
gudsförtröstan, att han skall uppehålla barnen, vill varken den kristna staten eller det kristna
samhället veta något om.
Vetenskapen överensstämmer således både med filosofernas åsikter och med Luthers sunda
människoförstånd, varav följer, att människan måste kunna få tillfredsställa sina drifter, vilka
äro på det innerligaste förbundna med hennes innersta tillvaro, ja äro tillvaron själv.
Omöjliggöres detta för henne genom samhällsinrättningarna och fördomarna, så hämmas hon
i sin utveckling. Vilka följder som härav uppstå, därom kunna våra läkare, sjukhus, dårhus
och fängelser berätta, för att icke tala om tusentals grusade äktenskap. I i en i Leipzig
utkommen skrift yttrar visserligen dess författare: ”Könsdriften är varken moralisk eller
omoralisk, ty den är blott naturlig, liksom hunger och törst, och naturen vet intet om moral’’;
men samhället erkänner långt ifrån denna sats.

2. Minskning i äktenskapsfrekvensen och ökning av självmordens antal
Bland läkare och fysiologer är den meningen mycket utbredd, att t. o. m. ett olyckligt
äktenskap är bättre än att gå ogift, och erfarenheten talar därför.
Att dödligheten bland gifta människor – vid jämförelse exempelvis mellan 1,000 ogifta
trettioåringar och 1,000 gifta trettioåringar – är ringare än bland ogifta, det tycks vara ett faktum
som blir allt mer faststående, och det är ett rätt frappant fenomen. Särskilt bland männen finns det
stor skillnad. I många ålderskategorier är dödlighetssiffran dubbelt så stor för de ogifta. Ytterst
egendomlig är också den höga dödligheten bland män, som tidigt bli änklingar. (D:r G. SchnapperArndt, Sozialstatistik.)

Många påstå, att i synnerhet antalet självmord ökas till följd av osunda sexuella förhållanden.
I alla länder är självmordens antal större bland män än bland kvinnor; så t. ex. kommo i
På 100,000
självmördare

Tyskland
Österrike
Schweiz
Italien
Frankrike
Holland
England
Skottland
Irland

Under åren
1899-1902
1898-1901
1896-1903
1893-1901
1888-1892
1901-1902
1891-1900
1891-1900
1901

Män
33,0
25,4
33,3
9,8
35,5
9,3
13,7
9,0
2,3

Kvinnor
8,4
7,0
6,4
2,4
9,7
3,0
4,4
3,2
1,2

Förhållandet
mellan manliga
och kvinnliga
självmördare

25,5
27,6
19,2
24,5
27,3
32,3
32,1
35,6
52,2
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Norge
Sverge
Finland
Europeiska Ryssland

1891-1900
1891-1900
1891-1900
1885-1894

10,0
21,1
7,8
4,9

2,5
8,6
1,8
1,6

25
40,8
23,1
32,7

I Tyskland utgjorde antalet självmördare under åren 1898-1907:
År

Därav
Män
Kvinnor

Totalsiffra

1898
1899
1900
1902
1904
1907

10,835
10,761
11,393
12,336
12,468
12,777

8,544
8,460
8,987
9,765
9,704
9,753

2,291
2,301
2,406
2,571
2,764
3,024

I Tyskland kommo på 100 manliga självmördare år 1898: 26,8 kvinnliga; år 1899: 27,2; år
1900: 26,8; år 1904: 28,5 och år 1907: 31. Men på 100 självmördare i åldern 15-30 år komma
flera kvinnor än män.
Sålunda utgjorde antalet självmördare i åldern 15-20 år och 21-30 år i procent:

År

I Preussen ........
I Danmark........
I Schweiz.........
I Frankrike.......

1896-1900
1896-1900
1884-1899
1887-1891

I åldern 15-20 år
Män
Kvinnor

Män

Kvinnor

5,3
4,6
3,3
3,5

16
12,4
16,1
10,9

20,2
14,8
21
14

10,7
8,3
6,7
8,2

21-30 år

I Saxen kommo genomsnittligen på 100 självmördare i åldern mellan 21 och 30 år under
År

Män

Kvinnor

1854-1868 ....... 14,95

18,64

1868-1880 ....... 14,71

18,79

1881-1888 ....... 15,3

22,3

Självmordssiffran visar sig också högre bland änkor och änklingar samt bland frånskilda, i
jämförelse med genomsnittssiffran för självmördare. I Saxen komma bland de frånskilda
männen sju gånger, och bland de frånskilda hustrurna tre gång er så många självmord, som
genomsnittssiffran av självmord bland män och kvinnor uppgår till. Även bland frånskilda
eller bland änklingar och änkor, som äro barnlösa, förekomma självmord oftare. Bland de
ogifta kvinnor, som i åldern 21-30 år begå självmord, drivas många därtill för trolös kärleks
skull eller till följd av ett ”felsteg”. Statistiken visar att nästan över hela linjen en ökning av
antalet oäkta barn motsvaras av en ökning i antalet självmörderskor. Tillika är självmörderskornas antal i åldern 16-21 år ovanligt stort, något som likaledes klart tyder på, att
otillfredsställd könsdrift, olycklig kärlek, hemliga havandeskap och bedrägerier från männens
sida utgöra de vanligaste orsakerna. Om den ställning, kvinnan som könsvarelse intager, heter
det i prof. v. Krafft-Ebings ”Lehrbuch der Psychiatrie”:
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En icke oväsentlig orsak till vansinne hos kvinnan är att söka i hennes sociala ställning. Kvinnan,
som, åtminstone ideellt, är mera än mannen i behov av kärlek, känner intet annat ärbart sätt att få
detta behov uppfyllt än i äktenskapet (Maudsley).
Endast det erbjuder henne också försörjning. Under otaliga generationer har hennes karaktär
utvecklats i denna riktning. Redan den lilla flickan leker moder för sin docka. Det moderna livet
med sina stegrade fordringar lämna ständigt färre utsikter till tillfredsställelse i och genom
äktenskapet. Detta gäller synnerligast för de högre samhällslagren, i vilka äktenskap ingås senare
och äro mera sällsynta.
Medan mannen såsom den starkare, till följd av sin större intellektuella och kroppsliga kraft och sin
fria sociala ställning, utan möda skaffar sig sexuell tillfredsställelse, eller lätt finner en ersättning i
ett levnadskall, som tager hela hans kraft i anspråk, äro dessa utvägar stängda för de ogifta
kvinnorna inom de ”bättre” klasserna. Detta för närmast, medvetet eller omedvetet, till missnöje
med sig själv och hela världen, till sjukligt grubbel. Ofta söker hon kanhända en ersättning i
religionen, men förgäves. Ur det religiösa svärmeriet, med eller utan självbefläckelse, utvecklar sig
många nervsjukdomar, bland vilka hysteri och vansinne icke äro sällsynta. Faktum är, att det
största antalet fall av vansinne hos ogifta kvinnor infaller i åldern 25-35 år, d. v. s. den tid då
blomstringsperioden och de därmed förknippade förhoppningarna på livet försvinna; under det att
hos männen vansinne uppträder oftast i åldern 35-50 år, då kampen för tillvaron är mest
ansträngande.
Det är säkert ingen händelse blott att kvinnoemancipationen kommit alltmer på dagordningen
jämsides med den alltmer fortskridande nedgången i äktenskapsfrekvensen. Jag skulle önska att
man betraktade detta emancipationssträvande som en nödsignal om en allt odrägligare social
ställning för kvinnan i det moderna samhället, allteftersom äktenskapen bli allt sällsyntare. Jag
skulle vilja se det betraktat som ett rättvist krav från kvinnans sida på en motsvarande ersättning för
vad naturen anvisat henne men vad de moderna sociala förhållandena delvis neka henne.

Och d:r H. Plosz säger i sitt verk: ”Das Weib in der Natur und Völkerkunde”, i det han
avhandlar de verkningar, som otillfredsställd könsdrift har till följd för ogifta kvinnor:
Det är i högsta grad märkligt, ej blott för läkaren utan även för antropologen, att det finnes ett
verksamt och osvikligt medel att hämma denna vissnandets process (hos gamla jungfrur) ej endast i
dess fortgång, utan även att återkalla den nästan svunna blomstringen, omockså icke i hela dess
prakt, så dock i ej ringa grad: skada blott att våra sociala förhållanden i de sällsyntaste fall tillåta
och möjliggöra dess användande. Detta medel består i ett regelmässigt och ordnat könsumgänge.
Man ser icke sällan, att hos en nästan vissnad eller snart nog förvissnad ogift kvinna kunna, om hon
blir i tillfälle att gifta sig, kort tid efter hennes bröllop alla hennes former åter bliva runda,
kindernas rosor återvända och ögonen på nytt erhålla sin forna livfulla glans. Sålunda är
äktenskapet den sanna ungdomskällan för det kvinnliga könet.

Således har naturen sina eviga lagar, vilka med omutlig stränghet pocka på att bli åtlydda.
Och varje vita praeter naturam, varje onaturligt levnadssätt, varje försök att anpassa sig efter
levnadsförhållanden, som inte äro lämpliga för artens bestånd, kan inte gå förbi utan att
efterlämna tydliga spår av degeneration i den djuriska eller mänskliga organismen.
Nu är frågan den: Uppfyller samhället fordringarna på ett förnuftigt levnadssätt särskilt för
kvinnorna? Måste den besvaras nekande, blir frågan: Kan samhället fullgöra dessa fordringar?
Och måste även den besvaras med nej, så uppstår den tredje frågan: Huru kunna då desamma
uppfyllas?

Åttonde kapitlet. Det moderna äktenskapet
1. Äktenskapet som yrke
”Äktenskapet och familjen äro statens grundvalar, den, som angriper äktenskapet eller
familjen, angriper även samhället och staten samt undergräver dem bägge”, så ropa
försvararna av den nuvarande ordningen. Det monogama äktenskapet är, såsom vi tydligt nog
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bevisat, en följd av de gällande egendomsförhållandena, det utgör följaktligen en av det
borgerliga samhällets viktigaste grundvalar, men om det motsvarar de naturliga behoven och
en sund utveckling av det mänskliga samhället, det är en annan fråga. Vi skola visa, att det på
den borgerliga egendomen vilande äktenskapet är mer eller mindre ett tvångsäktenskap, som
uppvisar många missförhållanden och ofta uppnår sitt ändamål blott ofullkomligt eller icke
alls. Vidare skola vi se, att äktenskapet är en social inrättning, som blir ouppnåelig för
miljoner, och således ej är det på fri och otvungen kärlek beroende äktenskap, vilket, såsom
dess lovprisare påstå, ensamt motsvarar naturändamålet.
Beträffande våra dagars äktenskap utropar John Stuart Mill: ”Äktenskapet är den enda
verkliga livegenskap, som lagen känner.” Enligt Kants mening bilda man och hustru först den
fullständiga människan. På den normala förbindelsen mellan könen vilar människosläktets
sunda utveckling. Könsdriftens tillfredsställande är en nödvändighet för både mannens och
kvinnans sunda fysiska och andliga utveckling. Men människan är icke något djur, och därför
är det ej nog för henne att blott i fysiskt avseende få sin djupaste naturdrift tillfredsställd, utan
hon fordrar även andlig dragningskraft och överensstämmelse med det väsen, med vilket hon
ingår förbindelse. Förefinnes ej detta, så sker den könsliga beblandelsen rent mekaniskt, och
är då att betrakta som osedlig. Den högre stående människan kräver, att den ömsesidiga
böjelsen skall räcka även efter könsaktens fullbordande och dess förädlande inflytande
sträcka sig till det ur den ömsesidiga förbindelsen uppspirande livsväsendet. *
Det faktum att dylika anspråk inom det bestående samhället inom otaliga äktenskap omöjligt
kan ställas förmådde Varnhagen v. Ense att skriva:
Vad vi i detta stycke hade för ögonen såväl ifråga om redan ingångna som om blott planerade
äktenskap var ej av den art, att det kunnat inge oss en god mening. Tvärtom blev oss hela denna
institution, som skulle vila på kärlek och aktning, men som vi sågo snarare vila på allt annat, gemen
och föraktlig och vi ropade instämmande med Friedrich Schlegels ord i fragmentena uti Das
Athenäum: ”Nästan alla äktenskap äro konkubinat, morganatiska giftermål eller snarare provisoriska försök och avlägsna närmanden till ett verkligt äktenskap, vars egentliga väsen enligt all såväl
andlig som världslig rät består i att flera personer skola sammansmälta till blott en enda.”

Detta är tänkt helt och hållet i Kants anda. Glädjen att äga barn och förpliktelserna mot dem
göra tvenne människors kärleksförhållande varaktigt. Det par, som vill ingå ett kärleksförhållande, måste för sig klargöra, om dess ömsesidiga egenskaper lämpa sig för en sådan
förbindelse. Men svaret måste tillika framkomma otvunget. Och det kan endast ske genom
avlägsnandet av varje främmande intresse, som ej har något att göra med förbindelsens
egentliga ändamål, tillfredsställande av könsdriften och fortplantning av ens eget väsen i
fortplantningen av rasen, och genom en viss grad av förnuft, som tyglar den blinda lidelsen.
Då likväl dessa villkor i ofantligt talrika fall saknas i det nutida samhället, så följer därav, att
våra dagars äktenskap är långt ifrån att uppfylla sitt rätta ändamål och att man följaktligen
icke är berättigad att betrakta det såsom en ideal institution.
Huru många äktenskap som ingås av helt andra skäl än de nämnda, är omöjligt att avgöra.
Kontrahenterna bemöda sig om, att låta sitt äktenskap för världen synas annorlunda än det är i
verkligheten. Härvidlag härskar ett tillstånd av hyckleri, sådant som ej någon tidigare samhällsperiod ens närmelsevis har känt till. Och staten, den politiska representanten för detta
samhälle, har intet intresse av att företaga undersökningar, vilkas resultat kunde ställa
samhället i en betänklig dager. De grundsatser, som staten själv följer beträffande sina
*

”Den sinnestämning och de känslor, med vilka tvenne makar närma sig varandra, utöva otvivelaktigt ett
avgörande inflytande på resultatet av könsakten och överföra vissa karaktärsegenskaper på det blivande
väsendet.” D:r Elisabeth Blackwell. Se även Goethes ”Wahlverwandtschaften”, varest tydligt skildras verkan av
de känslor, som föra tvenne människor till intimt umgänge.
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ämbetsmäns och tjänares giftermål, motsvara ingalunda dem, som staten annars förklarar
vara grundläggande för äktenskapet.

2. Fruktsamhetens tillbakagång
Äkenskapet skall vara en förbindelse, som tvenne människor ingå av ömsesidig kärlek för att
uppnå naturens ändamål. Men detta motiv är hos oss ytterst sällsynt. Flertalet av kvinnor betraktar äktenskapet som en försörjningsinrättning, i vilket hon till varje pris måste inträda. En
stor del män däremot betraktar äktenskapet ur fullständig affärssynpunkt och överväger samt
beräknar ur materiell synpunkt dess fördelar och nackdelar. Och till och med i de äktenskap,
för vilka låga, egoistiska motiv ej varit bestämmande, medför den nakna verkligheten så
mycket störande och upplösande, att endast i sällsynta fall de förhoppningar uppfyllas, som de
bägge makarna i sin entusiasm förväntat. Och det är naturligt. Ty skall äktenskapet skänka
bägge kontrahenterna en tillfredsställande samvaro, så fordrar det, jämte den ömsesidiga kärleken och aktningen, trygghet för den materiella existensen, samt att de livsvillkor och bekvämligheter, som de anse nödvändiga för sig och sina barn, äro till finnandes. De tunga bekymren och den hårda kampen för tillvaron äro den första spiken i den äktenskapliga tillfredsställelsens och den äktenskapliga lyckans likkista. Bekymren bliva emellertid så mycket
större, ju fruktsammare äktenskapet visar sig, d. v. s. i ju högre grad det uppfyller sitt
ändamål.
Bonden t. ex. glädes över varje kalv, som hans ko giver honom; han räknar med nöje antalet
av de griskultingar, som hans so får, och med tillfredsställelse berättar han händelsen för sina
grannar; men han får ett dystert uttryck, om hans hustru skänker honom en ny tillökning i
antalet av barn, som de förut äga och som han tror sig kunna föda utan svårare bekymmer –
men stort får detta antal ej vara – och ännu dystrare blir han, om den nyfödde har olyckan att
vara en flicka.
Man kan sålunda säga, att såväl giftermål som födelser äro beroende av de ekonomiska förhållandena. Tydligast visar detta sig i Frankrike. Där härskar ännu övervägande det s. k. parcelljordbruket. Men jordegendom, sönderdelad under en viss gräns, föder icke längre någon
familj. Jordegendomens delbarhet, obegränsad enligt lagen, motverkar den franska bonden
därmed, att han sällan skaffar sig flera än två barn. Därav härleder sig det berömda och beryktade tvåbarnssystemet, som har utbildat sig till en social institution i Frankrike, och som i
flera provinser, till statsmännens förskräckelse, till och med håller befolkningen nästan stationär, ja förorsakar en betydlig tillbakagång. Vad som på landet vållas av varuproduktionens
och penninghushållningens utveckling, detta vållas i städerna i än högre grad av industrin. Här
avtar fruktsamheten i äktenskapet hastigast. Antalet födda sjunker oavbrutet i Frankrike trots
ökat antal äktenskap, men icke blott i Frankrike utan i de flesta kulturstater. Däri förspörjes en
utveckling såsom en följd av våra sociala förhållanden, som borde giva de härskande klasserna något att allvarsamt betänka. I Frankrike föddes år 1881 937,057 barn, men år 1906 blott
806,847, 1907 blott 773,969. Skillnaden mellan 1881 och 1907 var alltså 163,088. Anmärkningsvärt är, att de ”oäkta” födelsernas antal, som i Frankrike räknade 70,079 år 1881 och
som under perioden 1881-1890 år 1884 med 75,754 uppnådde sin höjdpunkt, dock år 1906
uppgick till 70,866, vadan födelsernas avtagande alltså uteslutande berodde på de s. k. äkta.
Detta födelsernas avtagande är karaktäristiskt Mr hela århundradet. Födelsernas antal i
Frankrike var på 10 000 personers folkmängd år
1801-10
1811-20
1821-30
1831-40

332
316
308
290

1841-50
1851-60
1861-70
1881-90

273
262
261
239

1891-1900
1905
1906
1907

221
206
206
197
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Detta är en nedgång i födsloprocenten från 1801 (333) till 1907 av 136 på 10,000 invånare.
Man kan föreställa sig, att detta resultat vållar de franska statsmännen och socialpolitikerna
stort huvudbry.
Men Frankrike står i detta hänseende ej ensamt. Tyskland, särskilt Saxen, uppvisar sedan lång
tid tillbaka ett liknande resultat och födsloprocenten sjunker ändå snabbare. Där var antalet
födelser på 10,000 personers folkmängd år:
1875
1880
1885

423
391
385

1890
1895
1900

370
373
368

1905
1906
1907

340
341
332

Flertale av de andra staterna visar samma bild. På 1,000 invånare kommo födelser:
1871-1880 1881-90 1891-1900 1901-05

England och Wales
Skottland
Irland
Italien
Sverge
Österrike
Ungern
Belgien
Schweiz
Holland

35,4
34,9
26,5
36,9
30,5
39,0
44,3
32,3
30,8
36,2

32,5
32,3
23,4
37,8
29,1
37,9
44,0
30,2
28,1
34,2

29,9
30,2
23,0
34,9
27,2
37,1
40,6
29,0
28,1
32,5

28,1
28,9
23,2
32,6
26,1
35,8
37,2
27,7
28,1
31,5

1907

26,3
27,0
23,2
31,5
25,5
35,0 (1906)
36,0
25,7 (1906)
26,8
30,0

Fruktsamhetens tillbakagång är alltså en helt allmän företeelse, och fast Frankrike och Irland
ha de lägsta siffrorna att uppvisa, är det i England, Tyskland (Saxen) och Skottland som
denna tillbakagång går i det hastigaste tempot. Samma företeelse finna vi i Förenta staterna
och Australien. Ändå starkare framträder denna tendens om vi i stället för den allmänna
fruktsamheten betrakta fruktsamheten inom äktenskapet, d. v. s. proportionen mellan de inom
äktenskap födda barnen och medelantalet gifta kvinnor i potent ålder (15-50 år):
Levandefödda barn inom äktenskapet på 1,000 gifta kvinnor i åldern 15-49
år (medeltal pr år)
1876-1885
1886-1895
1896-1905

England och Wales
Skottland
Irland
Danmark
Norge
Sverge
Finland
Österrike
Ungarn
Schweiz
Tyska riket
Preussen
Bajern
Saxen
Würtemberg
Baden
Holland

250
271
250
244
262
240
259
246
234
239
268
273
276
267
288
266
293

229
255
245
235
259
231
246
250
225
230
528
265
263
250
259
248
286

203
235
264
217
246
219
244
242
216
225
243
250
259
216
262
251
272

59
Belgien
Frankrike
Italien

264
167
248

236
150
249

213
132
232

Dessa anförda fakta visa, att tillkomsten av en människa, ”Guds avbild” som de religiösa
säga, i allmänhet uppskattas lägre än tillkomsten av ett husdjur; men detta åter visar det
ovärdiga tillstånd, vari vi befinna oss. I många avseenden skilja sig våra åsikter föga från de
barbariska folkens. Hos dem blevo ofta nyfödda dödade, särskilt de av kvinnkön, och många
folkslag fortfara ännu i dag på samma väg. Vi döda ej mera flickebarnen, därtill äro vi för
civiliserade, men de behandlas alltför ofta som parias. Den starkare mannen borttränger
kvinnan överallt i kampen för tillvaron, och tager hon lika fullt upp striden, så förföljes hon ej
sällan såsom en obehaglig konkurrent med hätskhet av det starkare könet. I synnerhet är det
överklassens män, som uppträda bittrast emot den kvinnliga konkurrensen och häftigast
bekämpa den. Att även arbetare fordra förbud för kvinnans deltagande i arbetet förekommer
endast undantagsvis. Då t. ex. år 1877 en sådan fordran framställdes på en fransk arbetarekongress, förklarade sig majoriteten däremot. Sedan dess har just bland alla länders
klassmedvetna arbetare den uppfattningen gjort stora. framsteg, att arbeterskan är en
likaberättigad samhällsmedlem. Den klassmedvetna arbetaren vet, att den ekonomiska
utvecklingen i våra dagar tvingar kvinnan att uppträda som mannens konkurrent, och han vet
även, att det vore lika absurt att förbjuda kvinnorna tillträde till arbete som att gilla ett förbud
mot maskiners användande, och därför söker han att upplysa kvinnan om hennes ställning i
samhället och att uppfostra henne som stridskamrat i proletariatets befrielsekamp emot
kapitalismen.

3. Affärsäktenskapet och äktenskapsbörsen
Det nutida samhället står otvivelaktigt högre än varje föregående, men uppfattningen
angående de bägge könens förhållande har i mycket förblivit densamma. Professor L.von
Stein utgav på sin tid ett arbete: ”Kvinnan på nationalekonomiens område”, som föga
motsvarar sin titel, och i vilket han lämnar en poetiskt förskönad målning av äktenskapet.
Men i denna målning visar sig dock kvinnans underdåniga ställning gent emot ”lejonet”
mannen. Stein skriver:
Mannen vill äga ett väsen, som icke endast älskar honom, utan även förstår honom. Han vill äga
någon, hos vilken ej blott hjärtat klappar för honom, utan vars hand stryker bort rynkorna i hans
panna; någon som i sitt uppträdande skänker frid, lugn, ordning och som styr med de tusen saker,
som dagligen omgiva honom; han vill äga någon som kring alla dessa saker sprider denna
outsägliga doft av kvinnlighet, som är den livande solen för familjelivet.

I denna skenbara lovsång över kvinnan döljer sig hennes förnedring och mannens egoism.
Herr professorn målar kvinnan såsom ett doftande väsen, som, utrustat med nödig praktisk
räknekonst, likväl förstår att få hushållets debet och kredit att gå ihop och för övrigt kringsvävar liksom den milda vårens västanfläkt husets herre, det härskande lejonet, för att i hans
öga läsa varje hans önskan och med den mjuka handen släta hans panna, som han, ”husets
herre”, kanske rynkar under ruvandet på sina egna dumheter. Kort sagt, herr professorn
skildrar en hustru och ett äktenskap, sådant som knappt förekommer eller kan förekomma i ett
fall på hundra. Om de många tusen olyckliga äktenskap och om det stora antal kvinnor, som
aldrig bliva gifta eller om de miljoner, som måste från tidig morgon till sent på aftonen likt
lastdjur släpa jämte sin make för att förvärva det nödtorftiga brödet för dagen, om allt detta
har han intet att säga och vet intet därom. Hos alla dessa bortstryker den bittra, råa verkligheten den poetiska förgyllningen lättare än handen färgstoftet från fjärilns vingar. En blick på
dessa oräkneliga martyrer skulle obehagligt hava stört professorns poetiska målning och
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fördärvat hans koncept. De kvinnor, som han ser, utgöra blott en oansenlig minoritet, och att
dessa skulle stå på höjden av sin tid, kan man betvivla.
En ofta citerad sentens lyder: ”Den bästa måttstocken på ett folks kultur är den ställning,
kvinnan intager.” Låta vi denna sentens gälla, skall det visa sig, att vår så beprisade kultur just
icke kommit långt. I sitt arbete ”Kvinnans underordnade ställning” säger John Stuart Mill:
Männens liv har blivit husligare. Den stigande civilisationen pålägger mannen större band gent
emot hustrun.

Detta är med visst förbehåll riktigt, så till vida som det råder ett uppriktigt, äktenskapligt
förhållande mellan man och hustru, men man har rätt betvivla, att detta omdöme gäller ens en
större minoritet. En förståndig man skall finna det fördelaktigt för sig själv, att hustrun från
den husliga verksamhetens trånga krets mera träder ut i livet och blir förtrogen med tidsströmningarna. De ”band”, han därigenom pålägger sig, kännas icke tryckande. Däremot uppstår
den frågan, om icke det moderna livet har i det äktenskapliga samlivet infört faktorer, som
mera än förr störa äktenskapet.
Äktenskapet har i hög grad blivit föremål för materiell spekulation. Den man, som vill gifta
sig, eftersträvar att också gifta sig till pengar. Detta var redan fordom den förnämsta orsak,
varför man åter tillerkände arvsrätt åt döttrarna, vilka man, då faderrätten blev bestämmande,
uteslutit från allt arv. Men aldrig förr har äktenskapet på ett så cyniskt sätt, så att säga på
öppen marknad, varit föremål för spekulation och tarvliga penningaffärer som nu för tiden.
Nu bedrives äktenskapshandeln ofta med en sådan skamlöshet, att den ständigt upprepade
frasen om äktenskapets ”helighet” förefaller som uppenbart hån. Detta har liksom allt annat
sin giltiga grund. Aldrig har det för det stora flertalet människor varit svårare att komma till
ett visst välstånd än nu; men ej heller någonsin har det berättigade strävandet efter en
människovärdig tillvaro och efter livets njutningar varit så allmänt. Den, som ej kommer till
målet, känner detta så mycket hårdare, som alla mena, att de hava samma rättigheter att njuta.
Formellt finnes ingen stånds-och klasskillnad. Var och en vill uppnå det han i sin ställning
betraktar som ett eftersträvansvärt mål. Men många känna sig kallade och få äro utvalda. På
det att i det borgerliga samhället e n skall kunna leva gott och lugnt, måste tjugu andra lida
brist. Och på det att e n skall kunna frossa i alla njutningar, måste hundraden och tusenden
leva i elände. Men envar vill höra till de gynnade och tillgriper varje medel, som synes honom
leda till målet, – under den förutsättningen naturligtvis, att han icke komprometterar sig för
mycket. Ett av de bekvämaste och närmast liggande medel att nå en gynnsam social ställning
är ett rikt gifte. Begäret efter så mycket pengar som möjligt å ena sidan och efter rang, titlar
och värdigheter å den andra finner på detta sätt i de högre samhällslagren ömsesidig tillfredsställelse. Där betraktas äktenskapet oftast som affär, det är ett konventionellt band, som bägge
kontrahenterna till det yttre respektera; för övrigt handlar var och en av dem allt för ofta efter
sina egna böjelser.
Äktenskap av politiska skäl inom de högsta kretsarna må endast för fullständighetens skull
här omnämnas. I dessa äktenskap har också i regel, och för mannen i högre grad än för
kvinnan, den företrädesrättigheten i tysthet blivit gällande, att utom äktenskapet hålla sig
skadeslös efter lynne och behov. Det fanns tider, då det hörde till god ton för en furste att
åtminstone hålla en mätress; det hörde så att säga till de furstliga attributerna. Sålunda
underhöll, enligt Scherr, den annars såsom mycket respektabel ansedda Fredrik Vilhelm I av
Preussen (1713-1740) åtminstone för syns skull en förbindelse med en generalska. Däremot är
det allmänt bekant, att t. ex. August den starke, konung av Polen och Sachsen, skänkte livet åt
300 ”oäkta” barn, och konung Viktor Emanuel av Italien, il re galantuomo, efterlämnade 32
barn utom äktenskapet. För icke så lång tid tillbaka sedan fanns det ännu ett romantiskt anlagt
litet tyskt furstendöme, i vilket lago ungefär ett dussin de mest förtjusande små villor, som
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”landsfadern” låtit uppbygga såsom ”fristad” åt sina f. d. mätresser. Över detta kapitel kunde
man skriva tjocka luntor. Det existerar ju också, som bekant, en omfångsrik litteratur om
dessa pikanta händelser.
De flesta europeiska furstehovs och adelssläkters familjehistorier äro för alla, som följt dem,
en nästan oavbruten chronique scandaleuse. I betraktande av sådana fakta är det för visso
nödvändigt, att de lögnaktiga historieskrivarna icke blott lämna de efter varandra följande
”landsfädernas och landsmödrarnas” ”legitimitet” obetvivlad, utan ock bemöda sig att
framställa alla som mönster av husliga dygder, som trogna äkta män eller goda mödrar.
Augurerna äro ännu ej utdöda, och de leva änu, såsom hos romarna, på massornas okunnighet.
I varje större stad finns det bestämda platser och dagar, på vilka de högre klasserna träffas
huvudsakligen i syfte att befordra äktenskaps ingående. Dessa sammankomster kallas
träffande för äktenskapsbörser. Ty liksom på börsen spela också här spekulation och schackrande huvudrollen, och bedrägeri och svindel fattas icke. Skuldsatta officerare, som kunna
lysa med ett gammalt adligt namn, genom utsvävningar förstörda rouéer, som i den äktenskapliga hamnen vilja återvinna sin ruinerade hälsa samt behöva en vårdarinna, fabrikanter,
bankirer vilka mången gång stått inför bankrutten och framför tukthusets port samt nu vilja
räddas, slutligen alla, som trakta efter förvärvande och förökning av pengar och rikedom,
uppträda jämte ämbetsmän, som hava utsikt till befordran men som äro i penningknipa, såsom
kunder och avsluta äktenskapshandeln. Därvid är det ej sällan likgiltigt, om den tillkommande
är ung eller gammal, vacker eller ful, ståtlig eller puckelryggig, bildad eller obildad, from
eller lättsinnig, kristen eller judinna. Lydde icke en mycket berömd statsmans yttrande så:
Ett äktenskap mellan en kristen hingst och ett judiskt sto är mycket fördelaktigt.*
Den på ett så betecknande sätt från stallet lånade bilden finner, som erfarenheten lär, livligt
bifall från samhällets högre kretsar. Penningen utjämnar alla skador och uppväger alla
odygder. Den tyska strafflagen (§§ 180 och 181) bestraffar koppleri med strängt tukthusstraff
eller fängelse, men om föräldrar, förmyndare eller släktingar för livet hopkoppla sina barn,
myndlingar eller anförvanter med en icke älskad man eller en icke älskad kvinna, blott för
pengars, rangs eller andra fördelars skull, då kan icke någon allmän åklagare ingripa, och
likväl föreligger en förbrytelse. Det finnes talrika, väl organiserade äktenskapsbyråer samt
kopplare och kopplerskor, som gå ut på jakt och leta upp kandidater, manliga och kvinnliga,
för det ”heliga äkta ståndet”. Sådana affärsföretag äro synnerligen lönande, om de ”arbeta”
för, de högre klasserna. I Wien förekom år 1878 en brottmålsprocess mot en kopplerska för
giftblandning; den slutade med hennes dömande till femton års tukthus. Under rättegången
framkom bl. a., att den förre franske ministern i Wien, greve Banneville, betalat denna kvinna
22,000 floriner såsom kopplerskelön för att hon skaffat honom en maka. Andra medlemmar
av den höga aristokratin komprometterades likaledes mycket svårt i denna process.
Myndigheterna hade i åratal låtit denna kvinna fortsätta sin smutsiga och brottsliga affär. Och
varför torde, efter vad som här meddelats, icke vara tvivelaktigt. I Tysklands huvudstad talar
man ock om liknande historier, och överallt, där äktenskapssökande finnas, höra sådana till de
dagliga händelserna. Särskilt hava döttrarna och arvtagerskorna av den rika nordamerikanska
bourgeoisien, som eftersträvar rang och värdigheter, vilka icke finnas i deras amerikanska
hemland, på de sista årtiondena blivit äktenskapsmäklarnas föremål i och för den
penningbehövande europeiska adeln. Karaktäristiska avslöjanden om dessa affärer
förekommo i den artikelserie, som på hösten 1889 genomgick en stor del av den tyska
pressen. Enligt dessa hade en adlig industririddare i Kalifornien rekommenderat sig i både
tyska och österrikiska tidningar som äktenskapsagent. De anbud, han fick, visade tillräckligt,
vilka meningar som härska i ifrågavarande kretsar om äktenskapets ”helighet” och dess
*

Se: ”Greve Bismarck och hans män under kriget med Frankrike” av M. Busch. Stockholm 1879.
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”etiska” betydelse. Tvenne preussiska gardesofficerare, tillhörande den äldsta preussiska
adeln, voro villiga att gå in på giftermålsanbuden, emedan de, såsom de öppenhjärtligt
förklarade, tillsammans hade skulder på mer än 60,000 mark. I sin skrivelse till kopplaren
sade de ordagrant:
Naturligtvis betala vi intet i förskott. Ert honorar erhåller Ni efter bröllopsresan. Rekommendera
oss blott dylika damer, mot vilkas familjer nian ej kan ha något att anmärka. Likaså vore det ytterst
önskvärt att bli bekant med damer av så intagande yttre som möjligt. Om det begäres, skola vi
lämna Er agent, vilken har att förklara de närmare detaljerna och förevisa oss porträtt m. m., vårt
porträtt att användas i diskreta syften. Vi betrakta hela frågan i fullt förtroende för en hederssak (!)
och begära naturligtvis av Er detsamma. Vi vänta snarast möjligt svar genom Er härvarande agent,
ifall Ni har någon dylik.
Berlin, Friedrichstrasse 107, 15 december 1889.
Baron v. M
Artur v. W

En ung tysk adelsman, Hans v. H., skrev från London, att han var 5 fot 10 tum lång, av
gammal adlig familj och anställd vid beskickningen. Han avgav den bekännelsen, att hans
förmögenhet smultit ihop på misslyckade vad vid kapplöpningarna, och att han för den skull
såg sig nödgad att se sig om efter ett rikt parti för att kunna täcka förlusterna.
Den nämnda industririddaren påstod, att förutom många grevar, baroner o. s. v. hade 3 prinsar
och 16 hertigar anmält sig som giftermålskandidater. Men icke endast adelsmän, även borgare
ha begär till rika amerikanskor. Så gjorde en arkitekt Max W. från Leipzig anspråk på en
brud, som icke blott ägde pengar utan även skönhet och bildning. En ung fabriksägare, Robert
D., skrev att han var nöjd med en brud, som blott ägde 400,000 mark, och han lovade på
förhand att göra henne lycklig!
Men varför skall man gå över ån efter vatten? Man behöver ju bara kasta en blick på de talrika
äktenskapsannonserna i de större borgerliga tidningarna för att ofta finna frierier, som bara
kunna ha spirat upp ur en moraliskt fördärvad tankevärld. Gatslinkan, som av bitter nöd driver
sitt yrke, är emellanåt ett praktexemplar av anständighet och dygd vid sidan av dessa friare.
En socialdemokratisk expeditör, som tog upp en sådan annons i sin tidning, bleve utstött ur
sitt parti. Men borgarpressen generas ej av dylika annonser; de inbringa pengar, och den
tänker som kejsar Vespasianus: non olet (pengarna ha ingen lukt). Men detta avhåller ej denna
press från att nitälska mot socialdemokratins äktenskapsupplösande tendenser. Det har aldrig
funnits en skrymtaktigare tid än vår.
Den, vare sig yngling eller flicka, som ej under hand finner ett passande giftermål, förtror sitt
hjärtas önskan åt fromma konservativa eller moraliska liberala tidningar, som för pengar och
utan goda ord sörja för, att likasinnade själar finna varandra. Till och med det förekommer, att
man genom annonser söker erövra en kyrkans man, ja, att också prelater fiska efter en hustru.
Stundom lova de sökande, under villkor att hon, den efterannonserade, är rik, t. o. m. att hava
överseende med ett ”felsteg”. Kort sagt, vissa kretsars moraliska förfall i våra dagars
samhällen kan icke tydligare påvisas än i och genom denna giftermålshandel.

Nionde kapitlet. Förstörandet av familjelivet.
1. Skilsmässornas tilltagande
Även stat och kyrka spela vid ett dylikt ”heligt äktenskap” ingalunda någon vacker roll. Om
ämbetsmannen eller prästen, som det åligger att fullborda äktenskapet, är övertygad om, att
det framför honom stående brudparet sammanförts genom de smutsigaste knep; om det är
tydligt, att de varken till sin ålder, ej heller till sina kroppsliga eller andliga egenskaper passa
för varandra; om t. ex. brudgummen är tjugu, bruden sjuttio år gammal eller tvärtom; om
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bruden är ung, vacker, levnadsglad, men brudgummen gammal, ofärdig, grälig, det bekymrar
ej statens eller kyrkans representant. Det äkta förbundet ”välsignas”, och med så mycket
större högtidlighet, ju rikligare honoraret för den ”heliga handlingen” är.
Ser man efter någon tid, att ett dylikt äktenskap, såsom envar kunnat förutse och som det
olyckliga offret, vilket i de flesta fall är hustrun, självt förutsåg, blir högst olyckligt och
beslutar sig den ena parten för skilsmässa, då uppställa stat såväl som kyrka, vilka förut ej
frågat efter om äktenskapet ingåtts av käriek och moraliska drifter eller av naken smutsig
egoism, de största svårigheter. Nu anses ej den moraliska motviljan som giltig orsak för
skilsmässa, nu fordras handgripliga bevis, som vanära eller nedsätta den ena parten i den
allmänna meningen, eljes medgives icke skilsmässa. Att den katolska kyrkan över huvud icke
tillåter skilsmässa, utan genom särskild dispens av påven, något som är mycket svårt att
erhålla och som i yttersta fall endast avser en skilsmässa till säng och säte, förvärrar det
tillstånd, under vilket alla katolska folk lida. Även den tyska borgerliga lagen har betydligt
försvårat äktenskapsskillnad. Så t. ex. gäller icke ömsesidig önskan såsom tillräcklig grund
för skilsmässa, såsom däremot fallet var i den gamla preussiska landsrätten, en bestämmelse
enligt vilken ett betydligt antal äktenskap upplöstes, ofta även sådana, där orsakerna till
skilsmässan voro mycket graverande, men förtegos för att icke tillskynda den skyldiga parten
någon skada. Så berodde exempelvis i Berlin under åren 1886-1892 av 5,623 skilsmässor
1,400, d. v. s. i runt tal 25 %, på ömsesidigt samtycke. I många fall kan skilsmässa komma till
stånd endast ifall begäran om skilsmässa inlämnas innan sex månader förflutit, sedan den av
makarna som begär skilsmässa erhållit kännedom om de förhållanden, varmed han motiverar
sin begäran. På den preussiska landsrättens tid var fristen ett år. Man må exempelvis anta att
en ung kvinna kort efter bröllopet upptäcker att hon gift sig med en man som inte är någon
äkta man. Då är det under vissa fall väl mycket begärt av henne, att hon inom sex månader
skall inlämna en begäran om skilsmässa, vartill det dock fordras en viss portion moralisk
styrka. Som motivering för dessa försvåringar anföres: ”Blott genom att så mycket som
möjligt för. svåra skilsmässor kan man motarbeta familjens fortskridande upplösning och på
nytt befästa familjen.” Detta är en motivering som lider av självmotsägelse. Ett förstört
äktenskap blir inte drägligt igen genom att man tvingar de äkta makarna att trots inre avoghet
och ömsesidig motvilja stanna tillsammans. Ett sådant lagstadgat förhållande är alltigenom
omoraliskt. Följden är blott att man i oerhört många fall finner på ett sådant skäl för
skilsmässan, att domaren måste ta hänsyn därtill. Därigenom vinner varken stat eller samhälle.
En eftergift åt den katolska kyrkan är det också att man upptagit skillnaden till säng och säte,
som var den föregående borgerliga rätten fullständigt främmande. Inte heller är det längre
någon giltig grund för skilsmässa, om äktenskapet genom ena partens förvållande förblir
barnlöst. En eftergift åt kyrkan är det också att man i lagen upptog följande stadgande:
De kyrkliga förpliktelserna i äktenskapet beröras ej av stadgandena i denna avdelning
(äktenskapsbalken).

Det har visserligen huvudsakligen en dekorativ betydelse, men det är karaktäristiskt för den i
början av 1900-talet i Tyskland rådande andan. Vi nöja oss för vår del med erkännandet att
man försvårat skilsmässan för att motarbeta familjens fortskridande upplösning.
Sålunda fastkedjas människor emot sin vilja för hela livet vid varandra. Den ena parten är den
andras slav och tvingas av ”äktenskaplig plikt” underkasta sig dennes intimaste omfamningar,
som hon kanske avskyr mer än skymford och dålig behandling. Med full rätt säger Mantegazza i ”Kärlekens fysiologi”:
Ingen större tortyr kan väl tänkas än den, som tvingar en människa att mottaga smekningar av en
person, som hon icke känner sig dragen till ...

Är ett sådant äktenskap icke sämre än prostitution?
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Den prostituerade har till en viss grad friheten att kunna undandraga sig sitt skamliga yrke,
och hon har, om hon icke vistas i en bordell, rätten att tillbakavisa den man, som av någon
orsak icke tilltalar henne. Men en såld hustru måste finna sig i sin mans omfamningar, om hon
också har hundra skäl att hata och förakta honom.
Har äktenskapet från första början ingåtts, med bägge parternas vetskap, såsom ett penningeller konvenansparti, så är tillståndet lyckligare. Man rättar sig efter varandra och kommer
överens om en modus vivendi. I synnerhet av hänsyn till barnen vill man undvika all skandal,
ehuru det just är dessa, som lida mest under ett kallt och kärlekslöst förhållande mellan föräldrarna, även om det aldrig övergår till öppen fiendskap, till trätor och gräl. Än oftare rättar
man sig efter varandra för att undvika materiella obehag. I regeln är det mannen, som bär
skulden till det dåliga förhållandet i äktenskapet, det visa äktenskapsskillnads-processerna. På
grund av sin ställning som husets herre vet han, att hålla sig skadeslös på annat håll. Kvinnan
har svårare att slå in på sådana avvägar, dels av fysiska skäl emedan det är vida farligare för
henne såsom den mottagande parten, dels emedan varje överträdelse av den äktenskapliga
troheten tillräknas henne som ett brott, vilket icke ens samhället förlåter henne. Endast
kvinnan begår ett ”felsteg” – hon må vara hustru, änka eller jungfru – mannen handlar i
motsvarande fall på sin höjd ”inkorrekt”. En och samma handling bedömes således helt och
hållet olika, om den begås av en man eller av en kvinna, och kvinnorna själva döma en
”fallen” syster hårdast och obarmhärtigast.
Endast i de svåraste fall av otrohet eller misshandel från mannens sida torde hustrun besluta
sig för att begära skilsmässa, enär hon så gott som ständigt befinner sig i en i materiellt hänseende beroende ställning och därför måste anse äktenskapet såsom en försörjningsanstalt.
Hon betraktas och behandlas så att säga som ett neutrum. Utgå likväl de flesta ansökningar
om skilsmässa från hustrurnas sida, så bevisar detta blott så mycket tydligare, under vilken
moralisk tortyr de lida. I Frankrike var det också hustrurna, som, redan innan den nya äktenskapsskillnadslagen trätt i kraft (år 1884), inlagt de flesta ansökningar om skilsmässa till säng
och säte. De kunde dock endast fordra sådan, då mannen mot hustruns vilja införde den
kvinna, med vilken han levde i intimt umgänge, i deras hem. Ansökningar om skilsmässa till
säng och säte begärdes i Frankrike:
I medeltal pr år
av kvinnor av män

År 1856-1861
” 1861-1866
” 1866-1871
” 1901-1905

1,729
2,135
2,591
2,368

184
260
330
591

Statistiken lär oss emellertid icke blott att det är oftast från hustrurnas sida som ansökningar
om skilsmässa komma, utan ock att antalet skilsmässor är i ständig tillväxt.
Även på andra håll visar det sig – så långt vi äga tillförlitliga uppgifter – att de flesta initiativ
till äktenskapsskillnad tagas av kvinnan. Följande tabell sätter oss i stånd att göra en
jämförelse.
År

Österrike
Rumänien
Schweiz

1893-97
1891-95
1895-99

Begäran om skilsmässa i procent
Från mannens
Från kvinnnans
sida
sida
Verkställd skilsmässa

4,4
30,6
26,4

5,0
68,9
45,4

Ömsesidig

90,6
0,5
8,2
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Frankrike
Baden
England och
Wales
Skottland

1895-99
1895-99
1895-99

40,0
36,0
60,4

59,1
59,1
39,6

–
4,9

1898-99

43,3

56,7

–

Skillnad till säng och säte

Österrike
Frankrike
England och
Wales
Skottland

1897-99
1895-99
1895-99

4,9
15,9
3,0

16,6
84,1
97,0

78,5
–

1898-99

–

100,0

–

I Förenta staterna, där vi nu ha en statistik som omfattar 40 år, fördelar sig begäran om
äktenskapsskillnad på följande sätt:
Män...........................
Kvinnor.....................
Tills...........................

1867-86

Procent

1887-1906

Procent

1906

Procent

112,540
216,176
328,716

34,2
65,8
100,0

316,149
629,476
945,625

33,4
66,6
100,0

23,455
48,607
72,062

32,5
67,5
100,0

Vi se alltså att det, är kvinnorna som i mer än en tredje.. del av alla förekommande fall ingåvo
begäran om skilsmässa. Och en likadan bild visar oss Italien. Här förekommo år 1887 och
1904 resp. 1,221 och 2,103 skilsmässor. Av dessa hade kvinnan tagit initiativet till resp. 593
och 1,142, mannen till resp. 214 och 454, båda gemensamt till resp. 414 och 507.
Men statistiken upplyser oss inte bara om att det oftast är hustrun som inlägger begäran om
skilsmässa, den lär också att skilsmässornas antal hastigt stiger. I Frankrike infördes 1884
skilsmässan på nytt, och sedan dess ha skilsmässorna betydligt tilltagit år efter år.
Skilsmässornas antal var 1844 1,657, 1885 4,123, 1890 6,557, 1895 7,700, 1900 7,820, 1905
10,019, 1906 10,573, 1907 10,938.
Även i Schweiz ökas skilsmässorna. År 1886-1890 förekommo genomsnittligen 882 årligen,
år 1891-1895 898, 1897 1,011, 1898 1,018, 1899 1,091, 1905 1,206, 1906 1,343.
I Österrike förekommo år 1899 856 skilsmässor och i 133 fall skillnad till säng och säte, 1900
resp. 1,310 och 163, 1905 resp. 1,885 och 262. Alltså har antalet på ett årtionde mer än
fördubblats.
I Wien uppgick skilsmässornas antal under åren 1870-1871 till 148; år för år stigande räknade
1878-1879 319 skilsmässor. Men i Wien, såsom en företrädesvis katolsk stad, är det
synnerligen svårt att erhålla skilsmässa, och icke desto mindre kunde redan i mitten av 1880talet en domare därstädes fälla det yttrandet: ”Klagomålen över krossade äktenskap äro lika
talrika som klagomålen över krossade fönsterrutor.”
I Förenta staterna förekom år 1867 9,937 skilsmässor, 1886 25,535, 1895 40,387, 1902
61,480, 1906 72,062. Hade antalet skilsmässor i förhållande till befolkningsmängden varit
lika 1905 och 1870, så hade antalet skilsmässor det förra året varit 24,000 och inte 67,791,
som det i verkligheten var. Allt i allt var antalet skilsmässor i Förenta staterna 18671886
328,716, 1887-1906 945,625. Överhuvudtaget så är det i Förenta staterna som både absolut
och relativt de flesta skilsmässorna äga rum. På 100,000 äktenskap kommo 1870 81
skilsmässor, 1880 107, 1890 148, 1900 200.
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Orsaken till att skilsmässorna där äro vanligare än i alla andra land torde vara att söka i dels
att skilsmässan lättare kan erhållas (särskilt i vissa enskilda stater), dels att kvinnorna äga en
vida oavhängigare ställning än i alla andra länder och därför låta sig mindre tyranniseras av
sina äkta män.
I Tyskland var antalet domar som, ledde till skilsmässa: 1891 6,678, 1893 6,694, 1895 8,326,
1897 9,005, 1899 9,563, 1892 6,513, 1894 7,502, 1896 8,601, 1898 9,143, 1900 7,928. Vi se
att antalet sjönk med 1,635 från 1899 till 1900. Detta beror på att das Bürgerliche Gesetzbuch
med sina försvårande bestämmelser trädde i kraft 1 januari 1900. Men livet var starkare än
lagen. Skilsmässorna sjönko visserligen 1900-1902, men ha sedan ökats i ännu hastigare
tempo år från år. Det är särskilt på grund av ”det äktenskapliga förhållandets förstöring” (§
1,568 i lagen) som denna stegring inträtt. Antalet skilsmässor efter 1900 ses av följande
siffror: 1901 7,964, 1902 9,069, 1903 9,933, 1904 10,868, 1905 11,147, 1906 12,180, 1907
12,489.
I Saxen ökas också trots alla fluktuationer skilsmässornas antal.
År

Sålunda kommo:

Skilsmässor På 100,000

1836-1840 .................
1846-1850 .................
1871-1875 .................
1891-1895 .................
1896-1900 .................
1901-1905 .................

356
395
581
921
1,130
1,385

121
121
122
138
151
168

På 100,000 äktenskap upplöstes i Preussen årligen i genomsnitt: 1880-1885 67,62, 1886-1890
80,55, 1891-1895 86,77, 1896 101,97, 1905 106, 1908 121.
Detta är en betydlig stegring. Denna stegring i antalet skilsmässor är en internationell
företeelse. Sålunda kommo på 100,000 äktenskap årligen följande antal äktenskapsskillnader
genom skilsmässa eller skillnad till säng och säte i

Österrike
Ungern
Rumänien
Italien
Frankrike
England och Wales
Skottland
Irland
Belgien
Holland
Norge
Sverge
Finland
Schweiz

1876-1880

1881-1885

1886-1890

Omkring
sekelslutet

–
31,6
37,3
1,8
33,9
6,5
12,3
0,6
25,5
–
13,9
28,5
16,1
220,0

19,4
30,4
52,3
11,3
75,9
7,4
13,0
0,4
31,9
–
12,1
28,6
7,8
200,0

19,7
30,5
73,1
10,6
80,9
7,0
16,7
1,1
43,0
–
19,3
31,6
10,0
188,0

31
58
98
15
129
10,6
26,0
1,0
72,0
78,0
33,0
45,0
29,0
199,9

Det vore oriktigt, om man av den stora skillnaden i antalet mellan de olika länderna ville sluta
till en olika ståndpunkt i det sedliga livet. Ingen kan vilja påstå, att svenskarna hava fyra
gånger så många skäl till skilsmässor som engelsmännen. För det första måste man taga
lagstiftningen i betraktande, som i det ena landet försvårar skilsmässa och mer eller mindre
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underlättar den i ett annat land. Först i andra rummet kommer det sedliga tillståndet i
betraktande.
Jag menar de genomsnittsskäl som mannen resp. kvinnan använder för att motivera sin
begäran om skilsmässa. Men siffrorna bekräfta, att i allmänhet skilsmässorna tillta hastigare
än befolkningen, och de tillta medan äktenskapsfrekvensen på många håll samtidigt går ned.
Därom vidare längre fram.
I betydlig grad inverkar stor ålderskillnad mellan makarna på skilsmässornas antal, vare sig
mannen är väsentligt äldre än sin hustru eller tvärtom. Detta bevisas av följande på den
officiella schweiziska statistiken grundade tabell:
Årliga antalet skilsmässor på 100,000 äktenskap
av samma åldersskillnadskategori

Mannen
”
”
”
”
”
”

26 eller fler år äldre än hustrun
11-25 år äldre än hustrun
1-10 år äldre än hustrun
lika gammal som hustrun
1-10 år yngre än hustrun
11-25 år yngre än hustrun
26 eller fler år yngre än hustrun

1881-1890

1891-1900

271
189
193
195
226
365
759

328
198
181
190
226
431
870

Om hur begäran om skilsmässa fördelar sig på de olika befolkningslagren äga vi bl. a.
uppgifter från Saxen för åren 1905-1906 och Preussen för åren 1895-1905.
Årliga antalet skilsmässor på 100,000 gifta män
Saxen
Preussen

Lant- och skogsbruk
Industri
Handel och kommunikationer
Statstjänst och fria yrken

59
220
297
346

34
158
229
165

Skilsmässorna voro alltså i Saxen vanligast bland tjänstemännen och i de fria yrkena, i
Preussen inom de i handeln och kommunikationsväsendet anställda. Därnäst komma i Saxen
handel och kommunikationer, i Preussen statstjänst och fria yrken. Industrien med 220 för
Saxen och 158 för Preussen kommer i tredje rummet.
Det växande antalet skilsmässor bland stadsbefolkningen jämförd med lantbefolkningen talar
för, att i allmänhet de äktenskapliga förhållandena bliva allt ogynnsammare samtidigt med
samhällets tilltagande industrialisering och den avtagande jämvikten i det offentliga livet och
att de orsaker, som undergräva äktenskapet, ökas. Skilsmässorna bevisa å andra sidan, att
isynnerhet ett ständigt större antal hustrur beslutar sig för att skaka av äktenskapets oerhört
tryckande ok.

2. Borgerligt och proletäriskt äktenskap
Men de äktenskapliga missförhållandena bliva allt större, och äktenskapets korruption tilltager
i samma mån som kampen om tillvaron är allt mera förtvivlad, och äktenskapet blir mer och
mer – köpäktenskap. Den ständigt större svårigheten att underhålla en familj gör, att många
män omöjligt kunna gifta sig, och därför är det omtuggade talesättet, att kvinnan måste inskränka sig till det husliga, hon måste uppfylla sin kallelse som maka och moder, att betrakta
såsom en tanklös fras. Å andra sidan måste dessa förhållanden befordra s. k. fria förbindelser
och öka de prostituerades antal; på samma gång som antalet av dem som på ett onaturligt sätt
söka tillfredsställa könsdriften ökas.
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I den förmögnare klassen nedsjunker kvinnan icke sällan alldeles som i det gamla Grekland,
blott och bart till en apparat för framfödande av legitima barn, till hemmets väkterska eller till
den av utsvävningar ruinerade mannens vårdarinna. Mannen underhåller för sitt nöje och sina
kärleksbehov hetärer -- hos oss kallade hålldamer eller mätresser – som bo i stadens finaste
kvarter. Andra, som icke hava råd att underhålla en älskarinna, hålla sig liksom före äktenskapet till de prostituerade för vilka deras hjärta slår varmare än för den äkta makan. Med dem
roa de sig, och en del hustrur äro tillräckligt fördärvade Pir att finna dylika nöjen fullt på sin
plats. Inom de övre och mellersta samhällsklasserna är således grundorsaken till missförhållandena inom äktenskapet den, att det ingåtts av materiell beräkning eller av sociala hänsyn. Men äktenskapet undergräves allt mera genom det levnadssätt dessa klasser föra. Detta
gäller även kvinnan, som ej sällan hängiver sig åt lättja och korrumperande sysselsättningar.
Hennes andliga föda består ofta blott av osedlig romanläsning, frivola teaterstycken, sinnesretande musik och i skandalhistorier av allehanda slag. Eller lättjan förleder henne, då hon
tillika har tråkigt, till galanta äventyr, (något som mannen söker ännu oftare). Hon jagar från
det ena nöjet till det andra, från den ena festen till den andra, och då sommaren kommer reser
hon till en badort för att skaffa sig krafter efter vinterns strapatser samt för att söka nya nöjen.
Skandalkrönikan får genom detta levnadssätt tillräckligt att förtälja om: man förför och låter
sig förföras.
Inom de lägre klasserna är giftermålet för pengar så-gott som okänt. I regel gifter sig
arbetaren av böjelse, men det saknas ej störande orsaker inom hans äktenskap. En stor barnskara skapar sorger och bekymmer samt allt för ofta den bittraste nöd. Sjukdomar och död äro
i arbetarfamiljerna ofta sedda gäster. Arbetslöshet för till eländets avgrund. Handels- och
affärskriser göra honom arbetslös, införandet av nya maskiner eller arbetsmetoder kastar
honom på gatan; krig, ogynnsamma tull- och handelsfördrag, införande av nya indirekta
skatter, övergrepp från arbetsgivarnas sida o. s. v. undergräva eller skada hans existens. Än
inträffar det ena än det andra, varigenom han för längre eller kortare tid blir arbetslös, d. v. s.
lider hunger. Osäkerhet är hans existens’ särmärke. Dylika ödesdigra slag alstra misstämning
och förbittring, och denna förstämning kommer först till utbrott i det husliga livet, då dagligen
och stundligen fordringar på det allra nödvändigaste göras, som icke kunna bliva
tillfredsställda. Split och strid uppstå. Följden är äktenskapets och familjens ruin.
Eller både man och hustru gå på arbete. Barnen äro överlämnade åt sig själva eller till äldre
syskons omsorg, vilka själva kunde behöva övervakas och uppfostras. I flygande fart kasta
föräldarna i sig den torftiga middagsmaten, förutsatt att de ha tid att gå hem, något som i tusen
fall icke är möjligt, emedan arbetsplatsen ligger så långt avlägsen från deras bostad och
middagsrasten är alltför kort; trötta och utmattade återvända de på kvällen. I stället för ett
vänligt, trevligt hem finna de en trång, osund bostad, som ofta saknar luft och ljus, vanligen
även de nödvändigaste bekvämligheter. Den tilltagande bostadsbristen är en av vår samhällsordnings mörkaste sidor, som leder till otaliga missförhållanden, till laster och brott. Och
bostadsbristen blir, trots alla försök att avhjälpa .den, i städer och industridistrikt större med
vart år. Ständigt vidare samhällslager lida under den: små näringsidkare, ämbetsmän, lärare,
mindre handlande o. s. v. Arbetarens hustru, som kommer hem på kvällen uttröttad och förbi,
har nu fullt upp att göra; huvudstupa måste hon börja arbeta igen för att hinna ordna åtminstone det nödvändigaste i hushållet. Barnen föras så fort som möjligt till sängs, hustrun sitter
och syr och lappar till långt in på natten. Den så nödvändiga intellektuella underhållningen
och förströelsen felas. Mannen är ofta obildad, hustrun vet ännu mindre och det lilla, man har
att säga varann, är snart sagt. Mannen går till krogen för att där finna den förströelse, som han
saknar hemma; han dricker och hur litet det än är som han förbrukar, är det för mycket för
hans förhållanden. Stundom förfaller han till spel och förlorar ännu mer än han dricker upp.
Under tiden sitter hustrun hemma, i sorgsna tankar; hon måste arbeta som en lastdragare, för
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henne gives varken någon vilostund eller vederkvickelse: mannen begagnar sig så gott han
kan av den frihet som slumpen, att han blivit född till man, skänker honom. Så uppstår
disharmonien. Men är hustrun mindre plikttrogen, söker även hon, när hon på kvällen
kommer trött hem från sitt arbete, en berättigad vederkvickelse, då går det baklänges med
hemmet, och eländet blir dubbelt så stort. Men trots allt detta leva vi i den ”bästa av världar”.
Sålunda undergräves också proletärernas äktenskap allt mer och mer. Till och med gynnsamma arbetskonjunkturer utöva sitt upplösande inflytande, ty de tvinga honom till söndagsoch övertidsarbete och beröva honom den tid, som han hade över för sin familj. Ofta har han
timslång väg till arbetsplatsen. Att gå hem under middagsrasten är för honom en omöjlighet.
Han stiger upp bittida på morgonen, medan barnen ännu ligga i den djupaste sömn, och återvänder hem först sent på kvällen, då de redan åter hava lagt sig. Tusentals arbetare, särskilt
byggnadsarbetarna i de större städerna, stanna på grund av den långa vägen borta från hemmet
hela veckan och återvända till sin familj först mot dess slut. Och under sådana förhållanden
skall familjelivet blomstra. Men även kvinnoarbetet tager allt mera överhand, isynnerhet i textilindustrien, som låter sina tusentals ångvävstolar och spinnmaskiner skötas av billiga barnoch kvinnohänder. De forna förhållandena ha blivit alldeles upp- och nedvända. Hustru och
barn gå till fabriken; men icke sällan sitter i stället den brödlöse mannen hemma, utförande de
husliga göromålen. I Nordamerika, som genom sin hastiga kapitalistiska utveckling i mycket
större omfång frambringar de europeiska industristaternas alla olägenheter, har man ett
mycket karaktäristiskt uttryck för det tillstånd, som dessa missförhållanden alstra. Man kallar
sådana industriorter, där huvudsakligen kvinnor hava arbete, medan männen sitta hemma,
she-towns, kvinnostäder.
Kvinnornas tillträde till alla möjliga industiella yrken har i våra dagar blivit allmänt erkänt.
Det borgerliga samhället har för länge sedan i sin jakt efter profit och vinst erkänt, vilket förträffligt utsugningsobjekt den mer fogliga, krypande och mer anspråkslösa arbeterskan är i
jämförelse med mannen. Därför är också antalet av yrken och av olika slag sysselsättningar, i
vilka kvinnor användas som arbeterskor, med varje år i stigande. Maskiners allmänna nyttjande samt förbättring, arbetsprocessens förenkling genom städse större arbetsdelning,
kapitalisternas växande konkurrensstrid, såväl som de på världsmarknaden rivaliserande
industriländerna gynna det allt större användandet av kvinnoarbete. Det är ett fenomen som är
lika för alla industristater. Men i samma mån som arbeterskornas antal stiger, bli de i stor
utsträckning konkurrenter till de manliga arbetarna. Talrika uttalanden i fabriksinspektörernas
rapporter och i de statistiska uppgifterna om arbeterskornas sysselsättning bekräftar detta.
Allra sämst är dock kvinnornas ställning i de industrigrenar, där de äro förhärskande, t. ex. i
beklädnads- och linneindustrien, och särskilt i de yrken, där arbetet kan utföras i hemmen.
Undersökningar rörande arbeterskornas ställning i konfektionsbranschen, som verkställdes år
1886 på schweiziska förbundsrådets föranstaltande, ha också visat, att de erbarmliga lönerna i
stor utsträckning tvinga dessa arbeterskor att söka biförtjänster genom att hålla sin kropp fal.
Vår kristna stat, vars kristendom man i allmänhet fåfängt söker där varest den borde tillämpas,
men finner där den är överflödig eller skadlig, denna kristna stat handlar såsom det kristna
borgarståndet, något som icke kan förundra den, som vet, att den kristna staten blott är de
kristna storborgarnas tjänare. Staten bestämmer sig ogärna för lagar, som inskränka kvinnoarbetstiden och förbjuda barnarbetet, liksom staten ej heller beviljar sina tjänstemän tillräcklig
söndagsvila eller en normal arbetstid, och skadar på så sätt deras familjeliv. Post-, järnvägs-,
fångvårdstjänstemän m. fl. måste ofta sköta sin tjänst långt över den vanliga tiden. Men deras
löner stå i omvänt förhållande därtill.
Då vidare hyrorna äro mycket för höga i jämförelse med arbetarens och den lägre tjänstemannens inkomster, så måste dessa inskränka sig till det yttersta. Man måste hava inne-
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boende. Gamla och unga bo inom det minsta möjliga utrymme, sammanpackade utan
åtskillnad till kön, ofta vittne till de intimaste handlingar. Att därvid blygsamhet och sedlighet
undergrävas, därom tala rysliga fakta. Ungdomens tilltagande råhet och förvildning, varom
det skrives så mycket, är företrädesvis en följd av de förhållanden, som nu råda i staden och
på landet. Och vad för verkan måste ej fabriksarbetet medföra för barnen? Den sämsta
möjliga, såväl fysiskt som moraliskt.
Den gifta kvinnans allt mer och mer tilltagande industriella sysselsättning har de ödesdigraste
följder, i synnerhet vid havandeskap, barnsängar och under barnens spädaste ålder, då de äro
hänvisade till modersmjölken. Under havandeskapet uppstår en mängd sjukdomar, som
inverka störande såväl på livsfrukten som på kvinnans organism samt framkalla missfall och
framfödande av döda foster. Har barnet kommit till världen, så är modern tvungen att så fort
som möjligt återvända till fabriken, på det att hennes plats ej måtte besättas av en konkurrent.
De oundvikliga följderna för de små stackarna äro: försummad vård, olämplig föda, ja ibland
fullkomlig brist på föda; för att de skola vara lugna få de bedövningsmedel. Och vidare följder
äro: oerhört stor dödlighet eller sjuklighet och borttvinande, med ett ord: rasens degeneration.
I många fall uppväxa barnen utan att hava åtnjutit kärlek av far eller mor eller utan att själva
hava känt verklig kärlek till föräldrarna. Så födes, lever och dör proletariatet. Och stat och
samhälle förundrar sig över, att råhet, sedeslöshet och brott tillväxa.
Då i början av sextio-talet i förra århundradet många tusen arbeterskor i de engelska bomullsdistrikten, till följd av det nordamerikanska slavbefrielsekriget, måste gå utan arbete, gjorde
läkarna den överraskande upptäckten att, trots den stora nöden bland befolkningen, avtog
barnadödligheten. Orsaken var, att barnen nu erhöllo näring från modern och fingo en bättre
vård än vad som förut kommit dem till del. Samma faktum har av läkarna konstaterats under
sjutti-talets kris i Nordamerika, särskilt i Newyork och Massachusetts. Arbetslösheten tvang
kvinnorna att gå arbetslösa och lämnade dem tid att sköta sina barn. Liknande iakttagelser
gjorde man under jättestrejken i Sverge i augusti och september 1909. Dödlighetssiffran i
Stockholm och i övriga större svenska städer har inte på långliga tider varit så låg som under
de veckor denna jättestrejk varade. En av de mest framstående medicinska auktoriteterna i
Stockholm har uttalat sam sin mening, att dessa ovanligt tillfredsställande hälsoförhållanden,
särskilt ifråga om dödlighetsprocenten, utan tvivel stå i omedelbart samband med jättestrejken. Av större vikt vore säkert den omständigheten att de stora skaror, av vilka ”de
sysslolösas här” under strejkdagarna bestod, hade tillfälle att nästan utan uppehåll vistas i
friska luften, vilket naturligtvis varit ytterst gynnsamt för kroppshälsan. Hur omfattande än de
för arbetslokalerna gällande sanitära föreskrifterna äro, så är dock luften därinne i allmänhet
alltid så beskaffad, att den måste verka mer eller mindre skadligt på hälsan. Betydelsen av
alkoholförbudet under jättestrejken finge inte heller underskattas.
I hemindustrin, som nationalekonomiska romantiker framställa så idylliskt, gestalta sig förhållandena ej bättre. Här är kvinnan jämte mannen från tidigt på morgonen till långt in på
natten fastkedjad vid arbetet, och barnen hållas från sin tidigaste ålder till samma arbete.
Sammanpackade inom det minsta möjliga utrymme leva man, hustru, familj och kanske deras
arbetare mitt ibland avfallet från arbetet, bland de oangenämaste dunster. Bostaden och
arbetslokalen motsvara sovrummen. I regel mörka kyffen utan ventilation, äro dessa skadliga
för hälsan, även om där vistades blott en del av den hop människor, som där trängts samman.
Den allt svårare kampen för tillvaron tvingar också ofta både kvinnor och män att begå
handlingar, som de under andra förhållanden skulle avsky. Sålunda konstaterades år 1877 i
München, att bland de av polisen inskrivna och övervakade prostituerade funnos ej mindre än
203 arbetare- och hantverkarhustrur. Och huru många gifta kvinnor prisgiva sig icke av nöd,
utan att underkasta sig poliskontrollen, som på det djupaste kränker människovärde och
blygsamhetskänsla.
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Tionde kapitlet. Äktenskapet som försörjningsanstalt
1. Skilsmässofrekvensens nedgång
Det kräves ju intet vidare bevis för att under sådana förhållanden de bliva allt flera, som icke
betrakta äktenskapet såsom ett paradis, ja, som tveka att gifta sig. Se där orsaken varför giftermål äro i tillbakagång i de flesta kulturstater. Som erfarenheten visar, verka ett enda års höga
sädespris ofördelaktigt på äktenskapens och de föddas antal. Men ju mer ett lands industrialisering fortskrider, dess mer kommer detta antal att bli beroende av de ekonomiska fluktuationerna. Ekonomiska kriser och tilltagande försämring av vårt ekonomisystem måste i
längden verka skadligt. Nästan alla kulturländers äktenskapsstatistik bekräftar det. Antalet av
ingångna äktenskap är liksom ett samhälles moraliska tillstånd endast beroende av dess
materiella förhållanden,
Enligt den senaste regeringsundersökningen ingingos under perioden 1887-1906 12,832,044
äktenskap.
1887
1891
1892
1893
1894

....
....
....
....
....

483,096
562,412
577,870
578,673
566,161

1902
1903
1904
1905
1906

....
....
....
....
....

746,733
786,132
781,145
804,787
853,290

Vi se alltså att till följd av krisen 1893-94 inte blott ökningen av antalet äktenskap stannar av,
utan deras antal rentav sjunker. Samma fenomen återupprepas år 1904, som har ett minus av
4,987 äktenskap att uppvisa.
I Frankrike har äktenskapsfrekvensen varit följande:
1873-1877
1878-1882
1883-1887
1888-1892

....
....
....
....

299,000
281,000
284,000
279,000

1893-1897 .... 288,000
1898-1902 .... 296,000
1903-1907 .... 306,000

Den högsta siffran har år 1873 med 321,238 äktenskap att uppvisa. Alltsedan dess avtar
äktenskapsfrekvensen ända tills de samtidigt med uppgångsperioden ånyo stegras. Är 1907
har Frankrike att uppvisa den högsta frekvensen efter 1873: 314,903 äktenskap. Denna
stegring är i viss mån en följd av lagen av 21 juni 1907, som förenklar formaliteterna för
äktenskaps ingående och lett till äktenskapsfrekvensens hastiga stegring i de fattiga distrikten.
Antalet män och kvinnor inom mellanlagren, som ingingo äktenskap, var uttryckt i pro mille
för följande stater:

Tyskland
Därav för:
Preussen
Bajern
Saxen
Österrike
Ungern
Italien
*

För år 1906.

18711875
18,84

18761880
15,68

18811885
15,40

18861890
15,68

18911895
15,88

18961900
16,83

19011905
16,0

1907

18,88
18,92
19,96
18,30
21,50
15,54

15,86
14,65
17,70
15,52
19,30
15,06

15,92
13,64
17,62
15,88
20,24
14,08

16,32
13,96
18,64
15,40
17,72
17,64

16,40
14,76
17,52
15,76
17,92
14,96

16,86
16,09
18,76
16,04
16,05
14,40

16,2
15,2
16,6
15,8
17,2
14,8

16,4
15,4
16,8
15,8 *
19,6
15,4

16,2
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Schweiz
Frankrike
England o.
Wales
Skottland
Irland
Belgien
Holland
Danmark
Norge
Sverge
Finland
Europ. Ryssland
(utom Polen)
Bulgarien
Serbien

16,06
16,96
17,08

14,90
15,16
15,34

13,80
15,04
15,14

14,0
14,48
14,70

14,72
14,90
15,16

15,59
15,14
16,14

15,0
15,2
15,6

15,6
16,0
15,8

14,98
9,72
15,44
16,64
15,88
14,58
14,04
17,68
19,62

13,76
9,04
13,94
15,76’
15,54
14,40
13,20
15,72
17,62

13,76
8,66
13,94
14,28
15,38
13,82
12,84
14,90
18,06

18,02
8,66
14,34
14,04
13,94
12,76
12,20
14,40
17,94

13,68
9,48
15,24
14,48
13,84
12,92
11,45
12,98
17,08

14,94
9,87
16,45
14,88
14,79
13,73
12,04
15,34
17,80

14,0
10,4
16,2
15,0
14,4
12,4
11,8
13,0
–

14,0
10,2
16,2
15,2
15,2
11,8
12,0
13,6
–

–
22,80

–
23,32

18,04
22,14

17,24
21,76

16,07
19,84

–
–

–
–

–
–

Att äktenskapsfrekvensen i de flesta länder fluktuerar allteftersom industriellt uppsving eller
kris är rådande visar sig på ett eklatant sätt i Tyskland. 1872 – året efter fransk-tyska kriget –
medförde för Tyskland (liksom 1873 för Frankrike) den största äktenskapsfrekvensen
(423,900 personer ingingo då giftermål). Från 1873 sjunker siffran och når 1879, under
krisens kulmen, sin lägsta nivå med 335,113 personer, som ingingo äktenskap. Sedan stiger
den långsamt till 1890, som återigen var ett industriellt uppsvingsår. Den sjunker åter 1892
och stiger åter med uppsvingsåren, för att år 1899-1900 – under uppsvingets kulmen – nå sin
höjdpunkt (siffrorna voro 476,491 för 1900 och 471,519 för 1899). Den nya krisen medför en
ny nedgång. Är 1902 sjunker äktenskapsfrekvensen åter till 457,208 för att 1906-1907
(498,990 resp. 503,964) än en gång nå en kulminationspunkt. Och om år 1906 antalet
ingångna äktenskap med 13,004 översteg antalet för 1905, så visa sig redan verkningarna av
1907 års kris i en minskning i den absoluta stegringen (blott 4,974 i jämförelse med 1906) och
en relativ minskning (blott 8,1 på 1,000 invånare i st. f. 8,2).
Men på det hela taget förråda siffrorna i de flesta länder en sjunkande tendens. Äktenskapsfrekvensens kulminationspunkt på sjuttiotalet uppnås blott undantagsvis på nytt emot slutet av
nittiotalet, och som den följande tabellen visar, stanna de flesta europeiska länder långt bakom
den siffran.
Men ej blott inkomstförhållandena utan också egendomsförhållandena inverka i hög grad på
äktenskapsfrekvensen. Schmollers Jahrbuch för 1885, häfte 1, lämnar meddelanden om
befolkningsstatistiken i kungariket Württemberg, vilka på ett slående sätt bevisa, att jämsides
med det stora jordbrukets expansion antalet gifta män i åldern 25-30 år avtar och antalet ogifta
män i åldern 40-50 år tilltar. (Se omedelbart nedanför.)
Småbruket gynnar äktenskaps ingående. Det ger möjlighet åt ett större antal familjer att
livnära sig, om än anspråkslöst. Däremot motverkas äktenskapen av storbruket. I och med
landets fortskridande industrialisering stiger äktenskapsfrekvensen i ”stadsyrkena”. Sålunda
kommo i Sverge följande antal ingångna äktenskap på varje 1,000 i respektive yrken
sysselsatta personer 1901-1904:
Lantbruk
Industri och bergsbruk
Handel och kommunikationer
Fria och övriga yrken

4,78
7,17
7,75
6,33
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Genomsnittligen

5,92

Men alla dessa siffror bevisa, att det inte är moraliska utan materiella orsaker som fälla
utslaget. Äktenskapsfrekvensen vilar liksom det moraliska tillståndet blott och bart på ett
samhälles materiella grundvalar.
Jordbrukets omfattning i proc.
under 5 5-20 har över 20
har
har

Oberamt Neuenbürg
Öster om Stuttgart
Söder om Stuttgart
Norr om Stuttgart
Schwarzwald
Övre Neckar
Gränstrakten åt öster
Nordostl. distr. utom trakten norr om
Hall
Schwäbische Alb
Norra Oberschwaben
Österut från Hall räknat
Bodenseeområdet
Mellersta och sydl. Ober-Schwaben

Antal mån i proc.
gifta i ål- ogifta i åldern 25dern 4030 år
30 år

79,6
78,9
67,6
56,5
50,2
43,6
39,5
22,2

20,4
17,7
24,8
34,8
42,2
40,3
47,6
50,1

0,0
3,4
7,6
8,8
7,6
16,1
12,8
27,7

63,6
51,3
48,6
50,0
48,6
44,3
48,7
38,8

4,4
8,1
8,7
10,0
10,1
10,8
10,0
10,6

20,3
19,7
15,5
14,2
12,6

40,8
48,0
50,0
61,4
41,1

38,3
32,3
34,5
24,4
46,3

38,8
32,5
32,5
23,5
30,0

7,5
9,7
13,8
26,4
19,1

2. Barnamord och fosterfördrivning
Fruktan för brist samt betänkligheter beträffande barnens ståndsmässiga uppfostran är det ock
företrädesvis, som driva kvinnor av alla klasser till sådana handlingar, som icke äro överensstämmande med deras naturliga kallelse, ofta icke heller med strafflagen. Dit höra de mest
olika medel för att förhindra befruktning eller, om denna mot deras vilja ägt rum, för att
undanrödja livsfrukten, abort. Det vore falskt att tro, att dessa medel endast användas av
lättsinniga samvetslösa kvinnor. Tvärtom är det ofta mycket plikttrogna hustrur, som icke
våga öka barnskaran, och som för att undgå valet mellan att tvingas avstå från mannen eller
att giva honom anledning att slå in på avvägar, som han har böjelse att följa, hellre utsätta sig
för faran att använda fosterfördrivande medel. Därjämte finns det andra kvinnor, som för att
dölja ett ”felsteg” eller av motvilja mot havandeskapets, barnsängens och uppfostrans
besvärligheter, eller av fruktan för att tidigare förlora sina behag och därigenom sjunka i
anseende hos maken eller hos andra män, begå dylika handlingar och för stora pengar finna
beredvillig hjälp hos läkare eller barnmorska.
Fosterfördrivningar bliva, efter vissa tecken att döma, allt allmännare. Redan hos de gamla
folken voro de kända, och äro det ännu i dag såväl hos de mest civiliserade folkslag som hos
de mest barbariska.
De gamla grekerna bedrevo den öppet utan att därvid hindras av sitt lands lagar. På Platos tid
ägde barnmorskorna rätt att framkalla fosterfördrivning, och Aristoteles föreskrev för tidig
nedkomst inom äktenskapet i de fall ”då hustrun mot all förmodan blivit havande”. Enligt
Jules Rouyer togo kvinnorna i Rom av flera skäl sin tillflykt till fosterfördrivning. Dels ville
de låta frukten av sina otillåtna förbindelser försvinna, dels ville de kunna vara i stånd att
oavlåtligt hänge sig åt sina utsvävningar, dels ville de också undvika de förändringar som
havandeskap och barnsbörd framkalla hos kvinnans kropp. Hos romarna var en kvinna vid 25-
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30 års ålder gammal, och därför försökte de att undvika allt som kunde inverka menligt på
deras kroppsliga behag. Under medeltiden var fosterfördrivningen belagd med dödsstraff, och
en fri kvinna som praktiserat den nedsjönk till livegen.
I vår tid är fosterfördrivning vanlig särskilt i Turkiet och Förenta Staterna. Professor
Metchnikoff säger i sina ”Studier över människans natur”:
Turkarna anse att fostret till femte månaden ej äger något verkligt liv. De hysa inte heller några
skrupler mot att åstadkomma en fosterfördrivning. Ej heller sedan fosterfördrivningen blir straffbar
praktiseras den i mindre grad. Blott under sex månader 1872 drogos mer än 3,000
fosterfördrivningsfall inför domstol.

Ändå oftare förekommer den i Förenta staterna. I alla större städer finnas anstalter, varest
tillfälle gives för ogifta och gifta kvinnor att kunna dölja sin förtidiga nedkomst; många
amerikanska tidningar innehålla annonser om sådana anstalter. Man talar där nästan lika
ogenerat om en fosterfördrivning som om en naturlig förlossning. I Tyskland och andra
europeiska land äro härutinnan andra begrepp rådande, och den tyska kriminallagen hotar
exempelvis både gärningsmännen och hjälparen med tukthus.
I många fall beledsagas fosterfördrivning av de svåraste följder. Ej sällan inträder döden, i
många blir hälsans förstöring för beständigt slutresultatet. ”Det besvärligaste havandeskap och
den svåraste barnsängs besvärligheter äro oändligt mycket mindre än de på fosterfördrivning
följande lidandena”, säger en tysk specialist. Ofruktsamhet är en av de vanligaste följderna.
Trots allt detta användes den dock allt vanligare även i Tyskland. Sålunda dömdes 1882-1886
839 personer för fosterfördrivning, 1897-1901 1,565, 1902-1906 2,236. De senaste årens
skandalkrönika har flera gånger haft att befatta sig med fall av fosterfördrivning, som väckt
stort uppseende, emedan ansedda läkare och kvinnor ur de förnäma kretsarna spelat
huvudrollen. Också tyckas – av det stigande antalet offerter i våra tidningar att döma – de
anstalter och ställen alltmer ökas, där gifta och ogifta damer erbjudas tillfälle att i lönn invänta
följderna av ”felsteg”.
Fruktan för en för stark tillväxt av barnens antal i förhållande till förmögenheten och uppfostringskostnaderna har också inom hela klasser och hos hela folkslag utvecklat användandet av
preventivmedel till ett system, som hotar att bliva en allmän olycka. Sålunda är det ett bekant
faktum, att tvåbarnssystemet blivit genomfört inom snart sagt alla samhällsklasser i Frankrike.
I få av .världens kulturländer äro äktenskapen förhållandevis så talrika som i Frankrike, men i
intet land är barnens antal i medeltal så ringa och befolkningens tillväxt så långsam. Den
franska storborgaren såväl som småborgaren och småbonden följa detta system, och den
franska arbetaren går i deras spår. I många trakter av Tyskland synas vissa egendomliga
förhållanden ibland bönderna hava fört till liknande tillstånd. Jämte fosterfördrivning och
undvikande av havandeskap genom preventiva medel spelar brottet en roll.
I Frankrike är antalet av barnamord och utsättande av barn i tillväxt, och det ena som det
andra befordras genom den franska civillagens förbud att göra efterforskningar efter fadern.
Paragraf 340 i ”Code civil” lyder: ”Det är förbjudet att forska efter ett barns fader”; däremot
heter det i § 314: ”Det är tillåtet att forska efter barnets moder”, en lag som oförtäckt giver
uttryck åt orättvisan mot den förförda. Dessa bestämmelser hava antagits under den
förevändningen, att kvinnokönet måste avskräckas från att förföra männen.
Männen i Frankrike få förföra så många kvinnor och flickor som de förmå, de äro ändå befriade från allt ansvar och behöva inte betala några barnuppfostringsbidrag. Dessa betämmelser ha beslutats under den förevändningen att kvinnokönet måste avskräckas från att förföra
männen. Man ser alltså att det överallt är den svaga mannen, denne medlem av det starka
könet, som förföres men inte förför. Konsekvensen av artikel 340 i ”Code civil” var artikel
312, som stadgar: ”Det barn som fötts under äktenskapet har mannen till far”. Om efter-

75
forskandet av faderskapet är förbjudet, så måste den hornprydde äkta mannen också finna sig i
att han måste anse som sitt eget det barn som hans hustru erhållit med en annan. Man kan
åtminstone inte frånkänna den franska bourgeoisin följdriktighet. Alla försök att få artikel 340
upphävd ha hittills strandat.
För att gottgöra den grymhet, det franska borgarståndet begick, då det genom en lag gjorde
det omöjligt för bedragna kvinnor att vända sig till barnets fader beträffande barnuppfostringshjälp, uppförde det hittebarnshus. Man tog alltså från den nyfödde icke endast hans eller
hennes far, utan också mor. Enligt fransk uppfattning äro hittebarn föräldralösa barn; och så
låter den franska storborgaren uppfostra sina utom äktenskapet födda barn på statens
bekostnad såsom ”fäderneslandets barn”. En härlig inrättning! Även i Tyskland slår man allt
mer in på det franska maneret.
Den tyska borgerliga lagens bestämmelser innehålla angående ”oäkta” barns rättsförhållanden
grundsatser, som delvis stå i strid med den förr gällande humanare rätten. Det heter däri: ”Ett
oäkta barn och dess far erkännas icke som släkt.” Däremot påbjöd kejsar Josef II de oäkta
barnens likställande med de äkta.
Ingen fader äger det oäkta barn vars moder vid tiden för dess avlelse idkat conceptio plurium
(umgänge med flera män).

Moderns lättsinne, svaghet eller armod straffas på barnet. Lagen känner ej till lättsinniga
fäder.
Modern har rätt och plikt att sörja för det oäkta barnet. Föräldramyndigheten tillkommer icke
henne. Det oäkta barnets fader är skyldig att ge barnet intill fyllda sextonde levnadsåret ett
underhåll avpassat efter moderns position, kostnaderna för uppfostran och utbildning inberäknade.
Denna förpliktelse äger fadern även sedan barnet fyllt sexton år, ifall detta i följd av bräcklighet är
urstånd att uppehålla sig självt. Fadern är skyldig ersätta kvinnan kostnaderna för nedkomsten
liksom kostnaderna för livsuppehället under de första sex veckorna efter nedkomsten och möjliga
utgifter i följd av havandeskapet eller nedkomsten.

Och så vidare. Men enligt den preussiska landsrätten skulle varje välryktad ogift barnaföderska, vare sig hoa var jungfru eller änka, av barnafadern efter hans stånd eller förmögenhet bliva ersatt, dock fick ersättningssumman ej överstiga fjärdedelen av barnafaderns inkomst. Det oäkta barnet ägde rätt att av fadern fordra uppehälle och uppfostran utan hänsyn
till om modern var en välryktad kvinna eller ej, dock blott till ett belopp motsvarande det som
ett äkta barns uppfostran kostade folk av bonde- eller lägre borgarstånd. Hade det utomäktenskapliga könsumgänget ägt rum under äktenskapslöfte, så ägde domaren att tillerkänna
den kränkta barnafaderns namn, heder och värdighet och alla rättigheter som tillkommo en
frånskild, för oskyldig part befunnen laga hustru. Och ägde i så fall det oäkta barnet alla de i
ett laggilt äktenskap födda barnens rättigheter. Detta är det nu slut med. Kräftgången är
ledmotiv i vår lagstiftning.
Under åren 1831-1880 behandlades inför de franska domstolarna 8,568 barnamord, och deras
antal steg från 471 år 1831-1835 till 970 år 1876-1888. Inom samma tidrymd fälldes 1,032
domar rörande fosterfördrivning, därav 41 år 1831 och 100 år 1880. Begripligtvis är det blott
ett fåtal fall av fosterfördrivning som komma till domstolarnas kännedom, i regel endast de
fall, då svåra sjukdomar eller dödsfall bliva följden. Till barnamorden bidrog lantbefolkningen
med 75 procent och till fosterfördrivningarna städerna med 67 procent. Kvinnorna i städerna
hava flera medel att tillgå för att hindra den normala förlossningen, vilket är orsaken till att
där förekomma många fall av fosterfördrivning, men jämförelsevis få barnamord. På landet är
förhållandet det motsatta.
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Detta är den bild som våra dagars samhälle bjuder beträffande sina intimaste förhållanden.
Den avviker starkt från den målning, som poetiska fantaster framställt; den har dock det
företrädet – att vara sann. Men ännu några karaktäristiska drag måste tilläggas.

3. Uppfostran till äktenskap
Ingen meningsskiljaktighet torde råda därom, att kvinnokönet för närvarande i genomsnitt är
det manliga underlägset i andligt avseende. Balzac, som alldeles icke var någon vän av
kvinnan, påstår visserligen:
En kvinna, som erhållit en mans utbildning, äger i själva verket de mest glänsande och
fruktbärande egenskaper för att kunna grunda sin egen och sin mans lycka.
Och Goethe, som väl kände sin tids kvinnor och män, yttrar sarkastiskt i ”Wilhelm Meisters
Lehrjahre” (en skön själs bekännelse):
Man har förlöjligat de lärda kvinnorna, och man ville ej heller tåla de bildade, sannolikt emedan
man höll det för ohövligt att förödmjuka så många okunniga män.

Men härigenom rubbas ingalunda det faktum, att i allmänhet stå kvinnorna intellektuellt sett
efter männen. Denna skillnad är lätt förklarlig, emedan kvinnan just är, vad mannen som
hennes herre gjort henne till. Kvinnans bildning har försummats till och med mera än
proletärens, och vad som göres för att förbättra den är otillräckligt. Vi leva i en tid, då behovet
av tankeutbyte tillväxer i alla kretsar, och därför framträder kvinnans försummade andliga
utbildning såsom ett stort fel, som hämmar sig på mannen.
Den bildning, som mannen erhåller, är riktad – det påstår man åtminstone, fastän alltför ofta
uppnås ej målet – på utveckling av förståndet, på tankens skärpande, realkunskapens utvidgande och viljans stärkande, kort sagt på förståndsfunktionernas utbildning. Däremot sträcker
sig utbildningen hos kvinnan förnämligast till känslans fördjupande, till yttre, litterär bildning,
genom vilken nervretligheten och fantasin blott stegras, såsom musik, skönlitteratur, konst,
poesi. Detta är det mest bakvända som kan tänkas. Och det visar, att de makter, som äga att
bestämma kvinnans bildningsgrad, endast låta leda sig av sina fördomar angående den kvinnliga karaktärens väsen och kvinnans inskränkta ställning i livet. Kvinnans känsloliv och
fantasi, som blott stegrar hennes anlag för nervositet, böra icke uppeggas än mera, utan hos
henne, likaväl som hos mannen, bör förståndsverksamheten utvecklas och hon göras förtrogen
med det praktiska livets företeelser. För bägge könen vore det till största fördel, om kvinnan i
stället för sin översvallande känsla, vilken ofta blir rätt obehaglig, hade en god portion skärpt
förstånd och exakt tankeförmåga, i stället för nervös överretning och ett skyggt väsen ägde
karaktärsfasthet och fysiskt mod; och i stället för all skönlitterär bildning (om hon över huvud
äger någon sådan) kunskap om världen, människorna och naturkrafterna.
I allmänhet har man hittills över måttan givit näring åt kvinnans känslo- och själsliv, men
däremot hämmat, försummat eller undertryckt utvecklingen av hennes förstånd. Hon är till
följd härav mottaglig för all slags övertro och underverkssvindel, en tacksam jordmån för
religiös och annan humbug samt ett villigt verktyg för varje reaktion. De inskränkta männen
beklaga ofta detta, emedan de själva lida därunder, men de ändra det icke, emedan de själva
ännu till största delen stå upp över öronen i fördomar.
I följd av att kvinnorna nära nog i allmänhet äro sådana som här skildrats, betrakta de världen
annorlunda än männen, och därigenom uppstår åter en betydelsefull orsak till skiljaktigheterna mellan de bägge könen.
Deltagandet i det offentliga livet står i våra dagar för varje man såsom en av hans väsentligaste plikter; att många män ännu ej inse det, förändrar icke saken. Men allt större blir antalet av
dem som erkänna, att de offentliga institutionerna stå i det innerligaste sammanhang med den
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enskildes privata förhållanden, att en persons och en familjs väl och ve bero vida mera av de
offentliga inrättningarnas tillstånd än av personliga egenskaper och handlingar. Man glömmer, att den enskildes högsta kraftansträngning är maktlös gentemot de brister, som ligga i
tingens beskaffenhet och bestämma dess läge. Å andra sidan kräver kampen för tillvaron vida
större ansträngningar än förr. Nästan allmänt ställas på mannen sådana fordringar, som i
ständigt högre grad taga hans tid och krafter i anspråk. Men hans okunniga och för det allmänna likgiltiga hustru står oförstående. Hon känner sig tillbakasatt, och därmed uppstå
misshälligheterna. I allmänhet menar mannen, att vad han håller på med, det angår icke
hustrun; hon förstår det icke. Han gör sig icke mödan att förklara det för henne. ”Det förstår
du inte”, är det vanliga svaret, då hustrun klagar, att han tillbakasätter henne. Kvinnans
okunnighet främjas genom de flesta mäns oförstånd. Ett lyckligare förhållande råder mellan
man och hustru i proletariatet, för så vitt bägge inse, att de tryckas av samma ok och att det
blott finns ett medel för deras mänskovärdiga framtid: samhällets fullständiga omgestaltning,
som gör alla till fria människor. I samma mån som denna uppfattning allt mera utbreder sig
även bland proletariatets kvinnor, idealiseras deras äktenskap, trots nöd och elände. Båda hava
nu ett gemensamt mål dit de sträva, och en outtömlig källa till väckelse genom meningsutbyten, som deras gemensamma strid framkallar. Antalet av proletärhustrur, som komma till
denna insikt blir större med varje år. Härigenom uppstår en rörelse, som är av en avgörande
betydelse för mänsklighetens framtid.
I andra äktenskap blir denna skillnad i bildningsgrad och åskådningssätt, med vilken man i
äktenskapets början, då lidelsen ännu var förhärskande, lätt hade överseende, i mognare ålder
ständigt mera kännbar. Men ju mera den könsliga lidelsen slocknar, ju mera borde den bliva
ersatt genom andlig överensstämmelse. Men bortsett från, om mannen har begrepp om sina
medborgerliga plikter och uppfyller dem, så kommer han i följd av sin samhällsställning och
sin ständiga förbindelse med den yttre världen i fortsatt beröring med de mest olika element
och åsikter vid alla möjliga tillfällen, samt därigenom i en andlig atmosfär, som vidgar hans
synkrets. Han befinner sig vanligast, i motsats till hustrun, i en viss andlig utveckling,
varemot den senare genom sin husliga verksamhet, som från bittida till sent tager henne i
anspråk, berövas all tid till utbildning och sålunda andligen surnar till och tynar av.
Det äktenskapliga elände, vari flertalet hustrur för närvarande lever, skildrar den borgerligt
tänkande Gerhard von Amyntor träffande i ”Randglossen zum Buche des Lebens.” Däri heter
det i kapitlet ”Dödande myggstyng” bland annat:
Det är icke de uppskakande tilldragelser, vilka ingen undgår, såsom makens död, ett älskat barns
moraliska undergång, en lång, svår sjukdom eller strandandet av en plan som man varmt omfattat,
som undergräva hennes (hustruns) hälsa och kraft, utan det är de små dagligen återkommande,
märg och ben tärande bekymren ... Så många miljoner duktiga husmödrar förspilla vid spiseln sin
levnadslust, förlora sina rosenkinder och skönhetsgropar i de husliga bestyrens tjänst och bliva till
sist förtorkade mumier. Den evigt nya frågan: ”Vad skall det vara till midda’n i dag?”, det ständigt
återkommande bråket med sopning, piskning, borstning och damning, är den oupphörligt fallande
droppe, som långsamt men säkert tär på både själ och kropp. Spiseln är det ställe, varest de sorgligaste balanserna mellan inkomster och utgifter utdragas, de mest nedslående betraktelser göras
angående de stegrade prisen på livsmedel och den allt större svårigheten att anskaffa nödiga
penningmedel. På det flammande altare, där soppkastrullen puttrar, offras ungdom och friskhet,
skönhet och glättighet, och vem kan i den gamla, av bekymren böjda, hålögda kokerskan igenkänna
den en gång blomstrande, övermodiga och dygdigt koketta bruden med myrtenkronan? Redan hos
de gamle var eldstaden helig, och invid den uppställde de sina hus- och skyddsgudar – må även vi
hålla härden i helgd, där den plikttrogna tyska borgarehustrun dör en långsam offerdöd, för att hålla
hemmet angenämt, bordet dukat och familjen sund.

Det är den tröst som den borgerliga världen bjuder den på grund av tingens nuvarande ordning
så eländigt underkuvade kvinnan.
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De kvinnor, som genom sina sociala förhållanden intaga en friare ställning, hava i allmänhet
fått en ensidig och ytlig uppfostran, som i förening med de ärvda kvinnliga karaktärsegenskaperna gör sig kraftigt gällande. De hava blott sinne för ytlighet, de bekymra sig endast om
flärd och grannlåt, samt söka sitt levnadsmål i tillfredsställandet av en förskämd smak och i
ett yppigt ockrande på sina lidelser. För sina barn och deras uppfostran hava de knappast
något intresse; dessa förorsaka dem blott så mycket besvär och så många tråkigheter; därför
överlämna de dem först åt amman och tjänarna samt sätta dem längre fram i någon pension.
Hur som helst anse de som sin uppgift att utbilda döttrarna till modedockor och sönerna till
jeunesse dorée (gyllene ungdom) varifrån grill-jannarna rekryteras, denna föraktliga klass av
män, som man i det närmaste kan jämställa med soutenörerna. Denna jeunesse dorée utgör
också huvudkontingenten av dem, som förföra arbetarklassens döttrar. De herrarna betrakta
dagdriveri och slöseri som ett yrke.
Ur det skildrade tillståndet hava mångahanda karaktärsegenskaper bildats hos kvinnan, vilka
allt mer utvecklats, från generation till generation. Männen uppehålla sig med förkärlek vid
dem, men de glömma, att de själva äro orsaken till dessa mycket tadlade egenskaper, ja, att de
genom sitt uppförande befrämjat dem. Till dessa kvinnliga egenskaper höra den fruktade pratoch skvallersjukan, böjelsen att föra ett oändligt sladder om de mest innehållslösa och de
obetydligaste saker, tankarnas riktande på det rent ytliga, grannlåts- och behagsjuka samt den
därav följande benägenheten för alla modegalenskaper; vidare lätt upptänd avundsjuka och
svartsjuka mot sina könslikar, lust för osanning och förställningskonst.
Dessa egenskaper göra sig allmänt märkbara hos kvinnokönet, om också i olika grad, redan i
tidig ålder. Det är egenskaper, som uppstått under de sociala förhållandenas tryck samt
utvecklats genom arv, exempel och uppfostran. En oförnuftigt uppfostrad person kan icke
meddela andra en förnuftig uppfostran.
För att komma till insikt om grundorsakerna till och utvecklingen av könens och hela folkslags egenskaper, måste man följa samma metod, som den moderna naturvetenskapen
begagnar för att undersöka uppkomsten och utvecklingen av arter och individer samt deras
karaktärsegenskaper. Det är de materiella livsvillkoren, som i hög grad påtrycka varje väsen
dess karaktärsegenskaper; det blir tvingat att anpassa sig efter de rådande livsvillkoren, som
till sist bliva dess natur.
Människan utgör intet undantag från det, som gäller i hela naturen för alla levande väsen;
människan står ej utanför naturens lagar, hon är fysiologiskt sett det högst utvecklade djurväsendet. Det vill man emellertid ingalunda höra talas om. De gamle hade redan för årtusenden sedan, fastän de ej kände den moderna naturvetenskapen, i många angelägenheter rörande
människan mera förnuftiga åsikter än vi, och huvudsaken är, att de använde sina på erfarenhet
grundade åsikter praktiskt. Man prisar med beundran skönheten och kraften hos Greklands
män och kvinnor, men man förbiser, att det ej var det lyckliga klimatet och den förtrollande
naturen hos landet vid det buktrika havet, som inverkade så gynnsamt på befolkningens väsen
och utveckling, utan att det var de av staten med konsekvens genomförda kroppsutbildningsoch uppfostringsprinciperna: att förena skönhet, kraft och kroppslig smidighet med själsspänstighet och skarpsinnighet. Visserligen försummades i andligt avseende kvinnan redan då i
jämförelse med mannen, men däremot ej med hänsyn till fysisk utveckling. I Sparta, där man
gick längst beträffande kroppens utveckling hos de båda könen, gingo gossar och flickor
nakna ända in i den manbara åldern och deltogo gemensamt i kroppsövningar, i lekar och
brottningar. Det nakna blottandet av människokroppen och den naturliga behandlingen av det
naturliga hade den verkan, att sinnliga överretningar, vilka i våra dagar redan från ungdomen
alstras genom hindren för de bägge könens fria umgänge med varandra, icke uppstodo.
Kroppens utseende hos det ena könet var ingen hemlighet för det andra. Det kunde ej uppstå
någon lek med tvetydigheter. Natur var natur. Det ena könet gladdes åt det andras skönheter.
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Och till ett otvunget, naturligt umgänge mellan könen måste mänskligheten återvända, den
måste frigöra sig ifrån de nu rådande osunda spiritualistiska åsikterna om människan och
skapa uppfostringsmetoder, som föra med sig en fysisk och andlig pånyttfödelse.
Hos oss härska, synnerligast beträffande kvinnans uppfostran, mycket gammalmodiga åsikter.
Att även kvinnan skall äga kraft, mod och beslutsamhet, anses såsom kätterskt och ”okvinnligt”, ehuru ingen skall kunna förneka, att hon genom sådana egenskaper skulle kunna skydda
sig för många oförrätter och obehag. Tvärtom hämmas hennes kroppsliga, alldeles såsom
hennes andliga utveckling, varvid hennes oförnuftiga klädsel spelar en stor roll. Den hämmar
henne icke blott på ett oförsvarligt sätt i hennes fysiska utveckling, den undergräver ofta
hennes hälsa, och dock våga endast få läkare att inskrida däremot. Fruktan att vara misshaglig
för patienten förleder dem att tiga, eller de smickra t. o. m. hennes galenskaper. Den moderna
dräkten hindrar i hög grad kvinnan i det fria bruket av hennes krafter, den är skadlig för
hennes kroppsliga utbildning och uppväcker hos henne känslan av vanmakt och svaghet.
Denna dräkt är också en fara för omgivningens hälsa, ty kvinnan är hemma och ute en
vandrande dammviska. Den stränga skillnaden mellan könen såväl i skolan som i sällskapslivet motsvarar helt och hållet de spiritualistiska åsikter, som kristendomen djupt
inplantat hos oss, och hämmar likaledes kvinnans utveckling.
Den kvinna, som icke får utveckla sina anlag och förmögenheter, som hålles instängd inom
den trängsta tankekrets och nästan endast kommer i beröring med sina närmaste kvinnliga anhöriga, kan omöjligen höja sig över det alldagliga och det vanliga. Hennes andliga synkrets
rör sig blott kring händelser i hennes närmaste omgivning, kring släktskapsförhållanden samt
vad därmed sammanhänger. Det storordiga pratet om de största obetydligheter samt böjelsen
för skvallersjuka befordras därigenom med all makt, ty de hos henne inneboende själsegenskaperna fordra något slags verksamhet och övning. Och den därigenom ofta i obehagligheter
invecklade och till förtvivlan drivna mannen förbannar då de egenskaper, som han, ”skapelsens huvud”, egentligen har på sitt samvete. Jag vill emellertid visst inte förneka att på senare
tid på många håll försports ansatser till en förnuftigare livsuppfattning, men detta är bara en
början och berör blott små lager av samhället.

4. Det nuvarande äktenskapliga livets elände
Då till följd av våra sociala och könsliga förhållanden kvinnan med alla fibrer i sin tillvaro är
hänvisad till äktenskapet, så utgöra helt naturligt giftermåls- och äktenskapsangelägenheter en
väsentlig del av hennes samtal och tankar. Ävenså är tungan för henne, den fysiskt svagare,
genom seder och lagar mannen underdåniga kvinnan, huvudvapnet emot honom, och självklart är, att hon använder det. På samma sätt förhåller det sig med den så hårt tadlade pråloch behag-sjukan, som nått sin avskräckande höjd i modedårskaperna och ofta bringar fäder
och äkta män i de största svårigheter. Förklaringen härtill ligger nära till hands. Kvinnan är i
första rummet endast ett föremål för mannens njutning; ekonomiskt och samhälleligt ofri,
måste hon betrakta äktenskapet som en försörjningsanstalt, hon är sålunda beroende av
mannen och blir ett stycke av hans egendom. Hennes belägenhet blir ännu ogynnsammare
därigenom, att kvinnornas antal i regeln är större än männens, – ett kapitel som längre fram
skall avhandlas. Genom detta missförhållande stegras konkurrensen kvinnorna emellan, och
den ökas än mer därigenom, att många män av skilda orsaker ej gifta sig. Kvinnan nödgas
således att genom förskönande av sitt yttre strida om mannen med sina könslikar.
Giver man akt på långvarigheten av dessa missförhållanden under många generationer, skall
man ej förundra sig över, att dessa företeelser, med lika långvarigt verkande orsaker, tagit sin
nuvarande överdrivna gestalt. Därtill kommer, att kanske aldrig förr kvinnornas tävlan om
männen varit så häftig som nu, dels av ovan nämnda skäl, dels av orsaker, som längre fram
skola nämnas. Tillika hänvisa såväl de städse större svårigheterna att ernå en tillräcklig
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existens som de stegrade samhälleliga fordringarna kvinnan mer än förr till äktenskapet såsom
”försörjningsanstalt”.
Männen äro nöjda med detta tillstånd, ty de draga fördel därav. Det tilltalar deras stolthet,
deras fåfänga och deras egennytta att spela härskaren, och i denna roll äro de, liksom alla
härskande, föga tillgängliga för förnuftsskäl. Så mycket mera ligger det i kvinnornas intresse,
att entusiastiskt arbeta på åstadkommande av ett tillstånd, som skulle kunna befria dem ur
denna förnedrande ställning. Kvinnorna få lika litet vänta att männen skola komma till hjälp,
som arbetarna väntade på borgarklassens hjälp.
Tager man vidare i övervägande, vilka karaktärsegenskaper striden om företrädet även på
andra områden, t. ex. på det industriella, utvecklar, så snart arbetsgivarna drabba samman;
med vilka nedriga, ja, skurkaktiga medel det kämpas; huru hat, avund och förtal väckas till
liv, så har man förklaring på det faktum, att liknande karaktärsegenskaper visa sig i kvinnornas konkurrensstrid om männen. Därav är följden den, att kvinnor i allmänhet komma sämre
överens med varann än män göra, att t. o. m. de bästa väninnor lätt råka i tvist, då det är fråga
om att vinna en mans aktning e. d. Härpå grundar sig också den iakttagelsen, att, där tvenne
kvinnor mötas, de – om de också äro vilt främmande för varandra – betrakta varann som två
fiender. Med ett enda ögonkast hava de ömsesidigt upptäckt, i fall den andra nyttjat en
skrikande fårg eller anbringat ett band oriktigt eller begått någon liknande kardinalsynd. I de
blickar, varmed de mäta varann, läses ovillkorligen den dom, som den ena fäller över den
andra. Det är, som ville var och en av dem säga till den andra: ”Jag förstår dock bättre än du
att kläda mig och att ådraga mig männens blickar.”
Å andra sidan är kvinnan av naturen mera impulsiv än mannen, hon reflekterar mindre än
denne, hon är oegennyttigare, mera naiv, därför behärskas hon också av större lidelsefullhet,
som visar sig i sin vackraste dager i den verkligt hjältemodiga uppoffring, med vilken hon
kämpar för sitt barn eller sörjer för anhöriga och vårdar dem, då de ligga sjuka. Hos en furie
däremot finner denna lidelsefullhet sitt gräsligaste uttryck. Men både de goda och de dåliga
sidorna påverkas, gynnas, hämmas eller förändras i första rummet i följd av den sociala
ställningen. Samma drift, som under ogynnsamma förhållanden framträder som ett fel, blir
under gynnsamma en källa till lycka för personen själv och för andra. Fourier har den förtjänsten, att hava glänsande bevisat, hurusom en och samma drift hos människan kan under
skilda förhållanden framkalla helt och hållet motsatta resultat.
Bredvid verkningarna av en i intellektuellt hänseende förvänd uppfostran förspörjas icke
mindre betydelsefulla verkningar av den förvända eller bristfälliga fysiska uppfostran med
hänsyn till kvinnans bestämmelse. Alla läkare äro ense om att kvinnans förberedelse för sitt
kall som moder och barnuppfostrarinna lämnar mycket övrigt att önska.
”Man övar soldaten i vapnens bruk och hantverkaren i verktygens användande, varje ämbete
fordrar sina studier; t. o. m. munken har sitt noviciat. Endast kvinnan uppfostras icke för sina
allvarliga modersplikter.” (Irma v. Troll-Borestyani.)

Nio tiondelar av de ungmör, som hava tillfälle att gifta sig, inträda i äktenskapet med nästan
fullständig okunnighet om moderskapet och dess plikter. Den oförsvarliga skyggheten, till
och med hos mödrarna, att tala med den vuxna dottern om de så viktiga könsfunktionerna,
lämnar henne i den svartaste okunnighet om hennes plikter mot sig själv och mot sin make.
Vid sitt ingående i äktenskapet beträder kvinnan i allmänhet ett för henne fullkomligt
främmande område; hon har gjort sig en fantasibild, vanligast hämtad ur romaner, av ofta
tvivelaktigt värde, en bild som just icke motsvarar verkligheten. Den bristande kunskapen i
hushållsbestyren, – vilken såsom förhållandena nu äro, är nödvändig, om också många
göromål, som förr liksom av sig själva föllo på kvinnans lott, blivit henne fråntagna, –är
likaledes ofta orsak till oenigheterna. Några hustrur förstå ingenting beträffande hushållet,
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emedan de hålla sig för goda för att taga befattning därmed, och mena att det är tjänstfolkets
sak; andra, ur den stora massan, bliva av kampen för tillvaron hindrade att utbilda sig för
hushållets skötande: de måste stå från bittida till sent i verkstaden eller på fabriken. Det visar
sig allt tydligare, att de enskilda hushållen förlorat fotfäste i och genom förhållandenas
utveckling och blott vidmakthållas genom vansinniga offer av tid och pengar.
Ett annat skäl, som för icke få män tillintetgöra äktenskapets ändamål, ligger så ofta i kvinnornas fysiska utveckling. Vårt levnadssätt (bostad, arbetsförhållanden o. s. v.) inverkar vida
mera ofördelaktigt än gagneligt på oss. Med full rätt kan man tala om en nervös tidsålder; men
nervositeten går hand i hand med fysisk degeneration. Anemi (blodbrist) och nervositet utbreda sig särskilt hos kvinnokönet i en oerhörd utsträckning. Dessa bliva allt mera en verklig
samhällsolycka, som, om den fortlever ännu några generationer utan att det lyckas att få vår
samhällsorganisation över till mer normala utvecklingsvillkor, skall föra vårt släkte till
undergång.
Den kvinnliga organismen kräver med avseende på sin könsbestämmelse en särskild vård, i
synnerhet stark föda, och i vissa perioder även att det tages särskild hänsyn till henne. Det
stora flertalet bland kvinnorna erfar emellertid under de nuvarande förhållandena blott litet av
dessa hänsyn; ja, kvinnan har så vant sig vid att försaka, att t. ex. många hustrur betrakta det
såsom en äktenskaplig plikt att sätta för mannen det bästa och själv vara nöjd med otillräckligare föda. Likaså erhålla ofta sönerna bättre och kraftigare näring än döttrarna. Den meningen är allmänt gällande, icke blott att kvinnan kan vara nöjd med mindre, utan också med
sämre föda än vad mannen måste hava. Därav kommer sig den sorgliga bild som framförallt
vår kvinnliga ungdom erbjuder den sakförståndige. Våra unga kvinnor äro ofta mycket
kroppsligt svaga, blodfattiga, ytterligt nervösa. Följderna äro lidanden vid månadsreningen,
sjukdomar i de delar som höra till könsorganen, och dessa följder övergå ofta till
oförmögenhet att föda eller att amma.
”Om denna våra kvinnors degeneration skulle fortgå än vidare på samma vis som hittills, så torde
den tid icke vara avlägsen, då det kunde bliva tvivelaktigt, ifall kulturmänniskorna vore att räkna
till däggdjuren eller ej.” (Doktor F. B. Simon.)

I stället för en frisk, glättig följeslagerska, en duktig moder, en huslig maka, har mannen en
sjuk, nervös fru, som ständigt rådfrågar läkaren och som icke kan fördraga en vindpust eller
det minsta buller. Vi vilja ej vidare utbreda oss över detta ämne, var och en kan själv fullborda
bilden: i hans eller hennes egen familj och bekantskapskrets finnas exempel i mängd.
Erfarna läkare försäkra, att mer än hälften av de gifta kvinnorna, i synnerhet i städerna,
befinna sig i mer eller mindre onormala förhållanden. Allt efter graden av det onda och
karaktären hos de äkta makarna måste dylika förbindelser vara olyckliga, och de giva enligt
den allmänna meningen mannen rätt att tillåta sig friheter utom äktenskapet, vilka, då hustrun
får kunskap därom, måste hos henne väcka den dystraste sinnesstämning. Likaledes föranleda
mången gång de olika anspråken på könsdriftens tillfredsställande hos den ena eller den andra
parten djupgående meningsskiljaktigheter, utan att den så önskliga skilsmässan är möjlig.
Härvid får icke fördöljas, att en oerhört stor del av männen bär skulden till de svåra fysiska
lidanden, som drabba deras hustrur i äktenskapet. En stor del av männen lider nämligen, i
följd av utsvävningar, av kroniska könssjukdomar, som ofta, enär de icke förorsaka dem några
större obehag, helt och hållet negligeras. Men för hustrun medföra dessa oangenäma och
ödesdigert verkande underlivssjukdomar, vilka yppa sig kort efter äktenskapets ingående och
ofta hava till följd att hon icke kan få barn. Vanligtvis har den olyckliga ingen aning om den
verkliga orsaken till sin sjukdom, som nedstämmer hennes lynne, förbittrar hennes liv och
omintetgör äktenskapets ändamål, och hon gör sig själv och får höra förebråelser för något,
varför den andra parten bär skulden. Mången blomstrande kvinna har knappt ingått äktenskap
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förrän hon hemsökes av kronisk sjuklighet, som förefaller både henne och hennes släktingar
oförklarlig, ty läkaren måste tiga.
Såsom nya undersökningar hava ådagalagt, är denna omständighet – att i följd av gonorré
mannens sädesvätska ej innehåller sädesceller, och mannen därför är impotent – en förhållandevis vanlig orsak till ofruktsamhet i äktenskapet, i motsats till den gamla bekväma
traditionen om skapelsens herre, vilken tradition städse har till hands att vältra skulden för
ofruktsamhet på hustrun.
Man ser sålunda att en massa skilda orsaker bidraga till, att äktenskapet i våra dagar i ett
övervägande antal fall icke blir vad det borde vara. Det är alltså en anvisning av tvivelaktigt
värde, då t. o. m. de lärde anse kvinnans emancipationssträvanden därmed avgjorda, att de
hänvisa henne till äktenskapet, som på grund av våra sociala förhållanden allt mera blir en
vrångbild och allt mindre motsvarar sitt verkliga ändamål.

Elfte kapitlet. Giftermålschanserna.
1. Könens numerära förhållande
Detta råd till kvinnan, att i äktenskapet, hennes egentliga kallelse, söka sin lycka, – ett råd,
som hos flertalet män ständigt vinner bifall – klingar såsom det bittraste hån, då rådgivarna
såväl som alla som applådera dem handla alldeles motsatt. Schopenhauer, filosofen, har för
kvinnan och hennes ställning blott kälkborgarens förstående. Han säger:
Kvinnan är icke kallad att utföra stora arbeten. Hennes kallelse är icke att handla, utan att lida. Hon
betalar sin livsskuld med barnsängens smärtor, med omsorgen för barnet, med sin underdånighet
under mannen. De starkaste yttringar av livskraft och känsla äro henne förnekade. Hennes liv skall
vara lugnare och obetydligare än mannens. Kvinnan är kallad till barnets vårdarinna och uppfostrarinna, emedan hon själv är barnslig, ja, under hela sitt liv förblir ett stort barn, ett slags mellanting mellan barn och man, vilken senare är den egentliga människan ... Flickorna böra uppfostras
till huslighet och underdånighet... Kvinnorna äro de största och ohjälpligaste kälkborgare.

I Schopenhauers stil går också Lombroso’s och Ferrero’s verk: ”Kvinnan som förbrytare och
prostituerad”. Vi hava aldrig sett ett så omfångsrikt vetenskapligt arbete – det är på 590 sidor
– som över det däri behandlade ämnet innehåller ett så föga beviskraftigt material. Det statistiska materialet, ur vilket de djärvaste slutsatser dragas, är mestadels mycket torftigt. Ofta anse författarna ett dussin fall tillräckliga för att dra de mest vittgående slutsatser ur. Det material i boken som är brukbarast är, karaktäristiskt nog, samlat av en kvinna, doktor Tarnowski.
Det inflytande de sociala förhållandena och den kulturella utvecklingen utöva lämnas nästan
fullständigt obeaktat. Allt dömes från ensidig fysiologisk-psykologisk ståndpunkt, och ett
stort antal etnografiska meddelanden från de mest skilda folkslag inflätas i bevisföringen, utan
att dessa meddelandens värde djupare undersökes. Enligt författarens mening är, liksom hos
Schopenhauer, kvinnan ett stort barn, en lögnerska par excellence, utrustad med svag omdömesförmåga, vankelmodig i kärlek, ej mäktig någon modig handling. Kvinnans underlägsenhet under mannen säga de vara bevisad av ett stort antal olikheter i kroppsligt hänseende. De
säga:
Kvinnans kärlek är egentligen endast en sekundär följd av moderskapet. Alla de känslor av böjelse
för mannen, som fängsla kvinnan vid honom, uppstå ej av sexuella impulser, utan av de genom
anpassning förvärvade instinkterna underkastelse och hängivelse.

Hur dessa ”instinkter” förvärvats och anpassat sig, underlåta författarna att undersöka. Då
hade de måst undersöka kvinnans sociala ställning under årtusendenas lopp, som gjort henne
till vad hon är.
Författarna skildra visserligen kvinnans slaveritillstånd bland de mest skilda folkslag och
under skilda kulturperioder, men såsom darwinianer, med skygglappar för ögonen,
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härleda de allt från fysiologiska och icke från samhälleliga och ekonomiska orsaker, vilka
starkast inverka på kvinnans fysiologiska och psykologiska utveckling.
Författarna komma även in på att tala om kvinnans fåfänga och uppställa den åsikten, att hos
folk på ett lägre kulturstadium mannen är det fåfänga könet. Detta lär man exempelvis än i
dag iakttaga på Nya Hebriderna, på Madagaskar, bland Orinokofolken, på många öar inom
polynesiska ögruppen och hos en del afrikanska och australasiska folk. Däremot är hos folk på
ett högre kulturstadium kvinnorna det fåfänga släktet. Men varför och av vad grund? Svaret
ligger nära till hands. Hos folk på lägre kulturnivå råder moderrätten eller är den ännu inte på
lång tid övervunnen. Den roll som kvinnan spelar bland dylika folk befriar henne från att slå
för mannen, denne slår för henne, och i detta syfte smyckar han sig, blir han fåfäng. Hos folk
på högre kulturnivå, enkannerligen alla kulturfolk, är det med få undantag inte mannen som
slår för kvinnan utan kvinnan som slår för mannen, om det än sällan förekommer att kvinnan
tar initiativet och utbjuder sig åt mannen. Detta förbjuder henne den s. k. goda tonen. Men
faktiskt utbjuder hon sig dock genom sitt sätt att uppträda, sin klädprakt, sin lyx, det sätt varpå
hon smyckar sig, uppträder i det sällskapliga umgänget och koketterar. Hon tvingas härtill
genom kvinnornas övertalighet, genom den sociala nödvändigheten att betrakta äktenskapet
som en försörjningsinrättning eller anstalt, varigenom blott hon kan tillfredsställa sin könsdrift
och erhålla någon samhällig betydelse. Det är alltså här återigen rent ekonomiska och sociala
orsaker, som än hos mannen, än hos kvinnan framkalla en viss egenskap, vilken man plägar
anse som alldeles oberoende av de sociala och ekonomiska förhållandena. Men därav kan
man vidare sluta att, så snart samhället kommer in i sociala förhållanden, under vilka det ena
könets beroende av det andra fullständigt upphör och båda äga samma frihet, så komma
fåfänga och modedårskaper att försvinna likasåväl som många andra odygder, som vi i vår
tid anse som outrotliga, emedan de föreges vara naturegenskaper hos människan.
Vad Schopenhauer emellertid beträffar, så dömer han, såsom filosof, kvinnan lika ensidigt
som de flesta av våra antropologer och läkare, vilka se i henne endast könsvarelsen, icke
samhällsmedlemmen. Schopenhauer var heller aldrig gift, han har alltså själv för sin del icke
bidragit till, att ännu en kvinna fått betala den livsskuld, som han påbördade kvinnorna. Och
här komma vi till den andra sidan av medaljen, som ingalunda är den vackraste.
Många kvinnor gifta sig ej, emedan de icke kunna gifta sig, det vet envar. Den rådande seden
förbjuder ju kvinnan att erbjuda sig, hon måste låta sig väljas, hon får icke fria. Infinner sig
icke någon friare, så inträder hon i den stora här av arma kvinnor, som förfelat sitt livs ändamål, och som i brist på säker materiell utkomst gå till mötes nöd och elände, samt ofta nog
prisgivas åt spott och hån. Men varifrån uppstår detta missförhållande mellan könens antal?
Många hava lätt det svaret till hands: det födes för många flickor. De, som påstå det, äro falskt
underrättade, såsom vi längre fram skola visa. Andra draga av det faktum, att antalet kvinnor
är större än antalet män i de flesta kulturstater, den slutsatsen, att följaktligen borde polygami
(månggifte) tillåtas. Men nu stöter polygamien vår sedliga uppfattning och den är tillika en
förnedring för kvinnan, något som visserligen icke hindrar Schopenhauer med hans förakt för
kvinnan att förklara:
”För kvinnokönet är polygamien i allmänhet en välgärning.”

Många män gifta sig icke, emedan de ej anse sig kunna ordentligt försörja en hustru och
eventuella barn. Att underhålla två hustrur är emellertid blott möjligt för ett litet fåtal, och
bland dessa finnas många, som äga två, ja, flera fruar: en legitim, och en eller flera illegitima.
Dessa genom sin rikedom privilegierade låta ej hindra sig av någonting att göra vad dem
lyster. Till och med i Orienten, där polygamien genom seder och lagar är erkänd sedan
årtusenden tillbaka, hava dock högst få män mera än en hustru. Man talar om det turkiska haremslivets sedefördärvliga inflytande. Men man förbiser, att detta liv endast är möjligt för en
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obetydlig bråkdel av män, uteslutande tillhörande den härskande klassen, under det att det
stora flertalet män lever i engifte. I staden Alger funnos i slutet av 1860-talet bland 18,282
gifta män ej färre än 17,319 med endast en hustru, 888 med två och blott 75 med mer än två
hustrur. Konstantinopel, det turkiska rikets huvudstad, torde näppeligen uppvisa något annat
resultat. Liksom hos oss måste även i Orienten de materiella förhållandena tagas i betraktande, vilka tvinga de flesta män att hålla till godo med endast en hustru. Men om dessa
förhållanden också voro lika gynnsamma för alla män, så kunde ändock polygamien icke
genomföras, emedan det skulle fattas kvinnor därtill. Det under normala förhållanden nästan
lika antalet inom de bägge könen hänvisar överallt till engifte.
Vi framlägga som bevis härför följande tabell, vilken Karl Bücher offentliggjort i en uppsats i
”Allgemeines Statistisches Archiv”.
Hela befolkningen
Män

Europa ..
Amerika .
Asien ....
Australien
Afrika
Summa

170,818,561
41,643,389
177,648,044
2,197,799
6,994,064
399,301,857

Kvinnor

174,914,119
40,540,386
170,269,179
1,871,821
6,771,360
394,366,865

345,732,680
82,183,775
347,917,223
4,069,620
13,765,424
793,668,722

På 1,000 män
kommer kvinnor

1,024
973
958
852
968
988

Resultatet torde för mången vara överraskande. Med undantag av Europa, varest i medeltal
komma 1,024 kvinnor på 1,000 män, är förhållandet det motsatta överallt. Om man också
antager, att i de andra världsdelarna, även där varest folkräkningar förekomma, dessa
beträffande kvinnokönet äro ytterst bristfälliga – detta får exempelvis antagas ifråga om alla
länder med muhammedansk befolkning, där kvinnornas antal torde var för lågt angivet – så
framgår det dock tydligt att, bortsett från några europeiska länder, kvinnokönets antal
ingenstädes betydligare överstiger mankönets.
Emellertid har den statistiska byrån i Berlin i sin bearbetning av folkräkningsresultaten 1900
lämnat en ny sammanställning för europeiska och utomeuropeiska stater, som gäller 838
miljoner människor.
Räknar man med också de däri ej inbegripna folkräkningsresultaten i Italien, Bosnien och Herzegovina, Costarica, Argentina, Trans-val, Oranjestaten, Cypern, Formosa och Pescadores, så stiger
summan av den räknade delen av jordens befolkning till 882 miljoner med en totalgenomsnittsproportion av 991 kvinnor på 1,000 män ... För den i folkräkningar upptagna delen av jordens befolkning torde man således kunna anta ett nästan lika stort antal män och kvinnor, troligen med ett helt
obetydligt överskott på männens sida.

Annorlunda ställa sig förhållandena i Europa, vilka intressera oss framförallt. Här är med
undantag av Italien och de sydeuropeiska länderna: Bosnien och Herzegovina, Serbien,
Bulgarien, Rumänien och Grekland, den kvinnliga folkmängden större än den manliga. Detta
förhållande gestaltar sig bland storstaterna gynnsammast i Ungern och Italien: på 1,000
manliga komma 1,009 resp. 1,010 kvinnliga invånare. Därpå kommer Belgien med 1,000
manliga på 1,013 kvinnliga. Portugal med 1,093 och Norge med 1,082 kvinnliga invånare på
vart 1,000 manliga står ogynnsamast. Närmast dessa komma Storbritannien och Irland: på
1,000 manliga 1,063 kvinnliga. Frankrike, Tyskland, Österrike och Ryssland komma mitt
emellan med 1,033, 1,032, 1,035 resp. 1,029 kvinnliga invånare på 1,000 manliga.
I Tyskland har förhållandet mellan den manliga och kvinnliga folkmängden ställt sig allt
gynnsammare på senare tider. Den 1 dec. 1885 funnos där 988,376 flera kvinnor än män; vid
folkräkningen den 1 dec. 1890 uppgick överskottet till 966,806 och år 1895 till 957,401, men
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år 1900 hade det sjunkit till 892,684 och 1905 till 871,916 (1,029 kvinnor på 1,000 män). En
av huvudorsakerna härtill är att söka däri, att utvandringen avtar, till vilken eljes det manliga
könet bidrager starkast. Detta visar sig tydligt i det förhållande som råder beträffande könens
antal i Nordamerika, dit huvudströmmen av emigrationen går. Det äger lika stor kvinnobrist
som Tyskland kvinnoöverskott, – på 1,000 män kommo år 1900 blott 953 kvinnor. Utvandringen från Tyskland sjönk från 220,907 personer år 1881 till 22,073 år 1901 och 19,883 år
1908.
Den manliga befolkningens starka utvandring är således i första rummet orsak till skillnaden i
de bägge könens antal. Sålunda har Italien, som ännu i början på fyrtitalet ägde ett betydande
överskott på män, genom den utomordentligt starka utvandringen övergått till att bli ett land
med starkt överskott på kvinnor.
Vidare omkomma vida flera män än kvinnor i lantbruk, hantverk, industri och kommunikationer. Även vistas vida större antal män tillfälligtvis utomlands, så köpmän, sjömän, örlogsbesättningar o. s. v. En annan sak, som också väger tungt i vågskålen, är att kvinnorna i
allmänhet bliva äldre än männen och att det följaktligen finns större antal kvinnor än män i de
högre levnadsåldrarna.
Enligt folkräkningen 1900 ställer sig de båda könens ålder på följande sätt i Tyskland:
I åldern

män

Funnos
kvinnor

Under 10 år
6,904,732
6,871,599
10-15
2,925,918
2,912,573
15-20
3,179,813
3,162,448
21-3+
4,251,204
4,293,775
30-40
3,669,656
3,731,556
40-50
2,770,451
2,923,228
50-60
2,053,085
2,320,273
60-/0
1,300,637
1,545,808
70 åt pvh högre
681,751
–
Summa
27,737,247 28,629,931
(Totalt kvinnoöverskott 892,684.)

Överskott av
män

Överskott av
kvinnor

33,133
13,345
17,365
–
–
–
–
–
868,671
63, 843

–
–
–
42,571
61,900
152,777
267,188
245,171
186,920
956,527

Denna tabell visar att ända till 21:sta levnadsåret det finns överskott på männens sida.
I främsta rummet beror detta överskott på de föddas antal. Överallt födas fler gossar än
flickor. Så t. ex. föddes i Tyskland:
År
”
”
”
”

1872 på 100 flickor 106,2 gossar
1884 ” 100
”
106,2
”
1900 ” 100
”
106,0
”
1905 ” 100
”
106,3
”
1907 ” 100
”
106,3
”

Men särskilt under första levnadsåren dö flera gossar än flickor. Så att redan från 21:sta
levnadsåret överstiger det kvinnliga könet i antal det manliga. På vart hundratal män resp.
kvinnor dog genomsnittligen:
År
1872 –1875
1876 –1880
1881 –1885
1886 –1890

Män Kvinnor
År
Män Kvinnor
29,5
26,3
1891-1895 24,6
22,1
27,8
24,5
1896-1900 22,6
20,0
27,3
24,2
1901-1905 21,0
18,8
25,8
23,1
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En av de föregående tabellerna visar vidare att i den egentliga äktenskapsåldern 21-50 år
kvinnokönets antal överstiger mankönets med 257,248 (år 1890 med 422,519) och i åldern
50-70 och fler år t. o. m. med 699,279 (år 1890 med 566,400). Liksom i England växer i
Tyskland med varje år antalet gummor.
En ytterst stor disproportion mellan könen, som växer år från år, visar sig vidare bland de
personer som blivit änkor och änklingar eller erhållit skilsmässa.
Vid folkräkningen 1890 och 1900 utgjorde änkornas och änklingarnas antal:
1890

Änklingar
Änkor
Fler kvinnor

1900

774,967
2,157,870
1,382,903

809,238
2,352,921
1,543,683

Fördelningen på de olika ålderskategorierna var som följer:
1890

40-60 år
60 år och högre

1900

Änklingar

Änkor

Änklingar

Änkor

222,286
506,319

842,920
1,158,712

225,191
537,116

900,357
1,299,905

Antalet frånskilda utgjorde 1890 25,271 män och 49,601 kvinnor, 1900 31,279 män och
60,738 kvinnor.
1890
Därav voro

40-60 år
60 år och högre

1900

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

13,825
4,917

24,842
7,244

16,976
5,713

30,385
8,452

Dessa siffror lära oss vidare att det i främsta rummet är änkorna och de frånskilda kvinnorna
som äro utestängda från möjligheten att ingå nytt gifte. Detta gäller även om den äktenskapsdugliga åldern, ty i åldern 15-40 år fanns det år 1890 46,362 änklingar och 1900 46,931, 1890
156,235 änkor och 1900 152,659. År 1890 fanns det 6,519 frånskilda män och 1900 8,590
samt 1890 17,515 frånskilda kvinnor och 1900 21,901. Här får man i siffror ett bevis för den
nackdel som de frånskilda hustrurna ha på grund av skilsmässan.
Bland de ogifta fanns det (likaledes i Tyskland) år 1900:
i åldern 15-40 år
”
40-60 ”
”
60 år och däröver

Män

Kvinnor

6,700,352
426,388
141,416

5,824,464
503,406
252,134

Således överstiga ibland de ogifta i åldern 15-40 år männen med 875,888 kvinnorna, vilket
kan tyckas vara mycket fördelaktigt för de senare. Men männen i åldern 15-20 år kunna med
blott få undantag ingå äktenskap, även i åldern 21-25 år äro en stor del män icke i tillfälle att
grunda en familj – vi hänvisa blott på militärer, studerande m. fl. -varemot kvinnorna i samma
ålder samtliga äro giftasvuxna. Betänka vi vidare, att ett stort antal män av de mest skilda
orsaker alls icke gifta sig, – blotta antalet ogifta män över 40 år var 567,804, vartill ytterligare
kommo änklingar och frånskilda, medan de ogifta kvinnornas antal var 812,181, till vilka
ävenledes måste räknas ett antal av över 2 miljoner änkor och frånskilda hustrur – så inses
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lätt, att kvinnornas ställning beträffande äktenskaps ingående är mycket ogynnsam. Otaligt
många kvinnor äro således under nuvarande förhållanden tvungna att avstå från könsdriftens
legitima tillfredsställande; medan däremot männen söka och finna tillfredsställelse i
prostitutionen. Kvinnans ställning bleve en helt annan, så snart i och genom samhällets
omgestaltning de hinder bortfölle, vilka nu avhålla många hundratusen män ifrån att ingå
äktenskap.
Såsom redan anmärkts, åstadkommer den transatlantiska utvandringen en betydlig förskjutning i könens numerär. Även exercisen driver många unga män – och det de kraftigaste –
till utlandet. Är 1900 voro enligt den för riksdagen framlagda officiella rapporten om härens
komplettering 135,168 man dömda på grund av otillåten emigration och 13,055 av samma
skäl åtalade utan att dom hunnit falla. Siffrorna omfatta årtalen till och med 45:te levnadsåret.
Den förlust som åsamkas Tyskland genom denna otillåtna utvandring av män är betydande.
Särskilt stark är utvandringen åren efter stora krig, det visade sig efter 1866 och under åren
1871-1874.
Stora förluster av mansliv ha vi vidare genom olycksfall. Antalet olycksfall med dödlig
utgång i Tyskland 1883 –1905 var inte mindre än 297,983 (därav 1905 11,792 manliga och
2,922 kvinnliga). Under år 1886-1907 utgjorde antalet i försäkringspliktiga företag inom
industri, lantbruk, stats-och kommunalförvaltning dödade personer 150,719, därav blott en
bråkdel kvinnor. En annan betydlig del av de inom dessa yrken sysselsatta personerna ha på
grund av olycksfall drabbats av ständig invaliditet och sakna möjligheter att bilda familj
(40,744 under åren 1886-1907), andra dö tidigt och efterlämna sin familj i nöd och elände.
Och än större förluster av män äro förbundna med sjömännens verksamhet. Från år 1882 till
1907 gingo 2,848 skepp under, varvid 4,913 personer av besättningen – på få undantag när
blott manliga personer – och 1,275 passagerare satte livet till.
Samhället skall, då man lärt sig att till fullo uppskatta varje människoliv – något som i högsta
grad blir fallet i ett socialistiskt samhälle, – kunna hindra det största antalet av dessa
olycksfall, även beträffande sjöfolket. Oräkneliga gånger är det blott i följd av malplacerad
sparsamhet som arbetsklassens liv och lemmar sättas på spel, i många andra fall är brådska
eller överansträngning orsaken. Människokött är billigt; går en arbetare under, så äro andra till
hands, som träda i hans ställe.
Särskilt dåligt är det ordnat och ställt för dem, som hava sin verksamhet till sjöss. Genom
Plimsolls i engelska parlamentet, på sjuttiotalet, gjorda avslöjanden är det ett allmänt bekant
faktum, att talrika skeppsredare i brottslig vinningslystnad högt försäkra sjöodugliga fartyg
och samvetslöst uppoffra dem jämte deras besättningar för att erhålla de höga
försäkringspremierna. Sådana ”flytande likkistor” äro icke heller obekanta i Tyskland. Vid ett
stort antal fall kunna orsakerna till skeppsbrotten naturligtvis icke fastställas, emedan fartygen
förolyckas mitt på havet och ingen räddas, som skulle kunna upplysa därom. Men just
härvidlag begås den största underlåtenhet. De åtgärder, som vid kusterna vidtagas för
räddande av skeppsbrutna, äro mycket bristfälliga och otillräckliga, emedan man för deras
åstadkommande nästan uteslutande varit hänvisad till den enskilda välgörenheten. Alldeles
tröstlös tyckes utsikten för räddningen av skeppsbrutna vara vid främmande kuster. En
gemensam överenskommelse, som gjorde befordrandet av allas väl till sin högsta uppgift,
skulle även kunna sörja för, att sådana olycksfall skulle höra till de största sällsyntheter. Men
det nu rådande kapitalistiska plundringssystemet, som räknar med människor som med siffror
för att slå under sig den största möjliga vinst, uppoffrar ej sällan ett människoliv, om därvid
kan vinnas några kronors förtjänst.
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2. Äktenskapshinder. Kvinnoöverskottet
Men det finns andra skäl än de nämnda, som försvåra eller omöjliggöra ingående av äktenskap. Ett betydligt antal män hindras av staten att fritt ingå äktenskap. Man himlar sig över
celibatet, som är pålagt det katolska prästerskapet, men man har icke ett enda klandrande ord
om, att ett vida större antal officerare dömts därtill. Officerarna behöva för att få gifta sig ej
allenast sina förmäns tillstånd, utan deras fria val av maka är också inskränkt därigenom, att
det är föreskrivet att hon måste äga en viss förmögenhet. Så t. ex. erhöll den österrikiska
officerskåren år 1889 en samhällelig ”uppsnyggning”. Sedan dess har officeren stigit i pris
såsom äktenskapskandidat. Kaptenen, om han är över trettio år, steg med hela 8,000 gulden,
medan det är mycket svårt att få en kapten som är under trettio, och på inga villkor utan en
hemgift på 30,000 gulden.
Den officer som ville ingå äktenskap hade ditintills – ifall han var över 30 år – måst styrka en
gemensam förmögenhet av 12,000 gulden eller 600 gulden biinkomster, och t. o. m. med
dessa ringa biinkomster såg man understundom genom fingrarna och medgav lättnader. De
nya äktenskapsföreskrifterna äro strängare. En kapten under trettio måste numera styrka sig
äga eller komma att äga 30,000 gulden, en kapten över trettio 20,000, från stabsofficeren till
översten måste en säkerhet för 16,000 gulden lämnas, dock äga endast en fjärdedel av de
aktiva officerarna rätt att gifta sig, och av bruden fordrar man ett fläckfritt förflutet och en
ståndsmässig position. Detta gäller för aktiva officerare och militärläkare. För andra militära
tjänstemän med officersgrad äro de nya äktenskapsbestämmelserna mildare, men för generalstabsofficerarna ändå strängare. Den till generalstaben kommenderade officeren får för
framtiden absolut inte gifta sig. En kapten i generalstaben under trettio år behöver en kaution
av 36,000, senare 24,000 gulden. I Tyskland äga sedan 1902 huvudsakligen följande
bestämmelser laga kraft. En officer eller militärläkare med mindre lön än en kapten
(ryttmästare) av första lönegraden äger inte rättighet att begära tillstånd till äktenskaps
ingående förrän han styrker sig äga en inkomst ut om tjänsten av: för en kapten (ryttmästare)
av andra lönegraden och en distriktsofficer vid landsgendarmeriet med en lön av 4,500 mark
årligen ytterligare 1,500 mark, för en distriktsofficer vid landsgendarmeriet med en lön av
3,300 mark årligen ytterligare 2,100 mark, för en överstelöjtnant och löjtnant (dit räknas
överjägare och fältjägare vid ridande fält-jägarkårer) årligen utom lönen ytterligare 2,500
mark. Även underofficerskåren är underkastad sådana hindrande bestämmelser, och underofficern behöver sina högre förmäns tillåtelse för att få gifta sig. Drastiska bevis på den
materialistiska uppfattning staten har om äktenskapet.
Vanligast håller den allmänna meningen före, att män under 24 eller 25 år ej böra gifta sig,
och detta med hänsyn till att mannen i vanliga fall först i denna ålder kan förvärva sig en
självständig samhällsställning. Endast för personer, som äro i den angenämna belägenheten att
ej först behöva tillkämpa sig en oberoende ställning, t. ex. furstliga personer, finner man det i
sin ordning att mannen gifter sig i det adertonde, nittonde året och jungfrun i det femtonde
eller sextonde. Fursten förklaras också myndig vid aderton års ålder och därmed vuxen att
regera det största folk. Vanliga dödliga bliva myndiga först vid 21 år.
Denna skillnad i åsikter om den ålder, då ett äktenskap bör ingås, visar, att härvid tagas blott
sociala hänsyn, som intet hava att göra med människan såsom könsvarelse. Men naturdriften
binder sig icke vid bestämda sociala förhållanden och på dem grundade åsikter. Så snart
människan nått sin mognad, gör sig naturdriften gällande med hela sin styrka.
Könsmognadens inträde hos kvinnokönet är olika hos olika individer och beroende på
klimatet och levnadssättet.
I det varma klimatet inträder den redan vid nio eller elva års ålder, och man träffar där
kvinnor, vilka vid denna ålder redan bära sitt första barn på armarna; men de äro också
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utblommade redan vid tjugufem å trettio år. I det tempererade klimatet är regeln det fjortonde
eller sextonde levnadsåret, i många fall ännu senare; likaså är tiden för könsmognadens
inträde olika hos kvinnor på landet och i städerna. Hos friska, starka lantflickor, som arbeta
strängt, inträder månadsreningen i allmänhet senare än hos våra förvekligade, nervösa,
eteriska stadsfröknar. Hos de förra utvecklas könsmognaden i allmänhet normalt, hos de
senare är den normala utvecklingen undantag, och ofta uppträda allehanda sjukdomssymptom,
som icke sällan bringa läkaren till förtvivlan. Huru ofta nödgas ej läkarna förklara, att det
grundligaste botemedlet är giftermål? Men huru ernå detta medel? Oöverstigliga hinder resa
sig emot detta förslag.
Allt detta visar, varest ändringen måste sökas. Dels kräves det en fullkomligt förändrad
uppfostran, som tager hänsyn till såväl den fysiska som den andliga människan, dels
införandet av ett helt annat levnads- och arbetssätt. Men det ena och det andra är endast
möjligt under fullständigt förändrade sociala förhållanden.
Våra sociala förhållanden hava uppdragit en skarp motsats mellan människan som könsvarelse och som samhällsväsen. Denna motsats har ej under någon tidsålder gjort sig så
märkbar som under den nuvarande, och den skapar en mängd missförhållanden och sjukdomar, som huvudsakligen träffa kvinnokönet. Först och främst därför att kvinnans organism
i långt högre grad än mannens sammanhänger med hennes könsbestämmelse och står under
dess inflytande – t. ex. månadsreningens regelbundna återkomst – vidare därför att de flesta
hindren för ett naturligt tillfredsställande av könsdriften uppresa sig för kvinnan. Denna
motsats mellan naturbehov och samhällstvång leder till onatur, till hemliga laster och
utsvävningar, som fullständigt undergräva varje svag organism.
Detta onaturliga tillfredsställande gynnas mången gång på det skamligaste sätt. Man prisar
mer eller mindre hemligt vissa fabrikat, vilka rekommenderas på det varmaste i annonsavdelningen i de tidningar, som äro avsedda för familjekretsen. Dessa lovord äro företrädesvis beräknade för den bättre lottade delen av samhället, ty fabrikatens pris äro så höga att en mindre
bemedlad knappast kan skaffa sig dem. Och hand i hand med dessa tillkännagivanden går den
för bägge könen beräknade rekommendationen av oanständiga bilder (i synnerhet hela serier
fotografier), poem och prosastycken av samma slag, vilkas titel redan är avsedd att reta könsdriften, och som påkalla polisens och myndigheternas inskridande. Men dessa hava för
mycket att beställa med den ”kultur, äktenskap och familj” omstörtande socialdemokratin, för
att hinna med att ägna denna sak tillräcklig uppmärksamhet. En del av vår romanlitteratur
arbetar i samma riktning. Det skulle därför vara ett under, om könsutsvävningarna, ofta
framkallade genom konstlade medel, icke urartade till en social sjukdom.
Det sysslolösa och yppiga liv, som så många kvinnor inom de bemedlade klasserna föra,
retandet av nerverna genom de mest raffinerade medel, övermättandet med all slags konstnjutning, som i vissa genrer odlas drivhusmässigt, och som hos det av själs- och nervhypertrofi lidande kvinnokönet anses såsom det förnämsta bildningsmedel och samtalsämne, detta
stegrar könsretelsen till det onaturliga och leder ovillkorligen till utsvävningar.
Hos de fattiga är det vissa ansträngande sysselsättningar, i synnerhet i förening med
stillasittande, som gynna blodsamlingar i underlivsorganen och befordra könsdriftens
väckande. En av de allra farligaste sysselsättningar i detta avseendet är att sy på maskin. Detta
verkar så retande och förstörande på nervsystem och könsorgan, att den starkaste organism
inom loppet av få år med 10-12 timmars dagligt arbete är fullständigt bruten. Överdriven
könsretning befordras även av långvarigt arbete i lokaler med ihållande hög temperatur, t. ex.
sockerkokerier, tygtryckerier, samt av nattarbete vid gas i överfyllda arbetslokaler, särskilt då
bägge könen därvid arbeta tillsammans.
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Alltså återigen en mängd fall, som skarpt belysa det oförnuftiga och osunda i nu rådande
tillstånd. Men dessa missförhållanden, som äro djupt rotfästa i vårt sociala liv, låta varken
bota sig genom moralpredikningar eller genom de palliativmedel, som sociala och religiösa
kvacksalvare och kvacksalverskor så raskt hava till hands. Yxan måste sättas till roten av det
onda. Det gäller att införa sådana sociala tillstånd, som möjliggöra en lämplig sysselsättning
och ett normalt tillfredsställande av alla naturliga och sunda drifter.
För mannen existerar icke en mängd hänsyn, som kvinnan är underkastad. På grund av sin
härskareställning har han, såvida ej sociala skrankor hindra honom, fritt kärleksval.
Äktenskapets karaktär som försörjningsanstalt, det kvinnliga flertalet samt sederna hindra
däremot kvinnan att giva sin vilja tillkänna, samt tvinga henne att vänta tills dess hon sökes
upp. Vanligen säger hon genast ja, då ett tillfälle erbjuder sig för henne att få en man, som
räddar henne från den samhälleliga bannlysning, som är en ”gammal jungfrus” lott. Ofta ser
hon med en axelryckning ned på dem av sina medsystrar, som i känslan av sitt människovärde
icke sälja sig till den första bästa till äktenskaplig prostitution, utan föredraga att vandra den
törnbeströdda stigen genom livet allena.
Å andra sidan är den nian, som vill tillfredsställa sina kärleksbehov i äktenskapet, bunden av
de sociala skrankorna. Han måste fråga sig själv: kan du föda en hustru och kanske några barn
på ett sådant sätt, att du icke blir nedtryckt av alltför stora bekymmer? Ju ädlare hans åsikter
om äktenskapet äro, ju fastare besluten han är att gifta sig endast av kärlek, desto allvarligare
måste han ställa den frågan till sig. För mången är det omöjligt, att under nu rådande förvärvsoch egendomsförhållanden giva ett jakande svar; de föredraga att förbliva ogifta. För andra,
som äro mindre samvetsgranna, inställa sig andra betänkligheter. Tusentals män uppnå
jämförelsevis först sent en självständig ställning som motsvarar deras anspråk; men de kunna
underhålla en hustru ”ståndsenligt” endast om hon äger en större förmögenhet. Många unga
män hava dock ett högst överdrivet begrepp om ett s. k. ståndsenligt liv, men de måste till
följd av den falska uppfostran, som ett stort antal kvinnor erhåller, göra sig beredda på
anspråk från hennes sida, som överstiga deras krafter. De goda, anspråkslösa kvinnorna lära
de så sällan känna; dessa hålla sig tillbaka och anträffas icke där, varest man vant sig att söka
en hustru. De som möta den unge mannen, äro ofta sådana, som genom ett lysande yttre söka
vinna honom, och som söka narra honom beträffande både sina personliga egenskaper och sin
ekonomiska ställning. Lockmedel av alla slag användas emellertid så mycket ivrigare, ju mera
dessa damer nalkas den ålder, då de hava bråttom att bliva gifta. Lyckas det för en sådan
kvinna att erövra en man, så är hon redan så van vid sällskapsliv, glitter, bjävs och dyrbara
nöjen, att hon ej heller i äktenskapet vill undvara detta. Härvid öppnas för männen en
avgrund, så att många föredraga att lämna blomman, som växer vid dess brädd och som han
endast kan plocka med fara att bryta halsen av sig, stå i fred. De gå sin väg allena och söka
förströelser och njutningar utan att förlora sin frihet Svek och bedrägeri äro allmänt
praktiserade i det borgerliga samhället, vad under då, att de också användas vid ingående av
äktenskap? Det är inget att undra på, om män tillämpar dem också vid äktenskaps ingående
och om de, när de lyckas, utsätta båda parterna för många obehagligheter.
Statistiken visar att de socialt sett bättre ställda och bildade klasserna ingå äkenskap i en
genomsnittligen högre ålder än de lägre. Sålunda var genomsnittliga äktenskapsåldern i
Köpenhamn 1878-1882 (enligt Westergaard) för de fria yrkena, fabriksägare, storköpmän och
bankdirektörer 32,2 år, för hantverkare och småhandlande 31,2, för handelsbiträden och
bokhållare 29,7, för kypare och tjänstefolk 28, för fabriksarbetare, matroser och dagsverkare
27,5. I Preussen var 1881-1886 den genomsnittliga giftasåldern (för det manliga könet) hos
gruvarbetare 27,6, fabriksarbetare 27,7, metallarbetare 28, stenhuggare 28,2, byggnadsarbetare 28,6, träarbetare 28,7, maskinarbetare 29, de pedagogiska yrkena 29,1, lantbruk 29,6,
kommunikationer 30, handel 30,9, sanitetsväsen, kyrka och ämbetsmannakår 31,8-33,4.
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Enligt C. Ansell var äktenskapsåldern bland de bildade och ekonomiskt oberoende i England
under perioden 18401871 i medeltal 29,95 år, men sedan dess har den stigit för dessa klasser.
Genomsnittsåldern vid ingåendet av äktenskap var under åren 1880-1885 för
Gruvarbetare
Arbetare i textilindustrin
Konfektionsbranschen
Hantverkare
Dagsverkare
Handelsbiträden
Köpmän
Arrendatorer
De liberala yrkena och rentierer

23,56 år
23,88 ”
24,42 ”
24,85 ”
25,06 ”
25,75 ”
26,17 ”
28,73 ”
30,72 ”

Dessa siffror visa åter slående hur den sociala ställningen inverkar på giftermålen.
Om under det nittonde århundradets sista decennier den förkärlek av dessa damers
konkurrensarbete för att nedpressa genomsnittliga giftasåldern i de flesta europeiska stater
sjunkit en smula, så är även detta en följd av samhällets industrialisering. Så är det i Tyskland,
Österrike och Sverge, där ökningen av antalet unga äktenskap sammanhänger med den
betydande tillväxten av industriarbetarnas antal. Däremot har äktenskapsåldern stigit i de
gamla industriella länderna Frankrike och England. Ett undantag utgör Ryssland, där
äktenskapsålderns höjning beror på den kommunala egendomens upphävande.
Antalet av de män som på grund av olika orsaker avstå från äktenskapet, tilltager beständigt.
Och i synnerhet är det de s. k. högre stånden, inom vilka männen oftare förbli ogifta, dels
emedan anspråken äro för stora, dels emedan männen i dessa kretsar finna njutning och
förströelse utom äktenskapet. Vidare äro förhållandena synnerligt ogynnsamma för kvinnorna
på sådana orter, varest många pensionärer uppehålla sig med sina familjer, men endast få
unga män. Där stiger antalet kvinnor, som ej kunna gifta sig, till 20-30 och än flera av 100.
Bristen på äktenskapskandidater träffar sålunda vanligen de kvinnor, som till följd av sin
sociala ställning ställa sina anspråk högre, men som icke kunna erbjuda den på en
förmögenhet spekulerande mannen någon sådan. Detta är företrädesvis fallet med de
kvinnliga medlemmarna av de talrika familjer, som leva av ett bestämt årligt underhåll, och
som i socialt hänseende äro aktningsvärda, men i ekonomiskt obemedlade. Det liv, som dessa
kvinnor föra, är jämförelsevis sorgligare än deras olyckliga medsystrars. Från denna klass
utgår också företrädesvis den betänkliga konkurrens, som arbeterskorna i de industrier, vilkas
produkter arbetsgivaren helst låter arbeterskan tillverka hemma, äro underkastade. Nämnda
damer arbeta för den lägsta lön, emedan det för dem vanligen icke gäller att förtjäna hela sitt
upphälle, utan blott att få ett extra bidrag till toaletten, nöjen och lyx. Arbetsgivaren begagnar
sig med lönen för de stackars proletärkvinnorna samt utpressa deras sista blodsdroppe. Även
många fruar till ämbetsmän, som äro dåligt avlönade och följaktligen ej kunna föra ett sådant
”hus”, som deras ställning kräver, använda sin fritid till denna smutskonkurrens, som vilar så
tryckande på otaliga kvinnliga proletärer.
De av borgerliga fruntimmersföreningar gjorda ansträngningarna för höjandet av det
kvinnliga arbetet och för kvinnans tillträde till högre yrken äro huvudsakligen riktade på att
skaffa kvinnor av den s. k. högre klassen en bättre levnadsställning. Och för att kunna nå detta
med så mycket större utsikt till framgång, älska de att ställa sig under högt stående damers
beskydd. De borgerliga damerna följa härvid blott borgarklassens mäns exempel; dessa
underkasta sig också så gärna sådant beskydd och delta ivrigt i strävanden, som bara kunna nå
framgångar i smått men aldrig i stort. Man uträttar ett sisyfusarbete och bedrar sig själv och
andra rörande nödvändigheten av genomgripande reformer. Från detta håll undertrycker man
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också varje tvivel på att vår stats- och samhällsorganisation äro förnuftiga. Dessa strävandens
konservativa natur hindrar dylika föreningar från att gripas av s. k. destruktiva tendenser.
Då på kvinnokongresen i Berlin, våren 1894, det föreslogs att borgarklassens kvinnor skulle
gå hand i hand med arbetarklassens kvinnor, d. v. s. med det socialdemokratiska partiet,
höjdes från majoritetens sida en storm av ovilja. Men det skall icke lyckas dessa
borgarfruntimmer att i sin egen hårfläta draga sig upp ur dyn.
Huru stort antalet är av de kvinnor, som på grund av anförda omständigheter måste avstå från
det äktenskapliga livet, låter sig inte noggrant bestämmas.
Kvinnoöverskottet i Tyskland fördelas olika såväl ifråga om olika trakter som om olika
ålderskategorier. Enligt folkräkningen 1900 kommo exempelvis
På tusen manliga personer
Under 15 år
15-40 år

Berlin
Saxen
Bajern öster om Rhen
Bajern väster om Rhen
Württemberg
Baden
Hamburg
Brandenburg (prov.)
Pommern
Rhenprovinserna
Tyska riket

1,012
1,015
1,015
986
1,015
1,000
999
993
989
991
995

1,044
1,030
1,024
997
1,041
974
1,031
1,015
1,035
954
1,008

kvinnliga
40-60 år
över 60 år

1,191
1,107
1,083
1,070
1,134
1,079
1,038
1,089
1,099
1,009
1,087

1,659
1,360
1,163
1,157
1,179
1,173
1,454
1,276
1,214
1,120
1,218

I den egentliga giftasåldern – 15-40 år – utgör också kvinnoöverskottet för hela Tyskland 8 pr
1,000 män, och då inom dessa ålderskategorier 11,100,673 män kommo på 11,187,779
kvinnor, så är det totala överskottet 87,106. Och det är lätt att förstå, ty bland de 11,146,833
tyska kvinnor som 1900 stodo i den giftasdugliga åldern (18-45 år) voro blott 6,432,772
(57,71 %) gifta, medan 283,629 (2,54 %) voro änkor, 31,176 (0,28 %) frånskilda och
4,399,286 (39,07 %) ogifta.
I samma fyra ålderskategorier var proportionen mellan könen i andra länder följande:
År

Tyskland
Österrike
Ungern
Servien
Italien
Schweiz
Frankrike
Luxemburg
Belgien
Holland
Danmark
Sverge
England med Wales
Skottland
Irland

1900
1890
1900
1896
1881
1888
1896
1900
1890
1899
1890
1899
1891
1891
1901

På tusen manliga personer
Under 15 år
15-40 år

995
1,005
998
969
963
999
998
992
992
986
978
971
1,006
973
968

1,008
1,046
1,029
952
1,021
1,059
1,012
853
984
1,031
1,080
1,016
1,075
1,073
1,037

kvinnliga
40-60 år
över 60 år

1,087
1,079
982
925
1,005
1,103
1,029
988
1,018
1,031
1,073
1,146
1,096
1,165
1,103

1,218
1,130
1,033
804
980
1,148
1,108
1,063
1,117
1,145
1,179
1,252
1,227
1,389
1,032
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Förenta staterna
Egypten
Japan
Nya Syd-Wales
Queensland
Tasmanien
Nya Zeeland
Kapkolonien

1900
1897
1891
1891
1891
1891
1891
1891

979
943
978
978
976
977
979
989

969
996
962
827
698
877
927
1,008

889
943
951
679
559
898
661
939

987
1,015
1,146
665
611
632
654
1,019

Som vi se så ställer sig i nästan alla länder med lika eller snarlik ekonomisk struktur
fördelningen av könen efter åldersklasser ungefär på samma sätt. Ett betydande antal kvinnor
hava – frånsett andra redan nämnda skäl – ingen utsikt att bliva gifta. Sålunda fanns det i
England år 1900 på 1,000 kvinnor över 15 år 496,4 gifta, i Skottland 442,8, i Irland 370,9, i
Sverge 468,2, i Norge 469,9.
Vad säga nu de, som tillbakavisa kvinnans strävanden efter en oberoende likaberättigad
levnadsställning, i det de hänvisa henne till äktenskapet och det husliga livet? På kvinnornas
dåliga vilja beror det icke, att så många av dem ej bli gifta.
Vad blir det nu av dessa offer för våra sociala förhållanden? Den åsidosatta och kränkta
naturens hämnd läses i dessa egendomliga ansikts- och karaktärsdrag, genom vilka s. k. gamla
ungmör och gamla asketiska ungkarlar i allaländer och under alla klimat skilja sig från andra
människor; och de bära vittne om det mäktiga och fördärvliga inflytandet av undertryckt
naturdrift. Den s. k. nymfomanien hos kvinnor, ävensom de talrika slagen av hysteri härflyta
ur denna källa. Till hysteriska anfall leder även det, att kvinnan så ofta blir otillfredsstäld i
äktenskapet, något som mången gång har ofruktsamhet till följd.
Det är huvuddragen av våra dagars äktenskapliga samliv och dess verkningar. Det nuvarande
äktenskapet är en inrättning, som är på det närmaste förbunden med de sociala förhållandena
samt står och faller med dem. Men detta äktenskap är statt i upplösning och förfall, alldeles
som det borgerliga samhället självt. Ty vad hava vi bevisat angående det borgerliga
äktenskapet?
1. Det relativa antalet födelser sjunker ehuru befolkningen i sin helhet växer, något som talar
för, att familjens levnadsställning försämras.
2. Antalet yrkanden på skilsmässa stiger, och betydligt hastigare än folkmängden ökas, och i
de flesta fall är det hustrurna, som begära äktenskapsskillnad, fastän de lida mest, både
ekonomiskt och samhälligt, av skilsmässan. Detta visar hän på, att de ogynnsamt verkande
faktorerna äro i tilltagande och att äktenskapet således upplöses och förfaller.
3. Relativt sjunker antalet skilsmässor, ehuru folkmängden växer, något som bevisar, att
äktenskapet i mångas ögon ej längre motsvarar sina sociala och moraliska ändamål samt
anses som någonting betänkligt eller värdelöst.
4. I nästan alla kulturstater förekommer ett missförhållande i de bägge könens antal och särskilt till nackdel för kvinnokönet; detta missförhållande uppstår icke i följd av födelserna
– ty i medeltal födas flera gossar än flickor – utan är att tillskriva olyckligt verkande
sociala och politiska orsaker, som ligga i stats- och samhällsförhållandena.
Då alla dessa onaturliga, isynnerhet för kvinnan skadliga förhållanden, hava sin grund i det
borgerliga samhällets eget väsen samt förvärras i och genom dess fortfarande bestånd, så
visar detta samhälle sig oförmöget att bota detta onda och befria kvinnan. Härtill fordras en
annan samhällig ordning.
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Tolfte kapitlet. Prostitutionen såsom en nödvändig social inrättning
i det borgerliga samhället.
1. Prostitution och samhälle
Äktenskapet framställer den ena sidan av könslivet inom. det borgerliga samhället,
prostitutionen den andra. Äktenskapet är medaljens framsida, prostitutionen dess frånsida.
Om männen ej finna sig tillfredsställda inom äktenskapet, så vända de sig till prostitutionen.
Och de män, som av en eller annan anledning avhålla sig från att ingå äktenskap, söka
likaledes tillfredsställelse i prostitutionen. För de män, som frivilligt eller tvunget leva ogifta,
såväl som för de män, som i äktenskapet ej funnit vad de väntat, äro således förhållandena för
tillfredsställandet av könsdriften vida gynnsammare än för kvinnorna.
Männen hava ständigt betraktat användandet av prostitutionen som ett dem ”med rätta” tillkommande privilegium. Så mycket hårdare och strängare döma de, när en kvinna, som icke är
någon prostituerad, begår ett ”felsteg”. Att kvinnan har samma drifter som mannen, ja, att
dessa på vissa tider göra sig särskilt häftigt gällande, låtsa männen icke om. På grund av sin
härskareställning tvinga de henne att våldsamt undertrycka sina starkaste naturdrifter samt
göra hennes sociala anseende och tillträde till äktenskapet beroende av hennes kyskhet. Intet
kan mera drastiskt och på ett mera upprörande sätt ådagalägga kvinnans beroende av mannen
än denna grundolika uppfattning om och bedömande av en och samma naturdrifts tillfredsställande.
För mannen äro förhållandena särdeles gynnsamma. Naturen har hänvisat följderna av parningsakten till kvinnan; mannen har utom njutningen varken möda eller ansvar. Denna fördelaktiga ställning gent emot kvinnan har befordrat denna tygellöshet i anspråken på könsnjutningar, som utmärker en stor del män. Men då hundra orsaker föreligga, som hindra den
lagliga formen för könsdriftens tillfredsställande, så är följden den, att detta tillfredsställande
sökes utom äktenskapet.
Prostitutionen blir sålunda en nödvändig social inrättning för det borgerliga samhället,
alldeles som polis, stående här, kyrka o. s. v.
Det är icke överdrivet, vilket här skall bevisas.
Vi hava framställt, huru den gamla tiden betraktade prostitutionen samt ansåg den för nödvändig, ja lät staten organisera den såväl i Grekland som i Rom. Vilka åsikter, den kristna
medeltiden hyste därom, har likaledes blivit anfört. Till och med den helige Augustinus, som
näst Paulus anses vara kristendomens mest betydande stöd och som i övrigt predikade
avhållsamhet, kunde ej undgå att utropa:
Genom att utrota de offentliga flickorna och undertrycka lidelsernas makt, skall man omstörta allt.

Och den helige Thomas av Aquino, som ännu i våra dagar gäller som en stor teologisk
auktoritet, har uttalat denna mening ändå drastiskare:
Prostitutionen i städerna liknar kloakerna i palatset. Avskaffa kloaken, så blir palatset en oren och
stinkande plats.

Provinsialkonsiliet i Milano år 1665 uttalade sig i samma anda.
Låtom oss höra, vad våra dagars skriftställare säga.
D:r F. S. yttrar i sin bok ”Prostitutionens historia, statistik och reglementering i Wien”:
Den framåtskridande civilisationen skall småningom hylla prostitutionen i mera behagliga former,
men först med världens undergång skall den kunna utrotas från jordklotet.
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Det är ett djärvt påstående, men den som icke förmår att tänka utöver den borgerliga formen
av samhället och icke erkänner, att samhället skall förändras för att komma till sunda och
naturliga förhållanden, måste instämma med d:r Hügel.
I samma riktning yttrar sig den berömde hygienikern M. Rubner, som är profesor i Berlin och
direktör för därvarande hygieniska institut:
Kvinnoprostitutionen har funnits i alla tider och bland alla jordens folk. Den är omöjlig att
upphäva, emedan den står i könsumgängets tjänst, härleder sig ur den mänskliga naturen och
emedan driften att prostituera sig i många fall beror så att säga på ett medfött konstitutionsfel hos
många kvinnor. Alldeles som geni och idioti, jättar och dvärgar och andra avvikningar från det
genomsnittliga, det vanliga pläga förefinnas inom en befolkning, likaså framkallas också genom
alstringens lek även de abnormiteter, som måste leda till prostitutionen.

Ingen av de nämnda kommer på den tanken, att orsakerna till prostitutionen skulle kunna
försvinna genom en ny samhällsordning; ingen försöker att utforska orsakerna till densamma.
Visserligen går det upp för både den ena och den andra av dem, som sysselsätta sig med
denna fråga, att de sorgliga förhållanden, varunder många kvinnor lida, måste vara huvudorsaken till att så många sälja sin kropp; men denna tanke leder icke till den konsekvensen, att
således är det nödvändigt att skapa andra förhållanden.
Till de få som inse att prostitutionens huvudorsak är de sociala förhållandena hör Th. Bade,
som skriver:
Orsakerna till den gränslöst sjunkna moraliska nivån, som framskapar den prostituerade flickan,
ligga i de nuvarande sociala förhållandena... Det är särskilt mellanklassernas borgerliga
upplösning – framförallt hantverksståndets, vilket nu för tiden blott till en ringa bråkdel driver
självständigt yrkesmässigt arbete.

Bade slutar sina betraktelser med följande ord:
Den materiella nöd som redan härjat och ytterligare kommer att härja familjen i medelklassen,
leder också till familjens moraliska undergrävning och framförallt till kvinnokönets.

Men prostitutionen är ej blott en av naturen skapad institution, vilken, enligt R. Schmölders
ord, ”mänskligt att se kommer att bli en ständig följeslagare åt människosläktet”. Den är
också en social institution varförutan det borgerliga samhället vore otänkbart. Polisläkaren d:r
J. Kühn i Leipzig säger i sitt arbete: ”Prostitutionen i det 19:de århundradet ur hälsovårds- och
polissynpunkt”:
Prostitutionen är icke blott ett ont, som man bör tåla, utan ett nödvändigt ont, ty den skyddar
hustrurna från otrohet (något som endast männen hava rätt till!) och dygden (naturligtvis den
kvinnliga, ty männen behöva ingen!) för angrepp (sic!) och sålunda för fall.
Dessa ord karaktärisera ohöljt männens krassa egoism. Kühn intager den korrekta ståndpunkten hos en polisläkare, som har till uppgift att övervaka prostitutionen för att skydda
männen från obehagliga sjukdomar. Man tänker bara på mannen, för vilken celibatet är en
fasaväckande plåga. Men de många miljonerna i celibat levande kvinnor ha bara att låta sig
nöja. Det som är rätt för männen är orätt, omoraliskhet och brott för kvinnan.
En annan intressant herre är d:r Fock, som i en avhandling i ”Deutsche Vierteljahrsschrift für
öffentliche Gesundheitspflege” (XX Bd, I H.) under titeln: ”Prostitutionen i etiskt och sanitärt
hänseende”, betraktar prostitutionen såsom ett ”nödvändigt korrelat till våra civiliserade inrättningar.” Han fruktar överbefolkning, i fall alla skulle efter uppnådd manbarhet gifta sig,
och därför anser han det nödvändigt att prostitutionen ”reglementeras”. Han finner det rättfärdigt, att staten reglerar och övervakar prostitutionen samt påtager sig omsorgen att skaffa
männen syfilisfria flickor. Han uttalar sig för strängaste övervakning ”av alla kvinnor, som
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bevisas föra ett liderligt liv.” Även då dessa kvinnor, som föra ”ett liderligt liv”, tillhöra de
högsta klasserna? Åh nej, det är den gamla historien. D:r Fock fordrar också prostitutionens
beskattning och att de prostituerade skola koncentreras i vissa gator. Med andra ord: den
kristna staten skall av prostitutionen göra sig en inkomst, i det den till fördel för männen
offentligt organiserar och skyddar prostitutionen. Hur var det kejsar Vespasianus sade i ett
liknande fall? Non olet (Pengar lukta inte.) En egendomlig ståndpunkt intas av d:r Heinrich
Severus, som likaledes uttalar sig för prostitutionens erkännande i lag. Han ser nämligen i
prostitutionen en mycket nyttig inrättning, emedan den enligt hans mening är en nödvändig
följdföreteelse till äktenskapet, varförutan det fria äktenskapsvalet skulle gå om inte.
Prostitutionen är, enligt honom, en slags säkerhetsventil för det borgerliga samhället. Han
påstår följande:
En stor del av den nöd som nu för tiden skapat så vanskliga sociala förhållanden är att tillskriva den
omständigheten, att äktenskap slutas oöverlagt, utan prövning av frågan, varifrån underhållet för
familjen skall tas. Det är i statens intresse att dylika äktenskap ej komma till stånd, ty de därur
framgångna barnen, för vilkas uppehälle föräldrarna ej tillräckligt kunna dra försorg, men vilka i
egenskap av äkta barn inte heller höra hemma på hittebarnshuset, hota samhällets säkerhet. Men
prostitutionen förebygger att under naturlagens tvång ingås äktenskap, vilka föra till att folket ökas
med element, vilkas av nöd underlåtna uppfostran och vilkas ur en glädjelös ungdom alstrade
statsfientliga sinnelag gör dem till samhällets fiender.

Sålunda skulle prostitutionen rent av utgöra ett bote- och skyddsmedel mot socialdemokratin!
Det är en åsikt som åtminstone äger sin originalitet.
Det är och förblir alltså så: Prostitutionen är en nödvändig social institution inom
borgaresamhället likaväl som polis, stående här, kyrka och arbetsgivaredöme.

2. Prostitutionen och staten
I Tyskland är prostitutionen ej såsom i Frankrike av staten organiserad och övervakad, utan
endast tåld. De officiella bordellerna äro enligt lagen förbjudna, och koppleri straffas på det
strängaste. Men detta hindrar icke, att i många tyska städer bestå nu såsom förut bordeller,
som polismyndigheterna tillåta. Man kan knappast fatta, att våra statsledare fördraga detta
tillstånd, som de väl veta strider mot lagen. Den tyska strafflagen förbjuder också att uthyra
rum åt en prostituerad. Men polisen anser sig nödd att erkänna tusende kvinnor som
prostituerade samt att skydda dem i deras yrke, så snart de äro inskrivna och underkasta sig
det för de prostituerade föreskrivna reglementet. Men om staten tillåter och understödjer de
prostituerades yrke, så måste dessa också bo någonstädes Ja, det ligger t. o. m. i den offentliga
ordningens och hälsotillståndets intresse, att de ha en bostad där de kunna utöva sitt yrke.
Vilka motsägelser! Å ena sidan erkänner staten officiellt, att prostitutionen är nödvändig, å
den andra förföljer och bestraffar den de prostituerade samt koppleri. Tillika bekräftar denna
statens hållning, att prostitutionen är för det moderna samhället en sfinx, vars gåtor det icke
kan lösa. Den härskande religionen och moralen fördöma prostitutionen, lagarna straffa dess
gynnande, och likväl tål och skyddar staten den. Med andra ord: vårt samhälle, som bröstar
sig över sin sedlighet, sin religiositet, sin civilisation och kultur, måste tåla, att osedlighet och
korruption genomsyrar dess kropp som ett smygande gift. Men ännu något annat framgår
härav. Den kristna staten erkänner, att äktenskapet är otillfredsställande och att mannen har
rätt att på olagligt sätt tillfredsställa sin könsdrift. Inom samma stat räknas den ogifta
kvinnan som könsväsen, endast då hon utom äktenskapet vill överlämna sig åt mannens
begär, d. v. s. blir prostituerad. Och den av statsmyndigheterna utövade kontrollen över de
inskrivna prostituerade träffar ej mannen, som besöker de prostituerade, något som väl borde
vara fallet, såvida den officiella kontrollen skall hava någon betydelse eller åtminstone halv
framgång – bortsett ifrån att räta visan fordrar lagens lika användande för bägge könen.
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Detta statens skyddande av mannen gent emot kvinnan vänder upp och ned på förhållandenas
sanna natur. Det ser ut, som vore mannen det svagare och kvinnan det starkare könet, som om
hon vore förförerskan och denstackarssvagemannen den förförda. Förförelsemyten om Adam
och Eva i paradiset spökar fortfarande i vårt åskådningssätt och i våra lagar och giver kristendomen rätt: ”Kvinnan är den stora förförerskan, syndens upphov”. Det tyckes väl, att männen
borde blygas att spela denna ovärdiga och ynkliga roll. Men de finna sig väl i denna den
”svages” och ”förfördes” roll, ty ju mera de beskyddas, ju mera kunna de synda.
Där män samlas i massa tyckas de ej kunna ha roligt utan prostituerade. Detta visade bland
annat tilldragelserna på tyska skyttefesten i Berlin sommaren 1890, tilldragelser som förmådde 2,300 kvinnor att i en petition till förste borgmästaren i tyska rikets huvudstad yttra sig
på följande sätt:
Må herr borgmästaren godhetsfullt tillåta oss från den tyska Skyttefesten vid Pankow 6-13 juli
referera vad som genom pressen och på andra vägar blivit känt i landet om nämnda fest. Referaten
därom, som vi läst med djupaste harm och avsky, upptogo bland andra tillställningar på festen:
”Första tyska Härolden, största café chantant i världen ”, ”Hundra damer och fyrtio herrar ”. Därbredvid mindre tingeltangelhålor och skjutbanor, där oerhört efterhängsna fruntimmer kastade sig
över männen. Vidare ”Gratiskoncert ”, vars lustigt pyntade uppasserskor fräckt och obehindrat
leende inbjödo gymnasist och familjefader, yngling och äkta man till ”skyttevila” ... Men
åtminstone det knappast påklädda fruntimmer, som stod och bjöd in till besök i ståndet ”Hamburgs
hemligheter eller en natt på St. Pauli” hade väl dock med fog kunnat förts undan av polisen. Och så
det fasaväckande, som ligger i att festdirektionen skall ha avslagit anbud om manlig arbetskraft och
i stället anställt ett stort antal ”unga fruntimmer” att tjänstgöra som servitörer utan betalning –
något som de enkla medborgarna och medborgarinnorna i landsorten knappt kunna begripa vara
möjligt i den prisade rikshuvudstaden. Vi tyska kvinnor måste i egenskap av makor, mödrar och
systrar tusenfaldiga gånger i fosterlandets tjänst sända våra äkta män, barn, döttrar och bröder till
Berlin, och därför anhålla vi underdånigast och med all tillförsikt att ni, herr borgmästare, som i
egenskap av rikshuvudstadens högste ämbetsman äger ett stort och tungt vägande inflytande, må
anställa ingående undersökningar rörande dessa ovärdiga tilldragelser eller på annat sätt träffa
anstalter, som kunna synas Eder lämpliga att hindra upprepandet av dessa orgier på den snart
förestående Sedanfesten... (!!!)

Vid alla större fester – även s. k. nationella högtidsdagar – där män samlas i stort antal –
upprepa sig liknande tilldragelser.
De tyska regeringarna hava gång efter annan gjort försök att komma ut ur en motsägelse, i
vilken, beträffande de prostituerade, statsmaktens praxis befinner sig gent emot
strafflagstiftningen. De hava framlagt lagförslag, vilka bl. a. skulle giva polisen rätt att anvisa
de prostituerade bestämda gator och hus, där de fingo bo. Man medgav, att prostitutionen ej
kunde undertryckas och att det fördenskull var mest praktiskt att tåla samt kontrollera den på
bestämda platser. Men en sådan lag skulle – därom voro alla ense – återinföra bordellerna,
som officiellt upphävdes i Preussen på 1840-talet. Dessa lagförslag uppväckte stor rörelse och
en mängd protester, i vilka man uppträdde emot att staten ställde sig som prostitutionens
beskyddare och därmed framkallade den föreställningen, att användandet av prostitutionen
icke var stridande mot moralen och att den var ett av staten erkänt yrke. Dessa lagförslag, som
både i riksdagens utskott och i plenum anföllos på det häftigaste, hava hittills förblivit
oavgjorda. Men att sådana förslag kunna framkomma, visar i vilken förlägenhet man befinner
sig.
Prostitutionens reglementering alstrar icke blott den tron hos männen, att staten understödjer
prostitutionen, utan också att denna kontroll skyddar dem från smitta, och denna föreställning
befordrar prostitutionens användande och männens lättsinne. Bordellerna minska icke könssjukdomarna, tvärtom: männen bliva lättsinnigare och oförsiktigare.
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Vad statsskyddade bordeller kunna alstra för en uppfattning kan man se av den omständligheten, att de i England på grund av prostitutionslagen inregistrerade kvinnorna skämtsamt
kallades ”drottningens kvinnor”, emedan de privilegierats genom en av drottningen
proklamerad lag.
Erfarenheten har lärt, att varken inrättandet av prostitutionsanstalter, övervakade av polisen,
eller en av polisen anordnad läkarebesiktning kan skänka någon säkerhet mot smitta.
Så t. ex. svarade medicinalrådet d:r Albert Eulenburg år 1898 på en förfrågan från Wiens
kvinnokommitté för bekämpande av prostitutionens reglementering:
I fråga om polisens övervakande av de prostituerade står jag – naturligtvis utan att förneka de
praktiska svårigheterna att omedelbart få en förändring till stånd – principiellt helt och hållet på den
ståndpunkt, Er petition förfäktar, och betraktar det i de flesta länder hittills rådande systemet.
såsom orättvist, ovärdigt samt dessutom alldeles icke mäktigt att med någon säkerhet uppfylla det
föregivna ändamålet.

Den 20 juli 1892 uttalade Berlins Medicinska Sällskap, att återinförande av bordeller varken
är att förorda ur hygienisk eller moralisk synpunkt. Naturen hos dessa sjukdomar är ofta
sådan, att de ej lätt och ej genast igenkännas; om säkerhet skulle vinnas, krävdes en flera
gånger om dagen företagen undersökning. Men detta är omöjligt dels på grund av det stora
antal kvinnor, som komma ifråga, dels för kostnadernas skull. Då 30 å 40 prostituerade skola
”expedieras” inom en timme, blir undersökningen knappast annat än ett gyckelspel, och likaså
är det alldeles otillräckligt att undersöka dem en eller två gånger i veckan. D:r Blaschko säger:
Antagandet, att polisläkarens kontroll skyddar mot smitta, är en tyvärr alltför utbredd och olycksbringande villfarelse. Man kan snarare säga, att envar, som har umgänge med en prostituerad eller
med någon annan lättsinnig flicka, kastar sig vid varje sådant tillfälle i en stor fara.

Nyttan av dessa åtgärder strandar också därpå, att de män, som överföra smittämnet från den
ena kvinnan till den andra, förbliva alldeles befriade från varje antastande. Om en
prostituerad, som nyss blivit undersökt och befunnits vara frisk, smittas i samma timme av en
man som är könssjuk, hinner hon i sin tur, före nästa besiktningsdag eller innan hon själv
varseblivit sjukdomen, nedsmitta en mängd av besökande. Kontrollen är ej allenast illusorisk,
därtill kommer, att denna på befallning företagna undersökning, utförd av manliga läkare i
stället för av kvinnliga, på det djupaste sårar blygsamheten samt bidrager att fullständigt
tillintetgöra den. Detta bekräftas av många läkare, som hava att göra med dessa besiktningar.
Det medger t. o. polispresidiets i Berlin offentliga rapport, där det heter:
Det måste också medges att reglementeringen kommer de därav drabbade kvinnorna att sjunka
ändå djupare i moraliskt hänseende.

De prostituerade uppbjuda även allt för att undandraga sig denna kontroll. Och en ytterligare
följd av dessa polisåtgärder är, att det för de prostituerade blir utomordentligt svårt, ja, omöjligt att återvända till en anständig sysselsättning. En under polisens kontroll hemfallen kvinna
är förlorad för samhället; vanligen går hon ömkligen under inom några få år. Träffande och
uttömmande uttalade sig den femte kongressen för oredlighetens bekämpande emot
prostitutionens reglementering, i det den förklarade:
Den obligatoriska läkareundersökningen av de prostituerade är ett så mycket grymmare straff för
kvinnan, som den neddrager dessa olyckliga, vilka med våld underkastas besiktning, fullständigt i
fördärvet, i det den förintar sista återstoden av skamkänsla, som ännu kan finnas kvar hos den
djupast sjunkna. Staten, som vill med polis- åtgärder reglera prostitutionen, glömmer, att den är
skyldig bägge könen samma skydd; den förnedrar kvinnan. Varje system av prostitutionens
reglementering har polisgodtycke till följd, liksom det är en kränkning av de lagliga garantier, som
varje individ, även den största brottsling, är tillförsäkrad emot godtycklig häktning. Då denna
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rättskränkning endast drabbar kvinnan, så följer därav en onaturlig olikhet mellan henne och
mannen. Kvinnan betraktas endast som medel, icke såsom person. Hon står utanför lagen.

Huru föga polisläkarens kontroll gagnar, därpå lämnar England ett slående exempel. Före
införandet av den lagliga reglementeringen år 1867 uppgingo sjukdomsfallen bland militären
till 91 på 1,000 man. Är 1886, alltså sedan reglementeringen bestått i nitton år, till 110 på
1,000; men år 1892, sex år efter reglementeringens upphävande, blott till79 på 1,000. Bland
den civila befolkningen uppgingo syfilisfallen under åren 1879 till 1882 – således under
reglementeringen – till 10 på 1,000; under åren 1885-1889, alltså efter upphävandet, till 8,1 på
1,000.
Men på de besiktningsskyldiga kvinnorna verkade lagen helt annorlunda än på trupperna: år
1866 kommo 121 sjukdomsfall på 1,000 prostituerade, år 1868, då lagen ägt bestånd i två år,
202; de sjönko sedan så småningom, men överstego är 1874 antalet från år 1866 med 16 fall.
Även dödsfallen bland de prostituerade tilltogo oerhört under den tid lagen var gällande. År
1865 uppgingo de till 9,8 på 1,000 prostituerade, år 1874 däremot till 23. Då den engelska
regeringen mot slutet av 1860-talet försökte utsträcka besiktningskyldigheten till alla städer i
England, höjde sig inom den engelska kvinnovärlden en storm av förbittring. De betraktade
lagen såsom en förnärmelse mot hela könet. Habeas-corpus-akten, denna lag, hette det, som
skyddar den engelska borgaren mot polisens övergrepp, vore upphävd för kvinnorna; det
skulle vara tillåtet för varje rå, hämndlysten eller av andra låga motiv ledd polisman att
antasta den mest ärbara kvinna, om han misstänkte henne vara prostituerad, varemot männens
tygellöshet förblev oantastad, ja, skyddades och befordrades genom lagen.
Ehuru de engelska kvinnornas försvar för avskummet bland sitt kön under Josephine Butlers
ledning utsatte dem för misstydningar och nedsättande anmärkningar av inskränkta män,
uppträdde de med stor energi emot reglementeringens införande. I tidningsartiklar och
broschyrer dryftades lagen och därigenom förhindrades dess utsträckande och följde dess
fullständiga upphävande år 1886.
Den tyska polisen äger samma makt, och flerfaldiga bekanta fall från Berlin, Leipzig, Köln,
Hannover samt många andra städer bevisa, att missbruk eller ”missförstånd” lätt förekomma
vid denna makts utövande; men hos oss förnimmes icke någon energisk opposition mot
myndigheternas framfärd. Till och med i det småborgerliga Norge antogs år 1884 förbud mot
bordeller, och år 1888 upphävdes i Kristiania de prostituerades tvångsinskrivning och den
därmed sammanhörande läkarebesiktningen. Samma förordning utfärdades för hela landet år
1893. Fru Guillaume-Schack yttrar mycket riktigt beträffande dessa statens ”skyddsåtgärder”
för männen:
Varför lära vi våra söner att akta dygd och seder, då staten förklarar osedligheten för ett nödvändigt
ont? Då den för den unge mannen, innan han överhuvud ännu är mogen i andligt avseende,
stämplar kvinnan som en vara och gör henne till en leksak för hans lidelse?

Om en man, som lider av en könssjukdom, i sin tygellöshet smittar aldrig så många av dessa
stackars varelser, som vanligen av bitter nöd eller genom att de blivit förförda drivits till detta
skymfliga hantverk, så förblir denne skabbiga man oantastad; men ve den sjuka prostituerade,
som icke genast underkastar sig läkarebesiktning. Garnisons-städer, universitets- och sjöstäder
m. fl., i vilka finnes ett stort antal kraftiga friska män, äro huvudhärdarna för prostitutionen
och dess farliga sjukdomar, vilka därifrån föras till de avlägsnaste vrår av landet och överallt
sprida fördärv. Huru det förhåller sig med det sedliga tillståndet hos en stor del av våra
studenter, därom yttrar ”Korrespondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenlosigkeit”
(15 aug. 1893) följande:
Bland den allra största delen av studentkåren är i våra dagar uppfattningen om sedliga ting
förfärande rå, ja, rent ut sagt skändlig.
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Och ur dessa kretsar rekryteras våra ämbetsmän, våra domare och allmänna sedliga åklagare.
Hurudant det sedliga tillståndet måste vara bland studenterna torde framgå därav, att ett större
antal professorer och läkare, däribland de mest berömda, vände sig hösten 1901 med ett upprop till de tyska studenterna, i vilket de eftertryckligt påvisade de sorgliga följder, som könsliga utsvävningar föra med sig, samt varnade även för överdrivet användande av starka drycker, vilka i så många fall verka eggande till könsliga utsvävningar. Man inser äntligen, att det
går icke längre att tiga, utan att man måste nämna sakerna vid deras rätta namn, för att förebygga alltför stora olyckor. Även inom andra klasser bör man lägga dessa uppmaningar på
hjärtat.
”Fädernas missgärningar skall komma över barnen allt intill tredje och fjärde led.” Detta
bibelspråk passar i ordets fullaste bemärkelse in på de utsvävande och av könssjukdomar
hemsökta människorna, tyvärr även på den oskyldiga hustrun. Doktor Oskar Lassar skriver:
Slaganfall bland unga män och kvinnor, ryggmärgslidanden och hjärnuppmjukning, nervlidanden,
ögonsjukdomar, benröta och tarminflammation, sterilitet och allmän svaghet härflyta ofta från
gammal, vanskött syfilis ... Såsom förhållandena nu äro, föra okunnighet och lättsinne därhän, att
landets blomstrande döttrar förvandlas till sjukliga, vissnade varelser, som måste med sina
underlivssjukdomar plikta för sina mäns extravaganser före och utom äktenskapet.

Och doktor A. Blaschko yttrar bl. a.:
Epidemier sådana som kolera och koppor, difteri och tyfus, vilka tvinga sig på en och göra ett
intryck genom sitt plötsliga uppträdande, utgöra befolkningens skräck, fast deras elakhet knappt
kan mätas med syfilisens och deras spridning inte på långt när med dennas ... Men syfilissjukdomen betraktar samhället med en jag skulle vilja säga förskräckande likgiltighet.

Detta beror på att det anses för oanständigt att tala öppet om sådana saker. Den tyska
riksdagen har ju ej ens kunnat besluta sig för att genom lagstadgande sörja för att med
könssjukdomar smittade personer i likhet med andra sjuka måste behandlas genom
sjukkassorna.
Det syfilitiska giftet är i sina verkningar det segaste och mest svårutrotliga av alla gifter. Ännu
många år efter en överstånden sjukdom och efter att den tillfrisknade anser varje spår av
densamma utplånat, visa sig ofta följderna i äktenskapet hos hustrun eller hos det nyfödda
barnet, och oräkneliga sjukdomar hos gifta kvinnor och barn hava sin källa i de äkta männens
eller föräldrarnas könssjukdomar. I en petition, som föreningen ”Ungdomsskyddet”
inlämnade till tyska riksdagen hösten 1899, framhölls det, att i Tyskland födas omkring
30,000 barn blinda i följd av smitta genom gonorré, samt att hos 50 procent av de barnlösa
hustrurna är samma orsak skuld till deras ofruktsamhet. Faktiskt är de barnlösa äktenskapens
antal fruktansvärt stort, och det ökas ständigt. Även svagsinta eller idiotiska barn hava ofta
samma orsaker att tacka för sina lyten, och vilka olyckor en liten droppe syfilitiskt blod kan
åstadkomma vid koppympning, därpå äga vi slående exempel.
Det stora antal personer, som lider av könssjukdomar, har upprepade gånger framkallat
förslag om en speciell rikslag rörande dylika sjukas behandling. Hittills har man ännu ej
kunnat besluta sig för ett sådant steg, sannolikt av fruktan för det förfärande onda, som i så
fall skulle blottas. I fackmannakretsar har man allmänt kommit till den övertygelsen, att den
förr för tämligen ofarlig ansedda dröppeln tillhör de farligaste sjukdomsfenomen. Fastän
skenbart läkt fortfar den sina verkningar inom människokroppen, så att – såsom doktor
Blaschko på ett föredrag i Berlin 20 februari 1898 meddelade – vid sedlighetspolisens
besiktningar blott hos en fjärdedel, högst en tredjedel av de dröppel-sjuka prostituerade
sjukdomen blir konstaterad. Faktiskt är emellertid den vida övervägande delen prostituerade
dröppelsjuka, vilket alltså konstateras blott hos en ringa bråkdel. Och då av denna åter endast
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en ringa del blir botad, så står samhället här inför ett ont, varemot det tills vidare ej har något
botemedel, men som hotar särskilt den kvinnliga delen av befolkningen med svåra faror.

3. Flickhandeln
I samma mån som männen med eller mot sin vilja avstå från äktenskapet och på annat sätt
söka tillfredsställa sin könsdrift, i samma mån ökas också de frestande tillfällena därtill. Den
stora vinst, som alla dessa på osedligheten beräknade företag lämna, lockar en mängd
samvetslöst affärsfolk att, med uppbjudande av allt vad raffinerade lockelser heter, narra till
sig kunder. Där har man allting inrättat efter kundernas behov, alltefter deras rang och
värdighet, deras materiella prestations- och offerförmåga. Kunde de ”offentliga husen” yppa
sina hemligheter, så skulle det visa sig, att deras invånarinnor, som ofta äro utan härkomst,
utan högre bildning och uppfostran, men som äga så mycket större kroppsliga behag, stå i
intimaste förhållande till gräddan av samhället, till män av hög intelligens och bildning. Man
skulle där få se ministrar, högre militärer, geheimeråd, riksdagsmän, domare o. s. v. gå ut och
in vid sidan av representanter för börds-, börs-, handels- och industriaristokratien, män som i
det vardagliga livet och i samhället värdigt och allvarligt uppträda såsom ”representanter och
väktare för seder, ordning, äktenskap och familj” samt stå i spetsen för kristna välgörenhetsanstalter och föreningar ”för prostitutionens bekämpande”.
Innehavaren av en av dessa lokaler vid .. strasse i Berlin utger t. o. m. ett illustrerat blad, vari
det därstädes frekventerande sällskapets förehavanden skildras. Lokalen förfogar över 400
sittplatser och besökes var afton av en elegant publik, varav stommen – som det heter i bladet
– tillhör börds- och finansaristokratin. Festglädjen antar riktigt skrämmande dimensioner,
heter det, då – och det händer dagligen – talrika damer ur teatervärlden och bekanta skönheter
från lebemannsvärlden äro närvarande och den uppfinningsrika direktionen för att sätta
kronan på uppsluppenheten fram mot morgontimmarna ställer till med en åljakt…Runt om
bassängen stå barens vackra besökerskor nedkrupna med högt oppskörtade kjolar och gripa
efter ålen. Och så vidare. Polisen känner mycket väl till dessa förehavanden, men den aktar
sig väl att störa det förnäma sällskapet i dess nöjen. Det är heller inget annat än det gemenaste
koppleri, när en danslokal i Berlin sänder omkring följande inbjudning till förnäma
manskretsar:
Undertecknad jaktsalsdirektion, åt vilken man rekommenderat Er, högtärade herre, som
passionerad jägare, har den höga äran att göra Ers Välborenhet uppmärksam på ett nyss upplåtet,
härligt jaktrevir med rikt utmärkt vilt och hövligast inbjuda Er till den första högdjursjakten den 26
augusti d. å. i jaktsalarna. En speciell omständighet gör att vår nya jaktmark är utmärkt angenäm
och bekväm; den befinner sig i hjärtat på residenset och viltet erhåller ingen pardon.

Vårt borgerliga samhälle liknar en stor karnevalsfest, där var och en söker draga vid näsan
och lura sin granne. Alla bära sin officiella dräkt med värdighet för att efteråt så mycket mer
otyglat efter att ha avlagt det officiella ägna sig åt att tillfredstsälla sina böjelser och
passioner. Och utvärtes drypa alla av moral, religion och sedlighet. Det finns ingen tidsålder,
då hyckleriet varit större än i vår. Augurernas antal växer dagligen.
Tillgången på kvinnor för lustarnas tillfredsställande stiger ännu hastigare än efterfrågan. De
allt sämre sociala förhållandena, nöd, förförelse, böjelse för ett till det yttre glänsande,
skenbart fritt liv tillföra prostitutionen kandidater från alla samhällsklasser.
En roman av Hans Wachenhusen skildrar förhållandena i det tyska rikets huvudstad på ett
karaktäristiskt sätt. Författaren yttrar sig som följer om sin romans syften:
Min bok handlar framförallt om offren från kvinnokönet och om dettas sjunkande värde genom
onaturligheten hos våra samhälliga och borgerliga förhållanden, genom egen skuld, genom
försummad uppfostran, genom lyxbehov och det stigande, lättsinniga tillbudet på livets marknad.
Den handlar om detta köns tilltagande överskott, som med var dag gör det hopplösare för dem som

102
födas och utsiktslösare för dem som växa opp ... Jag har framställt hur ungefär allmänna åklagaren
sammanfattar en förbrytares levnadslopp för att därur resumera hans skuld. Menar man alltså med
roman något påhittat, sanningens ostraffbara motsats, så är följande ingen roman utan en sann
livsbild utan retuschering.

I Berlin äro förhållandena varken bättre eller sämre än i andra storstäder. Det är svårt att
avgöra, vilket som mest liknar det gamla Babylon, vare sig det grekiskt-ortodoxa Petersburg
eller det romersk-katolska Rom, det kristligt germanska Berlin eller det hedniska Paris, det
puritanska London eller det levnadsglada Wien. Samma sociala förhållanden alstra samma
följdföreteelser.
Prostitutionen äger sina skrivna och sina oskrivna lagar, sina hjälpkällor, sina rekryteringsgebit
(various resorts) från den fattigaste hydda till det mest glänsande palats, sina otaliga grader från den
lägsta till den mest förfinade och kultiverade, den har sina speciella förlustelser och sina speciella
möteslokaler, sin polis, sina sjukhus, sina fängelser och sin litteratur. (D:r Elisabeth Blackwell, The
moral education.)

Vi fira ej längre Osiris’ fester, bacchanalerna eller de indiska orgierna i vårmånaden, men i
Paris och andra stora städer hänger man sig i nattens mörker bakom de offentliga och de
privata husens väggar åt orgier och bacchanaler, som inte den djärvaste penna vågar beskriva.
Under sådana förhållanden har handeln med kvinnokött antagit en väldig utsträckning. Den
drives på det bäst organiserade sätt och i största skala, obemärkt av polisens ögon, mitt i
civilisationens och kulturens huvudorter. En här av mäklare, agenter och medhjälpare,
manliga och kvinnliga, driver affären med samma kallblodighet, som om det handlade om
vilken vara som helst; legitimationer förfalskas och certifikat utställas, vilka innehålla en
noggrann beskrivning på varje särskilt ”styckes” egenskaper, och som lämnas till
mellanhänderna för att föreläggas köparna. Priset rättar sig liksom vid varje annan vara efter
beskaffenheten, och ”varan” expedieras efter kundernas smak och anspråk till olika platser
och länder. Genom de listigaste försiktighetsmått söker man undgå polisens uppmärksamhet
och efterspaningar, men icke sällan användas stora summor för att tillsluta ögonen på lagens
väktare. Åtskilliga dylika fall hava konstaterats, särskilt i Paris.
Polisens ställning till prostitutionen är intressant i mera än ett hänseende. I en process i Berlin
år 1899 framkom det t. ex., att en poliskommissarie begagnade en prostituerad för att övervaka samt spionera på en student, som kommissarien misstänkte vara anarkist. Och i Prag
meddelade polischefen, i augusti 1902, en där utkommande tidning, att koncessionen för ett
offentligt hus fråntagits en lägre polis. tjänstemans hustru, emedan hennes man hade misshandlat en häktad person. Prag-polisen belönar således sina tjänstemän medels förlänande av
koncessioner för bordeller. Ett härligt tillstånd!
Tyskland åtnjuter den tvivelaktiga äran att vara kvinnomarknaden för halva världen. Tyskarnas begär att resa synes även vidlåda en del av de tyska kvinnorna, så att dessa mer än andra
länders kvinnor, österrikiskorna och ungerskorna undantagna, lämna sin kontingent åt den
internationella prostitutionen. Tyska kvinnor befolka turkarnas harem likaväl som de offentliga husen i det Inre Sibirien och ända till Bombay, Singapore, San Francisko och Chikago. I
sin resebeskrivning ”Från Japan till Tyskland genom Sibirien” yttrar författaren W. Joest
angående den tyska kvinnohandeln följande:
Man harmas ofta i vårt moraliska Tyskland över den slavhandel, som en eller annan västafrikansk
negerfurste driver, eller över tillståndet på Kuba och i Brasilien, och dock borde man hellre erinra
sig bjälken i sitt eget öga, ty i intet land drives en sådan handel med vita slavinnor och från intet
annat land exporteras så mycket av denna levande vara som just f rån Tyskland och Österrike.
Man kan ganska noga följa den väg, som dessa flickor taga. Från Hamburg utskeppas de till Sydamerika, varvid Bahia och Rio de Janeiro få sin andel, men de flesta äro dock bestämda för
Montevideo och Buenos Ayres, under det en liten del går genom Magellan-sundet till Valparaiso.
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En annan ström leder över England eller direkt till Nordamerika, men kan där svårligen tävla med
den inhemska produkten; den fördelas därför nedför Mississippi till New Orleans och Texas, eller
mot väster till Kalifornien. Härifrån förses kusten nedåt till Panama, under det Kuba, Västindien
och Mexiko få sitt behov fyllt från New Orleans. Under namnet ”böhmiskor ” exporteras ytterligare
skaror av tyska flickor över Alperna till Italien och därifrån vidare söderut till Alexandria, Suez,
Bombay, Calcutta och Singapore, ja, ända till Hongkong och Schanghai. Holländska Indien och
östra Asien, i synnerhet Japan, äro dåliga marknader, alldenstund Holland ej tål några vita flickor
av detta slag i sina kolonier, och i Japan landets egna döttrar äro både vackra och billiga; dessutom
fördärvar den amerikanska konkurrensen från San Francisco de gynnsamma konjunkturerna.
Ryssland får sitt behov i detta avseende fyllt från Ostpreussen, Pommern och Polen. Den första
stationen är vanligen Riga. Här ordna handelsmännen från Petersburg och Moskwa sina varor och
sända dem i stora hopar till Nischnij–Nowgorod och över Ural till Irbit och Krestowsky, ja, ända
till det inre av Sibirien; så t. ex. träffade jag en på detta sätt såld tysk flicka i Tschita. Denna
väldiga handel är fullkomligt organiserad, den förmedlas genom agenter och handelsresande, och
om tyska rikets utrikesdepartement en gång skulle fordra berättelser härom av sina konsuler, så
skulle vi få se ganska intressanta statistiska tabeller.

Denna handel blomstrar ännu i hög grad, såsom det flerfaldiga gånger konstaterats av socialdemokratiska medlemmar i tyska riksdagen.
Särskilt livlig är den handel med kvinnokött, som från Galizien och Ungern bedrives med
Konstantinopel och andra turkiska städer som mål. Särskilt är det många judinnor – sådana
finner man eljes sällan i offentliga hus – som säljas dit. Resekostnader och övriga utlägg
sändas i allmänhet agenten redan i förskott. För att bedraga och vilseleda myndigheterna
sändas telegram, som inte tilldra sig någon uppmärksamhet, till beställaren.
Ett dylikt telegram kan lyda:
5 tunnor ungerskt vin anländer då och då Varna.
Därmed avses fem utmärkt vackra flickor. Eller:
3 säckar potatis avsända med ångaren Lloyd Minerva.
Här är det frågan om tre mindre vackra flickor, om ”vanlig vara”.
Ett annat telegram lyder:
Anländer fredag med Kobra. Har med ombord två balar fint siden.

4. Prostitutionens tillväxt. Oäkta mödrar
De prostituerades antal låter sig svårligen noggrant bestämma. Polisen kan visserligen närmelsevis uppgiva antalet av dem, vilkas huvudsakliga förvärv är prostitution, men den förmår ej
bestämma det vida större antalet, som blott delvis använder den till förvärv. Emellertid äro de
siffror, som man tillnärmelsevis känner, oerhört höga. Enligt v. Oettingen uppskattades redan
i slutet av 1860-talet de prostituerade i London till 80,000. I Paris belöpte sig 1 jan. 1906
antalet av de inskrivna till 6,196, men av dessa undandrog sig minst en tredjedel läkarebesiktningen. År 1852 fanns 217 bordeller. År 1892 räknade Paris cirka 60 bordeller med 6- å 700
prostituerade, år 1900 42; dessa äro dock i ständigt avtagande.
Däremot ha de hemligt prostituerades antal betydligt ökats. Antalet av prostituerade angavs,
enligt en undersökning, föranstaltad av municipalrådet i Paris 1889, till den enorma siffarn
120,000. Polisprefekten i Paris, Lepine, uppskattar de reglementerades antal till 6,000
genomsnittligen och de hemligt prostituerades till 70,000. Under åren 1871-1903 har polisen
anhållit 725,000 prostituerade, och 150,000 ha erhållit fängelsestraff. År 1906 var de
anhållnas antal inte mindre än 56,196.
I Berlin uppgick antalet av de inskrivna prostituerade år 1886 till 3,006, år 1890 till 4,039,
1897 till 5,098, 1899 till 4,544 och 1905 till 3,287.
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År 1890 voro sex läkare anställda med uppgift att dagligen två timmar var företa undersökningar. Sedan dess har antalet ökats till tolv. Dessutom har man också för några år sedan, trots
gensagor från många manliga läkare, anställt en kvinnlig läkare för dessa undersökningar. De
reglementerade utgöra även i Berlin en ytterst liten bråkdel av alla prostituerade. Dessas antal
uppskattas av sakförståndiga till minst 50,000. Andra, såsom Lesser, räkna 24,000-25,000 och
Raumer 30,000. Det fanns 1890 bara på utskänkningsställen i Berlin 2,022 uppasserskor,
vilka nästan samtliga idkade prostitution. Också visar den år från år stigande siffran kvinnor,
som anhållits på grund av överträdelse av sedlighetspolisens föreskrifter, att prostitutionen i
Berlin är stadd i ständig tillväxt. Antalet dylika anhållna utgjorde 1881 10,878, 1890 16,605,
1896 26,703, 1897 22,915. Av de år 1897 anhållna kvinnorna blevo 17,018 också förda inför
polisdomaren. I genomsnitt kommo således på var dag omkring 57 stycken.
Hur stort är de prostituerades antal i hela Tyskland? Många påstå att det kan utgöra omkring
200,000. Ströhmberg uppskattar antalet öppet eller hemligt prostituerade i Tyskland till
92,200 eller mellan 75,000 och 100,000. Kamillo K. Schneider försökte 1908 erhålla exakta
siffror på antalet reglementerade. Hans tabell upptar för 1905 siffror från 79 städer.
Då stora städer – säger han – varest man kunde vänta att finna ett större antal prostituerade, inte
fattas, så tror jag, att siffran 15,000 är en tämligen exakt totalsiffra. Det gör genomsnittligen på en
befolkning av i runt tal 60,600,000 en reglementerad på 4,040 invånare.

I Berlin kommer en prostituerad på 608, i Breslau en på 514, i Hannover en på 529, i Kiel en
på 527, i Danzig en på 487, i Köln en på 369, i Braunschweig en på 363 invånare. Antalet
under kontroll stående prostituerade sjunker mer och mer. Efter olika uppgifter ställer sig
proportionen mellan officiellt prostituerade och hemligt prostituerade som 1 till 5-10. Man har
således att göra med en stor här som betraktar prostitutionen som livsuppehälle och i
förhållande därtill står antalet offer som krävas av sjukdom och död.
Att de flesta prostituerade äro hjärtligt leda vid sitt levnadssätt, ja, att det inger dem äckel, det
är en erfarenhet som alla sakkunniga medge vara riktig. Men sedan en flicka väl hemfallit åt
prostitutionen, erbjuder sig i ytterst få fall någon möjlighet till räddning därifrån. Lokalföreningen i Hamburg av världsföreningen föranstaltade 1899 en enquête bland de prostituerade.
Fast endast få svarade på de framställda frågorna, äro svaren karaktäristiska nog. På frågan:
”Skulle ni vilja behålla ert yrke, om ni kunde livnära er på något annat sätt?” svarade en:
Vad skall man ta sig till, när alla människor förakta en?

En annan svarade:
Då jag låg på sjukhuset bad jag om hjälp.

En tredje:
Min vän har löst ut mig genom att betala mina skulder.

Alla lida under skuldslaveriet till bordellvärdarna. En meddelar, att hon är sin värdinna
skyldig 700 mark. Kläder, linne, modevaror, allt lämnar värden till hårresande priser. Likaså
få de betala de högsta priser för mat och dryck. Dessutom måste de ytterligare lämna värden
en bestämd summa dagligen för bostaden. Denna hyra går på 6, 8, 10 mark och mer för dag.
En flicka skriver, att hon varje dag måste betala sin hallick 20 mark. Ingen värd släpper lös en
flicka, utan att hennes skulder bli betalda. I alla svar framskymtar också bjärt polisens
tillvägagångssätt, som står mer på bordellvärdarnas sida än på de hjälplösa flickornas. Kort
sagt, vi äga här mitt i den kristna civilisationen ett slaveri av värsta art. Och för att kunna
bättre skydda sina kårintressen starta värdarna rent av ett fackorgan, som äger internationell
karaktär.
De prostituerades antal växer i samma mån som antalet av de kvinnor ökas, vilka såsom
arbeterskor finna sysselsättning i de mest olika yrken och industrier och som gottgöras med en
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lön, för stor att svälta ihjäl på, för låg att leva på. Prostitutionen förökas genom de i det
borgerliga samhället till nödvändighet vordna industriella kriserna, som föra nöd och elände i
hundratusenden familjer. Enligt ett brev av den 31 oktober 1865 från en viss Bolton till en
fabriksinspektör hade den engelska bomullskrisen, som framkallades genom det nordamerikanska slavbefrielsekriget, till följd att antalet av unga prostituerade ökades mer än
under de närmast föregående 25 åren. (Karl Marx, Kapitalet I Bd.)
Men det är inte bara arbeterskor, som bli offer för prostitutionen. Denna rekryteras också ur
de ”bättre yrkena”. Lombroso och Ferrero citera Macé, som rörande Paris säger, att ”guvernantbetyget av högre eller lägre grad är mindre en anvisning på bröd än på självmord, stöld
och prostitution”.
Parent-Duchatelet uppställde på sin tid en statistik, enligt vilken det bland 5,183 prostituerade
fanns 1,441, som av brist och elände tillgripit detta yrke, 1,255 voro föräldraoch medellösa,
86 prostituerade sig för att försörja gamla föräldrar, syskon eller barn, 1,425 voro mätresser
som övergivits av sina älskare, 4,404 hade förförts av officerare och soldater och släpats med
till Paris, 289 hade under havandeskapet övergivits av sina älskare, 280 hade flyttat till Paris
för att förvärva sitt livsuppehälle där. Mrs Butler, den ivriga förkämpen för de fattigaste och
eländigaste av sitt kön, säger:
Tillfälliga omständigheter, en fars eller en mors död, arbetslöshet, otillräcklig lön, elände,
bedrägliga löften, förförelse, utlagda snaror hava fört dem i fördärvet.

Ytterst lärorika äro de meddelanden, som Karl Schneidt lämnar i en broschyr
”Uppasserskeeländet i Berlin” rörande de orsaker, som så ofta föra servitöserna i
prostitutionens armar. I de svar som Schneidt erhöll på sitt frågeformulär till uppasserskorna
heter det exempelvis:
Emedan jag fick ett barn med min husbonde och måste tjäna pengar.

Andra uppge:
Emedan mina betyg fördärvades.

Äter andra:
Emedan man tjänar för lite med att sy skjortor och dylikt.

Eller:
Emedan jag avskedades från platsen på fabriken och inte kunde få något arbete.

Eller:
Emedan far dog och jag hade fyra yngre syskon.

Att särskilt tjänsteflickor, som fallit offer för sin husbonde, lämna en stor kontingent till
prostitutionen är allmänt bekant. D:r Max Taube yttrar sig i en skrift med titeln ”Skydd åt
oäkta barn” i skarpt anklagande ton om det i ögonen fallande stora antal tjänstflickor, som
förförts av sin husbonde eller hans söner. Men även de högre klasserna lämna sin kontingent
till prostitutionen. Det är dock här inte nöden, utan förförelse eller böjelse för ett lättsinnigt
levnadssätt, för bjäfs och nöjen som driver. Därom heter det i boken ”De fallna och
sedlighetspolisen”:
Stel av förskräckelse får mången god borgare, mången pastor, lärare, hög ämbetsman och hög
militär bl. a. höra, att hans dotter i hemlighet ägnat sig åt prostitutionen. Och kunde man offentliggöra namnen på alla dessa döttrar, så måste antingen en social revolution komma, eller också skulle
begreppen om heder och dygd bland folket lida obotlig skada.

Det är särskilt de finare prostituerade, la haute volée bland dem, som rekryteras ur dessa
kretsar. Även en stor del skådespelerskor, vilkas garderobkostnader stå i krassaste
missförhållande till deras gage, äro hänvisade till en dylik smutsig förvärvskälla. Samma sak
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gäller om talrika flickor som hyra ut sig som butiksflickor o. dyl. Det finns också oerhört
många arbetsgivare, som äro tillräckligt ärelösa att försvara de låga lönerna med antydningar
om extra förtjänster.
Syflickor, modister och fabriksarbeterskor i hundratusental befinna sig i samma läge. Arbetsgivare och deras tjänstemän, köpmän, godsägare o. a. betrakta det ofta som ett slags
privilegium att göra arbeterskor och tjänsteflickor till redskap för sina lustar. Våra fromma
konservativa älska att framställa de sedliga förhållandena på landet som ett slags idyll vid
sidan av storstäderna och industriorterna. Den som känner förhållandena vet att detta ej är
fallet. Detta bekräftas ock av ett föredrag, som en riddargodsägare höll hösten 1889 och
varom saxiska tidningar förmälde följande:
Riddargodsägaren d:r von Wächter till Röcknitz höll för kort tid sedan på ett diskussionsmöte, som
ägde rum här, ett föredrag om den könsliga osedligheten i våra lantkommuner och skildrade därvid
inte just härvarande förhållanden i rosiga färger. Med stor öppenhjärtlighet erkände härvid föredragshållaren, att ofta även arbetsgivarna, t. o. m. de gifta, stå i ytterst intimt förhållande till sitt
kvinnliga tjänstefolk. Följderna antingen ersättas med kontant erkänsla eller överskylas genom ett
brott. Tyvärr, sade han, får man inte vara blind för att oredligheten i lantsocknarna inte sprides bara
av flickor, vilka som ammor i staden supit in dess gift, och av ynglingar, som lärt sig den under
värnpliktstiden, utan att tyvärr också genom bildade kretsar, genom förvaltare på godsen och
genom officerare vid truppövningar sedeslösheten utplanteras på landet. Enligt vad d:r von
Wächter meddelade, skall det här på landet finnas blott få flickor som fylla 17 år utan att ha fallit.

Den öppenhjärtliga föredragshållarens sanningskärlek besvarades med en samhällelig bojkott,
som sattes i gång av den kränkta officerskåren. Likadant gick det för pastor Wagner i
Pritzerbe i Brandenburg, som i sin skrift ”Sedligheten på landet” sade herrar godsägare en del
obehagliga sanningar.
De flesta prostituerade hemfalla åt sitt yrke i en så tidig ålder, att de knappt kunna anses i
stånd att bilda sig ett eget omdöme.
Av de under åren 1878-1887 i Paris anhållna hemliga prostituerade voro 12,615 = 46,7 % minderåriga, år 1888-1898 voro 14,072 = 48,8 % minderåriga. En lika lakonisk som sorglig sammanfattning av Le Pilleur uppställer följande schema för de flesta prostituerade i Paris: förlora sin oskuld
vid 16 år, prostitueras vid 17 år, få syfilis vid 18 år.(S. Bettman, Handbuch der sozialen Medizin.)

I Berlin funnos 1898 bland 846 nyinskrivna prostituerade 229 minderåriga, eller utförligare:
7 som voro
21 ” ”
33 ” ”
59 ” ”
49 ” ”
66 ” ”

15 år,
16 ”
17 ”
18 ”
19 ”
20 ”

I september 1894 förekom i Budapest en skandalaffär av första rang, varvid visade sig, att
bortåt 400 tolv- å femtonåriga flickor fallit offer för en hop rika vällustingar: Även sönerna av
våra ”förmögnare och bildade klasser” anse det mången gång som en dem tillkommande
rättighet att förföra folkets döttrar och sedan lämna dem i sticket. Blott alltför lätt falla de
godtrogna, oerfarna kvinnorna av folket, vilka oftast sakna både glädje och vänner, offer för
förförelsen, som närmar sig dem i en lysande och smickrande gestalt. Missräkningar och
elände samt slutligen brott bliva följderna. Av 2,060,973 barn, som föddes i Tyskland år
1907, voro 179,178 oäkta. Man föreställe sig den gränslösa olycka och hjärtesorg, som så
många, många mödrar känna vid sitt oäkta barns födelse; dock kan man väl antaga, att en del
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av dessa barn adopteras av sina fäder. Självmord bland kvinnor samt barnamord hava ofta sin
grund i övergivna kvinnors nöd och elände.
Rättsförhandlingarna rörande barnamord lämna en dyster och lärorik bild därav. Sålunda
dömdes hösten 1894 av juryn i Krems (Nedre Österrike) en ung flicka, som åtta dagar efter
sin nedkomst utan medel kastades ut på gatan med sitt barn från barnbördshuset i Wien och i
förtvivlan dödade det, till hängning. Den skurkaktige fadern hörde man inget av. Våren 1899
lästes följande notis från Posen:
22-åriga arbeterskan Katarina Gorbacki från Alexanderruh vid Neustadt rannsakades i går för mord
inför jurydomstolen i Posen. Den tilltalade hade åren 1897-98 varit i tjänst hos prosten Merkel i
Neustadt. Efter intimt umgänge med denne nedkom hon i juli i förra året med en flicka, som sattes i
släktingars vård. Prosten betalade de två första månaderna 71/2 mark kostpengar för barnet, men
ville tydligen inte göra flera utgifter. Åtminstone framställer den anklagade saken så. Då hon måste
sköta barnets tvätt och hade en del utgifter för det beslöt hon röja det ur vägen. En söndag i
september f. å. kvävde hon barnet med en kudde. Juryn fann henne skyldig till oöverlagt dråp och
tillerkände henne förmildrande omständigheter. Allmänna åklagaren yrkade lagens strängaste
straff, fem års fängelse. Domstolen dömde henne till fängelse i tre år.

Den förförda, skändligt övergivna kvinnan, som hjälplös stötes bort i förtvivlan och vanära,
tillgriper det yttersta, dödar sin livsfrukt, anklagas och dömes till tukthus eller avrättas. Den
samvetslöse och egentlige mördaren – går fri från straff. Han ingår kanske kort därpå
äktenskap med dottern i en ”aktad, rättskaffens familj” och blir en ansedd och from man.
Mången vandrar omkring med ära och värdighet som på sådant sätt fläckat sin heder och sitt
samvete. Hade kvinnorna rätt att deltaga i lagstiftningen, så skulle mycket ändras härutinnan.
Tydligtvis är det många barnamord som ej upptäckas. I slutet av juli 1899 anklagades en
tjänsteflicka i Frankenthal i Rhenprovinsen för att ha dränkt sitt nyfödda oäkta barn i Rhen.
Allmänna åklagaren uppfordrade alla polismyndigheter från Ludwigshafen ned efter flodens
lopp ända till holländska gränsen att inrapportera, huruvida något barnlik flutit i land under en
viss bestämd tid. Det överraskande resultatet av denna uppfordran blev, att myndigheterna
inrapporterade ej mindre än 38 barnlik, som påträffats under sagda tid utan att mödrarna
dittills kunnat anträffas.
Grymmast förfar, såsom ovan redan anförts, den franska lagstiftningen, vilken förbjuder
forskning efter faderskapet. Därför ha ock hittebarnshus uppförts. Konventets beslut i frågan
(28 juni 1793) är av följande lydelse:
La nation se charge de l’education physique et morale des enfants abandonnés. Désormais, ils
seront désignés sous le seul nom d’orphelins. Aucune autre qualification ne sera permis. (Folket
åtager sig de övergivna barnens fysiska och moraliska uppfostran. För framtiden skola de blott
betecknas som föräldralösa. Ingen an nan benämning är tillåten.)

Detta var ytterst bekvämt för männen, som därigenom vältrade av sig den enskildes plikt på
samhället för att ej blamera honom inför offentligheten och hans hustru. Man upprättade
nationella hittebarnshus. Antalet föräldralösa barn och hittebarn uppgick år 1833 till 130,945;
vart tionde antogs vara ett äkta barn, vilket föräldrarna ville vara fria ifrån. Men dessa barn
erhöllo ej någon synnerlig omsorgsfull vård och därför var dödligheten bland dem mycket
stor. Vid nämnda tid dogo i första levnadsåret 59 70, således mer ån hälften; intill det tolfte
levnadsåret dogo 78 %, så att det endast var 22 av 100, som uppnådde en ålder av mer än 12
år.
I början av 60-talet existerade ännu 175 hittebarnshus. 1861 inlämnades där 42,194 enfants
trouvés (hittebarn), därtill kommo 26,156 enfants abandonnés (övergivna barn) och 9,716
föräldralösa, summa 78,066 barn, som underhöllos på samhällets bekostnad. År 1905
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antecknades 3,348 hittebarn. De övergivna barnens antal var 84,271. Antalet övergivna barn
har under de senaste decennierna knappast gått ned.
I Österrike och Italien upprättades likaledes hittebarnshus, vilkas underhållskostnader staten
bestrider, ”Ici on fait mourir des enfants” (här dödar man barnen), lär en monark hava
föreslagit såsom en passande inskrift på dessa hittebarnshus. Men i Österrike försvinna dessa
hittebarnshus så småningom, i vilka ännu i början av nittiotalet över 9,000 barn åtnjöto vård,
medan 30,000 erhöllo dylik utom anstalten. Utgifterna för dem uppgick till inemot 2 miljoner
gulden. Under de senaste åren har antalet hittebarn betydligt avtagit, ty ännu 1888 vårdades i
Österrike (inklusive Galizien) 40,865 barn, 10,466 på hittebarnshusen och 30,399 i privatvård.
Kostnaderna för dem belöpte sig på 1,187,372 gulden. Mortaliteten var bland barnen i
hittebarnshusen ringare än bland barnen i privatvård, särskilt vad beträffar Galizien. Där dogo
1888 i hittebarnshusen 31,25 % av barnen, således större procenttal än i andra land, men i
privatvård dogo 84,25 % – ett verkligt massmord. Det ser ut som om det polska szlachta(adels-)styret har som ögonsikte att snarast möjligt bli kvitt dessa stackars små kryp.
I hela Italien upptogos under åren 1894-1896 118,531 barn. Ärlig genomsnittssiffra: 29,633.
Bland dem var 58,901 gossebarn och 59,630 flickebarn, 113,141 oäkta och 5,390 äkta barn
(blott 5 %). Hur stor dödligheten var synes av följande tabell:
Antal upptagna barn
Därav dogo under första levnadsåret
Detta gör i procent
De oäkta barnens mortalitet
De äkta barnens
”

1890-92

1893-96

1897

91,549
34,186
37,5
25,0
18,0

109,899
41,386
37,6
27,2
17,5

26,661
9,711
36,4
23,4
15,9

Rekordet slogs av hittebarnshuset Santa Casa dell’ Annunziata i Neapel, där år 1896 dogo 850
dibarn av 853. Ännu år 1907 upptogo hittebarnshusen 18,896 barn. Under åren 1902-1906
uppgick dessa stackars olyckliga pysslingars dödlighetssiffra till 37,5 %, d. v. s. mer än en
tredjedel av hittebarnen dogo under första levnadsåret.
Det är överhuvudtaget ett allmänt erkänt faktum, att de utom äktenskapet födda barnen
uppvisa en vida högre dödlighetssiffra än de inom äktenskapet födda. Enligt den preussiska
statistiken dogo på vart 10,000 levande födda barn
Inom
äktenskapet
födda
Utom
äktenskapet
födda

1881-85
Städerna
211
Landsbygden 186

1886-90
210
187

1891-95
203
187

1896-1900
195
185

1904
179
172

Städerna
398
Landsbygden 319

395
332

385
336

374
336

333
306

G. v. Mayr säger:
Det är karaktäristiskt för det intima sammanhanget mellan prostitutionen och tjänstefolkets sorgliga
läge i stad och på land, att av 94,779 utom äktenskapet födda år 1906 21,164 till mödrar hade
tjänsteflickor, 18,869 pigor på landet, således sammanlagt 40,033 eller 42 % av hela summan.
Sammanfattar man tjänstepigorna på landet, daglönerskor och andra lantarbeterskor i en siffra, så
blir denna 30 %, medan på de kvinnor, som inom industri eller hantverk stå i beroende förhållande,
faller 14 % (13,460).
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Skillnaden i mortalitet mellan äkta och oäkta barn visar sig synnerligast i första levnadsmånaden; i denna är i medeltal dödligheten bland de utom äktenskapet födda tre gånger så
stor som bland de inom äktenskapet födda. Bristfällig vård under havandeskapet och dålig
skötsel efter förlossningen äro de mycket enkla orsakerna. Det beryktade ”änglamakeriet” och
misshandlingar bidraga att öka offrens antal. Även antalet dödfödda barn är bland de ”oäkta”
födda större än bland de ”äkta”, huvudsakligen på grund av de försök, som en del mödrar
redan under havandeskapet göra att döda fostret. Därtill komma ytterligare de barnamord,
som förbli okända, emedan det dödade barnet upptas bland de dödfödda.
Till de 205 barnamord, vilka de rättsliga dokumenten uppta i Frankrike, måste sålunda – säger
Bertillon – räknas minst ytterligare 1,500, vilka rubriceras som dödfödda och 1,400 fall av
avsiktlig ihjälhungring.
På 100 födda voro dödfödda:
Inom
År

Tyskland
Preussen
Saxen
Bajern
Württemberg
Baden
Österrike
Schweiz
Frankrike
Holland
Danmark
Sverge
Norge
Finland
Italien

1891 till 1900
1900 ” 1902
1891 ” 1900
1891 ” 1900
1891 ” 1900
1891 ” 1900
1895 ” 1900
1897 ” 1903
1891 ” 1895
1891 ” 1900
1893 ” 1894
1891 ” 1895
1891 ” 1900
1891 ” 1900
1891 ” 1896

Utom
äktenskapet

3,15
3,02
3,31
2,98
3,30
2,62
2,64
3,40
4,40
4,38
2,40
2,46
2,47
2,54
3,89

4,25
4,41
4,24
3,61
3,48
3,35
3,86
6,14
7,54
8,13
3,20
3,30
4,06
4,43
5,16

De överlevande hämnas på samhället för den misshandel som drabbat dem genom att lämna
en ovanligt stor kontingent förbrytare av alla grader.

5. Brott mot sedligheten och könssjukdomar
Ett annat, ganska vanligt missförhållande må ävenledes i korthet här vidröras. Omåttlighet i
könsnjutningar är vida skadligare än för litet av dem. Även en genom omåttlighet misshandlad organism dukar under. Impotens, ofruktsamhet, ryggmärgslidande, vansinne, andlig
slöhet och andra sjukdomar, se där följderna. Måttlighet i könsumgänge är lika nödvändigt
som i mat och dryck samt angående andra mänskliga behov. Men måttlighet tyckes vara svår
att iakttaga, i synnerhet för den livskraftiga ungdomen. Därav kommer det stora antalet ”unga
gubbar” i de högre samhällskretsarna. Antalet av unga och gamla rouéer är stort, och de hava
behov av särskilda retelser, emedan de genom omåttlighet blivit förslöade och övermätta.
Även bortsett från dem, som födas med kärleken till sitt eget kön, förfalla många till den
grekiska tidsålderns onaturligheter.
Pederastin har större utbredning än de flesta av oss våga tro. De hemliga dokumenten på
mången polisstation skulle kunna publicera förfärande fakta i frågan. Men även bland
kvinnorna leva onaturligheterna i det gamla Grekland opp på nytt i kraftigare grad. Den
lesbiska kärleken, sapfismen, skall ha en rätt stor utbredning bland de gifta kvinnorna i Paris
och enligt Taxel i alldeles enormt hög grad särskilt bland de förnäma damerna. I Berlin lär en
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fjärdedel av alla prostituerade bedriva tribadi. Men inte heller bland våra förnämsta
kvinnokretsar fattas lärjungar till Sapfo.
Ett annat onaturligt sätt att tillfredsställa könsdriften är våldtäkt mot barn, vilkas antal stigit i
hög grad under de senaste årtiondena. Sålunda dömdes i Tyskland på grund av sedlighetsbrott
år 1895 10,239 personer, 1905 13,432, 1906 13,557. Därav på grund av brott mot § 174
(otuktiga handlingar mot barn) år 1902 58, år 1907 72 personer och på grund av brott mot §
176 moln. 3 (otuktiga handlingar mot personer under 14 år) år 1902 4,090, 1906 4,548, 1907
4,397. I Italien uppgingo sedlighetsförbrytelsernas antal 1887-89 till 4,590, 1903 till 8,461
eller 19,44 resp. 25,67 på 100,000 invånare. Samma faktum konstateras i Österrike.
Den starka ökningen av antalet sedlighetsförbrytelser under perioden 1880-1890 — säger med rätta
H. Herz — visar, att den nutida samhällsstrukturen med dess ökning av de ogiftas antal och dettas
beroende av vandringarna i landet inte är den minsta orsaken till de dåliga moraliska förhållandena.

De "liberala yrkena", till vilka huvudsakligen höra medlemmar av de högre samhällsklasserna, lämna i Tyskland 5,6 % av alla kriminella förbrytare, men 13 % av våldtäktsbrott
mot barn. Denna procentsiffra skulle vara ändå högre, om man ej i dessa kretsar hade rikliga
medel att förhemliga dessa brott. De fasaväckande avslöjningarna av missbruket av barn, som
Pall Mall Gazette i början av 80-talet i förra århundradet gjorde, visade vilka förhållanden
som råda på detta område.
Om de veneriska sjukdomarna och deras tillväxt lämnas upplysningar i följande siffror över
antalet å tyska sjukhus behandlade fall av veneriska sjukdomar:
Dröppel Syfilis

1877-79
1880-82
1883-85
1886-88
1889-91

23,344
28,700
30,038
32,275
41,381

67,750
79,220
65,980
53,664
60,793

Dröppel

1892-94
1895-97
1898-01
1902-04

Syfilis

50,541 78,093
53,587 74,092
83,374 101,225
68,350 76,678

Om vi taga den årliga genomsnittssiffran, så har denna under 25 års lopp stigit från 7,781
(dröppel) resp. 22,583 fall (syfilis) till 22,750 resp. 25,559. Befolkningsmängdens tillväxt har
bara utgjort 25 %, de dröppelsjukas 182 % och syfilisternas 19 %.
Vi äga ännu en statistik, som visserligen inte sträcker sig över flera år, utan blott meddelar
siffrorna för en enda dag – den 30 april 1900. Den är utarbetad genom det preussiska
kulturministeriets försorg och meddelar antalet personer, som sagda datum behandlades för
dröppel, schanker och syfilis. Ett frågeformulär hade utsänts till samtliga läkare i Preussen.
Fast blott 63,5 % av dessa svarat, visade enquêten att den 30 april 1900 nära 41,000 personer i
Preussen stodo under läkarebehandling på grund av könssjukdomar. 11,000 av dessa hade
färsk syfilis. Endast i Berlin funnos sagda datum 11,600 veneriskt sjuka, däribland 3,000 i
färsk syfilis. Av 100,000 vuxna personer stodo under läkarebehandling:
I Berlin
I 17 städer med över 100,000 invånare
I 42 städer med 30,000-100,000 invånare
I 47 städer med under 30,000 invånare
I övriga städer och i landsorten
I hela Preussen

Män

Kvinnor

1,419
999
584
450
80
282

457
279
176
169
27
92
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Bland städerna är det särskilt hamnstäder, städer med högskolor, garnisoner och industri samt
städer med handel, industri och garnison, som äro svårt utsatta. Königsberg har på 100,000
invånare 2,152 män och 619 kvinnor, Köln 1,309 resp. 402, Frankfurt am Main 1,505 resp.
399 veneriskt sjuka.
Vad Berlin angår yttrar Blaschko:
I en storstad som Berlin äro årligen av 1,000 unga män mellan 20 och 30 år nästan 200 – således
femtedelen – insjuknade i dröppel och omkring 24 i färsk syfilis. Nu utgör den tid, under vilken
den manliga ungdomen är utsatt för venerisk smitta, längre än ett år. I många lager av befolkningen
går den upp till fem, ja, ända till tio år och däröver. En ung man smittas alltså efter fem års celibat
en gång, efter tio års två gånger med dröppel. Efter fyra till fem år skulle var tionde, efter åtta till
tio år var femte unga man smittas med syfilis. Eller med andra ord: av de män över trettio år, som
ingå äktenskap, skulle var och en ha haft dröppel två gånger och var fjärde eller femte ha syfilis.
Detta är siffror som erhållits med det tänkbarast försiktiga sätt att räkna och som inte förefalla oss
läkare överdrivna – vi som få motta bikter om så mycken inför världen förtigen olycka.

Resultaten av enquêten av 30 april 1900 bekräftas i ett utförligt verk över ämnet, stött på
uppgifter från preussiska arm, som utgavs 1907 av stabsläkaren d:r Schwiening.
Där får man veta, att alla de särskilda armékårsområdena, vilka i allmänhet – fast ej alltid –
sammanfalla med provinserna, årligen i genomsnitt ha att uppvisa samma proportion
veneriskt sjuka värnpliktige. Men det finns somliga kårer som utmärka sig för särskilt höga
siffror. Så främst tredje armskåren (Brandenburg). Det är Berlin som har största skulden till
dess 2 % veneriskt smittade rekryter. I nionde kåren intas Berlins plats av Altona (Hamburg),
i tolfte av Dresden och i nittonde av Leipzig. Ändå tydligare kan man se könssjukdomarnas
utbredning bland den civila befolkningen genom att granska Schwienings beräkning av den
procent veneriskt sjuka rekryter, som kommer på de olika provinserna. Av 1,000 personer
som inställt sig till militärtjänstgöring voro veneriskt sjuka i
1903

Berlin
27 städer med mer än 100,000 invånare
26 städer med 50 -100 tusen invånare
33 städer med 25 – 50 tusen invånare
Städer med mindre än 25 tusen invånare och landsbygden
Hela staten

40,9
14,9
11,6
8,2
4,3
7,6

1904

37,2
16,7
9,6
6,8
5,0
8,1

1905

45,2
15,8
9,5
9,1
4,0
7,8

Främst kommer Schöneberg med 58,4 ‰ veneriskt sjuka rekryter. Bland storstäder utom
Preussen funnos i Hamburg 29,8 ‰ i Leipzig 29,4 700, i Dresden 19 700, i Chemnitz 17,8
700, i München 16,4 7,0 med könssjukdomar behäftade värnpliktige.
Enligt G. von Mayr utgjorde det årliga genomsnittstalet av veneriskt sjuka i pro mille av
befolkningen under 1903-4 i Preussen 19,6, Österrike-Ungarn 60,3, Frankrike 27,1, Italien
85,2, England 125, Belgien 28,3, Holland 31,4, Ryssland 40,5, Danmark 45. Särskilt högt
sjuklighetstal finns inom flottan. I den tyska gick det för 1905-6 på skepp i utländska farvatten
till 113,6 ‰, i tyska farvatten 58,8, på landet 57,8 och i den engelska år 1905 till 121,55 700,
1906 till 121,94 ‰.
Vi se sålunda, huruledes laster, utsvävningar, förseelser och brott av alla slag uppstå och
tilltaga i följd av våra förvända sociala förhållanden. Hela samhället kommer i ett tillstånd av
oro, under vilket kvinnorna lida mest.
Och de känna detta mera och mera samt söka botemedel därför. De fordra i första rummet
ekonomisk självständighet och oavhängighet, kvinnan skall lika väl som mannen äga tillträde
till alla verksamhetsområden, för vilka hennes krafter och anlag lämpa sig. De kräva särskilt
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tillträde till de s. k. liberala yrkena. Äro dessa strävanden berättigade? Äro de utförbara?
Hjälpa de? Detta är frågor, som tränga sig på oss.

Trettonde kapitlet. Kvinnans förvärvsställning.
1. Kvinnoarbetets uppkomst och utveckling
Kvinnans strävande efter självständigt förvärv och personligt oberoende erkännes till en viss
grad av det borgerliga samhället såsom berättigat, alldeles på samma sätt som arbetarnas
strävan efter armbågsrum. Huvudgrunden till detta tillmötesgående ligger i bourgeoisins
klassintresse. Bourgeoisin behöver fullständigt frigörande av den manliga och den kvinnliga
arbetskraften för att kunna utveckla produktionen till sin höjd. I samma mån som maskineri
och teknik fulländas, produktionsprocessen allt mera delar sig i specialtillverkningar samt
fordrar mindre teknisk utbildning och kraft, på samma gång som konkurrensen mellan de
industriella inbördes och konkurrenskampen mellan hela produktionsområden – land mot
land, världsdel mot världsdel – stegras, skall kvinnans arbetskraft bliva mera och mera
eftersökt.
De särskilda orsaker, som leda till detta ständigt ökade användande av kvinnor i en städse
stigande mängd av arbetsgrenar, äro redan förut utförligt angivna. Kvinnan finner också allt
oftare sysselsättning vid sidan av mannen eller i hans ställe, emedan hennes materiella
fordringar äro mindre än hans. En i hennes natur som könsväsen liggande omständighet
tvingar henne att utbjuda sin arbetskraft billigare; hon är i allmänhet oftare än mannen
underkastad kroppsliga oordningar, vilka medföra ett avbrott i arbetet och vilka med den
kombination och organisation av arbetskrafterna, som äger rum inom storindustrin, lätt
förorsaka avbrott i arbetet. Havandeskapet och barnsängen förlänga sådana uppehåll.
Arbetsgivaren begagnar sig av denna omständighet och fordrar för de olägenheter, som han
har av sådana oordningar, en dubbel ersättning genom att betydligt nedsätta lönen. Dessutom
är kvinnan mera bunden vid den plats, där hon bor, eller vid dess närmaste grannskap; hon
kan icke växla vistelseort lika lätt som mannen.
Vidare ha kvinnornas, i synnerhet de gifta kvinnornas, arbete – såsom framgår av citatet på
sidan .. ur Marx’ ”Kapital” – sin särskilda lockelse för arbetsgivaren. Den gifta kvinnan är
som arbeterska ”mycket uppmärksammare och läraktigare” än den ogifta; omtanken om
hennes barn tvingar henne att anstränga sina krafter till det yttersta för att anskaffa de
nödvändiga livsmedlen, och därför får hon finna sig i mycket, som den ogifta arbeterskan
knappast skulle vilja gå in på och ännu mindre arbetaren. Blott undantagsvis vågar
arbeterskan förena sig med sina arbetskamrater i syfte att erhålla bättre villkor. Detta höjer
naturligtvis hennes värde i arbetsgivarens ögon; ja, ofta tjänar hon i hans händer som en god
hållhake på de oroliga manliga arbetarna; vidare äger hon större tålamod, större
fingerfärdighet, ett mera utvecklat smaksinne, egenskaper som göra henne lämpligare än
mannen för en mängd arbeten.
Den dygdiga kapitalisten vet fullkomligt att uppskatta dessa kvinnliga dygder, och sålunda
finner kvinnan i och med utvecklingen av vår industri år från år en allt större användning, men
– och detta är det avgörande – utan att hennes sociala ställning märkbart förbättras. Då
kvinnlig arbetskraft användes, så gör den ofta manlig arbetskraft överflödig. Men den
tillbakaträngda manliga arbetskraften vill leva, den utbjuder sig för en mindre lön och detta
anbud nedtrycker åter arbeterskans lön. Nedtryckandet av lönen är en skruv, vilken sättes i
rörelse genom arbetsprocessens teknik, som ständigt befinner sig i utveckling, synnerligast då
denna utvecklingsprocess, genom besparing av arbetskrafter, även gör de kvinnliga arbetarna
överflödiga, vilket åter ökar antalet av ”händer” som utbjuda sig. Nya industrigrenar motverka
i någon mån denna oupphörliga uppkomst av relativt överflödig arbetskraft, men ej tillräckligt
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kraftigt för att uppnå bättre arbetsvillkor. I dessa industrier, exempelvis den elektrotekniska,
uttränges ju den manliga arbetskraften av den kvinnliga. Så skötas de flesta maskinerna i A.
E. G: s småmotorfabrik av flickor. Varje stigande av lönen utöver ett visst mått föranleder
arbetsgivaren att tänka på en ytterligare förbättring av sina maskiner samt att sätta viljelösa,
automatiska maskiner i stället för människohänder och människohjärna. I den kapitalistiska
produktionens första tid hade på arbetsmarknaden den manliga arbetaren snart sagt ingen
annan konkurrent än den manliga arbetaren; nu utspelas kön mot kön, ålder mot ålder.
Kvinnan undantränger mannen, och hon blir i sin tur undanträngd genom halvvuxnas och
barns arbete. Detta är den sedliga ordningen i den moderna industrin.
Detta tillstånd skulle till sist bliva outhärdligt, om icke arbetarnas organisation i
fackföreningar med all makt motverkade detsamma. Det är särskilt för arbeterskorna alldeles
nödvändigt att ansluta sig till denna organisation, emedan de var för sig förmå ännu mindre än
arbetarna att göra motstånd mot arbetsgivarna.
Så småningom begripa också arbeterskorna detta. Sålunda fanns 1892 i Tyskland 4,355
fackligt organiserade kvinnor, 1899 19,280, 1900 22,884, 1905 74,411, 1907 136,929, 1908
138,443. Dessa siffror gälla de socialistiska fackföreningarna; allt som allt funnos 1908
168,111 organiserade kvinnor. År 1892 utgjorde de blott 1,8 % av alla
fackföreningsmedlemmar, år 1908 7,6 %. Enligt den femte internationella
fackföreningsrapporten uppgick antalet kvinnliga fackföreningsmedlemmar i Storbritannien
till 201,709, Frankrike 88,906, Österrike 46,401.
De förvärvsidkandes antal i olika länder.
Hela befolkningsmängden
Stater

År
män

Tyska riket
Österrike
Ungern
Ryssland
Italien
Schweiz
Frankrike
Belgien
Holland
Sverge
Norge
England och Wales
Skottland
Irland
Storbritannien
och Irland
Förenta Staterna †

Förvärvsidkande

kvinnor

Inalles

män

kvinnor

inalles

Förvärvsidkande i
procent av den
man- kvinnhela
liga liga

befolkningen
1907 30,461,100 31,259,429 61,720,529 18,599,236 9,492,881 28,092,117 61,1 30,4 45,5
1900 12,852,693 13,298,015 26,150,708 8,257,294 5,850,158 14,107,452 64,2 44,0 53,9
1900 9,582,152 9,672,407 19,254,559 6,162,298 2,668,697 8,830,995 64,3 27,6 45,9
1897 62,477,348 63,162,673 125,640,021 25,995,237 5,276,112 * 31,271,349 41,6 8,4 24,9
1901 16,155,130 16,320,123 32,475,253 10,988,462 5,284,064 16,272,526 68,0 32,4 50,1
1900 1,627,025 1,688,418 3,315,443 1,057,817 498,760 1,556,577 65,0 29,5 46,9
1901 18,916,889 19,533,899 38,450,788 12,910,565 6,804,510 19,715,075 68,2 34,8 51,3
1900 3,324,834 3,368,714 6,693,548 2,123,072 948,229 3,071,301 63,8 28,1 45,9
1899 2,520,603 2,583,535 5,104,138 1,497,159 433,548 1,930,707 59,4 16,8 37,8
1900 2,506,436 2,630,005 5,136,441 1,422,979 551,021 1,974,000 56,8 21,0 38,4
1900 1,066,693 1,154,784 2,221,477 599,057 277,613 876,670 56,1 24,0 39,5
1901 15,728,613 16,799,230 32,527,843 10,156,976 4,171,751 14,328,727 64,6 24,8 44,1
1901 2,173,755 2,298,348 4,472,103 1,391,188 591,624 1,982,812 64,0 25,8 44,3
1901 2,200,040 2,258,735 4,458,775 1,413,943 549,874 1,963,817 64,3 24,3 44,0
1901 20,102,408 21,356,313 41,458,721 12,962,107 5,313,249 18,275,356 64,5 24,9 44,1
1900 39,059,242 37,244,145 76,303,387 23,956,115 5,329,807 29,285,922 61,3 14,3 38,4

Arbetsgivarens strävan att förlänga arbetsdagen för att pressa större mervärde ur sina arbetare
underlättas genom arbeterskornas mindre motståndskraft. Därav kommer det, att t. ex. överallt
i textilindustrin, där kvinnorna lämna mer än hälften av samtliga arbetskrafterna, arbetstiden
är längst, vadan också samhället just här måste träda emellan med sitt skydd genom
*

Med undantag av osjälvständiga förvärvsidkande släktingar.
Dessa siffror innehålla 91,219 personer anställda vid hären och flottan vilka på räkningsdagen vistades
utomlands.

†
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arbetstidens lagliga inskränkning. Från den husliga verksamheten van vid, att det ej för henne
gives någon gräns för arbetstiden, underkastar kvinnan sig utan motstånd de ökade anspråken.
I andra yrkesgrenar, som modebranschen, blomsterfabrikation o. s. v., försämra de själva sina
löner och sin arbetstid genom att ta med sig extra arbete hem och inte ge akt på att de därigenom blott bedriva konkurrens med sig själva och på en sexton timmars arbetsdag inte förtjäna
mer än de skulle tjäna på tio timmars regelbundet dagligt arbete.
Vilken betydelse kvinnornas sysselsättning i förvärvslivet har nått i de olika kulturstaterna
kan man se av tabellen på föregående sida. Samma tabell visar vidare, att de självförsörjande
kvinnornas antal utgör en ganska stor procent av hela befolkningen. Österrike, Frankrike och
Italien stå i detta hänseende främst – förmodligen beror detta, särskilt för Österrikes och Italiens vidkommande, på beräkningssättet, i det inte bara de fullt självförsörjande kvinnorna,
utan även de som driva något yrke som bisyssla ha räknats med –, Förenta staterna sist. Men
det är av betydelse att också kunna anställa en jämförelse med förgången tid. Låt oss först ta
Tyskland.
År

Totala befolkningen
manlig
kvinnlig

Förvärvsidkande
män
kvinnor

Förvärvsidkande
manliga kvinnl
befolkningen

1882 22,150,749 23,071,364 13,415,415 5,541,517 60,57
1895 25,409,161 26,361,123 15,531,841 6,578,350 61,13
1907 30,461,100 31,259,429 18,599,236 9,492,881 61,06

Av 100 förvärvsidkande voro
män
kvinnor

24,02 71,24
24,96 70,25
30,37 66,21

28,76
29,75
33,79

Tabellen visar, att de förvärvsidkande ökats vida mer än befolkningen, att tillströmningen av
kvinnlig arbetskraft ändå mer överstiger denna ökning, att antalet manliga arbetare förblir
relativt stationärt, medan de självförsörjande kvinnorna både relativt och absolut ökas, att
kvinnoarbetet för varje år alltmer undantränger det manliga.
Antalet förvärvsidkande har 1882-1895 stigit med 16,6 % och 1895-1907 med 19,34 %,
männen med 15,8 resp. 19,35 %, men kvinnorna med 18,7 resp. 44,44 %. Befolkningen
ökades 1882-1895 med blott 19,8 %,1895-1907 med blott 19,34 %. Således har i förhållande
därtill antalet förvärvs-idkande överhuvudtaget stigit. Men medan männens antal steg relativt
jämsides med befolkningens tillväxt, har antalet kvinnor stigit allra starkast, något som vittnar
om att kampen för tillvaron kräver större ansträngningar än förr.
1882–1895 och 1895–1907 tilltog (+) resp. avtog (–) befolkningen i Tyskland
1882–1895
1895–1907
Förvärvsidkande kvinnor:
+ 1,005,290 = 23,60 %
+ 2,979,105 = 56,59
Förvärvsidkande män:
– 2,133,577 = 15,95 %
+ 3,077,382 = 19,85
Kvinnligt tjänstefolk:
+
31,543 = 2,46 %
–
64,574 = 4,91
Manligt tjänstefolk:
–
17,151 = 40,35 %
–
9,987 = 39,38
Män och kvinnor fördelade sig på de olika yrkena som följer:
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Lant- och skogsbruk
Industri och bergsbruk
Handel och kommunikationer
Olika slags lönearbete
Offentlig tjänst och liberala
yrken
Här och flotta

1882
1895
1907
kvinnor
män
kvinnor
män
kvinnor
män
2,534,909 5,701,587 2,753,154 5,539,538 4,598,986 5,284,271
1,126,976 5,269,489 1,521,118 6,760,102 2,103,924 9,152,330
298,110 1,272,208
579,608 1,758,903
931,373 2,546,253
183,836
213,746
233,865
198,626
320,904
150,791
115,272
–

373,593
542,282

176,648
–

618,335
630,978

288,311
–

799,025
651,194

Ökningen resp. minskningen inom de olika yrkena utgjorde:

Lant- och skogsbruk
Industri och
bergsbruk
Handel och
kommunikationer
Olika slags
lönearbete
Offentlig tjänst och
liberala yrken
Här och flotta
Inalles

kvinnor
+ 218,245

1882-1895
%
män
8,60 + 162,049

%
2,80

kvinnor
+ 1,845,832

1895-1907
%
Män
67,04 – 255,267

%
4,61

+ 394,142

35,00

+ 1,490,613

28,30

+ 582,806

38,31

+ 2,392,228

35,39

+ 281,498

98,40

+ 486,695

38,30

+ 351,765

60,69

+ 787,350

44,76

+ 50,029

27,20

–

15,120

7,10

+

37,22

–

24,08

+ 61,376
–
+ 1,005,290

53,25
–
23,0

+ 154,285
+ 179,153
+ 2,133,577

33,25
39,65
15,0

+ 111,663
–
+ 2,979,105

1895
%
Män
22,1 4,405,039
0,81
582,407
77,09 9,071,097

%
31,3
4,1
64,6

87,039

–
–
–

47,835

+ 180,690
+ 20,216
+ 3,077,382

–
–
–

Bland de förvärvsidkande funnos

Självständiga ...
Biträden .........
Arbetare
(utomtjänstefolk)..

Kvinnor
1,069,007
39,418
3,745,455

1907
Kvinnor
1,052,165
159,889
6,422,229

%
–
–
–

Män
4,438,123
1,130,839

11,413,892

%
–
–
–

4,853,880=100,00 14,058,543=100,00 7,634,283=100,00 16,982,854=100,00

Av de självförsörjande kvinnorna kommo 1907 och 1895 på
Industri (hemindustri)
Handel och kommunikationer
Lantbruk

1907
477,290
246,641
328,237

1905
519,492
202,616
346,896

Proc.
– 42,202 = 8,10
+ 44,025 = 21,77
– 18,659 = 9,04

Starkast representerade voro kvinnorna i
Lantbruket
Konfektions- och tvättbranscherna
Handeln
Textilindustrin
Värdshus- och utskänkningshanteringen
Närings- o. njutningsmedelsindustrierna
Metallindustrierna
Stenindustrin
Pappersindustrin
Trävaruindustrin

1907
4,585,749
883,184
545,177
528,235
339,555
248,962
73,039
72,270
67,322
48,028

1905
2,745,840
713,021
299,829
427,961
261,450
140,333
36,210
39,555
39,222
30,346
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Yrken, inom vilka antalet kvinnor överstiger antalet män äro huvudsakligen:
Kvinnor
4,217,132
466,210
403,879
85,684
266,930
279,208
129,197

Lantbruket
Textilindustrin
Konfektionsbranschen
Tvättbranschen
Värdshus- och utskänkningshanteringen
Tjänstfolk
Sjukvård

Män
2,737,768
390,312
303,264
58,035
139,002
36,791
78,520

Dessa siffror lämna en klar bild av förhållandena i Tyskland. – Fast tillströmningen till de
skilda yrkena är oerhört mycket större än befolkningens ökning, så har kvinnoarbetets tillväxt
ytterligare överstigit denna tillströmning. Kvinnoarbetet är statt i oupphörlig tillväxt på alla
områden. Medan de förvärvsidkande männens antal förblir relativt stationärt, växer
kvinnornas både relativt och absolut. Än mer. Antalet inte självförsörjande kvinnor har sjunkit
från 70,81 % av hela den kvinnliga befolkningen år 1895 till 63,90 % år 1907. Kvinnoarbetet
har således nått en sådan utbredning, en sådan betydelse, att den löjliga ihåligheten245
i småborgarsentensen om, att kvinnan är född till att vistas i hemmet, framträder tydligt.
I England sysselsattes inom industrin:
Uttryckt i proc.

1871
1881
1891
1901

Inalles

Män

Kvinnor

11,593,466
11,187,564
12,751,995
14,328,727

8,270,186
7,783,646
8,883,254
10,156,976

3,323,280
3,403,918
4,016,230
4,171,751

Män
–

Kvinnor
–

69,59
68,09
70,09

30,41
31,91
29,91

Under 30 år steg således antalet i industrin sysselsatta män med 1,886,790 = 22,8 %, antalet
kvinnor med 848,471 = 25,5 %. Särskilt anmärkningsvärt är att år 1881, som var ett krisår,
männens antal i jämförelse med 1871 avtog med 486,540, men kvinnornas likväl steg med
80,638. Den relativa minskningen i antalet kvinnor 1901 är blott skenbar, emedan siffrorna
för lantbruket ej äro jämförliga med samma siffror från 1891, enär de flesta torparhustrur och
-döttrar nu äro upptagna bland de yrkeslösa. Dessutom ha under de sista tjugu åren de
industrier, som sysselsätta huvudsakligen manlig arbetskraft, starkt tilltagit, medan däremot
textilindustrin relativt och efter 1891 även absolut gått tillbaka:
1881

1901

Stenindustrin....
528,474
805,185
Metall- och maskinindustrierna....
812,915 1,228,504
Byggnadsindustrin
764,911 1,128,680
Textilindustrin
1,094,636 1,155,397

Ökning i proc. Däribland kvinnor

53
52
46
5

5,006
61,233
2,485
663,222

Det oaktat har kvinnoarbetet åter tilltagit på det manliga arbetets bekostnad. Endast den
proportion i vilken kvinnoarbetet ökas har sjunkit. Den utgjorde 1851-1861 12,6 %, 18711881 7,6 %, men 1891-1901 blott 1,8 %. År 1907 funnos i textilindustrin 407,360 män = 36,6
% och 679,863 kvinnor = 63,4 %.
Däremot har kvinnoarbetet inom konfektionsbranschen och handeln tilltagit mycket hastigare.
Vidare har det också visat sig att den yngre arbetskraften trängt undan den äldre. Och då
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kvinnorna under 25 år mestadels äro ogifta, de äldre däremot mest gifta resp. änkor, så
innebär detta, att de ogifta flickorna undantränga de gifta kvinnorna och änkorna.
Yrken inom vilka kvinnorna i England betydligt överstego männen i antal voro huvudsakligen
följande:
Kvinnor

Tjänstfolk
Konfektionsindustrin
Textilindustrin
Därav bomullsindustrin
” ull- och garnindustrin
” hampa- och juteindustrin
” sidenindustrin
” stickeriindustrin

Män

1,690,686
711,786
663,222
328,793
153,311
104,587
22,589
28,962

124,263
414,637
492,175
193,830
106,598
45,732
8,966
9,587

Kvinnornas lön är nästan inom alla yrken lägre än männens trots lika lång arbetstid. Inom
textilindustrin utgjorde enligt senaste undersökningen genomsnittsförtjänsten för män år 1906
28 shilling och 1 penny och för kvinnorna blott 15 shilling 5 pence.
Inom velocipedindustrin, där på sista tiden genom införing av maskiner kvinnoarbetet hastigt
utvecklat sig, erhålla kvinnorna pt vecka blott 12-18 shilling, där männen förtjänade 30-40
shilling. Samma företeelse möter oss inom pappersindustrin, bokbindare- och skomakareindustrin. Särskilt dåligt betalt är kvinnoarbetet i linnekonfektionen – 10 shilling pr vecka
anses som en ganska hög lön. I boken Women’s work and wages säga författarna:
I allmänhet förtjänar en kvinna en tredjedel eller blott hälften av en mans veckolön.

Liknande skillnad i betalning existerar mellan män och kvinnor vid posten, på lärarbanan.
Endast inom bomullsindustrin i Lancashire hade båda könen nästan lika stor lön för lika lång
arbetstid.
I Förenta staterna har kvinnoarbetet utvecklat sig på följande sätt:
Lantbruket
De liberala yrkena
Tjänstfolk
Handel och transport
Fabriker

1880

1890

1900

594,510
177,255
1,181,300
63,058
631,034

678,884
311,687
1,667,651
228,421
1,027,928

977,336
430,597
2,095,449
503,347
1,312,668

Proc.

Summa kvinnor
Summa män

2,647,157
14,774,942
17,392,099

14,7
85,3
100

Proc.

3,914,571
18,821,090
22,735,661

17,4
82,6
100

Proc.

5,319,397
23,753,836
29,073,233

18,8
81,2
100

Vi se här att antalet självförsörjande kvinnor stigit från 3,914,571 år 1890 till 5,319,397 år
1900, således betydligt snabbare är hela befolkningen, som från 1890 med 62,622,250 till
1900 med 76,303,387 ökats med blott 21 %. Lika oavlåtligt faller relativt antalet män som
undantränges av kvinnor i förvärvslivet. Så komma nu av 100 förvärvsidkande på kvinnorna
18,8 %, däremot år 1880 blott 14,7 %.
Det finnes intet enda yrke utom 9 av 312, vari kvinnor ej äro sysselsatta. Enligt folkräkningen
av 1900 finns det rent av 5 kvinnliga lotsar, 45 lokomotivförare och eldare, 185 smeder, 508
maskinister, 11 borrare, 8 kittelsmeder.
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Dessa siffror ha naturligtvis ringa sociologisk betydelse. De bevisa blott, att det finns ytterst få
yrken, från vilka kvinnorna äro absolut uteslutna vare sig i följd av deras natur eller av hänsyn till
lagstadganden.
(Statistics of women at work.)

Särskilt starkt representerade äro kvinnorna i följande yrken: tjänstflickor och uppasserskor
1,213,828, kvinnokläd-fabrikationen 338,144, lantarbeterskor 497,886, tvätterskor 332,665,
lärarinnor 327,905, farmägarinnor 307,788, textilarbeterskor 231,458, hushållerskor 147,103,
butiksflickor 146,265, syflickor 138,724, sjuksköterskor och barnmorskor 108,691, okvalificerad arbetskraft 106,916. I dessa tolv yrken räknas 3,583,333 = 74§,1 % av alla självförsörjande kvinnor. Dessutom finns det ytterligare 85,086 stenografer, 82,936 hattarbeterskor,
81,000 biträden, 72,896 bokhållerskor o. s. v., tillsammans i 19 yrken mer än 50,000 kvinnor
88,8 % av alla självförsörjande kvinnor.
En förhärskande ställning äga kvinnorna i följande yrken, där på 100 yrkesutövare kom
Linnekonfektion
Modebranschen
Skrädderi
Kragfabrikation
Virkeri
Handskomakare
Bokbinderi
Textilfabriksarbetare
Hushållning
Sjukvård
Tvätterier
Tjänstfolk
Pensionsföreståndare
Stenografer
Lärare och lärarinnor
Musiklärare och musiklärarinnor

Kvinnor

Män

99,4
98
96,8
77,6
72,8
62,6
50,5
50
94,7
89,9
86,8
81,9
83,4
76,7
73,4
56,9

0,6
2
3,2
22,4
27,2
37,4
49,5
50
5,3
10,1
13,2
18,1
16,6
23,3
26,6
43,1

Av 4,833,630 självförsörjande kvinnor i åldern 16 år och högre voro 3,143,712 ogifta,
769,477 gifta, 857,005 änkor, 63,436 frånskilda.
Den procentuella ökningen självförsörjande kvinnor – heter det i den amerikanska rapporten
(Earnings of wage-carness) – var starkast för de gifta kvinnornas vidkommande, då proportionen
1900 var en fjärdedel större än 1890. Detta senare år fanns en självförsörjande på var 22:dra
kvinna, 1900 en på var 18:de.

Mycket stort antal, relativt såväl som absolut, kommer på de frånskilda och änkorna. Av
2,721,438 änkor år 1900 voro 857,005 = 31,5 % självförsörjande, och ändå större var
proportionen bland de frånskilda. Av 114,935 dylika voro år 1900 55,3 % självförsörjande, år
1890 49 %. Så tvingas för vart år allt flera kvinnor att reda sig på egen hand.
Av 303 yrken, vari kvinnor arbeta, finns det
79 med mindre än 100 kvinnor
59
”
100-500
”
31
”
500-1,000
”
125
”
mer än 1,000
”
63
”
”
” 5,000
”
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Av 100 yrkesidkare i ålderna 16 år och högre erhålla
Män

Kvinnor

18 mindre än 7 dollars i veckan
15,4 7-9 dollars i veckan
60,6 9-20 dollars i veckan
4,8 20-25 dollars i veckan
2 mer än 25 dollars i veckan
Genomsn. veckolön 11,16 dollars

66,3
19,6
13,2
0,8
0,1

mindre än 7 dollars
7-9 dollars
9-15 dollars
15-20 dollars
20-25 dollars
6,17 dollars

Vi se att 60,6 % av alla män erhålla mer än 9 dollars, medan blott 14,1 % av arbeterskorna
erhålla denna lön. Mer än två tredjedelar av dessa (66,3) erhålla mindre än 7 dollars.
Genomsnittliga veckolönen är nästan dubbelt så stor för män som för kvinnor.
Skillnaden är lika stor inom ämbetsmannavärlden. Av 185,874 civila ämbetsmän voro
172,053 manliga = 92,6 % och 13,821 kvinnliga = 7,4 %. I Kolumbia, där
centraladministrationen har sitt säte, stiger proportionen kvinnoarbete till 29 %. Och dock är
det 47,2 % av alla kvinnor och blott 16,7 % av alla män som erhålla mindre än 720 dollars om
året.
I Frankrike utgjorde den förvärvsidkande befolkningen enligt folkräkningen 1901 19,715,075,
därav 12,910,565 män och 6,804,510 kvinnor. På enstaka yrken fördelar det sig på följande
sätt:
Män

Proc.

Lantbruk............... 5,517,617 72
Handel................. 1,132,621 65
Tjänstefolk..........
223,861 23
Liberala yrken.....
226,561 67
Industri................ 3,695,213 63,5

Kvinnor

Proc.

2,658,952
689,999
791,176
173,278
2,124,642

28
35
77
33
36,5

Den kvinnliga arbetande befolkningen utgör alltså hälften av den manligas antal. (C. Milhaud,
L’ouvrière en France.)

Liksom i alla andra länder är proportionen kvinnor minst i alla yrken som kräva stor fysisk
kraft. I gruvindustrin finnas 2,03 kvinnor på 100 män, i stenbrott 1,65, i metallurgiska
industrin 1,06. Kvinnornas proportion är störst i textilindustrin: 116 kvinnor på 100 män, i
konfektionsbranschen, i tvättinrättningarna 1,247, i linnekonfektionen 3,286.
I allmänhet är, som fru C. Millhaud konstaterar, tillströmningen av kvinnor starkast i de
industrier, där arbetstiden är särskilt lång och lönen som lägst. Hon säger:
Ett sorgligt faktum är, att medan industrier med kort arbetstid sysselsätta blott några få tusen
kvinnor, så sysselsättas i yrken med lång arbetstid hundratusenden.

Vad arbetslönen beträffar, säger den borgerligt sinnade E. Levasseur, att nästan vid alla
tillfällen kvinnornas lön blott ytterst sällan uppgår till två tredjedelar av den manliga
arbetarens lön och oftast endast till hälften därav.

2. De gifta kvinnornas fabriksarbete. Hemindustrin och hälsofarliga
industrier
De gifta arbeterskorna utgöra en mycket hög procent av alla arbeterskor. Det är ett förhållande
som är ytterst betänkligt för arbetarnas familjeliv. Och antalet självförsörjande gifta kvinnor
ökas ständigt. De tyska fabriksinspektörerna fingo år 1899 uppdrag att anställa
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undersökningar rörande de skäl som driva gifta kvinnor till att arbeta och rörande deras
arbetstid.
Enligt denna undersökning voro 229,334 kvinnor sysselsatta i fabriker. Dessutom sysselsattes
enligt de preussiska gruvmyndigheternas rapporter 1,063 kvinnor med tillfälligt gruvarbete. I
Baden hade, enligt de siffror som stodo inspektörerna till förfogande, antalet gifta arbeterskor
stigit åren 1894-99 från 10,878 = 27,05 % till 15,046 = 31,27 % av samtliga arbeterskor.
Fördelningen på de olika industrierna framgår av följande tabell:
Textilindustrin
Närings- och njutningsmedelsindustrin
Sten- och jordindustrin
Beklädnads- och rengöringsyrkena
Pappersindustrin
Metallbearbetningen
Trä- och smidesindustrin
Polygrafiska y ‘.en
Maskinindustrin
Kemiska industrin
Övriga industrier
Inalles

111,194
39,080
19,475
13,156
11,049
10,739
5,635
4,770
4,493
4,380
5,363
229,334

Näst textilindustrin framhåller man den starka procentsatsen gifta arbeterskor i närings- och
njutningsmedelsindustrin, varinom särskilt cigarr- och tobaksindustrin ger sysselsättning åt
talrika kvinnor. Så kommer pappersindustrin, särskilt lumpsorteringsanstalterna, och
tegelbruken. Därom heter det i enquêten:
Kvinnorna sysselsättas företrädesvis i ansträngande yrken (stenbrott, tegelbruk, färgerier, kemiska
fabriker, sockerfabriker o. s, v.) med tungt, ofta orent arbete, medan de yngre arbeterskorna under
21 år arbeta i porslinsfabriker, spinnerier, väverier, pappersfabriker cigarrfabriker och konfektionsbranschen. Det sämsta, av alla und vikna arbetet åta sig bara de äldre arbeterskorna och särskilt d
gifta.

Bland de många meningar, som yttrats rörande orsaken till spridningen av de gifta resp. frånskilda kvinnornas och änkornas arbete, må här några få nämnas. I Potsdamdistriktet angavs
som orsak för kvinnornas fabriksarbete ytterst ofta mannens otillräckliga förtjänst. I Bet lin
påstodo, enligt två inspektörers rapport, 53,62 % av de arbetande hustrurna att familjeförsörjarens förtjänst var otillräcklig. I samma anda yttra sig ämbetsmännen i distrikten Västpreussen, Frankfurt a. 0., Mellanfranken, Württemberg II, Nedre Elsass m. fl. Inspektören i
Magdeburg anger samma orsak för de flesta gifta arbeterskornas vidkommande. Andra
hustrur måste emellertid arbeta medan mannen ger ut för mycket för sig själv eller har lättfärdiga vanor. Äter andra hustrur arbeta av vana eller emedan de ej uppfostrats för husmoderns kall. Om man ock medger att dylika skäl föreligga i ett ringa antal fall, så är det dock
så att de allra flesta arbeta emedan de måste. Detta konstaterades också 1900 av träarbetarefackföreningen i Stuttgart, som då lät företaga en enquête i frågan. Inspektören i Nedre Elsass
konstaterar att huvudskälet för den gifta kvinnans arbete bör sökas i den moderna kulturen, i
kommunikationsmedlens utveckling och industrins genom den ohejdade konkurrensen
skapade begär efter billig arbetskraft. Den gifta kvinnan erhåller gärna arbete, emedan man
kan bättre lita på att hon utför sitt arbete stadigt och utan störingar. Fabriksinspektören i
Baden (doktor Wörishoffer) yttrar:
Framförallt är det de låga lönerna, som göra att arbetsgivarna gärna sysselsätta kvinnlig arbetskraft,
varhelst det är möjligt. Ett tillräckligt bevis härpå är att lönerna äro minst inom de industrigrenar,
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där arbeterskor i någon större utsträckning sysselsättas ... Möjligheten för kvinnor att erhålla arbete
inom dessa industrier gör det därför nödvändigt för arbetarefamiljen att gripa till kvinnoarbetet.

Inspektören i Koblenz yttrar:
Hustrurna äro i allmänhet tillförlitligare och arbeta flitigare än de unga flickorna. Yngre arbeterskor
ha genomgående motvilja mot orenliga och otrevliga arbeten, vilka fördenskull med förkärlek
lämnas åt de anspråkslösare hustrurna. Lumpsorteringsanstalterna måste sålunda till väsentlig del
sysselsätta arbetarhustrur.

Vad arbetslönerna angår så är det ett känt faktum, att kvinnligt arbete i regel betalas sämre än
manligt även på de ställen, där arbetsprestationen är lika stor. Härutinnan skiljer sig den
private arbetsgivaren varken från stat eller kommun. Kvinnor vid järnvägen eller i posten erhålla mindre betalt än män för samma arbete. Alla kommuner betala lärarinnor sämre än
lärare. Orsaken härtill är att kvinnan har mindre behov, men framförallt att hon är hjälplösare.
Hennes förtjänst utgör i ytterst talrika fall blott ett plus till mannens eller faderns, den
egentliga familjeförsörjarens, inkomster. Kvinnoarbetet har också ofta en dilettantisk,
provisorisk eller övergående karaktär. Det existerar dessutom en stor industriell reservarm av
arbeterskor, och dessa ha därför mindre motståndskraft. Den s. k. ”medelklassen” driver också
”illojal konkurrens” inom skräddar-, mode-, blomster- och pappersindustrin, och kvinnan är i
regel bunden vid boningsorten för att söka arbete. Därför är kvinnornas arbetstid alltid längst,
ifall inte lagstiftningen skyddande ingriper.
I en undersökning rörande fabriksarbetarnas löner Mannheim 1893 indelade nu avlidne doktor
Wörishoffer veckolönen i tre grupper: den lägsta omfattade en veckolön t. o. m. 15 mark,
mellangruppen löner mellan 15-24 mark och de högsta löner över 24 mark.
Resultatet ses av följande tabell. Lönen var för:
Samtliga arbetare
Manliga
Kvinnliga

Låga proc.

Mellanstora proc

Höga proc.

29,8
20,9
99,2

49,8
56,2
0,7

20,4
22,9
0,1

Arbeterskorna erhöllo till större delen sannskyldiga svältlöner. De fingo:
En veckolön under
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
över

Mark

Proc.

5
5-6
6-8
8-10
10-12
12-15
15

4,62
5,47
43,96
27,45
12,38
5,38
0,74

Enligt en av fabriksinspektörerna i Berlin anställd enquête uppgick arbeterskornas
genomsnittliga veckolön till 11,36 mark. 4,3 % erhöllo under 6 mark, 7,8 % 6-8 mark, 27,6 %
12-15 mark, 11,1 % 15-20 mark, 1,1 % 20-30 mark. De flesta lönerna ligga mellan 8-15 mark
(75,7 %). I Karlsruhe uppgår samtliga arbeterskors genomsnittliga veckoförtjänst till 10,02
mark.
Den lön, arbetarna inom husindustrin erhålla, är dock eländigast, både för män och kvinnor,
fast för de senare allra sämst. Dessutom är arbetstiden så gott som obegränsad, särskilt under
säsongen. Inom husindustrin är också ”svettningssystemet” mycket vanligt, d. v. s. arbetet
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utlämnas genom mellanhänder till arbetarna, och såsom ersättning för sina ansträngningar
göra dessa mellanhänder anspråk på en ansenlig del av den lön, som arbetsgivaren betalar.
Hur uselt kvinnoarbetet i hemindustrin betalas visa följande uppgifter om berlinska
förhållanden. Brokiga mansskjortor (parkumskjortor), som 1889 ännu betaltes med nas genom
mellanhänder till arbetarna, och såsom ersättning för sina ansträngningar göra dessa
mellanhänder anspråk på en ansenlig del av den lön, som arbetsgivaren betalar.
Hur uselt kvinnoarbetet i hemindustrin betalas visa följande uppgifter om berlinska
förhållanden. Brokiga mans skjortor (parkumskjortor), som 1889 ännu betaltes med 2-2,50
mark pr dussin, erhöll arbetsgivaren 1893 för 1,20. En sömmerska med genomsnittlig
skicklighet måste arbeta från tidigt till sent för att på dag få 6-8 skjortor färdiga.
Veckoförtjänsten utgör 4-5 mark. En förklädessömmerska förtjänar 2,50-5 mark pr vecka, en
kravattsömmerska 5-6 mark, en skicklig blussömmerska 6 mark, en mycket duktig
gossdräktssömmerska 8-9 mark, en övad jackett-sömmerska 5-6 mark. En välövad
sömmerska på fina ytter-skjortor kan under hög säsong och om hon arbetar från 5 på
morgonen till 10 på kvällen förtjäna 12 mark. Modister som kunna kopiera modell själva
förtjäna 30 mark pr månad. Duktiga garnityrister, som arbetat i många år, kunna under
säsongen tjäna 50-60 mark pr månad. Säsongen utgöres av inalles 5 månader. En
paraplymakerska tjänar på tolv timmars dagligt arbete 6-7 mark i veckan. Dylika svältlöner
tvinga arbeterskorna till prostitution, ty med de allra blygsammaste anspråk kan ingen
arbeterska i Berlin existera under 9-10 mark.
Alla dessa anförda fakta visa, att kvinnan genom den moderna utvecklingen lösslites mera och
mera från familjelivet och hemmet. Äktenskap och familj undergrävas, och upplösas, och
således är det ur synpunkten av dessa fakta alldeles orimligt att hänvisa kvinnan till hemmet
och familjen. Det kan blott den göra, som framlever sitt liv i tanklöshet och som icke ser eller
icke vill se huru förhållandena omkring honom utveckla sig.
I ett stort antal industrigrenar sysselsättas uteslutande kvinnliga arbetare, i ett ännu större antal
bilda de majoriteten av arbetsstyrkan, och i de flesta av de andra arbetsgrenarna äro
arbeterskor mer eller mindre talrikt sysselsatta; deras antal blir ständigt större och de intränga
i städse nya förvärvsgrenar.
Genom den nya tyska näringsförordningen av år 1891 fastslogs en normalarbetsdag av elva
timmar för vuxna kvinnor som arbeta i fabrik. Detta stadgande göres emellertid ofta kraftlöst
av en mängd undantag, som myndigheterna ha lätt att medgiva. Kvinnors nattarbete i fabriker
förbjöds också. Dock kunde även härutinnan förbundsrådet bevilja undantag för fabriker med
oavbruten drift eller för vissa bestämda säsongindustrier (exempelvis sockerfabriker). Först
sedan den internationella konventionen i Bern 28 september 1906 föreskrivit genomförande
av elva timmars nattvila (i fabriker), sedan socialdemokratin i åratal energiskt hävdat kravet
på förbud för nattarbete för kvinnor och nedsättningen av den dagliga arbetstiden till åtta
timmar, har slutligen efter långvarigt motstånd regeringen och de borgerliga partierna börjat
ge efter. Så bröts den del, som handlade om reglerande av kvinnoarbetet, ut ur den i den
förberedande kommittén fastkörda omfångsrika nybearbetningen av näringsförordningen.
Dessutom stadgades i lagen av 28 december 1908 en tio timmars maximalarbetstid för
kvinnor inom alla företag, där minst tio arbetare voro sysselsatta. På dagarna före sön- och
helgdag får arbetsdagen räcka högst åtta timmar. Arbeterskor få under en tid av inalles åtta
veckor före och efter sin nedkomst inte arbeta. Hon får ej uppta arbetet på nytt utan att
framvisa ett intyg på att minst sex veckor gått sedan nedkomsten. Arbeterskor få vidare ej
användas som eldare eller för transport av material vid alla slags byggen. Trots socialdemokratins energiska motstånd antogs ett förslag om att de högre förvaltningsmyndigheterna
skulle ha rätt att medge övertidsarbete för femtio dagar.
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Särskilt beaktande förtjänar § 137 a, som utgör första ingreppet i exploateringen inom
hemindustrin. Denna paragraf lyder:
Det är förbjudet för arbetsgivaren eller annan person att lämna arbeterskor och minderåriga arbete
att utföras utom företaget på sådana dagar som de varit sysselsatta inom företaget hela den lagenligt
tillåtna tiden.

Oaktat sina brister betyder den nya lagen alltid ett framsteg mot nu rådande förhållanden.
Det alltmer utbredda kvinnoarbetet faller emellertid ej blott inom de arbetsgrenar, för vilka
kvinnan på grund av sin fysiska svaghet lämpar sig, utan inom alla branscher, varest
exploatörerna kunna draga högre profit ur hennes användning. Dit höra såväl de mest
ansträngande och oangenäma samt hälsofarliga yrkena, och sålunda reduceras till sitt rätta
värde den fantastiska uppfattning, som i kvinnan ser blott det späda, finsträngade väsen, som
vilket skalder och romanförfattare ofta skildra det för att kittla männens nerver.
Fakta äro halsstarriga ting, och endast med fakta hava vi att göra, ty dessa skydda oss för
falska slutledningar och sentimentalt prat. Men dessa fakta lära oss, att kvinnor sysselsättas bl.
a. i textilindustrin, i den kemiska industrin, i metallbearbetningsindustrin, i pappersindustrin, i
maskinindustrin, i träindustrin, i närings- och njutningsmedelsindustrin, i gruvindustrin över
jord (i Belgien även under jord, så snart arbeterskorna överstigit 21 år). Vidare inom det
vidsträckta området för trädgårds-, åkerbruks- och boskapsskötsel samt därmed sammanhängande industrier, och slutligen inom de olika förvärvsgrenar, i vilka kvinnan sedan lång tid
tillbaka, på visst sätt såsom privilegierad, varit uteslutande sysselsatt; vid tillverkning av
linnevaror och fruntimmerskläder, i de olika grenarna av modeindustrin, såsom bodbiträden,
kontorister, lärarinnor, skriftställarinnor, konstnärinnor o. s. v. Tiotusenden av den lägre
medelklassens kvinnor äro anställda som butikslavinnor eller syssel satta på salutorgen, och
undandragas därigenom varje husli verksamhet och i synnerhet barnuppfostran. Vidare finn
yngre och i synnerhet vackra flickor allt större användning till största skada för hela deras
väsen, i offentliga lokaler a alla slag, såsom uppasserskor, sångerskor, dansöser o. s. v., till
lockelse för de njutningslystna männen – ett arbetsfält där de mest avskyvärda missförhållanden råda och där den vita slavhandeln firar de vildaste orgier.
Bland de nämnda sysselsättningarna finnas många, som äro högst farliga. Så t. ex. är faran för
de svavelhaltiga och alkaliska gasernas verkningar mycket stor inom halmhatt fabrikerna och
vid halmhattsblekerier; likaså faran för in andning av kl orångor vid blekning av bomullstyger; far för förgiftning förekommer vid tillverkning av kulört pap per, kulörta oblater och
konstgjorda blommor, vid fram ställningen av metakromotyper, gifter och kemikalier, vid
målning av tennsoldater och andra tennleksaker. Speglars beläggning med kvicksilver är rent
av dödande för havande kvinnors livsfrukt.
Av levandefödda barn i Preussen dö i medeltal 22 procent i det första levnadsåret; men, enligt
d:r Hirt, dö i samma ålder 65 % av barn till arbeterskor som belägga speglar, 55 % av barn till
glassliperskor, 40 % av barn till blyarbeterskor. År 1890 blevo av 78 barnsängskvinnor inom
stilgjuterierna i Wiesbaden blott 37 normalt förlossade. Enligt doktor Hirt äro under andra
hälften av havandeskapet särskilt farliga fabrikationen av brokigt papper och konstgjorda
blommor, brysselspetsarnas stänkning med blyvitt, framställningen av avdragsbilder, spegelbeläggning, kautschukindustrin och alla fabriksindustrier i vilka arbeterskorna utsättas för att
inandas skadliga gaser – koloxid-, kolsyra och svavelvattengas. Högst farliga äro även fosfortändsticksfabrikationen och sysselsättning med shoddy. Enligt överinspektörens i Baden
meddelande för 1893 steg det årliga genomsnittet missfall bland självförsörjande kvinnor från
1,039 år 1882-1886 till 1,244 år 1887-1891. Antalet barnsbördar med operativt ingrepp
uppgick år 1882-1886 till 1,118, 1887-1891 till 1,385. Än fler betänkliga fakta skulle bli
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kända, om dylika undersökningar ägde rum överallt i Tyskland. Men vanligen inskränka sig
fabriksinspektörerna i sina berättelser till den anmärkningen:
Några särskilda faror för kvinnors sysselsättande i fabriken hava ej iakttagits.

Huru skulle de också vid sitt hastiga besök och utan att hava rådfrågat läkares mening, hava
observerat dessa faror? Att dessutom fara för liv och lemmar uppstår, synnerligast inom
textilindustrin, vid tändstickstillverkningen och under arbetet med lantbruksmaskiner, är
bekant. Därjämte höra många av ovan omnämnda arbeten till de svåraste och mest ansträngande, till och med för män, det finna vi vid en hastig blick på den ändock mycket
ofullständiga listan. Man säger alltid, att den eller den sysselsättningen passar icke för en
kvinna; men vad hjälper det, då man icke kan anvisa henne en annan, mera lämplig
verksamhet?
Som industrier eller delar av industrier, vari unga flickor på grund av hälsofara alls inte borde
sysselsättas – och särskilt på grund av deras skadlighet för kvinnans sexuella funktion –
betecknar d:r Hirt följande: framställning av bronsfärger, sammetspapper och smärgelpapper,
blåsning (hattmakeri), glasslipning, bronsens bortrensning från stenarna (litografi),
linhäckling, tagelrensning, parkumrepning, förtenning av bleck, arbete vid linkvarnen och
shoddymaskinen.
I följande yrken borde unga flickor få ta arbete först sedan nödvändiga skyddsåtgärder
(ventilation o. s. v.) vidtagits och prövats: vid framställning av papperstapeter, porslin,
blyerts, blyskrot, flyktiga oljor, alun, blodlutsalt,
brom, kinin, soda, paraffin och ultramarin, (giftiga) brokiga papper, (gifthaltiga) oblater,
metakromotypier, fosfortändstickor (få numera varken tillverkas eller saluhållas i Tyskland),
schweinfurther grün och konstgjorda blommor. Vidare vid skärning och sortering av lumpor,
sortering och målning av tobaksblad, bomullsrensning, ull- och siden-haspling, rensning av
sängdun, sortering av penseltagel, tvättning (svavling) av stråhattar, vulkanisering och lösning
av kautschuck, färgning och tryckning av tyger, malning av tennsoldater, packning av snus,
strykning av trådväv, spegelbeläggning samt slipning av synålar och stålfjädrar.
Det är i sanning ej någon vacker syn, att se kvinnor, t. o. m. i havande tillstånd, vid
järnvägsbyggnader draga de lastade skottkärrorna i kapp med männen; eller att se dem som
hantlangare vid husbyggnader, beredande kalk och cement eller bärande tunga stenbördor,
eller vid kol- och järnmalmsvaskning. Därvid förlorar kvinnan sin kvinnlighet, vilken trampas
under fötterna, liksom omvänt våra män i många olika sysselsättningar förlora sin manlighet.
Det är följderna av det sociala utsugningssystemet och det sociala kriget. Våra fördärvade
samhällsförhållanden vända upp och ned på allting.
Det är begripligt, att de män, som därvid äro intresserade, se föga vänligt på den utsträckning
som det kvinnliga arbetet intager och ytterligare hotar att intaga på alla verksamhetsområden.
Otvivelaktigt går vid denna utsträckning av kvinnoarbetet arbetarens familjeliv allt mer och
mer under, och den naturliga följden är att äktenskapet och familjen upplösas samt att
osedlighet, sedeslöshet, degeneration, sjukdomar av alla slag och dödligheten bland barn
tilltaga i förfärlig grad. Enligt befolkningsstatistiken i tyska riket har barnadödligheten stigit i
betydande grad i de städer, som under de senaste årtiondena utvecklats till verkliga
fabriksstäder. Dessutom stiger den också i lantkommunerna, där genom mjölkfördyring och
mjölkförsäljning barnens kost försämras. Högst står dibarnsdödligheten i Övre Pfalz,
Överbajern och Nederbajern, i några kretsar av distrikten Liegnitz och Breslau samt i
Chemnitz med omgivningar. Sålunda dogo 1907 av 100 levande födda barn under första
levnadsåret i Stadtamhof (Övre Pfalz) 40,14, i Parsberg (Övre Pfalz) 40,06, i Friedberg (Övre
Bajern) 39,28, i Kelheim (Nedre Bajern) 37,71, i München 37,63, i i Glauchau (Saxen) 33,48,
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i Waldenburg (Schlesien) 32,49, i Chemnitz 32,49, i Reichenbach (Schlesien) 32,18, i
Annaberg 31,41 o. s. v. Ändå sämre stod det till i de flesta små fabrikssamhällen, av vilka
många hade att uppvisa en dödlighetssiffra från 40-50 70. Trots allt detta är denna sociala
utveckling, som medför så sorgliga resultat, ett framsteg, alldeles på samma sätt som
näringsfriheten, flyttningsfriheten och äktenskapsfriheten o. s. v. äro framsteg, vilka gynna
den stor-kapitalistiska utvecklingen, men varigenom vår medelklass tillfogas dödsstöten.
Arbetarna äro ej sinnade att hjälpa det mindre hantverket, då detta vill försöka inskränka
närings- och flyttningsfriheten samt återställa de gamla skråskrankorna för att genom
konstlade medel hålla dvärghantverket vid liv. Men lika litet kan man återinföra det gamla
tillståndet beträffande kvinnoarbetet, något som icke utesluter möjligheten av att stränga
fabrikslagar hindra överdrifter vid kvinnoarbetets utsugning och att skolpliktiga barns
användande vid industriarbete förbjudes. Häri överensstämma arbetarens intressen med
statens och med de allmänt mänskliga kulturintressena. Är staten t. ex. nödsakad – såsom
fallet varit flera gånger under de sista årtiondena, senast år 1893, då det gällde en förnyad stor
utvidgning av armen – att nedsätta minimimåttet för militärer, emedan de kasserades antal
städse blir större i följd av vårt ekonomiska systems degenererande verkningar, så äro alla
intresserade av skyddande föreskrifter däremot. Målet måste vara, att undanrödja de olyckor,
som maskinväsendet, de förbättrade arbetsverktygen och den moderna arbetsmetoden
framkalla, och att i stället låta de ofantliga fördelar, som de hava skänkt mänskligheten och
som de kunna frambringa i ännu högre grad, i och genom en motsvarande organisation av det
mänskliga arbetet, komma alla samhällsmedlemmar till godo.
Det är ett vanvett och ett skriande missförhållande, att kulturens framsteg och tillkämpade
fördelar, som äro produkten av hela den mänskliga utvecklingen, endast komma dem till
godo, som på grund av sin materiella makt kunna tillägna sig den, och att däremot tusentals
flitiga arbetare och arbeterskor samt hantverkare m. fl. intagas av farhågor och bekymmer, då
de erfara, att människoanden åter gjort en uppfinning, som lämnar mångfaldigt mer arbete än
handkraften, varigenom de hava utsikt att bliva kastade på gatan såsom onyttiga och
överflödiga. * Därigenom blir det, som av alla måste hälsas med glädje, ett föremål för de
fientligaste känslor, vilka under gångna årtionden mer än en gång varit orsak till, att fabriker
stormats och maskiner förstörts. Liknande fientliga känslor råda ofta ännu i dag mellan man
och kvinna såsom arbetare. Detta är likaså onaturligt. Man måste alltså söka genomföra ett
samhällstillstånd, i vilket allas likaberättigande utan åtskillnad till kön erkännes.
Detta är genomförbart, så snart samtliga arbetsmedel bliva samhällets egendom; då det
samfällda arbetet genom användandet av alla tekniska och vetenskapliga fördelar och
hjälpmedel i arbetsprocessen uppnår det högsta resultat, och då alla arbetsdugliga hava samma
plikt, att utföra ett bestämt mått av arbete, som är nödvändigt för att uppfylla de samhälleliga
behoven, i gengäld varför samhället åter erbjuder åt en och var medlem att utveckla sina anlag
och bliva i tillfälle att så rikt som möjligt få njuta av livet.
Kvinnan skall, liksom marinen, bliva en nyttig och likaberättigad medlem av samhället; hon
skall, liksom mannen, kunna till fullo utveckla sina fysiska och andliga anlag, och, i det hon
*

Fabriksinspektören A. Redgrave höll i slutet av december 1871 ett föredrag i Bradford, i vilket han bl. a. sade:
”Vad som sedan någon tid tillbaka frapperat mig, var yllefabrikernas förändrade utseende. Förr voro de fyllda
med kvinnor och barn, nu synas maskinerna förrätta allt arbete. På min förfrågan gav en fabrikant följande
upplysningar: Under det gamla systemet sysselsatte jag 63 personer; efter införandet av förbättrade maskiner
minskade jag arbetskrafterna till 33, och nyligen var jag i stånd, tack vare nya stora förändringar, att minska dem
från 33 till 13.” Således hade inom några få år skett en minskning i arbetarnas antal med nära 80 %, trots att
tillverkningen var minst lika stor som förut. – Talrika intressanta meddelanden i samma riktning återfinnas i
”Das Kapital” av Karl Marx.
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uppfyller sina plikter, också kunna fordra sina rät, tigheter. Såsom fri och mannens jämlike är
hon skyddad mot alla ovärdiga anspråk.
Samhällets nuvarande utveckling leder allt mera och, mera till ett sådant tillstånd, och det är
just de stora och svåra missförhållandena i vår utveckling, som tvinga fram ett nytt tillstånd.

Fjortonde kapitlet. Kvinnans bildningskamp.
1. Revolutionen i hemlivet
Ehuru den skildrade utvecklingen av kvinnans ställning är så påtaglig, att var och en, som har
ögonen öppna, måste se den, hör man dock ännu dagligen pratet om kvinnans ”naturliga
kallelse”, som hänvisar henne till hemmet och familjen. Detta tal höres starkast, varest
kvinnan gör försök att intränga i de högre verkningskretsarna, t. ex. i de högre lärdoms- och
förvaltningsgrenarna, i läkarens, juristens och naturvetenskapsmännens kall. De löjligaste
invändningar letas fram och försvaras under sken av lärdom. De män, som gälla för att vara
lärda, åberopa sig härvidlag, liksom ofta annars, på vetenskapen för att försvara det mest
absurda och galna. Deras huvudtrumf är, att kvinnan i andlig begåvning är mannen
underlägsen, och att hon ej kan på det andliga området åstadkomma något anmärkningsvärt.
Dessa invändningar överensstämma så fullständigt med de flesta mäns fördomar om kvinnans
kallelse och anlag, att den, som framkommer med dem, kan räkna på deras bifall.
Nya idéer skola, så länge den allmänna bildningen och insikten stå så lågt som i våra dagar,
ständigt röna hårt motstånd, särskilt då det ligger i de härskande klassernas intresse att
inskränka insikten och bildningen, såvitt möjligt är, endast till själv. Fördenskull vinna nya
idéer i början blott ett ringa fåtal för sig, och vanligen hånas de, smädas och även förföljas.
Men om de nya idéerna äro goda och förnuftiga samt framgått såsom nödvändiga
konsekvenser ur de bestående förhållandena, så skola de vinna utbredning; minoriteten blir till
sist majoritet. Sålunda har det gått alla nya idéer under historiens lopp, och idén att genomföra
kvinnans verkliga och fullständiga emancipation, skall hava samma framgång.
Voro icke också kristendomens bekännare en gång endast en liten minoritet? Hade ej
reformatorerna och det moderna borgaredömet sina övermäktiga motståndare? Och det oaktat
hava de segrat. Eller blev t. ex. socialdemokratin i Tyskland utrotad därigenom att man genom
en tolv års undantagslag sökte förkväva den? Tvärtom, aldrig var dess seger vissare, än då
man trodde sig hava krossat densamma.
Åberopandet av kvinnans naturliga kallelse, enligt vilken hon skall vara hushållerska och
barnjungfru, är lika sinnrikt som åberopandet av, att det evigt måste finnas kungar, emedan
historien förtäljer att det ständigt funnits sådana. Vi veta icke, varest den första kungen
uppstod, lika litet som vi veta, varest den första kapitalisten visade sig; men vi veta och se, att
konungadömet har -väsentligen förändrat sig under seklernas lopp, och att utvecklingens
tendens går ut på att mer och mer förminska dess makt, till dess det kommer en tid, och den är
icke avlägsen, då det är överflödigt. Och liksom konungadömet är också varje stats- och
samhällsinrättning underkastad ständiga förvandlingar och förändringar samt till sist
undergång. Vi hava i den historiska framställningen i första kapitlet sett, att äktenskapets
nuvarande form samt kvinnans ställning ingalunda ”evigt” varit sådan som i våra dagar, att
båda tvärtom äro produkter av en historisk utveckling, som ännu icke på långa vägar nått sin
avslutning. Kunde Demosthenes för omkring 2,350 är sedan framställa det såsom kvinnans
enda bestämmelse ”att föda legitima barn och vara en trogen vakterska i hemmet”, så är dock
denna ståndpunkt numera övervunnen. Vem vågar väl i våra dagar försvara sådant såsom
”natur- ligt” utan att utsätta sig för förebråelsen, att han ringaktar kvinnan? Visserligen finns
det ännu i dag trånga hjärnor, som i tysthet dela de gamla atenarnas uppfattning, men ingen
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törs offentligt uttala vad en av Greklands mest betydande män vågade fritt och öppet förklara
som en självskriven sak. Däri ligger det stora framsteget.
Har den moderna utvecklingen emellertid undergrävt miljoner äktenskap, så har den också å
andra sidan haft ett gynnsamt inflytande på äktenskapet. För få årtionden sedan ansågs det i
varje borgar- och bondehem icke blott som en självklar sak, att hustrun sydde, stickade och
tvättade, ehuru även detta till större delen har kommit ur modet i våra dagar, utan hon bakade
även, spann, vävde, blekte, brygde öl, kokade såpa och stöpte ljus. Att låta sy ett klädesplagg
utom hemmet betraktades som ett omåttligt slöseri. Vattenledning, gasbelysning, gas- eller
fotogénkök – för att icke tala om elektriciteten – jämte så otaligt många andra nu i hemmen
och köken befintliga bekvämligheter voro fullständigt okända. Förvisso finnas ännu i dag
många föråldrade förhållanden, men dock endast undantagsvis. Flertalet hustrur avhålla sig
från många sysselsättningar, som förut ansetts såsom självklara, emedan dessa ombesörjas
genom industrin bättre, billigare och mera praktiskt än husmodern förmår. På så sätt har under
loppet av få årtionden inom vårt familjeliv en stor revolution ägt rum, som vi ägna allt för
liten uppmärksamhet, emedan vi anse den för alldeles naturlig. Förändringar, som människan
så att säga ser växa upp mitt för sina ögon, lägger hon icke märke till, såvida de ej alltför
plötsligt träda henne till mötes, och störa den ordning, hon är van vid; men nya meningar, som
hota rycka henne ur den gamla vanliga slentrianen, reser hon sig upp emot.
Denna revolution, som ägt rum i vårt husliga liv och allt fortfarande går framåt, har även i ett
annat avseende väsentligen förändrat kvinnans ställning inom familjen. Kvinnan har blivit
friare och mera oberoende. Våra far- och mormödrar, voro de också ärbara mästarehustrur,
vågade icke tänka och tänkte ej heller på att utesluta arbetarna och lärgossarna från familjen
och dess måltider, eller på att en vardag besöka någon teaterkonsert, eller förlustelselokal.
Och vilken av dessa goda, gamla kvinnor vågade tänka på att bekymra sig om allmänna
angelägenhete, såsom ju många kvinnor nu för tiden göra? Man bildar föreningar för de mest
olikartade syften, håller och grundar tidningar, sammankallar kongresser. Såsom arbeterskor
samlas de i fackföreningar, infinna sig på arbetarnas möten och sammanträden, och han redan
en gång här och där ägt – vi tänka nu på Tyskland – rätt att välja medlemmar till arbetarnas
skiljedomstolar, en rätt som riksdagsmajoriteten åter frånkände dem i nådens år 1890.
Vilken kälkborgare skulle vilja hava de nämnda förhållandena ogjorda, ehuru det icke kan
bestridas, att jämte de ljusa sidorna också finnas skuggsidor, som sammanhänga med våra
jäsande och förskämda samhällsförhållanden – men de ljusa sidorna äro förhärskande.
Kvinnorna själva, huru konservativa de hittills på det hela taget varit, hava alldeles icke någon
lust mera att återvända till förflutna tiders gamla, trånga, patriarkaliska förhållanden.
I Förenta Staterna står samhället visserligen även på storborgerlig grund, men där har man
varken att kämpa med gamla europeiska fördomar eller föråldrade inrättningar, och man är
följaktligen vida mera benägen att antaga nya idéer och inrättningar, om de lova några
fördelar. Där betraktar man sedan lång tid tillbaka kvinnans ställning helt annorlunda än hos
oss. Där har man t. ex. i välbärgade familjer redan för länge sedan kommit på den tanken, att
det ej endast är besvärligt och omständligt, ja, icke ens fördelaktigt för kassan, om hustrun
ännu själv bakar sitt bröd och brygger sitt öl, utan man anser det t. o. m. för överflödigt, att
hon kokar i sitt eget kö. De enskilda köken hava ersatts med matlagningsföreningarnas
centralkök, som äro inrättade med alla möjliga maskiner och ändamålsenliga hjälpmedel; de
kvinnliga medlemmarna i dessa föreningar tura om med tjänstgöringen och därigenom blir
maten billigare och mera välsmakande, erbjuder större omväxling och dess tillagande kräver
betydligt mindre besvär. Våra officerare, vilka minsann icke äro socialister och kommunister,
göra på samma sätt; de bilda i sina klubbar en hushållsförening, välja en föreståndare, som
ombesörjer inköpen av livsmedlen i stort, matsedeln uppgöres i samråd och maten lagas i
kasernens ångkök. De leva mycket billigare än på hotellen och få, minst lika god mat. Som
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bekant bo även tusentals av de rikaste familjerna hela år eller vissa tider på året i pensioner
och på hotell utan att sakna det enskilda köket; tvärtom känna de det som ett stort behag att
vara fria därifrån. Den ovilja, särskilt burgna och rika fruar visa emot alla slags köksbestyr,
talar just icke för att denna sysselsättning hör till kvinnans ”naturliga kallelse”; ja, det
förhållandet att furstliga och förnäma familjer liksom större hotell använda sig av kockar
såsom föreståndare för matlagningen, kunde snarare tala för att matlagning är en manlig
syssla. Detta torde de personer vara vänliga att beakta, som icke kunna tänka sig kvinnan utan
grytsleven i handen.
Ingenting ligger väl närmare än att jämte ångköken i allmänt bruk införa ångtvätt- och
torkinrättningar – sådana som rika familjer samt hotell i alla större städer redan äga och som
förträffligt bestått provet – vidare att jämte ångköket införa värmeledning samt
vattenledningar med både kallt och varmt vatten, därmed vore en mängd besvärliga och
tidsödande arbeten undanröjda. Större hotell, många privathus, sjukhus, skolor, kasärner,
offentliga byggnader av alla slag hava sådana bekvämligheter – elektriskt ljus, badrum m. m.
Det är blott skada, att endast offentliga anstalter och de förmögna äro i tillfälle att få draga
nytta av dessa fördelar, vilka, möjliggjorda för alla skulle spara mycken tid och möda,
mycken arbetskraft och material samt ofantligt höja allas levnadsställning och välbefinnande.
Sommaren 1890 innehöllo tidningarna en beskrivning av de framsteg i fråga om centralvärme
och ventilation, som voro i gång i Förenta staterna:
De på senare tiden huvudsakligen i Nordamerika anställda för söken att uppvärma hela kvarter eller
stadsdelar frän en enda punkt , ha haft ganska stor framgång och ha utförts så sorgfälligt och
ändamålsenligt i konstruktivt hänseende, att man med hänsyn till de gynnsamma erfarenheterna
och de vinkande finansiella fördelarna kan vänta sig deras ytterligare spridning. På den allra sista
tiden bar man gått längre och sökt inom ej alltför vitt utbredda stadsdelar åstadkomma både
centraluppvärmning och ventilation med f risk luft vare sig i uppvärmt eller i avkylt tillstånd.

Det som då planerades, har nu på många håll genomförts, och det i förbättrad form.
De trångbröstade och inskränkta kälkborgarna rycka gärna på axlarna åt alla sådana planer,
och det trots att även vi tyskar stå mitt uppe i samma tekniska revolution, vilken gör privatkök
och flera hittills inom hushållet förekommande sysslor alldeles överflödiga, på samma sätt
som det har gått småhantverket till följd av maskinernas fullkomnande och den moderna
tekniken. I början av det nittonde århundradet förklarade t. o. m. en Napoleon iden, att driva
ett skepp med ånga, för en vansinnig persons idé; och idén att bygga järnvägar förklarades av
otaliga, som ansågos vara kloka, för en dårskap: ingen människa skulle kunna utstå att fara på
sådant sätt, hastigheten skulle betaga passagerarna andedräkten; ja, på liknande vis mottagas
än i dag en massa nya idéer. Om man för hundra år sedan föreslagit våra husmödrar att i
stället för att bära vatten låta inrätta en vattenledning skulle man hava blivit beskylld för att
hava velat förleda hustrur och tjänare till lättja.
Den stora tekniska revolutionen är emellertid på alla områden i frammarsch, intet kan hålla
den tillbaka, och det borgerliga samhället har den historiska uppgiften att, liksom det har
kallat revolutionen till liv, också driva den hän emot dess höjdpunkt, samt att på alla områden
bringa i dagen grodden till omgestaltning, som ett på en ny grundval vilande samhälle blott
har att utveckla i stora och allmänna drag samt göra till allas gemensamma egendom.
Vårt samhällslivs utveckling går således icke ut på att återförvisa kvinnan till den husliga
härden, såsom våra huslighetsfanatiker vilja, och varefter de sucka liksom judarna i öknen
efter Egyptens förlorade köttgrytor, utan denna utveckling fordrar kvinnans utträdande ur den
trånga husliga kretsen och hennes fulla deltagande i det offentliga livet – till offentligheten
räknas då icke endast männen – samt i mänsklighetens kulturuppgifter. Laveleye har rätt då
han skriver:
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I samma mån som det, vi pläga beteckna som civilisation, tilltager, försvagas pietetskänslan och
familjebandet samt utöva mindre inflytande på människans handlingar. Detta faktum är så allmänt,
att man däri kan se en social utvecklingslag.

Det är icke blott hustruns ställning, som har blivit en annan, utan även den ställning till
familjen, som intages av sonen och dottern, vilka nått en självständighet, som förut var okänd;
särskilt har detta varit fallet i Förenta staterna, varest uppfostran till den enskildes
självständighet och oberoende äger rum i vida högre grad än hos oss. De skuggsidor, som
även denna utvecklingsform i våra dagar äger, äro ej nödvändigtvis förbundna med den, de
ligga i vår tids sociala förhållanden. Borgarsamhället framkallar ingen glädjande ny företeelse
som inte äger också sin mörka sida. Det är i alla sina framsteg, som redan Fourier skarpsinnigt
framhöll, dubbelsidigt och tveggehanda.
Liksom Laveleye anser också d:r Schäffle den förändrade karaktären av vår tids familjeliv
såsom resultat av samhällsutvecklingen. Han säger:
Genom hela historien visar sig tendensen att återföra familjen till dess specifika funktioner.
Familjen avstår från den ena provisoriska funktionen efter den andra, den träder, såvida den endast
nödfallsvis ställt sig i de sociala funktionernas lucka, tillbaka för de självständiga anstalterna för
rätt, ordning, makt, gudstjänst, undervisning, teknik o. s. v., så snart dessa anstalter utveckla sig.

2. Kvinnans själsförmögenheter
Kvinnorna framtränga än vidare, om också närmast endast som en minoritet, och om också
blott en del med fullt klara syften. De vilja ej endast mäta sina krafter med mannens på
näringarnas och industrins område, de vilja icke blott intaga en friare, oavhängigare ställning
inom familjen, utan de vilja även använda sina andliga förmögenheter till högre livsändamål
och i det offentliga livet. Det invändes gärna och ofta, att kvinnan ej är lämplig därtill,
emedan hennes naturliga anlag ej ligga åt det hållet. Frågan angående kvinnans kallelse till de
högre verksamhetsområdena rör i det nutida samhället blott ett fåtal bland kvinnorna, men den
är dock av principiell betydelse. De flesta män tro på fullt allvar, att kvinnan måste ständigt
bliva mannen underordnad i andligt avseende, och att hon icke äger någon som helst rätt till
likställdhet; dessa män äro fördenskull alla dessa strävandens mest avgjorda motståndare.
De män, som alls icke hava något att invända emot, att kvinnan finner anställning i
näringsgrenar, av vilka många äro ytterst ansträngande, ofta farliga, och i vilka hennes
kvinnlighet löper den största fara samt i vilka hon på det påtagligaste måste åsidosätta sina
modersplikter –vilja utesluta henne från sysselsättningar, i vilka dessa hinder och faror äro
betydligt mindre och som vida bättre passa hennes kroppskrafter.
Särskilt har den i Tyskland ständigt livligare agitationen för att kvinnorna skola äga rätt att
studera vid universiteten, framkallat ett starkt motstånd, som vänder sig framför allt emot att
hon skall tillåtas ägna sig åt medicinska studier. Så Pochhammer, Fehling, S. Binder, Hegar
m. fl.
Bärenbach trodde sig isynnerhet kunna tillbakavisa kvinnans lämplighet för vetenskaperna
genom påståendet att det hittills bland kvinnorna ej uppstått något snille, samt att kvinnorna
tydligen ej äro mäktiga det filosofiska studiet. Har världen nog av manliga filosofer, så kan
den utan skada undvara de kvinnliga. Och den invändningen, att kvinnorna ännu ej skulle
hava frambragt något snille, håller icke streck och bevisar ingenting. Snillen falla icke från
himlen, de måste hava tillfälle att utbilda och utveckla sig, och detta hava kvinnorna hittills
saknat; man har under årtusenden undertryckt dem och förnekat eller försvårat för dem
tillfälle och möjlighet att utbilda sina andliga krafter. Att säga, att kvinnan ej har några anlag
för snille, emedan man tror sig kunna frånkänna det ganska stora antalet betydande kvinnor
snille, är lika skevt som att påstå, att det omöjligen kunnat finnas flera snillen bland männen
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än de som man betraktar som sådana. Men varje småskollärare vet, huru ofantligt många
anlag bland hans lärjungar aldrig komma till utveckling, emedan möjlighet till deras
utveckling saknas. Ja, envar av oss har lärt känna människor, vilka, om de under lyckligare
förhållanden hade fått utveckla sina anlag, skulle hava blivit snillrika personer, prydnader för
samhället. Antalet talanger och snillen bland männen är vida större än vad som hittills kunnat
uppgivas. Och på samma sätt förhåller det sig med anlagen hos det kvinnliga könet, som
sedan årtusenden blivit vida mera förtryckt än det manliga, ännu mera förkrympt och hämmat.
Vi hava ingen måttstock, efter vilken vi kunna bedöma, vilken fullhet av andliga krafter och
anlag skulle kunna utvecklas hos män och kvinnor, i fall dessa fingo utbilda sig under
naturliga förhållanden.
Nu för tiden tilgår det på samma sätt inom mänskligheten som inom växtvärlden. Miljoner
dyrbara frökorn komma ej till utveckling, därför att den jord, i vilken de falla, är olämplig
eller redan beväxt, så att den unga brodden berövas luft, ljus och näring. Samma lagar, som
äro gällande i naturen, gälla även för människolivet. Om en trädgårdsmästare eller
jordbrukare ville påstå om en växt, att densamma ej läte fullkomligt utveckla sig, fastän han
icke gjort något försök i den vägen, så skulle han av sina mer upplysta grannar förklaras vara
en enfaldig stackare. Och detsamma skulle ske, om han avsloge att korsa en hona bland sina
husdjur med en hanne av bättre ras för att få ett fullkomligare djur.
Det finnes väl knappast en enda bonde, som är så okunnig, att han icke inser fördelarna av att
på ett förnuftigt sätt behandla sina plantor och sina kreatur – en annan fråga är, om hans
tillgångar tillåta honom att genomföra den bästa metoden –; endast i människovärlden vill t. o.
m. lärt folk icke låta gälla, vad som i hela den övriga världen av dem anses som
oomkullkastliga lagar. Och dock kan var och en, utan att vara naturforskare, göra sina lärorika
iakttagelser i det dagliga livet. Varav kommer det, att lantbefolkningens barn äro olika
stadsbornas? Varav kommer det, att barn ur de bättre bemedlade klasserna i allmänhet skilja
sig från de fattigas barn såväl i ansikts- och kroppsbildning som i vissa andliga egenskaper?
Det kommer av olikheten i levnads- och uppfostringsvillkoren.
Den ensidighet, som ligger i utbildningen till ett bestämt kall, påtrycker människan en särskild
karaktär. I de flesta fall igenkännes lätt en präst eller en skollärare på sin hållning och sitt
ansiktsuttryck; likaså en militär, även om han är civilklädd. En skomakare kan lätt skiljas från
en skräddare, en snickare från en smed. Tvenne tvillingbröder, som i ungdomen voro mycket
lika varandra, skola vid äldre år visa betydande olikheter, om deras yrken äro mycket
skiljaktiga: om den ena har ett hårt arbete, t. ex. är smed, och den andra studerar filosofi.
Ärftligheten å ena sidan, anpassning å den andra spela en avgörande roll såväl i den
mänskliga utvecklingen som inom djurriket, och särskilt människan är den böjligaste och
mest bildbara av alla varelser. Ofta äro några få år under ett annat levnadssätt och en annan
sysselsättning tillräckliga för att av en män.. niska skapa en helt annan. Förändringar till det
yttre framträda aldrig mera påfallande, än då en människa för, flyttas från fattiga och små
förhållanden till en väsentligt bättre ställning. Men hennes förra själsodling förnekar sig
aldrig; och det beror därpå, att de flesta människor över en viss ålder ej känna något behov av
att vidare utveckla sig och ofta anse en sådan utbildning onödig. En uppkomling lider sällan
av detta fel. I vår tid, som ser på penningen och Materiella medel, bugar man sig långt hellre
för mannen med den stora penningpungen än för mannen med kunskaper och stora
själsgåvor, i synnerhet om denne senare har olyckan att vara fattig och sakna rang.
Tillbedjandet av den gyllene kalven har aldrig varit så allmänt som i våra dagar. Men vi leva
också ”i den bästa av alla världar”.
Det mest slående exemplet på, vad i grunden olika livsvillkor och uppfostran kunna göra av
en människa, se vi i vår industri. Där bilda arbetarna och arbetsgivarna i yttre måtto en sådan
motsats, att man skulle kunna tro, att de tillhörde två olika människoraser. På ett nästan
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förfärande sätt föll denna motsats mig i ögonen vid ett valmöte, som hölls på vintern 1877 i en
industristad i Erzgebirge. Mötet, på vilket det skulle förekomma en dispyt med en liberal
professor, var så anordnat, att bägge partierna voro lika starkt representerade. Den främre
delen av salen upptogs av motståndare, nästan utan undantag friska, kraftiga, ofta resliga
gestalter; i bortersta delen av salen samt på läktarn stodo arbetarna och småborgarna, till nio
tiondelar vävare, mestadels småväxta, svagbröstade, bleka gestalter, på vilkas ansikten
bekymmer och nöd tryckt sin stämpel. Det ena partiet representerade den borgerliga världens
mätta dygd och vederhäftiga moral, det andra arbetsbina och lastdragarna, vilkas arbete givit
herrarna deras välmående utseende. Om man en generation igenom ställde dessa klasser under
samma gynnsamma levnadsförhållanden, skulle motsatsen hos de flesta alldeles försvinna,
och den skulle säkerligen vara utplånad hos deras efterkommande.
I allmänhet är det svårare att bestämma kvinnornas sociala ställning än männens; de foga sig
med större lätthet i nya förhållanden och antaga hastigt högre levnadsvanor. Kvinnans
anpassningsförmåga är större än den trögare mannens.
Vad lämplig jord, ljus och luft betyda för växterna, betyda sunda sociala förhållanden för
människan, förhållanden som tillåta henne att utveckla sina andliga och kroppsliga anlag. Den
bekanta satsen: ”Människan är vad hon äter”, uttrycker fast något för ensidigt en liknande
tanke. Det är nämligen icke blott fråga om vad människan äter, utan om hela hennes
levnadsställning, om den miljö, hon rör sig i, som hämmar eller befordrar hennes kroppsliga
och andliga utveckling och som har ett gynnsamt eller ogynnsamt inflytande på hennes
känslor, tankar och handlingar. Vi se varje dag att människor även i goda materiella
förhållanden gå under fysiskt och moraliskt, emedan utom hemmets trånga ram ogynnsamma
sociala inflytanden inverka på dem och erhålla så stor övermakt över dem, att de ledas in på
falska vägar. Det allmänna tillståndet under vilket man lever är till och med av vida större
betydelse än familjeförhållandena.
Då de sociala utvecklingsvillkoren äro lika för bägge könen, då det icke finnes något som
helst hinder, och samhället är sunt, så skall även kvinnan nå en grad av sitt väsens fullkomlighet varom vi ännu ej hava någon tydlig föreställning, enär ett sådant tillstånd icke har
förekommit i mänsklighetens utvecklingshistoria. Vad som hittills presterats av en och annan
kvinna låter oss hoppas det bästa, ty dessa kvinnor höja sig lika så mycket över massan av sitt
kön, som de manliga snillena höja sig över massan av mankönet. Mätas kvinnorna med
samma måttstock, med vilken man t. ex. plägar mäta furstar, hava de i allmänhet visat t. o. m.
större talang att regera än männen. Som exempel må nämnas Isabella och Blanche av
Kastilien, Elisabet av Ungarn, Katarina Sforza, hertiginna av Milano och Imola, Elisabet av
England, Katarina av Ryssland, Maria Teresia m. fl. Det faktum, att kvinnor bland alla raser
och i olika länder hava regerat förträffligt, t. o. m. över de vildaste folkslag, föranleder
Burbach till det påståendet, att kvinnorna efter all sannolikhet skulle passa bättre för politiken
än männen. Då drottning Viktoria av England dog, föreslog en större engelsk tidning, att man
i England borde uteslutande införa den kvinnliga tronföljden, emedan Englands historia visar,
att dess kvinnliga regenter styrt bättre än dess manliga.
Mången stor man i historien skulle betydligt krympa ihop, om man alltid visste, vad han hade
sig själv och vad han hade andra att tacka för. Som ett av de största snillena under franska
revolutionen betecknas greve Mirabeau av tyska historieskrivare, t. ex. av Sybel. Men
forskningarna hava givit vid handen, att Mirabeau haft en i tysthet arbetande lärd att tacka för
koncepterna till sina tal. Å andra sidan förtjäna sådana företeelser som en Sapfo, en Diotima
på Sokrates’ tid, en Hypatia från Alexandria, en madame Roland, Marie Wolestonecraft,
Olympe des Gouges, fru von Staël, George Sand m. fl. den största beundran; mången manlig
stjärna bleknar vid sidan av dem. Vad kvinnor hava verkat som mödrar till framstående män,
ärlikaledes bekant. Kvinnan har gjort allt vad som varit möjligt under de ytterst ogynnsamma
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omständigheter, varunder hon levat, och detta berättigar till de bästa förhoppningar för
framtiden. I själva verket har först den senare hälften av det nittonde seklet börjat vidga
utsikterna för kvinnorna i större antal samt lämna dem tillträde till tävlan med mannen på de
mest olika områden. De vunna resultaten äro mycket tillfredsställande.
Men förutsatt, att kvinnorna i allmänhet ej vore mäktiga samma utveckling som männen, och
att det bland dem icke funnes några snillen och stora filosofer, har då denna omständighet
varit bestämmande för männen, då man, enligt lagens ordalydelse, tillerkände dem full
likställighet med ”snillena” och ”filosoferna”? Samma lärda män, som frånkänna kvinnan den
högre begåvningen, vilja även gärna göra detsamma med hantverkaren och arbetaren.
Åberopar adeln sig på sitt ”blåa” blod och sina stamträd, så le de hånfullt och rycka på
axlarna; men gent emot mannen av en lägre samhällsställning anse de sig för en aristokrati,
som icke har de gynnsammare omständigheterna utan endast den för dem egendomliga
talangen att tacka för vad de blivit. Samma män, som på det ena området höra till de
fördomsfriaste och hysa en låg mening om dem, som ej tänka lika fritt som de, äro på andra
områden, så snart det rör deras stånds- och klassintressen, deras fåfänga och egenkärlek,
inskränkta ända till fanatism. Den högre delen av den manliga världen dömer nedsättande om
den lägre, och nästan på samma sätt döma alla män kvinnan. De flesta se i henne intet annat
än ett redskap till deras nytta och förnöjelse; att anse henne som en likaberättigad, strider mot
deras fördomar. Kvinnan skall vara ödmjuk och anspråkslös, hon skall inskränka sig till
göromålen i hemmet och överlämna allt det övriga som en domän åt ”skapelsens herre”.
Kvinnan skall lägga varje tänkbart band på sina tankar och böjelser samt avvakta, vad hennes
jordiska försyn, fadern eller maken, beslutar beträffande henne. Ju mera hon rättar sig efter
alla dessa fordringar, dess ”förnuftigare, sedesammare och dygdigare” prisas hon, må hon
också till följd av sin tvångsställning duka under för denna börda av fysiska och moraliska
lidanden. Men talar man om alla människors likställighet, då är det vanvett att därifrån vilja
utesluta halva människosläktet.
Kvinnan har samma rättigheter som mannen att få fritt utveckla sina krafter; hon är människa
liksom mannen, och hon skall liksom han äga frihet att förfoga över sig själv såsom sin egen
herre. Den slump, att hon blivit född kvinna, kan ej ändra något häri. Att utesluta kvinnan från
likabe rätigande därför att hon blivit född till kvinna och icke till man – vartill mannen är lika
litet skuld som kvinnan – är lika orättvist som att göra rättigheter och friheter beroende av
religiös eller politisk bekännelse, och lika så vanvettigt som att tvenne människor betrakta
varandra som fiender, därför att de vid födelsen kommit att tillhöra olika folkstammar och
olika nationaliteter. Detta är tänkesätt ovärdiga en fri människa. Mänsklighetens
framåtskridande består däri, att allting utrotas, som håller den ena människan i ofrihet och
beroende av den andra, den ena klassen av den andra, det ena könet av det andra. Ingen annan
olikhet har berättigande än den, som naturen själv nedlagt i olikheten mellan de enskildas
väsen samt till uppfyllandet av naturens syftemål. Men intetdera könet får överskrida de
naturliga skrankorna, enär det därigenom skulle förfela sitt naturändamål.

3. De kroppsliga och själsliga olikheterna mellan man och kvinna
Motståndarna till kvinnans likställighet med mannen spela ut såsom sin förnämsta trumf, att
kvinnan har mindre hjärna än mannen samt att hon tillika står långt bakom mannen i andra
egenskaper, och därmed skulle hennes eviga underlägsenhet vara bevisad. Det är odisputabelt,
att man och kvinna äro av olika kön, att vart och ett äger särskilda organ i och för könsändamålet, och att på grund av de uppgifter, som vartdera könet måste fullgöra för att uppnå
naturändamålet, otaliga olikheter förefinnas såväl i fysiologiskt som psykologiskt hänseende.
Det är fakta, som ingen kan bestrida; men dessa motivera ingalunda någon skillnad i den
sociala eller politiska likställigheten mellan man och kvinna. Mänskligheten, samhället består
av bägge könen, båda äro oumbärliga för dess bestånd och fortsatta utveckling. Även den
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snillrikaste man föddes av en moder, vilken han ofta har att tacka för det bästa han äger –;
med vilken rätt vill man då neka kvinnan full likställighet med mannen?
De väsentligaste olikheterna mellan mannens och kvinnans kroppsliga och själsliga
beskaffenhet ärö enligt fram- stående auktoriteter följande.
I fråga om kroppsstorleken finna vi genomsnittet för, mannen hos Havelock Ellis uppgivet till
170 cm., 160 cm. för kvinnan, hos Vierordt till 172 resp. 160 em. och hos Krause (för
Nordtyskland) till 173 resp. 163 cm. Skillnaden utgör alltså genomsnittligen 10-12 cm.
Proportionen mellan de två könens kroppsstorlek är 100:93. Som genomsnittsvikt kan för
vuxna personer gälla 65 resp. 54 kg. Bålens relativt större längd hos kvinnokönet är en
gammal bekant olikhet, men den överskattas mestadels, såsom framgått av noggranna
mätningar. Benen äro hos en medelstor kvinna blott 15 mm. kortare än hos en medelstor man,
och Pfitzner betvivlar att denna skillnad är märkbar för blotta ögonen. Han säger:
Kroppslängdens sönderdelning i stamlängd och benlängd beror blott på växten och är fullständigt
oberoende av könet.

Däremot är den kvinnliga armen avgjort kortare än den manliga (100:91,5). Oavsett
manshandens storlek och bredd är hos mannen i regel ringfingret större än pekfingret, men
hos kvinnan tvärtom. Manshanden blir härigenom ap-likare. Den längre armen är ju också ett
pithekoidt (aplikt) k kännetecken.
Förhållandet mellan manshuvudets och kvinnohuvudets absoluta höjd är 100:94, förhållandet
mellan deras relativa höjd 100:100,8. Alltså: mindre absolut men något större relativ höjd hos
kvinnohuvudet. Enligt Pfitzner förhåller sig nu de absoluta huvudlängderna som 100:96,1.
Men mannens relativa kroppslängd förhåller sig till kvinnans som 100:103. Tydligare framgår
härav att kvinnans huvud är relativt större. Kvinnans benknotor äro mindre, tunnare, spädare
byggda och glattare på ytan, ty den svagare muskulaturen behöver mindre skrovliga ytor för
att fästa. Denna muskulaturens ringare utveckling är en av kvinnans mest utmärkande
egenskaper. Den yttrar sig i musklernas ringare tjocklek, och dessutom äro kvinnans muskler
mjukare och vattenrikare. Muskulaturens vattenhalt är enligt v. Bibra hos mannen 72,5 7c, hos
kvinnan 74,4 %. I fråga om fettvävnaden är det motsatta förhållandet rådande. Den är vida
mer utvecklad hos kvinnan än hos mannen. Bröstkorgen är jämförelsevis kortare och sattare.
Andra skillnader sammanhänga direkt med könsändamålet. Olika författares uppgifter rörande
inälvornas absoluta och relativa vikt äro ofta ytterst motsägande. Sålunda förhåller sig enligt
Vierordt hjärtats vikt till kroppens vikt hos mannen som 1:215, enligt Cleudinning som 1:158,
hos kvinnan enligt samma författare som 1:206 resp. 1:149. I allmänhet torde man kunna
antaga att kvinnans inälvor, om de ock äro absolut mindre, dock äro relativt tyngre (i
förhållande till kroppens vikt). Hjärtats vikt hos mannen är 350, hos kvinnan 310 gr.
Blodet äger hos kvinnan större vattuhalt (80,11 mot 78,15 %), ett ringare antal blodkroppar på
volymsenheten (3 mot 4,5 miljoner pr kb.-mm.) och en ringare halt av färgstoff (skillnaden
utgör enligt Ellis 8 70). Hos kvinnan alstrar hjärnans mindre storlek, det trängre kärlsystemet
och troligen även blodets större vattuhalt en mindre intensiv förbränning och ett mindre behov
av föda. Åven kvinnans svagare utbildade käkar kan man förstå på denna grund.
Så är det förklarligt att även den civiliserade mannen ännu i mängt och mycket står djuret, särskilt
apan, närmare än vad kvinnan gör, att han uppvisar pithekoida kännetecken, bland vilka utom
ansiktsskelettets utvecklade gestalt kan nämnas även lemmarnas längd.

Beträffande olikheterna i kranierna måste det genast framhållas att enligt Bartels det hittills
inte är bekant och väl överhuvud inte existerar något påtagligt i varje enstaka fall påvisbart
kännetecken för att ett kranium tillhör det ena eller det andra av könen. Absolut taget är det
manliga kraniet i alla dimensioner större än det kvinnliga. I enlighet härmed är också kraniets
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volym och dess vikt större (förhållandet är 1,000:888). Men en särskild iakttagelse av
hjärnskålen och av ansiktskraniet för till en smula annorlunda resultat. Det senare är hos
mannen både absolut och relativt större. Däremot äro hjärnskålens dimensioner hos kvinnan
genomgående större. Även siffrorna rörande hjärnskålens volym är större hos kvinnorna.
Som medeltal för samtliga normala hjärnor hos vuxna personer anger Grosser en vikt av 1,388
gr. för mannen och 1,252 gr. för kvinnan. Det övervägande flertalet manshjärnor (84 %) väger
1,250-1,550, kvinnohjärnor (91 %) 1,100 –1,450 gr. Men dessa vikter kunna ej direkt
jämföras emedan kvinnan är mindre än mannen. Vi äro alltså hänvisade till att konstatera
hjärnans relativa vikt. Vid jämförelse med kroppsvikten kommer hos mannen 21,6 gr.
hjärnsubstans, hos kvinnan 23,6 gr. på varje kg. av kroppsvikten. Förklaringen till denna
övervikt sökes huvudsakligen i det faktum att den kvinnliga växten är mindre.
Andra resultat erhållas genom att jämföra lika stora individer av skilda kön. Enligt Marchand
är kvinnohjärnans vikt inom alla storlekar undantagslöst mindre än manshjärnan på lika stora
män. Men detta förfaringssätt är lika oriktigt som jämförelsen av kroppslängderna. Det
förutsätter som bevisat det som skall bevisas: ett direkt förhållande mellan kroppslängden och
hjärnans vikt. Blakeman, Alice Lee och Karl Pearson ha på grund av engelska fakta och
mätningar fastställt att det inte existerar någon märkbar relativ skillnad i hjärnans vikt mellan
man och kvinna, d. v. s. att en man med samma kroppsstorlek, levnadsålder och huvudmått
som genomsnittskvinnan skulle inte uppvisa någon skillnad från denna i hjärnans vikt.
T. o. m. Marchand framhäver att den kvinnliga hjärnans litenhet kanske betingas av större
finhet i dess nervelement. Grosser säger:
Visserligen är detta inte ännu mikroskopiskt bevisat och skulle också vara ytterst svårt att
konstatera. Dock måste man per analogiam hänvisa till att ju också ögonglob och hörselgång äro
litet mindre hos kvinnan än hos mannen, utan att därför dessa apparater i något hänseende äro
mindre fina eller dugliga för sitt ändamål. Ytterligare ett skäl, ja, troligen huvudskälet för att
verkligen den kvinnliga hjärnan är mindre utvecklad än den manliga ligger i den omständigheten,
att den kvinnliga muskulaturen är svagare utvecklad.

Försåvitt olikheterna mellan män och kvinnor ligga i könsskillnadens natur, kunna de
begripligtvis icke ändras. Men huru långt dessa olikheter beträffande blodets sammansättning
och hjärnans storlek kunna modifieras genom förändrat levnadssätt (kraftigare föda, andlig
och kroppslig gymnastik, annan sysselsättning o. s. v. kan icke med bestämdhet avgöras. Att
vår tids kvinna skiljer sig betydligt mer från mannen än forntidens eller efterblivna folkslags
kvinnor, tyckes vara bevisat och är alldeles förklarligt efter den sociala utveckling, som de
sista tusen till femtonhundra åren bland kulturfolken medfört för kvinnan.
Enligt Havelock Ellis utgjorde skallevolymen hos kvinnan om man sätter mannens till 1,000
bland
Negrer
Hottentotter
Hinduer
Eskimåer
Holländare

984
951
944
931
919 (909)

Ryssar
Tyskar
Kineser
Engelsmän
Parisiska (19 år)

884
383-897
870
860-862
858

De motsägande uppgifterna rörande tyskarna visa att mätningarna företagits på ytterst olika
material – så kvantitativt som kvalitivt – och därför ej äro absolut tillförlitliga. Men en sak
framgår med säkerhet .av siffrorna: Negrinnorna, hottentottskorna och hindu-kvinnorna hava
en betydligt större hjärna än tyskorna, engelskorna och parisiskorna och likväl äro samtliga de
sistnämnda ofantligt mycket mer intelligenta. Vid jämförelse mellan hjärnans vikt hos
berömda avlidna män visa sig samma motsägelser och egendomligheter. Enligt professor
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Reclam vägde naturforskaren Cuviers hjärna 1,830 gram, Byrons 1,807, den berömde
matematikern G auss’ 1,492, filologen Hermanns 1,358 och parisprefekten Hausmanns 1,226
gram. Den sistnämnde hade en hjärna, som vägde under medelvikten för kvinnans hjärna.
Även Gambettas hjärna vägde under medelvikten för kvinnans hjärna, den var blott 1,180
gram tung.
Även Dante skall ha haft en hjärna under genomsnittsvikten för en manshjärna. Dylika
uppgifter finna vi hos Ha.. velock Ellis. Enligt dessa var en vanlig person, vars hjärna
Bischoff vägde, 2,222 gram; författaren Turgenjeffs hjärna vägde däremot 2,012 gram och
den näst största hjärnan härstammade från en idiot i grevskapet Hants. En vanlig arbetares
hjärna, som undersöktes av Bischoff, vägde 1,925 gram. De tyngsta kvinnohjärnorna vägde
mellan 1,742 och 1,580 gr., två av dessa härstammade från sinnessjuka kvinnor. På tyska
antropologkongressen i Dortmund i augusti 1902 konstaterade professor Waldeyer att en
undersökning av den 1716 avlidne filosofen Leibnitz’ hjärna visat att dess volym utgjorde
blott 1,450, motsvarande en hjärnvikt av 1,300 gram. Enligt Hansemann, som undersökte
hjärnorna hos Mommsen, Bunsen, och Adolf v. Menzel, vägde Mommsens hjärna 1,429,4 gr.
och var alltså ej tyngre än den genomsnittliga hjärnvikten hos en vuxen man. Menzels hjärna
vägde blott 1,298 gram och Bunsens ändå mindre: 1,295 gram, alltså under genomsnittsvikten
och inte mycket större än en kvinnohjärnas vikt. Detta är slående fakta, vilka fullständigt
överändakasta den gamla uppfattningen, att de själsliga egenskaperna kunna mätas efter
kraniets volym.
Raymond Pearl kommer efter en undersökning av de engelska fakta till följande slutsats:
Det finns inget bevis för att det existerar något intimare sammanhang mellan själsförmögenheterna
och hjärnans vikt.

Den engelske antropologen W. Duckworth säger:
Det finnes inget bestämt bevis för att hög hjärnvikt hos en person åtföljes av höga själsförmögenheter. Varken hjärnans vikt, kraniets volym eller huvudets omfång i de fall, där de kunnat
konstateras, äro av någon som helst nytta som gradmätare på själsförmögenheterna.

Kohlbrügge, som under de senaste åren framträtt med en serie undersökningar över hjärnan
hos de olika människoraserna, yttrar:
Intelligens och hjärnvikt äro två av varandra absolut oberoende storheter. Även den ofta framhävda
högre hjärnvikten hos berömda män saknar beviskraft, emedan den visserligen överstiger den
allmänna genomsnittliga hjärnvikten, men inte hjärnvikten inom den högre samhällsklassen, till
vilken dock alla dessa män hört. Härmed skall inte förnekas att hjärnans vikt särskilt genom
överarbete under ungdomen kan ökas, varigenom den större hjärnan hos den högre samhällsklassen
eller de bättre lärjungarna skulle kunna förklaras, i synnerhet om, som det ju är fallet med bättre
situerat folk, övernäring tillkommer. Denna genom själslig överansträngning framkallade
viktökning har som bekant också sin skuggsida: hjärnan på idioter är ofta tung. Huvudsaken är att
det ej kan bevisas att intelligensen (vilket är något helt annat än hjärnarbete) har något som helst
samband med hjärnans vikt. Även ifråga om skallens yttre form gäller det att hittills ej kunnat
uppvisas något samband mellan vissa yttre former och högre själslig utbildning, genialitet eller
intelligens.

Det är alltså tydligt, att lika litet som den fysiska kraften beror på kroppsstorleken, lika litet
bero de intellektuella förmögenheterna på hjärnans vikt. De stora däggdjuren elefanten,
valfisken, delfinen o. s. v. äga större och tyngre hjärnor. Men de flesta fåglar och små
däggdjur ha större relativ hjärnvikt. Vi hava mycket små djur (myror och bin), vilka i
intelligens överträffa vida större djur (t. ex. får och kor), liksom resliga människor ofta i
intelligens stå långt efter sådana, som hava en liten och oansenlig gestalt. Man kan således
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med största sannolikhet antaga, att den beror mindre på hjärnmassan, än på hjärnans
organisation och på hennes uppövande och användande.
Professor L. Stieda säger:
Enligt min åsikt är hjärnbarkens finare byggnad otvivelaktigt orsaken till olikheten i de psykiska
funktionerna – nervcellerna, mellansubstansen, blodkärlens anordning, nervcellernas beskaffenhet,
form, storlek och antal och ämnesomsättningen i dem ej att förglömma.

Hjärnan måste, om den fullt skall utveckla sina anlag, så väl som varje annat organ övas flitigt
och erhålla en pasande näring; sker icke detta, eller går utbildningen i en falsk riktning, så
inträder icke blott ett hämmande, utan rentav en förkrympning. Den ena riktningen näres på
bekostnad av den andra.
Det finns flera antropologer, såsom Manouvrier o. a., vilka rentav söka bevisa, att kvinnan i
morfologiskt hänseende står högre än mannen. Det är en överdrift. Duckworth säger:
Vid jämförelse mellan de båda könen visar det sig, att det inte existerar någon konstant olikhet som
kan komma oss att anse det en könet i morf ologiskt hänseende stå högre än det andra.

Havelock Ellis vill göra blott en inskränkning. Han tror att de själsliga egenskapernas
variationsbredd är mindre hos kvinnokönet än hos mankönet. Men Karl Pearso har i en
motkritik utförligt bevisat att detta blott är e psevdovetenskaplig vidskepelse.
Ingen, som i någon mån känner kvinnans utvecklingshistoria, kan emellertid bestrida, att
sedan årtusenden stora synder begåtts och fortfarande begås emot kvinnan. Då däremot prof.
Bischoff påstår, att kvinnan likaväl som mannen kunnat utbilda sin hjärna och sitt förstånd, så
visar detta påstående beträffande den föreliggande frågan en oförlåtlig och oerhörd grad av
okunnighet. Den i denna bok lämnade framställningen av kvinnans ställning under loppet av
vår kulturutveckling torde tydligt nog klargöra, att mannen härskareställning under årtusenden
bär väsentligen skulden till den stora skiljaktigheten i den fysiska och psykiska utvecklingen.
Våra naturforskare borde erkänna, att lagarna för deras vetenskap även kunna användas på
människorna. Ärftlighet och anpassning gälla lika väl för människorna som för varje annat
naturväsen. Men är människan ej något undantag i naturen, så måste också utvecklingsläran
användas beträffande henne, varigenom mycket skall förefalla oss solklart, som annars är
töcknigt och dunkelt och blir föremål för vetenskaplig mystik och mystisk vetenskap.
I överensstämmelse med den olika uppfostran, som de bägge könen erhållit, har också hjärnan
utbildats. Fysiologerna äro eniga om, att den egentliga förståndsbildningen försiggår i de
främre delarna av hjärnan och att de delar, som företrädesvis stå i samband med känslo- och
själslivet, skola vara att söka i mitten av huvudet. Hos mannen är den främre delen av huvudet
mera utbildad, hos kvinnan den mellersta delen. I överensstämmelse härmed har
skönhetsbegreppet för man och kvinna utvecklat sig. Enligt det grekiska skönhetsbegreppet,
som än i dag är normgivande skall kvinnan hava en smal panna, mannen en hög och framför
allt bred panna. Och detta skönhetsbegrepp, som är ett uttryck för hennes förnedring, är så
inpräglat hos våra kvinnor, att de anse en hög panna oskön, samt söka förbättra naturen
genom konst, i det de draga håret ned över pannan, på det att den må förefalla lägre.

4. Darwinismen och samhällstillståndet
Det är således icke bevisat, att kvinnorna i följd av hjärnans storlek och vikt äro underlägsna
männen, sålunda behöver man icke förundra sig, om kvinnorna i andligt avseende äro sådana
de äro. Säkerligen har Darwin rätt att påstå, att en jämförelse icke är möjlig mellan en lista av
de utmärktaste män i poesi, målarekonst, skulptur, musik, vetenskap och filosofi och en
likadan lista av de utmärktaste kvinnor på samma områden. Men kan det vara annorlunda?
Tvärtom skulle det vara förunderligt, om ej så vore förhållandet. Därför svarar också d:r
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Dodel i Zürich, att förhållandet skulle bliva helt annat, om män och kvinnor under en följd av
generationer erhölle en likartad uppfostran samt undervisades i utövandet av nämnda konster
och vetenskaper. Kvinnan är i allmänhet även kroppsligt svagare än mannen, fast detta är
alldeles icke fallet hos flera vilda folkslag. Vad övning och uppfostran från ungdomen förmå,
ser man t. ex. hos cirkusdamer och kvinnliga akrobater, som visa de mest förvånansvärda prov
på mod, djärvhet, vighet och kroppsstyrka.
Då en sådan utveckling är en sak, som tillhör livsvillkoren och uppfostran, eller med ett från
naturvetenskapen lånat, djärvt uttryck: ”uppdragningen”, så kan för visso antagas, att
användandet av dessa lagar på människans fysiska och andliga liv medför de rikaste resultat,
så snart människan, medveten om sin bestämmelse, ingriper i sin utveckling.
Liksom växter och djur bero av sina livsvillkor – gynsamma sådana utveckla dem,
ogynnsamma hämma dem – och tvångsförhållandena tvinga dem att ändra både väsen och
karaktär, förutsatt nämligen att de ej under deras inflytelse gå alldeles under, så är också fallet
med människan. Sättet, varpå hon uppehåller sitt liv, utövar inflytande icke blott på hennes
känslor, tankar och handlingar. Äro människans ogynnsamma existensvillkor – det är: det
sociala tillståndets bristfällighet – orsaken till människans bristfälliga individuella utveckling,
så följer därav, att genom en förändring av hennes livsvillkor, d. v. s. av samhällstillståndet,
förändras människan själv. Det gäller således att ordna de sociala förhållandena på sådant sätt
att varje människa erhåller möjlighet till fullt obehindrad utveckling v sitt väsen, att lagarna
om utveckling och anpassning, som efter Darwin kallas darwinism, komma helt och fullt i
verksamhet för alla människor. Men detta är blott möjligt genom socialismen.
Människorna måste såsom väsen med tanke- och iakttagelseförmåga, medvetna om målet,
förändra och fullkomna sina livsvillkor, det är: sina sociala förhållanden och allt, vad därmed
sammanhänger, och det på sådant sätt att existensvillkoren bliva lika gynnsamma för alla. Den
enskilde skall kunna utveckla sina anlag och själsförmögenheter såväl till sitt eget som till
andras väl, men han eller hon får icke äga makt att skada andra eller det hela. Den enskildes
egna samt allas fördelar skola uppväga varandra. Intresseharmonin måste träda i stället för
intressemotsatserna, som behärska våra dagars samhälle.
Darwinismen är som varje äkta vetenskap en högst demokratisk vetenskap; * om en del av
dess representanter påstå motsatsen, så förstå dessa icke att bedöma betydelsen av sin egen
vetenskap. Motståndarna, i synnerhet prästerskapet, som städse har en fin näsa då det för
detsamma gäller fördelar eller skada, hava insett det, och därför förklara de darwinismen som
socialistisk och ateistisk. Häri instämmer professor Virchow med sina häftigaste motståndare;
på naturforskaremötet i München år 1877 utslungade han mot professor Häckel:
Den darwinska teorin leder till socialism.

Virchow försökte misskreditera darwinismen, emedan Häckel fordra de att läran om
utvecklingen skulle upptagas i skolplanen. Att naturvetenskapen i Darwins och de nyare
naturforskarnas riktning skulle utgöra ett läroämne i skolan, däremot opponera sig alla, som
fasthålla vid tingens nuvarande ordning. Man inser dessa lärors revolutionära inverkan, därför
fordrar man, att de endast få läras bland de utvalda. Vi åter tänka så här: Leda de darwinska
teorierna till socialism, såsom Virchow påstår, så är detta ej något bevis emot dessa teorier,
utan för socialismen. En vetenskapsman får icke fråga efter, huruvida hans vetenskaps
konsekvenser försvara eller leda till det eller det statssytsemet, till det ena eller andra sociala
tillståndet, han har endast att pröva, om teorierna äro riktiga, och äro de riktiga, så måste man
antaga dem med alla deras konsekvenser. Den som handlar annorlunda, vare sig för personlig
fördels skull, eller för att stå väl på högre ort eller av klass- och partiintresse, han handlar
*

”Vetenskapens sal ur demokratins tempel.” Buckle: ”Civilisationens historia i England”.
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föraktligt och är en skam för vetenskapen. Den skråmässiga vetenskapens representanter,
särskilt vid våra universitet, kunna utan tvivel endast i sällsynta fall göra anspråk på
självständighet och karaktär. Fruktan att förlora platsen, att förlora gunsten å högre ort, att
nödgas avstå från titlar, ordnar och befordran, förleder de flesta bland dessa representanter att
förödmjuka sig och att dölja sina övertygelser eller t. o. m. att offentligen uttala motsatsen till
vad de tro och veta. Då en Dubois-Reymond vid en hyllningsfest vid Berlins universitet år
1870 utropar: ”Universiteten äro uppfostringsanstalter för hohenzollrarnas andliga livvakt”,
då kan man förstå, vad flertalet av de övriga, som stå långt efter Dubois-Reymond, tänker om
vetenskapens ändamål. Vetenskapen förnedras till en tjänstepiga åt makten.
Det är mycket förklarligt, att prof. Häckel och hans anhängare, prof. O. Schmidt, v. Hellwald
och andra, energiskt protestera emot den förfärliga förebråelsen, att darwinismen skulle arbeta
socialismen i händerna, samt att de påstå, att just motsatsen är det riktiga, att darwinismen är
aristokratisk, i det den lär, att överallt i naturen det högre organiserade och starkare livsväsendet undertrycker det lägre. Och då, enligt deras mening, de förmögnare och bildade
klasserna äro dessa högre organiserade och starkare livsväsen i samhället, så betrakta de deras
herravälde såsom självklart, emedan det överensstämmer med naturlagarna.
Denna riktning bland darwinisterna har ingen aning om de ekonomiska lagar, som behärska
det borgerliga samhället och vilkas blinda herravälde upphöjer varken de bästa eller de
skickligaste eller de lämpligaste till samhällets spetsar, utan ofta de mest förslagna och
fördärvade, samt försätter dessa i den ställningen, att kunna göra existens- och utvecklingsvillkoren för sina efterkommande till de allra lyckligaste utan att därför behöva röra ett finger.
Det finnes inget produktionssystem, där genomsnittligen de med mänskligt goda och ädla
egenskaper utrustade individerna ha så liten utsikt att kunna komma upp och hålla sig uppe
som under det kapitalistiska produktionssystemet. Man kan utan överdrift säga, att denna
osannolikhet växer ju mer detta produktionssystem närmar sig sin kulmen. Hänsynslöshet och
samvetslöshet i valet och användandet av medel äro mycket verksamma vapen, som tillika
lättare leda till framgång än alla mänskliga dygder tillsamman. Och att anse ett på sådan
grund uppfört samhälle såsom ”det lyckligaste och bästa”, det kan endast den, vars kunskap
om detta samhälles väsen och natur är lika med noll, eller den, som behärskad av borgerliga
fördomar har med hänsyn till dem glömt både att tänka och att tänka logiskt. Kampen om
tillvaron gör sig omedvetet gällande hos alla organismer. Kampen om tillvaron står • även
bland människorna, bland medlemmarna av varje samhälle, i vilket solidariteten försvunnit
eller ännu icke kommit till erkännande. Denna kamp för tillvaron ändrar sig efter de former,
som människornas sociala förbindelser under utvecklingens lopp taga till varandra; den
antager karaktären av klasstrider, som utspela sig efter en allt större skala. Men dessa strider
för tillvaron leda – och däri skilja människorna sig från alla andra väsenden – till allt högre
förstående av samhällets väsen samt slutligen till kännedom om de lagar, som behärska och
befordra dess utveckling. Till sist behöva människorna blott använda denna kunskap på sina
politiska och sociala inrättningar och ombilda dem därefter. Skillnaden mellan människa och
djur är alltså, att människan kan kallas ett tänkande djur, men djuret icke någon tänkande
människa. Detta begriper icke i sin ensidighet en stor del darwinister. Därav kommer den
falska cirkel, de beskriva.
Professor Häckel och hans anhängare bestrida även, att darwinismen leder till ateism, och så
göra de, sedan de me alla sina vetenskapliga bevis röjt ”skaparen” ur vägen krampaktiga
försök att insmuggla honom genom någon bakport. I detta syfte bildar man sig sitt eget slags
”religion”, som man kallar ”högre sedlighet”, ”moraliska principer” o. s. v.
Professor Häckel gjorde t. o. m. år 1882 på naturforskaremötet i Eisenach i närvaro av den
storhertigliga weimarska familjen ett försök icke blott att rädda religionen, utan också att
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framställa sin mästare Darwin såsom religiös. Försöket misslyckades, såsom var och en, som
läst detta föredrag samt det Darwins brev, som blivit anfört, kan bekräfta. Darwins brev säger,
fast i försiktiga ordalag, just motsatsen till det, han enligt professor Häckel skulle hava sagt.
Darwin måste taga hänsyn till sina landsmäns, engelsmännens, ”fromhet”, därför vågade han
aldrig öppet uttal sin mening om religionen. Men enskilt gjorde han det, så som kort efter
weimarmötet blev bekant; han hade nämligen meddelat d:r L. Büchner, att han sedan sitt
fyrationde levnadsår – alltså sedan 1849 – ej mera trodde på någonting, emedan han ej kunde
få några bevis för sin tro. Också understödde Darwin under de sista åren av sitt liv en i
Newyork utkommande ateistisk tidning.

5. Kvinnorna och de liberala yrkena
Kvinnorna måste även på det andliga området upptaga tävlingskampen med mannen; de
kunna ej vänta till dess det behagat männen att utveckla deras hjärnfunktioner och att skapa
dem fria banor. Denna rörelse är i full gång. Kvinnorna hava redan undanröjt många hinder
och beträtt den andliga arenan – i flera land med utomordentlig framgång. Denna rörelse för
att kvinnan skall äga tillträde till universitet och högskolor samt till alla verksamhetsområden,
som kräva sådana studier, utbreder sig ständigt allt mer; den är dock i följd av nu rådande
förhållanden inskränkt blott till borgareklassens kvinnor. Proletärkvinnorna äro ej direkt
intresserade av denna sak, ty de äro ännu utstängda både från dessa studier och dessa platser.
Och likväl är denna rörelse liksom dess resultat av allmänt intresse. Dels är det fråga om en
principiell fordran, som angår kvinnans ställning i allmänhet gent emot männen, dels skall det
bevisas vad hon redan nu, under för hennes utveckling så högst ogynnsamma förhållanden,
förmår. Vidare hava alla kvinnor intresse av att vid sjukdomsfall bli behandlade av kvinnlig
läkare, till vilken de kunna mera ogenerat anförtro sig än åt en manlig läkare. För en stor del
kvinnor äro läkare av deras kön en välgärning, ty den omständigheten, att de angående sina
med släktändamålet sammanhängande sjukdomar måste vända sig till män, hindrar dem ofta
att i tid söka läkare, ja, att ens vända sig till en sådan. I följd därav uppstå en mängd obehag
samt de sorgligaste följder icke blott för kvinnorna, utan också för männen. Det finns knappt
någon läkare, som ej haft anledning beklaga denna mången gång brottsliga tillbakadragenhet
hos kvinnorna och deras motvilja för att tillstå sin sjukdom. Det är mycket begripligt, fast
oförnuftigt att männen och i synnerhet läkarna ej vilja inse, huru berättigat och nödvändigt det
är, att kvinnan får deltaga i de medicinska studierna.
Kvinnliga läkare äro alls icke någon nyhet. Hos de flesta av forntidens folk var det kvinnor,
som ägnade sig åt sjukvården. Kvinnliga läkare och operatörer med stort rykte funnos i nionde
och tionde århundradena hos araberna, särskilt under deras (morernas) herravälde i Spanien,
varest de studerade i Cordova. I följd av morernas inflytande tillätos kvinnor även att studera
vid åtskilliga italienska universitet, såsom i Bologna och Palermo. När sedermera det
”hedniska” inflytandet i Italien var slut, så stängdes universiteten för kvinnorna.
Sålunda fattade 1377 universitetskollegiet i Bologna följande beslut:
Och alldenstund kvinnan är syndens upphov, djävulens vapen, orsaken till utdrivningen ur
paradiset och det gamla testamentets upphävande och enär fördenskull man bör ivrigt beflita sig om
att undvika vad samkväm med henne det vara månde, så förbjuda vi uttryckligen en och var att
understå sig i undertecknat kollegium införa någon kvinna, om hon ock vore den allra ärbaraste.
Och gör någon dock dylikt, skall rektor honom svårligen straffa.

Emellertid har kvinnans tillträde till dessa studier framför allt till följd, att den kvinnliga
konkurrensen verkar mycket fördelaktigt på den manliga ungdomens studieiver; och redan det
är en stor vinst. Även dess seder skulle förvisso förbättras; begäret att dricka och gräla samt
kroglivet, som vår studerande ungdom för, skulle erhålla en kännbar stöt; i de städer, varifrån
våra statsmän, domare, allmänna åklagare, högre polismän, präster och riksdagsmän o. s. v.
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komma, skulle en sådan ton bliva gällande, som mera motsvarar de uppgifter, för vilka de
utbildas och underhållas. Och enligt det enstämmiga omdömet av opartiska, sakkunniga
personer är en hyvsning av denna ton synnerligen behövlig.
Antalet stater, som öppnat universiteten för kvinnorna, har ökats betydligt under de sista
årtiondena. Ingen stat, som gör anspråk på att vara en kulturstat, kan i längden tillbakavisa
denna fordran. I spetsen gick Nordamerika, följt av Ryssland, två stater, som i varje hänseende äro varandras fullständiga motsatser, men som beträffande kvinnans likställighet utgå
från samma synpunkter. I Förenta staterna hava kvinnor tillträde till universiteten i alla stater.
I Utah från 1850, i Iowa från 1860, i Kansas från 1866, i Wisconsin från 1868, i Minnesota
från 1869, i Kalifornien och Missouri från 1870, i Ohio, Illinois och Nebraska från 1871, och
sedan ha alla de övriga staterna följt efter. I samma mån som de kvinnliga studierna i Förenta
staterna utvecklat sig ha kvinnorna också erövrat sig nya platser. Enligt folkräkningen år 1900
fanns det 7,399 kvinnliga läkare och fältskärer, 5,989 skriftställarinnor, 1,041 kvinnliga
arkitekter, 3,405 kvinnliga predikanter, 1,010 kvinnliga advokater och 327,905 lärarinnor.
I Europa är det företrädesvis Schweiz, som öppnat sina universitet för kvinnor. Totala antalet
studenter (auskultanter inräknade) uppgick i detta land till:
År

1896-97
1900-01
1905-06
1906-07

4 ,181
5,301
7,676
8,521

Därav
studentskor

Inklusive kvinnliga
auskultanter

391
854
1,502
1,904

728
1,429
2,757
3,156

På de olika fakulteterna fördelade sig studentskorna vinterterminen 1906-07 som följer: den
juridiska 75, den medicinska 1,181, den filosofiska 648. Till nationaliteten voro 172
schweiziskor, 1,732 utländskor. De tyska studentskornas antal i Schweiz har avtagit, emedan
de nu, om än med vissa inskränkningar, ha tillträde till de tyska universiteten. År 1906-07
utgjorde antalet immatrikulerade studentskor cirka 30 % av alla immatrikulerade studenter;
inklusive kvinnliga auskultanter utgjorde de 37 % av alla studenter och auskultanter.
I England ha kvinnorna tillträde till universitetsföreläsningarna, men i Oxford och Cambridge
äga de ej rättighet att ta graderna. I Frankrike fanns det 1905 33,168 studerande, därav 1,922
studentskor (774 utländskor). De fördelade sig på följande sätt på fakulteterna: juridiska 57,
medicinska 386, naturvetenskapliga 259, litteraturen 838, övriga 382. Stater där kvinnorna ha
tillträde till studier äro Förenta staterna, England, Holland, Belgien, Danmark, Sverge, Norge,
Ryssland, Tyskland, Österrike-Ungern, Italien, Schweiz, Frankrike, Turkiet och Australien.
Kvinnliga läkare ha rätt att praktisera i Indien, Abessinien, Persien, Marocko, Kina o. s. v.
Särskilt finna kvinnliga läkare i de österländska staterna allt mer insteg. De inskränkningar,
som religion och sed i dessa länder pålägga kvinnan, göra de kvinnliga läkarna till en stor
välgärning.
Efter långa strider och stora ansträngningar har äntligen också Tyskland, om ock tveksamt till
en början, slagit in på nya vägar. Genom beslut av förbundsrådet den 24 april 1899 ha
kvinnorna på samma villkor som gälla för männen erhållit rättighet att avlägga medicinska,
dentistiska och farmaceutiska examina. Genom ett andra beslut av förbundsrådet den 28 juli
1900 lämnades i utlandet utexaminerade kvinnliga läkare, som äro tyska medborgare, rättighet
att praktisera inom tyska riket, liksom i utlandet påbegynta medicinska studier få medtagas i
beräkning av examensmeriterna. Redan från 1898 ägde kvinnor rätt att studera vid en del
tyska universitet, så Heidelberg och Göttingen. Redan vinterterminen 1901-02 fanns det 1,270
studentskor immatrikulerade. I en hel del tyska städer inrättades också gymnasier och real-
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läroverk för flickor, så i Karlsruhe, Stuttgart, Hannover, Königsberg, Hamburg, Frankfurt am
Main, Breslau, Berlin, Schöneberg, Mannheim m. fl. städer. Ännu våren 1902 avstyrkte
senaten vid universitetet i Berlin att låta kvinnor erhålla tillträde mot uppvisande av mogenhetsbetyg från ett tyskt gymnasium. Ännu var i mycket inflytelserika kretsar därstädes motståndet mot kvinnornas högre studier icke brutet. Så t. ex. höll den preussiska ecklesiastikministern i mars 1902 ett tal i preussiska lantdagen, i vilket han bl. a. yttrade, att gymnasier
för flickor vore blott ett experiment, som undervisningsdepartementet måste avstå ifrån; han
fruktade att de av naturen utstakade samt genom kulturen utvecklade olikheterna mellan man
och kvinna skulle kunna lida därpå, att kvinnor besökte gymnasier och universitet. För den
tyska familjen måste så långt möjligt den tyska kvinnans egenart vidmakthållas. Det är tankar
helt och hållet efter den gamla schablonen.
Även en stor del tyska professorer ställde sig allt fortfarande avvisande mot kvinnostudiet,
fast andra medgåvo, att många av de studerande kvinnorna i fullaste mått motsvarade de på
dem ställda anspråken, inte få rentav på utmärkt sätt. Och hur en del av studentkåren –
troligen det överväldigande flertalet – tänkte angående kvinnostudierna, därom vittnar en
protest från de kliniska studerandena i Halle 1902, som därifrån sändes runt till undertecknande på alla Tysklands kliniker. Efter att inledningsvis ha meddelat, att det varit den av
föreningen ”Kvinnobildning – Kvinnostudium” i Berlin bedrivna propagandan för kvinnornas
tillträde till de medicinska studierna, som föranlett denna protest, heter det:
Då nu genom detta steg frågan dragits inför offentlighetens forum, vända sig de kliniska studerandena i Halle till de kretsar, för vilka avgörandet av denna fråga främst har intresse och betydelse,
nämligen till de kliniska studerandena vid de tyska universiteten, emedan de antingen känna det
nämnda odrägliga tillståndet av egen erfarenhet eller ock måste vara i stånd att kunna föreställa sig,
vilka pinsamma och mot den minimalaste blygsamhet stridande situationer som denna gemensamma kliniska undervisning här och där måste medföra, situationer som äro för motbjudande för
att man utan att väcka anstöt här närmare skulle kunna precisera dem. Medicinska fakulteten i
Halle har bland de första i Tyskland experimenterat med att lämna kvinnor tillträde till de
medicinska studierna, och detta experiment måste betecknas som absolut misslyckat. Med
kvinnorna har cynismen hållit sitt intåg på det ärliga arbetets mark, och scener, som äro i lika hög
grad anstötliga för lärare och lärjungar som för patienterna, tillhöra dagordningen. Här blir
kvinnans emancipation en olycka, här råkar den i konflikt med sedligheten, och därför måste man
här sätta punkt för den. Kamrater, vem vågar väl då dessa fakta föreligga, ta ställning mot våra
berättigade krav? Vi kräva kvinnornas utestängande från klinikundervisningen, emedan erfarenheten lärt oss att en gemensam klinisk undervisning för manliga och kvinnliga åhörare lika litet
låter förena sig med ett grundligt medicinskt studium som med anständighetens och moralens
principer. Den av oss uppkastade frågan har nu förlorat sin lokala karaktär. Redan har man å högre
ort låtit förljuda att kvinnorna definitivt skola ‘erhålla tillträde till de medicinska studierna. Ni äro
nu alla i lika hög grad intresserade av vår sak, och därför uppmana vi er att ta position till denna
fråga och förena er med oss till en gemensam protest.

Denna ”protest” är ett slående bevis för de kliniska studerandenas inskränkthet, men också för
deras konkurrensavund, ty blott på den bero de moraliska betänkligheterna. Det som i de
flesta kulturstater utan någon som helst skada för de studerandes moral och anständighetskänsla är tillåtet – på en del håll sedan tiotals år – skulle i Tyskland innebära en fara! Om det
ej sårar anständighet och moral, att sjuksköterskor i läkarnas närvaro få bevista alla möjliga
operationer med manliga och kvinnliga sjuka och därvid lämna rikligt bistånd och om det är
anständigt och moraliskt att dussintals unga män för studieändamål deltaga som åskådare vid
barnsängar eller operationer på kvinnliga patienter, så är det löjligt att vilja utestänga kvinnliga studerande från samma rätt. Ett helt annat skäl än klinikens i Halle emot tillträde för
kvinnor till, det medicinska studiet anförde avlidne professor Bischoff, nämligen:
”studenternas råhet”, ‘varom han väl kunde själv bäst döma. Men huru man från de
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inskränkta eller konkurrensavund-sjuka männens håll än ställer sig till frågan om
kvinnanshögre studier, den är dock redan avgjord till kvinnokönets förmån.
18 augusti 1908 offentliggjordes en kunglig skrivelse rörande kvinnornas tillträde till
universitetsstudier i Preussen, där dittills kvinnor endast mottagits som auskultanter.
Föreskrifterna rörande studenter gälla också för studentskor, med den inskränkningen att
tyska medborgarinnor i ett uppgivet fall och utländskor i alla fall för inskrivning vid
universitetet måste äga undervisningsministerns särskilda tillstånd. Totalantalet vid tyska
universiteten studerande kvinnor utgjorde vintersemestern 1908-09 1,077 mot 377 sommaren
1908 och 254 1906. Av dessa studerade i Berlin 400, i Bonn 69, i Breslau 50, i Erlangen 11, i
Freiburg 67, i Giessen 23, i Göttingen 71, i Greifswald 5, i Halle 22, i Heidelberg 109, i Jena
13, i Kiel 2, i Königsberg 17, i Leipzig 44, i Marburg 27, i München 134, i Tübingen 6 och i
Würzburg 7. Blott vid universiteten i Strassburg, Rostock och Münster finnas inga
studentskor. Antalet kvinnliga auskultanter utgjorde sommarterminen 1908 1,787 och
vinterterminen 190809 1,767, därav i Berlin 313, Strassburg 249, Breslau 168, München 131,
Bonn 120, Königsberg 116, Leipzig 95, Giessen 93, Göttingen 73, Tübingen 67, Halle 54,
Freiburg 50 och vid alla övriga mindre än 50. Av studentskorna ägnade sig åt teologi 3,
juridik 31, medicin 334, filosofi 709.
Kvinnornas tillträde till universiteten nödvändiggjorde en genomgripande reform av de högre
flickskolorna. Stadgandena av 31 maj 1899 hade fastslagit en skoltid av nio år för de högre
flickskolorna och endast undantagsvis ifrågasatt tio år. Utvecklingen pekade emellertid allt
starkare på en fast tioårig kurs. Medan enligt statistiken från 1901 bland 213 offentliga högre
flickskolor 90 ägde nio och 54 tio klasser, så hade i oktober 1907 antalet nioklassiga skolor
sjunkit från 90 till 69, men antalet tioklassiga stigit från 54 till 132. Och även bland de privata
högre flickskolorna funnos redan i oktober 1907 110 nioklassiga mot 138 tioklassiga. Det
återstod inget annat än att ge denna faktiska utveckling den byråkratiska beseglingen och i
största möjliga mån rädda ”den tyska kvinnans egendomlighet”. Enligt reformen av 18
augusti 1908 skola hädanefter de högre flickskolorna bestå av tio klasser i uppstigande led.
För att ”komplettera dessas (skolflickornas) bildning med hänsyn till en tysk kvinnas
kommande livsuppgift” har man förebådat inrättande av ett ett- eller tvåårigt lyceum. Och för
att möjliggöra flickornas i de högre stånden förberedelse till de akademiska yrkena, har man
planerat studieanstalter, som skola förenas med den högre flickskolan under en och samma
ledning.
Därmed utföres av ecklesiastikdepartementet efter nationell måttstock ett experiment, som
samma departement ännu i mars 1902 avböjde, nu sex år efteråt på grund av den ekonomiska
utvecklingens tryck. Låt oss ta del av den officiella motiveringen:
Vår kulturs hastiga utveckling och den därmed givna förskjutningen i nutidens samhälls-, förvärvsoch bildningsförhållanden har medfört att just i mellanklassen och de högre klasserna många
kvinnor bli oförsörjda och sålunda mycken för samhället värdefull kvinnokraft ligger obrukad. Den
kvinnliga befolkningens överskott över den manliga och männens tilltagande äktenskapslöshet
inom de högre stånden tvinga en större procentdel av flickorna i de bildade kretsarna att avstå från
sin naturliga kallelse som maka och moder. För dem måste man bereda väg till ett mot deras
uppfostran svarande yrke (i flertalet fall även i syfte att bereda dem tillfälle att förvärva medel till
sitt livsuppehälle) ej blott på överlärarinnebanan, utan även på andra på universitetsstudier baserade
positioner, såtillvida som de kunna komma ifråga för kvinnor.

Man skulle nästan kunna tro, att man läste ett utdrag ur min bok!
Hur därmed än må förhålla sig, så är ett säkert: kvinnostudiet kan ej längre upphävas.
Kvinnliga läkare praktisera redan i alla kulturländer, ja, t. o m. i länder, som ännu icke gälla
som kulturstater. Numera avlidne Li-Hung-Chang hade utsett en kinesisk kvinnlig läkare till
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sin husläkare. Fru Kowalewsky var från år 1884 till sin död år 1892 professor i matematik vid
Stockholms högskola. Kvinnliga professorer finnas i stort antal i Förenta staterna, en och
annan även i Italien, i Schweiz, England, Frankrike, där den berömda fysikern Marie Curie,
som tillsammans med sin man upptäckt de radioaktiva elementen radium och polonium, nu
efter sin mans död (1906) blivit hans efterträderska vid universitetet. Vi se kvinnor som
läkare, tandläkare, jurister, domare, kemiker, fysiker, geologer, botaniker, högre lärarinnor o.
s. v. verksamma i offentlig eller enskild tjänst, och det beror uteslutande på kvinnorna att
kunna bevisa, det de förmå fylla de dem anförtrodda uppgifterna lika så väl och samvetsgrant
som männen. Sommaren 1899 uttalade sig till och med majoriteten av valmännen i kantonen
Zürich vid referendum för att kvinnorna skulle erhålla tillträde till advokatsysslor. Detta
beslut fattades med 21,717 röster mot 20,046. I Amerika äga kvinnorna i 34 stater rätt att bli
advokater. Samma rätt äga de i Frankrike, Holland, Sverge, Danmark, Fin. land, Ryssland,
Kanada och Australien.
Vad som stämmer många män, huvudsakligen i lärda kretsar, emot kvinnans högre studier är,
att de därigenom frukta ett nedsättande av vetenskapen, vars anseende i allmänhet måste
komma att bliva lidande, då t. o. m. kvinnor kunna bedriva vetenskapliga studier. De se i det
vetenskapliga studiet ett särskilt företräde, som blott kan tillerkännas vissa utvalda bland det
manliga släktet.
Tyvärr befinner sig vårt universitetsväsen liksom hela vårt övriga bildningsväsen ännu i ett
bristfälligt skick. Liksom man i folkskolan för barnet förspiller den dyrbaraste tid med att
fylla dess hjärna med saker, som varken stå i överensstämmeles med förnuftet eller
vetenskapen, liksom man betungar barnet med en mängd ballast, för vilken det icke har någon
användning i livet, utan som snarare hämmar dess fortkomst och utveckling, så förhåller det
sig också vid våra högre skolor. I de förberedande anstalterna till universiteten inpluggas hos
lärjungarna en massa torra, obrukbara läroämnen och minnesuppgifter, som taga deras mesta
tid och deras dyrbaraste hjärnverksamhet i anspråk, och vid universitetet fortgår det mestadels
på samma sätt. Vid sidan av nyttiga och goda kunskaper undervisas de i en mängd föråldrat,
överflödigt vetande. De en gång skrivna kollegiehäftena idisslas termin efter termin. Det höga
lärarekallet blir för mången ett vanligt hantverk, och det behövs ej något vidare skarpsinne
hos lärjungarna för att inse det. Likaledes sörja de traditionella begreppen om universitetslivet
för, att de unga studenterna ej taga studieåren alltför allvarsamt, och mången, som vill taga
dem allvarsamt, avskräckes därifrån genom många professorers pedantiska och onjutbara
lärometod. Avtagandet av läro- och studieivern är ett å våra universitet och högre skolor
allmänt iakttaget faktum, som t. o. m. i tongivande kretsar väcker farhågor. Därmed
sammanhänger på det närmaste det favorit- och krypsystem, som i vår karaktärslösa tid gör de
största framsteg samt tager ständigt mer och mer överhand vid universiteten. Goda relationer
och ”rätta meningar” göra sig gällande i stället för vetande och kunskaper; att vara en patriot,
d. v. s. en man, som ingen egen mening har utan som sorgfälligt rättar sig efter de högre
ställda, observerar vart vinden blåser samt bockar och kryper, han gäller mera än en karaktär
och en man av kunskaper och vetande. Kommer för dessa krypare examenstiden, så inpluggas
i hast på ett par månader vad som är oundgängligen nödvändigt för att nödtorftigt kunna reda
sig. Är examen lyckligt förbi och man har erhålilt ett ämbete eller en syssla, så arbeta de flesta
av dessa studerande blott mekaniskt och hantverksmässigt, men upptaga det mycket illa, om
ej en ”icke-studerad” visar emot dem det vördnadsfullaste uppträdande samt ser upp till och
behandlar dem såsom en högre människoras. Flertalet av dem som nått till våra högre platser,
advokater, domare, läkare, professorer, ämbetsmän, konstnärer o. s. v., äro intet annat än
hantverkare i sitt fack, som äro glada att hava sin utkomst. Endast den strävsamma mannen
upptäcker först sedermera, huru mycket onyttigt han lärt, ja, att han ofta icke fått lära det, som
var det nödvändigaste, och först nu börjar han att studera. Under den bästa delen av hans liv
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har man plågat honom med så mycket onyttigt och onödigt; en annan del av sitt liv använder
han för att bliva kvitt det onyttiga och skadliga samt för att arbeta sig fram till höjden av sin
tids åskådning, och nu först kan han bliva en nyttig medlem av samhället. Många komma ej
över det första stadiet, några fastna i det andra, endast få hava energi att arbeta sig fram till det
tredje.
Men anständigheten fordrar, att det medeltidsaktiga plottret och de onyttiga läroämnena
bibehållas, och som kvinnorna på grund av sitt kön på förhand uteslutits och många ännu äro
uteslutna från de förberedande skolorna och bildningsanstalterna, så utgör denna
omständighet en bekväm förevändning för att stänga föreläsningssalarna för dem. I Leipzig
gjorde en av de berömdaste medicine professorerna en dam följande oförställda bekännelse:
Den klassiska skolbildningen är visserligen ej nödvändig för att kunna förstå läkarkonsten, men
nian måste göra den till villkor för deltagandet i de medicinska studierna, på det att vetenskapen ej
må lida till sitt anseende.

Småningom gjorde sig även i Tyskland oppositionen mot den klassiska bildningens oundgänglighet för medicinska studier gällande. De väldiga framstegen på naturvetenskapernas
område och deras betydelse för hela livet motiverar en invigning i dem. Gymnasieuppfostran
åter med dess privilegiering av de klassiska språken, grekiska och latin, betraktar naturvetenskaperna som mindrevärdiga och försummar dem, och därpå beror det att studenterna
facket ofta sakna de nödvändiga naturvetenskapliga förkunskaper, vilka äro av avgörande
betydelse för vissa discipliner, exempelvis medicinen. Mot denna ensidiga bildning har
slutligen även inom lärarkretsar höjts en opposition. I utlandet, exempelvis i Schweiz, har
man för länge sedan lagt huvudvikten vid det naturvetenskapliga studiet och lämnar även utan
s. k. klassisk förbildning tillträde till medicinska studier åt envar, som äger tillräckliga
förkunskaper i naturvetenskaperna och matematiken.
På samma sätt förfar man i Ryssland, Förenta staterna o. s. v.
Ryssland, där förföljelsen mot och rättslösheten för judarna tillhör statsmaximerna, föreskrevs
genom en kejserlig ukas av år 1897, att i det då nystartade medicinska institutet för kvinnor
endast 5 % av de studerande fingo tillhöra icke-kristlig trosbekännelse och av dessa skulle
blott 3 % få vara judinnor, medan 2 % förbehölls åt kvinnor med muhammedansk
trosbekännelse. Detta är ett av de tillbakasteg som i Ryssland stå på dagordningen. Ryska
regeringen hade så mycket mindre skäl till ett dylikt stadgande, som det å ena sidan ännu
råder en stor läkarebrist i det väldiga riket och som å andra sidan de ryska kvinnliga läkarna,
oberoende av trosbekännelse och härstamning, förvärvat sig erkännande för den största
uppoffring i sitt yrke. Så meddelar doktor Erismann, som varit verksam många år i Ryssland, i
ett föredrag, hållet på Centrala Läkareföreningens 54:de möte i Olten:
Ytterst gynnsamma erfarenheter har man under dessa första år haft även i fråga om de kvinnliga
läkarnas verksamhet. De ha alltifrån början förstått att förvärva sig befolkningens förtroende. I den
ädla tävlingsstriden med sina manliga kolleger ha de rentav avgått med seger. Det konstaterades
snart att på varje kvinnlig läkare kom ett större årsgenomsnitt av patienter än på de manliga, fast
dessa senare med stor hängivenhet och självuppoffring skött sitt ämbete. Särskilt de sjuka
kvinnorna ha masstals vänt sig till de kvinnliga eskulaperna för att erhålla läkarhjälp.

Den av mannen så fruktade konkurrensen från kvinnornas sida, i synnerhet på den medicinska
banan, har å andra sidan ingenstädes visat sig vara en verklighet. Det förefaller som om de
kvinnliga läkarna erhöllo sin patientkrets från sitt eget kön, patienter som blott sällan eller
blott i yttersta nödfall skulle rådfråga en manlig läkare; vidare har man konstaterat, att en
ansenlig del av de kvinnor, som ägnade sig åt studier – så snart de gifte sig – inom kort
övergåvo sitt ”yrke”. Det har visat sig, att de husliga plikter, som ställas på en fru av
borgareklassen, i synnerhet: om hon har barn, äro så stora, att det för många av dessa hustrur
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är omöjligt att på samma gång tjäna två herrar. Särskilt den kvinnliga läkaren måste varje
timme på dagen vara beredd att utöva sitt yrke, och det är ej möjligt för många.
Sedan England jämte Förenta staterna och Frankrike gått före och utsett kvinnor även för
yrkesinspektionen –något som är så mycket mer av behovet påkallat, som arbeterskornas
antal, såsom vi förut nämnt, växer med varje år och likaledes antalet av de yrken, i vilka
arbeterskor sysselsättas, uteslutande eller till större delen – så hava ock många tyska stater
följt exemplet. Baden, Bajern, Hessen, kungariket Saxen, Weimar, Württemberg m. fl. ha
adjungerat med yrkesinspektörerna kvinnliga hjälpfunktionärer, och några av dessa ha redan
genom sin verksamhet förvärvat sig stort erkännande. I Preussen står till yrkesinspektionens
förfogande: i Berlin tre kvinnliga funktionärer, i Düsseldorf, Breslau och Wiesbaden en i var
stad. Detta faktum visar att Preussen även i detta hänseende är ytterst långt efterblivet efter
vad som vore oundgängligen nödvändigt. Det finns ju inte en enda kvinnlig funktionär ens i
distrikt sådana som Potsdam (med 33,229 arbeterskor), Frankfurt an der Oder (med 31,971)
och Liegnitz (med 31,798) o. a., där de äro ovillkorligt påkallade. Det visar sig också på detta
område, att arbeterskan äger större förtroende för en representant av sitt eget kön, och att de
kvinnliga yrkesinspektörerna erhålla många upplysningar, som deras manliga kolleger ej
kunna få. En brist är att dessa kvinnliga hjälpfunktionärer ej överallt äga den självständiga
ställning, som är nödvändig för deras verksamhet, och att även deras lön lämnar en hel del
övrigt att önska. De flesta tyska regeringar ha endast trevande och tvekande experimenterat
med den nya institutionen.
I Tyskland är misstroendet och konkurrensfientligheten mot kvinnornas användning i
offentlig tjänst särskilt stark, emedan militären där varje år levererar så många avdankade
officerare och uttjänta underofficerare som aspiranter till alla möjliga platser i statens och
kommunernas tjänst, att det knappast blir plats övrig åt arbetskrafter från annat håll. Anställer
man ändå kvinnor, så är det blott mot betydligt lägre lön, varigenom de a priori för de
missunnsamma männen te sig för det första som mindrevärdigt människomaterial, för det
andra som lönepresserskor.
På världsutställningen i Chikago år 1893 fick man särskilt bevittna mångsidigheten hos den
kvinnliga begåvningen. Den praktfulla utställningsbyggnad, vari konst och industrialster av
kvinnor exponerades, var ett kvinnliga arkitekters verk; och utställningen blev i många fall
beundrad för de utställda föremålens smak och deras konstnärliga utförande. Även på
uppfinningarnas område hava kvinnorna redan uträttat betydligt och skola i framtiden
åstadkomma ännu mera. Ett amerikanskt fackblad lämnade en gång en förteckning på alla
uppfinningar, som kvinnor hava gjort, bland annat: En förbättrad spinnmaskin, en roterande
vävstol (rotary loom) som arbetar tre gånger så fort som en vanlig; en elevator; en vev för
propellerångare; en räddningsapparat vid eldsvådor; en apparat för att väga ull, en av de mest
känsliga maskiner, som någonsin uppfunnits och ovärderlig för ylleindustrin; en bärbar
vattenreservoar för släckning vid eldsvådetillbud; en metod att använda petroleum i stället för
trä och kol som brännmaterial för ångmaskiner; en förbättrad gnistsläckare för lokomotiv; ett
signalsystem för järnvägsviadukter; ett system för kupévärmning utan eld; smörjfilt
(lubricating felt) för att minska gnidningen (vid järnvägsdrift); en skrivmaskin; en signalraket
för flottan; ett djuphavsteleskop; ett system för dämpande av ljudet på stadsbanor; ventilator
för rökrum; en maskin för falsning av papperssäckar. Särskilt hava många förbättringar av
symaskiner blivit gjorda av kvinnor, så exempelvis en apparat för syning av segel och hårda
tyg, en apparat för påträdning under maskinens gång, en förbättring av nåtlingsmaskinen o. s.
v. Den senaste uppfinningen är gjord av en kvinna, som i åratal bedrivit sadelmakeri i
Newyork. Djuphavsteleskopet, uppfunnet -av fru Mather och förbättrat av hennes dotter, är en
uppfinning av högsta vikt, enär den möjliggör en undersökning av kölen på det största fartyg,
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utan att detta behöver inläggas i en torrdocka. Med detta fjärrglas’ hjälp kan man från
skeppsdäck undersöka sjunkna vrak, skeppsfartshinder och torpedos o. s.
Till de maskiner, vilka på grund av sin högt komplicerade sammansättning och sin geniala
konstruktion väckt uppseende både i Amerika och Europa, hör en för fabricering av påsar.
Många män, bland dem framstående mekaniker, ha hittills utan framgång sökt konstruera en
dylik maskin. Det var en kvinna, miss Maggie Knight, som uppfann den. Sedan har samma
kvinna uppfunnit en maskin för falsning av papperssäckar, vilken gör trettio personers arbete.
Hon själv ledde utställningen av denna maskin i Amherst i staten Massachusetts.

Femtonde kapitlet. Kvinnans rättsliga ställning
1. Kampen om civilrättslig likställighet
Det sociala beroende, en ras, en klass eller endera könet befinner sig i, erhåller alltid sitt
uttryck i det respektive landets lagar och politiska institutioner. Lagarna äro de bestämmande
intressenas i paragrafer formulerade uttryck, som upphöjes till ett lands rätt. Kvinnorna såsom
ett beroende, undertryckt släkte finna i överensstämmelse härmed sin ställning anvisad i ett
lands lagar. Lagarna äro av negativ och positiv art. Av negativ försåvitt de vid fördelningen av
rättigheterna icke alls taga någon hänsyn till de undertryckta; av positiv art, i det de anvisa
dem deras undertryckta ställning och beteckna några vissa undantag.
Vår allmänna lag är byggd på den romerska lagen, som endast känner människan som ett
ägande väsen. Den gamla germanska rätten, som behandlade kvinnan mera värdigt, har blott
delvis bibehållit sitt inflytande. Liksom människan och mannen i det franska språket
betecknas med samma ord, ”l’homme”, samt likaså i engelskan med: ”man”, så känner den
franska lagen människan endast som man, och på liknande sätt förhöll det sig tills för några
årtionden sedan även i England, varest kvinnan befann sig i slaviskt beroende av mannen. I
Rom var förhållandet detsamma. Det fanns romerska medborgare och hustrur till romerska
medborgare, men inga medborgarinnor.
I Tyskland hava rättsförhållandena såtillvida förbättrats för kvinnan, som en gemensam
borgerlig lag har blivit införd i stället för den förut existerande brokiga juridiska provkartan.
Därigenom erhöll den ogifta kvinnan oinskränkt tillträde till förmynderskap; kvinnor äga rätt
att uppträda som vittnen vid äktenskaps ingående och vid upprättande av testamenten; vidare
vann kvinnan full rätt att sluta kontrakt, undantagandes då hon är gift, och ej heller får hon då
utan mannens medgivande åtaga sig något förmynderskap.
Förpliktelsen till äktenskaplig samvaro existerar för båda parterna, försåvitt ej den andra
partens anspråk visar sig vara missbruk av dess rätt. Förefinnes härutinnan olika åsikter hos
de båda makarna, så är det m ann e n, som äger avgörandet, framför allt är det han som har att
bestämma om boningsort och bostad. Missbruk av mannens rätt befriar kvinnan från att rätta
sig efter honom. Över hushållet bestämmer hustrun, hon äger det s. k. nyckelväldet, i kraft av
vilket hon kan inom den husliga verksamhetskretsen sköta mannens affärer och representera
honom. Mannen måste svara för de av henne ingångna förpliktelserna. Men han kan
inskränka, ja, helt och hållet upphäva sin hustrus ”nyckelvälde”. Missbrukar han denna rätt, så
kan förmyndarstyrelsen upphäva den gjorda inskränkningen.
Att utföra arbeten i hemmet och i mannens affär är hustrun förpliktad till, dock endast om en
dylik verksamhet är vanlig i makarnas levnadsställning.
Kravet att införa boskillnad obligatoriskt har riksdagen avslagit. Dylik kan garanteras blott i
äktenskapskontraktet, vilket ofta underlåtes vid äktenskapets ingående och efteråt leder till
ohållbara situationer. Däremot har den s. k. förvaltningsgemenskapen införts. Enligt denna
äger mannen rätt att förvalta och utnyttja hustruns förmögenhet, men blott den som förts med
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i boet. Däremot äger hustrun att oinskränkt förvalta och förfoga över allt vad hon under
äktenskapet genom eget arbete eller genom av henne bedriven affär förtjänar. Mannen har ej
rätt att ålägga hustrun några förpliktelser genom rättsliga handlingar å den av henne i boet
medförda förmögenheten. Hustrun kan även fordra ställande av garanti, för det fall att hon
äger skäl att frukta för att hennes hemgift är hotad, något som hon ofta torde erfara för sent.
Hon kan även anhängiggöra mål om förvaltningsgemenskapens upphävande, ifall mannen
genom sitt uppförande väsentligt blottställer hustruns eller barnens uppehälle. Mannen svarar
för den skada, som kommer av dålig förvaltning.
Stor orätt kan tillfogas henne vid skilsmässa. Vid sådan är det nämligen mannen som behåller
den förmögenhet, som makarna genom gemensamt arbete förvärvat, till och med om han är
den skyldige samt om hon har bidragit mest till förmögenheten; hon kan blott göra anspråk på
ett underhåll, motsvarande deras samhällsställning, försåvitt som hon icke kan leva av sin
egen förmögenhet eller på sitt arbete. Vidare får mannen vid skilsmässa behålla den
förmögenhet, som kunnat anhopas av obrukade inkomster på hustruns förmögenhet.
Fadersmyndigheten har ersatts av föräldramyndigheten. Men vid meningsskiljaktigheter
segrar faderns mening. Dör fadern, övergår på modern föräldramyndighetens utövande,
inklusive utnyttjande av barnets förmögenhet. En frånskild hustru saknar, även om hon
tillerkänts rätt att uppfostra barnen, rätten att representera sina barn och förvalta deras
förmögenhet, varemot fadern vid alla tillfällen åtnjuter föräldrarättigheterna oinskränkta.
I England tillerkände landets hävdvunna lag ända till år 1870 mannen besittningsrätten till
hustruns lösegendom. Endast till fast egendom blev äganderätten bevarad åt henne, men
mannen ägde rättighet att förvalta den samt uppbära inkomsten därav. Inför rätta var den
engelska hustrun en nolla; hon kunde ej utföra några som helst rättshandlingar och ej ens
avfatta ett laga testamente. Hustrun stod i livegenskap under sin man. För ett brott, som hon
begick i mannens närvaro, var han ansvarig, hon ansågs omyndig. Tillfogades hon någon
skada, så bedömdes detta, som om skadan begåtts av ett husdjur; mannen skulle ansvara
därför. Enligt ett föredrag, som biskop Wood höll år 1888 i Westminsterkapellet, så fick för
hundra år sedan kvinnan icke sitta vid bordet och äta samt icke tala förrän hon blev tillfrågad.
Över sängen hängde såsom ett tecken för äkta mannens herravälde en piska, som mannen
kunde använda sig av, då hustrun visade sig nyckfull. Endast döttrarna måste lyda hennes
befallningar; sönerna sågo i henne en tjänare. Genom lagarna av 1870, 1882 och 1893 blev
kvinnan icke blott ensam ägare av den förmögenhet, hon medför i äktenskapet, utan hon har
även äganderätt över allt det, som hon förvärvar eller får genom arv eller som gåva. Dessa
rättsförhållanden kunna ändras blott genom särskild överenskommelse mellan de äkta
makarna. Den engelska lagstiftningen följde härvidlag Förenta staternas exempel.
Alltsedan Custody of Infants Act år 1886 övergår föräldramyndigheten efter faderns död på
modern. I den från the Intestate Estates Act 1890 gällande reformerade arvsrätten är mannen
allt fortfarande privilegierad. Båda makarna äga testamenteringsrätt. Men existerar inget
testamente, så får fadern behålla hela kvinnans lösa egendom. Änkan däremot ärver endast
tredjedelen av lösöret och erhåller en tredjedel av räntan å fast egendom, men det övriga
tillfaller barnen. Enligt den nya Married Women’s Property Act 1908 är den gifta kvinnan
underhållspliktig gentemot sina föräldrar och sin man. Men ännu återstår mycket av den
gamla medeltida rätten, som ännu i hög grad gör intrång på den gifta kvinnans ställning. Som
vi sett är skilsmässoförfarandet ännu ytterst ogynnsamt för kvinnan. Ett äktenskapsbrott från
mannens sida är ingen skilsmässogrund för hustrun, ifall det ej varit förenat med grymhet,
bigami, våldtäkt el. dyl.
Särskilt efterbliven är civillagen i allmänhet för kvinnan i Frankrike och i alla länder – mest
romanska –, vilkas lagstiftning tagit starkt inflytande av den franska Code civil eller varest
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denna ännu med få ändringar är direkt gällande. Så i Belgien, Spanien, Portugal, ‘Italien,
Ryska Polen, Holland och de flesta kantonerna i Schweiz.
Om Napoleon den förstes uppfattning angående kvinnans ställning finns ett betecknande
yttrande, som gäller än i dag:
Ett är icke franskt: en kvinna som kan göra vad hon behagar.

Kvinnan kommer, så snart hon är gift, under mannens förmynderskap. Enligt § 215 i Code
civil får hustrun ej utan makens och två av hennes närmaste släktingars medgivande uppträda
inför rätta, icke ens om hon har en offentlig handel. Enligt § 213 skall mannen skydda hustrun
och hon visa lydnad för honom.
Han förvaltar hustruns i boet medförda förmögenhet, han kan sälja hennes egendom, avyttra
den eller belasta den med hypotek, utan att behöva hennes medverkan eller medgivande.
Följden är att kvinnan ofta befinner sig i ett rent slaveri. Mannen slösar bort med liderliga
kvinnor eller i värdshuset det hustrun förvärvar eller han gör skulder eller spelar bort sin
hustrus förtjänst och låter henne och barnen lida nöd, ja, han har t. o. m. rätt att av arbetsgivaren begära att få till sig utbetald sin hustrus lön. Vem kan förtänka kvinnan om hon under
dylika förhållanden avstår från det frivola giftermålet, såsom så ofta sker i Frankrike?
Hon kan i de flesta romanska land (i Frankrike till 1897) icke heller uppträda som vittne vid
avslutande av kontrakt, testamenten o. d. Däremot tillåtes hon – under liga motsägelse! –
uppträda som vittne inför domstol i de fall, där hennes vittnesmål eventuellt kan leda till att
den åtalade dömes till döden. I brottmål anses hon städse sola likvärdig och hon dömes för
varje förseelse och brott lika som mannen. Denna motsägelse äro ‘åra herrar lagstiftare icke
medvetna om. Såsom änka får hon upprätta testamente över sin kvarlåtenskap, men såsom
testamentsvittne får hon icke uppträda i ett stort antal stater, fastän hon enligt art. 1029 i Code
civil kan utses som testamentsexekutor. I Italien är kvinnan även vittnesgill i civilmål allt
sedan år 1877.
Mannens privilegierade ställning framträdde särskilt skarpt i skilsmässolagstiftningen. Enligt
Code civil ägde mannen rättighet att begära skilsmässa, då hustrun hade varit otrogen; men
hon ägde endast begära sådan, om hennes man medtagit sin älskarinna i makarnas gemensamma hem. Denna paragraf har upphävts i och genom lagen om skilsmässa av den 27 juli
1884, men i den franska straffrätten kvarstår denna skillnad, något som är mycket betecknande för de franska lagstiftarna. Överbevisas en hustru om äktenskapsbrott, så straffas hon
med fängelse från 3 månader till 2 år. Mannen straffas endast i den händelse, att han efter den
förra paragraf 230 i Code civil infört sin älskarinna i hemmet samt att hustrun väcker åtal.
Men om han förklaras skyldig, får han endast böta, från 100 till 2,000 francs (§§ 337 och 339
i Code pénal). En sådan olikhet inför lagen och rätten vore omöjlig, i fall också kvinnor sutto i
det franska parlamentet. Liknande lagar existera i Belgien. Straffet för hustruns äktenskapsbrott är detsamma som i Frankrike, och mannen kan straffas endast om äktenskapsbrottet
blivit begånget i makarnas hem; han kan då ådömas fängelsestraff från en månad till ett år.
Således är man något rättvisare i Belgien än i Frankrike, men olika lagar för man och kvinna
finnas här som där. Liknande bestämmelser äro under inflytande av den franska rätten
rådande i Spanien och Portugal.
Den italienska civilrätten av 1865 lämnar hustrun rätt till skilsmässa, blott om mannen låter
sin älskarinna vistas i hemmet eller på något annat ställe, där hennes vistelse måste anses som
en svår förolämpning mot hustrun. Är 1907 – samtidigt med antagandet av den lag (21 juni)
som ändrat en följd paragrafer i Code civil rörande äktenskaps ingående –antogs slutligen (13
juli) det stadgandet, att hustrun äger ensam äganderätt till allt vad hon förvärvat eller erhåller
genom arv eller gåva. Mannen har förlorat sin förfoganderätt över hustruns egendom. Detta är
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den första breschen i den franska lagstiftningen, och den italienska kvinnan står nu i samma
ställning som den engelska efter lagen 1870.
Vida längre går – ej blott vid jämförelse med Code civil utan också med Bürgerliches
Gesetzbuch – den nya schweiziska civillagen, som antogs 10 december 1907 och 1 januari
1912 trädde i gällande kraft. I stället för de olika lagarna i de enskilda kantonerna, vilka voro
gällande förut, dels i anslutning till Code civil såsom i Geneve, Vallis och i italienska
Schweiz eller i anslutning till österrikiska lagen, såsom i Bern och Luzern, eller i anslutning
till den gamla vanerätten såsom i Schweiz, Uri och Unterwalden o. s. v., har Schweiz nu
erhållit en enhetlig lag. Kvinnans och barnens frihet är säkerställd. Den nya lagen tillerkänner
kvinnan en del av den gemensamma inkomsten i äktenskapet (en tredjedel), om hon också
blott medverkat som biträde eller skött hemmet. Även i arvsfrågor har hon det bättre ställt än
den tyska kvinnan. Så erhåller hon jämte mannens föräldrar utom hälften av kvarlåtenskapen
även livstida nyttjanderätt till andra hälften. Gäldenärer till sådana äkta män som försumma
att sörja för kvinna och barn kunna av domaren påbjudas att göra sina inbetalningar till
hustrun. Förbudet för den frånskilda maken att ingå nytt äktenskap med den person, med
vilken han begått äktenskapsbrott, har ej upptagits bland äktenskapsjäven i den nya lagen.
(Ifrågavarande paragraf – 298 i Code civil – upphävdes även i Frankrike 1904.) Äganderätten
inom äktenskapet är i allmänhet ordnad på samma grunder som i Bürgerliches Gesetzbuch.
Främst avgörande är äktenskapskontraktet, som kan uppgöras såväl före som under
äktenskapet. Oäkta barn ha, ifall modern hävdats under äktenskapslöfte, inte blott rätt till
understöd, såsom i Tyskland, utan ha ock rätt att ärva faderns stånd och erhålla därmed
enahanda rätt som äkta barn.
Sverge tillförsäkrade genom lagen av den 11 december 1874 hustrun rättighet att fritt förfoga
över det, som hon förtjänar på sitt eget arbete. Danmark har upphöjt samma princip till
gällande lag. Enligt dansk rätt kan icke heller hustruns egendom tagas i anspråk för att
betäcka mannens skulder. Så lyder även den norska lagen av år 1888 och finska lagen av
1889: Den gifta kvinnan äger samma rätt att förfoga över sina gods som den ogifta. Några i
lagen uttryckligen nämnda förbehåll göras dock. I norska lagen uttalas, att kvinnan blir ofri
genom ingående av äktenskap.
I de skandinaviska länderna liksom nästan överallt annorstädes började den allmänna strävan att
utvidga kvinnans ”säregendom” på samma punkt som i England: kvinnans arbetsförvärv. De
härskande klasserna prisgåvo nämligen vida beredvilligare den ringe mannens patriarkaliska
ställning gentemot den arbetande hustrun än samma ställning för mannen av deras egen
samhällsställning gentemot kvinnan med egendom. (Marianne Weber, Ehefrau und Mutter in der
Reehtsentwickelung.)

I lagen av 27 maj 1908 gör danska lagstiftningen ett ytterligare steg. Undandrar sig mannen
respektive fadern sin försörjningsplikt, så kan hustrun resp. barnen begära, att, sedan
förvaltningsmyndigheten fastslagit beloppet av det underhåll, som skall beviljas, detta
underhåll förskotteras dem av offentliga medel.
Rätten över barnens uppfostran ligger enligt den i de flesta länder bestående lagstiftningen i
faderns hand; här och var tillerkännes modern en underordnad medverkan. Den gamla
romerska grundsatsen, att fadern skall äga alla rättigheter och allt välde över barnen, bildar
städse lagstiftningens grundton.
I Ryssland äger den gifta kvinnan blott rätt att förfoga över sin egen förmögenhet. Vad hennes
förvärvsverksamhet beträffar, förblir hon fullständigt beroende av mannen. Utan hans
tillåtelse utställes aldrig något pass för henne, vilket är nödvändigt för varje ombyte av bostad.
För att ta en plats eller utöva något yrke måste hon likaså äga mannens samtycke. Skilsmässa
är under gällande lag ytterst svår, så att den blott i sällsynta fall kan genomföras. Mycket
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oavhängigare var förr kvinnans ställning i de gamla bondekommunerna (mirerna), vilket
berodde på de ännu kvarlevande kommunistiska institutionerna eller erinringen därom. Hon
förvaltade sin egendom själv. Kommunismen är det mest gynnsamma samhällstillstånd för
kvinnorna, det sågo vi redan av framställningen från moderrättens tidsålder.
I Förenta staterna hava kvinnorna i civilrättsligt avseende tillkämpat sig full likställighet; de
hava också vetat att förhindra införandet av den engelska eller av andra liknande
prostitutionsförordningar.

2. Kampen om politisk likställighet
Den påtagliga skillnaden i kvinnornas och männens rättsliga ställning har hos de mera
avancerade bland kvinnorna framkallat anspråk på politiska rättigheter för att genom
lagstiftningen kunna verka för likställighet med mannen. Det är samma tanke, som även ledde
arbetareklassen att inrikta sin agitation på erövrandet av politisk makt. Vad som är rätt för
arbetareklassen, kan ej vara orätt för kvinnorna. Förtryckta, rättslösa, ständigt tillbakasatta,
hava de icke blott rättighet, utan skyldighet att skydda sig och att tillgripa varje medel, som
synes dem lämpligt för att tillkämpa sig en oberoende ställning. Mot dessa strävanden ljuda
naturligtvis på nytt de reaktionära olycksprofetiorna. Låtom oss se med vad rätt.
Framstående, andligt utvecklade kvinnor hava i olika tidsåldrar och bland de mest skilda folk,
även där de icke såsom furstinnor hade makten i sina händer, vetat att spela en inflytelserik
politisk roll. Det påvliga hovet utgjorde intet undantag. Kunde kvinnorna icke skaffa sig
inflytande direkt och på den väg, som deras rättigheter utstakat, så skaffade de sig det på den
andliga överlägsenhetens väg, ja, genom komplotter och intriger. Stort var under århundraden
deras inflytande, synnerligast vid det franska hovet, men ej mindre vid de spanska och
italienska hoven. Vid Filip den femtes hov i slutet av det 17:de århundradet var Marie de
Trémouille, hertiginna av Bracciano och furstinna av Ursino under tretton år Spaniens
premierminister och hon ledde under denna tid den spanska politiken på ett utomordentligt
sätt. Även som furstliga mätresser hava de ofta mästerligt förstått att tillförsäkra sig ett
stundom mycket stort politiskt inflytande; vi erinra blott om de allmänt kända namnen:
Maintenon, Ludvig 14:s mätress, och Pompadour, Ludvig 15:s mätress. Den storartade
andliga rörelse, som försiggick under det 18:de århundradet bland sådana män som
Montesquieu, Voltaire, d ‘Alembert, Holbach, Helvetius, La Mettrie, Rousseau och många
andra, lämnade icke kvinnorna oberörda. Om än många av dem endast för att följa modet eller
få tillfredsställa sin böjelse för intriger eller av andra ej alltid prisvärda motiv deltogo i denna
stora rörelse, som betvivlade och undergrävde alla statens och feodalsamhällets stödjepelare,
så deltog dock en stor del av dem däri av livligt intresse och entusiasm för de stora målen.
Redan årtionden före utbrottet av den stora revolutionen, som drog fram genom Frankrike
såsom ett rensande åskväder, sprängde allt det gamla, nedtrampade det och hänförde de mest
utvecklade andar i hela kulturvärlden till ett brusande jubel, ingingo kvinnor i massor i de
vetenskapliga och politiska klubbarna, i vilka filosofiska, naturvetenskapliga, religiösa,
sociala och politiska frågor diskuterades med hittills okänd djärvhet, samt deltogo i
debatterna. Och då i juli 1789 i och med Bastiljens stormning uvertyren till den stora
revolutionen spelades upp, då var det både kvinnor av den högre klassen och av folket som
ingrepo mycket verksamt i rörelsen och utövade ett märkbart inflytande för och emot.
Överdrivna i gott som i ont, deltogo de varhelst tillfälle yppade sig. De flesta historieskrivare
hava ägnat större uppmärksamhet åt revolutionens överdrifter – vilka under de förhållanden,
som rådde, voro blott alltför naturliga, ty de voro följden av all gränslös förbittring över de
härskande klassernas outsägliga korruption, utsugning, bedrägeri, gemenhet, skymf och
förräderi mot folket – än åt dess stordåd. Under inflytande av dessa ensidiga skildringar
diktade Schiller sin dikt Da werden Weiber zu Hyänen und treiben mit Entsetzen Spott ( ”Då
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bliva kvinnorna hyenor och driva gäck med fasorna.”.) Så många exempel på hjältemod,
själsstorhet och beundransvärd uppoffringsförmåga gåvos på denna tid, att en opartiskt
skriven bok ”Om den stora revolutionens kvinnor” skulle bliva som en vitt och brett lysande
ärestod. Kvinnorna voro ju t. o. m. enligt Michelet revolutionens avantgarde. Den allmänna
nöd, varunder det franska folket led under Bourbonernas rövar- och skändlighets-regering,
träffade såsom alltid under liknande förhållanden i synnerhet kvinnorna. Utestängda från
nästan varje hederligt yrke, blevo de i tusental prostitutionens offer. Därtill kom 1789 års
hungersnöd, som drev kvinnorna till eländets brant. Det var den som tvingade dem till
stormningen av rådhuset samt till masståget till Versailles; den föranledde också en del av
dem att hos nationalförsamlingen anhålla, ”att likställigheten mellan man och kvinna måtte
bliva återinförd, arbetet frigivet och tillträde öppnat till sysslor, för vilka deras anlag lämpade
sig”. Och då de började begripa, att de, för att komma till sin rätt, måste hava makt, men att de
kunde erövra makten först om de organiserade sig, voro förenade i stora massor, så bildade de
runt omkring i Frankrike kvinnoföreningar, vilka stundom, uppnådde ett överraskande högt
medlemsantal, samt deltogo även i män nens sammankomster. Om den snillrika madame
Roland föredrog att spela en ledande politisk roll bland revolutionens ”statsmän”,
girondisterna, så ställde sig den eldiga och vältaliga Olympe de Gouges i spetsen för
kvinnorna av folket och lade för denna sak i dagen hela den hänförelse, hon var mäktig.
Då konventet år 1793 proklamerade människans rättigheter, insåg hon genast, att det blott var
fråga om mannens rättigheter. Emot dessa uppställde Olympe de Gouges i förening med
Louise Lacombe o. a. ”kvinnans rättigheter” i sjutton artiklar, vilka de den 28 Brumaire (den
20 nov. 1793) inför Pariser-kommunen motiverade på grunder, som ännu i dag äga sitt fulla
berättigande och vari den för situationen mest belysande satsen kom till uttryck:
Har kvinnan rättighet att bestiga schavotten, så måste hon också hava rättighet att bestiga tribunen.

Hennes fordringar blevo ouppfyllda. Däremot bekräftades hennes anspelning på kvinnans rätt
att eventuellt bestiga schavotten för henne i blod. Hennes kamp för kvinnornas rättigheter å
ena sidan och mot konventets våldsdåd å andra sidan kom henne att i konventets tanke bli
mogen för sehavotten. Redan 3 november samma år föll hennes huvud. Fem dagar senare föll
också madame Rolands. Båda dogo som hjältar. Kort före deras död, den 17 oktober 1793,
hade konventet visat sitt kvinnofientliga sinnelag därigenom, att det beslöt att undertrycka alla
kvinnoföreningar samt gick t. o. m. så långt, att, då kvinnorna fortforo att protestera emot den
orättvisa, som blev begången emot dem, förbjuda dem besöka konventet och offentliga
möten; kvinnorna behandlades såsom upprorsmakare.
Då konventet mot det framryckande monarkiska Europa hade förklarat ”fäderneslandet i fara”
och anordnade massuppbåd, så erbjödo sig parisiskorna att göra, vad tjugu år senare
preussiska kvinnor utförde: att försvara fäderneslandet med geväret i hand, i hopp att
därigenom bevisa sin rätt till likställighet. Men då gick radikalen Chaumette dem till mötes
och tillropade dem:
Sedan vilken tid hava kvinnorna tillåtits avsvärja sitt kön och göra sig till mäns Sedan vilken tid har
det blivit sed, att de övergiva de fromma omsorgerna för sitt hem, sina barns vagga, för att uppträda
på offentliga platser, hålla tal från tribunen, ställa sig i truppernas led, med ett ord att uppfylla
plikter, som naturen tilldelat mannen allena? – Naturen har sagt till mannen: Var man!
Kapplöpningar, jakt, åkerbruk, politik och ansträngningar av alla slag äro dina privilegier! Men till
kvinnan har naturen sagt: Var kvinna! Omsorgen för din barn, hushållningens enskildheter,
moderskapets ljuva oro, det är dina arbeten! – Oförståndiga kvinnor, varför viljen i bliva män? Äro
människorna ej tillräckligt delade? Vad behöven i mera? I naturens namn, bliven vad I ären; och
långt ifrån att avundas oss farorna av ett stormfullt liv, varen nöjda med att i familjens sköte kunna
glömma dem, i det I låten våra ögon vila på det förtjusande skådespelet av våra genom edra ömma
omsorger lyckliggjorda barn.
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Utan tvivel uttalade radikalen Chaumette vad de flesta av våra dagars män tänka. Och även vi
tro, att det är en ändamålsenlig arbetsfördelning, om man åt männen överlämnar landets
försvar, men åt kvinnorna omsorgen för hus och hem. I övrigt består Chaumette’s oratoriska
utgjutelse blott av fraser. Vad han säger om mannens möda vid åkerbruket är icke riktigt, ty
ända från uråldern till nuvarande stund har kvinnan ingalunda haft det lättaste arbetet vid
åkerbruket. Ansträngningarna vid jakt och kapplöpningar äro inga ”ansträngningar”, utan ett
nöje för männen. Och politiken innebär en fara blott för dem, som simma m o t strömmen, i
övrigt erbjuder den minst lika mycket nöje som ansträngning. Det är mannens egoism, som
talar ur Chaumette’s anförande.
Samma strävanden, som encyklopedisterna och den stora revolutionen hade frammanat, döko
också upp i Förenta staterna, då dessa på 1770- och 1780-talen stridde för sitt oberoende av
England samt skapade sig en demokratisk författning. Här var det främst Mercy Ottis Warren
och fru Adam, hustru till Förenta staternas andra president, samt med dem liktänkande
kvinnor, som stridde för politisk likställighet. Det berodde på hennes inflytande att åtminstone
staten New Jersey beviljade kvinnorna rösträtt, vilken emellertid upphävdes redan år 1807.
Redan före revolutionen i Frankrike (1787) uppträdde Condorcet, den blivande girondisten,
här i en glänsande essay som förkämpe för kvinnorösträtten och könens fulla politiska
likställighet.
Påverkad av de mäktiga händelserna i grannlandet höjde på andra sidan kanalen den år 1759
födda tappra Marie Wollstoneeraft sin röst. År 1790 skrev hon emot Burke, den franska
revolutionens häftigaste motståndare, en bok, däri hon försvarade kravet på
människorättigheterna. Men snart gick hon ännu längre, i det hon tillika begärde samma
rättigheter för sitt eget kön. Det skedde i hennes år 1792 utkomna arbete: A Vindication of the
Rights of women (Ett rättfärdigande av kvinnans rättigheter), i vilket hon, riktande en skarp
kritik mot sitt eget kön, dock för kvinnorna krävde och djupt försvarade full likställighet till
hela samhällets bästa. Men hon möttes naturligtvis av häftigaste motstånd och de svåraste och
orättvisaste angrepp. Hon dukade under för svåra själsstrider (1797), misskänd och hånad av
sina samtida.
Dock, det märkligaste är, att vid samma tid, då både i Frankrike, England och Förenta staterna
de första allvarliga strävandena för kvinnans politiska jämlikhet döko upp, fanns det även i det
då så efterblivna Tyskland en skriftställare T. G. von Hippel, som lät utgiva en bok, vari han
försvarade kvinnans likställighet med mannen, närmast anonymt under rubriken ”Über die
bürgerliche Verbesserung derWeiber” (”Om kvinnornas medborgerliga förbättring”), Berlin
1792. Detta var på en tid då en bok ”Om männens medborgerliga förbättring” i Tyskland
skulle varit lika berättigad. Desto mer måste man beundra modet hos den man, som i denna
bok drog ut alla konsekvenser för könens sociala och politiska likställighet och ytterst
skickligt och spirituellt försvarade dem.
Sedan vilade långa tider fordran på lika politiska rättigheter för kvinnor och män; men denna
fordran har så småningom blivit ett postulat i alla kulturländers mera framskridna
kvinnorörelse, och den är delvis förverkligad i några stater. I Frankrike uppträdde saintsimonisterna och fourieristerna för de bägge könens sociala likställighet, och år 1848 yrkade
Considérant i det franska parlamentets författningskommission att kvinnorna skulle
tillerkännas samma politiska rättigheter som männen. Pierre Leroux upptog motionen år 1851,
men likaledes utan framgång.
I våra dagar äro förhållandena helt annorlunda. Hela utvecklingen, alla förhållanden hava
sedan den tiden undergått en grundlig omgestaltning och hava även förändrat kvinnans
ställning. Hon är mer än någonsin med hela sin varelse bunden vid den sociala utvecklingens
gång. Vi se, huru i alla kulturstater hundratusen och miljoner kvinnor äro liksom männen
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anställda i de mest skilda yrken; och år ifrån år växer antalet av dem, som måste, hänvisade
till sina egna krafter och sin egen förmåga, föra kampen för tillvaron. Det kan således lika litet
vara kvinnan som mannen likgiltigt, hurudana våra sociala och politiska förhållanden äro.
Frågor sådana som t. ex. dessa: vilken inre och vilken yttre politik som föres, om den gynnar
krig eller ej; om staten årligen kvarhåller hundratusentals friska män i den stående hären och
driver tiotusentals bort ifrån landet; om de nödvändigaste livsförnödenheterna fördyras genom
skatter och tullar, vilka dess hårdare träffa familjen, ju talrikare den är, och detta i en tid då
livsmedlen äro för det stora flertalet ytterst knappa – sådana frågor angå kvinnan lika mycket
som mannen. Även betalar kvinnan direkta och indirekta skatter för lön och inkomst. Av
största intresse för henne är uppfostringssystemet; uppfostrans art bestämmer ju i hög grad
över hennes köns ställning, och som moder har hon ett dubbelt intresse att bevaka.
Vidare äro dessa hundratusen och miljoner kvinnor i hundratals samhällsställningar
personligen mycket livligt intresserade av den sociala lagstiftningens beskaffenhet. Frågor
beträffande arbetstidens längd, natt-, söndags- och barnarbete, lönevillkor, uppsägningstider,
skyddsåtgärder i fabriker och verkstäder, fabriks- och försäkringslagstiftningen o. s. v. äro
även för kvinnan av allra högsta vikt. Arbetarna hava föga eller alls ingen kännedom om
tillståndet i många industrigrenar, i vilka uteslutande eller till övervägande del kvinnor
användas. Arbetsgivarna hava allt intresse av att förtiga missförhållanden, till vilka de själva
äro skulden; men fabriksinspektionen sträcker sig ofta ej till de områden, där kvinnor
uteslutande sysselsättas; dessutom är den ännu alldeles otillräcklig, och just här äro
skyddsåtgärder som allra nödvändigast. Man behöver endast erinra om de arbetslokaler, i
vilka i våra större städer sömmerskor, tillskärerskor, modister o. s. v. sammanpackas. Därifrån
förnimmes knappast någon klagan och dit har hittills ingen undersökning trängt. Slutligen är
kvinnan såsom yrkesidkerska intresserad av handels- och tullagstiftningen samt av den
borgerliga rätten i sin helhet. Det kan alltså ej vara tvivel underkastat, att hon lika väl som
mannen har det största intresse av att erhålla inflytande på samhällstillståndets omgestaltning
genom att deltaga i lagstiftningen. Hennes deltagande i det offentliga livet skulle giva detta ett
betydligt uppsving och öppna en mängd nya synpunkter.
På dylika anspråk följer det kort avvisande svaret: Kvinnorna förstå ej politik och vilja till
större delen ej veta något därom, och ej heller förstå de att begagna sin rösträtt. Detta är både
sant och icke sant. Visserligen hava hittills just icke många kvinnor, åtminstone i Tyskland,
fordrat politisk likställighet. Den första, som redan i slutet på 1860-talet i Tyskland uppträdde
härför, var fru Hedvig Dohm. På senare tiden är det egentligen arbeterskor, som hylla
socialdemokratin, vilka kraftigt agitatoriskt uppträda därför.
Med den invändningen, att kvinnan hittills skulle visat blott obetydligt intresse för de politiska
rörelserna, bevisas ingenting. Om kvinnan hittills ej brytt sig om politik, så är därmed icke
bevisat, att hon ej måste det. Samma skäl, som anföras mot kvinnans rösträtt, framdrogos
också under den första hälften av 1860-talet i Tyskland mot allmän rösträtt för män. Denna
boks författare hörde själv år 1863 till dem, som förklarade sig emot den allmänna rösträtten;
fyra år senare hade han den att tacka för sitt inväljande i riksdagen. Tusentals andra har det
gått på samma sätt: av en Saulus har det blivit en Paulus. Likväl finns det ännu många män,
som antingen icke begagna eller ej förstå att begagna sin viktigaste politiska rättighet, men det
är väl ingen orsak, varför man skulle undanhålla dem densamma. Vid riksdagsmannavalen i
Tyskland är det vanligen 25 å 30 procent av de röstberättigade som icke rösta, och dessa
tillhöra alla klasser. Och bland de 70 å 75 procent, som deltaga valen, röstar enligt vår
uppfattning flertalet så, som de icke skulle rösta, ifall de förstodo sitt sanna intresse. Att de
ännu icke hunnit därhän, ligger i bristande politisk bildning.
Men politisk bildning sprides ej därigenom, att man håller massorna på avstånd från de
allmänna angelägenheterna, utan därigenom, att man giver dem tillfälle att utöva politiska
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rättigheter. Utan övning ingen mästare. Hittills hava de härskande klasserna i sitt eget intresse
förstått att hålla det stora flertalet av folket i politisk omyndighet. Ända till våra dagar blev det
således förebehållet en klass- och målmedveten minoritet, att med kraft och entusiasm kämpa
för allmänhetens intressen samt att rycka upp den stora tröga massan och draga den med sig.
Så har det emellertid varit i alla stora rörelser, och det kan därför varken väcka förundran eller
modlöshet, att det även förhåller sig på samma sätt i kvinnorörelsen. De hittills vunna
framgångarna visa, att möda och uppoffringar belönas och att framtiden medför segern.
I det ögonblick, som kvinnorna erhålla samma rättigheter som männen, skall ock medvetandet
om deras plikter vakna inom dem. Uppmanade att avgiva sina röster, skola de fråga sig: För
vad? För vem? I samma ögonblick skall det uppstå en mängd nya frågor mellan man och
hustru, vilka, långt ifrån att försämra det ömsesidiga förhållandet, tvärtom skola väsentligen
förbättra det. Den obildade hustrun skall naturligtvis vända sig till sin mera bildade man.
Därav följer tankeutbyte och ömsesidig undervisning, med ett ord ett tillstånd, som förut
endast i de sällsyntaste fall varit rådande mellan man och hustru. Detta skall skänka deras liv
ett nytt behag. Den olyckliga skillnaden i bildning och åskådningssätt, som så ofta leder till
meningsskiljaktigheter och tvister samt bringar mannen i kollision med sina mångfaldiga
plikter och skadar det allmänna bästa, blir mer och mer utjämnad. I stället för en hämsko skall
mannen i sin hustru erhålla en medhjälpare; hon skall, även om hon själv av sina plikter är
hindrad att deltaga, uppmuntra mannen att fullgöra sina skyldigheter. Hon skall också finna
det i sin ordning, att en bråkdel av inkomsterna utgives för en tidning eller till agitationsändamål, emedan tidningen ju även lämnar henne upplysning och förströelse, och emedan hon
inser nödvändigheten av uppoffring för agitationen, varigenom en gång skall erövras vad hon
själv, mannen och deras barn sakna – en människovärdig tillvaro.
Sålunda skall det ömsesidiga arbetet för det allmänna bästa, vilket är på det innerligaste
förbundet med den enskildes väl, i högsta grad verka förädlande. Raka motsatsen skulle
inträffa till det, som kortsynta personer eller fiender till ett samhällsväsen, som vilar på full
likställighet för alla, hava försäkrat. Detta förhållande de bägge könen emellan skall förskönas
i samma mån, som de samhälleliga institutionerna befria man och hustru från materiella
bekymmer och omåttlig arbetsbörda. Övning och uppfostran skola här liksom i andra fall
hjälpa vidare. Går jag icke i vattnet, så kan jag aldrig lära mig simma; studerar jag icke ett
främmande språk och övar jag mig icke därmed, så kan jag aldrig lära mig att tala det. Detta
finner var och en naturligt; men många förstå ej, att detsamma gäller beträffande statens och
samhällets angelägenheter. Äro våra kvinnor mindre dugliga än de långt under dem stående
negrerna, som man i Nordamerika tillerkänt fulla politiska rättigheter? Eller skall en högt
bildad kvinna hava mindre rättigheter än den råaste, mest obildade man, t. ex. än en okunnig,
hinterpommersk daglönare eller en ultramontan polsk kanalarbetare, och detta endast därför,
att slumpen låtit dessa senare komma till världen som män? Sonen har större rättigheter än
modern, av vilken han måhända ärft sina bästa egenskaper, vilka just gjort honom till vad han
är. I sanning besynnerligt!
Dessutom riskera vi icke numera att löpa in i det dunkla, i det okända. Nordamerika, England
och andra stater hava redan brutit väg. I staten Wyoming i Förenta staterna har kvinnans
rösträtt prövats ända sedan 1869. Angående resultatet härav skrev domaren Kingman från
Lasamie city den 12 nov. 1872 till ”Women’s Journal” i Chikago:
Det är i dag tre år sedan kvinnorna i vårt territorium erhöllo rösträtt såväl som rättighet att i likhet
med valmännen bekläda ämbeten. Under denna tid hava de valt och blivit valda till olika ämbeten;
de hava tjänstgjort som juryledamöter och kretsdomare. De hava allmänt deltagit i alla våra val,
och ehuru jag tror, att några bland oss av princip ej gillat kvinnans framträngande, så skall dock,
tror jag, ingen kunna neka att erkänna, att detta framträngande utövat ett uppfostrande inflytande på
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våra val. Följden blev, att de försiggingo lugnt och ordentligt, och att det samtidigt blev möjligt för
våra domstolar att gripa och bestraffa olika slags förbrytelser, som hittills brukat förbli ostraffade.
Då t. ex. territoriet erhöll sin organisation fanns det knappast någon, som icke bar en revolver på
sig och vid minsta tvist gjorde bruk av den. Jag påminner mig icke ett enda fall, då en av män
sammansatt jury förklarat en person, som skjutit med revolver, för överbevisad; men med två eller
tre kvinnor bland juryledamöterna hava dessa ständigt utövat inflytande på domstolens utslag ...

Och hur man efter 25 års erfarenhet tänker i Wyoming om betydelsen av kvinnans rösträtt,
därom talar tydligt nog den rundskrivelse, som statens folkrepresentation den 12 november
1894 lät utgå till alla parlament i världen. Däri heter det:
Det att kvinnorna i Wyoming äga rösträtt har icke haft några dåliga, utan blott i flera hänseenden
mycket lyckliga följder; det har på ett synnerligen märkbart sätt bidragit till att bannlysa förbrytelser och fattigdom ur denna stat och det utan några som helst våldsamma åtgärder; det har
bidragit till att införa lugna och ordentliga val, en förträfflig regering, en anmärkningsvärd grad av
civilisation och offentlig ordning; och vi peka med stolthet på det faktum, att sedan 25 år, allt ifrån
att kvinnorna äga rösträtt, äger intet distrikt av staten Wyoming ett fattighus, samt att våra fängelser
stå så gott som tomma, då brott nästan aldrig förekomma. Stödda på vår rika erfarenhet tillropa vi
alla civiliserade stater på jorden, att de utan dröjsmål må tillerkänna kvinnorna rösträtt.

Med all aktning för kvinnornas politiska verksamhet i staten Wyoming gå vi dock icke så
långt som därvarande folkrepresentations hänförda försvarare av rösträtt för kvinnan, att
uteslutande tillskriva kvinnornas politiska deltagande det avundsvärda tillstånd, över vilket
staten, att döma av den skildring adressen ger, kan vara stolt – härvid ha en mängd sociala
omständigheter av skilda slag varit medverkande – men det är i alla fall fastslaget, att
utövandet av kvinnans rösträtt medförde de allra lyckligaste resultat för Wyoming samt att
därav icke uppstod någon som helst olägenhet. Det är det mest glänsande försvar för
densammas införande.
Exemplet från Wyoming fann efterföljare. Inom Förenta staterna erhöllo kvinnorna politisk
rösträtt i Colorado 1893, i Utah 1895, i Idaho 1896, i Syd-Dakota 1908, i Washington 1909,
och de valde även genast en del representanter av sitt kön. Är 1899, sedan den nya reformen
varit genomförd fem år i Colorado, antog parlamentet med 45 röster mot 3 följande
resolution:
Då lika rösträtt för båda könen existerat fem år i Colorado, under vilken tid kvinnorna utövat den
lika allmänt som männen och detta med en sådan framgång, att lämpligare kandidater valts till
offentliga uppdrag, valmetoden förbättrats, lagstiftningen fullkomnats, den allmänna bildningen
höjts och den politiska ansvarskänslan stärkts genom det kvinnliga inflytandet, så beslutar
underhuset att på grund av de så vunna resultaten anbefalla varje stat och varje territorium inom
nordamerikanska unionen att genom lag stadga kvinnornas likaberättigande, såsom varande en
åtgärd som är ägnad att genomföra en högre och bättre tingens ordning.

I en del stater ha parlamenten beslutat införa kvinnorösträtten, men har detta beslut upphävts
genom folkomröstning. Så i Kansas, Oregon, Nebraska, Indiana och Oklahoma. I Kansas och
Oklahoma har detta skett två gånger, i Oregon rentav tre, och majoriteterna mot kvinnokönets
politiska emancipation ha blivit allt mindre.
Rörande den kommunala rösträtten yttrar Klara Zetkin i sin skrift om kvinnorösträtten:
Vad kvinnorna lyckats ernå på det kommunala området är ytterst skiftande resultat. Men allt som
allt äro deras segrar här inte mycket betydande. Naturligtvis äga kvinnorna full kommunal medborgarrätt i de fyra stater, där de erövrat den politiska rösträtten. Utom här är det blott i en enda stat
– Kansas – som de erhållit aktiv och Passiv kommunal rösträtt, vilken även omfattar aktiv och
passiv rösträtt till skolornas administration och rätt till att delta i referendum i skattefrågor. Aktiv
kommunal rösträtt äga kvinnorna i Michigan sedan 1893, den är dock ej allmän utan är avhängig av
högre skolbildning. Staterna Louisiana, Montana, Iowa och New York ha beviljat kvinnorna
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rösträtt i kommunala skattefrågor. Mer inflytande än på de allmänna kommunala ärendena ha
kvinnorna vunnit på skolförvaltningens område. De äga aktiv och passiv rösträtt till skoladministrationen i Conneticut, Delaware, Illinois, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nebraska,
New Hampshire, New Jersey, New York, Nord- och Syddakota, Ohio, Oregon, Vermont,
Wisconsin, Washington och territoriet Arizona. Endast aktiv rösträtt äga de i Kentucky och
territoriet Ohlahoma, i Kentucky är det blott vissa klasser av kvinnor som under vissa villkor äga
denna rätt. I Kalifornien, Iowa, Louisiana, Maine, Pennsylvanien och Rhode Island äro kvinnorna
valbara till skolförvaltningen, dock endast till vissa poster.

På Nya Seland äga kvinnorna politisk rötsrätt från 1893. De ha ytterst livligt deltagit i
parlamentsvalen, livligare än männen. De äga dock endast aktiv rösträtt, valbarhet ha endast
män. Av 139,915 till myndig ålder komna kvinnor hade 1893 ej mindre än 109,461 bevakat
sin rösträtt, 785 på 1,000. I valen deltogo 90,290, 645 på 1,000. Är 1896 var de röstande
kvinnornas antal 108,783 (68 %), år 1902 138,565, år 1905 175,046.
På Tasmanien erhöllo kvinnorna kommunal rösträtt 1884 och politisk rösträtt år 1903. I SydAustralien äga kvinnorna från 1895 politisk rösträtt, i Väst-Australien från 1900, i Nya SydWales från 1902, i Queensland från 1905, i Victoria från 1908. Detta kolonialstatsförbund
hade redan 1902 genomfört kvinnorösträtten till förbundsparlamentet. Även valbarhet ingår i
rösträtten, men ännu har ingen kvinna invalts i parlamentet.
Till myndig ålder komna kvinnor erhöllo här aktiv och passiv rösträtt på samma villkor som
gällde för männen. Mindre demokratiskt ordnad är kommunalförvaltningen. Rätten att delta
däri är förbunden med värnplikt. Från 1889 kunna kvinnor som betala skatt inväljas i
fattigvårdsstyrelse i stad eller på land. Även till förestånderskor för fattighus och till skolråd
och skolstyrelse äro de valbara.
Till följd av den grandiosa storstrejken i oktober 1905 och den ryska revolutionens seger
återupprättades konstitutionen i Finland. Arbetareklassen lyckades genom yttre påtryckning
bringa det därhän, att ståndslantdagen antog allmänna rösträtten – även för kvinnor – som
lagstadgande. Undantag gjordes för dem som åtnjöto fattigunderstöd eller häftade för ogulden
kronoskatt (personskatt) med 2 mark för män eller 1 mark för kvinnor. År 1907 valdes 19, år
1908 25 kvinnor till lantdagen.
I Norge deltaga kvinnorna från 1889 i skolans administration. I städerna kunna de av stadsfullmäktige inväljas i skolstyrelsen. Kvinnor som äga barn ha rätt att deltaga i val av skolinspektör. På landet äro alla som betala skolskatt utan skillnad till kön berättigade att deltaga i
skolstämmornas möten. Kvinnor kunna väljas till skolinspektörer. Även på andra kommunala
ärenden ha kvinnorna så småningom erhållit inflytande. År 1901 beviljades kommunal rösträtt
(förenad med valbarhet) åt alla norska kvinnor som nått 25 års ålder, voro norska medborgare
och antingen själva under sistförflutna skatteår guldit krono- och kommunalskatt för en årlig
minimiinkomst av 300 kronor på landet och 400 kronor i stad eller leva i gemensamt bo med
en man som erlagt sagda skattesatser. Härigenom erhöllo 200,000 kvinnor rösträtt, 30,000
därav endast i Kristiania. Vid de första val i vilka kvinnor deltogo valdes 90 kvinnor (jämte
160 kvinnliga suppleanter) till medlemmar av kommunalrepresentationerna i stad och på land,
bland dem 6 stadsfullmäktige och en suppleant i Kristiania. 1 juli 1907 erhöllo de norska
kvinnorna även politisk rösträtt, dock ej på samma villkor som männen. För kvinnors
politiska rösträtt gäller samma stadganden som för kvinnors kommunala rösträtt. Inemot
250,000 till myndig ålder komna proletärkvinnor förblevo politiskt rättslösa.
1 Sverge ha sedan 1862 ogifta kvinnor aktiv rösträtt till landsting och vid kommunala val
under samma villkor som männen, d. v. s. om de äro myndiga, skatta för inkomst av minst
mark 562:50 och ha guldit sina skatter. Ännu år 1887 deltogo av 62,000 kvinnor blott 4,000 i
valen. Rätten att väljas till kommunala ämbeten förmenades till en början kvinnorna. 1889
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erhöllo de dock genom lag valbarhet till fattigvårds- och skolnämnder. År 1902 avslogs den
kvinnliga politiska rösträttens införande i andra kammaren med 114 röster mot 64, år 1905
med 109 röster mot 88. *
I Danmark erhöllo kvinnorna efter långa års agitation i april 1908 aktiv och passiv kommunal
rösträtt, ifall de fyllt 25 år och antingen själva skattat för en årsinkomst av minst 900 mark i
städerna (på landet mindre belopp) eller leva i gemensamt bo med en man som skattat för
sagda summa. Dessutom äga även tjänsteflickor rösträtt – kost och logi tillräknas dem som
lön. Vid det första valet efter reformen, som ägde rum 1909, valdes i Köpenhamn sju kvinnor
till stadsfullmäktige. På Island äga kvinnorna aktiv och passiv rösträtt från 1907.
I England har striden för kvinnans rösträtt en hel historia bakom sig. Enligt gammal rätt voro
under medeltiden de kvinnor röstberättigade, vilka voro godsägarinnor, och som sådana ägde
de även domsrätt. Under tidernas lopp förlorade de dock dessa rättigheter. I valreformen av år
1832 hade man använt ordet ”person”, som enligt engelska begrepp i sig innesluter både man
och kvinna. Likafullt tolkades lagen beträffande kvinnorna så, att de tillbakavisades om de
gjorde något försök att få deltaga i valen. I valreformbillen av år 1867 utbyttes ordet ”person”
mot ordet ”man”. John Stuart Mill yrkade, att man åter skulle insätta ordet ”person”, och han
motiverade det därmed, att då skulle kvinnor äga rösträtt på samma villkor som männen. Hans
förslag föll med 194 röster mot 73. Sexton år senare (år 1884) gjordes ånyo ett försök i
underhuset att giva kvinnorna rösträtt. Motionen förkastades med blott 16 rösters majoritet.
Ett nytt försök år 1884 avslogs med 136 rösters majoritet; men minoriteten förlorade icke
modet. År 1886 lyckades det den att i andra läsningen genomdriva ett förslag om beviljande
av valrätt till parlamentet åt kvinnorna. Parlamentets upplösning förhindrade det slutliga
avgörandet.
Den 29 november 1888 höll lord Salisbury i Edinburg ett tal, vari han bl. a. yttrade:
Jag hoppas allvarligt att den dag ej längre är fjärran, då kvinnorna tillika med männen få delta i
parlamentsvalen och i att bestämma landets politiska kurs.

Och Alfred Russell Wallace, den bekante naturforskaren och darwinisten, har om denna sak
yttrat:
Om män och kvinnor äga frihet att följa sina bästa impulser, om båda erhålla bästa möjliga
uppfostran, om man ej pålägger människans väsen några falska bojor på grund av könsslumpen,
och om den offentliga opinionen regleras av de visaste och bästa och systematiskt inplantas i
ungdomen, så skola vi få se, att det kommer att ske ett urval av människomaterialet, som måste
leda till en reformerad mänsklighet. Så länge kvinnorna äro tvungna att i äktenskapet se ett medel
att undslippa fattigdom och övergivenhet, äro och bli de jämförelse med männen ofördelaktigt
ställda. Första steget i kvinnoemancipationen är därför att röja bort alla inskränkningar, som hindra
dem att konkurrera med männen på alla industrins områden och i alla övriga befattningar. Men vi
måste gå längre och ge kvinnorna tillåtelse att utöva sina politiska rättigheter. Många av de bojor,
som kvinnorna hittills måst lida av, skulle de ha besparats, om de ägt en direkt representation i
parlamentet.

27 april 1892 avslogs åter med 175 röster mot 152 att uppta en motion av sir A. Rollit till
andra läsning. Däremot antog underhuset 3 februari 1897 ett förslag om rösträtt åt kvinnor,
men på grund av en hel rad manövrer av dess motståndare kom motionen aldrig till tredje
läsningen. År 1904 upprepades samma historia. Av de 1906 valda representanterna i
underhuset hade det stora flertalet före sitt val uttalat sig till förmån för kvinnorösträtten. Den
21 juli 1908 ägde en grandios demonstration rum i Hyde Park. Redan den 28 februari antogs
*

Senare har den som bekant upprepade gånger bifallits av andra kammaren. Ö. a.
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Stangers motion, som krävde kvinnorösträtten inom samma gränser, som nu gälla för
männens, med 271 röster mot 92.
På den lokala förvaltningens område utbreder sig kvinnorätten alltmer. På kyrkostämmorna ha
de skattebetalande kvinnorna likaväl som männen rätt att delta och rösta. Från 1899 äga
kvinnorna i England på samma villkor som för män aktiv och passiv rösträtt till
kommunalrepresentationen, distrikts- och grevskapstingen. I kommunalfullmäktige och
distriktsting på landsbygden samt till fattigvårdsnämnd äga alla husägare och hyresgäster – de
kvinnliga inbegripna -- rösträtt, vilka äro bosatta i trakten. Passiv rösträtt äga alla till myndig
ålder komna invånare utan skillnad till kön. I skolråden äga kvinnorna aktiv, från 1870 också
passiv rösträtt under samma villkor som för män. 1903 berövade den reaktionära engelska
skollagen dock kvinnorna i grevskapet London valbarhet till skolråden. Från 1869 äga ogifta
kvinnor i oberoende ställning rösträtt till stadsfullmäktige. Två lagar av år 1907 stadga för
England och Skottland valbarhet för ogifta kvinnor till grevskapsting och
kommunalfullmäktige. Dock skall kvinna, som väljes till ordförande i dylik korporation, ej
erhålla det därmed eljest förknippade fredsdomarämbetet. Dessutom äro de numera även
valbara till landsting och fattigvårdsnämnd. Den första kvinnliga borgmästaren valdes 9
november 1908 i Aldeburgh. 1908 funnos i engelska fattigvårdsnämnder 1,162 kvinnliga
medlemmar, och i skolnämnder 615. På Irland ha kvinnorna, ifall de självständigt gälda skatt,
aktiv kommunal rösträtt från 1887 och från 1896 även aktiv och passiv valrätt till
fattigvårdsnämnd. I det brittiska kolonialriket i Nordamerika ha de flesta enskilda provinserna
kommunal rösträtt för kvinnor, i allmänhet på samma villkor som i England. I Englands
afrikanska kolonier har likaledes införts kommunal rösträtt för kvinnor.
I Frankrike kom det första lilla framsteget med lagen av 27 februari 1880. Därigenom
skapades en valkorporation, till vilken höra skolförestånderskor, kvinnliga överinspektörer
och inspektörer för sinnessjukanstalter. Denna korporation äger att syssla med skolväsendet.
En andra lag av 23 januari 1898 beviljar de handelsidkande kvinnorna rätt att delta i valen till
handelsdomstolarna. Lagen av 27 mars 1907, som reformerat yrkesdomstolarna har också
lämnat kvinnorna aktiv rösträtt till denna korporation och från den 25 november 1908 äga de
även den passiva rösträtten.
I Italien ha kvinnorna från 1893 – i motsats till vad fallet är i Tyskland – erhållit aktiv och
passiv rösträtt vid val till yrkesdomstolar. De ha även valbarhet till styrelse och nämnd för
sjukhus, barnhus, uppfostringsanstalter och skolnämnd.
I Österrike kunna de kvinnor, vilka såsom innehavare av större jordegendomar tillhöra de
stora godsägarnas kuria, personligen eller genom ett manligt befullmäktigat ombud utöva
aktiv valrätt vid valen till riksrådet och lantdagen. Inom kommunen hava kvinnor över 24 år
valrätt till kommunalstyrelsen, ifall de såsom kommunalmedlemmar skatta för jordegendom,
yrke eller inkomst; somliga hustrur rösta genom sin man, andra genom ett ombud.
Vad angår rösträtten till lantdagarna, så ha kvinnorna i storgodsägarklassen överallt rösträtt,
vilken de dock ej (utom i Nedre Österrike) få utöva personligen. Blott i nämnda kronland
stadgar landslagen av år 1896, att storgodsägarna utan hänsyn till kön måste rösta
personligen. Till yrkesdomstolarna äga kvinnor, liksom i Holland, endast aktiv rösträtt.
I Tyskland äro kvinnorna uttryckligen uteslutna från både aktiv och passiv rösträtt till de
egentliga parlamentariska korporationerna. Till kommunalval äga kvinnorna rösträtt i enstaka
stater, resp. landsdelar. Valbarhet äga de ej på något enda ställe. I städerna äro de också
utestängda från kommunala rösträtten. Undantag utgöra blott städerna i storhertigdömet
Saxen-Weimar-Eisenach, i furstendömena Schwarzburg-Rudolstadt och SchwarzburgSondershausen, Bajern öster om Rhen och den lilla lybeckska staden Travemünde.
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I de bajerska städerna ha alla husägerskor, i de saxen-weimarska och schwarzburgska
städerna ha alla medborgarinnor rösträtt. Men blott i Travemünde få de utöva den
personligen. Vad landsbygden angår, så äga kvinnorna kommunal rösträtt nästan överallt i de
kommuner, där rösträtten beror på viss jordegendom eller vissa skatteprestationer. Dock
måste de utöva denna rösträtt genom ställföreträdare och äro inte heller valbara. Så i Preussen,
Braunschweig, Slesvig-Holstein, Saxen-Weimar, Hamburg och Lybeck. I kungariket Saxen
ha kvinnorna på landsbygden kommunal rösträtt, om de äga jordegendom och äro ogifta. Äro
de gifta övergår rösträtten på männen. I de stater, där rösträtten är bunden vid kommunalt bo
stadsband, äga kvinnorna mestadels ingen rösträtt. Så i Württemberg, bajerska Pfalz, Baden,
Hessen, Oldenburg, An halt, Gotha och Reuss y. 1. I Saxen-Weimar-Eisenach, Koburg,
Schwarzburg-Rudolstadt och Schwarzburg-Sondershausen kunna emellertid kvinnor ej blott
erhålla medborgarrätt på de villkor som gälla för männen – de äga där allmän rösträtt
oberoende av all census. Men ej heller här äga de rätt att personligen utöva den.
I de preussiska landsändar, där inskränkt kommunal rösträtt för kvinnor existerar, delta de
röstberättigade kvinnorna även direkt eller indirekt i valen till landskretsarnas
representationer, kretsdagarna. I storgodsägar-, bergverks-och industrikretsar delta kvinnorna
direkt i val av krets-dagsrepresentanter, men i lantsocknarna endast indirekt, enär
kommunalstämma och kommunalfullmäktige ej själva välja dessa representanter utan blott
deras elektorer. Då kretsdagarna välja provinslantdagarnas representanter, så kan det lilla
fåtalet röstägande kvinnor indirekt utöva blott ett ytterst blygsamt inflytande på provinsernas
förvaltning.
På senaste åren ha kvinnor i allt större antal och med bästa resultat använts i fattig- och
sjukvården (undantag utgör endast Bajern), i många städer även i skolnämnder (Preussen,
Baden, Württemberg, Bajern och Saxen) och byggnadsnämnd (Mannheim). Det enda
offentliga område, där kvinnorna äga både rösträtt och valbarhet, är ännu sjukförsäkringen.
Rösträtt till yrkes- och handelsdomstolar har man stängt dem ute från.
Rösträtten är således i nu anförda fall inom Tyskland och Österrike nästan undantagslöst
bunden ej vid person utan vid egendom. Detta är ytterst betecknande för den härskande
statsmoralen och den gällande rätten. Människan är politiskt en nolla om hon inte äger gods
och guld. Det är inte förstånd och intelligens, utan egendomen som är den avgörande faktorn.
Man har alltså dock nu faktiskt brutit med den principen, att vägra kvinnan, såsom en
omyndig, rösträtt. Och likväl spjärnar man emot att tillerkänna henne full rättvisa. Man säger,
att kvinnans rösträtt vore farlig, emedan hon skulle vara lätt tillgänglig för religiösa och
konservativa inflytanden. Men det är hon, emedan hon är okunnig; man måste uppfostra
henne och lära henne, vari hennes sanna intresse ligger. För övrigt överdrives det religiösa
inflytandet vid valen. Den ultramontana agitationen vann så stora framgångar i Tyskland blott
därför, att den förstod förena det sociala intresset med det religiösa. De ultramontana
kaplanerna tävlade länge med socialdemokraterna att avslöja rattenheten i samhället. Därav
kom deras inflytande på massorna. Med ”kulturkampens” slut försvinner det så småningom.
Prästerna äro nödda att uppgiva sin opposition mot statsmakten; på samma gång tvingar den
allt skarpare klassmotsatsen dem att taga mera hänsyn till den katolska bourgeoisien och den
katolska adeln, och fördenskull måste de på det sociala området iakttaga en större försiktighet.
Därmed förlora de sitt inflytande hos arbetarna, särskilt då hänsynen till statsmakten och till
de härskande klasserna tvingar dem att godkänna och tåla handlingar och lagar, som äro
riktade mot arbetareklassens intressen. Samma orsaker skola även till sist undergräva
prästerskapets inflytande över kvinnan. Lär hon av egen erfarenhet samt får på möten och i
tidningar känna var hennes eget intresse är att söka, så skall hon lösslita sig från prästerna
likasom mannen redan gjort det.
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I Belgien, där ultramontanismen ännu nästan oinskränkt behärskar vida kretsar av folket, ser
en del av de katolska prästerna i tillerkännandet av rösträtt åt kvinnorna ett kraftigt vapen
emot socialdemokratin, vadan de också strida därför. I Tyskland har ock en och annan
konservativ riksdagsman, så ofta socialdemokraterna motionerat om införande av kvinnans
rösträtt, förklarat sig därför med den motiveringen, att de i densamma se ett vapen emot
socialdemokratin. Utan tvivel äro dessa meningar delvis riktiga, till följd av kvinnornas
politiska okunnighet samt den makt, som särskilt prästerna ännu hava över dem; men det är
icke något skäl att vägra kvinnorna rösträtt. Det finns än i dag miljoner arbetare, som emot sin
egen klass’ intresse välja representanter för borgerliga och kyrkliga partier och därmed lägga i
dagen sin politiska omyndighet utan att man av denna orsak vill fråntaga dem rösträtten.
Massorna – kvinnorna inberäknade – undanhållas eller berövas icke sin rösträtt därför, att
man fruktar deras okunnighet, ty vad de äro, det hava de härskande klasserna gjort dem till,
utan därför att man fruktar, att de så småningom kunde bliva upplysta och då gå sina egna
vägar.
Emellertid är man ännu så efterbliven i vissa tyska stater, att man t. o. m. förvägrar kvinnorna
den politiska föreningsrätten. I Preussen, Bayern, Braunschweig och i en mängd andra tyska
stater få de icke bilda några politiska föreningar, i Preussen få de icke ens deltaga i
festligheter, som äro anordnade av politiska föreningar, som oberverwaltunggericht ännu
1901 uttryckligen resolverade. Rektorn vid universitetet i Berlin begick hösten 1901 t. o. m.
den som omöjlig ansedda smaklösheten att förbjuda en kvinna hålla föredrag i den
socialvetenskapliga studentföreningen. Samma år förbjöd polisen i Braunschweig kvinnor att
deltaga i den evangelisk-sociala kongressens förhandlingar. Att den preussiska
inrikesministern år 1902 nådigt förklarade sig villig att tillåta kvinnor vara åhörare på
politiska föreningars möten, under förutsättning att de, likasom judinnorna i synagogan, sitta i
en särskild del av salen, det står i direkt strid mot 10°4, men är karaktäristiskt för
småaktigheten i våra offentliga förhållanden.
Ännu i februari 1906 kunde Posadowsky i riksdagen högtidligt förklara:
Politiken skola kvinnorna hålla sina händer ifrån.

Den hittillsvarande ställningen har blivit ohållbar t. o. ni. för borgarpartierna. Den proletära
kvinnorörelsen har ju bäst övervunnit föreningslagens hinder. Och då medgav äntligen den
nya föreningslagen för hela riket av 19 april 1908 – detta är den enda förbättring däri, som
kan sägas vara av väsentlig betydelse – kvinnornas likställighet i förenings- och möteslivet.
Med den aktiva valrätten måste naturligtvis den passiva vara förbunden. ”En kvinna på
riksdagstribunen, det skulle just vara vackert!” invänder någon genast. Men faktiskt hava de
redan i flera stater beträtt parlamentstribunen, och vi hava sedan länge vant oss vid att se
kvinnor på talarestolen vid deras kongresser och på deras olika möten. I Nordamerika se vi
dem både på predikstolen och på jurybänken, varför då icke också på riksdagstribunen? Den
första kvinna, som kommer in i riksdagen, skall säkert veta att imponera. Då de första
arbetarna inträdde i riksdagen, trodde man sig också kunna skämta över dem samt menade, att
arbetarna snart skulle inse, vilken dårskap de begått, då de valt sådana personer. Men deras
representanter visste aft snart sätta sig i respekt, och nu fruktar man, att det skall bliva för
många av dem. Frivola kvickhuvuden invända: ”Föreställ er en havande kvinna på
riksdagstribunen, hur oestetiskt!” Dessa herrar finna det emellertid alldeles i sin ordning, att
kvinnor, t. o. m. i långt framskridet tillstånd, användas i de mest oestetiska sysselsättningar, i
vilka kvinnans värdighet samt sedlighet och hälsa undergrävas. Den man är en eländig
ynkrygg, som kan skämta över en havande kvinna. Blotta tanken, att hans egen mor en gång
sett ut på samma sätt, innan hon födde honom till världen, borde uppjaga skammens rodnad
på hans kinder, och nästa tanke, att han, den råe bespottaren själv, av ett dylikt tillstånd hos
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sin egen maka väntar uppfyllandet av sin högsta önskan, borde komma honom att förstummas
av blygsel.
En kvinna, som föder barn, gör samhället minst lika stor tjänst som en man, vilken med sitt liv
försvarar land och hem mot en plundrande fiende; hon föder, hon uppfostrar den kommande
mannen, vilkens liv tyvärr allt för ofta slocknar på det s. k. ”ärans fält”. Och en annan sak:
Kvinnans liv står på spel under varje havandeskap; alla våra mödrar hava vid vår födelse sett
döden i ansiktet, och många av dem hava dukat under för födelseakten.
I Preussen överstiger exempelvis antalet i barnsäng döda kvinnor – däribland offren för barnsängsfebern – antalet dödsfall i tyfus. I tyfus dogo 1905 och 1906 0,73 resp. 0,62, i barnsäng 2,13 resp.
1,97 på 10,000 kvinnor. Hur skulle förhållandena nu gestaltat sig – anmärker professor Herff med
rätta – om lika många män varit utsatta för dessa sjukdomar? Skulle man inte då försökt sätta
himmel och jord i rörelse?

Antalet av de kvinnor, som dö i eller bliva sjuka efter barnsängen, är mycket större än antalet
av de män, som falla eller såras på slagfältet. Från år 1816 till 1876 föllo i Preussen icke färre
än 321,791 kvinnor offer endast och allenast för barnsängsfebern – i medeltal 5,363 pr år. I
England utgjorde antalet kvinnor som dött i barnsäng 1840-1901 213,533, och trots alla
hygieniska åtgärder dö aldrig mindre än 4,000 barnsängskvinnor om året. Det är ett betydligt
större antal än antalet män, som under samma tidsperiod dödats eller i följd av sina sår dött i
de skilda krigen. Och till detta oerhört stora antal kvinnor, som dött i barnsängsfeber, kommer
det ännu större antalet kvinnor, som i följd av en barnsäng bliva ständigt sjukliga eller dö i
förtid. Även av denna orsak har kvinnan anspråk på full likställighet med mannen. Härom må
särskilt de erinras, som framdraga mannens plikt att försvara fosterlandet såsom något
företräde, som ställer honom framför kvinnan. För övrigt fullgöra ej ens de flesta män på
grund av våra militära institutioner denna plikt, utan stå endast på papperet.
Alla dessa ytliga invändningar mot kvinnans offentliga verksamhet vore otänkbara, om
förhållandet mellan de bägge könen vore naturligt och om det icke rådde en konstlad,
uppammad antagonism dem emellan. Redan från ungdomen åtskiljas de ju i uppfostran och i
socialt hänseende. Det är i synnerhet kristendomen, som är skuld till denna antagonism, som
ständigt håller könen skilda samt i okunnighet om varandra, något som förhindrar dem att röra
sig fritt, att visa varandra förtroende och ömsesidigt utveckla sina karaktärsegenskaper.
En av de första och viktigaste uppgifterna för ett förnuftigt ordnat samhälle måste vara att
upphäva denna fördärvbringande antagonism och insätta naturen i hennes fulla rätt. Önaturen
börjar redan i skolan. Först och främst könens åtskiljande, sedan en förvänd eller alls ingen
undervisning i vad som rör människan såsom könsvarelse. Visserligen undervisas i naturalhistoria i varje någorlunda god skola: barnet får veta, att fåglarna lägga ägg och ruva dem; det
lär också, att när parningstiden börjar, hane och hona äro nödvändiga för parningen, att bägge
gemensamt bygga boet, ruva äggen och mata ungarna. Det får vidare veta, att däggdjuren föda
levande ungar; det hör talas om brunsttiden och hanarnas strider om honan under denna tid;
det får likaledes reda på ungarnas vanliga antal och måhända även tidslängden för honans
dräktighet. Men angående uppkomsten och utvecklingen av sitt eget släkte hålles barnet i
okunnighet; detta insvepes i en hemlighetsfull slöja. Om barnet emellertid genom frågor till
föräldrarna, särskilt till modern – till läraren vågar det icke vänd& sig söker tillfredsställa sin
mycket naturliga vetgirighet, så uppdukas de dummaste sagor, som ej kunna tillfredsställa
barnet, och som hava en så mycket skadligare inverkan, om det ‘likväl en dag får veta sitt
ursprung. Det torde vara få barn, som icke före sitt tolfte år fått kännedom därom. Härtill
kommer, att i varje småstad och särskilt på landet få barnen redan från sina tidigaste år vara
vittne till, huru hönsens och husdjurens parning försiggår omedelbart intill gården, på
landsvägen eller då boskapen drives i vall o. s. v. De höra, att brunstens tillfredsställande
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likasåväl som födelseakten hos de olika husdjuren göres med den mest ogenerade grundlighet
till föremål för viktiga diskussioner mellan föräldrarna, tjänarna och de äldre syskonen. Allt
detta väcker tvivel hos barnet angående föräldrarnas framställning av dess eget inträde i livet.
Kunskapens dag kommer dock slutligen, men på ett helt annat sätt än den skulle hava kommit
under en naturlig och förnuftig uppfostran. Barnets hemlighet bidrager att avlägsna barn och
föräldrar från varandra, isynnerhet barn och moder. Man uppnår motsatsen till vad Man i
oförnuft och kortsynthet önskade vinna. Den, som tänker på sin egen och sina kamraters
barndom, vet, vilka följderna vanligen bliva.
En amerikansk författarinna * meddelar bland annat, att hon, för att tillfredsställa sin åttaårige
son vid hans ständiga frågor efter sin härkomst, sanningsenligt meddelade honom det
naturliga sammanhanget härmed, emedan hon icke ville inbilla honom någon historia. Barnet
lyssnade med den största uppmärksamhet och från den dagen, då det erfarit, vilka bekymmer
och smärtor det berett sin moder, hade det slutit sig till henne med en dittills okänd
tillgivenhet samt högaktning och hade även överflyttat denna till andra kvinnor.
Författarinnan utgår från den riktiga åskådningen, att det endast är genom en naturlig
uppfostran, som en väsentlig förbättring och isynnerhet en större aktning och
självbehärskning å mannens sida mot kvinnan är möjlig. Den, som tänker fördomsfritt, kan ej
heller komma till någon annan slutsats.
Från vilken punkt man än utgår vid kritiken över våra samhällsförhållanden, återkommer man
dock alltid till: att en grundlig omvälvning av vårt samhällstillstånd är nödvändig och genom
denna en grundlig omvälvning av könens ställning. Kvinnan måste, för att hastigare komma
till målet, se sig om efter bundsförvanter, som hon naturligtvis finner i arbetarerörelsen. Det
klass-medvetna proletariatet har redan för länge sedan börjat stormningen mot fästningen,
klass-staten, vilken just tillika upprätthåller det ena könets herravälde över det andra.
Fästningen måste omgivas med löpgravar på alla sidor, och med kanoner av varje kaliber
tvingas att kapitulera. Den belägrande armen finner sina anförare och passande vapen överallt.
Socialvetenskapen och naturvetenskaperna, historieforskningen, pedagogiken, hygienen och
statistiken bistå rörelsen med ammunition och vapen. Filosofin blir icke efter, utan förkunnar i
Mainländers ”Återlösningens filosofi” det nära förestående förverkligandet av ”idealstaten”.
Klass-statens övervinnande och omgestaltning underlättas genom den splittring, som råder
bland dess försvarare, vilka, trots det gemensamma intresset emot den gemensamma fienden,
bekämpa varandra inbördes för att vinna byte. Det ena partiets intresse är alldeles motsatt det
andras. Vad som desslikes är till vår fördel är det för varje dag tilltagande myteriet inom
fiendens led, vars stridsmän till stor del äro ben av våra ben, kött av vårt kött; vilka hittills
endast av missförstånd samt vilseledda kämpat emot oss och mot sig
själva, men som så småningom, kommande till större insikt, ansluta sig till oss. Och till sist
hava vi hjälp av dessertörerna bland dessa ärliga till insikt komna tänkare, vilka hittills stått
fientliga emot oss men av sin högre bildning och sina större kunskaper förmåtts att höja sig
över det låga klassintresset och, i det de följa sin ideella trängtan efter rättvisa, sluta sig till
den efter befrielse längtande mänskligheten.
Många hava ännu icke kommit till insikt om den upplösning, vari stat och samhälle redan nu
befinna sig, därför är även en framställning härutinnan nödvändig.
*

Womanhood: Its Sanetities and Fidelities by Isabella Beecher-Hooker. Boston 1874.
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Tredje avdelningen. Stat och samhälle
Sextonde kapitlet. Klasstaten och det moderna proletariatet.
1. Vårt offentliga liv
Samhällsutvecklingen har under de sista årtiondena i alla världens kulturstater försiggått
ofantligt raskt, varigenom varje framsteg på det ena eller andra området av den mänskliga
verksamheten ytterligare påskyndats. Våra sociala förhållanden befinna sig i följd därav i ett
hittills okänt tillstånd av oro, jäsning och upplösning. De härskande klasserna känna icke
mera fast mark under fötterna, och deras institutioner förlora ständigt mer och mer styrka att
kunna trotsa den från alla sidor framryckande fienden. En känsla av obehag, osäkerhet och
missnöje har bemäktigat sig alla samhällslager, de högsta såväl som de lägsta. De krampaktiga ansträngningar, som de härskande klasserna göra för att genom lappverk här och var å
samhällsorganismen göra ett slut på detta för dem odrägliga tillstånd visa sig fåfänga och
otillräckliga. Den på grund härav växande osäkerheten förökar deras oro och ångest. Knappast
hava de i det bofälliga huset insatt en bjälke i form av en lag, förrän de upptäcka att på tio
andra ställen vore en sådan ännu nödvändigare. Härvid komma de sins emellan i en ständig
strid och i svåra meningsskiljaktigheter. Vad det ena partiet anser nödvändigt, för att
någorlunda lugna och försona de allt missnöjdare massorna, går i det andra partiets tycke för
långt och betrak. tas såsom en oförlåtlig svaghet och eftergivenhet, som blott väcker begär
efter ännu större friheter. Slående bevis härpå se vi i de ändlösa förhandlingarna i alla
parlament, varigenom ständigt nya lagar och institutioner skapas, utan att man kommer till
lugn eller tillfredsställelse. Bland de härskand klasserna själva göra så många delvis
oförenliga motsatser sig gällande, och dessa skärpa de sociala striderna än mera.
Regeringarna – icke blott i Tyskland – svikta som rö för vinden; de måste stödja varandra, ty
utan stöd kunna de icke existera, och så luta de sig än mot det ena än mot det andra hållet.
Knappast i någon mera framskriden stat i Europa kan regeringen länge behålla en
parlamentsmajoritet, på vilken den kan räkna med full visshet. De sociala motsättningarna
bringa majoriteten på fall och i upplösning. Och den städse växlande kursen, särskilt i
Tyskland, undergräver den sista återstoden av förtroende, som de härskande klasserna hava
haft till sig själva. I dag är det ena partiet städ och det andra hammare, i morgon tvärtom. Det
ena river ned, vad det andra mödosamt byggt upp. Förvirringen blir allt större, missnöjet allt
mera envist, slitningarna tilltaga och göra under några månader ända på mera kraft än förut på
lika många år. Därjämte stiga de materiella anspråken i form av skilda pålagor och skatter,
och statsskulderna växa ända in i det oändliga.
Enligt sin natur och sitt väsen är staten en klasstat. Vi hava sett, huruledes den blev en nödvändighet för att skydda privategendomen samt för att genom lagar och samhällsinstitutioner
ordna de ägandes förhållanden till varandra och till de egendomslösa. Vilka former tillägnandet av egendom än tager under den historiska utvecklingen, så ligger det i egendomens
natur, att de, som äga de största rikedomarna, också äro de mäktigaste personerna i staten, och
att de forma den efter sina egna intressen. Men det ligger tillika i själva privategendomen, att
den enskilde aldrig kan få nog därav utan ständigt uttänker nya medel i och för dess förökande. Han är således angelägen att ordna staten på sådant sätt, att han /ned dess hjälp kan
uppnå sin avsikt så fullständigt som möjligt. Statens lagar och institutioner bliva så att säga av
sig själva klasslagar och klassinstitutioner. Men statsmakten samt alla de, som äro intresserade av den bestående samhällsordningens upprätthållande, kunde på längden icke vidmakthålla denna ordning emot den stora mängden, som ej har något intresse av den, och som
kommit till insikt om dess verkliga natur. Detta, att massan skulle få upp ögonen, måste
således till vad pris som helst förekommas.
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I sådant syfte måste massan hållas i största okunnighet om de bestående förhållandenas
verkliga natur. Icke nog med alt man måste lära den, att den bestående ordningen är av
evighet och skall alltid bliva beståndande, utan också att. det, att vilja ändra den, är detsamma
som att uppresa sig mot en av Gud själv fastställd ordning, vadan också religionen användes i
denna ordnings tjänst. Ju okunnigare och mera vidskepliga massorna äro, så mycket fördelaktigare; att kvarhålla dem på det stadiet ligger alltså i statens, i ”det allmänna intresset”, d.
v. s. i de klassers intresse, vilka i den bestående maten se försvaret för sina klassintressen.
Bredvid kapitalisterna, stå statens våldsmakt och kyrkans hierarki, vilka äro förenade i
gemensamt arbete till skydd för sina intressen.
Men i och med strävandet efter att förvärva egendom samt att föröka densamma höjes
kulturen. Allt större blir kretsen av dessa, som vilja taga del i de vunna framstegen och för
vilka detta till en viss grad också lyckas. På ny basis uppstår en ny klass, som av den
härskande klassen icke erkännes såsom likställd och likaberättigad, men som gör allt för att
bliva det. Till sist uppstå nya klass-strider, ja, t. o. m. våldsamma revolutioner, varigenom den
nya klassen tilltvingar sig erkännande som medbestämmande klass, särskilt såsom försvarare
för den stora massan av förtryckta och utsugna, samt vinner seger med deras hjälp.
Men så snart den nya klassen kommit till medbestämmanderätt och medherravälde, har den
förenat sig med sina forna fiender emot dem, som förr varit deras allierade, och efter en tid
blossa klasstriderna upp på nytt. Men i det den nya härskande klassen, vilken emellertid
påtryckt hela samhället den karaktär, dess existensvillkor äga, blott kan vidga sin makt och sin
egendom därigenom, att den låter en del av sina kulturella förmåner även komma den förtryckta klassen till godo, så höjer den dess insikt och produktivitet. Men därmed smider den
själv vapen till sin undergång. Massornas strid gäller allt klassherravälde, i vilken gestalt det
än uppenbarar sig.
Denna sista klass det är det moderna proletariatet, varse mission alltså är att genomföra icke
blott sin egen frigörelse, utan även befrielse för alla andra förtryckta, således också. för
kvinnorna.
Klass-statens karaktär kräver emellertid ej endast, att de egendomslösa klasserna hållas i
största rättslöshet, utan den fordrar tillika att de utskylder, som krävas för statens bestånd,
först och främst läggas på deras skuldror. Och det är så mycket lättare, då dessa utskylder
krävas under sådana former, som dölja deras egentliga karaktär. Det är tydligt, att höga
direkta skatter för att betäcka statens utgifter måste väcka så mycket större motstånd, ju
mindre inkomsten är, varifrån de skola tagas. Klokheten bjuder således de maktägande
klasserna att vara försiktiga och att i de direkta skatternas ställe påbjuda indirekta, t. ex. tullar
på de viktigaste livsförnödenheterna, varigenom skatterna fördelas på den dagliga
förbrukningen, något som icke märkes på varornas pris, och följaktligen upptäcka de
betungade ej vilka skatter de få betala. Huru stor bröd-, salt-, kött-, socker-, kaffe-, öl-,
fotogen-skatt eller tull var och en betalar, veta de flesta ingenting om och de kunna
näppeligen räkna ut det; de ana icke, huru de bliva skinnade. Och dessa skatter växa i
förhållande till antalet familjemedlemmar och äro fördenskull det mest orättvisa beskattningssätt, som kan tänkas. Men de förmögna klasserna ståta med de direkta skatter, vilka de
betala, och tillerkänna sig allt efter desammas storlek de politiska rättigheterna, som de
förvägra de egendomslösa klasserna. Därtill komma statshjälp och statsunderstöd, som de
ägande klasserna genom skattepremier och tullar på alla möjliga levnadsmedel bevilja sig
själva, uppgående till många hundra miljoner årligen, på massans bekostnad. Vidare kommer
härtill de kolossala prisstegringar på alla slags nödvändighetsartiklar, som de storkapitalistiska organisationerna företaga genom sina ringar, truster och syndikat och som staten
befrämjar eller utan inblandning tillåter eller rent av i eget intresse understödjer.
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Så länge de utplundrade klasserna kunna hållas i okunnighet om alla dessa åtgärders rätta
innebörd, utgöra de ingen fara för stat och samhälle. Men när de få kunskap därom –och
massornas stigande politiska bildning underlättar detta allt mer och mer – uppväcka dessa
åtgärder, vilkas skriande orättvisa ligger i öppen dag, massornas förbittring och vrede. Sista
gnistan av förtroende till de härskandes rättskänsla utsläckes, och man lär känna den stat, som
använder sådana medel, samt det samhälle, som främjar dem. Striden emot bägge, allt intill de
tillintetgjorts, är följden.
I strävandet att sammanjämka de mest olika intressen hopa stat och samhälle organisationer
på organisationer, men ingen av de gamla undanrödjes grundligt och ingen av de nya blir
grundligt genomförd. Man rör sig i halvheter, som icke tillfredsställa någondera parten. De ur
folklivet uppväxande kulturbehoven fordra, så vida ej allt skall sättas på spel, ett visst hänsynstagande samt även, i all sin ofullständighet, betydande uppoffringar, så mycket mera
betydande som det överallt finns en mängd parasiter. Men vid sidan härav upprätthållas icke
blott alla institutioner, som stå i strid med kulturändamålet, utan de utvidgas snarare i följd av
de rådande klassmotsatserna, och bliva så mycket besvärligare och mera betungande i samma
mån som den stigande insikten allt högljuddare förklarar dem överflödiga. Polisväsen, militärväsen, rättsväsen, fängelseväsen och hela förvaltningsapparaten utvecklas ständigt mer och
mer samt bliva allt dyrbarare, men härigenom ökas varken den yttre eller inre säkerheten,
snarare tvärtom.
Ett fullständigt onaturligt tillstånd har så småningom uppkommit till följd av de internationella förbindelserna de enskilda nationerna emellan. Dessa förbindelser tilltaga i samma
mån som varuproduktionen ökas, varuutbytet underlättas med tillhjälp av ständigt förbättrade
samfärdsmedel samt de ekonomiska och vetenskapliga resultaten bliva gemensam egendom
för alla folkslag. Man avslutar handels-och tullfördrag, bygger på internationell bekostnad
dyrbara samfärdsleder (Suezkanalen, St. Gotthardstunneln m. fl.). De enskilda staterna understödja med stora summor ångbåtslinjer, som bidraga att öka samfärdseln mellan de mest
skilda land på jorden. Man grundade världspostföreningen -- ett kulturframsteg av första rang
– sammankallar internationella kongresser för alla möjliga praktiska och vetenskapliga
ändamål, utbreder de skilda ländernas förnämsta litteratur genom översättningar till de
främsta kulturfolkens olika språk, och arbetar härigenom beständigt kraftigare på folkens
internationalisering och förbr ödring. Men i sällsam motsats till denna utveckling står Europas
och kulturvärldens politiska och militäriska tillstånd. Nationalitetshat och chauvinism underblåsas på konstlad väg både här och där. Överallt vilja de härskande klasserna vidmakthålla
den tron, att det är folken som äro dödsfiender och blott vänta på det ögonblick, då det ena
kan anfalla det andra för att tillintetgöra det. Konkurrensstriden mellan de olika ländernas
kapitalistklass antar på det internationella området karaktären av en strid mellan det ena
landets kapitalistklass mot det andra landets och framkallar, understödd av massornas
politiska blindhet, en sådan tävlan i krigsrustningar, som världen hittills aldrig sett. Denna
tävlan har skapat arméer så stora, att sådana förut aldrig funnits, den har skapat mord- och
förstörelseverktyg av sådan fullkomlighet, både för land- och sjökrig, som endast är möjlig i
en tid av så utvecklad teknik som vår. Denna tävlan skapar en utveckling av förstörelsemedlen, som slutligen leder till självförstörelse. Underhållande av arméer och flottor kräver
offer, som bliva större med varje år och till sist undergräva det rikaste folk.
År 1908 betalade Tyskland endast för sin här och flotta i ordinarie och extraordinarie utgifter
betydligt över 1,500 miljoner mark, och denna summa tillväxer för varje år. (Däri äro då
inräknade utgifterna till pensioner och till riksskuldens förräntning, försåvitt den ådragits för
krigssyfte.) Enligt Neymarck uppgingo de europeiska staternas utgifter under följande år till
angivna summor (allt i miljoner francs) för:

166

Här och flotta
Statsskulder
Räntor

1866

1870

3,000
66,000
2,400

3,500
75,000
3,000

1887

4,500
117,000
5,300

1906

6,725
148,000
6,000

Alltså betalar Europa årligen för här och flotta 6,725 miljoner francs och 6,000 milj. francs för
förräntning av skulder, vilka ju i allmänhet ådragits i militärt syfte. Sannerligen ett härligt
tillstånd!
Amerika och Asien följa Europas exempel. Förenta staterna gav år 1875 ut 336,8 och år 190708 1,436,9 miljoner mark för dylika syften. I Japan uppgingo ordinarie utgifter för här och
flotta, inklusive pensioner, år 1875 till 20,5, år 1908--09 till 220,4 milj. mark.
Under dessa utgifter bliva bildningen och kulturen på det högsta lidande, de mest brådskande
kulturuppgifter försummas och utgifterna för det yttre skyddet nå en sådan övervikt, att själva
statsändamålet undergräves. De ständigt växande arméerna omfatta den friskaste och kraftigaste delen av nationen, för deras utveckling och utbildning tagas alla andliga och kroppsliga
krafter på ett sådant sätt i anspråk, som om utbildningen i och för massmord vore vår tids
högsta uppgift. Härvid förbättras krigs- och mordverktygen oavbrutet. De ha nått en fulländning med hänsyn till snabbhet, fjärrverkan och genomträngande kraft, som gör dem lika
fruktansvärda för vän och fiende. Sättes en dag denna väldiga apparat i verksamhet – varvid
Europas mot varandra fientligt stående makter rycka i fält med 16 till 20 miljoner – så skall
det visa sig, att den har blivit omöjlig att leda och styra. Det finns ingen general, som kan
kommendera sådana massor, intet slagfält som är så stort att man där kan uppställa dem, och
ingen förvaltningsapparat, som i längden skulle kunna underhålla dem. I fall av drabbningar
fattas hospital att hysa de sårade och de talrika döda blir det nästan omöjligt att begrava.
Lägger man härtill de fruktansvärda rubbningar och förödelser, som ett framtida europeiskt
krig skulle förorsaka på det ekonomiska området, så kan man utan överdrift säga, att nästa
stora krig är det sista kriget. Antalet bankrutter kommer att bli större än någonsin förr. Exporten avstannar, och därigenom nedlägges arbetet i tusen och åter tusen fabriker; livsmedelstillförseln avstannar, varav följden blir en enorm stegring avprisen på livsmedlen, och antalet av
familjer, vilkas försörjare stå i fält och måste understödjas, uppgår till miljoner. Men varifrån
skola medlen tagas? Sålunda kostar det exempelvis för tyska riket 45-50 milj. mark pr dag att
hålla här och flotta på krigsfot.
Europas politiskt-militära tillstånd har tagit en utveckling, som lätt kan sluta med en katastrof,
som störtar det borgerliga samhället i avgrunden. På höjden av sin utveckling har detta samhälle skapat förhållanden, som göra dess egen tillvaro ohållbar; det förbereder sin undergång
med medel, som det självt först skapat såsom det mest revolutionära av alla hittills existerande samhällen.
I ett rent av förtvivlat tillstånd kommer småningom en stor del av våra kommuner, i det de
knappast veta, huru de skola tillfredsställa de årligen ökade anspråken. I synnerhet är det fallet
med våra storstäder och industriella orter, varest befolkningens snabba tillväxt framkallar en
mängd anspråk, vilka de i de flesta fall meddellösa församlingarna ej kunna tillfredsställa på
annat sätt än genom att pålägga dryga skatter och göra skulder. Utgifterna för skolväsen och
landsvägsbyggande, för belysnings-, sluss- och hamnväsen, för hälso-, välfärds- och bildningsändamål, för polis och förvaltning stiga år ifrån år. Därjämte gör den förmögna minoriteten överallt de mest vittgående anspråk på kommunalväsendet. Den fordrar högre bildningsanstalter, teatrars och museers byggande, anläggning av fina stadsdelar och parker med därtill
svarande vägar, belysning m. m. Må befolkningens flertal klaga över dessa företrädesrättigheter, de ligga dock i förhållandenas natur. Minoriteten har makten och begagnar den för att
så långt som möjligt på det helas bekostnad tillfredsställa sina kulturbehov. I och för sig är ej
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heller något att invända emot dessa stegrade kulturbehov, ty de äro ett framsteg; felet är blott
att de huvudsakligen komma de ägande klasserna till godo, under det att alla borde hava sin
del däri. Ett annat missförhållande är, att förvaltningen oftast icke är den bästa, fastän dyrbar.
Ej sällan äro ämbetsmännen otillräckliga samt äga icke nog stor insikt i sina mångfaldiga, ofta
stor sakkunskap krävande åligganden. Men de icke avlönade kommunalämbetsmännen hava
vanligen så mycket att skaffa med sin egen existens, att de icke kunna ägna tillräcklig tid åt en
grundlig utövning av sina plikter. För övrigt bliva dessa sysslor ofta använda för att gynna
enskilda intressen till stor skada för det allmänna. Följderna drabba de skattdragande. Samhället kan icke tänka på att åstadkomma en så grundlig ändring i detta tillstånd, att den någorlunda kunde tillfredsställa alla. I vilken form skatterna än upptagas, så ökas missnöjet. Inom
få årtionden äro de flesta av dessa kommuner ur stånd att i den nuvarande formen för förvaltning och skatteindrivning tillfredsställa de anspråk, som ställas på dem. På kommunens område visar sig liksom inom statslivet nödvändigheten av grundliga omgestaltningar, ty på den
ställas de största kulturella fordringar, den bildar den medelpunkt, varifrån den samhälleliga
omgestaltningen skall utgå, så snart viljan och makten därtill äro till finnandes.
Men huru skulle det vara möjligt, så länge som det är privatintressena, som behärska allting,
och det allmänna intresset åsidosättes därför?
Sådan är i korthet ställningen inom vårt offentliga liv, som är blott en spegelbild av samhällets
sociala tillstånd.

2. Klassmotsatsernas skärpning
I vårt sociala liv blir kampen för tillvaron allt outhärdligare. Allas krig mot alla har upplågat
på det häftigaste och föres obevekligt, ofta utan hänsyn till medel. Uttrycket: Ôte-toi de là,
que je m’y mette (gå bort, så att jag får sätta mig) förverkligas i själva livet med kraftiga armbågsstötar, puffar och knuffar. Den svagare måste vika för den starkare. Där den materiella
kraften, penningens och egendomens makt icke är tillräcklig, användas de mest raffinerade
och ovärdiga medel för att komma till målet. Lögn, svindel, bedrägeri, växelförfalskning,
mened och andra de svåraste förbrytelser begås för att nå det önskade målet. Och liksom i
denna kamp den ena individen uppträder emot den andra, så uppträder också klass emot klass,
kön emot kön, ålder mot ålder. Nyttan är den enda regulatorn för människornas ömsesidiga
förhållanden; alla andra hänsyn måste vika. Tusenden och åter tusenden arbetare och
arbeterskor kastas, så snart fördelen fordrar det, på gatan och äro, sedan de pantsatt de sista av
sina tillhörigheter, hänvisade till den allmänna välgörenheten eller måste begiva sig på
vandring. Arbetare draga i stora skaror från ort till ort, kors och tvärs genom alla land, och
betraktas av samhället med så mycket större fruktan och med så mycket djupare avsky, ju
längre arbetslösheten varar, då därigenom deras yttre vanvårdas och deras inre småningom
demoraliseras. Det honetta samhället har ingen aning om, vad det vill säga, att månadtals
nödgas umbära de enklaste behov för snygghet och renlighet, att vandra med hungrig mage
från ort till ort och att icke skörda annat än illa dold avsky och förakt just av dem, som äro
detta systems stödjepelare. Dessa olyckligas familjer lida den förfärligaste nöd och hemfalla
till den offentliga fattigvården. Ej sällan driver förtvivlan föräldrarna till de gräsligaste brott
mot sig själva och mot sina barn, till mord och självmord. Särskilt ökas dessa förtvivlans
utbrott i en förfärande grad i tider av svåra kriser. Men sådant stör icke de härskande klasserna
i deras nöjesliv. Samma tidningsnummer, vari det står om sådana tilldragelser av nöd och
förtvivlan, berättar om berusande festligheter och glänsande officiella tillställningar, som om
allt simmade i glädje och överflöd.
Den allmänna nöden och den städse hårdare kampen för tillvaron jaga hustrur och döttrar i allt
större antal i armarna på prostitutionen och det mest fasansfulla fördärv. Demoralisation,
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råhet och brott tilltaga, och det enda som blom strax är fängelser, tukthus och s. k.
förbättringsanstalter, vilka knappast förmå rymma alla, som föras dit.
Förbrytelserna stå i det intimaste samband med det sociala tillståndet inom samhället, varom
detta dock icke vill höra talas. Samhället döljer liksom strutsen huvudet i sanden för att ej
nödgas medgiva sin egen skuld till det fördömda tillståndet och tröstar sig därmed, att skulden
är att söka hos arbetarna själva, i deras ”lättja”, ”njutningslystnad” och brist på religion. Detta
är självbedrägeri av det sämsta eller hyckleri av det mest motbjudande slag. Ju ogynnsammare
samhällets tillstånd är för det stora flertalet, dess talrikare och grövre äro brotten. Kampen för
tillvaron antager sin råaste och våldsammaste karaktär, den frammanar ett tillstånd, i vilket
den ena individen ser en dödsfiende i den andra. De samhälliga banden lossna och den ena
människan står såsom den andras fiende.
De härskande klasserna, som icke se eller ej vilja se sakerna sådana de i grunden äro, försöka
på sitt sätt att bota det onda. Tilltaga fattigdom, nöd samt i följd därav demoralisation och förbrytelser, så söker man ej efter roten till det onda för att hugga bort den, utan man riktar sig
emot de olyckor, som dessa förhållanden själva skapa. Och ju större olyckorna bliva och ju
mera brottslingarnas antal’ ökas, dess hårdare straff och förföljelser anser man nödvändiga.
Man tror, att man kan utdriva djävulen med Beelzcbub. Även prof. Häckel finner det i sin
ordning, att man’ mot förbrytelser stipulerar så hårda straff som möjligt och att särskilt dödsstraffet kommer till användande. Han instämmer däri på det varmaste med de reaktionära av
all nyanser, ehuru dessa annars äro hans avgjorda fiender. Häckel menar, att oförbätterliga
brottslingar och dagdrivare måste utrotas som ett ogräs, vilket berövar plantorna ljus, luft och
utrymme. Hade Häckel även befattat sig en smula med studiet av socialvetenskapen i stället
för att uteslutande ägna sig åt naturvetenskapen, så hade han vetat, att dessa brottslingar skulle
hava kunnat förvandlas till nyttiga, brukbara medlemmar av det mänskliga samhället, ifall
detta erbjudit dem en bättre existens. Han skulle hava funnit, att oskadliggörandet eller tillintetgörandet av den enskilda brottslingen lika litet förhindrar uppkomsten av nya brott, som
då man på en åker visserligen avlägsnar ogräset, ni en ej rycker upp det med roten. Att helt
och hållet förekomma bildandet av fördärvliga organismer i naturen skall aldrig bliva möjligt
för människan, men att så förbättra sin egen, av henne själv grundade samhällsorganisation,
att den skapar goda existensvillkor för alla och giver varje individ samma frihet att utveckla
sig, så att den icke mer behöver tillfredsställa sin hunger eller sin vinningslystnad eller sin
äregirighet på andras bekostnad, det är möjligt. Må man studera brottens orsaker och
avlägsna dessa, så skall man på samma gång avlägsna själva brotten.
De som vilja göra ett slut på förbrytelserna genom att undanrödja deras orsaker, kunna
naturligtvis icke gilla våldsamma undertryckningsmedel. De kunna ej hindra samhället att på
sitt sätt skydda sig emot förbrytarna, vilkas brott samhället omöjligt kan låta vara ostraffade,
men de fordra därför så mycket enträgnare, att samhället skall omgestaltas från grunden, d. v.
s. att orsakerna till brotten skola avlägsnas.
Sammanhanget mellan det sociala tillståndet och brotten är flerfaldiga gånger påpekat av
statistiker och socialpolitiker. En av de närmast liggande lagöverträdelser – som vårt samhälle
trots alla kristna utgjutelser om välgörenhet betraktar såsom brott – är i dåliga affärstider:
tiggeri. Så se vi av konungariket Saxens statistik, att i samma mån som den stora handelskrisen, som i Tyskland började år 1890 och nådde sin kulmen 1892-93, tilltog, så steg också
antalet av för tiggeri dömda personer. År 1890 8,815 personer, år 1891 10,075 och år 1892
13,120. Likaså i Österrike, där 1891 90,926 personer straffades för bettleri och lösdriveri och
1892 98,998 personer. Detta är en högst betydlig stegring.
Massproletarisering å ena sidan, med stigande rikedom å den andra, det är vår tids särmärke.
Det faktum, att i Förenta staterna äga fem personer, J. D. Rockefeller, E. II. Harriman, D.
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Pierpont Morgan, W. N. Vanderbilt och G. D. Gould tillsammans över 3,000 miljoner mark,
samt att deras inflytande kan behärska det ekonomiska livet i Förenta staterna, ja, såsom den
år 1901 av J. Pierpont Morgan stiftade internationella sjöfartstrusten bevisar, även delvis
Europas
detta faktum pekar hän på i vilken riktning utvecklingen nu går. I alla kulturland utgöra de
stora kapitalistsammanslutningarna den nyare tidens mest anmärkningsvärda företeelse, vars
sociala och politiska inflytande blir allt mera avgörande.

Sjuttonde kapitlet. Koncentrationsprocessen inom den
kapitalistiska industrien.
1. Lantbrukets undanträngning genom industrin
Det kapitalistiska systemet behärskar ej endast den sociala organisationen, utan ock den politiska; det påverkar och behärskar hela samhällets känslor och tankar. Kapitalismen är den ledande makten. Kapitalisten är proletärens herre och härskare; han köper dennes arbetskraft som
en vara, vilken han vill använda och tillgodogöra sig, och till ett pris, vars höjd liksom vid
varje annan vara rättar sig efter tillgång och efterfrågan. Men kapitalisten köper ej arbetskraften av gudsfruktan eller för att, såsom han framställer det, visa arbetaren en tjänst, utan
för att av dennes arbete erhålla ett överskott, som han stoppar i fickan i form av affärsvinst,
ränta, arrendesumma eller jordränta. Detta av arbetaren utpressade överskott, som, i fall han
icke slösar bort det, i arbetsgivarens ägo åter kristalliserar sig till ett kapital, sätter honom i
stånd att utvidga sin rörelse, att förbättra produktionsprocessen och ständigt skaffa sig nya
arbetskrafter. Detta åter gör, att han kan träda sina svagare konkurrenter till mötes, liksom en
harneskklädd ryttare mot en obeväpnad fotgängare, och tillintetgöra dem.
Denna ojämna strid utvecklar sig mer och mer på alla områden, och i densamma spelar
kvinnan såsom den billigaste arbetskraft näst barnet och ynglingen en allt viktigare roll.
Följden av ett sådant tillstånd är, att klyftan mellan ett förhållandevis litet fåtal mäktiga
kapitalister och ett sort flertal egendomslösa, som dagligen måste sälja sin arbetskraft, blir allt
större. Medelklassen kommer till följd av denna utveckling i en allt betänkligare ställning.
Det ena arbetsfältet efter det andra, varest hittills det mindre hantverket varit förhärskande,
uppslukas av det kapitalistiska begäret. Konkurrensen kapitalisterna emellan tvingar dem att
ständigt finna nya områden för sitt utplundringssystem. Kapitalet går omkring ”som ett
rytande lejon och ser till, vad det uppsluka månde”. De små och svagare existenserna
tillintetgöras, och om de ej kunna rädda sig över på ett annat område – något som blir allt
svårare och omöjligare – så sjunka de ned i de avlönade arbetarnas klass. Alla försök att
förhindra hantverkets och medelklassens undergång genom lagar och inrättningar, som kunna
hämtas från det förflutnas skräpkammare, visa sig alldeles overksamma; de må för en kort tid
invagga den ena eller den andra affärsmannen i ljuva inbillningar angående hans ställning,
men snart jagas illusionen bort inför de verkliga förhållandenas hårda nödvändighet. De
mindres uppsugningsprocess av de större framträder med en naturlags makt och’ obeveklighet
tydligt och slående för var och ens blick.
Yrkesstatistiken för 1882, 1895 och 1907 visar, hur Tysklands sociala struktur förändrat sig
under den korta tidrymden av tjugufem år.
Följande personer idkade:
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Lantbruk
Industri
Handel och kommunikationer
Tjänst i familj
Statstjänst och liberala yrken
Yrkeslösa
Inalles

Lantbruk
Lantbruk
Handel och kommunikationer
Tjänst i familj
Statstjänst och liberala yrken
Yrkeslösa
Inalles
Härtill komma ytterligare
tjänstefolk

Idkande yrket som huvudnäring
1882
1895
1907

Ökning eller minskning
från 1882

8,236,496 8,292,692 9,883,257
6,396,465 8,281,220 11,256,254
1,570,318 2,338,511 3,477,626
397,582
432,491
471,695
1,031,147 1,425,961 1,738,530
1,354,486 2,142,808 3,404,983
18,986,494 22,913,683 30,232,345

+ 1,646,761 = 19,99
+ 4,859,789 = 75,98
+ 1,907,308 = 121,46
+
74,113 = 18,63
+
707,383 = 68,56
+ 2,050,497 = 151,40
+ 11,245,851 = 53,95

Yrkesidkare jämte anhöriga
1882
1895
1907
19,225,455 18,501,307 17,681,176
16,058,080 20,253,241 26,386,537
4,531,080
5,966,846
8,278,239
938,294
886,807
792,748
2,222,982
2,835,014
3,407,126
2,246,222
3,327,069
5,174,703
45,222,113 51,770,284 61,720,529

Ökning eller minskning
från 1882
– 1,544,279 = 18,18
+ 10,328,457 = 64,25
+ 3,747,159 = 82,69
– 145,546 = 15,57
+ 1,184,144 = 53,33
+ 2,928,481 = 130,36
+ 16,498,416 = 34,27

1,324,924

1,339,318

1,264,755

– 60,169 =

4,53

Dessa siffror visa, att under nämnda tjugufem år en utomordentligt stark förskjutning av
befolkningen och de skilda yrkena ägt rum. Den inom industri (bergsbruk och byggnadsindustri), handel och kommunikationer sysselsatta delen av befolkningen har ökat sig på den
lantbrukande befolkningens bekostnad. Nästan hela folkökningen – 6,548,171 från 1882 till
1895 och 9,950,245 från 1895 till 1907 – ha de förra yrkena ensamma lagt beslag på.
Visserligen har antalet av dem som driva lantbruk som huvudnäring stigit med 1,646,761,
men ökningen är vida mindre än hela folkökningen, och hela antalet av lantbruket beroende
personer har rentav sjunkit med 1,544,279 = 8 %.
Helt annorlunda inom industrin (inklusive bergs- och byggnadsindustrin), handeln och
kommunikationerna. Inom båda kategorierna har såväl antalet yrkesutövare som antalet på
deras förtjänst beroende personer tilltagit. Antalet inom industrin sysselsatta personer, som
redan 1895 gick upp över antalet inom lantbruket sysselsatta personer, översteg detta år 1907
med 1,372,997 eller 15 %. Antalet av deras förtjänst beroende personer åter översteg antalet
av utav lantbruket för sitt livsuppehälle beroende med 8,705,361 eller omkring 49 % (år 1895
med 1,751,934). En ändå starkare stegring kan man iakttaga bland inom handeln och
kommunikationsväsendet sysselsatta och av dem beroende personer.
Resultatet är att lantbefolkningen, d. v. s. den egentliga konservativa delen av befolkningen,
som utgör huvudstödet för den gamla tingens ordning, alltmer trän-ges undan och i allt hastigare tempo överflyglas av den del av befolkningen, som ägnar sig åt industri, handel och
kommunikationer. Den ansenliga ökning, som från 1882 ägt rum även av antalet i offentlig
tjänst och fria yrken sysselsatta och av dem beroende personer ändrar inte detta faktum.
Dessutom måste man också ge akt på att denna yrkesgrupp vid den sista räkningen något
sjunkit – visserligen blott relativt – dock äger likaväl 1895-1907 som 1882-1895 en ökning
rum, om än i ringare grad: 1882-1895 38,29 % och 1895-1907 blott 21,96 %. Den starka
ökningen av yrkeslösa och deras anhöriga beror på ökningen av rentierer, inklusive olycks-
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fallsförsäkrings-, invaliditets- och ålderdomsförsäkringspensionärer, det ökade antalet allmosetagare, studerande av alla slag samt invånare på fattig-, sjuk- och dårhus samt fängelser.
Karaktäristiskt är också den ringa ökningen av i huslig tjänst anställda och den direkta
minskningen i tjänstfolkets antal. Detta vittnar om dels att antalet av de personer avtar, vilkas
inkomster tillåta dem att bestå sig med att anställa tjänstfolk, dels att detta yrke blir allt
mindre omtyckt av proletärkvinnorna, som sträva efter större personlig oavhängighet.
År 1882 utgjorde antalet personer som idkade lantbruk som huvudsakligt näringsfång 43,38
%, 1895 36,19 % och 1907 endast 32,69 % av alla yrkesutövare. Hela den lant brukande
befolkningen utgjorde 1882 42,51 %, 1895 35,74 % och 1907 inte mer än 28,65 % av hela
befolkningen. Däremot utgjorde de inom industrin (inklusive bergs- och byggnadsindustrin)
sysselsatta personerna 1882 33,69 %, 1895 36,14 % och 1907 37,23 %. Tillsammans med
sina anhöriga utgjorde de 1882 35,51 %, 1895 39,12 % och 1907 redan 42,75 %. För inom
handeln och kommunikationsväsendet sysselsatta personer utgjorde motsvarande siffror:
Med anhöriga

1882
1895
1907

10,02
11,52
13,41

Utan anhöriga

8,27
10,21
11,50

Vi se alltså att nu 56,16 % (i Saxen så mycket som 74,5 %) av Tysklands totala befolkning
äro hänvisade till industrin och handeln och endast 28,65 % (i Saxen blott 10,07 %)
sysselsatta i lantbruket.

2. Fortgående proletarisering. Stordriftens övervälde
Men det är också viktigt att ta reda på, huru de nämnda befolkningsgrupperna dela upp sig på
självständiga närings-idkande, biträden och arbetare samt inom dessa underavdelningar efter
kön. Siffrorna för dessa kategorier återfinnas i nedan.
Självägande
Lantbruket

Industrin

Handeln

Inalles

män.....
kvinnor..
S:a
män.....
kvinnor..
S:a
män.....
kvinnor..
S:a
män.....
kvinnor..
S:a

1882
2,010,865
277,168
2,288,033
1,621,668
579,478
2,201,146
550,936
150,572
701,508
4,183,469
1,007,218
5,190,687

1895
2,221,826
346,899
2,568,725
1,542,272
519,492
2,061,764
640,941
202,616
843,557
4,405,039
1,069,007
5,474,046

Biträden
1907
2,172,740
328,234
2,500,974
1,499,832
477,290
1,977,122
765,551
246,641
1,012,192
4,338,123
1,052,165
5,490,288

1882
60,763
5,881
66,644
96,807
2,269
99,076
138,387
3,161
141,548
295,957
11,311
307,268

1895
78,066
18,107
96,173
254,421
9,324
263,745
249,920
11,987
261,907
582,407
39,418
621,825

1907
82,548
16,264
98,812
622,071
63,936
686,007
426,220
79,689
505,909
1,130,839
159,889
1,290,728

Arbetare
1882
3,629,959
2,251,860
5,881,819
3,551,014
545,229
4,096,243
582,885
144,377
727,262
7,763,858
2,941,466
10,705,324

1895
3,239,646
2,388,148
5,627,794
4,963,409
992,302
5,955,711
836,042
365,005
1,233,047
9,071,097
3,745,455
12,816,552

1907
3,028,983
4,254,488
7,283,471
7,030,427
1,562,698
8,593,125
1,354,482
605,043
1,959,525
13,694,160
4,161,961
17,836,121

Denna tabell visar att inom lantbruket antalet självägande visserligen växte med 280,692 från
1882 till 1895 (12,5 %), men att det 1895-1907 åter avtog med 67,751, så att i jämförelse med
1882 antalet självägande blott tilltagit med 212,941 = 9,2 %. Däremot har antalet arbetare,
som från 1882 till 1895 sjönk med 254,025 (4,3 %), sedan 1895 betydligt stigit (med
1,655,677 = 29,4 %). Betrakta vi denna ökning närmare, så finna vi att den huvudsakligen
måste skrivas på de i arbetet deltagande kvinnliga anhörigas del. Ökningen är 170,532 bland
männen och 1,820,398 bland kvinnorna, tillsammans 1,990,930. Betrakta vi blott daglönare
och tjänstefolk på landet, så märka vi en minskning på männens sida av 381,195 och en
ökning på kvinnornas av 45,942, tillsammantaget alltså en minskning av lantarbetarna på
335,253. Inom lantbruket har alltså inte blott antalet självägande utan också antalet tjänstefolk
och daglönare avtagit. Ökningen inom lantbrukets grupp från föregående räkning är därför
beroende på den starka ökningen av familjehjälpen, särskilt den kvinnliga.
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Helt annorlunda inom industrin. Här har under loppet av tjugufem år antalet självägande sjunkit med 234,024 10,6 % (1882-1895 med 139,382 = 5,2 %), medan befolkningsökningen utgjorde 36,48 % (1882-1895 var den 14,48 %). Minskningen faller på de företag som drivas av
ägaren ensam eller av honom med en till två arbetare. Arbetarnas antal har stigit med
1,859,468 från 1882-1895 och med ytterligare 2,637,414 1895-1907. Ta vi blott de egentliga
arbetarna och utesluta medhjälpande anhöriga, så har deras antal stigit från 5,899,708 år 1895
till 8,460,338 år 1907. Tre fjärdedelar av alla i industrin sysselsatta personer äro arbetare
(75,16 %).
Motsatta förhållandet visar sig inom handeln och kommunikationsväsendet, där antalet självägande stigit men också liksom inom industrin antalet biträden och arbetare. Det är särskilt de
självägande kvinnliga handelsidkerskornas antal som ökas. Det är antingen änkor som söka
slå sig fram med småhandel eller hustrur som på det sättet söka bättra upp mannens inkomster. Antalet självägare har 1882-1907 tilltagit med 310,584 = 44,3 %, men antalet
biträden och arbetare har ökats ändå starkare: med 364,361 = 258,8 % resp. 1,232,263 = 169,4
%. Ett slående bevis på hur utomordentligt starkt storhandeln utvecklat sig särskilt 1895-1907.
Antalet biträden har nästan fördubblats, antalet kvinnliga biträden sexdubblats!
Inalles steg 1882-1907 antalet självägare inom alla tre kategorierna med 5,7 %, stannade alltså
långt efter befolkningsökningen (36,48 %). Antalet biträden har däremot stigit med 325,40 %;
vilket vittnar om att stordriften som kräver biträden mäktigt utvecklat sig på alla områden.
Antalet arbetare har växt med 39,1 %. Härvid måste man erinra sig, att bland de 5,490,288
självägande finns också ett stort antal existenser, som äro fullständigt proletäriska. Så fanns
det exempelvis bland de 2,086,368 industriella företagen inte mindre än 994,743, som drevos
av ägaren ensam och 875,518 som sysselsatte intill fem arbetare. Inom varuhandeln funnos
1907 bland 709,231 företag ej mindre än 232,780 som drevos av ägaren ensam. Vidare fanns
det bland de självägande inom handel och kommunikationsväsende 35,306 ensamföretag i
gårdfarihandeln, dessutom 5,240 stadsbud, tjänare o. s. v., tusentals försäkringsagenter och
kolportörer m. fl.
Vidare måste man erinra sig, att inom alla tre kategorierna antalet självägande ej täcker sig
med antalet företag. Äger exempelvis en firmaägare dussintals filialer, som det förekommer
inom tobaksbranschen, eller äger en kooperativ förening så och så många butiker, så räknas
varje filial som särskilt företag. Sak samma gäller om industriella företag, exempelvis om vid
en maskinfabrik finns upprättat också ett järngjuteri eller ett snickeri o. s. v. De anförda
siffrorna kunna därför ej ge tillräcklig upplysning om driftskoncentrationen å ena sidan och
om existenskvaliteten å andra sidan.
Och dock har, trots alla brister, resultaten av den nyaste yrkesräkningen 12 juni 1907 att
uppvisa en bild av väldig kapitalkoncentration och kapitalcentralisation inom industri, handel
och kommunikationsväsen. De visa, att hand i hand med den ökade samhälleliga industrialiseringen med jättesteg fortskrider produktionsmedlens samlande på allt färre händer.
De ensamma arbetande självägarna, som 1882 ännu utgjorde 1,877,872, ha efter 1895
ytterligare avtagit. Är 1895 funnos 1,714,351 dylika personer, år 1907 blott 1,446,286, en
minskning av 431,586 = 22,9 Smådrifternas antal har sjunkit starkt för varje räkning. 1882
omfattade den 59,1 %, 1895 46,5 %, 1907 blott 37,3 % av alla yrkesutövare. En motsatt
rörelse gör sig märkbar inom stordriften, som ökats från 22,0 % till 29,6 % och (1907) 37,3
%. Ju större företagen äro, dess hastigare tillväxten. Från 1895 till 1907 tilltog personalen
inom småföretag med 12,2 %, inom mellanstora med 48,5 % och inom stordriften med 75,7
%. Med 5,350,025 yrkesutövare år 1907 har stordriften blivit den allra största gruppen, medan
den ännu 1882 sysselsatte vida färre personer än ensamföretagen. Inom sju yrkeskate
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367 gorier intar den en förhärskande ställning med mer än hälften av alla därinom sysselsatta
personer. Sålunda sysselsattes i stordrift på 100 personer inom följande yrkesgrupper:
Procent

Bergsbruk
Maskinindustrin
Kemiska industrier
Textilindustrin
Pappersindustrin
Sten- och jordindustrin
Tvål-, fett- och oljeindustrin

96,6
70,4
69,8
67,5
58,4
52,5
52,3

Inom övriga kategorier hade redan 1895 stordriften övervikten och detta har ytterligare
befästats överallt. (Metallbearbetning 47,0 %, polygrafiska yrken 43,8 %, kommunikationer
41,6 %, byggnadsindustrin 40,5 % av alla därinom sysselsatta.) På nästan alla områden har
således utvecklingen kommit stordriften till godo.
Driftskoncentrationen och – det betyder sak samma – kapitalkoncentrationen försiggå särskilt
raskt där det kapitalistiska företaget nått full blomstring. Låt oss som exempel ta ölbryggeriet.
Inom tyska ölskattens område –därtill höra ej Bajern, Württemberg, Baden och ElsassLothringen – funnos

1873
1880
1890
1900
1905
1906
1907

Totala antalet
bryggerier

Därav yrkesbryggerier

Med en ölproduktion
av 1,000 hektoliter

13,561
11,564
8,969
6,903
5,995
5,785
5,528

10,927
10,374
8,054
6,283
5,602
5,423
5,251

19,655
21,136
32,279
44,734
46,264
45,867
46,355

Antalet bryggerier sjönk alltså från 1873-1907 med 8,033 = 59,3 %, antalet yrkesbryggerier
sjönk med 5,676 = 51,9 %, däremot steg ölproduktionen med 26,700,000 hl. = 135,7 %. Detta
betyder att de små och mellanstora företagen störtat samman och att stordriften väldigt
utvecklats. Dennas prestationsförmåga har mångdubblats: år 1873 producerade varje bryggeri
i genomsnitt 1,450, år 1907 8,385 hl. Så är det överallt, där kapitalismen segrar.
Österrike fanns det år 1876 2,248 bryggerier som producerade 11,671,278 hl. och år 1904-05
blott 1,285, vilka emellertid producerade 19,098,540 hl. ölvört.
Liknande resultat visar den tyska stenkolsproduktionens och hela bergsindustrins utveckling i
Tyskland. Inom den förra gick antalet huvuddrifter, som 1871-75 voro i genomsnitt 623,
tillbaka till 406 år 1889, men samtidigt steg produktionen från 34,485,400 ton till 67,342,200,
och genomsnittsantalet arbetare steg från 172,074 till 239,954. Följande tabell åskådliggör
denna koncentrationsprocess inom stenkols- och brunkolsproduktionen till 1907.
År

1900
1905
1906
1907

Huvudföretag

Stenkol
Genomsnittsantal arbetare

Produktionen
i 1,000 ton

Huvudföretag

Brunkol
Genomsnittsantal arbetare

Produktionen
i 1,000 ton

338
331
322
313

413,693
493,308
511,108
545,330

109,290,2
121,298,6
137,117,9
143,185,7

569
533
536
535

50,911
54,969
58,637
66,462

40,498,0
52,512,1
56,419,6
62,546,7
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Inom stenkolsindustrin hade alltså från sjuttiotalet antalet företag sjunkit med 49,8 %,
däremot hade antalet arbetare stigit med 216,9 % och produktionen rentav med 420,6 %.
Inom hela bergsindustrin var under
År

Antal
huvudföretag

Genomsnittsantal arbetare

Produktionen
i 1,000 ton

3,034
2,146
1,962
1,862
1,862
1,958

277,878
337,634
368,896
661,310
688,853
734,903

51,056,0
88,873,0
99,414,0
205,592,6
229,146,1
242,615,2

1871-75
1887
1889
1905
1906
1907

Här hade alltså företagens antal minskats med 35,5 %. Däremot hade de sysselsatta arbetarnas
antal stigit med 164,4 % och produktionen med 374,5 %.
Gentemot ett allt mindre men allt rikare antal arbetsgivare stod ett allt mer växande antal
proletärer. 18711.875 fanns på varje företag genomsnittligen 92 arbetare, 1187 160 och 1907
307, trots att företagen från 1,862 år 1906 ökats till 1,958 år 1907!
Otto Hué yttrar i en uppsats i Neue Zeit:
Inom industriområdet i Westfalen fanns det 1907 visserligen ännu 156 bergverk, men 34 av dessa
(21,8 %) förfogade över mer än 50 % av hela produktionen. Fast driftstatistiken ännu upptar 156
Ruhr-gruvfält, så hade kolsyndikatet, till vilket alla bergverk med få undantag äro anslutna, blott 76
medlemmar. Så långt har redan driftskoncentrationen fortskridit. Enligt statistik från februari 1908
utgjorde kolproduktionen inom kolsyndikatet 77,9 milj. ton kol.

År 1871 funnos 306 masugnar i drift, som sysselsatte 23,191 arbetare och producerade
1,563,682 ton obearbetat järn, och år 1907 producerade 303 masugnar med 45,201 arbetare
12,875,200 ton, på var masugn år 1871 5,110 ton, år 1907 42,491 ton. I sin nämnda artikel
yttrar Hué:
Enligt en i mars 1896 i Stahl und Eisen publicerad lista kunde då blott en enda tysk hytta,
Gutehoffnungshütte i Oberhausen inom 24 timmar leverera en produktion av 820 ton obearbetat
järn. Men redan 1907 fanns det 12 hyttor som inom 24 timmar kunde producera 1,000 ton och mer
obearbetat järn.

År 1871-72 bearbetade inom betsockerindustrin 311 fabriker 2,250,918 tunnor betor, men år
1907-08 däremot 365 abriker 13,482,750 tunnor. Den genomsnittliga betförbrukningen pr
fabrik var 1871-72 7,237 och 1907-1908 36,939 tunnor. Produktionen utgjorde 1871-72
186,441 tunnor = 8,28 % av rovorna och 1907-08 2,017,071 tunnor = 14,96 %.
Och denna tekniska revolution försiggår inte blott inom industrin utan också inom de
existerande kommunikationsyrkena. Den tyska handeln till sjöss räknade
År

1871
1901
1905
1908
1909
Minskning fr. 1871

Segelskepp

4,372
2,270
2,294
2,345
2,361
2,011

Lastförmåga Besättningens
i registerton
antal

900,361
525,140
493,644
433,749
416,514
483,847

34,739
12,922
12,914
12,800
12,844
21,895
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Sjöfarten med segelskepp går alltså tillbaka i betydande grad, och skeppens lastförmåga och
besättningens antal avta. 1871 kommo på vart segelskepp 205,9 registertons lastförmåga och
7,9 mans besättning, 1909 genomsnittligen 176,4 registerton resp. 5,4 mans besättning. Helt
annorlunda ställer det sig med den tyska ångbåtssjöfarten till havs. Tyskland ägde:
År

Havsångare

1871
1901
1905
1908
1909
Ökning från 1871

Lastförmåga Besättningens
i registerton
antal

147
1,390
1,657
1,922
1,953
1,806

81,994
1,347,875
1,774.072
2,256,783
2,302,910
2,221,006

4,736
36,801
46,747
57,995
58,451
53,715

Antalet ångare har inte blott stigit betydligt, deras tonnage har stigit ändå mer. Däremot har
besättningens antal pr båt relativt sjunkit. 1871 hade en ångare genomsnittligen 558
registerton och 32,1 mans besättning, 1909 1,230 registerton resp. 29 man.
Om vårt samhälles kapitalistiska utveckling vittnar också den hastiga ökningen av motoriska
krafter. Enligt Viebahn användes inom tullföreningens område 1861 i industrin 99,761
hästkrafter. 1875 fanns i Tyskland inom företag med en arbetsstyrka på mer än fem man
1,055,750 hästkrafter i bruk på 25,152 fall, år 1895 funnos 2,938,526 hästkr. på 60,176 fall.
Järnvägar, spårvägar och ångbåtstrafik äro därvid ej medräknade.
I Preussen användes hästkrafter:
År

Oflyttbar
ångmaskin

Rörlig ångpanna
och lokomobil

1879
1896
1900
1905
1906
1907

888,000
2,534,900
3,461,700
4,684,900
4,995,700
5,190,400

47,000
159,400
229,600
315,200
334,400
363,200

Antalet använda hästkrafter har alltså under tiden 1879- 1907 nära på sexdubblats. Hur
väldiga framsteg industrin gjort sedan yrkesräkningen år 1895 framgår därav att i Preussen
antalet oflyttbara ångmaskiner 1896-1907 stigit med 35 % och maskinernas totala
prestationsförmåga på denna tid ökats med hela 105 %. Medan år 1898 inalles 3,305
ångmaskiner med 258,726 hästkrafter tjänade till att driva dynamomaskiner, så fanns det 1907
61,911 ångmaskiner med 954,945 hkr., d. v. s. en ökning av 87 resp. 269 %.
Följande siffror visa ångkraftens ökning inom de viktigaste industrierna uttryckt i hkr.:
Industri

Bergverk och hyttor
Sten- och tegelMetallbearbetning
MaskinTextil-

1879

1897

1907

516,000 1,430,000 2,284,000
29,000
132,000
255,000
23,000
57,000
113,000
22,000
61,000
329,000
88,000
243,000
323,000

Och man försöker ändå att trots denna fabelaktiga utveckling av produktivkrafterna och denna
väldiga kapitalkoncentration borttolka fakta. Ett dylikt försök gjordes på det internationella
statistiska institutets elfte kongress i Köpenhamn i augusti 1907 av den franske ekonomikern
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Ives Guyot. På grundval av en havsig statistik föreslog han, att man skulle avföra ordet
”koncentration” ur statistiken. Karl Bucher svarade honom bl. a.:
En absolut ökning av antalet företag kan mycket väl vara samtidig med en stark koncentration av
dessa. Men överallt där statistiken upprättas efter antalet företag (établissements) äro talrika
dubbelräkningar oundvikliga. En bank med 100 depositionskassor räknades till 101, ett ölbryggeri
med 50 ölkrögare, som erhållit lokal och inredning av bryggeriet, räknades till 51. Resultaten av en
dylik statistik kunna inte alls bevisa något till eller från om berörda fenomen.
Enligt hittills skedda undersökningar tyckes endast lantbruket ha undgått koncentrationsprocessen.
Inom bergsbruk, handel, transport-, försäkrings- och byggnadsväsen är den tydlig. På industrins
område är den svårare att iakttaga, emedan varje kulturfolk med kraftig utveckling måste uppvisa
en ökning av den industriella produktionen, och det av fyra skäl: 1:o) på grund av att industrin
övertar funktioner som fordom tillhört hemhushållningen, 2:o) genom att naturprodukterna i
konsumtionen ersättas av industriprodukter (trä av järn, veide, krapprot och indigo av tjärfärger o.
s. v.), 3: o) på grund av nya uppfinningar (exempelvis automobiler), 4: o) på grund av
exportmöjligheten. Därför äger just en koncentration i största omfång rum, utan att antalet företag
minskas, ja, t. o. m. om de ökas. överallt, där industrin tillverkar bruksfärdiga varor av typisk
karaktär är smådriftens utrotande oundviklig. De kapitalistiska produktionsformerna äro alltså
stadda i hastig utveckling på de viktigaste områdena av hushållningen. Det är inte klokt att
bekämpa socialisterna i ting vari de ha rätt och i påståendet att koncentrationen tilltar ha de
otvivelaktigt rätt.

Samma bild som Tysklands ekonomiska utveckling uppvisar, återfinner man i alla världens
industristater.
Mer och mer arbeta alla kulturstater på att bliva industristater; de vilja ej endast frambringa
sitt eget behov av industriartiklar, utan också exportera sådana. Därför talar man ej blott om
en nationell hushållning utan om en världshushållning. Världsmarknaden reglerar prisen å ett
stort antal industri- och jordprodukter samt behärskar folkens sociala ställning. Det stora
produktionsfält, som har blivit av avgörande betydelse för hela världsmarknaden, är den
nordamerikanska unionen, varifrån numera den förnämsta impulsen till ett revolutionerande
av det borgerliga samhället samt av förhållandena på världsmarknaden utgår. Där utgjorde de
kapital, som nedlades i industrin:
Milj. dollar

år 1880
år 1890
år 1900

2,790
6,525
9,813

Industriproduktionens sammanlagda värde uppgick till
Milj. dollar

år 1880
år 1890
år 1900

5,369
9,372
13,000

Förenta Staterna stå sålunda för närvarande såsom industristat främst i hela världen, deras
export av såväl industri- som jordbruksprodukter stiger med varje år, och de kolossala
kapitalkoncentreringar, som denna utveckling för med sig, söka användning utom landets
gränser samt öva i hög grad inflytande även på industri och samfärdsel i Europa. Och det är
icke längre den enskilde kapitalisten, som står såsom den drivande kraften bakom denna
utveckling, utan det är de kapitalist- och arbetsgivarekonsortier, de kapitalistförbund, som,
varthän de än förlägga sin verksamhet, omintetgöra de starkaste enskilda företag. Vad vilja de
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halvstora och små kapitalisterna och arbetsgivarna göra gent emot en sådan utveckling, då till
och med de stora måste stryka flagg?

3. Rikedomens koncentration
Det är en ekonomisk lag att i och med företagens koncentration och stigande produktivitet
antalet arbetare relativt avtager. Däremot koncentrerar sig rikedomen på allt färre händer, i
procent av befolkningen räknat.
Detta kan man se av inkomstfördelningen i de skilda kulturländerna.
Av de större tyska staterna äger Saxen den äldsta och, relativt sett, bästa
inkomstskattestatistiken. Den gällande lagen har varit i kraft från 1879. Men det är tillrådligt
att börja med ett senare år, emedan under de första åren taxeringarna genomgående voro
betydligt för lågt tilltagna. Saxens befolkning steg 1880-1905 med 51 %, antalet för
inkomstskatt taxerade steg 1882-1904 med 160 % den skattebetalande inkomsten med 23 %.
Till början av
talet var en årlig inkomst av intill 300 mark skattefri, sedan höjdes beloppet till 400 mark. År
1882 utgjorde antalet från skatt befriade personer 75,697 = 6,61 % av de taxerade, 1904
däremot 205,667 = 11,03 %. Framhållas måste att i Saxen hustrurs och barns under 16 år
inkomst tillräknas mannen resp. familjeförsörjaren.
Skattedragare med 400-800 marks inkomst utgjorde 1882 48 % av de taxerade, 1904 blott
43,81 %, en del av dessa hade alltså stigit till högre inkomstklass. Genomsnittsinkomsten
inom denna grupp hade under sagda tid stigit från375
421 till 582 mark = 37 %, men nådde ändå inte upp till 600 mark. Skattedragare med en
inkomst av 800-1,250 mark utgjorde 1882 12 % av de taxerade, 1904 24,38 %. Antalet
personer med en inkomst av 1,250-3,300 (fr. 1895 3,400) mark däremot utgjorde 1882 20 %
och 1904 blott 16,74 %. Är 1882 hade 97,60 % av de taxerade under 3,300 marks inkomst, år
1904 under 3,400 95,96 %. Fasthåller man att Lassalle 1863 beräknade inkomsterna över
3,000 mark i Preussen till 4 % av alla inkomster, men att under tiden hyror, skatter och nästan
alla livsförnödenheter stigit och även anspråken på livet ökats, så har den stora massans läge
knappt relativt förbättrats. De medelstora inkomsterna av 3,400-10,000 mark utgjorde 1904
blott 3,24 % av de taxerade och inkomsterna över 10,000 mark mindre än 1 % (0,80 %).
Antalet taxerade med 12,000-20,000 marks inkomst är 0,80 %. Antalet inkomster över 12,000
mark har stigit från 4,124 1882 till 11,771 1904, alltså mer än 188 %. Högsta inkomst
utgjorde 1882 2,570,000 mark, 1906 5,900,600 mark. Resultatet är att de lägre inkomsterna
visserligen ökats, men att denna höjning mestadels mer än utjämnats av höjda pris.
Mellanklasserna ha procentuellt taget fått den minsta förbättringen, de allra rikastes inkomster
och antal har hastigast stigit. Klassmotsatserna skärpas alltså.
I sina undersökningar över folkinkomstens fördelning i Preussen 1892-1902 kommer
professor Adolf Wagner till följande resultat. Han delar Preussens befolkning i tre stora
grupper: undre ståndet (lägst 420, mellankategorin 420-900, högst 900-2,100 mark),
mellanståndet (lägst 2,100 –3,000, mellankategorin 3,000-6,000 och högst 6,000-9,500) och
övre ståndet (lägst 9,500-30,500, mellankategorin 30,500-100,000, högst över 100,000).
Totala inkomsten fördelar sig i nästan lika stora delar bland dessa tre grupper. De 3,51 % i
övre ståndet förfoga över 32,1 % av totalinkomsten, undre ståndet, som innefattar 70,66 %
skattefria inkomster, förfogar likaledes över 32,9 % och mellanståndet med 25,83 % förfogar
över en inkomst av 34,9 %. Tar man blott skatteskyldiga inkomster i betraktande, så finner
man att på personer med 900-3,000 marks inkomst, som år 1892 utgjorde 86,99 % och år
1902 88,04 % av alla taxerade skattskyldiga, kommer något mer än hälften av den
skattskyldiga inkomsten, nämligen 51,05 % 1892 och 52,1 Vo år 1902. På inkomster över
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3,000 mark, vilka utgjorde 13 resp. 12 %, kommo år 1892 cirka 49 %, år 1902 48 %.
Genomsnittsinkomsten bland de mindre skattedragarna utgjorde för hela Preussen 1892 1,374,
1902 1,348 mark, hade alltså sjunkit med 1,89 %. Däremot har genomsnittsinkomsten hos de
högre taxerade stigit från 8,811 mark 1892 till 9,118 1902, eller med 3,48 %. På övre ståndet,
som 1892 omfattade blott 0,5 %, 1902 0,63 % av alla skattedragare, kom 1892 15,95 %, 1902
18,37 % av totalinkomsten. Svagast är ökningen hos undre och mellanståndet, något starkare
hos den högre delen av undre ståndet, men starkare hos översta delen av undre ståndet,
starkast dock, och det i stigande tempo efter inkomstens höjd, inom översta mellanståndet och
framförallt övre ståndet. Ju större inkomsterna inom en grupp äro, ju rikare dess medlemmar
äro, dess mer ökas relativt deras antal. Och allt mer ökas antalet skattedragare med högre och
högsta inkomst, vilka emellertid gemenligen också själva nå en allt högre inkomst. M. a. o. en
allt starkare inkomstkoncentration äger rum inte precis blott bland enstaka särskilt rika, utan
hos ett i antal hastigt tilltagande, om än alltjämt både absolut och relativt fåtaligt högre och
högsta folklager. Professor Wagner yttrar:
Därav kan den slutsatsen dragas att den moderna ekonomiska utvecklingen visserligen kommer
hela folket till godo genom höjd inkomst och varje särskild ekonomisk-social klass genom ökning
av dess medlemsantal. Detta emellertid dock i ytterst ojämn grad, mest för den rikare och den lägre
klassen, minst för mellanklassen. Sålunda har också den sociala klasskillnaden ökats, försåvitt den
beror på inkomstens storlek.

Enligt inkomstskatteberäkningen 1908 funnos i Preussen 1.04,994 skattskyldiga för över
9,500 mark, tillsammans ägande en total inkomst av 3,123,273,000 mark. Däribland 3,796
med en inkomst över 100,000 och en sammanlagd totalinkomst av 934,000,000. 77 ägde mer
än en miljons inkomst. De 104,994 eller 1,78 %, med mer än 9,500 marks inkomst hade en
lika stor sammanlagd totalinkomst som de 3,109,540 (52,9 %) med inkomster från 900 till
1,350 mark!
I Österrike – säger F. Leiter – kommer på genomsnittligen’ 12-13 ck skattedragare med inkomster
av 4,000-12,000 kronen i runt tal 24 % av nettoinkomsten. Sammanför man inkomsterna intill
92,000• kronen, så faller på denna grupp över 97 % av skattdragarna och 74 % av totalinkomsten.
De övriga 3 procenten äga då de återstående 26 procenten.

Det skattefria existensminimum är högre än i Preussen – 1,200 kronen (1,014 mark). De små
skattedragarna med 1,200-4,000 kr. i inkomst utgjorde år 1904 84,3 % av alla skattskyldiga.
Antalet av de allra rikaste med mer än 200,000 kr. årlig inkomst utgjorde 1898 255, år 1904
307 eller 0,032 %.
I Storbritannien och Irland tillhör enligt Chiozza Money hälften av nationalinkomsten (mer än
16,600 milj. mark) 1/9 av befolkningen. Han indelar befolkningen i tre grupper: rika med mer
än 700 pund sterling, burgna med 160-700 pund och fattiga med mindre än 160 pund i årlig
inkomst.
Med anhöriga

Rika....
Burgna ..
Fattiga ..

250,000
750,000
5,000,000

1,250,000
3,750,000
38,000,000
43,000,000

Inkomst i pund sterling

585,000,000
245,000,000
880,000,000
1,710,000,000

Alltså tillhör mer än en tredjedel av nationalinkomsten mindre än en trettiondel av
befolkningen. Booths undersökningar i London och Rowntrees i York ha bevisat att 30 % av
hela befolkningen hela livet får slitas med permanent nöd.
För Frankrike meddelar E. Levasseur på grundval av arvsstatistiken

179
Två femtedelar av nationalrikedomen befinner sig i ägo hos 98 % godsägare med under 100,000
francs. Omkring en tredjedel tillhör en liten grupp av 1,7 % och en fjärdedel av totala
nationalrikedomen utgör en liten minoritets andel – 0,12 %.

Man ser hur stor massan av egendomslösa är och hur fåtaliga de besittande klassernas tunna
lager.
G. Schmoller säger:
Den tilltagande olikheten är obestridlig ... Det torde ej vara tvivel underkastat att förmögenhetsfördelningen i Mellaneuropa från 1300 till 1900 har blivit allt mer ojämn, om än i ytterst olika grad i
de enskilda länderna ... Den senare tidens utveckling har starkt ökat såväl klassmotsatserna som
ojämnheten i förmögenhets- och inkomstfördelningen.

Denna kapitalistiska utvecklings- och koncentrationsprocess, som försiggår i alla kulturstater,
framkallar emellertid i följd av anarkin i produktionssättet, vilken hittills ännu inga truster
eller ringar förmått hindra, med nödvändighet överproduktion; vi nalkas så en kris.

Adertonde kapitlet. Kriser och konkurrens.
1. Krisernas orsaker och verkningar
Dessa kriser uppstå, emedan det ej finnes någon måttstock, efter vilken man kan överblicka
och mäta det verkliga behovet av en vara. Det finns ej i det borgerliga samhället en makt, som
förmår reglera hela produktionen. Dels äro konsumenterna spridda vida omkring och deras
köpförmåga, av vilken deras konsumtionsförmåga beror, påverkas av en mängd orsaker, som
den enskilda producenten icke är i stånd att kontrollera. Dels finnas jämte den enskilda
producenten en mängd andra, vilkas produktionsförmåga den enskilde ej heller känner. Var
och en bemödar sig att med alla till buds stående medel – genom billigare pris, reklamer, lång
kredit, handelsresandes utsändande, ja, t. o. m. genom att i hemlighet nedsätta värdet av sina
konkurrenters varor, slå alla sina konkurrenter ur brädet, ett medel som är särskilt vanligt vid
kritiska tidpunkter. Sålunda är hela produktionen hänvisad till den enskildes subjektiva omdöme. Varje producent måste finna avsättning för en viss mängd varor för att kunna äga
bestånd; men han vill avyttra en vida större mängd, ty därpå beror icke blott hans större
inkomst, utan också möjligheten för honom att kunna triumfera över sina konkurrenter och
behålla fältet. En tid är hans omsättning säker, ja, kanske ökad; detta förleder honom att
utvidga sitt företag och att än mera föröka produktionen. Men de gynnsamma konjunkturerna
förleda ej endast denne ende, utan alla producenter, till samma ansträngningar. Produktionen
ökas långt utöver behovet. Helt plötsligt är marknaden överfylld av varor. Avsättningen
hämmas, prisen falla, produktionen inskränkes. Förminskning i produktionen på ett område
betingar emellertid förminskning i arbetarnas antal, nedsättning i arbetslönerna, inskränkning
i konsumtionen för dem, som träffas av krisen. Den nödvändiga följden blir en stockning i
produktionen och i avsättningen även på andra områden. De mindre hantverkarna av alla slag,
handlande, värdshusvärdar, bagare, slaktare etc., vilkas kunder huvudsakligen bestå av
arbetare, förlora den lönande avsättningen för sina varor och råka likaledes i nöd.
Vilka verkningar en sådan kris har, visar en arbetslöshetsstatistik, som Berlins fackföreningar
uppgjorde i slutet av januari 1902, och enligt vilken Berlin och förstäder räknade mer än
70,000 fullständigt arbetslösa och 60,000 delvis arbetslösa. 13 februari 1909 föranstaltade
fackföreningarna i Berlin en ny undersökning över de arbetslösas antal, vilken lämnade siffran
106,722 (92,655 män och 14,067 kvinnor)
I England räknades i september 1908 750,000 arbetslösa. Det var arbetare, som ville arbeta,
men som i ”den bästa av alla världar” icke funno något arbete. Man kan föreställa sig de
sorgliga sociala förhållanden, i vilka dessa människor levde.
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Nu lämnar den ena industrin råmaterialet till den andra, den ena är beroende av den andra,
följaktligen måste den ena lida av de slag, som drabba den andra. Kretsen av dem, som träffas
av krisen, utvidgas. En mängd förbindelser, som ingåtts i förhoppning om en längre varaktighet av det bestående tillståndet, kunna ej uppfyllas, utan förvärra krisen, som månad efter
månad blir allt våldsammare. Stora massor av sammanhopade varor, verktyg, maskiner bliva
nästan värdelösa. Varorna bortslumpas ofta till rövarpris. Och detta ruinerar ofta ej blott dessa
varors ägare, utan även dussintals andra, som genom detta bortslumpande å sin sida tvingas
att också avyttra sina varor under inköpspris. Men även under själva krisen förbättras produktionsmetoden oupphörligt för att möta den ökade konkurrensen och döljer alltså hos sig själv
orsakerna till nya kriser. Sedan krisen varat under flera år och överproduktionen småningom
avlägsnats genom produkternas bortslumpande, produktionens inskränkning och de mindre
arbetsgivarnas ruinerande, börjar samhället åter att långsamt hämta sig. Behovet stiger,
produktionen likaledes. I början långsamt och försiktigt, men då det gynnsamma tillståndet
alltjämt fortfar, börjar snart det gamla spelet på nytt. Man vill återvinna, vad man förlorat, och
hoppas kunna rädda sig, innan en ny kris utbryter. Men då alla producenterna hysa samma
tanke samt var och en förbättrar sina produktionsmedel för att komma ”ovanpå”, så
framkallas katastrofen på nytt ännu fortare och med än mera ödesdiger verkan. Oräkneliga
existenser kastas som lekbollar i luften och falla ned igen, och ur denna oavbrutna
växelverkan uppstår detta förfärliga tillstånd, som vi uppleva i varje kris. Kriserna hopa sig, i
samma mån som massproduktionen och konkurrensen ökas, allt mera ej endast mellan
individerna, utan mellan hela nationer. Striden om att vinna kunder i det lilla och omsättning i
det stora blir allt häftigare och slutar till sist med oerhörda förluster. Varor och förråd hava
därvid hopats i ofantliga massor, under det att flertalet människor, som vill men icke kan
köpa, lider hunger och nöd.
Åren 1901 och 1907-8 ha ånyo intygat riktigheten av denna framställning. Efter några de mest
tryckta affärsår, under vilka den storkapitalistiska utvecklingen likväl oavbrutet gjorde
framsteg, begynte från år 1895 till 1900 en ljusning, som påverkades icke minst av de
förändringar och nya arbeten, som här och flotta krävde. Under denna period framväxte ett
stort antal nya industriella företag av de mest olika slag, ett stort antal andra förstorades och
utvidgades, intagande den högsta ståndpunkt, som tekniken tillät för att stegra dess
produktivitet. Men i samma mån växte även antalet av sådana företag, som övergingo från
enskilda kapitalisters händer i aktiebolags ägo, en förändring varmed alltid följde en mer eller
mindre betydande utvidgning av företaget. De nybildade aktiebolagen representera många
tusen miljoner mark.
Å andra sidan eftersträva alla länders kapitalister att träffa nationella och internationella
överenskommelser. Karteller, ringar, truster skjuta som svampar ur jorden; och genom dessa
fastställas prisen, och produktionen skall regleras på grund av noggranna statistiska
undersökningar för att undgå överproduktion och prisfall. Det har inträtt en så storartad
monopolisering av hela industrigrenar, till fördel för arbetsgivarna, men på arbetarnas och
konsumenternas bekostnad, som tillförne aldrig existerat. Många trodde, att kapitalet
härigenom skulle hava kommit i besittning av det medel, som möjliggör för det att från alla
sidor behärska marknaden, till skada för den stora publiken och till sin egen nytta. Men det
yttre skenet bedrager. Lagarna för den kapitalistiska produktionen visa sig alltid vara starkare
än systemets slugaste representanter, som trott att de hade dess reglering i sina händer. Krisen
kom trots allt, och åter visade det sig, att de klokaste beräkningar blott voro misstag samt att
det borgerliga samhället ej undgår sitt öde.
Men kapitalismen arbetar vidare i samma riktning, ty den kan icke krypa ur sitt skinn.
Den kastar alla lagar för den borgerliga nationalekonomin över ända. Den fria konkurrensen –
det borgerliga samhällets A och O – skall ställa de dugligaste i spetsen för företagen, heter
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det. Men erfarenheten lär, att i regel blir det de mest samvetslösa och inpiskade som ställas i
spetsen. Dessutom upphäva aktiebolagen all individualitet. Kartellen, trusten, ringen går än
längre: icke blott den enskilde arbetsgivaren försvinner såsom självständig person, utan även
aktiebolaget blir tjänande länk i en kedja, som utgöres av en samling kapitalister, vilkas
uppgift är att pressa och plundra allmänheten. En hand full monopolister svänga sig upp till
samhällets herrar, de diktera prisen på varorna samt löne- och levnadsvillkoren för arbetarna.
Denna utveckling visar, hur överflödig den enskilda arbetsgivaren har blivit, och att målet,
dithän samhället styr, är den på nationell och internationell basis ledda produktionen. Blott
med den skillnad, att till sist skall den planlagda produktionen och distributionen ej såsom i
dag komma kapitalistklassen, utan samhällets samtliga medlemmar till godo.
Den skildrade ekonomiska revolution, som det borgerliga samhället driver med stor hastighet
till sin utvecklings höjdpunkt, blir skarpare genom ständigt nya, viktiga händelser. Hotas
Europa med vart år allt mera på den internationella marknaden samt slutligen på sitt eget
närmaste avsättningsområde av den hastigt uppväxande nordamerikanska konkurrensen, så
visa sig å andra sidan också fiender i öster, som hota att med tiden ombilda den ekonomiska
ställningen än mera kritisk t.
Konkurrensen jagar kapitalisten, såsom ”Det kommunistiska manifestet” uttrycker det, över
hela jordklotet. Han spejar efter alltjämt nya avsättningsområden, d. v. s. efter länder med
invånare, hos vilka han kan få sälja sina varor samt uppväcka nya behov. Den iver, varmed
åtskilliga stater under de sista årtiondena söka skaffa sig kolonier, visar den ena sidan av detta
strävande. Till dessa stater hör särskilt Tyskland, som lyckats besätta stora landssträckor,
vilka emellertid äro befolkade av folk på ett ytterst primitivt kulturstadium, som ej ha något
nämnvärt behov efter europeiska varor. Det andra går ut därpå att föra modern kapitalistisk
kultur till folkslag, som redan stå på en högre kulturnivå, men som hittills hava mer eller
mindre skarpt motsatt sig den moderna utvecklingens införande i sitt land. T. ex. indierna,
japanerna och framför allt kineserna. Det är här fråga om länder, som omfatta mer än en
tredjedel av jordens befolkning; men också om sådana – såsom japanerna redan visat –vilka,
så snart väckelsen och exemplet en gång har slagit an, själva äro i stånd att hos sig utveckla
det kapitalistiska produktionssättet och det just under sådana villkor, som skola hava de mest
olycksdigra följder för de framskridna folken. De nämnda folkens produktionsförmåga står
utom allt tvivel, men likaså deras små behov – något som framförallt klimatet underhjälper –
samt den lätthet, varmed de, ifall de äro tvungna därtill, veta att rätta sig efter nya
förhållanden. Härvid uppstår för den gamla världen, Förenta staterna inbegripna, en
konkurrent, som skall runt hela jorden bevisa det kapitalistiska systemets ohållbarhet.
Under tiden försöka de konkurrerande nationerna –först och främst Förenta staterna, England
och Tyskland – gå om varandra, varvid alla medel tillgripas för att tillförsäkra sig så mycket
som möjligt av världsherraväldet. Striden om makten på världsmarknaden leder till
världspolitik, till inblandning i alla viktiga internationella tilldragelser, och för att här kunna
med framgång ingripa kräva i synnerhet flottrustningarna en förut icke känd utsträckning,
varigenom faran för stora politiska katastrofer på nytt framkallas.
På så sätt växer med det ekonomiska konkurrensområdets omfång också det politiska.
Motsägelserna framkalla i alla kapitalistiskt utvecklade stater samma företeelser och samma
strider. Och det är icke endast formen, hur det produceras, utan också sättet, huru det
producerade fördelas, som skapar dessa förtvivlade tillstånd.

2. Mellanhänderna och livsmedelsprisens stegring
I det mänskliga samhället äro alla individer bundna vid varandra med tusentals trådar,. och så
mycket starkare ju högre ett folks kulturgrad är. Inträda oordningar, så göra dessa sig genast
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kännbara för alla lemmarna. Oordningar i produktionen inverka på distributionen (fördelningen) och konsumtionen, samt omvänt. Det karaktäristiska kännetecknet på den kapitalistiska produktionen är produktionsmedlens koncentrering i allt större produktionsområden. I
distributionen gör sig ett alldeles motsatt förhållande gällande. Den som av den ruinerande
konkurrensen såsom producent uttränges ur de självständiga existensernas led, söker i nio fall
av tio att tränga sig fram som mellanhand mellan producent och konsument för att därigenom
uppehålla sin egen tillvaro.
Detta är orsaken till den i ögonen fallande stora tillväxten av mellanhänder; handlande,
krämare, hökare, mäklare, agenter, krogvärdar o. s. v. De flesta av dessa personer, bland vilka
kvinnorna äro mycket starkt representerade såsom självständiga affärsinnehavare, föra
vanligen ett ekonomiskt knappt och bekymmersamt liv. Många av dem nödgas, för att hålla
sig uppe, spekulera på sina medmänniskors sämsta lidelser och särskilt understödja dem.
Därav kommer överhandtagandet av de mest motbjudande reklamer, i synnerhet rörande
sådana saker, som angå tillfredsställandet av människans njutningslystnad.
Nu låter det sig icke bestrida, och från en högre synpunkt sett är det ganska glädjande, att
begäret efter livsnjutning gör sig särskilt gällande i det moderna samhället. Människorna börja
begripa, att man för att vara människa måste kunna föra ett en människa värdigt liv, och de
tillfredsställa detta behov i former, som motsvara deras begrepp om livsnjutning. Men
samhället har i och med rikedomens utveckling blivit långt mera aristokratiskt än i någon
föregående period. Avståndet mellan de rikaste och de fattigaste är i våra dagar större än
någonsin förut; samhället däremot har i sina idéer och lagar blivit mera demokratiskt.
Mängden fordrar större jämlikhet och söker, då den i sin okunnighet ännu ej känner vägen för
dess förverkligande, likheten däri, att den apar efter de högre stående samt förskaffar sig varje
uppnåelig njutning. Alla möjliga lockelsemedel måste tjäna denna drift och följderna äro ofta
högst betänkliga. En i sig själv berättigad strävan leder ofta in på avvägar, ja, till brott, och
samhället ingriper på sitt sätt, utan att därvid ändra det minsta.
Den tilltagande mängden av mellanhänder har otaliga missförhållanden till följd. Ehuru de
vanligen arbeta strängt och under bekymmersamma förhållanden, äro de dock till större delen
en klass av parasiter, som är improduktivt verksam och lever liksom arbetsgivareklassen av
andras arbetsprodukt. Den oundgängliga följden av denna mellanhandel är fördyrandet av alla
livsförnödenheter. De fördyras till den grad, att de ofta betinga det dubbla och mångdubbla
priset av vad producenten erhåller för dem. Och om ett väsentligt stegrande av priset på
varorna icke är rådligt eller möjligt, emedan då en inskränkning i förbrukningen inträder, så
försämras de på konstlad väg: man griper till förfalskning av livsmedlen samt till falsk mål
och vikt för att få en vinst, som eljes omöjligt kunde ernås. Kemikern Chevalier berättar, att
han bland de många olika sätten för förfalskning av livsmedel känner 32 för kaffe, 30 för vin,
28 för choklad, 24 för mjöl, 23 för brännvin, 20 för bröd, 19 för mjölk, 10 för smör, 9 för
olivolja, 6 för socker o. s. v. Ett särskilt bedrägeri försiggår vid handeln i krambodarna med
på förhand uppvägda varor; man lämnar i stället för ett kilo blott 900 eller 950 gram samt
söker på så sätt vinna dubbelt så mycket, som man prutar på varan. Arbetare och småfolk
bliva mest lurade, emedan de taga sina varor på kredit och därför måste tiga, även då
bedrägeriet försiggår inför deras ögon. Skamligt missbruk med falska vikter äger ock rum
beträffande bröd. Svindel och bedrägeri äro en oundviklig följd av våra sociala förhållanden,
och vissa statsinrättningar, t. ex. höga indirekta skatter och tullar, framkalla svindel och
bedrägeri. Lagar mot livsmedelsförfalskningar uträtta däremot föga. Striden för tillvaron
tvingar bedragarna använda allt mera raffinerade medel, och mycket sällan förekommer
någon grundlig och sträng kontroll. Också förlamas varje allvarlig kontroll under den
förevändningen, att till förfalskningarnas upptäckande är en omfattande och dyrbar förvaltningsapparat nödvändig – något som är riktigt – varunder även ”den legitima affären lider”.
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Men om kontrollåtgärder verksamt ingripa, så skulle de medföra en betydlig prisstegring,
emedan det lägre priset endast var möjligt på grund av förfalskningen av varan.
För att avhjälpa dessa missförhållanden i handeln, under vilka och överallt den stora massan
lider hårdast, har nian inrättat konsumtionsföreningar. I Tyskland har konsumtionssystemet
särskilt nått en så stor betydelse inom militär- och ämbetsmannakretsar, att talrika handelsaffärer gått omkull därpå. Men även arbetarekonsumtionsföreningarna ha under det senaste
årtiondet genomgått en storartad utveckling och ha delvis övergått till att själva producera
vissa varor. Konsumtionsföreningarna i Hamburg, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Breslau, Wien
o. s. v. ha blivit mönstergilla inrättningar och de tyska konsumtionsföreningarnas omsättning
belöper sig till hundratals miljoner mark. Sedan några år består ävenledes i Hamburg en
inköpscentral för de tyska arbetarekonsumtionsföreningarna, vilken köper in varorna i stor
skala och därigenom möjliggör billig leverans till de enskilda föreningarna. Dessa föreningar
bevisa således att all splittrande detaljhandel är överflödig. Det är den största förtjänsten de
äga bredvid den att leverera reella varor. De materiella fördelarna för deras medlemmar äro
icke vidare betydande, och ej heller äro de lättnader, de bjuda, nog att förskaffa dem någon
väsentlig förbättring i deras ställning. Grundandet av konsumtionsföreningar är emellertid ett
symptom på, att man i vidaste kretsar insett mellanhandelns överflödighet. Samhället skall
slutligen komma till en organisation, genom vilken all handel blir överflödig, i det
produkterna komma i konsumenternas händer utan andra mellanpersoner än de, som
transporten från den ena till den andra orten samt fördelningen kräva, och vilka stå i
samhällets tjänst. Härvidlag ligger emellertid också den fordran nära, att livsmedlen skola
frambringas efter en gemensam, i stort tilltagen måttstock, något som åter skulle medföra en
ofantlig besparing av krafter, rum, material och omkostnader av alla slag.

Nittonde kapitlet. Revolutionen inom jordbruket.
1. Transatlantisk konkurrens och landsflykt
Revolutionen i vår industri och i vårt transportväsen har också i hög grad berört förhållandena
på landsbygden. Handels- och industrikriserna göra sig även kännbara på landet. Hundratusenden familjemedlemmar därstädes äro delvis eller helt och hållet sysselsatta i industriella
företag av alla möjliga slag, och detta slags sysselsättning utvidgas allt mera dels emedan
större delen av de små jordägarna icke har på sin egendom tillräcklig sysselsättning för sig
och de sina, dels emedan de större egendomsägarna finna det praktiskt, att låta viktiga delar
av jordens avkastning genast förvandlas till en industriell produkt på deras egna gods. De
inbespara därigenom de höga transportkostnaderna för råprodukterna, t. ex. för potatisen och
säden, då det ena eller det andra skall förvandlas till sprit, för vitbetorna till socker, för spannmålen till mjöl eller öl o. s. v.; de hava vidare möjligheten att låta en viss växling inträda
mellan industri- och jordbruksproduktion samt kunna bättre tillgodogöra sig de förhanden
varande arbetskrafterna, och dessa äro dessutom betydligt billigare och villigare än i staden
eller i fabriksorterna. Byggnadsförhållanden och hyror ställa sig även väsentligt billigare, och
skatter och pålagor äro lägre, ty godsägarna på landet äro tillika så att säga lagstiftare och
lagskipare, i det de ur sin mitt välja riksdagsmän samt hava förvaltningen och polismakten i
sina händer. Se där orsakerna, varför antalet fabriksskorstenar på landet växer med varje år.
Åkerbruk och industri träda i en allt innerligare växelverkan, en fördel, som huvudsakligen
kommer de större egendomsägarna till godo.
Den kapitalistiska utvecklingen, som även nått det större jordbruket, har i Tyskland delvis
framkallat samma förhållanden som i England och Förenta Staterna. På landsbygden härska
icke längre de idylliska förhållanden, som existerade där för blott några årtionden sedan. Den
moderna kulturen har småningom trängt in i den minsta vrå även på landsbygden. I synnerhet
har militarismen mot sin vilja utövat ett revolutionärt inflytande. Den stora ökningen av den
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stående hären tynger vad beträffar blodsskatterna synnerligen starkt på den rena landsbygden.
En stor del av manskapet för den stående hären tages bland lantbefolkningen. Men då
bondsonen, daglönaren eller drängen efter två eller tre år återvänder till landet från den för
honom just icke med högre moral mättade stads- och kasärnluften, så har han lärt känna en
mängd nya åskådningar och kulturbehov, som han också framdeles vill hava tillfredsställda.
För att bliva i tillfälle därtill fordrar han först och främst högre lön; den gamla förnöjsamheten
har blåst bort i staden. Eller han föredrar i många fall att icke vända tillbaka till landet, något
som dock militärbefälet söker avråda honom ifrån, fast förgäves. Det allt mer och mer
utsträckta och förbättrade kommunikationsväsendet bidrager till att behoven stegras även på
landet. Genom förbindelse med staden lär mannen från landet känna världen från en helt ny
och förförisk sida, han gripes av idéer och får kunskap om kulturbehov, som tills nu varit
honom alldeles främmande. Detta allt gör honom missnöjd med sin ställning. De allt högre
anspråk, som stat, provins, kommun uppställa, tillägnas snart både av bonden och
lantarbetaren samt göra dem än mera upproriska, Härtill komma andra högst viktiga fakta.
Det europeiska jordbruket och särskilt det tyska, har sedan slutet av 1870-talet inträtt i ett nytt
utvecklingsstadium. Under det att dittills folken voro hänvisade till sitt eget jordbruks
produkter eller t. ex. som England till grannländernas – Frankrike och Tyskland – ändrade sig
nu situationen. Till följd av det storligen förbättrade och utvecklade kommunikationsväsendet,
började livsmedel införas från Nordamerika till Europa, varvid sädesprisen nedpressades, så
att odlandet av de vanliga sädesslagen visade sig mindre lönande i mellersta och västra
Europa; d. v. s. att produktionsförhållandena totalt förändrades. Därtill kom, att den
internationella sädesproduktionens område betydligt förstorades. Jämte Ryssland och
Rumänien, som sökte så mycket som möjligt att stegra sin spannmålsexport, uppträdde
särskilt Argentina och tidtals även Indien och Kanada på spannmålsmarknaden. Under loppet
av den vidare utvecklingen kom härtill ett nytt ogynnsamt moment: de mindre böndernas samt
lantarbetarnas emigration. Av ovannämnda orsaker utvandrade de till andra sidan Oceanen
eller de drogo i skaror från landet till städerna och industridistrikten, så att det fattades
arbetskrafter på landet. De överlevade patriarkaliska förhållandena, synnerligast i östra
Tyskland, samt tjänstfolkets och lantarbetarnas dåliga behandling och i högsta grad ofria
ställning ökade än mera denna landsflykt.
I vilken hög grad immigrationen till industridistrikten ökats exempelvis från 1840 till
folkräkningen 1905, därom vittnar det förhållandet, att de preussiska provinserna Öst- och
Västpreussen, Pommern, Posen, Schlesien, Saxen och Hannover då förlorade 4,049,200
personer. Under samma tidrymd förlorade Bajern, Württemberg, Baden och Elsass391
Lothringen 2,026,500 personer. Däremot hade Berlin under samma tid ett invandringstillskott
av 1,000,000, Hamburg 402,000, kungariket Saxen 326,200, Rhenlandet 343,000, Westfalen
246,100.

2. Bönder och storgodsägare
I samband med alla dessa förändringar stod, att jordbruket började lida brist på kapital, så att
den förutvarande utvecklingen, som gått ut därpå, att det större jordbruket uppslukade det
medelstora eller lilla, ofta undanträngdes av en alldeles motsatt tendens. Följden blev, att man
insåg, att det gällde att icke stå stilla, utan börja nya jordbrukssystem. Såväl tyska riket som
de särskilda staterna voro angelägna att genom en motsvarande tull- och kommunikationspolitik samt genom stora direkta kostnader för alla möjliga ändamål upphjälpa, på bekostnad
av det hela, ”jordbrukets tryckta ställning”. Särskilt är det de mellanstora och stora godsen
som förtjäna härpå, såvida de skötas något så när efter teknikens framsteg. Därom vittna de på
senare åren väldigt stegrade jordprisen.
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Skall jordbruket hava framgång, så är det nödvändigt, att det i ett av kapitalismen behärskat
samhälle också bedrives kapitalistiskt. I synnerhet gäller det också här liksom inom industrin
att ersätta människokraft med maskiner. Att detta också sker i mycket utsträckt grad framgår
därav, att i Tyskland 1882-1895 inom lantbruket antalet ångplogar stigit från 836 till 1,696
och antalet kraftvridmaskiner från 75,690 till 259,364. Detta är, i förhållande till vad som
skulle kunna produceras med jordbruksmaskiner, tämligen litet och talar å ena sidan för
jordbruksskötselns stora efterblivenhet, men å andra sidan även därför, att såväl brist på medel
som den lilla areal jord, som den enskilde har att odla, omöjliggöra bruket av maskiner.
Sådana fordra en större yta för att användas, i fall de skola kunna bära sig.
Det stora antalet små och medelstora jordbruk med sina sönderstyckade egendomar och sin
olika driftsform står i vägen därför.
På vad sätt lantbruksjorden utnyttjas i tyska riket åskådliggöres av tabellen på sid. ....
Av de 1907 existerande 5,736,082 bruken voro ej mindre än 4,384,786 under 5 har = 76,8 %
av alla lantbruk, vilka, försåvitt de ej användas för trädgårdsodling, medge blott en nödställd
existens för ägaren. En stor del av dessa kunna ej ens duga därtill, ty det finns 2,731,055 bruk
med 1 har och mindre omfång.
Lantbruk
under 2 hektar
2 till 5 »
5 » 20 »
20 » 100 »
över 100 »

1882
3 061 831
981 407
926 605
281 510
24 991
5 276 344

Antal bruk
1895
3 236 367
1 016 318
998 804
281 767
25 061
5 558 317

Ökning och minskning
1907
från 1882 till 1895 från 1895 till 1907
3 378 509
+ 174 536
+ 142 142
1 006 277
+ 34 911
– 10 041
1 065 539
+ 72 199
+ 66 735
262 191
+
257
– 19 576
23 566
+
70
–
1495
5 736 082
+ 281 973
+ 177 765

I bruk tagen lantbruksjord i har
Ökning och minskning
1882
1895
1907
från 1882 till 1895 från 1895 till 1907
under 2 hektar 1 825 938 1 808 444 1 731 317
– 17 494
– 77 127
2 till 5 »
3 190 203 3 285 984 3 304 872
+ 95 781
+ 18 888
5 » 20 »
9 158 398 9 721 875 10 421 565
+ 568 477
+ 699 690
20 » 100 »
9 908 170 9 869 837 9 322 106
– 38 333
– 547 731
över 100 »
7 786 263 7 831 801 7 055 013
+ 45 538
– 776 788
31 868 972 32 517 941 31 834 873
+ 648 969
– 683 068
Lantbruk

Men även bland egendomar på mer än 5 hektar finnas många, som i följd av jordens dåliga
beskaffenhet eller till följd av ogynnsamma klimatiska förhållanden eller dåligt geografiskt
läge, brist på kommunikationsmedel m. m. giva sina brukare trots hårt och ihärdigt arbete
blott en eländig existens. Man kan utan överdrift säga, att nio tiondelar av jordbrukarna sakna
medel och kunskap att tillgodogöra sig sin jord så som det skulle vara möjligt. Ej heller får
den mindre eller medelstora bonden det pris för sina produkter, som han skulle kunna få, ty
han har att göra med mellanhänder, som hava honan i sina klor. Handlanden, som genomströvar landet på bestämda dagar eller årstider och vanligen åter säljer, till en annan mellanhand, vill hava sin förtjänst; att samla ihop de många småposterna vållar honom emellertid
mera möda än en stor last hos en enda stor godsägare; den mindre och mellanstora bonden
bekommer alltså för sin vara mindre betalt än den stora lantbrukaren. Och därtill kommer, att
bonden eller arrendatorn ofta icke kan invänta den tid, då den produkt, som han utbjuder, står
högst i pris. Han har arrendeavgifter, skatter, räntor, han måste återbetala lån eller till krämarn
eller hantverkaren skuldförbindelser, som förfalla på bestämda tider – alltså måste han sälja,
tiden må vara hur olämplig som helst. För att förbättra sin jord eller för att gottgöra medarvingar eller barn, har han upptagit ett hypotekslån; men han har ej många långivare att välja
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emellan, så villkoren bliva ej gynnsamma. Höga räntor och bestämda avbetalningsterminer
trycka hårt på honom; en enda ogynnsam skörd eller en falsk spekulation beträffande
produkterna, för vilka han påräknat betydande pris, kunna bringa honom till undergångens
brant. Ofta är köparen av jordprodukterna och långivaren en och samma person; jordbrukaren
är således i sina fordringsägares händer. Bönderna i hela byar och distrikt befinna sig på detta
sätt i händerna på några få fordringsägare; t. ex. humle-, vin-, tobaks- och grönsaksodlande
bönderna i södra Tyskland och vid Rhen samt småbönderna i mellersta Tyskland. Hypoteksinnehavaren utsuger dem ända intill benen och låter, dem sitta som ägare på sin lilla egendom,
som faktiskt ej vidare tillhör dem. Den kapitalistiska blodsugaren finner det nämligen ofta
vida fördelaktigare att göra på detta sätt än att själv övertaga och bruka jorden eller sälja den.
Sålunda bliva många tusen bönder upptagna som egendomsägare i jordeböckerna, ehuru de
faktiskt ej äro ägare av jorden. Visserligen falla även många större egendomsägare, som ej
förstått att sköta sina egendomar eller haft otur eller övertagit godset under högst ogynnsamma villkor, offer för en rovgirig kapitalist. Denne blir herre över jord och grund, och för
att få dubbel vinst driver han smågodsförsäljning, d. v. s. han styckar jorden, varigenom han
får ett betydligt högre pris än om han sålde egendomen i sin helhet. Dessutom har han bättre
tillfälle att hos ett större antal mindre ägare kunna driva sitt procenteri med största fördel.
Som bekant lämna ju också i städerna hus med många små lägenheter de största hyrorna.
Mindre spekulanter passa på och köpa en del av det lilla jordstycket, och den kapitalistiska
välgöraren är också beredd att mot en mindre avbetalning överlämna delar av jorden till dem;
det övriga av köpesumman låter han stå som hypotek mot god ränta och bestämda avbetalningsterminer. Häri ligger emellertid den stora svårigheten. Har den mindre egendomsägaren
lycka med sig och kan han med uppbjudande av sina yttersta krafter ur jorden utpressa en
hjälplig utkomst eller ock undantagsvis upplåna pengar på billiga villkor, så kan han rädda
sig; i annat fall går det honom såsom ovan skildrats.
Förlorar småbonden eller arrendatorn några kreatur, så är det en stor olycka för honom; har
han en dotter, som skall gifta sig, så ökas genom hennes utstyrsel hans skulder och en billig
arbetskraft går förlorad för honom; gifter sig en son till honom, så fordrar denne sitt stycke
jord eller en penninggottgörelse. Nödvändiga jordförbättringar måste han ofta avstå ifrån;
lämna hans kreatur ej tillräcklig gödsel –och detta är ej sällan fallet – då blir jordens avkastning mindre, emedan han icke kan köpa någon gödsel. Ofta saknar han även medel för att
anskaffa bättre, grobarare utsäde; fördelen av maskiners användande är honom förnekad; ett
mot jordens kemiska beståndsdelar svarande växelbruk är ofta omöjligt för honom. Ej heller
kan han begagna sig av de fördelar, som vetenskap och erfarenhet i ladugårdsskötsel erbjuda.
Priset på lämpligt foder, brist på passande ladugårdar och brist på andra dithörande inrättningar förhindra det. Det finnes sålunda många orsaker, som försvåra för den lilla och
medelstora bonden hans existens.
Annorlunda är förhållandet med stordriften inom lantbruket, som sträcker sig till ett jämförelsevis litet antal företag, men breder ut sig över en betydlig yta. Av den anförda statistiken se
vi att 23,566 företag med 7,055,013 har för lantbruk brukad jordyta äga 2,019,824 har mer än
4,384,786 företag med mindre än 5 har.
Driftsstatistik och egendomsstatistik täcka varandra emellertid inte. Sålunda fanns det 1895 ej
mindre än 912,959 rena arrendebruk av alla storlekar, 1,694,251 bruk som ägde dels egen
jord, dels brukade jord på arrende och 983,917 som brukades under andra former, såsom
rusthåll, del i kommunal jord o. s. v.
Å andra sidan finns det en hel del bruk som äro ägda av självägare. Den största tyska
godsägaren är kungen av Preussen, som äger 83 gods om tillsammans 98,746 har jord. Efter
honom komma:
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Antal gods Antal har

Fursten av Pless
Fursten av Hohenzollern-Sigm.
Hertigen av Ujest
Furst Hohenlohe-Öhringen
Fursten till Ratibor

75
24
52
–
51

70,170
59,968
39,742
39,365
33,096

Den år 1895 i Preussen genom fideikommiss bundna jorden omfattade 1,045 fideikommiss
med en areal av 2,121,636 har eller 6,9 % av hela landets yta. De 1,045 fideikommissen
befunno sig i 939 personers ägo, och denna fideikommissägda jordyta var 206,600 har större
än kungariket Württemberg, som är i runt tal 1,915,000 har. 1903 funnos i 1,034 persosoners
ägo 1,152 fideikommiss, så att en del ägde mer än än ett. Den i fideikommiss bundna jorden
uppgick 1903 till 2,197,115, 1904 till 2,232,592 har. Därav äro omkring 90 % förenade i bruk
på över 1,000 har. Omkring 10 % av fideikommissariernas hela antal förenade mer än 5,000
har i sina händer och 53,3 % av all fideikommissjord. De mellanstora och stora godsägarna
äro naturligtvis intreserade av att bibehålla det. bestående tillståndet. Annorlunda småbruken,
som skulle erhålla en stor fördel av en rationell omgestaltning av förhållandena. Det ligger i
sakens natur att storgodsen sträva att alltmer vidga ut sig och rycka till sig alla tillgänglig
bondejord, så i Övre Schlesien, Lausitz, storhertigdömet Hessen o. s. v., allt trakter varifrån
det oupphörligt förmäles om inköp av bondejord i stor skala.
I Österrike äga storgodsen en vida större övervikt än i Tyskland, resp. Preussen. Här är det
jämte adeln och bourgeoisin den katolska kyrkan som tillförsäkrat sig en huvuddel av bytet.
Bondeutrotningen är också i fullt svang i Österrike. I Steiermark, Tyrolen, övre och nedre
Österrike och omkring Sudeterna söker man med alla medel driva bonden från hemmets jord
och förvandla bondejorden till herregods.
Samma skådespel, som en gång Skottland och Irland uppvisade, återupprepas nu i Österrikes
vackraste bygder. Såväl enskilda som bolag uppköpa ofantliga jordområden – och vad som
för tillfället icke är till salu arrenderas –för att förvandla dem till jaktmarker.
Tillträdet till dalar, höjder och betesmarker spärras av de nya ägarna, och de hårdnackade
bönder som äga enstaka gårdar eller berg och vägra att rätta sig efter dessa herrars vilja
tvingas genom alla möjliga kitsligheter att sälja sin besittning till de nya berg- och
skogsägarna. Gammal lantbruksjord, varpå många generationer i århundradenas lopp funnit
sin bärgning, förvandlas till ödemark, där hjorten och rådjur husera, och å sina ägande berg
bereder den adlige eller storborgerlige kapitalisten tillflyktsort för stora hjordar av stengetter.
Hela socknar återfalla i fattigdom, emedan man spärrar vägen till fjällbetet för deras kreatur
eller rentut bestrider dem rättigheten till detta bete. Och vilka äro attentatoreda på bondens
gods och självständighet? Jämte Rothschild och baron Mayer-Melnhof är det män sådana som
hertigarna av Koburg och Meiningen, furstarna och prinsarna av Hohenlohe, fursten av
Lichtenstein, hertigen av Braganza, furstinnan Rosenberg, fursten av Pless, grevarna
Schönfeld Festetics, Schafgotsch, Trauttmansdorff, det grevliga Karolyiska jaktsällskapet, det
friherrligt Gustädtska jaktsällskapet, det adliga Blühnbach-jaktsällskapet m. fl. Överallt
utbreda sig storgodsen. Sålunda fanns det 1875 blott 9 personer i nedre Österrike, som ägde
mer än 5,000 plogland var och 89,490 har sammanlagt, men år 1895 fanns det redan 24
personer, som ägde mer än 5,000 plogland var och 213,574 har sammanlagt.
I hela Österrike omfatta storgodsen en yta av 8,700,000 har, medan det mindre lantbruket
omfattar 21,300,000 har. Fideikommissarierna, 297 familjer, äga 1,200,000 har. Vid sidan av
de miljontals små jordägarna, vilka bruka 71 % av hela jorden, stå några tusen stora jordägare,
som förfoga över 29 % av Österrikes hela yta. Det finns blott få skattedistrikt, varest det ej
existerar någon storgodsägare. Inom de flesta finns det två eller flera dylika, vilka utöva ett
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normgivande politiskt, socialt och samhälleligt inflytande. Nästan hälften av storgodsägarna
ha egendomar inom flera distrikt, många ha det inom flera olika kronland. I nedre Österrike,
Böhmen, Mähren och Schlesien finns det intet distrikt dem förutan. Endast industrin har
förmått tränga dem en smula tillbaka, så exempelvis i Nordböhmen och i de böhmisk-märiska
gränstrakterna. Överallt eljest tilltar storgodsen i omfång: i övre Österrike, där bondeståndet
är bättre situerat än i något annat av kronlanden, likaså i Görz och Gradiska, i Steiermark,
Salzburg, Galizien och Bukowina, mindre kraftigt i de kronländer, där storgodsen redan förut
äro förhärskande, nämligen Böhmen, Mähren, Schlesien och nedre Österrike.
I nedre Österrike kommo av hela jorden, som omfattar en yta av 1,982,300 har, på storgodsen
(393 ägare) 540,655 har, på kyrkan 79,181 har. 13 egendomar på mer än 1,000 har var omfatta sammanlagt 425,079 har = 9 %. Av dessa utgör ensamt greve Hoyos-Sprinzensteins
33,124 har. Mährens ytinnehåll utgör 2,181,220 har. Därav kom det på kyrkan 81,857 har (3,8
%). 116 egendomar över 1,000 har omfatta större yta än 500,000 egendomar intill 10 hars
storlek, vilka utgöra 92,1 % av alla egendomar. Av ytinnehållet i österrikiska Schlesien ägde
kyrkan 50,845 har och 79 storgodsägare tillsammans 204,118 har. Böhmen med ett ytinnehåll
på 5,194,500 har har 1,237,085 jordägare. Fördelningen karaktäriseras av ovanligt vidsträckta
storgods å ena sidan och ovanligt många småbruk av minsta slaget å andra. Nästan 43 % av
alla jordägare ha mindre än 1/2 har och mer än 4/5 överstiga ej 5 har. Dessa 703,577 jordägare
(81 %) äga blott 12,5 % av Böhmens hela yta. Men 776 personer äga tillsammans 35,6 % av
hela ytan, medan de utgöra blott 0,1 % av alla jordägare. Ännu skarpare träder egendomsfördelningen i dagen, om man analyserar den större kategorien ”över 200 har”. Då får man
följande resultat:
Hektar

380 personer äga
200 – 500 var
141
”
”
500–1,000 ”
104
”
”
1,000–2,000 ”
151
”
”
över 2,000 ”

Inalles hektar

116,143
101,748
150,567
1,436,084

Inom den sista gruppen äga 31 personer 5,000-10,000 har var, 21 personer 10,000-20,000 har
var och furstarna Mor. Lobkowitz, Ferdinand Kinsky, Karl Schwarzenberg, Alfred Windischgrätz, grevarna Ernst Waldstein, Johann Harrach, Karl Buquoy 20,000-30,000 har var, ClamGallas och Sar. Czernin över 30,000 har vardera, furst Joh. av och till Liechtenstein 36,189
har, furst Max Egon Fürstenberg 39,162 har, furst Jos. Colloredo-Mannsfeld 57,691 har och
furst Joh. Ad. till Schwarzenberg 1,773,010 har = 3,4 av all jorden i hela Böhmen. De kejserliga egendomarna omfattade 35,873 har. Alla dessa 64 storgodsägares jord tillsammantagen
utgör 1,082,884 har = 20,9 % av Böhmens hela yta. Kyrkan äger 150,395 har = 3
Detta var år 1896. Sedan dess har det blivit ändå sämre ställt. Enligt undersökningen år 1902
kommo på 18,437 bruk (0,7 % av hela antalet) 9,929,920 har eller 1/3 av hela ytan.
Inom distriktet Schwaz förvandlades sju, inom distriktet Zell sexton berg, som dittills använts
till betesmark, till jaktmarker. Hela Karwendelgebirge är spärrat för kreatur. Det är högadeln
i Tyskland och Österrike jämte en del borgerliga parvenyer som köpt upp 70,000 plogland
jord och mer och inhägnat det till jaktrevir. Hela byar, hundratals gårdar försvinna. Invånarna
drivas bort från sin mark och människorna och den för människans livsuppehälle avsedda
hornboskapen ersättas av rådjur, hjortar och stengetter. Många av dem som på så sätt lägga
halva landskap platt öde uppträda efteråt i parlamenten och tala om ”bondens nöd” och
missbruka sin makt för att genom spannmåls-, trä-, boskaps- och köttullar, brännvinsskattepremier o. dyl. ta statens hjälp i anspråk på de egendomslösas bekostnad.
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I de mest framskridna industristater är det icke, såsom i Österrike, de privilegierade klassernas
behov av lyx och nöjen, som påskynda de små egendomarnas tillbakagång, utan det är nödvändigheten att, i följd av den ständigt växande befolkningens anspråk, kapitalistiskt organisera skötseln av egendomarna för att kunna fylla behovet av livsmedel. Detta visar sig tydligast i det industriellt högt utvecklade Belgien. Enligt l’Annuaire statistique, citerad av Emil
Vandervelde i en artikel ”Das Grundeigenthum in Belgien in dem Zeitraum von 1834-1899”,
heter det: Det är uteslutande jordbruk under 5 hektar och i synnerhet sådana under 2 hektar,
som hava minskats till antalet. Jordbruken på över 10 hektar hava däremot ökats till 3,789.
Här möter oss ytterst tydligt en storgodsens koncentration, som går parallell med stordriftens
och den rationella boskapsavelns framsteg. Från 1880 har en rörelse uppkommit som förlöper
precis motsatt mot utvecklingen 1866-1880. Medan 1880 det ännu fanns 910,396 lantbruk,
fanns det 1895 blott 829,625 dylika, vilket betyder en nedgång på femton år med 80,771 = 9
%. Och denna återgång drabbar helt och hållet lantbruk på mindre än 5 har, Däremot ha
bruken om 5-10 har ökats med 675, de om 10-20 har med 2,168, de om 20--30 har med 414,
de om 30-40 har med 164, de om 40-50 har med 187, de om över 50 har med 181 stycken.

3. Motsatsen mellan land och stad
Landets tillstånd och dess odlande äro av den allra största betydelse för utvecklingen av hela
vår kultur. Av jorden och dess produkter beror befolkningens tillvaro i första rummet. Jorden
låter icke förkovra sig efter behag; så mycket viktigare är det för alla, huru den odlas och
användes. Tyskland, vars årliga befolkningstillväxt uppgår till cirka 870,000, behöver en
betydande införsel av spannmål och kött, om prisen å de nödvändigaste livsmedlen ej skola
stegras till det omöjliga.
Här framträda emellertid viktiga, mot varandra stridande intressen mellan åkerbruks- och
industribefolkningen. Den icke åkerbrukande befolkningen har intresse av att erhålla billiga
livsmedel, emedan därav beror dess framgång icke blott som människor, utan som handelsoch industri-idkande individer. Varje fördyrande av livsmedel framkallar ett försämrande av
livsvillkoren för en stor del av befolkningen, som måste köpa jordbruksprodukter, om ej
samtidigt inträffar en motsvarande stegring av arbetslönerna eller av de inkomster, de hava.
Men stiga arbetslönerna, så stegras också priset på industriprodukterna, och detta kan ju,
beroende på ställningen på världsmarknaden, hava till följd en sänkning i densammas
avsättning på utlandet. Men uteblir en stegring i inkomsterna, trots dyrare jordbruksprodukter,
så tyder det på en inskränkning i de övriga behoven, varigenom i första rummet industri och
handel bliva lidande.
För jordbrukaren ställer sig saken annorlunda. Liksom industriidkaren vill han draga största
möjliga nytta av sin verksamhet, och det är honom likgiltigt av vilken produkt han tager sin
vinst. Om tillförseln av främmande spannmål hindrar honom att erhålla den vinst han önskat
av sin spannmålsodling samt ansett nödvändig, så använder han jorden till odling av någon
annan produkt, av vilken han kan draga större nytta. Han odlar vitbetor till sockerproduktionen, potatis och säd till brännvinsbrännerierna, i stället för vete och råg till bröd. Han
använder den bördigaste jorden till tobaksodling i stället för till odling av köks- och trädgårdsväxter. Andra använda tusentals tunnland jord till betesmarker för hästar, emedan dessa ju stå
i högt pris till krigsändamål. Å andra sidan äro stora skogsrevir, som skulle kunna uppodlas,
undantagna för förnäma herrars jaktnöjen, ofta i trakter, där nedhuggning av ett par hundra
eller tusen tunnland skog samt dess uppodlande skulle kunna gå för sig, utan att minskning av
skogen i denna trakt skulle skadligt inverka på nederbördsförhållandena.
Från denna synpunkt sett skulle i Tyskland flera tusen kvadratkilometer fruktbar jord kunna
vinnas för åkerbruket. Men dessa förändringar motarbetas såväl av en mäktig byråkratis –
jägmästarnas – materiella intressen som av de stora egendomsägarnas jaktintressen. Dessa
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herrar vilja nämligen ej undvara sina jaktmarker och sina jaktnöjen. Att en sådan skogsavverkning blott borde företagas där, varest det vore en verklig vinst därmed, faller av sig
självt. Å andra sidan skulle till landets nytta vida sträckor förvandlas till skogar, särskilt
bergstrakter och ödemarker.
Man har på senare tider bestritt det stora inflytande, som skogen skulle hava på nederbördsförhållandena, fast uppenbarligen med orätt. I huru hög grad skogen inverkar på landets
fuktighet och därmed på jordens fruktbarhet, därpå lämnar ”Det hungrande Ryssland” av
Parvus och d:r Lehmanh slående exempel. Författarna påvisa av egen erfarenhet, att den
alltför stora samt planlösa skogsskövlingen i Rysslands mest fruktbara provinser högst
väsentligt bidragit till den missväxt, som under de sista årtiondena hemsökt dessa förr så
fruktbara trakter. Med skogarnas skövlande utsinade källorna och regn föll mindre ymnigt.
Det kapitalistiska tillgodogörandet av jorden leder även till kapitalistiska förhållanden. En del
av våra lantbrukare har t. ex. under åratal haft en betydande vinst av vitbetsodlingen och den
därmed förenade sockerfabrikationen. Beskattningssystemet gynnade sockerexporten på så
sätt, att sockerbets- och sockerförbrukningsskatterna togos till en ansenlig del i anspråk för
exportpremier.
Den återbetalning, som sockerfabrikanterna mottogo för varje dubbelcentner socker, var
betydligt större än den skatt de erlade för betorna, och denna premie satte dem således i
tillfälle att på de inhemska skattebetalarnas bekostnad sälja socker i kolossala kvantiteter och
billigt till utlandet samt att alltjämt utbreda sockerbetsodlingen. Den fördel, som genom detta
beskattningssystem tillföll sockerfabrikerna, uppgick pr år till över 31 miljoner mark. Hundratusentals hektar land, som förut använts till spannmålsodling m. m., förvandlades till vitbetsfält, den ena fabriken grundlades efter den andra, och den nödvändiga följden var – en krasch.
Betodlingens höga vinst inverkade även gynnsamt på jordpriset. Detta steg. Och följden härav
blev uppköp av mindre egendomar, vars ägare, lockade av de höga prisen, läto förleda sig att
sälja. Jorden användes för industriella spekulationer, spannmåls- och potatisodlingen inskränktes till den mindre bördiga jorden, varigenom behovet av tillförsel av livsmedel från
utlandet ökades. Slutligen tvungo de missförhållanden, som uppstodo av sockerpremiesystemet och småningom antagit en internationell karaktär, regeringar och parlament att
upphäva det för att kunna återgå till något så när naturliga förhållanden.
Under närvarande förhållanden kan ej den mindre bonden, ja, icke ens många av de mellanstora jordbruksägarna kunna, trots mödor, sorger och umbäranden, uppnå den sociala ställning, som de såsom borgare i en kulturstat hava anspråk på. Vad än stat och samhälle göra för
att uppehålla dessa klasser, vilka bilda en betydelsefull grundval för den bestående stats- och
samhällsordningen, så blir det blott och bart lapp- och fuskverk. Spannmålstullar skada denna
del av jordbrukare mera än de äro till nytta för dem. Det stora flertalet kan icke ens odla så
mycket, som förslår för dess uppehälle; därför är det stora flertalet hänvisat till att köpa en del
av sina behov, och medlen därtill skaffar det sig genom industriellt eller annat arbete vid sidan
av jordens skötsel. En stor del av våra småbönder är mera intresserad av ett uppsving av vår
industri och av våra kommunikationer än av jordbruket, emedan deras egna barn, för vilka de
på landet varken kunna skaffa arbete eller inkomster, få inom industrin eller vid trafiken sin
existens. En misslyckad skörd ökar antalet av de bönder, som tvingas att köpa
lantbruksprodukter. Men den som har föga eller intet att sälja utan måste köpa mångt och
stundom även mycket, vad har han för nytta av lantbrukstullar, införselförbud och agrariska
utestängningsåtgärder? Minst 80 % av alla lantbruk befinna sig i ett dylikt predikament.
Huru lantbrukaren sköter sin jord, är under privategendomens aera hans egen sak. Han odlar
vad han finner vara det mest lönande, utan hänsyn till samhällets behov eller intresse. Alltså:
lösa tyglar.
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Industriidkaren gör ju också på samma sätt. Han fabricerar oanständiga bilder, osedliga
böcker och anlägger fabriker för förfalskning av livsmedel. Dessa och otaliga andra industrier
äro skadliga för samhället, de undergräva moralen och underblåsa korruptionen. Men de
inbringa mera pengar än sedliga bilder, vetenskapliga verk och försäljning av oförfalskade
livsmedel. Den vinningslystna industriidkaren har endast att sörja för, att polisens spejarblick
icke upptäcker honom, och han kan lugnt driva sitt- skändliga yrke i full visshet om, att han
för pengarnas skull, som han förtjänar därpå, avundas av alla och åtnjuter allmän högaktning.
Börsen och dess spekulationer kännetecknar tydligast mammonskaraktären hos vår tidsålder.
Lantbruks- och industripro dukter, kommunikationsmedel, väderlek och politik, brist och
överflöd, masselände och olycksfall, statsskulder, uppfinningar och upptäckter, inflytelserika
personers hälsa eller sjukdom och död, krig och krigsrykten, som ofta hopdiktats blott för
detta ändamål, allt detta och ännu mycket annat göres till föremål för spekulation samt nyttjas
till utplundring samt för ömsesidiga bedrägerier. Kapitalmatadorerna vinna det mest avgjorda
inflytande på hela samhällets tillstånd och samla, gynnade på grund av sina mäktiga medel
och förbindelser, de största rikedomar. Ministrar och regeringar bliva i deras händer dockor,
vilka måste agera, allt eftersom börsmatadorerna leda trådarna bakom kulisserna. Statsmakten
har ej börsen, utan börsen har statsmakten i sin hand. Mot sin vilja måste ministern gödsla
”giftträdet”, som han helst skulle vilja rycka upp, samt måste tillföra det nya livskrafter.
Alla dessa fakta, som dagligen mer och mer tränga sig på envar, emedan det onda tillväxer
med var dag, fordra snar och grundlig hjälp. Men samhället står rådlöst inför alla dessa
missförhållanden likasom vissa djur vid berget; det går liksom en häst i trampkvarnen i en
ständig kretsgång, rådlöst, hjälplöst, en bild av elände och dumhet. De, som skulle vilja
hjälpa, äro ännu för svaga; de, som borde hjälpa, sakna ännu den nödiga insikten; de, som
skulle kunna hjälpa, vilja icke, utan de förlita på makten och tänka i bästa fall liksom madame
Pompadour: apres nous le déluge (efter oss syndafloden). Men om nu syndafloden skulle
komma redan under deras livstid? –

Fjärde avdelningen. samhällets socialisering
Tjugonde kapitlet. Den sociala revolutionen.
1. Samhällets omgestaltning
Och floden stiger och spolar över det fundament, varpå vår stats- och samhällsbyggnad vilar.
Hela världen känner, att grundvalarna vackla och att endast starka stöttor kunna bringa
räddning. Men sådana skulle kräva stora offer från de maktägande klassernas sida; men just
däri ligger hindret. Varje förslag, vars förverkligande allvarsamt skadar de härskande
klassernas materiella intressen samt hotar att ifrågasätta deras privilegierade ställning,
bekämpas ursinnigt av dem och brännmärkes såsom en strävan, vilken blott och bart går ut på
den bestående stats- och samhällsordningens omstörtning. Det sjuka samhället kan emellertid
icke kureras, utan att de härskande klassernas privilegier och företrädesrättigheter hotas samt
till sist undanrödjas.
Striden om den arbetande klassens frigörelse är ingen strid om företrädesrättigheter, utan en
strid om lika rättigheter och lika plikter samt för bekämpande av alla företrädesrättigheter,
heter det i det tyska socialdemokratiska programmet. Därav framgår, att med halva åtgärder och
små medgivanden uträttas ingenting.

De maktägande klasserna betrakta emellertid sin privilegierade ställning såsom helt och hållet
naturenlig och självklar, på vars berättigade och ”eviga” tillvaro man icke får tvivla; och därför är det mycket naturligt, att de tillbakavisa och bekämpa varje försök att rubba deras privilegierade ställning. Till och med förslag och lagar, som varken ändra något beträffande deras
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företrädesrättigheter eller den bestående samhällsordningens grundvalar, bringa dem i
harnesk, så snart deras börs tages i anspråk. I parlamenten fulltryckas hela berg papper med
tal, tills slutligen det dräktiga berget föder en råtta. De självklara fordringarna på arbetsskydd
mötas med ett sådant motstånd, som berodde därpå samhällets bestånd. Och om det lyckas att
efter ändlösa strider avtvinga dem några medgivanden, då väsnas de, som om de uppoffrat en
större del av sin förmögenhet. Och samma hårdnackade motstånd visa de, om det är fråga om
att erkänna de förtryckta klasserna som formellt likaberättigade och, t. ex. i fråga om
arbetsavtal, såsom likaberättigade att förhandla med dem.
Detta motstånd vid den minsta sak och mot den mest självklara fordran bekräftar den gamla
erfarenhetssatsen, att ingen härskande klass kan övertygas med mindre än att omständligheternas makt tvingar dem till insikt och eftergivenhet. Men omständigheternas makt ligger i
det allt större mått av insikt, som frammanas hos de förtryckta under utvecklingen av de
rådande förhållandena. Klassmotsatserna bliva allt skarpare, allt tydligare, allt mera förnimbara. De förtryckta komma till insikt om ohållbarheten av det nu bestående; deras avsky stegras och därmed det bjudande kravet på en förändring av förhållandena samt på att dessa måste
göras mera mänskliga. I det denna insikt griper omkring sig i allt vidare kretsar, erövrar den
till sist det stora flertalet i samhället, som närmast är intresserat av denna förändring. Men i
samma mån som insikten om det beståendes ohållbarhet samt om nödvändigheten av dess
grundliga omgestaltning ökas hos massan, minskas de härskandes motståndsförmåga, vilkas
makt just vilar på de förtryckta och exploaterade klassernas okunnighet och insiktslöshet.
Denna växelverkan ligger i öppen dag, och därför måste allt som befordrar den vara
välkommet. De storkapitalistiska framstegen uppvägas av en tilltagande insikt om den
motsägelse, vari den bestående samhällsordningen står till den övervägande massans av folket
välfärd. Om ock de samhälleliga motsatsernas lösning och upphävande kosta stora offer och
många ansträngningar, så kommer dock denna lösning att vinnas, så snart motsatserna nått sin
kulmen, mot vilken de hastigt skynda.
Vilka medel, som måste tillgripas i de olika utvecklingsskedena, det är alldeles beroende på
omständigheterna för tillfället. Det är omöjligt att förutsäga, vilka åtgärder förhållandena
skola kräva i vart och ett fall. Ingen regering, ingen minister, det må vara den allra mäktigaste,
vet på förhand, vad omständigheterna nästa år skola tvinga honom till, ty dessa omständligheter undandra sig säkra beräkningar och förutsägelser. Frågan om medlen, det är frågan om
stridens taktik. Men taktiken rättar sig efter motståndaren samt efter de hjälpmedel, som stå
parterna till buds. Ett medel, som i dag är förträffligt, kan i morgon vara alldeles fördärvbringande, emedan förhållandena, som i går rättfärdigade dess användande, förändrat sig.
Med målet för ögat, äro medlen för dess uppnående blott beroende på tid och omständigheter;
det kräves blott, att man nyttjar sig av de verksammaste och mest ingripande medel, som tid
och omständigheter möjliggöra. Man kan således blott gå hypotetiskt tillväga, då man vill
försöka göra en målning av framtidsförhållandena; man måste antaga, att de förutsättningar,
man bygger på, hava inträffat.
Utgående från denna synpunkt antaga vi, att på en viss tidpunkt hava alla skildrade missförhållanden drivits så till sin spets, att de för det stora flertalet av befolkningen bliva så förnimbara och kännbara, att de äro outhärdliga för detta flertal, samt att en allmän
oemotståndlig längtan efter en genomgripande förändring griper mängden, varvid den
betraktar den snabbaste hjälp som den ändamålsenligaste.
Allt samhällsont har sin källa i de sociala förhållandena, vilka, såsom vi visat, för närvarande
bero av kapitalismen, på det kapitalistiska produktionssättet, i kraft av vilket kapitalistklassen
är ägare av alla produktionsmedel – jord, gruvor och bergverk, råämnen, verktyg, maskiner,
kommunikationsmedel – och därigenom kan förtrycka och utsuga den stora massan av folket.
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Följaktligen vore det kortaste och snabbaste steget det, att i och genom expropriation förvandla denna kapitalistiska egendom till samhällelig egendom (egendomsgemenskap). Varuproduktionen förvandlas till socialistisk, d. v. s. för och genom samhället utförd produktion.
Storindustrin och den allt större förmågan hos det samhälleliga arbetet att vara vinstbringande, hittills en orsak till den arbetande klassens förtryck och nöd, skola nu bliva en
källa till allas högsta välfärd och harmoniska utbildning.

2. Expropriatörernas expropriering
Arbetsmedlens förvandling till egendomsgemenskap skapar den nya grundvalen för samhället. Levnads- och arbetsvillkoren för bägge könen, i industri, åkerbruk, kommunikationer,
uppfostran, äktenskap, i vetenskap, konst och sällskapsliv bliva nu helt andra. Den mänskliga
tillvaron får ett nytt innehåll. Så småningom förlorar också statens organisation sitt fäste, j a,
staten försvinner; den så att säga upphäver sig själv.
I början av denna bok blev påvisat, varför staten måste uppstå. Den är en samhällelig
utveckling från det primitiva, på kommunism vilande samhället, som upplöses i samma mån
som privategendomen utvecklar sig. Med privategendomens uppkomst framträda två de mest
motsatta intressen inom samhället. Det uppstår stånds- och klassintressen, som nödtvunget
föra till klass-strider mellan de skilda intressegrupperna och hota den nya ordningens bestånd.
Men för att kunna hålla den nya ordningens motståndare tillbaka och skydda den hotade
egendomen, fordras det en organisation, som tillbakaslår dessa angrepp och som förklarar
äganderätten för ”helig”. Denna organisation, som skyddar och upprätthåller egendomen, är
staten. Genom lagar försvarar den för ägaren hans egendom och uppträder gent emot den,
som angriper den lagligt fastställda ordningen, såsom domare och hämnare. Statsorganisationen förändrar sig först, då egendomens intresse fordrar det. Är staten sålunda den nödvändiga organisationen för en på klassherravälde vilande samhällsordning, så förlorar den, så
snart klassmotsatserna hava fallit i och med upphävandet av privategendomen, sin
existensnödvändighet och existensmöjlighet. Staten försvinner så småningom i och med
undanrödjandet av husbondeförhållandet, likasåväl som religionen upphör, då tron på
övernaturliga väsen eller på förnuftiga översinnliga krafter försvunnit. Ord måste äga ett
innehåll; förlora de detta, upphöra de att utgöra begrepp.
Här invänder måhända en kapitalistiskt sinnad läsare: ”Ja, allt detta är gott och väl, men på
vilken rättsgrund vill samhället försvara dessa genomgripande förändringar?” Rättsgrunden är
densamma, som alltid varit, då det handlade om förändringar och omgestaltningar, nämligen –
det allmänna bästa. Rättens källa är icke staten, utan samhället, statsmakten är endast samhällets tjänare, som har att förvalta och utskifta rätten. Det härskande samhället var hittills
blott en liten minoritet, men denna handlade i hela samhällets (folkets) namn, i det den utgav
sig för att vara ”samhället”, liksom Ludvig den fjortonde sade: L’etat c’ est moi (staten är
jag). Då våra tidningar skriva: Säsongen är nu slut, alla människor flytta till landet, så mena
de därmed icke folket, utan överklassens tio tusen, som bilda ”samhället”, liksom de bilda
”staten”. Mängden är plebs (den lägre hopen), vile multitude (råa massan), la canaille
(pöbeln), folket. I överensstämmelse härmed har allt, som staten i samhällets namn gjort för
det allmänna bästa, i första rummet varit nyttigt och fördelaktigt för de härskande kretsarna. I
deras intresse stiftas lagarna. ”Salus reipublicae suprema lex esto” (samhällets väl är den
högsta lagen) är som bekant en gammal romersk rättsgrund. Men vilka utgjorde det romerska
samhället? De underkuvade folken, miljonerna slavar? Nej, det jämförelsevis obetydliga
antalet romerska medborgare, först och främst den romerska adeln, som läto föda sig av de
underkuvade.
Då i medeltiden adel och furstar tillrövade sig den allmänna jorden, så gjorde de det för
”lagens skull”, ”för det allmänna bästa”, och hur grundligt därvid förfarits med allmänning-
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arna och med de hjälplösa böndernas egendom, det visar medeltidens historia ända in i nya
tiden på varje dess blad. Jordägandets historia under det senaste årtusendet är en historia om
oavbrutet rov av samhälls- och bondeegendom, som praktiserades från adelns och kyrkans
sida i alla Europas kulturstater. Då den stora franska revolutionen exproprierade adelns och
kyrkornas gods, skedde detta i ”samhällets namn” och största delen av de årtta miljoner
mindre jordegendomar, vilka utgöra stöden för det storborgerliga Frankrike, har denna
expropriation att tacka för sin tillvaro. I ”samhällets” namn har Spanien mer än en gång lagt
beslag på kyrkogods, och Italien konfiskerade dem fullständigt, under bifall från de ivrigaste
förfäktarna av ”den heliga privategendomen”. Den engelska adeln har under århundraden
bestulit det irländska och engelska folket på dess egendom och tilldelade sig själv under åren
1804-1832 ”lagligen” och ”i det allmännas intresse” ej mindre än 3,511,710 acres allmän jord.
Och då i det stora nordamerikanska slavbefrielsekriget miljoner slavar, vilka voro deras
herrars välförvärvade egendom, förklarades fria, utan att man gottgjorde ägarna, så skedde
detta ”i det allmänna bästas namn”. Hela vår storborgerliga utveckling är en oavbruten
exproprierings- och konfiskeringsprocess, i vilken fabrikanten uppslukar hantverkaren,
egendomsherrn bonden, grosshandlaren den mindre handlanden och slutligen den ena
kapitalisten den andra, kort sagt: den större den mindre Få vi tro vår bourgeoisi, så sker allt
detta för ”det gemensamma bästa”, för ”samhällets skull”.
Napoleoniderna räddade ”samhället” den 18 Brumaire och den 2 december, och ”samhället”
lyckönskade dem; om samhället framdeles räddar sig självt, tagande den egendom som det
skapat åter i sina händer, så begår det en den största handling, ty det handlar ej för att undertrycka den ena till förmån för den andra, utan för att bereda alla likhet i existensvillkoren och
att för envar möjliggöra en människan värdig tillvaro. Detta är en den mest storartade bragd,
som samhället någonsin utfört.
I vilka former denna storartade samhälleliga expropriation skall försiggå, låter sig icke förutsäga.
Vem kan veta, hurudana förhållandena då äro?

I sitt fjärde sociala brev till v. Kirchmann med rubriken ”Kapitalet” säger Rodbertus sid. 117:
En avlösning av all jordegendom är inte någon chimär, utan nationalekonomiskt mycket väl
tänkbar. Den vore också säkerligen den radikalaste hjälpen för samhället, vilket – som man kan
uttrycka det kort – lider av räntans stegring, såväl jord- som kapitalräntans. Den vore därför den
enda form att upphäva jord- och kapitalegendomen, under vilken samfärdseln och
nationalförmögenhetens utveckling ej till någon tid bleve avbrutna.

Vad säga våra junkrar om dessa åsikter hos en av deras forna partivänner?
Huru efter en dylik åtgärd sakerna skola gestalta sig, kan icke heller med full visshet fastställas. Ingen människa kan veta, hur kommande, generationer skola ordna sina institutioner
och fullkomligast tillfredsställa sina behov. I samhället befinner sig liksom i naturen allt i en
beständig flod, det ena kommer, det andra går, gammalt och vissnat ersättes av nytt och mera
livskraftigt. Uppfinningar, upptäckter och förbättringar göras av de talrikaste och mest skilda
slag, vilkas vikt och betydelse ofta ingen kan förutse, och de träda i verksamhet, revolutionera
samt förändra, allt efter sin betydelse, människans levnadssätt, hela samhället.
Det kan således i efterföljande framställning endast bli fråga om utvecklingen av allmänna
principer, vilkas uppställning, efter vad vi påvisat, framgår av sig själv, och vilkas utförande
till en viss grad kan överskådas. Samhället har hittills ej varit något väsen, som låtit leda och
styra sig av enskilda personer, om det också ofta kunnat tyckas så – ”man tror sig leda och blir
själv ledd” – utan en organism, som utvecklar sig enligt bestämda inneboende lagar; i
framtiden är dock varje ledande och styrande efter enskildas vilja först helt och fullt
omöjliggjort. Samhället är då en demokrati, som har kommit underfund med hemligheten av
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sitt eget Väsen, det har upptäckt lagarna för sin egen utveckling och använder dessa nu i
medvetande om sitt ändamål till vidare utveckling.

Tjuguförsta kapitlet. Lagarna för det socialistiska samhället.
1. De arbetsdugligas dragande till arbetet
Då samhället befinner sig i ensam ägo av alla arbetsmedel, så blir en lika arbetsskyldighet för
alla arbetsdugliga, utan åtskillnad till kön, grundlagen för det socialiserade samhället. Samhället kan icke existera utan arbete. Det har således rätt att fordra, att envar, som vill hava sina
behov tillfredsställda, också enligt måttet av sina kroppsliga och andliga krafter är delaktig i
frambringandet av det, som är nödvändigt för behovens tillfredsställande. Det enfaldiga
påståendet, att socialisterna vilja avskaffa arbetet, är en dumhet utan like. Ickearbetande,
lättingar kunna blott finnas i storborgarsamhället. Socialisterna instämma i bibelns ord: Den
som icke arbetar, skall heller icke äta. Men arbetet skall även vara ett nyttigt och produktivt
arbete. Det nya samhället skall sålunda fordra, att var och en utför en bestämd verksamhet,
endera inom industrin, i något yrke, inom lantbruket, eller något annat nyttigt arbete genom
vilket han frambringar en bestämd produktkvantitet, som kan tillfredsställa rådande behov.
Utan arbete ingen njutning, intet arbete utan njutning.
Då alla äro förpliktade att arbeta, hava alla samma intresse av att med arbetet uppnå tre
villkor. För det första att arbetet blir måttligt och icke överanstränger någon; för det andra att
det blir så angenämt och bjuder så mycken omväxling som möjligt, och för det tredje att det
blir så lönande som möjligt, emedan arbetstidens längd och graden av njutning bero därav.
Dessa tre villkor bero av arten och mängden hos de till buds stående produktionsmedlen och
produktionskrafterna samt av de anspråk, samhället uppställer beträffande sitt underhåll. Det
socialistiska samhället bildas ej för att leva fattigt, utan för att avskaffa det proletäriska
levnadssätt, som det stora flertalet nu är nödgat att föra. Det söker bereda envar så stora
bekvämligheter och behag som möjligt, och så uppstår frågan: huru högt ställer samhället sina
anspråk?
För att kunna bestämma detta är en förvaltning erforderlig, som omfattar alla verksamhetsområden inom samhället. Våra kommuner bilda i detta avseende en ändamålsenlig grundval;
äro dessa alltför stora för att lätt kunna överskådas, så delar man dem i kretsar. Liksom en
gång i forntidens samhälle, deltaga nu samtliga myndiga medlemmar av kommunen, utan
åtskillnad till kön, i valen och utse de förtroendepersoner, som skola leda förvaltningen. I
spetsen för samtliga lokalstyrelser står centralstyrelsen – väl till märkandes ingen regering
med härskarmakt, utan blott en ledande förvaltning. – Om denna centralstyrelse skall
utnämnas av alla medborgare eller av kommunalstyrelserna, är likgiltigt. Dessa frågor hava
för framtiden icke mer den betydelse som i våra dagar, ty det är ej fråga om att besätta poster,
som inbringa större makt och inflytande samt högre inkomster, utan om förtroendeposter, till
vilka utväljas de dugligaste, vare sig man eller kvinna, och vilka avskedas från sina poster
eller återväljas, allteftersom behovet fordrar det och det synes väljarna önskvärt. Alla poster få
blott innehavas en bestämd tid. Några särskilda ”ämbetsmeriter” hava sålunda innehavarna av
dessa platser icke; ty där finnes ej mera egenskapen av en varaktig funktion och en hierarkisk
ordning för befordringarna. Ur nämnda synpunkt är även den frågan likgiltig, om mellan
centralstyrelsen och lokalstyrelserna skola finnas några mellanhänder, såsom provinsstyrelser
o. d. Anser man dem nödvändiga, så inrättar man dem; äro de icke nödvändiga, låter man dem
vara. Det praktiska behovet är därvid avgörande. Hava framsteg i samhällets utveckling gjort
äldre organisationer överflödiga, så avskaffar man dem utan vidare bråk, då ju ingen har något
personligt intresse av deras bestånd, samt inrättar i stället nya. Denna på den bredaste demokratiska grundval vilande förvaltning är sålunda himmelsvitt skild från den nuvarande.
Vilken strid uppstår ej i tidningspressen, vilka tvister inom våra parlament, vilka högar av
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handlingar i våra ämbetsverk blott för en helt obetydlig ändring i förvaltningen eller
regeringen!
Huvuduppgiften är närmast att bestämma antalet och arten av till buds stående krafter, antalet
och arten av arbetsmedel, fabriker, verkstäder, jord o. s. v. samt den hittills varande alstringsförmågan. Vidare har man att beräkna, huru stora de varande förråden äro samt vilken mängd
av nödvändighetsartiklar och dylikt behöves för att för en viss tid fylla behovet. Liksom staten
och de olika kommunerna i våra dagar för varje år fastställa sin budget, så kommer detta att i
framtiden ske för hela det samhälleliga behovet, varvid man också skall taga hänsyn till
förändringar, som utvidgade eller nya behov kräva. Statistiken spelar här huvudrollen; den
blir den viktigaste hjälpvetenskapen inom det nya samhället; den bestämmer måttet för all
samhällelig verksamhet.
Statistiken nyttjas redan nu i stor utsträckning för liknande ändamål. Riks-, stats- och
kommunalbudgeterna grundas på ett stort antal statistiska uppgifter, som varje år upprättas
inom de särskilda förvaltningsgrenarna. Längre erfarenhet och en viss stabilitet i de löpande
behoven underlätta dem. Likaså är ju även varje innehavare av en större fabrik, såväl som
varje köpman under normala förhållanden i stånd att noggrant bestämma vad han behöver för
det kommande kvartalet och på vilket sätt han måste ordna sin produktion och sina inköp.
Tillstöta ej några alldeles särskilda förändringar, så kan han lätt och utan möda komma till
rätta härutinnan.
Den erfarenheten, att kriserna genom den blinda anarkiska produktionen, d. v. s. att det
produceras utan kännedom om de förefintliga förråden, om avsättningen och behovet av de
olika artiklarna på världsmarknaden, har, såsom redan blivit framhållet, sedan flera år förmått
storproducenterna inom de mest skilda industrigrenar att sammansluta sig i karteller och
truster, dels för att bestämma prisen, dels för att på grund av gjorda erfarenheter och ingångna
beställningar reglera produktionen. I förhållande till var enskild fabriks produktionsförmåga
och till den sannolika avsättningen fastställes, huru mycket varje särskilt företag får låta
producera för de närmaste månaderna. Överträdelser straffas med böter eller uteslutning.
Producenterna ingå dessa överenskommelser icke till publikens gagn, utan till dess skada, och
till egna fördelar. De vilja använda sig av sammanslutningens makt för att skaffa sig största
fördelar. Man vill genom produktionens reglering av publiken kräva ett pris, som man aldrig
skulle nå i de enskilda producenternas konkurrensstrid. Man riktar sig således på konsumenternas bekostnad; dessa måste betala det pris, som begäres för en vara som de äro i behov av.
Och liksom konsumenten lider skada av karteller och truster, så ock arbetaren. Produktionens
reglering genom producenterna gör en del tjänstemän och arbetare arbetslösa, vilka, för att
kunna leva, underbjuda de arbetande kamraterna beträffande lönen. Dessutom är kartellens
sociala makt så stor, att även arbetareorganisationerna sällan eller aldrig kunna bjuda dem
spetsen. Producenterna hava sålunda en dubbel fördel: de få högre priser och betala lägre
löner. Denna reglering av produktionen är raka motsatsen till den, som skall förekomma i det
socialistiska samhället. Nu är det producenternas intresse som är det avgörande, då skall det
vara allas intresse. Men i det storborgerliga samhället kan icke ens den bäst organiserade
kartell överblicka och beräkna alla faktorer; konkurrensen och spekulationen på världsmarknaden rasar alltjämt trots kartellen, och så visar det sig helt plötsligt, att beräkningen har
en lucka, och den konstgjorda byggnaden störtar samman.
Liksom storindustrin äger också handeln en omfattande statistik. Varje vecka lämna de större
handels- och hamnstäderna översikter över de inneliggande lagren av fotogen, kaffe, bomull,
socker, spannmål m. m., översikter, som för visso ofta äro mindre noggranna, emedan varuägarna ej sällan hava ett personligt intresse av att icke låta sanningen bliva känd. Men i det
stora hela äro dessa statistiska uppgifter tämligen tillförlitliga och lämna intressenterna en
överblick över marknaden för närmaste framtid. Spekulationer förekomma emellertid även
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härvidlag, som vilseleda och överändakasta alla beräkningar samt ofta göra varje redbar affär
omöjlig. En allmän reglering av produktionen är omöjlig inom det borgerliga samhället med
dess tusentals motstridiga intressen hos privatproducenterna. Lika omöjlig är också en
reglering av distributionen (produkternas fördelning) på grund av handelns spekulationskaraktär, det stora antalet handlande och intressestridigheterna. Vad man redan åstadkommit
bevisar blott vad man skall kunna åstadkomma, så snart privatintresset försvinner och det
allmänna intresset härskar. Ett bevis därpå äro exempelvis de årligen i de skilda kulturstaterna
företagna undersökningarna, som möjliggöra slutsatser angående skördens storlek, det egna
behovet av tillförsel och de sannolika priserna.
Men förhållandena i ett socialiserat samhälle äro fullständigt ordnade, hela samhället är
solidariskt förenat. Allt försiggår efter en bestämd plan och ordning, och på så vis är fastställandet av de olika behoven lätt. Och har man först vunnit någon erfarenhet, så går det hela
som en lek. Om det t. ex. är statistiskt fastställt, vad som i medeltal kräves av bröd, köttvaror,
skodon, linne o. s. v., och känner man å andra sidan, huru stor produktionsförmågan inom
ifrågavarande näringsgrenar är, så får man härigenom medeltalet för den dagliga och för
samhället nödvändiga arbetstiden. Man lär vidare känna, om flera fabriker för vissa varor
äro av behovet påkallade, eller om de såsom överflödiga kunna upphöra eller inrättas för
andra ändamål.
Den enskilde avgör själv, med vilken verksamhet han vill sysselsätta sig. Det stora antalet av
de mest skilda arbetsområden möjliggör för honom att få välja mellan de mest skiljaktiga
önskningar. Uppkommer på det ena området ett överskott och på det andra en brist av arbetskrafter, så måste förvaltningen vidtaga åtgärder för att utjämna förhållandena. Att organisera
produktionen och att för de olika arbetskrafterna. göra möjligt, att de bliva använda på rätt
plats måste vara de valda funktionärernas huvuduppgift. I samma mån som alla krafter
ömsesidigt deltaga i arbetet, går maskineriet lättare. De särskilda arbetsgrenarna och
avdelningarna välja sina ordningsmän, vilka hava att övervaka ledningen. De äro ej några
tuktomästare, såsom våra dagars arbetsinspektorer och verkmästare, utan kamrater, vilka i en
producents ställe utföra den syssla, som pålagts dem. Det är icke otänkbart, att, med en mera
utvecklad organisation och då alla medlemmars bildning blivit större, dessa befattningar i tur
och ordning gå från den ena till den andra, utan åtskillnad till kön.

2. Intressenas harmoni
Detta på full frihet och demokratisk likställighet organiserade arbete, varvid en svarar för alla
och alla för en, och varvid således den högsta känsla av ömsesidig ansvarighet råder, skall
framkalla en lust till arbete och tävlan, sådan den ingenstädes står att finna i våra dagar. Men
denna anda av arbetsglädje inverkar även på arbetets produktivitet.
Vidare hava alla, då de ju arbeta ömsesidigt för varandra, intresse av att alla produkter bliva
så goda och fullkomliga som möjligt samt levereras med minsta förbrukning av arbetskraft
och på möjligast korta arbetstid för att härigenom antingen inbespara arbetstid eller vinna tid
för tillverkande av nya produkter, som tillfredsställa högre anspråk. Detta gemensamma
intresse föranleder alla att arbeta på arbetsprocessens förbättring, förenkling och påskyndande. Äregirigheten att göra uppfinningar och upptäckter sporras i högsta grad, och den
ena skall söka överträffa den and ra i förslag och idéer. Sålunda inträder raka motsatsen till
vad socialismens motståndare påstå. Huru många uppfinnare och upptäckare gå ej under i det
borgerliga samhället! Huru många bliva ej utslitna och kastade åt sidan? Stode talang och
snille i stället för rikedomen i spetsen för det storborgerliga samhället, så skulle större delen
av arbetsgivarna vara tvungen att lämna platsen åt sin arbetare, verkmästare, tekniker,
ingenjörer, komiker o. s. v. Dessa äro de män, som i 99 fall av 100 gjort de uppfinningar,
upptäckter och förbättringar, vilka sedan mannen med den stora penningpungen begagnar.
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Hur många tusen upptäckare och uppfinnare dukat under, därför att de ej funno någon, som
gav dem medel att utföra sina upptäckter och uppfinningar, ja, huru många betydelsefulla
upptäckare och uppfinnare, som hava alldeles gått under i vardagslivets sociala bekymmer,
det låter sig icke beräkna. Det är icke personer med klart huvud och skarpt förstånd, som äro
herrar över världen, utan de, som äga rika penningmedel, varmed ingalunda är sagt, att ej
också ett klart huvud och en fylld börs kunna förenas hos en och samma person.
Var och en vet från det praktiska livet, huru misstroget arbetaren i våra dagar mottager varje
förbättring, varje ny uppfinning, som införes. Med rätta. Vanligen är det icke han, utan hans
herre, som har fördelen därav; han måste frukta, att den nya maskinen, den nya förbättringen,
som införes, kastar honom såsom överflödig på gatan. I stället för att skänka sitt bifall åt en
uppfinning, som skall göra mänskligheten ära och skapa fördelar, så har han en förbannelse på
sina läppar. Hur mången förbättring för arbetsprocessen införes ej, som upptäckts av en bland
arbetarna själva. Men han tiger därmed, därför att han fruktar att icke hava fördel, utan skada
därav. Detta är den naturliga följden av stridigheten mellan intressena.
I det socialistiska samhället är denna strid mellan intressena upphävd. Var och en utvecklar
sina anlag för att vara sig själv till nytta, men därmed gagnar han tillika det allmänna. I våra
dagar äro personlig egoism och det allmänna bästa vanligen motsatser, som utesluta varandra;
i det nya samhället äro dessa motsatser upphävda: personlig egoism och allmänt bästa stå i
harmoni med varandra, de uppgå i varandra.
Det storartade resultatet av ett dylikt moraltillstånd ligger i öppen dag. Arbetets produktivitet
skall i hög grad ökas. Framförallt kommer arbetets produktivitet att växa genom upphävandet
av den nu existerande enorma splittringen av arbetskrafterna på hundratusentals och
miljontals dvärgföretag, vilka producera med de ofullkomligaste verktyg och
produktionsmedel. I vilket oerhört stort antal dvärgföretag, medelstora och stora företag det
tyska industriella livet är splittrat har ovan visats. Genom att sammanföra de små och
mellanstora företagen till stora, vilka utrustas med alla den modernaste teknikens företräden,
kommer det enorma slöseri av kraft, tid och material av allt slag (ljus, värme o. s. v.) och rum,
som nu äger rum, att upphöra och kommer arbetets produktivitet att mångdubbelt stegras.
Vilken skillnad i produktivitet som förefinnes mellan små, mellanstora och stora företag, det
kan ett exempel från staten Massachusetts industristatistik 189 åskådliggöra. Man indelade
där företagen inom de tio huvudindustrierna i tre kategorier. De som frambragte mindre än
40,000 dollars produktvärde hörde till den lägsta klassen. De som frambragte 40,000-150,000
dollars varuvärde hörde till den mellersta, och de som frambragte mer till den högsta klassen.
Resultatet blev:

Lägsta klassen..
Mellanklassen..
Högsta klassen..

Antal företag

Procent av
hela antalet

Produktionsvärdet
i dollar

2,042
968
686
3,696

55,2
26,2
18,6
100

51,660,617
106,868,635
390,817,300
549,346,552

Procent av totala
produktionsvärdet

9,4
19,5
71,1
100

Det i jämförelse med de mellanstora och stora företagen mer än dubbelt så stora antalet
småföretag frambragte blott 9,4 % av totalproduktionen, och de blott 23 % utgörande
storföretagen producerade nästan 21/A gånger så mycket som alla övriga företag tillsammans.
Men även storföretagen kunde inrättas vida rationellare, så att totalproduktionen på det
tekniskt högsta produktionsstadiet kunde ännu vida in era uppdrivas.
Vilken tidsvinst, som göres när produktionen ställes på den rationellaste grundvalen, däröver
har Th. Hertzka 1882 i sin bok ”Den sociala utvecklingens lagar” anställt en intressant
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beräkning. Han undersökte vilken mängd av kraft och tid som kunde vara nödvändig för att på
storproduktionens väg framställa vad som behövdes för Österrikes befolkning, som då var 22
miljoner. I detta syfte inhämtade Hertzka upplysningar angående de stora företagens produktionsförmåga på skilda områden och uppställde sina beräkningar därefter. Häri äro inbegripna
brukandet av 10 ½ milj. har åkerjord och 3 milj. har äng, vilket skulle vara tillräckligt för att
täcka nämnda befolknings behov av åkerprodukter och kött. Vidare tog Hertzka vid sina
beräkningar med även byggnadsverksamhet, så beräknad, att var familj skulle få ett eget litet
hus om 150 kvm. med fem boningsruin, allt beräknat för en hållbarhet av 50 år. Resultatet
blev att för lantbruk, byggnadsverksamhet, mjöl- och sockerproduktion, kol-, järn- och
maskinindustri, beklädnadsindustri och kemiska industrier behövdes 615,000 arbetskrafter,
som måste året igenom arbeta den nu vanliga dagliga genomsnittstiden. Men dessa 615,000
utgjorde endast 12,3 % av Österrikes arbetsdugliga befolkning, ifall att man helt och hållet
undantog alla kvinnor och hela den manliga befolkningen under 16 och över 50 år. Sysselsattes alla de 5 miljonerna män, som funnos vid beräkningstiden i samma grad som de
615,000, så behövde var och en av dem blott arbeta 36,9 dagar, eller i runt tal 6 veckor för
att frambringa de nödvändigaste livsmedlen för 22 milj. människor. Men om vi ta 300 arbetsdagar om året i stället för 37, så skulle med en daglig arbetstid av 11 timmar och en modern
organisation av arbetet det bara behövas 13/8 timme dagligen för att täcka de nödvändigaste
behoven.
Hertzka gör även ett överslag över de bättre situerades lyxbehov och finner att produktionen
av vad som erfordras för att täcka dem för 22 milj. människor kräver ytterligare 315,000
arbetare. Allt som allt behövdes då enligt Hertzka – med vederbörlig hänsyn tagen till några i
Österrike sparsamt företrädda industrier – i runt tal en miljon, d. v. s. 20 % av den manliga
befolkningen med undantag av alla män under 16 och över 50 år, för att på 60 dagar täcka
hela befolkningens totala behov. Ta vi åter hela den arbetsdugliga manliga befolkningen med
i räkningen, så behövde denna blott utföra ett dagligt arbetskvantum av 2 ½ timmar.
Dessa beräkningar kunna inte överraska någon som har förmåga att överskåda förhållandena.
Anta vi nu att med en så måttligt tilltagen arbetstid även alla män över 50 år med undantag av
sjuklingar och invalider förmådde delta i arbetet, att vidare ungdomen under 16 år kunde
sysselsättas liksom även en stor del kvinnor, försåvitt de ej tagas i anspråk av barnuppfostran,
matlagning o. s. v., så kunde arbetstiden ytterligare nedsättas eller behoven ytterligare betydligt få ökas. Ingen torde heller vilja förneka att ännu en betydande oanad fullkomning av
arbetsprocessen kan äga rum, som kan medföra ytterligare förbättringar. Å andra sidan
komme det att gälla att tillfredsställa en massa behov, som nu endast en minoritet kan bestå
sig, och ju högre kulturen utvecklas, dess fler behov kommer det att uppstå, som även måste
tillfredsställas. Det måste ständigt betonas att det nya samhället ej vill leva proletäriskt. Det
kräver att få leva som ett högtutvecklat kulturfolk och det i alla sina delar från den första till
den sista. Men det skall ej blott tillfredsställa alla deras högsta behov, det skall också bereda
alla tillräcklig tid för att utbilda sig i alla slags vetenskaper och konster och vila ut.

3. Arbetets organisation
Även i andra, ytterst viktiga punkter kommer det socialistiska samhällets gemensamhetsproduktion att skilja sig från den borgerliga individualistiska hushållningen.
Grundsatsen ”billigt och dåligt”, som är bestämmande för en stor del av den kapitalistiska
produktionen och måste vara det, emedan det stora flertalet kunder blott kan köpa billiga
varor, som hava en hastig avsättning, den faller bort. Man skall endast producera det bästa,
som är så mycket mera hållbart och därför icke behöver ersättas så ofta. Modedårskapen och
moderaseriet, varigenom blott slöseri samt ofta också smaklöshet gynnas, upphöra. Man skall
utan tvivel kläda sig mer praktiskt och trevligt än i våra dagar – i förbigående sagt utmärka sig
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det sista århundradets moder, i synnerhet herrmoderna, för den allra största smaklöshet – och
för visso skall man icke införa ett nytt mod vart kvartal, en löjlighet, som på det närmaste
sammanhänger å ena sidan med konkurrensstriden kvinnorna emellan, å andra sidan med
prålsjukan, fåfängan och behovet att få lysa med sin rikedom. Dessutom lever för närvarande
en mängd existenser av dessa modegalenskaper, som de i eget intresse äro nödda att underblåsa och forcera. Med modedårskaperna i klädedräkten bortfaller modets narraktigheter i
byggnadsstilen. Här skjuter excentriteten sina värsta skott. Stilar, vilkas utveckling krävt
århundraden och vilka uppkommit hos de mest skilda folkslag – nian nöjer sig inte längre
med europeiska stilar, man övergår till japansk, indisk, kinesisk o. s. v. – förbrukas på få år
och skjutas undan. Våra konsthantverkare veta knappt längre vad de skola ta sig till med alla
mönster och modeller. Knappt ha de försett sig i en viss ”stil” och tro de sig skola kunna tjäna
in utlagda kostnader, förrän en ny ”stil” dyker upp. Även den kräver offer i tid och pengar, i
andliga och kroppsliga krafter. I denna hetsjakt från det ena modet till det andra och från den
ena stilen till den andra återspeglar sig tidens nervositet på det mest pregnanta sätt. Ingen vill
väl påstå att det finns mening och förnuft i denna fart och havs eller att det bör anses som ett
tecken på att samhället är sunt.
Först socialismen skall återinföra en större stabilitet i samhällets levnadsvanor; socialismen
skall föra med sig vila och njutning samt vara en befriare från våra dagars brådska och oro.
Då först skall nervositeten, detta vår tidsålders gissel, försvinna.
Arbetet skall också bliva allt angenämare. Hit höra prydligt och praktiskt inrättade
fabrikslokaler, största möjliga skydd mot varje fara, avlägsnandet av alla obehagliga dunster,
rök m. m., kort sagt av alla hälsovådliga och oangenäma inflytelser. Till en början använder
det nya samhället vid produktionen de gamla, övertagna hjälp- och arbetsmedlen.
Men dessa äro otillräckliga. Talrika splittrade, i varje hänseende högst otillräckliga
arbetslokaler, bristfälliga verktyg och mer och mindre brukbara maskiner förslå varken för
antalet av dem, som skola sysselsättas, eller till anspråken på bekvämlighet och trevnad.
Anskaffandet av en mängd stora, ljusa, luftiga och på de mest fullkomliga sätt inrättade samt
prydda arbetslokaler är således det mest trängande behovet. Konst, teknik och all slags
arbetsskicklighet finna genast ett omfattande fält för sin verksamhet. För maskinbyggare,
verktykstillverkare, byggnadsarbetare och för alla som hava till sysselsättning inredandet av
lokaler erbjuder sig det rikligaste tillfälle till arbete. Vad mänsklig uppfinningsförmåga kan
skapa i bekväm och prydlig byggnadsväg, ändamålsenlig ventilation, belysning och
uppvärmning, i maskinväg, tekniska inrättningar och renhållning, skall komma till
användning. Besparingen av drivkraft, uppvärmning, belysning, tid, såväl som allas arbetsoch levnadsbekvämligheter, fordra att arbetslokalerna ändamålsenligt koncentreras på
bestämda platser. Våningarna skiljas från arbetslokalerna och befrias från de obehag, som
åtfölja industri- och yrkesverksamheten. Och dessa obehag inskränkas åter till det minsta
möjliga genom ändamålsenliga inrättningar av alla slag, ja, skola till sist alldeles försvinna.
Den nuvarande tekniken har redan funnit tillräckliga medel att fullkomligt avlägsna de faror,
som äro förenade med de farligaste sysselsättningar, såsom vid bergverk, kemiska fabriker o.
s. v. Men de komma icke till användning i det kapitalistiska samhället, enär de skulle
förorsaka stora kostnader för ägarna, och det icke finns någon skyldighet att göra mera för
sina arbetares skydd än det allra nödvändigaste.
De obehagligheter som exempelvis vidlåda arbetet inom bergindustrin kunna upphävas
genom ändrade metoder, omgripande ventilation, införande av elektrisk belysning, betydlig
förkortning av arbetstiden och ofta förekommande arbetsskift. Det behövs inte heller något
särskilt skarpsinne för att finna på skyddsåtgärder, som nästan omöjliggöra olycksfall
exempelvis vid byggen och gestalta detta arbete till att bli ett av de allra angenämaste.
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Sålunda kan man åstadkomma tillräckliga skyddsanordningar mot solhetta och regn vid de
största byggen och vid alla arbeten i fria luften.
Likaså kan i ett samhälle sådant som det socialistiska, som förfogar över tillräckligt med
arbetskrafter, ombyte av arbetskrafter och koncentrering av vissa arbeten till bestämda årsoch dagstider med lätthet genomföras.
Frågan om avlägsnandet av damm, rök, sot och dålig lukt kan alltså redan i våra dagar lösas
med tillhjälp av kemin och tekniken; det sker icke eller blott delvis, därför att de privata
arbetsgivarna icke vilja offra de erforderliga medlen.
Framtidens produktionslokaler, var de än må befinna sig, om under eller över jorden, skola
skilja sig från de nuvarande på de fördelaktigaste vis. Förbättringarna äro för privatekonomin
i första rummet en penningfråga; det heter: kan affären bära dem, giva de någon vinst? Om de
icke lämna någon vinst, då får arbetaren förr gå under. Kapitalet har intet att göra, där det icke
finns något att förtjäna. Humaniteten har ej någon kurs på börsen.
I det socialistiska samhället har vinstfrågan spelat ut sin roll, det tager ej hänsyn till något
annat än sina medlemmars bästa. Vad som gagnar och skyddar dem, måste införas, vad som
skadar dem avlägsnas. Ingen tvingas att deltaga i ett farligt spel. Sättas sådana företag i gång,
varvid faror vore att emotse, så kan man vara viss om, att frivilliga erbjuda sig i mängd, och
det så mycket mera som det aldrig kan vara fråga om företag, som förstöra, utan endast om
sådana, som befordra kulturen.

4. Arbetets tilltagande produktivitet
Det mest omfattande användande av drivkrafter och de fullkomligaste maskiner och verktyg,
största arbetsfördelning och en skicklig kombinering av arbetskrafterna skola sålunda uppdriva produktionen till en sådan höjd, att arbetstiden i och för frambringandet av den erforderliga mängden livsmedel kan betydligt inskränkas. Stegrad produktion kommer alla till godo;
den enskildes andel i det producerade ökas med arbetets produktivitet, och den stegrade
produktiviteten åter möjliggör, att den av samhället såsom nödvändig bestämda arbetstiden
minskas.
Bland de drivkrafter, som kunna komma till användning, torde elektriciteten intaga det
främsta rummet. Det borgerliga samhället är redan berett att överallt tillgodogöra sig
densamma. I ju vidsträcktare och fullkomligare mån detta sker, dess bättre för det allmänna
framåtskridandet. Den revolutionerande verkan hos denna den mäktigaste av alla naturkrafter
skall blott så mycket hastigare spränga den borgerliga världens band och öppna dörrarna för
socialismen. Men först i det socialiserade samhället skall denna kraft komma till fullt
erkännande och vidsträcktaste användning. Förverkliga sig blott delvis de utsikter, som hittills
öppnat sig för dess användande, så skall den både som drivkraft och som ljus- och värmekälla
i oerhörd grad bidraga till förbättringen av levnadsvillkoren för samhällets medlemmar.
Elektriciteten utmärker sig framför varje annan kraft därigenom, att den finnes till överflöd i
själva naturen. Våra vattenfall, havets ebb och flod, vinden samt solljuset lämna, då vi lärt oss
känna deras fulla och ändamålsenliga användning, oräkneliga hästkrafter.
Fr. Kohlrausch säger:
En rikedom av energi, som vida övergår alla behov, erbjuda de delar av jordytan, där solvärmen
strömmar till så regelbundet att en regelbunden teknisk drift med den som drifkraft kan
genomföras. Och det på ställen, där den nu merendels lämnas obrukad eller rentav blott besvärar
människorna. Kanske vore det inte överdriven försiktighet om ett folk redan nu försäkrade sig om
en anpart i dylika trakter. Så stora sträckor äro ej ens nödvändiga. Några kvadratmil i Nordafrika
skulle räcka till att fylla behovet hos ett land sådant som Tyska riket. Genom koncentrering av
solvärmen kan man framalstra en hög temperatur och därigenom allt övrigt: transportabelt
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mekaniskt arbete, ackumulatorladdning, ljus och värme eller genom elektrolys även direkt
brännmaterial.

Den man som öppnar dessa perspektiv är ingen svärmare utan välbeställd professor vid
universitetet i Berlin och f. president i fysikalisk-tekniska riksanstalten, en man, som innehar
en framskjuten ställning inom vetenskapen. På British Associations 79:de kongress (aug.
1909) i Winnipeg (Kanada) sade den berömde engelske fysikern sir S. Thompson i sitt
öppningstal:
Ej alltför långt avlägsen är den dag då utnyttjandet av solstrålarna kommer att revolutionera hela
vårt liv. Människan befriar sig från beroendet av kol och vattenkraft, och alla stora städer komma
att omges av väldiga apparater, riktiga solstrålsfall, vari solvärmen uppfångas och ilen vunna
energin förvaras i mäktiga reservoarer ... Det är solens kraft som, hopad i kolen, i vattenfallen, i
födan uträttar allt arbete i världen. Hur väldig den kraftutströmning är som solen slösar över oss
framgår klart, om vi betänka, att den värme jorden under högt solläge och klar himmel mottager
enligt Langleys forskningar utgör en energi av 7,000 hästkrafter pr acre. Om än våra ingenjörer
ännu ej funnit vägen att utnyttja denna jättelika kraftkälla, så betvivlar jag dock inte, att detta
slutligen skall lyckas dem. Om en gång jordens kolförråd uttömts, om vattenkraften ej längre räcker
till för våra behov, då komma vi att ur denna källa hämta all energi som är nödvändig för att uträtta
allt arbete på hela jorden. Då komma industricentrerna att förläggas till Saharas glödheta öknar och
landets värde kommer att mätas efter dess grad av lämplighet för uppställande av ”solstrålefall”. I
och därmed vore farhågan att brist på brännmaterial kan komma att inträda fullständigt upphävd.
Och då genom uppfinningen av ackumulatorn det är möjligt att binda stora energimängder och
spara dem för en plats eller tid, vilken som helst, så att jämte den energi som sol, ebb och flod
lämnar oss, vindens och bergbäckarnas kraft, vilka blott kunna erhållas periodiskt, kan utnyttjas, så
finns det när allt kommer omkring ingen enda arbetsåren som vid behov behöver sakna drivkraft.

Först med elektricitetens tillhjälp har ett utnyttjande av arbetskraften i stor stil möjliggjorts.
Enligt T. Koehn finns det i följande åtta europeiska stater tillgänglig vattenkraft till följande
mängder:
Hästkrafter

Storbritannien
Tyskland
Schweiz
Italien
Frankrike
Österrike-Ungern
Sverge
Norge

963,000
1,425,900
1,500,000
5,500,000
5,857,000
6,460,000
6,750,000
7,504,000

På 1,000 invånare

23,1
24,5
138
150
169
454,5
1,290
3,409

Bland de tyska förbundsstaterna är det Baden och Bajern som förfoga över den största
vattenkraften. Baden kan bara vid Övre Rhen erhålla 20,000 hkr. Bajern förfogar över
300,000 outnyttjade (jämte 100,000 utnyttjade) hästkrafter. Professor Rehbock i Karlsruhe
uppskattar hela råenergin hos allt strömmande vatten på jorden till 8 miljarder hästkrafter. Om
också blott sjättedelen därav kunde utnyttjas på lönande sätt, så komme dock i varje fall 500
miljoner varaktigt arbetande hästkr. att utvinnas. Detta är en energimängd, som skulle vara
vida mer än tio gånger större än den kolproduktionen år 1907 (1,000 milj. ton) till närmelsevis
beräknats kunna frambringa. Om dylika be räkningar ock närmast äro av uteslutande
teoretiskt intresse. så visa de dock, vilka prestationer vi kunna våga för framtiden vänta av det
”vita kolet”. Blott av fallen vid Niagara, vilka komma från ett sjöområde med ett ytomfång av
231,880 kvkm. (ungefär 43 % av hela Tysklands ytomfång – 540,000 kvkm.), kunna utvinnas
mer vattenkraft än som finns i England, Tyskland och Schweiz sammantagna. Enligt en annan
beräkning, som citeras i en officiell rapport, finns det i Förenta Staterna ej mindre än 20 milj.
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tillgängliga hästkrafter, vilket utgör lika mycket som 300 milj. ton kol årligen. De fabriker,
som drivas med dessa ”vita” eller ”gröna” kol med de brusande bergbäckarnas och
vattenfallens kraft, komma ej heller att ha några skorstenar eller någon eld.
Elektriciteten kommer också att möjliggöra en fördubbling och mer ändå av hastigheten på
våra banor. I början av nittiotalet trodde herr Meems i Baltimore det vara möjligt att bygga en
elektrisk vagn, som tillryggalade 300 km. i timmen, och prof. Elihu Thomson i Lynn
(Massachusetts) trodde på möjligheten att framställa elektromotorer som efter vederbörlig
förstärkning av banmaterialet och erforderlig förbättring av signalväsendet kunde tillryggalägga ända till 260 km. i timmen. Och dessa förväntningar ha nästan gått i uppfyllelse.
Provfärderna på militärbanan Berlin–Zossen 1901-1902 resulterade redan i att det fanns
möjlighet att uppdriva färdhastigheten till 150 km. i timmen. Och vid försöken 1903 nådde
Siemensvagnen en hastighet av 201, A. E. G:s 208 km. Under de därpå följande åren ha också
vid snabbaneförsök med ånglokomotiv nåtts en hastighet av 150 km. i timmen och mera.
Nu är lösen: 200 km. i timmen. Och nu visar sig redan på arenan herr August Scherl med sitt
nya snabbaneprojekt, som vill hänvisa de existerande banlinjerna åt godsbefordran och
förbinda de större städerna med enspåriga tåg med 200 km: s hastighet.
Frågan om statsbaneväsendets elektrifiering står på dagordningen i England, Österrike, Italien
och Amerika. Mellan Filadelfia och Newyork är en elektrisk snabbana med en hastighet av
200 km. i timmen projekterad.
Likaså komma ångarnas hastighet att ökas. Ångturbinen kommer därvid att spela den
avgörande rollen.
I C. Matchoss, Die Entwicklung der Dampfturbine, heter det:
Den står just nu i det tekniska intressets medelpunkt. Den tycks vara kallad att på vidsträckta
områden uttränga ångkolvmaskinen. Då de flesta ingenjörer ännu betraktade ångturbinen som en
framtidsuppgift, hade den redan blivit en samtidsfråga, som tilldrog sig hela den tekniska världens
uppmärksamhet genom sina framgångar ... Först elektrotekniken med sina hastigt löpande maskiner
har skapat ett väldigt område för den nya kraftmaskinen. Det allra största antalet nu i gång varande
ångturbiner tjänar till driften av dynamo-maskiner.

Särskilt vid oceanfärder har ångturbinen visat sin överlägsenhet över den äldre
ångkolvsmaskinen. Sålunda tillryggalade engelska ångaren Lusitania, som är utrustad med
ångturbiner, i augusti 1909 resan från Irland till Newyork på 4 dagar 11 timmar och 42
minuter med en genomsnittshastighet av 25,85 knop (omkr. 48 km.) i timmen. Det 1863
byggda Amerika, då världens snabbaste skepp, gick med en fart av 12,5 knop (23,16 km.).
Och den dag är ej avlägsen, då frågan om elektriska propellrar på stora skepp kommer att
vinna en tillfredställande lösning. För små skepp är den redan löst. Enkel passning och hög
driftsäkerhet, god självreglering och skakningsfritt lopp gör ångturbinen till en ideal motorisk
kraft för att framkalla elektrisk energi ombord. Och hand i hand med hela järnvägsnätets
elektrifiering kommer även hela skeppsbyggnadens elektrifiering att gå.
Genom elektriciteten kommer även lasttekniken att revolutioneras. I sin bok Die Teehnik der
Lastenförderung einst und jetzt säger O. Kammerer:
Hade ångkraften öppnat möjlighet till att bygga lyftmaskiner med naturkraft, så genomförde den
elektriska kraftöverföringen ett fullständig omsving i lyftmaskinsbyggningen, såtillvida att först
den möjliggjorde dessa maskiner fri rörlighet och ständig driftberedskap.

Den elektriska driften har bl. a. medfört en fullständig förvandling i byggandet av kranar:
Med sin väldiga böjda näbb av valsjärn, vilande på kvaderstensfundamentet, med långsamma
rörelser och rykande buller hos den utsläppta ångan inger ångkranen intrycket av ett nutidens odjur.
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Om den väl fått fast tag utvecklar den en väldig lyftkraft, men den behöver människor till
hantlangare, som med kettingar fäster bördan vid dess hake. På grund av dess otymplighet då det
gäller att fatta tag duger den bara för tyngre bördor, men är olämplig till snabb massrörelse ... En
helt annan bild uppvisar den moderna elektriska stålverkskranen redan blott i yttre hänseende: vi se
en sirlig, över hallen fritt utspänd gallerbärare av stål och från den utgår en smidig åt alla håll rörlig
tångarm. Hela alltet behärskas av en enda man som med sakta tryck på styrhävstången leder de
elektriska strömmarna och med deras hjälp tvingar kranens smidiga stållemmar till hastiga rörelser,
så att den utan inblandning från någon hantlangares sida kan gripa det glödande stålblocket och
svänga det i luften. Därvid bäres intet annat ljud än elektromotorernas sakta surrande.

Utan dessa maskiners hjälp kunde den ständigt växande masstransporten ej utföras. Den från
mitten till slutet av adertonhundratalet genomlupna utvecklingen i fråga om bärkraftens
ökning kan ses på en jämförelse mellan varvkranen i Pola och den i Kiel. Den förras bärkraft
var 60 ton, den senares 200 ton. Ett bessemerstålverks drivning är överhuvudtaget möjligt
blott om hastigt arbetande hävstångsmaskiner stå till förfogande, emedan i annat fall de
väldiga mängder flytande stål, som frambringas på så kort tid, inte kunna transporteras till
gjutformarna. I Kruppverket i Essen ensamt arbeta 608 kranar med en total bärkraft av 6,513
ton, motsvarande ett godståg på G50 vagnar. De ringa kostnaderna för sjötransporten, som
utgöra levnadsvillkoret för våra dagars världshandel, skulle ej vara möjliga, om ej genom
snabb avlastning det i skeppen nedlagda kapitalet kunde utnyttjas så intensivt. Utrustningen
av ett skepp med elektriska skeppsdäckskranar ledde till en minskning av de årliga driftskostnaderna från 23,000 till 13,000 mark, alltså nästan hälften. Därvid är att märka, att jämförelsetiden är blott ungefär tio år.
På alla kommunikationsteknikens områden medför också var dag banbrytande framgångar.
Flygproblemet, som ännu för två årtionden såg olösbart ut, är nu redan löst. Och om även de
styrbara luftskeppen och de skilda flygapparaterna ej tjäna till att skaffa massorna lättare och
billigare fortskaffningsmedel utan står i sportens och militarismens tjänst, så komma de dock
längre fram även att öka samhällets produktivkrafter. Stora framsteg göras ock av den trådlösa
telegrafen och telefonen. Dess industriella
bruk växer för var dag. Om få år kommer således hela samfärdseln att vila på nya grundvalar.
Hela bergindustrin med undantag av schaktningen befinner sig f. n. i en omvälvning, som
ännu för tio år sedan låg utom gränsen för vår föreställningsförmåga. Denna omvälvning
består i införandet av elektrisk drift till vattenhållning, gruvgasledning, schakt- och gångbefordring. Den elektromotoriska driften har revolutionerat arbetsmaskiner, pumpar,
domkrafter och befordringsmaskiner.
Sagolika perspektiv är det som f. franske undervisningsministern professor Berthelot (död 18
mars 1907) våren 1894 på en bankett, anordnad av de kemiska fabrikanternas syndikat,
öppnade över kemiens betydelse i framtiden. Hr Berthelot skildrade i sitt tal, hur det ungefär
komme att stå till med kemien omkring år 2,000, och om även hans skildring innehåller
mången humoristisk överdrift, så innehåller den dock även så mycket riktigt, att vi här lämna
ett utdrag därav. Hr Berthelot framställde vad kemien hade åstadkommit på några få årtionden
och betecknade som dess resultat bl. a.:
Fabrikationen av svavelsyra, soda, blekning och färgning, rov sockret, de terapeutiska alkaloiderna,
gaser, förgyllning och försilvring o. s. v. Sedan kom elektrokemin, som omgestaltade metallurgin
ända nedifrån dess grundvalar, termokemin och explosivämnenas kemi, sons förser gruvindustrin
och krigföringen med ny energi, den organiska kemiens under i framställning av färger, vällukter,
terapevtiska och antiseptiska medel o. s. v.
Men detta är blott en början. Snart komma vida större problem att lösas. Omkring år 2,000 kommer
det ej längre att finnas något lantbruk eller några bönder, ty kemien kommer att ha upphävt den
hittillsvarande på jordkultur byggda existensformen. Det Kommer ej att finnas några kolschakt och
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således inte heller några bergarbetarestrejker mer. Brännmaterialen äro ersatta med kemiska och
fysikaliska processer. Tullar och krig äro avskaffade. Luftseglingen, som betjänar sig av kemiska
ämnen som rörelsemedel, har uttalat dödsdomen över dessa föråldrade inrättningar. Industrins
problem består i att finna kraftkällor, som äro outtömliga och att med möjligast minsta arbete
förnya dem. Hittills ha vi framkallat ånga genom den kemiska energin i förbrinnande stenkol. Men
stenkolen äro svåråtkomliga och förrådet därav avtar dag för dag. Man måste tänka på att begagna
solvärmet och hettan i jordens inre. Det finns skäl att hoppas att kunna utnyttja båda dessa källor i
obegränsad utsträckning. Att borra ett schakt på 3,000–4,000 meter överstiger ej förmågan hos våra
dagars ingenjörer, mycket mindre då hos framtidens. I och därmed hade man öppnat källan för all
värme och all industri. Tar man därtill också med vattnet, så kan man sätta fart i alla möjliga
maskiner på jorden, utan att denna kraftkälla på hundratals år märkbart avtager.
Med jordens värme komma talrika kemiska problem att låta lösa sig, däribland kemiens högsta
problem, framställning av näringsmedel på kemisk väg. Problemet är ju redan i princip löst.
Syntesen av fett och av olja har redan länge varit känd, socker och kolhydrat känner man också
redan till och snart kommer man att känna kväveelementernas sammansättning. Livsmedelsproblemet är ett kemiskt problem. Den dag då man kan erhålla tillräckligt billig kraft kommer man
att med kol ur kolsyra, väte och syre ur vatten och kväve ur luften framställa alla slags livsmedel.
Det växterna hittills gjort, kommer industrin att göra och vida fullkomligare än naturen. Det skall
komma en tid, då var man bär en dosis kemikalier med i fickan, varur han tillfredsställer sitt
näringsbehov, obekymrad om dags- och årstid, regn eller torka, frost, hagel eller härjande insekter.
Då kommer en omvälvning att ske, som man ännu inte kan göra sig en föreställning om.
Fruktträdgårdar, vinberg och betesmarker komma att försvinna. Människans mildhet och moral
kommer att tillta, emedan hon ej mer lever av mord eller utrotning av levande väsen. Då kommer
också skillnaden mellan fruktbara och ofruktbara trakter att falla, och kanske bli öknarna
människornas älsklingsplats, emedan det där är hälsosammare än på den av sjukdomar hemsökta
alluvialjord och de i förruttnelse stadda sumpslätter, varest åkerbruket nu bedrives. Då kommer
också konsten och all det mänskliga livets skönhet att nå full utbildning. Jorden komme ej längre
att så att säga vanställas av de geometriska figurer, som våra dagars jordbruk ritar upp, utan den
kommer att bli en lustgård, där man efter behag kan låta gräs och blommor, buskar och skog växa
och där människosläktet kan leva i överflöd i en gyllene tid. Människan kommer ej att därigenom
förfalla till lättja och korruption. Arbetet hör till villkoren för lyckan, och människan kommer att
arbeta lika mycket som någonsin, emedan hon då arbetar för sig själv för att bringa sin andliga,
moraliska och estetiska utveckling till det högsta stadium.

Läsaren har ju rättighet att blott tro på vad han önskar av påståendena i Berthelots föredrag.
Säkert är att i framtiden genom de skildaste framsteg produktionens kvalitet, kvantitet och
mångsidighet kommer att växa i väldig grad och att livets agremanger komma att i oanad grad
ökas för kommande generationer.
Professor Elihu Thomson är av samma mening som Werner Siemens, som redan på
naturforskaremötet i Berlin år 1887 uttalade den meningen, att det skulle vara möjligt att på
elektrisk väg förvandla grundämnena direkt till näringsmedel. Medan Werner Siemens
menade, att en gång, om också i en sen framtid, skulle ett kolhydrat, ungefär som druvsocker
eller stärkelse, artificiellt framställas, varigenom det problemet vore löst att ”göra bröd av
stenar”, så påstår kemikern, d:r V. Meyer, att det skall bliva möjligt att göra träfibrer till en
källa för mänsklig näring. Fysiologen Emil Fischer har emellertid (1890) i själva verket
framställt druvsocker och därmed gjort en upptäckt, som Werner Siemens ansåg sannolik först
”i en sen framtid”.
Sedan dess har kemien gjort ytterligare framsteg. Indigo, vaniljin och kamfer framställas nu
på konstgjord väg. År 1906 lyckades det för W. Löb att genom användning av hög elektrisk
spänning genomföra kolsyrans assimilation till socker utom växtvärlden. 1907 framställde
Emil Fischer en av de mest sammansatta syntetiska kropparna, som ytterst mycket närmade
sig det naturliga proteinet (ett äggviteämne). Och år 1908 framställde R. Willstätter och Benz
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klorofyll (växternas gröna färgämne) i rent tillstånd samt uppvisade, att det är en
magnesiumförening. Dessutom har man på konstgjord väg framställt en hel serie av de
viktigaste ämnen, som äro av betydelse vid fortplantning och ärftlighet. Därigenom har den
organiska kemiens huvudproblem, att framställa äggvita, kommit inom räckvidden för en inte
alltför avlägsen framtid.

5. Upphävandet av motsatsen mellan andligt arbete och kroppsarbete
Ett i människonaturen djupt grundat behov är det av frihet i val och ombyte av sysselsättning.
Liksom ett ständigt upprepande slutligen gör den bästa rätt motbjudande, så förhåller det sig
ock med en dagligen återkommande, trampkvarnsartad verksamhet; den förslöar och
förslappar. Människan arbetar blott mekaniskt på det hon måste göra, utan någon högre
lyftning och njutning. Hos varje människa finnes en hel mängd anlag och drifter, som blott
behöva väckas och utvecklas för att, satta i tillfälle därtill, åstadkomma de vackraste resultat.
Människan blir först nu en fullkomlig människa. Det bästa tillfälle att tillfredsställa detta
behov av omväxling skall det socialistiska samhället erbjuda. Den stora ökningen av de
producerande krafterna i förening med allt större förenkling av arbetsprocessen möjliggör icke
endast en betydlig inskränkning av arbetstiden, utan underlättar också inlärandet av de mest
skilda färdigheter i arbetet.
Det gamla lärosystemet har redan överlevat sig självt; det existerar nu blott och är endast
möjligt i efterblivna, föråldrade produktionsformer, sådana de representeras av det mindre
hantverket. .Men då detta försvinner i det nya samhället, så försvinna därmed även alla för
detsamma egendomliga inrättningar och former. Nya träda i deras ställe. Redan i vår tid
finnas på varje fabrik blott få arbetare, som hava fortsatt med det hantverksmässigt inlärda
yrket. Arbetarna tillhöra de mest olika yrken; oftast erfordras blott kort tid för att inöva dem i
något detaljarbete, i vilket de sedan, i överensstämmelse med det rådande utplundringssystemet, utan omväxling och utan hänsyn till sina böjelser under en lång arbetstid ansträngas
och vid maskinerna själva bliva maskiner. Även på detta tillstånd göres ett slut genom
samhällets förändrade organisation. För vinnande av större färdighet och för övningar i
konstslöjd finnes tid och tillfälle. Stora, med all bekvämlighet och med teknisk fulländning
inrättade undervisningsverkstäder underlätta för unga och gamla inlärande av ett yrke.
Kemiska och fysikaliska laboratorier, motsvarande alla dessa vetenskapens fordringar, finnas
jämte fullt tillräckliga lärarekrafter. Först nu skall man lära känna, vilken värld av drifter och
anlag det kapitalistiska produktionssystemet undertryckt eller låtit på ett falskt sätt komma till
utveckling.
Det är alltså icke blott möjligt att tillfredsställa behovet av omväxling, utan det måste vara
samhällets ändamål att förverkliga dess tillfredsställande, emedan människans harmoniska
utveckling beror därpå. De yrkesfysionomier, som vårt samhälle i dag uppvisar – vare sig nu
detta ”yrke” består i bestämda, ensidiga sysselsättningar av det ena eller andra slaget eller i
dagdriveri – skola småningom försvinna. Endast för utomordentligt få människor gives det i
våra dagar tillfälle att få omväxling i sin sysselsättning. Några av särskilda förhållanden
gynnade undandraga sig mången gång dagsarbetets enformighet och kunna, sedan de givit sin
tribut åt det fysiska arbetet, söka andlig vederkvickelse. Omvänt finna vi någon gång
personer, som hava intellektuellt arbete, sysselsätta sig med något slags hantverk, med
trädgårdsodling eller dylikt. Varje läkare skall bekräfta, vilken välgörande verkan en
omväxlande andlig och fysisk sysselsättning äger. Endast en dylik omväxling är naturenlig
under förutsättning att den utövas med måtta och motsvarar de individuella krafterna.
I sin skrift: ”Vetenskapens och konstens betydelse” gisslar Leo Tolstoj den hypertrofiska och
onaturliga karaktär, som konst och vetenskap i följd av vårt samhälles onatur äga. Han
fördömer på det skarpaste föraktet mot det fysiska arbetet, detta förakt, som är så allmänt i
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våra dagars samhälle, och han förordar att gå tillbaka till naturliga förhållanden. Det gäller för
envar, som vill leva naturenligt och njutningsrikt, att tillbringa dagen 1) med jordbruksarbete,
2) med något hantverksarbete, 3) med intellektuellt arbete, 4) i sällskap med bildade personer.
Mer än 8 timmar kroppsligt arbete skall människan icke utföra. Tolstoy, som själv praktiskt
följer dessa levnadsregler och känner sig, såsom han säger, först som människa sedan han
fullgjort dem, glömmer dock, att vad som är möjligt för honom, den oberoende mannen, är
under nuvarande förhållanden alldeles omöjligt för den stora mängden av människor. Den,
som dagligen måste arbeta hårt i tio å tolv timmar och stundom än längre för att trygga en t. o.
m. mycket bekymmersam existens och som uppfostras i okunnighet, kan icke följa det
Tolstoj’ska levnadssättet. Det är en av dessa illusioner, som Tolstoj hängiver sig åt, att tro sig
kunna ändra samhället genom predikningar och gott föredöme. De erfarenheter Tolstoj gör i
och med sitt levnadssätt bevisa, hur förnuftigt det är, men för att kunna införa detta
levnadssätt såsom allmänt, därtill kräves andra samhälliga förhållanden, ja, ett nytt samhälle.
Det framtida samhället skall uppvisa dessa förhållanden, det skall äga lärda och konstnärer
av varje slag och i oräkneligt antal, men var och en av dem skall ägna en del av dagen åt
fysiskt arbete samt den övriga tiden efter smak och lust åt studier, konster och sällskaplighet.
Den rådande motsatsen mellan tankearbete och kroppsarbete, en motsats, som de härskande
klasserna om möjligt göra ännu större för att tillförsäkra sig rätten till det andliga arbetet,
måste likaledes upphävas.

6. Stegringen av konsumtionsmöjligheterna
Av det hittills sagda framgår, att tider av kriser och arbetslöshet äro otänkbara i det
kommande samhället. Kriserna uppkomma därigenom, att den kapitalistiska produktionen,
frestad av vinsten och utan varje tillförlitlig kunskap om det verkliga behovet, framkallar
överfyllning å varumarknaden, s. k. överproduktion. Produktens karaktär såsom vara inom
den kapitalistiska produktionen, vilken dess ägare söker byta ut, gör dess konsumtion
beroende av konsumenternas köpförmåga. Men köpförmågan är inskränkt hos det stora
flertalet av befolkningen, som har alltför liten lön för sitt arbete, ja, finner ej någon
användning därför, om deras användare icke kunna pressa mer värde därur. Köpförmåga och
konsumtionsförmåga äro i den kapitalistiska världen tvenne skilda saker. Många miljoner
hava behov av nya kläder, skodon, möbler, linne, efter mat och dryck, men de hava inga
pengar, och därför bliva deras behov, d. v. s. deras konsumtionsförmåga, ej tillfredsställda.
Varumarknaden är överfull, men massan hungrar; den vill arbeta, men finner ingen, som
köper dess arbete, emedan kapitalisten ej kan förtjäna något därvid. Dö, gå under, bliv
dagdrivare och förbrytare, jag, kapitalisten, kan icke åstadkomma någon ändring däri; jag kan
icke göra bruk av några varor, för vilka jag icke med motsvarande vinst har någon köpare.
Och mannen har på sitt sätt fullständigt rätt.
I det nya samhället skall denna motsägelse vara undanröjd. Det producerar ej ”varor” för att
”köpa” och ”sälja”, utan det producerar livsförnödenheter, som skola förbrukas, konsumeras;
något annat ändamål hava de icke. Här finner konsumtionsförmågan ej, såsom i vårt samhälle, sin gräns i individernas köpförmåga, utan i samhällets produktionsförmåga. Finnas
arbetsmedel och arbetskrafter, så kan varje behov bliva tillfredställt. Den samhälleliga
konsumtionsförmågan finner sin gräns blott – i förbrukarnas mätthet.
Men finns det i det nya samhället inga varor, så finns det ej heller några pengar. Pengar äro
skenbart motsatsen till varor och dock själva en vara! Men pengar äro tillika samhällets
ekvivalentform, värdemätaren för alla andra varor. Det nya samhället producerar emellertid
icke varor, utan förnödenheter, bruksvärden, vilkas åstadkommande kräver ett visst mått av
samhällig arbetstid. Tio minuters samhällig arbetstid på en sak motsvarande tio minuters
samhällig arbetstid på en annan, varken mer eller mindre. Samhället vill icke ”förtjäna”; det
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vill endast ordna ett utbyte av föremål av samma kvalitet, samma bruksvärde mellan sina
medlemmar, och till sist behöver det ej ens fastställa ett bruksvärde; det producerar vad det är
i behov av. Finner samhället t. ex., att det för åstadkommandet av alla behövliga produkter
kräves en tre timmars arbetstid om dagen, så bestämmer det tre timmars arbetstid. Förbättras
produktionsmetoderna så, att behoven kunna tillgodoses redan på två timmar, så bestämmes
arbetstiden till två timmar. Kräver samhället däremot tillfredsställandet av högre behov, än det
trots tillväxten i arbetskrafternas antal och arbetsprocessens ökade produktivitet kan
åstadkomma på två eller tre timmar, så ökas arbetstiden. Dess vilja är dess himmelrike.
Huru lång samhällelig arbetstid det behöves för varje särskild produkt är lätt att beräkna. Därefter mätes förhållandet mellan denna del av arbetstiden och hela arbetstiden. Något slags
certifikat, en tryckt papperslapp, en guld- eller bleckbit utgör intyg på den lämnade arbetstiden och sätter innehavaren i tillfälle att utbyta detta tecken mot förnödenheter av olika slag.
Finner han, att hans behov äro mindre än vad han erhåller för sitt arbete, så arbetar han kortare
tid. Vill han skänka bort, vad han icke använder, så kan ingen hindra honom därifrån; vill han
frivilligt arbeta för en annan, på det denne må få hängiva sig åt en av honom efterlängtad
sysslolöshet, eller vill han dela med honom sina anspråk på samhällets produkter, så kan
ingen förbjuda honom det. Men ingen kan tvinga honom att arbeta för en annan; ingen kan
undanhålla honom någon del av hans fordringar för det arbete han lämnat. Var och en kan få
alla sina rimliga önskningar och anspråk uppfyllda, men ej på andras bekostnad. Han ersättes
för vad han arbetat för samhället, varken mer eller mindre; och han är alldeles skyddad för
varje utplundring genom en tredje person.

7. Lika arbetstid för alla
”Men var blir då skillnaden mellan lata och flitiga, mellan intelligenta och dumma?” Detta är
en av våra motståndares huvudfrågor, och det svar de få förskaffar dem den svåraste huvudvärk. Att i vår ämbetsmannahierarki t. ex. denna skillnad mellan ”lata” och ”flitiga”, ”intelligenta” och ”dumma” icke förekommer, utan det är tjänsteåren, som bestämma lönerna och
oftast även befordringarna, därpå tänker ingen ay dessa snusförnuftiga fiffikusar. Någon
skillnad mellan lata och flitiga, intelligenta och dumma finnes icke, emedan det, som vi förstå
därmed, ej existerar. Läraren och professorn – och särskilt den senare tillhör de naivaste bland
de frågvisa – komma till sin plats och lön inte till följd av duglighet. Sparvarna på taken
kvittra om, hur ofta avancemangen inom militär-, ämbets- och vetenskapsmannahierarkin ej
tillfalla de dugligaste utan dem som äga börd, släktskap, vänskap och kvinnogunst. Och att
inte heller rikedomen mätes efter flit och intelligens, det visas på ett slående sätt av de i den
preussiska rösträttens första klass väljande berlinska krögarna, bagarna och slaktarna, som
mången gång ej kunna skilja dativ från ackusativ. Däremot välja berlinintelligensen, vetenskapsmännen, rikets och statens högsta ämbetsmän inom andra eller tredje klassen. En
åtskillnad mellan lata och flitiga, intelligenta och dumma finns ej, emedan det begrepp vi
förbinder därmed har försvunnit. ”Lätting” kallar t. ex. samhället den, som slutligen blir en
vagabond; eller den, som uppvuxit under en dålig uppfostran och urspårat. Men den, som äger
pengar och slår ihjäl tiden med sysslolöshet och fråsseri – att kalla honom en lätting, det är en
förolämpning, ty han är en hederlig man.
Huru förhåller det sig nu härutinnan i det nya samhället? Alla utveckla sig under lika livsvillkor, och var och en ägnar sig åt den verksamhet, som böjelse och skicklighet anvisa
honom; därav följer, att skillnaderna i arbetsresultaten bliva högst obetydliga. Atmosfären
inom samhället, vilken eggar var och en att överträffa den andra, hjälper likaledes till att
utjämna skiljaktigheterna. Finner någon, att han på ett område ej kan åstadkomma lika mycket
som andra, så väljer han ett annat, som motsvarar hans krafter och anlag. Den, som har arbetat
tillsammans med ett större antal personer, vet att en av kamraterna kan i ett visst arbete visa
sig alldeles omöjlig, men ställd på en annan post sköter han den på det mest förträffliga sätt.
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Med vilken rättighet gör den ena anspråk på företräde framför den andra? Är någon av
naturen behandlad så styvmoderligt, att han med den bästa vilja ej kan uträtta vad andra göra,
så kan samhället ej straffa honom för naturens fel. Och omvänt, har någon av naturen erhållit
anlag, som höja honom över de andra, så är samhället ej förpliktigat att belöna, vad som icke
är hans personliga förtjänst. Beträffande det socialistiska samhället kommer vidare det i
betraktande, att där hava alla lika livsvillkor och samma uppfostran, så att var och en äger
tillfälle att utbilda sina kunskaper och sitt vetande allt efter sina anlag och böjelser, och
därmed se vi också en borgen för, att i det socialistiska samhället skola vetande och kunskaper
stå på en mycket högre ståndpunkt än i det nu bestående samhället samt dessutom även vara
mera proportionerligt fördelade och dock vida mera omfattande.
Då Goethe på en Rhen-resa studerade domkyrkan i Köln, gjorde han i byggnadsdokumenten
den upptäckten, att de gamla byggmästarna betalade alla sina arbetare en och samma
timpenning; de gjorde det, emedan de ville hava ett gott och samvetsgrant utfört arbete. Detta
förefaller för det kapitalistiska samhället såsom en anomali. D e t införde stycklönesystemet,
varigenom arbetarna ömsesidigt tvinga varandra till överarbete, så att arbetsgivaren skall så
mycket lättare kunna nedsätta lönerna.
Såsom det förhåller sig med det materiella arbetet, så ock med det intellektuella. Människan
är produkten av tid och omständigheter, i vilka hon lever. En Goethe, född under lika
gynnsamma utvecklingsvillkor i det fjärde i stället för i det adertonde århundradet, skulle
antagligen i stället för en berömd diktare och naturforskare hava blivit en stor kyrkofader, som
måhända skulle hava ställt St. Augustinus i skuggan. Hade Goethe däremot kommit till
världen som son av en fattig skomakare i stället för som son till en rik patricier i Frankfurt,
skulle han näppeligen hava blivit minister hos storhertigen av Weimar, utan hade högst
sannolikt förblivit en skomakare och dött som en hederlig skomakaremästare. Goethe erkände
själv den fördel han hade av att vara född i en samhälligt och materiellt gynnsam ställning och
därigenom kunna erhålla sin utveckling. Så i sin ”Wilhelm Meister”. Hade Napoleon I fötts
tio år senare hade han aldrig kunnat bli Frankrikes kejsare. Utan 1870-71 års krig hade inte
heller Gambetta någonsin blivit den han blev. Sätt ett högt begåvat barn av intelligenta
föräldrar bland vildar, och det skall bliva en vilde. Vad sålunda en människa är, det har
samhället gjort henne till. Idéerna äro ej en produkt, som uppspringer i individens hjärna på
grund av högre inspiration, utan en produkt, som genom det samhälliga liv, vari individen
dväljes, genom tidsandan, alstras i hans huvud. En Aristoteles kunde ej hava en Darwins
idéer, och en Darwin kunde tänka annorlunda än Aristoteles. Var och en tänker såsom
tidsandan – d. v. s. hans omgivning och dess företeelser – tvingar honom att tänka. Därav den
iakttagelsen, att ofta olika människor samtidigt tänka ett och detsamma, att en och samma
uppfinning eller upptäckt göres samtidigt på vitt skilda orter. Därav också det faktum, att en
idé, som uttalad för femtio år sedan, då lämnade världen oberörd, sätter hela världen i rörelse,
då den femtio år senare upprepas. Kejsar Sigismund kunde år 1415 våga bryta sitt ord till
Huss och låta bränna honom i Konstanz; Karl V, ehuru en vida större fanatiker, måste år 1521
låta Luther draga sina färde från riksdagen i Worms. Ideerna äro produkten av en samhällig
samverkan, av samhälligt liv. Och vad som gäller för samhället i allmänhet, gäller
synnerligast för de skilda klasser, av vilka samhället i en viss historisk epok är sammansatt.
Emedan varje klass har sina särskilda intressen, äger den ock sina särskilda idéer och
åskådningar, som leda till dessa klass-strider, varav människosläktets historia är uppfylld och
vilka nått sin höjdpunkt i nutidens klassmotsatser och klass-strider. Det beror således ej endast
därpå, i vilken tidsålder någon lever, utan även därpå, till vilken samhällsklass i en bestämd
tidsålder han hör, varigenom hans känslor, tankar och handlingar bestämmas.
Utan det moderna samhället existera icke några moderna idéer. Detta synes vara klart och
uppenbart. För det nya samhället kommer härtill, att de medel, som var och en tager i anspråk
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för sin utveckling, äro samhällets egendom. Samhället kan alltså ej hava skyldigheten att
särskilt honorera det, som det självt har möjliggjort och som är dess egen produkt.
Detta om den olika beskaffenheten av fysiskt och andligt arbete. Härav framgår vidare, att det
ej kan finnas någon skillnad mellan högre och lägre arbete, såsom i våra dagar t. ex. en
mekaniker tycker sig vara för mer än en dagsverkare, som sopar gatan eller har dylik
sysselsättning. Det nya samhället förrättar endast sådant arbete, som är nyttigt för detsamma;
därför har varje arbete samma värde för samhället. Kunna ej obehagliga och motbjudande
arbeten förrättas på mekanisk, respektive kemisk väg och genom något slags process
förvandlas till ett angenämt arbete – något som med tanken på de framsteg, vi gjort på det
tekniska och kemiska området, alldeles icke kan betvivlas – och skulle de arbetskrafter, som
fordras, icke frivilligt anmäla sig, så inträder skyldighet för var och en att, då turen är hans,
fullgöra sin del av arbetet. Då finnes ej någon falsk blygsel, ej något löjligt förakt för nyttigt
arbete. Dylikt finns blott i vår drönarestat, varest sysslolösheten anses som en avundsvärd lott,
och arbetaren är så mycket mera föraktad, ju hårdare och mödosammare och obehagligare de
arbeten äro, som han förrättar och ju nödvändigare de visa sig vara för samhället. I våra dagar
betalas arbetet sämre i samma mån som det är obehagligare. Orsaken är, att vi äga en mängd
på lägsta kulturnivå stående arbetskrafter, som i följd av produktionsprocessens beständiga
revolutionering ligga obrukade och som för att kunna leva utbjuda sig för de lägsta arbeten till
sådana pris, att det ej ens lönar sig att införa maskiner. Stenknackning t. ex. är allmänt känd
som ett av de sämst betalade och obehagligaste arbeten. Det skulle vara en småsak att liksom i
Förenta Staterna låta maskiner förrätta stenknackningen; men vi hava en sådan mängd billiga
arbetskrafter, att maskinerna ej löna sig. Rengörandet av gator och arbetena i kloaker m. m.
låta sig redan med våra dagars utveckling ändras därhän, att de icke mer hava ett spår av de
obehag, som nu äro mestadels förknippade därmed för arbetarna. I verkligheten är en arbetare,
som tömmer kloaker för att skydda mänskligheten mot hälsofarliga miasmor, en mycket
nyttig samhällsmedlem, varemot en professor, som i de härskande klassernas intresse
undervisar i förfalskad historia, eller teologer, som söka med övernaturliga transscendenta
läror omtöckna hjärnorna, äro ytterst skadliga individer.
Våra med ämbeten och värdigheter beklädda lärda representera till en stor del ett skrå, som är
bestämt till samt betalt för att med vetenskapens auktoritet försvara och rättfärdiga de ledande
klassernas herradöme, att låta dem framstå såsom rättvisa och nödvändiga, såväl som att
stödja rådande fördomar. I själva verket leder detta skrå till en falsk vetenskap, hjärnförgiftning, kulturfientligt arbete, andligt lönearbete i bourgeoisins och dess klienters intresse.
Ett samhällstillstånd, som småningom omöjliggör tillvaron av ett sådant element, fullgör en
handling till mänsklighetens befrielse.
Å andra sidan är äkta vetenskap ofta förbunden med mycket obehagligt och motbjudande
arbete. T. ex. då en läkare dissekerar ett lik, statt i förruttnelse eller opererar variga kroppsdelar, eller då en kemiker undersöker exkrementer. Det är ofta arbeten, som äro än mera
vidriga än de vidrigaste arbeten som dagsverkare få utföra. Skillnaden består blott däri, att det
ena, arbetet kräver omfattande studier; det andra kan utföras av envar utan några som helst fö:
rstudier. Se där orsaken till det olika bedömandet! Men i ett samhälle där alla komma i
åtnjutande av den högsta bildnings fördelar och den nu förefintliga skillnaden mellan bildad
och obildad försvinner, försvinner även motsättningen mellan lärda och olärda arbetare. Detta
så mycket mer som teknikens utveckling ej vet av några gränser och därigenom ersätter handarbete med maskinarbete eller tekniska processer. Man må blott tänka på utvecklingen av vårt
konsthantverk, exempelvis av kopparstickerit, xylografin o. s. v. Men såsom de vedervärdigaste arbeten ofta kunna vara de nyttigaste, så är också vårt begrepp om angenämt och
oangenämt arbete, liksom så många andra begrepp i det kapitalistiska samhället, ytligt, fäster
sig blott vid yttre egenskaper.
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8. Handelns upphävande. Kommunikationsväsendets omgestaltning
Så snart det nya samhällets hela produktion blivit ställd på en sådan grund som den ovan skildrade, producerar det, såsom redan anmärkts, ej vidare varor, utan förnödenheter för samhällets behov. Därmed upphör också all handel, såvida icke förbindelserna med andra folk, som
fortfarande stå på storborgerlig grundval, göra den gamla handelsformen nödvändig, vilken
blott har betydelse och existensmöjlighet i ett på varuproduktion vilande samhälle. Därigenom
kan en oerhörd här av personer av bägge könen bliva lediga för produktiv verksamhet. Denna
här arbetar nu på förnödenhetsartiklar och möjliggör större förbrukning av sådana, eller dess
användande befordrar en inskränkning i den samhälleligt nödvändiga arbetstiden. Nu leva
dessa personer mer eller mindre som parasiter av andras arbetsprodukt. I det nya samhället äro
handlande, värdshusvärdar, mäklare och agenter överflödiga. I stället för dussintals, ja,
hundra- och tusentals bodar och handelslokaler av alla slag, som varje kommun i våra dagar
äger i förhållande till sin storlek, skola stora upplagsmagasin, eleganta basarer, hela
utställningar, vilka kräva en jämförelsevis ringa förvaltningspersonal, inrättas. Hela affärslivet
förvandlas till en centraliserad, förvaltande verksamhet, som ytterst har att utföra enkla
förrättningar och som förenklas än mera genom alla samhälleliga institutioners centralisering.
Och en liknande omgestaltning kommer även hela kommunikationsväsendet att undergå.
Telegrafer, telefoner, järnvägar, post, fartyg, spårvagnar och vad dessa inrättningar och
befordringsmedel allt heta, de äro nu samhällets egendom. Många av dessa anstalter, t. ex.
posten, telegrafen, telefonen och de flesta järnvägar, äro i Tyskland redan statsinstitutioner;
deras förvandling till samhällsegendom är blott en formsak. Här finnas ej några enskilda
intressen att såra. Arbetar staten vidare i denna riktning, så mycket bättre. Men dessa av staten
förvaltade inrättningar äro ingalunda våra socialistiska inrättningar, såsom oriktigt antagits.
Det är en rörelse, som utsuges av staten lika kapitalistiskt som i enskilda affärsmäns händer.
Varken tjänstemännen eller arbetarna hava någon särskild fördel därav. Staten behandlar dem
icke annorlunda än vad en enskild arbetsgivare gör; om det t. ex. i tyska marinens eller
järnvägarnas etablissementer utgives förordningar om att ej arbetare över fyratio år få tagas i
arbete, så är det en åtgärd, som talar oförtydbart om statens klasskaraktär som utpressare-stat
och som måste upphetsa arbetarna mot staten. Men sådana och liknande åtgärder äro, då de
utgå från staten som arbetsgivare, vida mera förkastliga, än då de utgå från en enskild
arbetsgivare. Den sistnämnde är i förhållande till staten alltid en mindre arbetsgivare, och den
sysselsättning han vägrar beviljas måhända av en annan. Staten däremot kan till följd av sin
ställning som monopoliserad arbetsgivare med ett slag stöta tusende i elände. Detta är sålunda
icke socialistiskt, utan kapitalistiskt handlat, och socialisterna hava all orsak att protestera
emot att denna statens verksamhet i våra dagar anses som socialistisk och betraktas såsom
förverkligande av socialistiska strävanden.
Då det i stället för miljoner enskilda arbetsgivare, handlande och mellanhänder av alla slag
uppstår stora centralanstalter, så antager även hela transportväsendet en annan gestalt. De
miljoner små sändningar, som dagligen gå till hart när lika många ägare, och äro detsamma
som ett stort slöseri med arbete, tid och med materialer av alla slag, växa nu till stora
laddningar, som befordras till de allmänna nederlagen och centralproduktionsorterna. Arbetet
förenklas även härvidlag ofantligt. Liksom t. ex. transporten av råmaterial för en fabrik på
tusen arbetare ställer sig betydligt enklare, än för hundra här och där liggande småverkstäder,
likaså skola de centraliserade produktions- och distributionsorterna för hela kommunen eller
delar av densamma medföra en högst betydlig inbesparing i flera hänseenden. Detta kommer
såväl hela samhället som den enskilde till godo, ty det allmänna intresset och det personliga
intresset gå numera upp i varandra. Våra produktionsorter, våra kommunikationsmedel och i
synnerhet våra boningsplatser förändras helt och hållet och deras yttre utseende blir gladare
och behagligare. Det nervförstörande bullret, trängseln och livet i våra större städer upphöra i
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mycket väsentlig grad. Gatorna och deras rengöring, bostadsförhållandena och levnadssättet,
människornas umgänge med varandra, allt blir underkastat en storartad förändring. Numera
kunna sådana hälsovårdsåtgärder med lätthet genomföras, vilka i våra dagar icke kunde det,
eller endast voro möjliga med stora kostnader och då blott mycket ofullkomligt, samt bliva
ofta nog endast genomförda i de rikas kvarter.
Kommunikationsväsendet måste under sådana förhållanden vinna sin högsta fulländning;
kanhända att luftskeppen bliva det förnämsta samfärdsmedlet. Kommunikationsmedlen äro de
ådror, som leda produktutbytet – blodcirkulationen – genom hela samhället samt förmedla de
personliga och intellektuella förbindelserna mellan människorna; de äro för den skull i högsta
grad ägnade att utbreda en lika nivå i välbefinnande och bildning genom hela samhället. De
fullkomligaste kommunikationsmedels utsträckning och förgrening ända till de avlägsnaste
trakter på landet är således en nödvändighet och av ett allmänt samhälligt intresse. Härvid
uppstå för det nya samhället uppgifter, som vida överträffa dem, som det nuvarande samhället
har att lösa. Tillika skall detta i högsta måtto fullkomnade kommunikationssystem gynna
decentraliseringen av de nu i storstäderna och industriorterna hopade människomassorna över
hela landet och bliva av allra största betydelse såväl för hälsovården som för befordrandet av
den andliga och materiella kulturen.

Tjuguandra kapitlet. Socialismen och lantbruket.
1. Upphävandet av privatäganderätten till jorden
Till produktions- och kommunikationsmedlen hör jorden, såsom det egentliga urämnet för allt
mänskligt arbete och grundvalen för all mänsklig tillvaro, för samhället. Samhället återtager
på en mera framskriden ståndpunkt, vad det ursprungligen ägde. Hos alla till en viss
kulturnivå hunna folkslag är egendomsgemenskap till jorden rådande. Egendomsgemenskap
bildar grundvalen för varje primitiv samhällsbildning, ja, utan densamma var en sådan ej
möjlig. Först genom privategendomens uppkomst och utveckling jämte de därmed förbundna
maktformerna har, såsom vi sett, den gemensamma egendomen under svåra strider blivit
undanröjd och usurperad som privategendom. Jordens inkräktande samt dess förvandling till
personlig egendom bildade första grunden till träldomen, som genomlupit alla möjliga grader
från slaveriet ända till det tjugonde århundradets ”fria” lönarbetare, tills äntligen de förtryckta
efter en årtusenden lång utveckling åter förvandla jorden till gemensam egendom.
Jordens betydelse för den mänskliga tillvaron var orsak till, att i alla sociala strider i världen –
i Indien, Kina, Egypten, Grekland (Kleomenes), Rom (Graccherna), kristna medeltiden
(religiösa sekter, Münzer, bondekriget), hos aztekerna och i Peru samt i nyare tidens sociala
rörelser – jordens besittning utgjorde de stridandes huvudfordran. Även i våra dagar anse
många jordens gemensamma besittning rättvis – så t. ex. Adolf Samter, Adolf Wagner, d:r
Schäffle, Henry George m. fl. – men de vilja icke höra talas om egendomsgemenskap på
andra områden.
Befolkningens välstånd beror i första rummet på jordens odlande och avkastning. Att höja
dess odling så högt som möjligt är i högsta bemärkelse av allmänt intresse. Att denna högsta
utveckling icke är möjlig under privategendomens form är redan påvisat. Emellertid beror
jordens högsta avkastning icke blott på dess odlande; härvid komma även faktorer i
betraktande, vilka varken den största enskilda egendomsägare eller den mäktigaste association
är vuxen, faktorer, som under vissa omständigheter sträcka sina verkningar t. o. m. utöver
statens gränser och äro att behandla internationellt.

2. Jordförbättringar
Samhället måste betrakta jorden i dess helhet: dess topografiska beskaffenhet, dess berg,
slätter, skogar, sjöar, floder, dammar, hedar, träsk, kärr och moras. Denna topografiska be-
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skaffenhet utövar, jämte det geografiska läget, som är oföränderligt, ett visst inflytande på
klimatet och på jordens beskaffenhet. Här är ett verksamhetsfält av största utsträckning, där en
mängd rön kunna samlas och en mängd experiment måste försökas. Vad staten hittills gjort i
detta hänseende är ringa. Dels använder den endast obetydliga medel till sådana kulturuppgifter, dels skulle, även om staten hade vilja att ingripa mera omfattande, de stora egendomsägarna, vilka vid lagstiftningen hava det avgörande ordet, hindra den därifrån. Men utan
starka ingrepp i den enskilda äganderätten kan intet uträttas på detta område. Statens tillvaro
beror just på privategendomens ”helgd-förklaring”, de stora egendomsägarna äro dess viktigaste stöd; se, därför saknar staten makt att gå fram i den antydda riktningen. Det skulle
krävas storartade och omfattande jordförbättringar, skogsplanteringar och skogsröjningar,
dräneringar etc. för att öka jordens avkastning i högsta möjliga mån.
En särdeles viktig fråga för jordens förbättrande utgör ett vidsträckt, systematiskt flod- och
kanalnät, vilket måste ordnas efter vetenskapliga principer. Frågan om billigare transport på
vattenvägarna – som är så viktig för det nutida samhållet – vore visserligen av ringa betydelse
för det nya samhället; varest däremot vattenvägar skola särskilt uppmärksammas såsom bekväma transportlägenheter, med minsta kraft- och materialförbrukning. Men sin viktigaste roll
spelar flod- och kanalsystemet med hänsyn till sitt värde för ett omfattande vattningssystem,
för transporterandet av gödningsämnen och materialer i och för jordförbättringar samt för
skördarnas fördelning m. m.
Erfarenheten har visat, att länder, som äro fattiga på vatten, lida långt mera av kalla vintrar
och varma somrar än sådana, som hava tillgång på vatten; därför hava t. ex. kustländer blott
undantagsvis någon känning av de egentliga ytterligheterna i väderleken. Sådana ytterligheter
äro emellertid varken för växter eller människor fördelaktiga eller angenäma. Ett utsträckt
kanalsystem, i förening med åtgärder beträffande skogskulturen, skulle här otvivelaktigt
medföra en gynnsam verkan. Ett sådant kanalsystem, förbundet med anläggandet av större
vattendammar, skulle vara till stor fördel såsom vattenuppsamlare, då töväder eller häftiga
regnskurar komme floder och strömmar att gå över sina bräddar. Liknande anläggningar vore
ock nödvändiga för bergsbäckar och bergsfloder. Översvämningar med deras förhärjande
verkningar bliva då omöjliga. Den ökade vattenytan med sin större avdunstning torde komma
att befordra en mera regelbunden regnbildning. Anläggningar av nämnda slag skulle vidare
möjliggöra anbringandet av pumpverk till mera omfattande vattnande av landssträckor, då
sådant vore behövligt.
Vidsträckta landområden, som hittills varit nästan ofruktbara, skulle genom artificiella vattningsanläggningar förvandlas till fruktbara trakter. Där nu fåren knappast finna en torftig
näring, och där i gynnsammare fall tvinande furor sträcka sina tunna grenar mot himlen,
skulle yppiga skördar kunna mogna samt en tät befolkning finna riklig näring och njutning. Så
t. ex. är det endast en arbetskostnadsfråga att förvandla Mark Brandenburgs vida sandfält till
ett fruktbarhetens paradis. De erforderliga kanalbyggnadsarbetena, vattningsanläggningarna,
förbättringarna o. s. v. kunna emellertid de stora godsägarna icke företaga, och därför förbliva
omedelbart utanför rikets huvudstad vida landsträckor i ett tillstånd, som kommande generationer skola finna obegripligt. Å andra sidan skulle genom sådana kanaler avlopp beredas för
stora kärr och moras och odlingsbar jord därigenom vinnas, både i norra och södra Tyskland.
Ävenledes skulle dessa vattendrag kunna användas för fiskodling och lämna en inbringande
näringskälla; och de trakter, som sakna floder, skulle härigenom kunna inrätta de utmärktaste
badanstalter.
Se här några exempel på vilken verkan vattning kan åstadkomma. I närheten av Weissenfels
gåvo 7 hektar väl vattnad ängsmark 480 centner hö av andra skörden, men bredvid liggande 5
hektar ovattnad ängsmark av samma beskaffenhet gåvo blott 32 centner. De förstnämnda
lämnade alltså i förhållande till de senare en tiofaldigt större avkastning.
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Vid Riesa i Saxen medförde 65 åkrar med vattnade ängar en stegring av nettovinsten från
5,850 mark till 11,100 mark. Enligt Buchenbenger vanns genom bevattningen av den ofruktbara sandjorden på Bockheden (på högra stranden av Lippe) genom en totalutgift av 124,000
mark i ett för allt på en förut nästan fullständigt oräntabel mark en årlig bruttoinkomst av i
runt tal 400,000 mark. Jordförbättringarna i Nedre Österrike ha med en utgift av 1 milj.
kronen åstadkommit en ökad avkastning om 6 milj. kronen. De dyra anläggningskostnaderna
betalade sig.
I Tyskland finnas emellertid, utom Mark Brandenburg, hela provinser, vilkas jord, huvudsakligen bestående av sand, blott lämnar en halv avkastning, i fall en mycket fuktig sommar
inträffar. Dessa trakter skulle, om de genomdroges och vattnades med kanaler, på kort tid
lämna en fem- à tiofaldig avkastning. I Spanien finnas exempel, enligt vilka avkastningen å
väl vattnad jord blivit trettiosju gånger så stor som å ovattnad. Alltså måste kanalanläggningar
införas, och nya skördar skola stampas fram ur jorden.
Knappt något år förgår utan att en eller två gånger, ja oftare, mer eller mindre svåra översvämningar förorsakas av bäckar, floder och strömmar i de mest skilda provinser, i de mest
skilda stater i Tyskland. Stora sträckor av den fruktbaraste jord bortspolas av vågorna, andra
betäckas med sand, stenar och grus samt göras därigenom ofruktbara för många år- eller för
alltid. Stora planteringar av fruktträd, som krävt årtionden för sin utveckling, uppryckas med
rötterna. Hus, bryggor, gator och fördämningar undergrävas, järnvägar förstöras, människoliv
offras, kreatur omkomma, jordförbättringar tillintetgöras och skördar bortspolas. Stora
landsträckor, som ofta äro utsatta för faran att bliva översvämmade, bliva icke alls odlade
eller blott obetydligt, på det att liknande skada icke skall på nytt drabba dessa trakter.
Stora skogsskövlingar, i synnerhet i bergstrakterna och företagna av enskilda personer, öka
faran. Denna vansinniga, på största vinst beräknade skogsskövling lära provinserna Preussen
och Pommern liksom Kärnthen och Steiermark, Italien, Frankrike och Spanien samt Ryssland
hava att tacka för ett avtagande av jordens fruktbarhet. Rhen-, Oder- och Weichselflodernas
översvämningar tillskrivas huvudsakligen skogsskövlingarna i Schweiz, i Galizien och Polen.
De ofta förekommande översvämningarna särskilt av Po i Italien lära uppkomma av samma
orsaker. Av liknande orsaker hava Madeira, stora delar av Spanien, Rysslands fruktbaraste
provinser samt vidsträckta, en gång yppiga och fruktbara länder i främre Asien förlorat större
delen av sin fruktbarhet.
Äntligen har man emellertid även inom det borgerliga samhället insett, att man ej längre är
betjänt med att låta allt gå på en slump på detta område och att, om man använder förnuftiga
åtgärder i stort, de kulturfördärvliga krafterna kunna förvandlas till kulturgagneliga. Därför
har man tagit itu med stora fördämningar, som samla opp vattnet i väldiga massor och utnyttja
dess krafter till att elektrifiera industrin och lantbruket. Särskilt bajerska staten har i storartad
utsträckning företagit dammarbeten i bergfloder och bergbäckar för att därigenom erhålla
drivkrafter för att elektrifiera sina järnvägar och alla möjliga industriella anläggningar. Det
agrariska Gammalbajern förvandlas därigenom småningom till ett modernt industriland.

3. Jordbrukets omgestaltning
Det är tydligt, att nyssnämnda stora uppgifter ej kunna lösas i en handvändning, men ett nytt
samhälle skall med uppbjudande av alla sina krafter veta att taga dem om hand, emedan dess
enda mål är att lösa kulturuppgifter samt att härvidlag ej tåla några hinder. Det skall under
tidernas lopp skapa verk och lösa uppgifter, på vilka det nuvarande samhället icke kan tänka,
enär det skulle svindla vid blotta tanken därpå.
Hela jordbruket skall gestalta sig betydligt gynnsammare genom sådana åtgärder som de
ovannämnda och liknande. Till de redan antydda synpunkterna för höjande av jordens av-
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kastning komma andra. I våra dagar odlas många kvadratmil jord med potatis, vilken förvandlas tillstora kvantiteter brännvin, som nästan uteslutande förbrukas av vår fattiga, i nöd
och elände levande befolkning. Brännvinet är den enda stimulerande dryck, ”tröstaren i
sorgen”, som dessa fattiga kunna förskaffa sig. För kulturmänniskorna i ett nytt samhälle har
bruket av brännvin försvunnit; jord och arbetskrafter vinnas för odlingen av sunda näringsmedel. Mer än 400,000 hektar av den bästa vetejorden i Tyskland användas årligen till sockerbetsodling för att förse England, Schweiz, Förenta Staterna o. s. v. med socker. Den stående
armén, den splittrade produktionen, den splittrade handeln och det splittrade åkerbruket m. m.
kräva miljoner hästar med motsvarande jordvidder för deras näring samt för uppfödandet av
unghästar. De fullkomligt omgestaltade sociala och politiska förhållandena verka därhän, att
åter vinnes stora jordvidder och många arbetskrafter för andra kulturbehov. Helt nyligen ha
stora jordsträckor i en utsträckning av många kvadratkilometer undandragits lantbruk och hela
byar jämnats med jorden, emedan de nya fjärrskjutande eldvapnen och det förändrade
krigssättet nödvändiggjort skjut- och exercisplatser, där hela armékårer kunna manövrera.
Detta kommer också att i framtiden upphöra.
Jordbruket och därtill hörande stora områden äro sedan länge föremål för en mycket omfångsrik litteratur. Intet område har förblivit oberört: skogsskötsel, vattning och dränering, odling
av säd, skid- och rotfrukter, grönsaksodling, fruktträdsodling, odling av bär, blommor och
prydnadsväxter, ängsodling, rationell boskaps-, fjäderfä- och biskötsel, fiskodling, gödningsämnen, kemiska undersökningar av jorden och dess användande och bearbetande för den ena
eller den andra odlingen, utsädets beskaffenhet, maskiner och redskap, ändamålsenliga
anläggningar av till lanthushållningen hörande byggnader, väderleksförhållanden m. m., allt
är föremål för vetenskapliga undersökningar och avhandlingar. Knappast någon dag går förbi
utan att nya upptäckter och erfarenheter göras, som hava till följd förbättringar på det ena eller
det andra området. Jordbruket har efter Thaer och J. v. Liebig blivit en vetenskap – och t. o.
m. en av de främsta och viktigaste – vilken erhållit ett omfång och en betydelse, som fallet
varit endast inom få områden av den materiellt producerande verksamheten. Men jämföra vi
denna oerhörda mängd av framsteg av alla slag med vårt jordbruks verkliga tillstånd, så måste
det fastslås, att hittills blott en mycket ringa bråkdel av enskilda egendomsägare varit i den
ställning att kunna någorlunda tillgodogöra sig dessa framsteg, och alla hava blott sitt
privatintresse för ögonen, utan hänsyn till det allmänna bästa. Större delen av våra lantbrukare, man kan väl säga 99 procent, är alldeles icke i stånd att kunna begagna sig av de
fördelar och framsteg, som vetenskapen och teknikens fulländning bjuda dem. De flesta sakna
medel eller kunskaper eller bäggedera. Här finner det nya samhället ett teoretiskt och praktiskt
väl förberett fält, varest det endast behöver organisera för att nå de mest storartade resultat.

4. Stordrift och smådrift. Elektrokulturens utveckling
Medan t. o. m. i socialistiska kretsar ännu den meningen gör sig hörd, att det lilla jordbruket
skulle genom småbrukarens och hans anhörigas personliga omvårdnad kunna upptaga striden
med det stora jordbruket, så är man i fackkretsar för länge sedan av en annan åsikt. Må
bonden genom sina och sina närmastes ansträngningar producera så mycket han vill, redan
från kulturmänniskans ståndpunkt sett är hans ställning att beklaga. Det högsta han genom
överansträngning och umbäranden kan nå är intet mot vad den moderna tekniken och
vetenskapen angående jordens brukande förmår. Först användandet av denna teknik och
vetenskap är i stånd att även göra bonden till kulturmänniska, under det att han i dag är sin
egendoms slav och i sina kreditorers klor.
De fördelar äro oerhörda, som det stora jordbruket vid rationell användning av alla hjälpmedel
kan bjuda. Närmast betyder det en ansenlig utvidgning av de odlade jordvidderna, emedan
massor av vägar, stigar och åkerrenar, vilka de splittrade egendomarna kräva, bortfalla.
Genom att dessa försvinna, sparas vidare mycken bortslösad tid. Femtio personer, som äro

216
sysselsatta på en stor egendom, kunna, även bortsett från de mer rationella arbetsmetoder
varmed de arbeta, producera vida mera än femtio personer, som hava sin sysselsättning på
småegendomar. Den större egendomen möjliggör kombinerandet och ledandet av
arbetskrafterna på det mest ändamålsenliga vis. Härtill komma de större fördelar, som
användandet av alla slags maskiner och förbättrade metoder, mera rationell boskaps- och
fjäderfäskötsel m. möjliggöra. I särskild hög grad skall elektricitetens användning inom
jordbruket medföra fördelar, som ställa alla andra metoder i skuggan.
P. Mack konstaterar, att man genom införande av maskinarbete och för en utgift av 40,000
mark kapital en gång för alla eller 48 mark pr har kan göra en besparing på över 5,000
hästdagar utan hänsyn till ökad avkastning vid införande av djupkultur samt exaktare odling
och inverkan genom maskinerna.
Det ökade korntalet vid djupkultur anges till 20-40 %, medan avkastningen hos potatis och
rotfrukter ofta stegrats med 50 %. Men låt oss bara anta genomsnittligen 20 % ökning, så får
man på det ifrågavarande godset en inkomststegring av 55,45 mark pr har, vilket tillsammans
med den redan nämnda besparingen utgör 103,45 mark pr har. Antar man jordpriset pr har till
800 mark, så är detta en extra vinst av 13 1/2 %. Det gäller alltså att skaffa nödiga elektriska
centraler, med vilkas hjälp driften kan hållas i gång. Men sedan kan inte bara överhuvudtaget
alla i bruk kommande maskiner erhålla drivkraft, utan man vinner också värme och ljus. Med
hjälp av de elektriska anläggningarna kan utom bostäderna och vägarna även stall, logar,
källare, förrådshus och fabriker förses med belysning, och i nödfall kan man bärga skörden
nattetid. Mack beräknar att genom elektricitetens införande i lantbruket två tredjedelar av alla
hittills behövliga arbetsdjur (1,741,300) kunde inbesparas, vilket skulle utgöra en nettovinst
av 1,002,989,000 mark. Frånräknar man utgifterna för den elektriska kraften, så återstår en
besparing av i runt tal 741,794,000 mark årligen.
Användandet av elektrokultur ger lantbruket alltmer karaktären av en rent teknisk-industriell
process. En bild av elektricitetens mångartade bruk inom lantbruket kan man få av följande
uppräkning.
Med elektromotorisk kraft kunna drivas: 1) Maskiner som höja avkastningen: a) för jordens
skötsel: spannmålsrensningsmaskiner för utsädessäd, rensare, elektriska plogar (fullfärdiga
redan); b) för skörden: slåttermaskiner med självbindare (ha tagits i bruk), potatisskördemaskiner (finnas redan i ett så fullkomligt skick att de knappast kunna förbättras), bevattningsanläggningar. 2) Maskiner som förminska utgifterna: a) lyftmaskiner, avlastningsmaskiner för lador, elevatorer till att transportera säd och halm till stackar eller lador och hö
till skullarna, vindspel för säckar, gödselpumpar; b) transportmedel: transportrännor och band
samt bläster för att befordra sädeskorn, fältbanor, spel och vindspel för att befordra tunga
bördor; c) för exploateringen: halmpressar, kvarnar, hackelsemaskiner för handelsvarorna. 3)
Maskiner för lantindustrin: a) brännerimaskiner och stärkelsemaskiner, vattenpumpar till alla
olika syften; b) mjölkning: mjölkkylare, separatorer, smörkärnor, knådare, pressar o. s. v. c)
sågar (industri), cirkelsågar och gallersågar; d) vagnmakerimaskiner, bandsågar, borrmaskiner, svarvstolar, hjulmaskiner. 4) Fodermaskiner för boskapsskötseln: hackelsemaskiner, rovskärare, gröpekvarnar, potatis-, havre- m. fl. pressar, vattenpumpar. Enligt
inhämtade upplysningar finns det redan 15 % av allt godsarbete som i genomsnitt uträttas
genom elektromotor med ekonomiskt utnyttjande av tid och driftsmöjligheter.
Man har gjort försök med det behov av handarbete som erfordras för att tröska och få färdig
till transport 1,000 kg. spannmål:
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Arbetstimmar

1.
2.
3.
4.

Om alla arbeten göras för hand
Om små tröskmaskiner med gångspel och rensningsmaskiner brukas
Om elektrisk tröskmaskin med 20 hkr. motor brukas
Om elektrisk jättetröskmaskin med fjärravläggare, agn- och kortstråbläster,
halmpress och hiss med 60 hkr. motor brukas

104
41,4
26,4
10,5

Det finns nu intet som hindrar elektroplogens allmänna införande i lantbruket. Liksom de
elektriska transportbanorna ha de elektriska plogapparaterna redan nått en hög grad av
fulländning. Den tunga och dyra ångplogen arbetar rationellt endast på stor yta och på djup.
Den tjänar snarast till att skaffa bättre rotfruktsskördar. Däremot är elektroplogen i lika hög
grad brukbar på djupet och på ytan och är i stånd att erövra även det mellanstora lantbruket.
Den möjliggör brukandet av branta sluttningar, varest t. o. m. spannplogen stöter på svårigheter. Den verkar i hög grad arbetsbesparande, som följande sammanställning av plogkostnaderna vid användning av en elektroplog jämfört med häst-, ox- och ångplog visar:
Kostnader pr dag vid plöjning på genomsnittligt djup av tum

Hästar
Oxar
Ångplog, i hyra, från
Ångplog, i hyra, till
Ångplog, som egendom, från
Ångplog, som egendom, till
Elektroplog, hästkrafter 40
Elektroplog, hästkrafter 60
Elektroplog, hästkrafter 80

4
2,50
3,65
6,00
7,50
4,50
6,00
2,70
2,65
2,50

6
3,00
4,65
6,70
8,40
5,00
6,70
3,55
3,40
3,15

8
4,20
5,80
7,60
9,35
5,85
7,60
4,60
4,30
3,90

11
7,70
7,90
9,15
11,00
7,30
9,15
6,25
5,70
5,20

14
13,30
10,20
10,70
12,55
8,85
10,70
7,95
7,10
6,50

Lättheten att transportera och sönderdela den elektriska energin, den stora förenkling i
skötseln av och vården om de elektriska maskinerna utgöra genomgripande fördelar för
lantbruket med dess vidsträckta ytor, vilka kunna matas med energi blott genom en tunn tråd.
Och då förutsättningen för de elektriska maskinernas bruk ligger i ett nät av elektriska
landscentraler, ett planmässigt elektriskt .nät, så kan mycket lätt lantbrukets bedrivande
medelst elektricitet förenas med den egentliga elektrokulturen, d. v. s. direkt elektrisk
inverkan på växtligheten.
Under de sista åren ha växtfysiologerna och ävenledes de praktiska agronomerna varit ivrigt
sysselsatta med att studera elektricitetens inflytande på viktiga kulturväxters växt och befruktning, särskilt då våra sädesslags. Denna uppgift löstes av den år 1906 döde professor K. S.
Lemström. Han spände över stora sträckor odlad jord med ett trådnät, som han mestadels
genom influensmaskiner meddelade positiv elektricitet, medan den negativa polen låg i
marken. Han lät sedan en urladdning under hela växtlighetsperioden eller en del därav inverka
på ett sådant experimentalfält, medan samtidigt ett lika beläget kontrollfält lämnades utan
någon elektrisk påverkan. Försöken anställdes på de olikaste breddgrader och resulterade vid
riktig behandling alla i dels en ökning av skördeavkastningen, som växlade mellan 30 och
mer än 100 %, dels en förkortning av mognadstiden och slutligen även en väsentlig förbättring av kvalitén. Hos denna metod fanns emellertid en del stötestenar i praktiken, vilka en
engelsk lantbrukare vid namn Newman förstod att upphäva. Det lyckades honom att intressera
den berömde engelske fysikern Oliver Lodge för den Lemströmska metoden. Enligt en nyligen av Lodge publicerad redogörelse ersatte han den hittills brukade influensmaskinen med
en speciellt för ändamålet konstruerad kvicksilvertransmutator. Sedan ha år 1906-1908
experimenten utsträckts till en yta av 10 har och därvid har man varit i stånd att konstatera det
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viktiga faktum, att trådnätet kan ha en höjd av 5 meter över marken utan att förlora något av
sin gynnsamma verkan på skörden. Detta är en höjd som möjliggör högt lastade skördevagnar
att bekvämt komma under och som överhuvudtaget utan någon som helst störning medger
utförande av allt slags lantbruksarbete, såsom bearbetning av rotfrukter o. d. Lemströms
trådnät däremot fick ej vara längre avlägset från växterna än 40 cm. Flera olika bagare
anställde jämförande bakförsök och funno att det elektricerade vetet alstrade ett mycket bättre
bakmjöl än det ej elektricerade. Alltså är den nya metoden mogen till att praktiskt tillämpas i
lantbruk och trädgårdsskötsel.
Den Fowlerska ångplogen med två compoundlokomotiv behöver en areal av 5,000 har för att
komma till ändamålsenligt bruk. Detta är ju större yta än de flesta bondkommuner förfoga
över. Man beräknar att, om exempelvis den år 1895 förefintliga uppodlade marken hade
brukats med tillhjälp av alla slags olika maskiner och alla övriga fördelar, man hade gjort en
besparing av 1,600 milj. mark. Enligt Ruhland skulle redan blotta den framgångsrika kampen
mot sjukdomarna hos sädesslagen räcka till för att överflödiggöra Tysklands nuvarande
spannmålsinförsel. I broschyren ”Våra ängs- och fältörter” av med. d:r Sonnenberg i Worms
meddelas, att enligt en officiell undersökning i Bajern lantbruket därstädes genom ogräs
åsamkades en skördeförlust av 30 % pr år. På två åkerytor om vardera 4 kvm., av vilka den
ena var ogräsvuxen, den andra ogräsfri, fann Nowatzki följande resultat:
Strån Korn Halmskörd

På den ogräsvuxna åkern 216
På den ogräsfria åkern .. 423

180
528

239 gram
1,077 gram

D:r vv. Rümker, som är professor vid lantbruksinstitutet vid Breslaus universitet, förklarar att
en omsorgsfull hushållning med jordnäringsämnen så gott som fullständigt saknas i Tyskland.
Sådden, sättningen och jordbearbetningen äga enligt honom ofta rum rent schematiskt,
tanklöst och med så ofullkomliga och olämpliga maskiner, att arbetets avkastning måste förbli
lägre än eljes. Inte ens ett så lätt gjort arbete som en rationell sortering av såddmaterialet
utföres av de tyska lantbrukarn a. Professor v. Rümker visar i följande tabell på vad vis
genom frösortering avkastningen pr har kunde uppdrivas:
Vetet avkastade

Osorterat pr kilogram

Totala skörden
Säd
Halm och agnar
Skördens hektolitervikt

8,000
1,668
6,332
77,2

Sorterat pr kilogram

Ökning för det
sorterade i kilogram

10,800
2,885
7,915
78,7 4-

+ 2,800
+ 1,217
+ 1,583
+
1,5

Den ökade avkastningen genom sorteringen utgör alltså enligt tabellen 1,200 kg. säd pr har,
vilket efter en värdering av 15 mark pr dubbelcentner representerar ett penningvärde av 180
mark. Om sorteringskostnaderna pr har beräknas till högst 4,40 mark, så återstår ändå en
kontant nettovinst av bara sädskörden på 175,60 mark pr har utan att ta med i räkningen den
ökade avkastningen för halm och agnar. Genom en serie odlingsförsök konstaterade Rümker
vidare, att man genom att utvälja den för varje särskild ort lämpligaste sorten skulle kunna
genomsnittligen skörda mer och höja bruttoinkomsten:
Mk pr hektar

Råg
Vete
Korn
Havre

300– 700 kilogr. säd, d. v. s. omkr.
300– 800 ”
”
”
”
200– 700 ”
”
”
”
200–1,200 ”
”
”
”

42– 98
45–120
34–119
26–156
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Ta vi med i beräkningen vinsten genom sortering av utsädet och val av riktigt slags säd, så
kunde ensamt för veteproduktionens vidkommande avkastningen ökas med 1,500-2,000 kg.
säd eller 220-295 mark pr har.
I en bok om tyska lantbrukets framtid påvisas det vilken väldig ökad avkastning för alla lantbruksprodukter som kunde erhållas om marken göres alstringskraftigare genom riklig och
lämplig gödning – användning av mineralisk gödsel: superfosfat, tomasmjölgödsel, kainit och
forforsyra. Av den tyska vetejorden kunde då mycket väl erhållas en genomsnittsavkastning
av 36 dubbelcentner, av rågjorden 24 dubbelcentner pr har. Också skulle en ansenlig del av
den nuvarande rågjorden genom bättre gödsling och bearbetning kunna brukas för veteproduktion, så att genomsnittsavkastningen av brödsäd – två femtedelar vete, tre femtedelar råg –
kunde gå upp till 28,8 dubbelcentner pr har. Efter avdrag för utsäde och underhaltig spannmål
återstå 26 dubbelcentner folkföda. De 7,9 milj. har som nu äro besådda med brödsäd skulle
kunna utökas med 1,5 har betesmarker, träde- och ödejord – hed och träsk – så att man med
en genomsnittsavkastning av 26 dubbelcentner pr har skulle kunna uppnå en produktion av
251,92 milj. dubbelcentner brödsäd på en odlad yta av 9,4 milj. har. Med en årskonsumtion av
175 kg. pr huvud skulle då erhållas brödsäd för 144 milj. människor. Vid folkräkningen 1900
hade Tyskland i runt tal 56,345,000 invånare. T. o. m. på teknikens och vetenskapens dåvarande nivå kunde Tysklands jord förse en 2 1/2 gång till så stor befolkning med brödsäd.
Under det nuvarande produktionssättet med dess söndersplittrade privategendom är Tyskland
tvunget att införa från utlandet genomsnittligen en niondel av den erforderliga brödsäden.
Skulle under nuvarande produktionssätt ens tillnärmelsevis lika hög avkastning kunna
erhållas, så skulle detta framkalla så höga livsmedelspris att folkflertalet ej kunde prestera
dem, varigenom man skulle helt och hållet skjuta på sidan om målet. Blott under
kommunistisk driftform i stor skala kan man nå dylika resultat. Därpå tänka naturligtvis ej
författarna till nämnda skrift. Enligt en av dem gjord beräkning skulle genom införande av
intensivt jordbruk i Tyskland man kunna erhålla en ökad avkastning av följande belopp för:
Milj. dubbelcentner

Brödsäd
Potatis
Havre, korn, ärter och bönor
Ängshö
Hö- och foderfält
Fodervaror

145,1
444,0
78,7
146,2
110,0
226,0

Men ta vi med i beräkningen att genom den elektriska driftens införande enligt Macks ovan
utförligare behandlade förslag ett stort antal arbetsdjur kunde inbesparas, så skulle
slaktboskapsaveln kunna ansenligt stegras eller den förut till dragarnas näring använda jorden
kunna på annat sätt utnyttjas för frambringande av människoföda.
Ett annat område för lantbrukarens verksamhet, som skulle kunna utnyttjas på ett helt annat
sätt är fjäderfäaveln och äggproduktionen. Värdet av de årligen i Tyskland införda äggen
uppgår till 149,7 milj. mark (1907) och importen av levande fjäderfä till över 40 milj. mark.
På dessa skilda områden äro avels- och kulturinrättningarna ännu ytterst efterblivna. Vidare
kommer den med stordriftens koncentration följande koncentrationen av stall, förrådshus av
alla slag, källare, foder- och fodringsinrättningar samt gödselstackar att betyda en ytterligare
besparing av tid, kraft och material. Den kommer dessutom också att genom rationellare
exploatering medföra fördelar som smådrift och mellanstora företag aldrig komma i
åtnjutande av och stordriften endast sällan. Hur torftiga äro exempelvis inte de hygieniska
inrättningarna i större flertalet stall. hur bristfälliga foderanordningarna och skötseln av
boskapens och fjäderfänas förvaringsplatser. Att djuren lika väl som människorna behöva
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renlighet, ljus och luft och att de inverka gynnsamt på deras befinnande, det är ett för tjugonde
århundradets bonde ännu tämligen okänt faktum, Det är alltså självklart, att produktionen av
mjölk, smör, ost, ägg, honung och kött kommer att försiggå under mycket ra tionellare,
hälsosammare och fördelaktigare förhållanden.
Genom klok förening av människokrafter och maskinkraft skall jordens bearbetning och
skördande kunna bedrivas med ett hittills icke anat resultat. Anläggandet av skyddshallar,
torkhus m. m. skall möjliggöra skörden oberoende av väderleken, och genom skördens
hastiga inbärgning skola de stora förluster kunna undvikas, som nu före. komma så ofta.
Sålunda gå enligt v. d. Goltz under en enda olämplig skördetid i Mecklenburg 8-9 milj, mark,
i distriktet Königsberg 12 –15 milj. mark förlorade genom skördens felslagning.

5. Framtidens vinodling
Även frukt-, bär- och trädgårdsodlingen kommer att i framtiden nå en hittills oanad utveckling
och mångdubbla ån avkastning. Hur många försyndelser man ännu har på sitt samvete i fråga
om fruktodlingen hemma hos oss, fast Tyskland äger ett särdeles lämpligt klimat för
fruktodling och speciellt för äppleodlingen, det framgår av den omständigheten, att årligen
importeras för mer än 40 milj. mark färsk frukt och för mer än 20 milj. torkad frukt. En blick
på våra fruktträds erbarmliga tillstånd i allra största delen av Tyskland – och det t. o. m. i
länder med namn om sig som fruktodlarländer, exempelvis i Württemberg – kommer en att
inse detta. Här finns ett stort fält för lantbrukarens verksamhet. Likadant är förhållandet med
bärodlingen, som ännu bara ligger i sin linda.
Genom, användandet av artificiell värme och fuktighet i stora, skyddade hallar skall odlandet
av frukt, bär och grönsaker bliva möjligt vid vilken årstid som helst. Våra storstäders
blomsterbodar uppvisa mitt i vintern en blomsterprakt, som tävlar med den de bjuda under
själva sommaren. Ett av de mest storartade framsteg på den artificiella fruktodlingens område
är trädgårdsdirektör Haupts artificiella ”vinberg” (i Brieg i Schlesien), som emellertid fått en
massa efterföljare samt redan länge haft föregångare i andra länder, t. ex. i England.
Dess inrättning och resultat skildrades i Vossische Zeitung 27 september 1890 i så lockande
färger, att här må följa ett utdrag ur denna skildring. Tidningen skrev:
På en i det närmaste kvadratisk yta av 500 kvm. är ett glashus om 4,5 in. höjd uppbyggt, vars murar
vetta rakt åt norr, söder, öster och väster. I riktningen från syd till nord finnas däri uppställda tolv
rader dubbelspaljéer, var och en på 1,8 ni. avstånd frän de närmaste. De tjäna även till att hålla det
platta taket uppe. I ett trädgårdsland av 1,25 ni. djup har herr Haupt vid dessa dubbelspaljéer
planterat 360 vinstockar av sådana arter, som lämna de ädlaste druvsafterna i Rhenprovinsen: vit
och röd riessling, traminer, vit och blå muskatell och burgunder. Detta land är lagt över ett 25 cms
gruslager, som innehåller ett nät av täckdikesrör med vertikalrör för jordventilationen.
Trädgårdssängarna i detta land uppmjukas och göras fruktbara genom kalk, sand, ruttnad gödsel,
benmjöl och kalisalt.
Ventileringen i huset sker genom flera öppningar i väggarna och genom 20 m. långa stora klaffar i
taket, som öppnas och stängas medels en järnhävstång, försedd med skruvspiral och vev och kan
fästas vindsäkert i vilket läge som helst. Till bevattningen tjäna 26 spritduschar, som äro fästa vid
1,25 in. långa, från en högvattenledning nedhängande gummislangar. Ännu ett annat, riktigt
snillrikt bevattningsmedel, som gör bevattningen hastig och grundlig, har herr Haupt infört i sin
”vinhåll” och på sitt ”vinberg”: den konstgjorda regnframkallaren. Högt uppe under taket ligga
fyra långa kopparrör, som äro fint utborrade på avstånd av en halv meter. De genom dessa
öppningar uppåt utsilande fina vattenstrålarna slå emot små runda silar av fönstergas och falla vid
neddroppandet därifrån sönder i små fina fontäner. En ordentlig sprutning med gummislangarna
kräver alltid några timmar. Men med den nya apparaten behöver man bara vrida på en kran för att
ett stilla, uppfriskande regn skall komma nedfallande och jämnt fördela sig på vinstockar, jord och
granitplattgångar.
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Den temperaturstegring, som åstadkommes utan någon som helst artificiell uppvärmning utan blott
genom glashusets naturliga egenskaper, låter driva upp sig till 8-10 grader Réaumur över den yttre
luften. .För att skydda stockarna mot den fördärvligaste och farligaste fienden, vinlusen, ifall den
skulle visa sig, är det tillräckligt att stänga till täckdikesrören och öppna alla vattenledningskranar.
Denna fiende kan som bekant inte motstå denna sättning under vatten av vinstockarna. Glastak och
väggar skydda det konstgjorda vinberget mot storm, köld, frost och överflödigt regn, fina ståltrådsgaller mot hagel, den artificiella regnapparaten mot torka. Vinodlaren på ett sådant ”vinberg” är sin
egen väderhatt och kan le åt alla faror som bero på den lömska nyckfullheten hos den ”likgiltiga”
eller grymma naturen, vilka hota alla vinodlingsmödornas frukt med förintelse.
Vad herr Haupt väntat slog till punkt och pricka in. Vinstockarna trivdes och frodades i det jämna,
varma klimatet. Druvorna nådde fullaste mognad och frambragte redan hösten 1885 en vinmust,
som inte stod någon allmän rhenvinssort efter i riklig socker och ringa syrehalt. Likaså frodades
druvorna utmärkt följande år och det ogynnsamma året 1887. Inom detta område kunna årligen
omkring 20 bl. vin frambringas, när stockarna nått sin fulla höjd av 5 m. och bära rikligt med
druvor ända ut i spetsen, och självkostnadspriset för en flaska ädelt vin kommer ej att utgöra mer än
40 pfennig.
Man kan ej förutse någon enda omständighet, som skulle kunna förhindra en fullständigt fabriksmässig drift av denna nya vinodling, vilken lovar den högsta och jämnast fördelade avkastning.
Glashus sådana som det här över 75 morgens yta byggda kunna helt säkert byggas även över fält av
flera morgen. Även kommer inom den vegetationen att börja några veckor tidigare än i fria luften,
komma druvorna att vara skyddade mot majfrost, regn och köld under blomningen, mot torka under
bärens tillväxt, mot fåglar och druvtjuvar samt väta under mogningen och mot vinlusen under hela
året samt kunna hänga på stocken till fram i november och december. I slutet av sitt föredrag 1888
inför den på besök varande Föreningen för trädgårdsodlingens befrämjande – varur jag hämtat
många tekniska detaljer för skildringen av herr Haupts ”vinberg” lät dess uppfinnare och grundläggare framskymta följande lockande perspektiv: då nu denna sorts vinodling är möjlig i hela
Tyskland, särskilt då på för övrigt ofruktbar, sandig och stenig mark (exempelvis den sämsta
marken i Brandenburg), vilken kan bevattnas och göras odlingsbar, så framgår därav hur stort
intresse för lantbruket som ”vinodlingen under glas” äger. Jag skulle vilja beteckna denna som
”framtidens vinodling”.

Författaren skildrar därpå, hur även det av druvorna framställda vinet vunnit konnässörernas
högsta beröm och tillägger:
Vinberget lämnar också tillräckligt med plats övrig för att samtidigt driva andra lönande bi- och
mellankulturer. Sålunda planterar herr Haupt mellan varannan druvstock en rosbuske, som
blommar som rikligast i april och maj och på östra och västra murarna driver han persikor på
spaljéer, vilkas blomsterprakt i april förlänar det inre av detta vinpalats av glas ett sagolikt tjusande
utseende.

På sista tiden är det särskilt i Belgien som man skänkt stor uppmärksamhet åt denna slags
fruktodling. Men även i Tyskland har denna kulturmetod vunnit allt större omfång,
exempelvis för ananasodling.
Det är intet som hindrar att dylika anläggningar kunna upprättas i ändå mer storstilad måttstock för de mest skilda kulturer, så att vi för många av jordens produkter skola kunna unna
oss lyxen av två eller tre skördar årligen.
Men i våra dagar äro sådana företag först och främst en penningfråga, och deras produkter
komma blott samhällets privilegierade, som kunna betala dem, till godo. Ett socialistiskt
samhälle känner ingen annan fråga än den: finnas tillräckliga arbetskrafter. Är det fallet, så
sättes arbetet i gång till fördel för alla.
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6. Åtgärder mot jordens utsugning
Vi se således hur redan under närvarande förhållanden en fullständig revolution i näringsförhållandena är på väg att bryta sig fram. Men utnyttjandet av dessa uppfinningar går ytterst
långsamt, emedan mäktiga klasser – storgodsägarna och deras sociala och politiska
stödjepelare – äro livligt intresserade av att hindra deras genomförande. Man ber visserligen
om våren i kyrkorna var söndag om god skörd men med samma förbehåll varmed troende
skola bedja till den helige Florian: ”Helige Florian, skydda mitt hus och låt andra brinna!” Är
nämligen skörden god i alla länder, så sjunka priserna kraftigt, och inför detta perspektiv ryser
junkern tillbaka. Han skadas av det som gagnar alla andra, och därför är han en hemlig
motståndare till alla uppfinningar och upptäckter, vilka bringa nytta ej blott åt honom utan
också åt andra. Vårt samhälle står överallt i motsägelse till sig självt.
Bibehållandet och stegrandet av jordens fruktbarhet beror i första rummet på tillräckliga
gödningsämnen. Anskaffandet av sådana är sålunda en av de viktigaste uppgifterna för det
nya samhället. Gödsel är för jorden vad födan är för människan; lika litet är för jorden varje
gödningsämne av samma värde, som varje födoämne är lika närande för människan. Till
jorden måste alldeles samma kemiska beståndsdelar återföras, som den vid skörden förlorat,
och i ökad mängd måste dylika kemiska beståndsdelar, som odlingen av ett bestämt växtslag
särskilt kräver, tillföras jorden. Därför kommer studiet av kemien och dess praktiska
användning att erhålla en hittills okänd utsträckning.
Som bekant innehålla avfall från djur och människor de kemiska beståndsdelar, vilka äro
tjänliga för att framalstra människans livsmedel. Man måste alltså på det mest fullkomliga och
ändamålsenliga sätt söka tillgodogöra sig dem samt fördela dem. Men i detta avseende begås
det i våra dagar grova fel. Isynnerhet är det städerna och industriorterna, som erhålla massor
av näringsmedel, men som blott till allra minsta del återlämna de dyrbara avfallsämnena till
jorden. Följden är, att de egendomar, som ligga avlägset från städerna och industriorterna, och
som föra största delen av sina produkter dit, lida en kännbar brist på gödningsämnen – ty ofta
äro de gödningsämnen, som erhållas från egendomarnas människor och djur, ej tillräckliga,
emedan dessa endast förbruka en del av jordens avkastning – och så tillgripes ett plundringssystem, som utmattar jorden och förminskar skördarna, om ej jorden genom tillförsel av
konstgjorda gödningsämnen ersättes för vad som fattas med naturliga. Alla länder, som
exportera lantmannaprodukter, utan att återfå några gödningsämnen, gå förr eller senare
nödvändigt under på grund av jordens försvagade alstringskraft, så Ungern, Ryssland, de
sydslaviska staterna m. fl.
Liebig utvecklade omkring mitten av förra århundradet läran om ämneskompensation för
jordbruksjord, därav följer bruk av koncentrerade gödselämnen. Schulze-Lupitz uppvisade att
vissa växter, fast de ej erhöllo kvävegödsling, dock ökade markens kvävehalt, ett fenomen,
vartill Hellriegel fann förklaringen och lösningen. Han visade att det var de miljardtals
bacillerna som i symbios med vissa skidfrukter direkt ur luften skaffa kväve åt växterna.
Jordkemien utgör från Liebigs tid ena sidan av det vetenskapliga jordbruket och
jordbakteriologin den andra. Dessutom äger Tyskland i sina kali- och kainitlager, i
tomasmjölet, superfosfatet och fosforsyran en hel rad av outtömliga mineraliska gödselämnen,
vilkas riktiga bruk vid sidan av ett ändamålsenligt bruk av marken kan framalstra enorma
kvantiteter näringsämnen.
En föreställning om dessa olika konstgödningsmedels betydelse kan man få av uppgiften, att i
Tyskland 1906 för omkring 300 milj. mark dylika medel brukades, därav svavelsur ammoniak
för 58,3 milj., chilesalpeter för 120 milj., medan återstoden kommer på tomasmjöl,
superfosfat, kalisalter, guano och övriga ämnen. Av dessa gödningsmedel är kvävegödningen
viktigast. Hur utomordentligt stark verkan den har kan man se av följande uppgift. Enligt
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Wagners undersökningar sjönk havreavkastningen vid brist på fosforsyra med 17 % mot vid
komplett gödsling, vid kalibrist till 19 %, men vid kvävebrist ända till 89 %. I genomsnitt av
alla försök och försöksår erhölls pr år och har en nettovinst av 96 mark vid komplett gödsling,
vid kalibrist 62 mark, vid fosforsyrebrist 48 mark, vid kvävebrist 5 mark. Man har beräknat
att om Tyskland fördubblade sin kvävegödsling, så skulle det inte bara kunna täcka hela sitt
behov av spannmål och potatis utan också få över betydliga kvantiteter för exportsyfte. Och
huvudkällan till detta värdefulla gödslingsmedel, salpeterlagret i Chile och guanolagret,
närmar sig snabbt den dag den utsinar. Samtidigt stiger behovet efter kvävepreparat allt mer i
Tyskland, Frankrike och England och under de senaste tio åren även i Förenta staterna. Den
engelske kemisten William Crookes uppställde redan 1899 denna fråga och betecknade detta
som en vida viktigare angelägenhet än möjligheten av de britiska kollagrens uttömmande.
Som kemins huvuduppgift ansåg han därför lösningen av problemet att fabricera kvävegödsel
direkt ur luftens väldiga kvävereservoar. Man må blott betänka, att den över en
kvadratcentimeter befintliga luftpelaren väger i genomsnitt ett kilo och 4/5, därav äro kväve.
Därav kan man beräkna, att jordatmosfärens kvävehalt utgör i runt tal 4,000 milj. ton.
Årskonsumtionen av salpeter är 300,000 ton. Om alltså det förbrukade kvävet aldrig ersattes,
så skulle det förefintliga lagret räcka till att täcka världens nuvarande salpeterbehov i mer än
14,000 milj. år.
Och nämnda uppgift är nu löst. Redan 1899 framställde A. Frank och N. Caro genom
atmosfäriskt kväves inverkan på kalciumkarbid (kalk och kol) vid hög temperatur
kalciumcyanid, som i obearbetat skick innehåller 14-22 % kväve. Det nya gödslingsämnet har
förts i marknaden under namnet kalkkväve. Men denna metod är ej den enda. Norrmannen C.
Birkeland lyckades år 1903 att direkt genom elektrisk förbränning överföra atmosfäriskt
kväve till salpetersyra. Den andra metoden lämnar en produkt som kan i alla hänseenden mäta
sig med chilesalpeter, ja, på vissa jordslag rentav överträffa den. Sedan några år tillbaka har
den införts på den tyska gödselmarknaden under namnet Norge-salpeter. Och år 1905
lyckades Otto Schönherr uppfinna ett förfaringssätt som är tekniskt ändå fördelaktigare än
Birkelands. Det kräver utom elektriciteten endast de allra billigaste material, nämligen vatten
och kalksten. Däremot kräves vid framställning av kalkkväve även kol, och det erforderliga
kvävet kan ej tas direkt ur luften, utan måste speciellt avskiljas därur. Därmed har lantbruket
erhållit ett nytt gödslingsmedel, som framställes på rent teknisk-industriell väg och finns
tillgängligt i omätliga mängder.
Enligt A. Miller avsöndrar en frisk, vuxen människa i medeltal årligen 485 kilo fasta och 438
kilo flytande exkrementer. Dessa ämnen representera efter det vanliga gödselpriset, om de
kunna förvaras utan värdeförlust (t. ex. i följd av utdunstningar) ett penningvärde av cirka 5
kronor. Den stora svårigheten, att helt och fullt tillgodogöra sig dessa ämnen, ligger
huvudsakligen i att åstadkomma ändamålsenliga och tillräckliga gödselbehållare samt i de
höga transportkostnaderna. En stor del av exkrementerna från städerna utföres i våra floder
och strömmar och nedsmutsa dessa. Vidare bortslösas på ett högst tanklöst sätt avfallet i
köken, inom yrkena och industrin, vilket likaledes kunde användas som gödsel.
Det nya samhället skall finna medel och utvägar att bekämpa detta slöseri. Det skall lättare
lösa denna fråga och det just därigenom, att de stora städerna småningom försvinna, i det att
befolkningen fördelar sig över landet.

7. Upphävande av motsatsen mellan stad och land
Ingen kan anse våra dagars storstäder för en sund produkt. Det rådande industri- och
ekonomisystemet drager ständigt stora massor av befolkningen till de större städerna. Där ha
industrin och handeln sina huvudsäten, där löpa handelsvägarna tillsammans, där bo de stora
förmögenheternas innehavare och dit äro centralmyndigheterna, militärkommenderingarna
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och de högre domstolarna förlagda. Där finnas de högre bildningsanstalterna,
konstakademierna, de stora förlustelseställena, utställningar, muséer, teatrar, konsertsalar o. s.
v. Tusenden dragas dit av sin tjänst, tusenden för nöjenas skull, ytterligare tusenden av hoppet
om bättre förtjänst och ett angenämare liv.
Men denna storstadsbildning gör, bildlikt talat, intryck av en människa, vars buk ständigt
tilltager i omfång, varemot benen bliva allt smalare och slutligen ej mera förmå bära sin
börda. I omedelbar närhet av dessa städer antaga likaledes samtliga byar stadens karaktär, och
här samlar sig proletariatet. De vanligen medellösa kommunerna måste anstränga sig till det
yttersta för att kunna betala sina skatter och kunna dock ej tillfredsställa de på dem ställda
anspråken. Hava de till sist närmat sig den stora staden, så uppslukas de av densamma liksom
en planet, som kommit för nära solen. Men därigenom förbättras icke livsvillkoren å någondera sidan. Tvärtom bliva de allt sämre till följd av det där så vanliga hoppackandet av människor i överfulla bostäder. Dessa i den nuvarande utvecklingen nödvändiga sammanhopningar,
som i viss mening bilda revolutionshärdarna, hava i det nya samhället fyllt sitt ändamål. Deras
småningom skeende upplösning är nödvändig, i det befolkningen nu tvärtom flyttar från de
stora städerna till landet och där bildar nya, de förändrade förhållandena motsvarande
kommuner samt förenar sin industriella verksamhet med lantbruk.
Så snart stadsbefolkningen genom en fullständig förändring av kommunikationer, produktionsinrättningar m. m. har möjlighet att till landet överflytta allt vad den vant sig vid och äger
av kulturbehov samt att där återfinna sina bildningsanstalter, muséer, teatrar, konsertsalar,
bibliotek, föreningslokaler o. s. v., skall utvandringen från städerna begynna. Livet skall
erhålla alla stadens behag utan att medföra dess obehag. Befolkningen skall bo vida sundare
och angenämare. Lantbefolkningen skall deltaga i industrin och den industriidkande befolkningen i åkerbruket och trädgårdsskötseln, en sysselsättning, som nu endast få människor få
njuta av, och det merendels endast genom överansträngning och arbetstidens uttänjning.
Liksom på alla andra områden förbereder den storborgerliga världen även härvidlag denna
utveckling, i det år från år allt flera industriella företag förläggas till landsbygden. De
ogynnsamma levnadsförhållandena i storstaden, stora hyror, höga löner tvinga många därtill.
Å andra sidan bliva de stora egendomarna allt mer industriidkande (sockerfabrikanter,
brännvinsbrännare, bryggare, cement-, lerkärls-, tegel- och pappersfabrikanter o. s. v.). För
övrigt bo redan nu tiotusenden i de stora städernas förstäder. De förbättrade
kommunikationsmedlen möjliggöra detta.
Genom befolkningens decentralisering skall ock den nu bestående motsatsen mellan lant- och
stadsbefolkning försvinna.
Bonden, denna moderna helot, vilken i sin ensamhet på landet varit utesluten från all högre
kulturutveckling, blir nu en fri man, emedan han nu blir i fullaste måtto kulturmänniska. Furst
Bismarcks önskan att en gång få se de stora städerna jämnade med marken blir uppfylld, fast i
en annan mening än han väntade.

Tjugutredje kapitlet. Statens upphävande.
Betrakta vi ovanstående framställning, så finna vi, att med upphävandet av den privata
äganderätten till arbetsmedlen och med deras förvandling till samhällsegendom försvinna
småningom en mängd missförhållanden, som det nutida storborgerliga samhället steg för steg
visar oss och som bliva allt outhärdligare. En klass’ herravälde upphör, samhället använder all
verksamhet efter en självutstakad plan och leder samt kontrollerar sig självt. Liksom i följd av
lönesystemets upphävande människans utsugning genom människan omintetgjorts, så hava
svindel och bedrägerier, livsmedelsförfalskning, börsspekulationer o. s. v. förlorat fotfäste.
Hallarna i mammonstemplen stå tomma, ty statsobligationer, aktier, pant- och skuldbrev,
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hypoteksbevis o. d. hava blivit makulatur. Schillers ord: ”Vårt skuldregister är utstruket, hela
världen försonad” hava blivit full verklighet, och bibelns ord: ”Du skall äta ditt bröd i ditt
anletes svett” gälla numera också för börsens hjältar och kapitalismens drönare. Dock skall
det arbete, de såsom likaberättigade medlemmar av samhället hava att utföra, icke nedtrycka
dem, utan deras kroppsliga välbefinnande skall väsentligen förbättras. Bekymren om
egendomen, som enligt våra arbetsgivares och kapitalisters patetiska försäkringar ofta skola
vara svårare att bära än arbetarens karga och osäkra lott, komma de att för evigt befrias ifrån.
Den med spekulationen förknippade upphetsning, som vållar våra börsjobbare så många
hjärtfel och slaganfall och gör dem nervösa, kommer att bli dem bespard. De och deras
efterkommande komma att få en sorgfri existens, och de komma att stå sig väl därpå.
I och med upphävandet av privategendomen och klassmotsatserna faller också småningom
staten. Genom att det kapitalistiska produktionssättet mer och mer förvandlar det stora
flertalet av befolkningen till proletärer, skapar det den makt, som vid äventyr att eljest själv gå
under skall genomföra denna omvälvning. Genom att mer och mer påskynda förvandlingen av
de samhälliga produktionsmedlen till statsegendom visar det självt vägen, på vilken denna
omvälvning skall fullbordas ...
Staten var den officiella representanten för hela samhället, dess sammanfattning i en synlig
korporation, men den var det blott såtillvida som den var staten för den klass, som för sin tid själv
representerade hela samhället: i forntiden de slavägande fria medborgarnas, i medeltiden
feodaladelns, i vår tid bourgeoisins stat. I det staten slutligen faktiskt blir representant för hela
samhället, gör den sig själv överflödig. Så snart det ej längre finns någon samhällsklass att hålla
nere i förtryck, när med klassherraväldet och kampen för tillvaron, som har sin rot i den hittills
rådande anarkin inom produktionen, även de ur dem härflytande kollisionerna och excesserna blivit
undanröjda, finns det intet vidare att undertrycka, som skulle göra en särskild undertryckningsmakt,
en stat, nödvändig. Den första handling varigenom staten verkligen uppträdde som representant för
hela samhället – produktionsmedlens besittningstagande i samhällets namn, är tillika dess sista
självständiga handling som stat. På det ena området efter det andra blir det överflödigt att någon
statsmakt ingriper i samhälliga förhållanden, och därför upphör den till sist av sig själv. I stället för
regerandet över personer träder förvaltningen av saker samt ledningen av produktionsprocesser.
Staten blir icke ”avskaffad ”, den dör bort. *

Med staten försvinna dess representanter: ministrar, parlament, stående här, poliser och
gendarmer, domstolar, advokater och allmänna åklagare, fångvaktare, skatte- och tullförvaltning, med ett ord: hela den politiska apparaten. Kasärner och övriga militärbyggnader,
domstols- och förvaltningspalats, fängelser m. m. vänta nu på en bättre bestämmelse.
Tiotusentals lagar, påbud och förordningar bliva makulatur, och äga nu endast historiskt
värde. De stora och dock så småaktiga parlamentariska striderna, i vilka tungans män inbilla
sig behärska och styra världen genom sina tal, hava försvunnit och givit plats för förvaltningskollegier och förvaltningsdelegationer, som inom industri och jordbruk hava att befatta sig
med det bästa inrättandet av produktionen och distributionen, med bestämmandet av de
nödvändiga förråden, med införandet och användandet av ändamålsenliga nyheter på konstens
område, i undervisningsväsendet, i kommunikationsväsendet, i produktionsprocessen o. s. v.
Således praktiska, klara och påtagliga saker, till vilka var och en intager en objektiv ståndpunkt, emedan intet mot samhället fientligt, personligt intresse finnes hos honom. Ingen har
något annat intresse än det allmänheten äger, och som består däri att inrätta och utföra allt på
det bästa, ändamålsenligaste och fördelaktigaste sätt.
Dessa hundratusenden f. d. statsrepresentanter övergå till de mest olika sysselsättningar och
hjälpa med sin intelligens och sina krafter till att öka samhällets rikedom och lycka. Man skall
då känna varken politiska eller andra förbrytelser. Tjuvarna hava försvunnit, emedan
*

Fr. Engels: ”Herr Eugen Dührings omvälvning av vetenskapen”.
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privategendomen icke längre finnes till och emedan var och en i det nya samhället lätt och
bekvämt kan genom arbete tillfredsställa sina behov. Ej heller ”kringstrykare och vagabonder” existera mera; de äro produkt av ett på privategendom vilande samhälle, och de
upphöra att finnas till, så snart detta faller. Mord? Varför? Den ena kan icke rikta sig på den
andras bekostnad, och även mord av hat eller hämnd hänger direkt eller indirekt samman med
det sociala tillstånd som är rådande i samhället. Mened, förfalskning, bedrägeri, arvförsnillning, bedräglig konkurs? Privategendomen saknas, alltså hava dessa förbrytelser ingen jordmån. Mordbrand? Vem skulle däri söka glädje eller tillfredsställelse, då samhället betager
honom varje möjlighet till hat. Falskmyntning? ”Ack, pengar äro blott chimärer”, det vore
fåfäng möda. Hädelse? Galenskaper; man överlämnar åt den allsmäktige och allgode guden
att bestraffa den som sårar honom, förutsatt att man ännu tvistar om Guds tillvaro.
Sålunda förvandlas alla grundvalar för den i våra dagar bestående ”ordningen” till myter.
Föräldrar skola berätta härom för barnen, som om det gällde den gamla sagotiden. Och
berättelserna om de förföljelser, som man allt emellan låtit sätta i gång emot de nya idéernas
män, skola för dem ljuda på samma sätt som då vi höra talas om brännandet av kättare och
häxor. Alla namn på de ”stora” män, som utmärkte sig för sina förföljelser mot de nya idéerna
och därför överöstes med bifall av sin inskränkta samtid, hava fallit i glömska och påträffas på
sin höjd av historieforskaren, då han bläddrar i gamla luntor. Tyvärr leva vi ännu ej i de
lyckliga tider, då mänskligheten får andas fritt.

Tjugufjärde kapitlet. Religionens framtid.
Och som det går med staten, så går det med religionen. Den ”avskaffas” ej, man skall ”ej
avsätta Gud”, ej ”rycka religionen ur folkens hjärtan”, eller hur de talesätt än lyda, varmed
man anklagar de ateistiskt sinnade socialdemokraterna. Dylika galenskaper överlämnar
socialdemokratin åt de borgerliga ideologer, som försökte sådana medel under den franska
revolutionen och naturligtvis ledo ett ömkligt skeppsbrott. Utan våldsamma angrepp och utan
undertryckande av olika meningar, av vad slag de än må vara, skola de religiösa
organisationerna småningom försvinna och med dem kyrkorna.
Religionen är den transscendenta återspeglingen av det bestående samhällstillståndet. I samma
mån som den mänskliga utvecklingen går framåt och samhället ombildas, så ombildas även
religionen; den är, såsom Marx säger, folkets strävan efter illusorisk lycka, en strävan som har
sin rot i ett samhällstillstånd, som behöver illusionen, men försvinner, * så snart insikten om
den verkliga lyckan samt möjligheten att förverkliga den trängt fram till massorna. De
härskande klasserna sträva i sitt eget intresse att förhindra denna kunskap, och så söka de
rädda religionen såsom medel för sitt herravälde, något som tydligast tagit sig uttryck i den
bekanta satsen: ”Folket måste ha religion.” Detta ”geschäft” blir i ett på klassherravalde
vilande samhälle ett viktigt ämbete. Det uppstår en kast, som övertager denna syssla och riktar
hela sin skarpsinnighet på att upprätthålla och utvidga byggnaden, emedan därigenom dess
egen makt och dess anseende växa.
början fetischism på den lägsta odlingsgraden, i primitiva samhällsförhållanden, blir religionen i och med högre utveckling polyteism samt vid en ännu mera framskriden kultur
monoteism. Det är ej gudarna, som skapa människorna, utan människorna som göra sig gudar
eller guden. ”Sig själv (människan) till en avbild skapade hon honom (guden) ”, icke tvärt om.
Monoteismen har redan upplöst sig i en allt omfattande, allt genomträngande panteism och
försvinner allt mer och mer. Naturvetenskapen gjorde skapelsehistorien till en myt; astronomien, matematiken och fysiken göra himmelen till en dimbild, stjärnorna på himlafältet, på
vilka änglarna trona, till fixstjärnor och planeter, vilkas natur utesluter varje änglaliv.
*

Karl Marx: Zur Kritik der Hegelschen Rechts-Philosophie. Deutsch-Französische Jahrbücher. Paris 1844.
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Den härskande klassen, som ser sig hotad i sin tillvaro, hakar sig fast vid religionen såsom all
auktoritets stöd, liksom varje härskande klass alltid gjort. Bourgeoisien tror själv på ingenting,
den har genom hela sin utveckling och på grund av den ur hennes sköte framgångna vetenskapen förstört tron på religionen och all auktoritet. Hennes tro är blott en skentro, och kyrkan
mottager hjälpen från den falska väninnan, emedan den själv behöver hjälp. ”Religionen är
nödvändig för folket.”
För det nya samhället existera inga hänsyn. Det oavbrutna mänskliga framåtskridandet och
den oförfalskade vetenskapen äro dess baner.
Om någon ännu har religiösa behov, så må han tillfredsställa dem tillsammans med sina likar.
Samhället bekymrar sig ej därom. Även prästen måste arbeta för att kunna leva, och då han
därvid även erhåller lärdomar, så kommer också för honom den tid, då han inser, att det
högsta är att vara en människa.
Sedlighet och moral bestå utan religion; det är endast enfaldiga eller hycklare som kunna vilja
påstå motsatsen. Sedlighet och moral äro uttryck för de begrepp, vilka reglera människornas
förhållande till varandra och deras handlingar, religionen omfattar människornas förhållande
till översinnliga väsen. Men liksom religionen, så utgå även begreppen om moralen från
människans nuvarande samhällstillstånd. Kannibalen betraktar människoätandet såsom
mycket moraliskt; som moraliskt ansågo grekerna och romarna slaveriet, medeltidens
feodalherrar livegenskapen; såsom högst moraliskt anser den moderna kapitalisten lönarbetsförhållandet, kvinnornas utsugning och barnens demoralisering genom fabriksarbete. Fyra
olika grader av samhällen och fyra moralbegrepp, men i intetdera härskar det högsta moralbegreppet. Det högsta moraliska tillståndet är det, då människorna stå såsom fria och jämlikar,
då grundsatsen: ”Vad du ej vill, att man gör dig, det skall du ej heller göra någon annan” råder
i förhållandet mellan människorna. I medeltiden gällde människans stamträd, i nutiden är
hennes förmögenhet bestämmande, i framtiden gäller människan som människa. Och
framtiden tillhör socialismen.

Tjugufemte kapitlet. Det socialistiska uppfostringsväsendet.
Den avlidne riksdagsmannen d:r Lasker höll i Berlin på 1870-talet ett föredrag, i vilket han
kom till den slutsatsen, att det vore möjligt för alla samhällsmedlemmar att uppnå samma
bildningsgrad. D:r Lasker var emellertid en antisocialist, en envis anhängare av privategendomen och kapitalismen, och bildningsfrågan är i våra dagar i fullaste mening en penningfråga. Under sådana förhållanden är det omöjligt, att alla skulle uppnå samma bildningsgrad.
Några få kunna på grund av jämförelsevis gynnsamma omständigheter, övervinnande av
många svårigheter och genom uppbjudandet av all sin energi, tillägna sig en högre bildning.
Men massan kan det aldrig, så länge den lever i socialt förtryck och beroende.
I det nya samhället äro existensvillkoren lika för alla. Behoven och böjelserna äro olika och
skola, emedan de ligga i människans natur, förbliva olika, men var och en kan utveckla sig
enligt de för alla lika existensvillkoren. Den enformiga likhet, som man pådiktar socialismen,
är liksom så mycket annat en fånighet. Eftersträvade socialismen densamma, så handlade den
oförnuftigt, ty den komme i strid med själva det mänskliga väsendets natur och måste avstå
ifrån att se samhället utveckla sig efter sina principer. Ja, om det lyckades socialismen att
överrumpla samhället och att inpressa det i onaturliga förhållanden, så skulle inom en kort tid
dessa nya förhållanden, vilka skulle kännas som fjättrar, sprängas, och socialismen vore
fördömd för alltid. Samhället utvecklar sig enligt sina inneboende lagar och handlar därefter.
En av det nya samhällets huvuduppgifter måste vara, att ägna största uppmärksamhet åt det
kommande släktet. Varje barn, som födes, är en välkommen tillökning i samhället, som däri
ser möjligheten av en fortsättning på sin tillvaro, av sin egen utveckling; det känner sig alltså
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förpliktigat att enligt sina krafter försvara det nya livsväsendet. Första föremålet för dess
omsorg är följaktligen den födande, modern. Och första villkoren äro en bekväm bostad,
behaglig omgivning, sådana anordningar, som äro ägnade för detta stadium av moderskapet,
samt omsorgsfull vård för henne och barnet. Att bevara modersbröstet åt barnet, så länge som
möjligt- och nödvändigt synes, är självklart. Moleschott, Sonderegger, alla hygieniker och
läkare äro ense därom, att intet kan för barnet ersätta modersmjölken.
De, vilka liksom Eugen Richter förtörnas över, att den unga modern vid sin nedkomst skall
äga en bostad, där hon är omgiven av allt vad i våra dagar endast rikedomen möjliggör för en
och annan -- de må erinras därom, att för närvarande minst fyra femtedelar av alla människor
födas under de mest primitiva tillstånd och förhållanden, vilka äro en skam för vår kultur och
civilisation. Och av den sista femtedelen av våra mödrar åter är blott ett litet fåtal i det läget
att i någon mån få njuta den vård och de bekvämligheter, som i detta tillstånd böra tillkomma
en kvinna. Faktiskt finnes det i städer med förträffliga barnbördsanstalter redan nu icke få
kvinnor, som, så snart de känna stunden nalkas, begiva sig dit och där avbida sin nedkomst
Emellertid äro avgifterna i dessa anstalter vanligen så höga, att endast få kvinnor kunna
begagna dem; andra avhålla sig också därifrån av gammal fördom. Här hava vi sålunda- åter
ett exempel på, huruledes det borgerliga samhället överallt bär i sitt sköte fröet till
framtidssamhällets bildning.
De flesta förnäma fruars moderskap får för övrigt en egendomlig bismak i och genom det
faktum, att de så fort som möjligt överlämna modersplikterna – åt en proletärkvinna, amman.
Som bekant är det exempelvis vendiska Lausitz (Spreewald) varifrån de kvinnor inom den
berlinska bourgeoisin, som ej kunna eller vilja ge sina barn di, hämta sina ammor. Ammaveln,
som består i att lantflickor låta göra sig med barn för att efter barnsängen kunna hyra ut sig
som amma åt någon rik berlinfamilj, drives yrkesmässigt. Flickor som föda tre eller fyra oäkta
barn för att kunna leja ut sig som ammor äro ej alls sällsynta, och allt efter de inkomster de
kunna få på affären anses de av Spreewalds unga män för goda partier. Från den borgerliga
moralens ståndpunkt är detta ett förkastligt handlingssätt. Men med hänsyn till bourgeoisins
familjeintresse visar det sig vara lovligt och önskvärt.
Sedan barnet blivit större deltager det med sina jämnåriga i gemensamma lekar under gemensam uppsikt. Allt göres, som enligt insikt och behov kan göras, för den andliga och fysiska
utvecklingen. Envar som har observerat barn vet, att desamma uppfostras lättast i sällskap
med sina likar, deras böjelse för sällskaplighet och deras härmningsförmåga är mycket stor. I
synnerhet taga de mindre gärna de något äldre till förebild och exempel samt följa hellre dessa
än föräldrarna. Dessa egenskaper kunna med fördel användas vid uppfostran. Efter lekarna
följer det lekande införandet i vetandets förgård och till skilda mänskliga sysselsättningar. Det
följer lämpligt andligt och kroppsligt arbete, förenat med gymnastiska övningar och motion
på spel- och sportplatserna, på skridskobanan, i badbassängen; övningsmarscher, brottningar
o. s. v. följa på varandra för bägge könen och komplettera varandra. Det skall utbildas ett
friskt, härdat, kroppsligt och andligt normalt utvecklat släkte. Införandet i de olika praktiska
verkningskretsarna, såsom trädgårdsodlingen, åkerbruket, fabriksväsendet och produktionsprocessens teknik följer steg för steg. Den andliga utbildningen inom vetenskapens olika
områden försummas ej heller.
I uppfostringssystemet skall samma luttrings- och förbättringsprocess förekomma som i
produktionssystemet. En massa föråldrade och överflödiga metoder och läroämnen, vilka
hämma den andliga och kroppsliga utvecklingen, bortfalla. Kännedomen om naturliga saker,
varom undervisas på ett förståndigt sätt, skall mera sporra lusten att lära än ett uppfostringssystem, där det ena läroämnet står i strid med det andra samt upphäver dess verkan, t. ex. då
det undervisas än i religion byggd på bibelns grund, än i naturvetenskaper och naturhistoria. I
överensstämmelse med det nya samhällets höga odlingsgrad skola lärosalarna, undervisnings-
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materielen och bildningsmedlen inrättas. Bildnings- och undervisningsmedel, kläder, föda,
allt bekostar samhället, ingen lärjunge skall ställas framför den andra. Detta är åter ett kapitel,
varöver våra borgerliga ”vänner av ordningen” storligen förtörnas. Skolan skall göras till
kasärn, föräldrarna skulle berövas varje inflytande på sina barn, ropa dessa motståndare. Fast
därom har alls icke varit tal. Då i det kommande samhället föräldrarna förfoga över betydligt
större ledighet än vad fallet i vår tid är för det stora flertalet, så kunna de ägna sig åt sina barn
i en sådan grad, som det nu icke är möjligt. Man må blott erinra sig hur de flesta arbetare,
post-, järnvägs-, fängelse- och polistjänstemän ha en arbetsdag av tio timmar och mer inom
det borgerliga samhället och hur hårt sysselsatta hantverkare, småbönder, köpmän, militärer,
många läkare o. a. äro. Dessutom hava föräldrarna ordnandet av uppfostringsväsendet i sin
hand, ty de bestämma de regler och anordningar, som skola införas. Vi leva då i ett fullständigt demokratiskt samhälle. De undervisningskommittéer, som tillsättas, bestå av
föräldrarna – män och kvinnor – samt av lärarepersonalen. Tror man, att dessa skola handla
emot sina känslor och intressen? Detta sker däremot i våra dagars samhälle, i vilket staterna
genomföra sina intressen vid barnens uppfostran emot de flesta föräldrars vilja.
Våra motståndare låtsas, som om det hörde till de största behag för föräldrarna att dagen i
ända hava barnen omkring sig, för att uppfostra dem. I verkligheten är det annorlunda. Vilka
svårigheter och ansträngningar ett barns uppfostran förorsakar, det känna de föräldrar bäst,
som äro eller varit i den nämnda belägenheten. Flera barn underlätta visserligen uppfostran,
men de kräva så mycket arbete och besvär, att synnerligast modern, som i detta fall har den
tyngsta bördan, är glad, då skoltiden stundar, så att hon åtminstone någon del av dagen är fri
från dem. För övrigt kunna de allra flesta föräldrar blott mycket otillfredsställande uppfostra
sina barn. Det mycket stora flertalet har icke tid därtill, fäderna hava att sköta sina, platser,
mödrarna sina hushållsgöromål, då de ej själva måste gå till något arbete utomhus. Och hava
de tid att uppfostra sina barn, så fattas i otaliga fall förmågan därtill. Huru många föräldrar äro
i stånd att följa sina barns arbeten i skolan och att därvid hjälpa dem? Högst få. Modern, som i
en del fall närmast skulle kunna det, äger sällan förmåga, emedan hon själv icke har nog
bildning därtill. För övrigt växla lärometoderna och ämnena så ofta, att föräldrarna stå
främmande för dem.
Dessutom äro hemmen för det allra största antalet barn så torftiga, att de där varken finna de
erforderliga bekvämligheterna eller den ordning och det lugn, som deras skolarbeten hemma
kräva, samt ej heller finna lämpligt understöd. Ofta fattas det allra nödvändigaste. Bostaden är
bristfällig och överfull, alla hava blott den minsta plats att röra sig på, möblerna äro tarvliga
och erbjuda barnet, som vill arbeta, icke den minsta bekvämlighet. Icke sällan fattas ljus, luft
och värme; undervisnings- och arbetsmaterialierna, om sådana överhuvud finnas, äro av
sämsta slag; ofta skriker också hungern i den lilles inre och berövar honom förmåga och lust
att göra något. Dessutom tvingas många hundratusentals barn till alla möjliga arbeten i
hemmet och på verkstaden, vilka förbittra deras ungdom och sätta dem ur stånd att tillägna sig
det ringa mått av bildning, som är deras uppgift. Ofta måste barnen också kämpa mot
inskränkta föräldrars motstånd, då de vilja ta sig tid till lek eller läxor. Kort sagt, hindren äro
så oändligt många, att man endast kan förundra sig över, att ungdomen trots allt är så väl
uppfostrad. Ett bevis för människonaturens friskhet samt för dess inneboende trängtan efter
utveckling och fullkomning.
Det borgerliga samhället erkänner självt en del av dessa olägenheter; det underlättar
ungdomens uppfostran genom att införa gratis skolundervisning samt genom att här och där
även lämna all materiel gratis, två saker som, ännu på 1880-talet, den saxiska undervisningsministern gent emot de socialistiska lantdagsmännen betecknade såsom ”socialdemokratiska
fordringar”. I Frankrike, där, efter ett långvarigt försummande, folkundervisningen gjort så
mycket större framsteg, har man, särskilt i Paris, gått än längre och bespisar barnen
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gemensamt på kommunens bekostnad. De fattigaste betala ingenting och bättre situerade
föräldrars barn blott ett ringa belopp till kommunkassan. Således en kommunistisk anordning,
som till föräldrars och barns belåtenhet visat sig bestå provet.
För det nutida skolväsendets otillräcklighet – det kan icke ens uppfylla de måttliga uppgifter,
det påtagit sig – talar vidare, att tusenden och åter tusenden av barn äro på grund av bristfällig föda oförmögna att fullgöra sina skolplikter. Ingen vinter förgår utan att i våra städer
tusentals barn komma till skolan utan att på morgonen hava fått det minsta att äta. Den föda,
hundratusenden andra få, är otillräcklig. För alla dessa barn vore offentlig bespisning och
beklädnad en stor välgärning; de skola i det samhälle, som genom ordentlig föda och klädsel
lär dem vad det är att vara en människa, icke se ett ”tukthus”. Det borgerliga samhället kan
icke förneka detta elände; och därför förena sig medlidsamma själar och stifta frukost- och
soppanstalter, för att på välgörenhetens väg något uppfylla vad som vore samhällets plikt. På
senaste tiden ha också en del kommuner ingripit och beviljat fattiga barn den nödvändigaste
förplägnaden på kommunal bekostnad. Allt, allt detta är otillräckligt och beviljas som
välgärning, fast det borde vara en rättighet.
Med rätta inskränkes i de tyska skolorna hemarbetet så mycket som möjligt, emedan man där
insett, att hemmen äro i stort sett olämpliga för fullgörandet av skolarbete. Förmögna
föräldrars barn hava företräde framför de fattigas barn icke blott genom sina lyckligare yttre
förhållanden utan även därigenom att ofta stå till deras tjänst guvernanter och informatorer,
som hjälpa dem. Däremot befordras lättja och liderlighet hos den rike lärjungen därigenom,
att föräldrarnas rikedom lätt gör, att han inbillar sig, att för honom är läsning överflödig;
moraliskt förkastliga exempel ser han ofta på nära håll och förförelsen tränger sig inpå
honom. Den, som dagligen och stundligen hör och ser huruledes rang, ställning och
förmögenhet betyda allt, får egendomliga begrepp om människan och hennes plikter samt om
såväl statsliga som samhälliga inrättningar.
Strängt taget har det borgerliga samhället ingen orsak att harmas över den kommunistiska
barnuppfostran, somsocialisterna eftersträva, ty det har självt infört den för en del privilegierade kretsar, fast på ett vanställt sätt. Vi erinra om kadettskolor, militärbarnhus, pensioner,
seminarier, prästsko1or m m. I dessa uppfostras många tusen barn, t. o. m. ur de högsta
samhällsklasserna, på det ensidigaste och mest förvanda satt, i strängaste klosterlik avskildhet
samt utbildas för bestämda yrken. Många av de bättre ställda, vilka såsom läkare, präster,
godsägare, fabrikanter, storbönder o. s. v. bo på landet eller i mindre städer, varest det icke
finns högre skolor, skicka sina barn till de större staderna i pension och få på hela året se dem
endast under ferierna.
Det är således en motsägelse, när våra motståndare beskärma sig över en kommunistisk
barnuppfostran och över att barnen bliva främmande för föräldrarna, och själva hava för sina
egna barn infört ett liknande uppfostringssystem, fast på ett förfuskat, falskt och otillräckligt
vis.
Även angående barnuppfostran inom de högre klasserna genom ammor, bonner, guvernanter
och informatorer kunde man skriva ett eget kapitel, som skulle kasta ett egendomligt ljus över
familjelivet. Man skulle där få se, att även här härskar stort hyckleri och allt annat än ett
idealtillstånd vare sig för lärare eller för lärjungar.
I överensstämmelse med det fullständigt förändrade uppfostringssystem, som har till uppgift
ungdomens kroppsliga såväl som andliga utveckling och utbildning, måste lärarekrafternas
antal ökas. Det borde sörjas för det yngre släktets uppfostran på samma vis som i
militärskolorna för soldaternas utbildning, där en underofficer kommer på åtta å tio gemena.
Får i framtiden varje lärare under sig ett liknande lärjungeantal, så har man nått vad som
måste nås.
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Även kommer undervisning i tekniska färdigheter uti komplett utrustade verkstäder samt i
trädgårds- och jordarbeten att utgöra en väsentlig del av ungdomens uppfostran. Man skall
veta att genomföra allt detta med omväxling och utan överansträngning för att erhålla så
fullkomligt utbildade människor som möjligt.
Uppfostran måste vidare vara lika och gemensam för bägge könen. Deras åtskiljande är
rättfärdigat endast i de fall, då skiljaktigheten könen emellan gör det till en tvingande
nödvändighet. I detta slags uppfostran stå Förenta staterna långt före oss. Där är bägge könens
uppfostran från primärskolan till universiteten gemensam. Icke blott undervisningen utan även
all undervisningsmateriel är gratis, däri medräknade materiel för handarbete och skolkök,
kemi och fysik och de saker som lärjungen behöver vid experiment- och arbetsborden. I de
flesta skolor finnas gymnastiksalar, badinrättningar, simbassänger, lekplatser. I de högre
skolorna utbildas även kvinnokönet i gymnastik, simning, rodd, gångsport o. s. v.
Det socialistiska uppfostringssystemet skall åstadkomma något ännu högre. Tillbörligt
reglerat och ordnat samt ställt under noggrann kontroll, skall det fortfara ända till den ålder,
då samhället förklarar ungdomen myndig. Numera äro bägge könen i fullaste måtto lämpliga,
att i varje avseende tillgodose alla rättigheter och plikter. Nu har samhället visshet att hava
uppfostrat endast dugliga i alla avseenden utvecklade medlemmar, människor, för vilka intet
mänskligt är främmande, utan vilka äro lika förtrogna med sin egen natur och sitt eget väsen,
som med det samhälles väsen och tillstånd, vari de såsom likaberättigade inträda.
Så skola de lyten, vilkas antal dagligen tillväxer hos vår tids ungdom och som äro den
naturliga följden av det i förruttnelse och upplösning stadda samhällstillståndet, försvinna.
Råhet, brist på disciplin, osedlighet och rå njutningslystnad, isynnerhet såsom de visa sig hos
våra högre skolors ungdom, vid våra gymnasier, polytekniska skolor, universitet o. s. v., alla
dessa oseder framkallas och underblåsas av söndringarna och oron inom det husliga livet och
av det sociala livets förgiftande inflytelser. Likaledes skola dessa missförhållanden, som följa
av fabriksväsendet, bostadsmissförhållandena, ungdomens frihet och självständighet i en
ålder, då människan mest behöver ledning och uppfostran till självtuktan och självuppfostran,
av det framtida samhället undvikas utan att behöva tillgripa tvångsmedel. De samhälliga
institutionerna och den därur framgående och samhället behärskande atmosfären göra dem
omöjliga. Liksom i naturen sjukdomar och förstöring av organismer blott kunna inträda, då en
upplösningsprocess äger rum, så förhåller det sig även i samhället.
Ingen vill bestrida, att våra dagars bildnings- och uppfostringsväsen lider av stora och farliga
missförhållanden, och detta gäller ännu mera de högre skolorna och bildningsanstalterna än de
lägre. En folkskola på landet är ett mönster av moralisk friskhet mot ett gymnasium, en
kvinnlig slöjdskola för fattiga barn ett mönster av sedlighet i förhållande till ett stort antal
förnäma pensioner. Orsaken är lätt att räkna ut. I samhällets övre klasser är varje strävande till
ett högre mål förkvävt, de hava icke mera några ideal. I följd av brist på ideal och högre
målmedveten verksamhet gripa njutningslystnaden och böjelsen för utsvävningar med deras
fysiska och moraliska lyten omkring sig. Hur skulle den ungdom, som uppväxer i denna
atmosfär, kunna vara annorlunda? Materiell livsnjutning utan mått och gräns är vad den ser
och har lärt känna. Varför sträva och arbeta, när föräldrarnas rikedom synes göra detta
”knogande” överflödigt? Höjden av bildning består för det stora flertalet av bourgeoisins
söner i avläggandet av examen i den frivilliga militära ettårskursen. Är detta uppnått, tro de
sig hava bestigit Pelion och Ossa samt känna sig som halvgudar. Hava de en reservofficersfullmakt på fickan, så känner deras stolthet och högmod knappast några gränser. Det
inflytande, som detta till karaktär och vetande undermåliga, men i äregirighet starka släkte
utövar, stämplar den närvarande perioden såsom reservofficerstidevarvet. Dess egendomlighet
är att hava mycket självförtroende, men ingen karaktär och blott ringa bildning. Man är servil
uppåt, högmodig och brutal nedåt.
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De rikare klassernas döttrar uppfostras till stor del till modedockor och salongsdamer, vilka
jaga från njutning till njutning och slutligen, övermätta av allt, lida av alla möjliga inbillade
eller verkliga sjukdomar. Då de bliva äldre, bliva de skrymtaktiga ”läsare”, spiritister och
bönsystrar, som himla sig över världens fördärv och predika askes. För de lägre lagren söker
man sänka bildningsgraden. Proletären kunde bliva för klok, kunde ledsna på sitt träldomsok
och uppresa sig mot sina gudar här på jorden. Ju dummare massan är, ju lättare låter den sig
behärska och leda. ”Den dummaste arbetaren tycka vi bäst om”, ha storgodsägare från
Brandenburg upprepade gånger förklarat på sina offentliga möten. I denna sats ligger ett helt
program.
Sålunda står det nuvarande samhället lika rådlöst samt utan mål i bildnings- och uppfostringsfrågan som i alla andra sociala frågor. Vad gör samhället då? Det ropar på stryk och predikar
religion, d. v. s. undergivenhet och förnöjsamhet för dem, som äro blott alltför undergivna och
nöjda; det lär återhållsamhet där, varest man måste avstå till och med från det nödvändigaste,
emedan man icke äger det. Och de som i sin råhet brutalt resa sig upp, skickar man på
korrektionsinrättningar, som stå under pietistiskt inflytande. Därmed är vårt samhälles
pedagogiska vishet slut. Hur förfelade uppfostringsmetoderna för avsigkomna proletärbarn
äro, framgår av de talrika fall av misshandel, som begås av ledande inom s. k.
uppfostringsanstalter och som lett till åtal mot dem. Därvid har det avslöjats, hur religiös
skenhelighet av mest fanatiskt slag kan finna en sadistisk glädje i alla slags hårresande
misshandel. Och hur mycket skräckinjagande är det väl inte som förblir okänt för
offentligheten.

Tjugusjätte kapitlet. Konst och litteratur i det socialistiska samhället
Då det nya samhället har uppfostrat sin ungdom till myndighetsåldern, så överlämnas åt varje
individ själv hans egen utbildning. Var och en ägnar sig åt det, vartill hans böjelser och anlag
kalla honom. Den ena ägnar sig åt en eller annan gren av de allt mer och mer sig utvecklande
naturvetenskaperna: antropologi, zoologi, botanik, mineralogi, geologi, fysik, kemi, förhistorisk vetenskap o. s. v., den andra åt historia, språkforskning, konststudier o. s. v. Den ena
blir av passion musiker, den andra målare, bildhuggare, skådespelare. Det skall då varken
finnas konstnärsskrån eller lärdoms- och hantverksskrån. Tusentals glänsande talanger, som
hittills undertryckts, skola komma till utveckling och visa huru långt de kunna nå i vetande
och kunskaper, då tillfälle därtill erbjuder sig. Det finns inga musiker, skådespelare,
konstnärer och lärde till profession, utan av inspiration, talang och geni. Och vad dessa
komma att skapa torde lika mycket överträffa de nuvarande prestationerna som det framtida
samhällets industriella, tekniska och agrikulturella resultat skola överträffa det nuvarande
samhällets. Det kommer att inträda en sådan blomstringstid för konst och vetenskap, som
världen aldrig förr skådat. Och dess skapelser komma att bli sin tid värdiga.
Vilken pånyttfödelse konsten skall erfara, när en gång människovärdiga förhållanden införts,
det anade ingen mindre än Richard Wagner, som redan år 1850 uttalade sig därom i sin skrift
”Konst och revolution”. Detta arbete är särskilt märkligt därför, att det utkom omedelbart efter
en nyss kuvad revolution, vari Wagner hade deltagit. Wagner förutsäger, vad framtiden skall
medföra; han vänder sig direkt till arbetareklassen, som måste bistå konstnärerna att grundlägga den sanna konsten. Bland annat säger han: ”Är för framtidens fria människor förvärvandet av livsuppehället ej mera livets ändamål, utan är genom en ny verksam tro eller ett
bättre vetande förvärvandet av livsuppehället utan allt tvivel satt i beroende av en motsvarande naturlig verksamhet, kort sagt: är industrin ej mera vår härskarinna, utan vår
tjänarinna, så skola vi sätta livets ändamål i glädjen över livet samt genom uppfostran söka
för våra barn möjliggöra ett verkligt njutande av denna glädje. Uppfostran, utgående från
övningen av kraften, från vården av den kroppsliga skönheten, skall redan av ostörd kärlek
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till barnet och av glädje över dess spirande skönhet bliva rent konstnärlig, och varje
människa skall i något avseende bliva konstnär. Skiljaktigheten i de naturliga böjelserna skall
utbilda de mångfaldigaste riktningar till en aldrig anad rikedom.” Detta är helt och hållet
socialistiskt tänkt samt överensstämmer fullkomligt med vår framställning.
Samhällslivet skall i framtiden bliva allt mer och mer offentligt. Varthän det strävar, se vi
tydligast på kvinnans helt och hållet förändrade ställning mot i gångna tider. Det husliga livet
skall inskränkas till det nödvändigaste; däremot skall det vidsträcktaste fält öppna sig för
behovet av sällskaplighet. Stora samlingssalar för föredrag, disputationer och överläggningar
om allehanda samhällsangelägenheter, över vilka i framtiden allmänheten ensamt beslutar;
mat-, lek- och läsesalar, bibliotek, konsert- och teaterlokaler, museer, lek- och sportplatser,
parker och promenader, offentliga bad, bildnings- och undervisningsanstalter av alla slag,
laboratorier m. m., allt inrättat på bästa möjliga sätt, skall erbjuda konst och vetenskap det
rikligaste tillfälle att åstadkomma det bästa. Likaså skola sjukhus och hem för ålderdomssvaga
motsvara de högsta fordringar.
Huru obetydligt skall däremot ej vårt så berömda tidevarv då taga sig ut. Detta svansande
efter gunst och solsken uppifrån, detta krypande, hundaktiga sinnelag, denna ömsesidiga,
avundsjuka strid med de hätskaste, lägsta medel för att nå en plats. Och därtill undertryckandet av den sanna övertygelsen, döljandet av goda egenskaper, som skulle kunna misshaga,
karaktärens kastrering, hycklande med känslor och tänkesätt, alla dessa egenskaper, som man
korteligen kan beteckna såsom feghet och karaktärslöshet, framträda dagligen allt mera
motbjudande. Vad som höjer och adlar människan, såsom självkänsla, oberoende och
obesticklighet beträffande sinnelag och övertygelse, betraktas under nu rådande förhållanden
mestadels som fel och brott. Ofta ruinera dessa egenskaper sin ägare, om han ej kan
undertrycka dem. Många känna icke sin förnedring, emedan de äro vana vid den. Hunden
finner det naturligt, att han har en husbonde, som vid dåligt lynne låter honom smaka piskan.
I och med de här nämnda förändringarna i det sociala livet kommer även hela den litterära
produktionen att genomgå en grundlig förändring. Den teologiska litteraturen, som för
närvarande i de årliga bokkatalogerna uppvisar det största nummerantalet, kommer liksom
den juridiska att försvinna. För den ena finnes intet intresse längre, den andra behöves icke;
samma är förhållandet med de alster, som röra dagsstriderna om statsinstitutioner, emedan
dessa institutioner upphört att vara till. Däremot komma hithörande studier att bliva endast
kulturhistoriska. Mängden av ytliga litterära produkter, tecken på en förskämd smak och ofta
endast tillkomna av författarefåfänga, kommer alldeles bort. Man kan redan om våra dagars
förhållanden utan överdrift säga, att fyra femtedelar av alla litterära alster kunde försvinna
från marknaden, utan att ett enda kulturintresse skulle lida därpå. Så stor är mängden av
ytliga eller skadliga produkter samt av fullständigt skräp på den litterära produktionens
område.
Skönlitteraturen och tidningsväsendet skola dela samma öde. Något själlösare och ytligare än
största delen av vår tidningslitteratur finns icke. Skulle vår tids kultur och vår vetenskapliga
ståndpunkt mätas efter innehållet i våra tidningar, så bleve omdömet föga smickrande.
Personers verksamhet och sakers tillstånd bedömas från en ståndpunkt, som hörde gångna
århundraden till, men som genom vår bildning längesedan bevisats vara ohållbar. En ansenlig
del av våra publicister äro män, vilka, såsom Bismarck en gång uttryckte sig, ”förfelat sin
kallelse”, men vilkas bildningsgrad och löneanspråk motsvara bourgeoisins intresse för
”geschäftet”. Därjämte hava dessa tidningar, liksom flertalet av våra skönlitterära blad, till
uppgift att i sin annonsavdelning gynna de smutsigaste reklamer. Börs-avdelningen gynnar
samma intresse på ett annat område. Ägarnas materiella intresse bestämmer innehållet.
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Skönlitteraturen är i allmänhet ej mycket bättre än tidningslitteraturen; här beröres i synnerhet
könsområdet med dess utväxter, än framställt i den falskaste dager, än ockrande på de skamligaste fördomar och vidskepelser. Ändamålet är att låta den borgerliga världen, trots alla dess
brister, vilka man så gärna tillgiver, framstå såsom den bästa av världar.
På detta vidsträckta och viktiga område måste det framtida samhället komma att göra en
grundlig rensning. Vetenskapen, sanningen, skönheten, meningsskiljaktigheten om det bästa
skola allenast behärska detsamma. Var och en, som kan åstadkomma något utmärkt, erbjudes
tillfälle att deltaga. Han beror icke längre av bokhandlarens gunst, av penningen, av fördomen, utan av omdömet från opartiska fackmän, vilka han själv varit med om att välja och
mot vilkas mindre fördelaktiga utslag han när som helst kan vädja till allmänheten, något som
nu om dagen knappast är möjligt för honom vare sig i en tidning eller hos en förläggare, som
blott tar sina privatintressen till råds. Den naiva uppfattningen, att i ett socialistiskt samhälle
alla meningsstrider skulle bliva undertryckta, kunna blott de förfäkta, som betrakta den
borgerliga världen såsom det mest fullkomliga samhälle och sona av fiendskap till socialismen söka förtala och nedsätta den. Ett på fullkomlig demokratisk jämlikhet vilande samhälle
varken känner eller tål något förtryck. Endast den fullständigaste tankefrihet kan möjliggöra
det oavbrutna framåtskridande, som är samhällets livsprincip. Det är en grov villfarelse att
framställa det borgerliga samhället som om det förfäktade verklig tankefrihet. De partier, som
representera de härskandes klassintressen, offentliggöra i pressen endast det, som ej skadar
detta klassintresse, och ve den, som bryter däremot. Hans sociala ruin är avgjord, såsom var
och en vet, som känner förhållandena. Och huru bokhandlarna förfara med litterära arbeten,
som icke falla dem i smaken, därom veta författarna både ett och annat att berätta. Och till
sist: även vår tryck- och strafflagstiftning visar tydligt nog, vilken anda som besjälar de
regerande och ledande klasserna. Verklig tankefrihet synes dem vara det farligaste av allt ont.

Tjugusjunde kapitlet. Personlighetens fria utveckling
1. Existensens trygghet
Människan skall kunna fullkomligt utbilda sig, det bör vara ändamålet för det mänskliga
samhället; således får hon icke heller vara bunden vid den torva, på vilken slumpen låtit henne
födas. Människorna och världen bör man icke lära känna blott ur böcker och tidningar, därtill
behövas också personliga iakttagelser och praktiska studier. Det framtida samhället måste
således göra det möjligt för alla, vad som redan i våra dagar är möjligt för många, om också i
de flesta fall nöden utgör den tvingande sporren. Behovet av omväxling i alla levnadsförhållanden är djupt inpräglat i människonaturen. Detta ligger i den drift till fullkomning,
som är inneboende hos varje levande väsen. En växt, som står i ett mörkt rum, sträcker på sig,
som hade den medvetande, efter det ljus, som faller in genom någon springa. Så ock människan. En drift, som är människan medfödd, måste tillfredsställas på ett förnuftigt vis. Och det
nya samhället motsätter sig ingalunda denna omväxlingsdrift; tvärtom möjliggör det för alla
att tillfredsställa densamma. Dess till sin spets utvecklade kommunikationer underlätta detta;
de internationella förbindelserna rent av inbjuda till resor. I framtiden skola ofantligt många
flera människor. i och för de mest skilda syften genomresa världen än hittills varit fallet.
Samhället skall behöva vida större förråd av livsförnödenheter av alla slag för att tillfredsställa alla anspråk. Därför reglerar samhället sin arbetstid efter behov; det gör den än längre,
än kortare, allteftersom dess anspråk och årstiderna göra det önskvärt. Det kan den ena
årstiden huvudsakligen slå sig på lantbruk, den andra mera på industriell produktion samt
konstindustri; det bestämmer arbetskrafterna allt efter som behovet kräver; det kan genom
kombinering av talrika arbetskrafter och med de mest fullkomliga tekniska inrättningar lätt
iverksätta företag, som i våra dagar synas omöjliga.
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Liksom samhället övertager omsorgen för ungdomen, så ock för sina gamla, sjuka och
invalider. Den, som av en eller annan orsak blivit arbetsoduglig, erhåller samhällets bistånd.
Men härvidlag är det icke fråga om välgörenhet utan om plikt, icke om nådesmulor, utan om
en den hänsynsfullaste vård och hjälp, som måste komma den till del, vilken i sin ålders kraft
och arbetsförmåga uppfyllt sina plikter mot samhället. Hans levnadsafton skall förskönas med
allt, som samhället kan skänka honom. Var och en har den förhoppningen att en gång få njuta,
vad hans ålderdom kan bjuda. De gamla störas icke nu av någon tanke på, att andra vänta på
deras död för att få ärva. Och de behöva ej frukta, att de, då de blivit gamla och hjälplösa,
skola kastas avsides som en utpressad citron. De äro varken hänvisade till sina barns medlidande och understöd eller till kommunens allmosor. I vilken ställning de föräldrar befinna
sig, som på sin ålderdom äro hänvisade till detta sina barns understöd, är alltför väl känt. Och
huru demoraliserande verkar ej i allmänhet förhoppningen att få ärva både på barnen och, i
ännu högre grad, på släktingarna. Vilka låga känslor väckas icke till liv och huru många
förbrytelser framkallas icke därigenom! Mord, undansnillningar, arvknep, mened,
utpressningar.
Samhällets moraliska och fysiska tillstånd, dess arbets-, bostads-, närings- och klädedräktsförhållanden samt dess umgängesliv, allt skall bidraga till att så mycket som möjligt
förekomma olycksfall och sjukdom. Den naturliga döden, livskrafternas avsomnande, skall
mer och mer bliva regel. Övertygelsen om, att himmelen är på jorden och att allt är slut med
döden, skall förmå människorna att leva naturligt. Den, som njuter längst, njuter mest. Ett
långt liv förstår högvördiga prästerskapet, som förbereder sinnena ”för andra sidan graven”,
att skatta högst. Deras bekymmerslösa liv möjliggör för dem att uppnå den högsta
genomsnittsåldern.

2. Näringsmedlens omgestaltning
Till livet hör i första rummet att äta och dricka. Vänner av ett s. k. ”naturligt levnadssätt”
fråga ofta, varför socialdemokratin förhåller sig likgiltig mot vegetarianismen. Nåväl, var och
en må äta vad han vill! Vegetarianismen, d. v. s. läran om att hämta sin föda ur växtriket, fick
fotfäste först i sådana kretsar, vilka befinna sig i den angenäma ställningen att kunna välja
mellan vegetabilisk och animalisk föda. Men för det stora flertalet människor existerar icke
detta val, de måste leva efter sina tillgångar, vilkas torftighet uteslutande hänvisar dem till
vegetabilisk föda och ofta till den minst närande. För arbetarebefolkningen i Schlesien, Saxen,
Thüringen o. s. v. är potatisen huvudfödan; t. o. m. brödet kommer först i andra rummet. Kött,
och sådant blott av sämsta slag, synes sällan på bordet. Likaledes har den största delen av
lantbefolkningen, ehuru den idkar boskapsskötsel, sällan kött; den måste sälja kreaturen för att
med pengarna kunna bestrida andra behov.
För alla dessa, som äro tvungna att leva som vegetarianer, vore en och annan gång en bastant
biffstek eller ett gott fårlår en avgjord förbättring i deras föda. Vänder vegetarianismen sig
mot överskattandet av köttets näringsvärde, så har den rätt; men den har orätt, om den
huvudsakligen av sentimentala grunder bekämpar köttätandet såsom fördärvligt och
ödesdigert. T. ex. därför, att den naturliga känslan skulle förbjuda en att döda djur och att äta
av ett ”lik”. Nåväl, begäret att leva angenämt och ostört tvingar oss att förklara krig mot ett
stort antal levande väsen i form av ohyra av alla slag och att tillintetgöra dem; och för att ej
själva bliva uppätna, måste vi döda och utrota vilda djur. Att obehindrat låta ”människans
goda vänner”, husdjuren, förbliva vid liv, skulle man inom några årtionden så föröka dessa
”goda vänner”, att de ”slukade” oss, i det de berövade oss all föda. Likaledes håller det
påståendet, att den vegetabiliska födan gör sinnelaget mildare, icke streck. Hos den
saktmodiga, växtätande indiern vaknade även ”vilddjuret”, då engelsmännens hårdhet drev
honom till uppror.
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Ett näringsmedels näringsvärde kan inte mätas blott på dess äggvitehalt. Man måste också
beräkna hur stor del av den däri ingående äggvitan ej blir smält. Ut denna synpunkt förhåller
sig exempelvis kött och ris resp. potatis till varandra 2,5, 20 resp. 22, d. v. s. av 100 gr. i
köttföda intagen äggvita avsöndras 2,5 gr. i exkrementerna, men av samma mängd intagen i
ris och potatis 20 resp. 22 gr. Den berömde ryske fysiologen Pavloff och hans skola ha
uppvisat att vid brödets smältning betydligt mer ferment avsöndras än vid köttsmältning.
Pavloff har vidare visat, att de ur magkörtlarna avsöndrade magsmältningssafterna i
kvantitativt hänseende bestå av två storheter: magsaften avsöndras dels på grund av retning av
magslemhinnan genom föda, dels i egenskap av ”aptitsaft” på grund av retning på
sinnesorganen genom födan. Mängden aptitsaft beror dels på det tillfälliga psykiska
tillståndet, exempelvis hunger, sorg, förargelse, glädje o. s. v. och dels på födoämnenas art.
Men aptitsaftens betydelse för matsmältningen är olika stor hos olika födoämnen. Många
födoämnen, exempelvis bröd, kokt hönsäggvita eller ren stärkelse kunna, som omedelbart
uppvisats genom experiment, inte alls smältas, om magsmältningen ej börjas av aptitsaft.
Blott om de ätas med aptit (eller samtidigt med andra födoämnen) kunna de smältas. Däremot
kan kött, som Pavloff visat, delvis smältas utan aptitsaft, om också matsmältningen försiggår
ojämförligt hastigare (fem gånger) vid avsöndring av aptitsaft. D:r Lipschütz säger:
Vi måste därför ta mod i beräkningen de omständigheter, som äro förknippade vid människans
själsliv. Här går bryggan mellan näringsfysiologin och de sociala förhållandena. Den moderna
stadsbon, särskilt då arbetareklassens breda lager, lever under sociala förhållanden, som måste
döda all aptit hos honom. Arbetet i den kvava fabriken, det beständiga bekymret för det dagliga
brödet, bristen på själsro och sinnesglädje, den total a utmattningen av kroppen, allt detta är
faktorer som undergräva aptiten. I detta själsliga tillstånd förmå vi ej åstadkomma den aptitsaft,
som kräves för att få i gång och genomföra smältningen av vegetabilisk mat. Däremot ha vi i köttet
ett födoämne som så att säga sörjer för sin egen smältning. Det smältes mestadels utan aptit, men
det är dessutom även såsom retnings- och njutningsmedel en mäktig aptitväckare. Sålunda
påskyndar köttet också smältningen av de samtidigt intagna vegetabilierna och tillförsäkrar oss
därför ett bättre utnyttjande av de därigenom intagna ämnena. Däri förmena vi den animaliska
födans stora betydelse för den moderna människan ligga.

Sonderegger träffar huvudet på spiken, då han säger:
Det finns ingen rangordning för näringsmedlens nödvändighet, men en oföränderlig lag för
sammansättningen av deras näringsämnen.

Det är riktigt, att ingen kan uteslutande leva av köttföda, men däremot av växtföda, förutsatt
att man kan få välja det lämpligaste. Å andra sidan skall ingen kunna nöja sig med en bestämd
växtföda, även om den vore den mest närande. Sålunda äro bönor, ärter, linser, med ett ord
skidfrukter, de mest närande av alla födoämnen. Men att vara tvungen att uteslutande leva på
dem – något som lär vara möjligt – vore en tortyr. Karl Marx anför i första bandet av
”Kapitalet”, att de chileniska gruvägarna tvinga sina arbetare att år ut och år in äta ett enda
slags bönor, emedan dessa giva dem stor styrka och bättre än nå-någon annan föda sätta dem i
stånd att bära bördor. Arbetarna tillbakavisa bönorna trots deras närande egenskap, men man
tvingar dem att hålla till godo därmed. Huru som helst, människornas lycka och
välbefinnande beror icke på ett visst slags föda, såsom fanatikerna bland vegetarianerna påstå.
Klimat, vana och personlig smak äro avgörande.
Visserligen träder, i samma mån som kulturen höjer sig, den vegetabiliska födan i stället för
den nästan uteslutande animaliska födan, vilken förekommer bland jakt- och herdefolk.
Växtkulturens mångsidighet är ett tecken på högre kultur. På ett visst jordstycke kan för
övrigt betydligt mera vegetabiliska näringsämnen frambringas, än man genom att idka
boskapsskötsel kan på samma yta frambringa kött. Genom detta förhållande erhåller den
vegetabiliska födan en allt större övervikt. Men kreatursskötsel idkas ej endast för köttets
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skull, utan även för ullen, håret, borsten, hudarna, mjölken, äggen m. m. En mängd industrier
och mänskliga behov äro beroende därav. En mängd avfall inom industrin och lanthushållningen kan knappast användas nyttigare än i och för kreatursskötseln. I framtiden skall även
havet i vida högre grad än hittills tvingas att öppna sin rikedom på animaliska näringsämnen
för mänskligheten. Då skall det näppeligen kunna förekomma att, såsom nu vid rikligare fiske
händer, stora laster av fisk användas som gödsel, emedan transportförhållandena eller
konserveringssätten icke möjliggöra deras bevarande eller de höga transportkostnaderna
förhindra deras avsättning. Och det är ytterst troligt att, i och med upphävandet av motsatsen
mellan land och stad, då stadsbefolkningen vandrar ut på landet, då arbetet i de stängda
fabrikslokalerna växlar med lantbruk, köttfödan åter kommer att träda tillbaka för växtfödan.
Helt säkert kan man genom lämplig och klok tillagning med tillhjälp av kryddor ersätta
växtfödans brist på retmedel. Men det rent vegetariska levnadssättet är för det framtida
samhället varken sannolikt eller nödvändigt.

3. Kommunistisk matlagning
Beträffande födan är det emellertid icke mindre fråga om kvaliteten än kvantiteten; mycket
hjälper icke, om det icke tillika är gott. Men kvaliteten förbättras betydligt genom sättet för
tillredningen. Födoämnenas tillredande måste ske efter lika vetenskapliga grunder som varje
annan mänsklig verksamhet, om det skall på bästa sätt kunna tillgodogöra sig alla fördelar.
Men härför kräves kunskap och lämpliga anordningar. Att kvinnorna, som i våra dagar
huvudsakligen fått födans tillredande på sin del, ofta icke äga denna kunskap och ej kunna äga
den, behöver ej bevisas. De stora kökens teknik har redan nu nått en fullkomlighet, som de
bäst inrättade familjekök ej känna till. Isynnerhet är det de med elektricitet för ”eldning” och
belysning inrättade köken som närma sig idealet. Ingen rök, ingen hetta, ingen dålig lukt
mera; köken likna mer en salong än ett arbetsrum, där det finns alla möjliga tekniska och
mekaniska inrättningar, som lätt utföra de mest oangenäma och tidsödande arbeten.
Där finnas elektriska potatis- och fruktskalare, kärnborttagare, korvstoppare, isterpressar,
kötthackare, köttrostare, stekapparater, kaffe- och kryddkvarnar, brödskärare, ishackare,
korkskruvar, korkinsättare och hundratals andra apparater och maskiner, som möjliggöra för
ett relativt litet antal personer att med måttlig ansträngning tillreda mat åt hundratals
matgäster. Detsamma gäller om spolnings- och rensningsapparaterna.
Privatköket är för miljoner kvinnor en av de mest ansträngande, tidsödande och slösaktiga
inrättningar, vid vilken deras hälsa och goda lynne försvinna; det är föremål för deras dagliga
omsorg, isynnerhet då, såsom fallet är hos de allra flesta familjer, medlen äro de allra minsta.
Det enskilda kökets försvinnande skall bliva en befrielse för otaliga kvinnor. Det enskilda
köket är en lika gammalmodig och övervunnen inrättning som småmästarens verkstad; båda
beteckna den största ekonomiska slösaktighet samt tillika ett slösande med tid, kraft, värmeoch belysningsmaterial, näringsämnen o. s. v.
Födans näringsvärde förhöjes genom lättheten att kunna assimilera den; detta är avgörande.
Ett naturligt näringssätt för alla kan alltså först det nya samhället bjuda. Kato säger om det
gamla Rom, att där ända till det sjätte århundradet efter stadens grundläggande (alltså 200 år
före Kristi födelse) visserligen funnos kännare av läkekonsten, men att dessa saknade
sysselsättning. Romarna levde så nyktert och enkelt, att sjukdomar sällan förekommo, och att
döden vanligen inträdde på grund av ålderdomssvaghet. Först då frosseri och lättja, kort sagt:
vagabondliv å ena sidan, nöd och överarbete å den andra började gripa omkring sig, blev det
helt annorlunda. Frosseriet och vaga bondlivet skola i framtiden vara omöjliga, liksom nöd,
elände och umbäranden.
Redan Heinrich Heine sjöng ju:
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Es wächst hienieden Brot genug
Für alle Menschenkinder,
Auch Rosen und Myrthen, Schönheit und Lust,
Und Zuckererbsen nicht minder.
Ja, Zuckererbsen för jedermann,
Sobald die Schoten platzen!
Den Himmel überlassen wir
Den Engeln und den Spatzen.
(Det växer tillräckligt bröd på jorden åt alla människobarn. Likaså rosor och myrtnar, skönhet och lust,
och sockerärtor ej mindre. Ja, sockerärtor för var och en, så snart som skidorna brista. Himmeln
överlämna vi åt änglarna och sparvarna.)

”Den, som äter litet, lever väl” (d. v. s. länge), sade italienaren Cornaro i det sextonde
århundradet. Slutligen skall även kemien i det framtida samhället ingripa på ett hittills okänt
sätt i beredningen av nya och förbättrade näringsmedel. I våra dagar missbrukas denna
vetenskap betydligt för att möjliggöra förfalskningar och bedrägerier; men det är klart, att ett
på kemisk väg tillrett näringsmedel, som har en naturprodukts alla egenskaper, uppfyller
samma ändamål. Formen för tillredningen är en bisak, förutsatt att produkten i övrigt
motsvarar alla anspråk.

4. Hemlivets förvandling
Likasom i köket, så skall revolutionen försiggå inom det husliga livet i dess helhet och göra
otaliga arbeten onödiga, som ännu i våra dagar måste utföras. Och såsom i framtiden det
enskilda köket göres överflödigt i och genom centralanstalterna för födans tillredning, så
bortfalla också i och genom centralvärmeledning och elektrisk centralbelysning alla arbeten,
som underhållandet av eldningen i kaminerna eller skötandet av lampor och belysningsapparater hittills krävt. Varmvattenledningar jämte kallvattenledningar möjliggöra för envar
tvättningar och bad på det sätt han eller hon helst föredrager utan någons hjälp. Centraltvättinrättningar och centraltorkinrättningar övertaga linnetvätten och dess torkning; centralrengöringsanstalterna utföra klädernas och mattornas rengörande. I Chikago fanns utställda
mattrensningsmaskiner, som till de kvinnliga besökandenas häpnad och beundran verkställde
rengöringen på ytterst kort tid. Den elektriska dörren öppnar sig vid en lätt tryckning med
fingret och stänger
sig själv. Elektriska inrättningar laga att brev och tidningar komma till de olika våningarna i
husen; elektriska hissar inbespara trapporna. Man skall ordna husens inre dekorering, golv,
väggbeklädnad samt möblerna så, att allt kan rengöras på det bekvämaste sätt, och att inga
damm- och bakteriesamlare uppstå. Sopor och avfall av alla slag befordras, liksom det
brukade vattnet, genom ledningar ur bostäderna. I Amerika och även i flera europeiska städer,
t. ex. i Zürich, Berlin och dess förstäder, London, Wien och München, finnas redan sådana
med allt slags raffinement utstyrda hus, där talrika, förmögna familjer – ty andra kunna ej
betala de höga hyrorna – bo och njuta många av de nämnda fördelarna.
Åter hava vi här ett bevis för, att det borgerliga samhället även banar väg för revolutionerandet av det husliga livet, fast blott för sina utvalda. Men om det husliga livet från grunden
omgestaltas på antytt sätt, så har tjänstflickan, denna ”slav för alla matmoderns nycker”,
försvunnit. Men också damen. ”Utan tjänare ingen kultur”, utropar i komisk patos herr v.
Treitschke förskräckt. Han kan lika litet tänka sig samhället utan tjänare, som Aristoteles
kunde tänka sig det utan slavar. Överraskande är, att herr v. Treitschke betraktar våra tjänare
”såsom bärare av vår kultur”. Treitschke liksom Eugen Richter gruvar sig för borstningen av
skodon och kläder, som ju omöjligen var och en kan göra själv. Nåväl, i våra dagar gör var
och en detta själv åtminstone i nio fall av tio, eller hustrun är den som uträttar det för mannen,
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eller en dotter eller en son för familjen, och man skulle således kunna svara: vad hittills nio
tiondelar gjort, kan också den sista tiondelen göra. Men det finns även en annan lösning.
Varför skulle icke i framtiden ungdomen utan skillnad till kön kunna uppfostras i sådana och
liknande nödvändiga sysselsättningar? Arbete nedsätter ingen, även om det består i skoborstning, det har mången gammaladlig officer fått erfara, som för skulder måst rymma till
Amerika och där blivit gårdsdräng eller skoborstare. Herr Eugen Richter låter i en av sina
broschyrer ”den socialistiska rikskanslern” störtas och ”den socialistiska framtidsstaten” gå
isär i limningen på grund av stövelputsningsfrågan. Den ”socialistiska rikskanslern” vägrar
nämligen själv putsa sina skor, och det blir hans olycka. Våra motståndare ha roat sig gott åt
denna skildring, och därigenom blott lämnat ett bevis på hur blygsamma anspråk de ställa på
en kritik av socialismen. Herr Eugen Richter fick ej blott uppleva den smärtsamma tilldragelsen, att en av hans egna partivänner i Nürnberg kort efter publicerandet av hans
broschyr uppfann en skoborstningsmaskin, utan fick också vara med om att på världsutställningen i Chicago år 1893 en elektrisk blanksmörjmaskin var utställd, som ”tjänstgjorde” på
det fullkomligaste sätt. Sålunda är den huvudinvändning, som Richter och Treitschke riktat
mot det socialistiska samhället, praktiskt överändakastad genom en uppfinning, som t. o. m.
blivit gjord i det borgerliga samhället.
Den revolutionära omgestaltning, som i grund och botten förändrar människans alla
levnadsförhållanden och i särskild stor omfattning kvinnans ställning, försiggår således redan
inför våra ögon. Det är endast en tidsfråga, när samhället skall fullständigt omhändertaga
denna förändring, påskynda och generalisera förvandlingsprocessen samt därmed låta alla
utan undantag få deltaga i dess otaliga, månggestaltade fördelar.

Tjuguåttonde kapitlet. Kvinnan i framtiden.
Detta kapitel kan vara ganska kort. Det innehåller endast de konsekvenser, som angående
kvinnans ställning i det kommande samhället framgå av det hittills sagda eller som läsaren nu
själv lätt kan draga.
Kvinnan i det nya samhället är, socialt och ekonomiskt, fullkomligt oberoende; hon är icke
mer underkastad något som helst herravälde eller förtryck; hon står gent emot mannen såsom
en fri och likaberättigad individ, vilken är sitt eget ödes härskarinna. Hennes uppfostran är
densamma som mannens, undantagandes de avvikelser, som skillnaden i kön samt hennes
könsliga funktioner kräva; levande under naturliga levnadsvillkor kan hon efter behov
utveckla och bevisa sina fysiska och andliga krafter och anlag; hon väljer för sin verksamhet
de områden, som motsvara hennes önskningar, böjelser och anlag, samt arbetar under samma
villkor som mannen. Nyss praktisk arbeterska i ett yrke, är hon en annan del av dagen
uppfostrarinna, lärarinna, vårdarinna, för att under en tredje del av dagen utöva en konst eller
vetenskap samt under en fjärde förvalta någon syssla. Hon studerar, arbetar, deltager i nöjen
och förströelser med sina likar eller med männen, alldeles som det behagar henne och såsom
tillfället erbjuder sig.
I kärleksvalet är hon liksom mannen fri och obehindrad. Hon friar själv eller låter mannen fria
och ingår förbundet utan några andra hänsyn än till sin böjelse. Detta förbund är ett enskilt
fördrag utan någon ämbetsmans mellankomst, liksom äktenskapet var ända in i medeltiden.
Socialismen skapar härvid intet nytt, utan återinför blott, fast på en högre kulturgrad och
under nya samhälliga former, vad som var allmänt gällande, innan privategendomen
behärskade samhället.
Människan skall, under förutsättning att tillfredsställandet av hennes drifter icke tillfogar
någon annan skada eller nackdel, bestämma över sig själv. Könsdriftens tillfredsställande är
lika mycket varje individs ensak som tillfredsställandet av varje annan naturdrift. Ingen
behöver avlägga räkenskap härför, och ingen annan har rätt att blanda sig häri. Liksom vad
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jag äter, vad jag dricker, hur jag sover och kläder mig är min ensak, likaså mitt förhållande till
en person av det andra könet. Insikt, bildning och fullständigt oberoende, allt egenskaper som
i följd av uppfostran och förhållandena i det nya samhället äro naturenliga, skola hjälpa envar
att icke begå handlingar, som lända till hans egen skada. Med det faktum, att den dumma
skyggheten samt den löjliga hemlighetsfullheten angående könsliga ting försvinna, skall förhållandet mellan könen gestalta sig vida naturligare än det är i våra dagar. Uppstå emellan två
människor, som slutit förbund, ofördragsamhet, missnöje och avsky, så bjuder moralen att
slita denna onaturliga och därför även osedliga förbindelse. Och då alla de förhållanden
försvinna, som hittills dömt ett stort antal kvinnor att gå ogifta eller att sälja sin kropp, så
kunna männen ej vidare göra något slags övervälde gällande. Å andra sidan har det
fullkomligt förändrade samhällstillståndet undanröjt alla de många hinder och störande
inflytelser, vilka i våra dagar inverka på det äktenskapliga livet och så ofta hindra det från att
komma till sin utveckling eller helt och hållet undergräva det.
Dessa hinder, motsägelser och onaturligheter i kvinnans nuvarande ställning stå mer och mer
klara för allt större kretsar samt komma till uttryck såväl i sociala skrifter som i
romanlitteraturen, ofta dock i vilseledande form. Att våra dagars äktenskap allt mindre
motsvarar sitt ändamål, det förnekar numera ingen tänkande, och alltså behöver man icke
förundra sig över, att till och med personer, som anse det fria kärleksvalet och en obehindrad
upplösning av förhållandet alldeles naturlig, dock i övrigt icke äro böjda för att därur draga
konsekvenserna för en förändring av vårt samhällstillstånd; de mena blott att försvara
könsumgängets frihet för de privilegierade klasserna. Mathilde Reichhardt-Stromberg säger t.
ex. i en polemik mot skriftställarinnan Fanny Lewalds strävanden för kvinnoemancipationen
följande:
Om ni (F. L.) för kvinnan fordrar fullständig likställighet med mannen i det sociala och politiska
livet, så måste nödvändigt George Sand hava rätt i sina emancipationssträvanden, som icke gå ut på
någonting annat än att vinna, vad mannen redan sedan länge ägt obestritt. Ty man kan omöjligt
uttänka något förnuftigt skäl, varför kvinnan endast med sitt huvud och ej även med sitt hjärta skall
göras delaktig av denna likställighet samt äga samma frihet som mannen att giva och taga.
Tvärtom, skall kvinnan enligt sin natur vara berättigad och då även förpliktigad – ty vi vilja ej
nedgräva vårt pund – att till det yttersta anstränga sin hjärna i tävlan med det andra könets
själstitaner, så måste hon också hava rättighet att liksom dessa till jämviktens vidmakthållande
påskynda hjärtats blodomlopp, på vilket sätt hon än finner lämpligt. Ty vi läsa dock alla utan den
minsta sedliga harm t. ex. om Goethe – för att genast välja den största som exempel – huru han
gång på gång slösade sitt hjärtas eld och sin stora själs entusiasm på en annan kvinna än sin hustru.
Den förståndiga finner detta blott naturligt, just för hans stora själ, som hade så svårt att bliva
tillfredsställd; och endast den inskränkta moralisten uppehåller sig klandrande härvid. Varför skulle
vi alltså håna ”stora själar” bland kvinnorna! ... Låtom oss för en gång antaga, att hela kvinnokönct
utan undantag bestode av sådana stora själar som George Sand och varje kvinna vore en Lucretia
Floriani, vars alla barn voro kärlekens barn, men som även uppfostrade dessa barn såväl med äkta
moderlig kärlek och ömhet som med insikt och förstånd. Vad skulle det då bliva av världen’? Det
är ej tvivel underkastat, att världen därvid kunde äga bestånd och göra framsteg liksom i våra
dagar, ja måhände kunde finna sig förträffligt därav.

Men varför skulle blott ”stora själar” kunna göra anspråk härpå? Om en Goethe och en
George Sand (för att utvälja dessa två bland många, som handlat och handla likasom de)
kunna få följa sitt hjärtas böjelser, och utger man särskilt om Goethes kärleksaffärer halva
bibliotek, som slukas av hans beundrare och beundrarinnor med ett slags andäktig hänryckning, varför då ogilla hos andra, vad som, då en Goethe eller en George Sand ”gjort sig
skyldig” därtill, blivit föremål för extatisk beundran?
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Visserligen är det omöjligt att göra det fria kärleksvalet gällande i den borgerliga världen,
men sätter man alla under samma sociala villkor, som de materiellt och andligt utvalda äga i
våra dagar, så hava också alla möjligheter till’ samma friheter.
I sin bok Jacques skildrar George Sand en äkta man, som bedömer sin hustrus
äktenskapsbrott, på följande sätt
Ingen mänsklig varelse kan befalla över kärleken och ingen ä skuld till att hon hyser eller inte hyser
den. Det som förnedrar en kvinna är lögnen. Det som konstituerar äktenskapsbrottet är ej de timme
hon beviljar sin älskare utan den natt hon därefter tillbringar med sin man.

Jacques anser sig på grund av denna åskådning skyldig att rymma fältet för sin medtävlare
Borel och filosoferar därvid:
Borel skulle i mitt ställe lugnt ha pryglat sin hustru utan att blygas över att efteråt ändå ta henne i
sina armar, vanärad av hans slag och kyssar. Det finns män som utan vidare på orientaliskt vis
dräpa sin otrogna hustru, emedan de betrakta• henne som sin egendom enligt lagen. Andra duellera
med sin rival, döda eller avlägsna honom och tigga därpå sin hustru, som de säga sig älska, om
kyssar och smekningar, medan hon antingen förskräckt drar sig tillbaka eller förtvivlad prisger sig.
Detta är det vanliga sättet att förfara med den äktenskapliga kärleken. Och mig synes det att
svinens kärlek är mindre grov och rå än dylika människors.

Brandes anmärker härtill:
Dessa sanningar, som för den bildade världen nutilldags synas vara elementära sanningar, voro för
femtio år sedan himmclsskriande sofismer.

Men att öppet bekänna sig till dessa satser av George Sand, det vågar ej ens nu ”den rika och
bildade världen”, fast den faktiskt lever därefter. Den hycklar i moral och religion, den
hycklar också i äktenskapet.
Vad Goethe och George Sand gjorde, det göra många tusen andra i dag, som icke kunna
jämföras med Goethe eller George Sand samt utan att på minsta sätt sjunka i anseende inom
samhället. Man behöver endast hava en ansedd ställning, och allt går av sig självt. Oaktat allt
detta gälla en Goethes eller en George Sands friheter från den storborgerliga moralens synpunkt som osedliga, ty de strida mot den av samhället stiftade morallagen och äro oförenliga
med själva naturen av vårt samhällstillstånd. Tvångsäktenskapet är det storborgerliga
samhällets moraläktenskap, den enda ”moraliska” förbindelse mellan könen; varje annan
köttslig förbindelse är omoralisk. Det storborgerliga äktenskapet är, såsom vi ovederläggligt
bevisat, en följd av de storborgerliga egendomsförhållandena. Stående i närmaste samband
med privategendomen och arvsrätten, ingås det i syfte att få ”legitima” barn som arvingar.
Och under samhällstillståndets tryck påtvingas detta äktenskap även dem, som ej äga något att
lämna i arv, det blir samhällig rätt, vars kränkande staten bestraffar, i det den skickar män
eller kvinnor, som begå äktenskapsbrott, för någon tid i fängelse.
Men i det socialistiska samhället finnes det intet att lämna i arv, så framt man ej vill räkna
husgeråd och lösören som arvedel; fördenskull är även från denna synpunkt våra dagars
äktenskap fallfärdigt. Härmed är också frågan om arvsrätten avgjord, socialismen behöver
icke avskaffa den. Finnes ingen privategendom mer, så kan det icke heller finnas någon
arvsrätt.
Kvinnan är sålunda fullkomligt fri, och de barn, hon äger, kunna ej beröva henne denna frihet;
de kunna endast öka hennes glädje till livet. Sköterskor, uppfostrarinnor, väninnor och den
uppväxande kvinnliga ungdomen bistå henne i de fall, då hon behöver hjälp.
Törhända skall det även i framtiden finnas män, som likt Humboldt säga:

242
Jag är ej skapad att vara familjefar. Dessutom anser jag det vara en synd att gifta sig, ett brott att
avla barn.

Vad betyder det? Naturdriftens makt skall hos andra sörja för jämvikten. Humboldt’s
äktenskapsfientlighet oroar oss icke, ej heller Schopenhauers, Mainländers eller v. Hartmanns
filosofiska pessimism, som förutspår mänsklighetens självförintande i ”idealstaten”. Vi
instämma med Fr. Ratzel, som med full rätt skriver:
Människan får ej längre betrakta sig som ett undantag från naturlagarna, utan måste äntligcn
börja uppsöka det lagenliga i sina handlingar och tankar samt sträva att inrätta sitt liv i enlighet
med naturlagarna. Hon skall komma därhän att hon inrättar sammanlevnaden med sina likar. d. v.
s. familjen och staten, icke efter förflutna är-hundradens lagar, utan efter en naturlig kunskaps
förnuftiga principer. Politik, moral, rätts-principer, vilka ännu hämtas ur alla möjliga källor, skola
endast bildas i överensstämmelse med naturlagarna. Den människan värdiga tillvaro, om vilken
det fantiserats i årtusenden, skall äntligen bliva verklighet.

Denna tid närmar sig med jättesteg. Det mänskliga samhället har under årtusenden genomgått
alla utvecklingsstadier för att till sist komma dit, varifrån det har utgått: till kommunistisk
egendom och till fullkomlig jämlikhet och broderskap, men icke blott mellan stamfränderna,
utan mellan alla människor. Det är det stora framsteget, som det gjort. Vad det storborgerliga
samhället förgäves eftersträvade, och varpå det strandar och måste stranda, att införa frihet,
jämlikhet och broderskap för alla människor, det skall socialismen förverkliga. Storborgaresamhället kunde blott uppställa teorien; men verkligheten motsade även här, liksom i så
många andra fall, dess teorier. Socialismen skall förena teori och praktik.
Men i det mänskligheten återvänder till sin utvecklings utgångspunkt, så försiggår detta på ett
oändligt mycket högre kulturstadium än det, varifrån mänskligheten utgått. Hade ursamhället
egendomsgemenskap i gensen, i klanen, så var det blott i råaste form och på outvecklat
stadium. Den utveckling, som sedan dess försiggått, har visserligen upplöst egendomsgemenskapen ända till några små obetydliga rester, ödelagt gensen och till sist sönderstyckat hela
samhället, men utvecklingen har på samma gång i sina skilda stadier mäktigt stegrat
samhällets produktivkrafter och behovens mångsidighet, av gensen och stammarna skapat
nationerna och de stora staterna samt därmedelst frambragt ett tillstånd, som står i den mest
skriande motsats till samhällets behov. Framtidens uppgift är att lösa denna motsägelse
därigenom, att egendomens och arbetsmedlens återförvandling till gemensam egendom skall
ske på bredaste basis.
Samhället tager tillbaka, vad det en gång ägt och själv skapat, men det möjliggör för alla, i
överensstämmelse med de nyskapade livsvillkoren, en existens på allra högsta kulturstadium,
d. v. s. det beviljar alla, vad som under mera primitiva förhållanden kunde vara enstaka
individers eller enstaka klassers privilegium. Och nu erhåller ock kvinnan den roll åter, som
hon en gång i ursamhället innehade, men icke såsom härskarinna, utan som likaberättigad.
Bachofen skriver i sitt verk ”Moderrätten”:
Slutet på den statliga utvecklingen liknar den mänskliga tillvarons början. Den ursprungliga
jämlikheten återvänder. Den moderligt materiella tillvaron öppnar och avslutar de mänskliga
förhållandenas kretslopp.

Och Morgan yttrar:
Alltifrån civilisationens början har rikedomen tillväxt i så enorm grad, dess former blivit så
skiftande, dess bruk så omfattande och har dess förvaltning så skickligt utnyttjats i de besittandes
intresse, att denna rikedom blivit on obetvinglig makt gentemot folket. Människoanden står rådlös
och trollbunden inför sin egen skapelse. Men dock kommer den tid, då det mänskliga förnuftet
skall växa sig så starkt att det behärskar rikedomen och bestämmer både statens förhållande till
egendomen, som den skyddar, och gränserna för egendomsrätten. Samhällets intresse står ovill-
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korligen över privatintresset och båda måste bringas till ett rättvist och harmoniskt förhållande.
Blotta jakten efter rikedom är ej människans slutmål, försåvitt framsteget skall bli framtidens lag
som det varit det förgångnas lag. Den tid som gått från civilisationens början är blott en ringa
bråkdel av den som ännu återstår. Samhällets upplösning står hotande inför oss som avslutning på
en historisk bana, vars enda slutmål varit rikedomen. Ty en sådan bana innehåller elementen till
sin egen undergång.
Demokrati i förvaltningen, broderlighet i samhället, lika rättigheter och allmän uppfostran komma
att inviga nästa högre samhällsstadium. Och därpå arbeta erfarenhet, förnuft och vetenskap
ständigt.
Det kommer att utgöra en pånyttfödelse – men i högre former – av friheten, jämlikheten och
broderskapet inom den gamla gensförfattningen.

Sålunda nå män med vitt skilda ståndpunkter för övrigt på grund av vetenskapliga forskningar
samma resultat.
Kvinnans fullständiga emancipation och hennes likställighet med mannen är ett av vår kulturutvecklings mål, vars förverkligande ingen makt på jorden förmår hindra. Men denna frigörelse är blott möjlig på grund av en omgestaltning, som upphäver den ena människans
välde över den andra, således även kapitalistens över arbetaren. Då först skall mänskligheten
nå sin högsta utveckling. Den ”gyllene tidsålder”, varom människorna drömt sedan årtusenden och dithän de längtat, skall äntligen stunda. Klassväldet har för evigt förintats, men
med det också mannens herravälde över kvinnan.

Tjugunionde kapitlet. Internationaliteten.
En människovärdig tillvaro för alla kan icke vara existensformen för ett enda gynnat folkslag,
som, isolerat från alla övriga, varken förmår grundlägga eller vidmakthålla detta tillstånd.
Hela vår utveckling är produkten av en samverkan mellan nationella och internationella
krafter och förhållanden. Ehuru den nationella idén ännu ofta behärskar sinnena och tjänar
som medel att stödja den politiska och sociala makten, ty denna är möjlig endast inom
nationella skrankor, så äro vi dock redan djupt inne i internationalismen.
Handels-, tull- och sjöfartsfördrag, världspostföreningen, internationella utställningar,
kongresser för folkrätt och internationella gradmätningar, andra internationella vetenskapliga
kongresser och föreningar, internationella forskningsexpeditioner, vår handel och våra
kommunikationer, särskilt de internationella arbetarekongresserna, vilka äro den nya tidens
bärare, allt detta visar den internationella karaktär, som förhållandena mellan olika
kulturnationer, trots deras nationella isolering, hava antagit. Vi tala, i motsats till den
nationella ekonomin, om världsekonomin och till skriva den sistnämnda den största betydelse,
emedan de enskilda nationernas välgång och lycka äro väsentligt beroende av densamma. En
stor del av våra egna produkter utbytes mot främmande länders produkter, utan vilka vi icke
mera kunna existera. Och liksom en industrigren skadas därigenom, att en annan förlamas, så
förlamas ett lands nationalproduktion ganska betydligt, om ett annat lands nationalproduktion
råkat i olag. De olika ländernas förhållanden till varandra skola, oaktat alla tillfälliga störande
inflytelser, såsom krig och nationella upphetsningar, bliva allt intimare, emedan de materiella
intressena, de starkaste av alla, behärska dem. Varje ny handelsväg, varje förbättring i
kommunikationsmedlen, varje uppfinning och förbättring inom produktionsprocessen,
varigenom varorna bliva billigare, stärker dessa förhållanden. Den lätthet, med vilken vitt från
varandra skilda länder och folk komma i personlig beröring, är en ny betydelsefull faktor i
förbindelsernas kedja. Utvandring och kolonisation äro andra mäktiga hävstänger. Det ena
folket hämtar lärdomar av det andra det ena söker i tävlan hinna före det andra. Jämte utbytet
av materiella produkter av de mest skilda slag försiggår utbytet av intellektuella alster, både i
original och översättning. Studiet av främmande levande språk blir för miljoner människor en
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nödvändighet. Men intet bidrager, jämte de materiella fördelarna, mera till att undanrödja
antipatier och uppväcka sympatier, än just att sätta sig in i ett främmande folks språk och
intellektuella alster.
Resultatet av denna på internationell skala försiggående sammanjämkningsprocess är, att de
skilda länderna allt mer och mer komma att få ett likartat samhällstillstånd. Hos de mest
framskridna och därför tongivande kulturnationerna är denna likhet redan så stor, att den, som
lärt känna ett folks ekonomiska struktur, känner även i huvudsak alla övriga nationers;
ungefär liksom i naturen benbyggnaden hos samma djurslag är densamma, så att om man äger
enstaka delar av benstommen, kan man teoretiskt konstruera hela djuret.
Ett annat resultat är, att då de sociala grundvalarna äro lika, verkningarna därav också måste
bliva lika: samlande av stora rikedomar samt dess motsats lönslaveri, massornas
underkuvande under arbetsmedlen, deras behärskande av den ägande minoriteten med alla
därav kommande följder.
I själva verket se vi, att de klass-skillnader och klass-strider, som härska i Tyskland, även
sätta hela Europa, Förenta staterna, Australien i rörelse. I Europa råder från Ryssland till
Portugal, från Balkan, Ungern och Italien till England och Irland samma missnöjets ande, och
spåras samma symtom av social jäsning, allmänt obehag och upplösning. Olika till sitt yttre
uppträdande, allt efter utvecklingsgraden, befolkningens karaktär och former för dess
politiska tillstånd, äro dessa rörelser väsentligen desamma överallt. Djupa sociala motsatser
äro deras orsaker. Med varje år stegras dessa, missnöjet och jäsningen tränger allt djupare och
vidare omkring i samhällena, tills slutligen en anledning, måhända av obetydlig art, framkallar
explosionen, och denna utbreder sig blixtsnabbt över hela kulturvärlden och manar sinnena att
taga parti för och emot.
Den nya världens strid mot den gamla har blossat upp. Massor framträda på skådebanan, man
kämpar med en rikedom av intelligens, såsom världen ännu aldrig har sett i någon strid, ej
heller skall få se maken till. Ty det är den sista sociala striden. Stående vid början av det
tjugonde århundradet, se vi, hur denna strid ständigt närmar sig den sista drabbningen, då de
nya idéerna skola segra.
Det nya samhället skall då också byggas på internationell grund. Nationerna skola förbrödras,
de skola ömsesidigt räcka varandra handen och sträva att småningom utsträcka det nya
tillståndet till alla jordens folk. Det ena folket skall ej komma till det andra som fiende för att
plundra och underkuva, ej heller som representant för en främmande tro, som man påtrugar
andra, utan som vän, vilken vill uppfostra alla människor till kulturmänniskor. Det nya
samhällets kultur- och kolonisationsarbeten skola till väsen och medel så skilja sig från våra
dagars, som de båda samhällena äro till sitt väsen i grunden olika. Man skall varken använda
krut och bly eller eldvatten (brännvin) och bibeln; man genomför sin kulturmission blott med
fredliga medel, vilka skola för barbarerna och vildarna framställa civilisatorerna icke såsom
fiender, utan såsom välgörare. Förståndiga resande och forskare ha redan länge vetat hur
framgångsrik denna metod är.
Och äro en gång kulturfolken förenade till ett stort förbund, då är även den tid kommen, då
”krigets stormar skola tystna” för alltid. Den eviga freden är då ingen dröm, såsom de
uniformerade herrarna vilja göra troligt. Denna tid har kommit, när folken skola hava insett
sina sanna intressen. Och dessa skola ej ernås genom kamp och strid mellan folk och länder,
ödeläggande rustningar, utan genom fredliga överenskommelser och gemensamma kulturarbeten Dessutom draga, såsom ovan framhållits, de härskande klasserna och regeringarna
själva försorg om, att de militäriska rustningarna och krigen falla på sin egen ohygglighet.
Därför skola de sista vapnen, liksom så många före dem gått den vägen, vandra in i
antikvitetssamlingarna för att för kommande generationer bära vittne om, huru förgångna ge.
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nerationer under årtusenden ofta söndersargat varandra som vilddjur – till dess slutligen
människan triumferade över djuret inom sig.
Att blott de nationella egenheter och intressemotsatser – vilka både här och där på konstlad
väg upprätthållas av de härskande klasserna för att om så erfordras äga i ett stort krig en
avloppskanal för farliga strömningar inom landet – att det är de, som framkalla krig, bekräftas
av ett yttrande av general-fältmarskalk Moltke. I första bandet av hans efterlämnade skrifter,
vilket behandlar det tyskfranska kriget 1870-1871, heter det bland annat i inledningen:
Så länge som nationerna leva skilda från varandra, skall det uppstå stridigheter, som blott kunna
biläggas med vapnens hjälp; men i mänsklighetens intrcsse är det att hoppas, att krigen bliva mera
sällsynta, liksom de hava blivit mer fruktansvärda.

Nåväl, denna nationella särtillvaro, d. v. s. den ena nationens fientliga avspärrning från den
andra, försvinner allt mer, trots alla motsatta bemödanden att hålla den vid liv, och därför
skola kommande generationer utan möda även lösa uppgifter, som snillrika personer sedan
länge grubblat på och försökt lösa utan att kunna komma till målet. Sålunda hade redan
Condorcet den iden, att ett allmänt världsspråk borde uppfinnas. Och den avlidne, f. d.
presidenten Olysses Grant i Förenta staterna yttrade i ett tal:
Då handel, undervisning och ett hastigt fortskaffande av tankar och föremål medelst telegraf och
ånga förändrat allt, så tror jag, att Gud förbereder världen att bliva cn nation med ett språk, ja, att
nå ett tillstånd av fullkomning, i vilket härar och krigsflottor ej vidare behövas.

Förklarligt måste hos en fullblodsyankee den kära guden spela denna försonande roll, som
allenast är en produkt av den historiska utvecklingen. Man må icke förundra sig däröver.
Hyckleri eller inskränkthet i religionsfrågor är ingenstädes större än i Förenta staterna. Ju
mindre statsmakten genom sin organisation leder massorna, dess mera måste religionen,
kyrkan göra det. Därför är bourgeoisien alltid frommast där, varest statsmakten är slappast,
jämte Förenta staterna, i England, Belgien och Schweiz.
Revolutionären Robespierre, som lekte med adelns och ”de andliges” huvuden såsom med
kägelklot, var som bekant mycket religiös, vadan han också lät högtidligt åter insätta det
högsta väsendet, vilket kort förut – likaså smaklöst – konventet hade förklarat för avsatt.
Därför att Frankrikes lättfärdiga och utsvävande aristokrater före den stora revolutionen ofta
skröto med sin ateism, så betraktade Robespierre densamma såsom aristokratisk, och
anklagade den inför konventet i sitt tal om det högsta väsendet i följande ordalag:
Ateismen är aristokratisk. Idén om ett högsta väsen, som vakar över den förtryckta oskulden och
straffar det triumferande brottet, är helt och hållet folklig. Funnes ingen gud, så måste man
uppfinna en sådan.

Den dygdige Robespierre anade, att hans dygdiga borgerliga republik icke skulle kunna
utjämna de sociala motsatserna, därför var tron på ett högsta väsen nödvändigt, vilket utövar
vedergällning samt söker utjämna klassmotsatserna, något som människorna den tiden ännu
icke förmådde, se därför var också denna religion en nödvändighet för den första republiken.
Denna tid är förbi. Det ena kulturframsteget skall framkalla det andra, mänskligheten skall
ständigt ställa nya uppgifter och föra dessa till en kulturutveckling, som icke mera känner
nationalhat, krig, religionsstrider och dylikt.

Trettionde kapitlet. Befolkningsfrågan och socialismen.
1. Fruktan för överbefolkning
De finnas, som anse denna fråga såsom den viktigaste och mest brännande av alla frågor,
emedan ”överbefolkning” hotar, ja, faktiskt redan förefinnes. Angående lagen för
befolkningens tillväxt har det sedan Malthus mycket tvistats. I sitt berömda och beryktade
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arbete ”Essay on the principles of population”, vilket Karl Marx betecknar ”som ett kriaartat
ytligt och inskränkt deklamatoriskt plagiat från sir James Stewart, Townsend, Franklin,
Wallace m. fl.” och som ”icke innehåller en enda självständig tanke”, uppställer Malthus den
åsikten, att mänskligheten strävar att föröka sig i geometrisk progression (1, 2, 4, 8, 16, 32 o.
s. v.), medan näringsmedlen allenast kunna tillväxa i aritmetisk progression (1, 2, 3, 4, 5 o. s.
v.). Den nödvändiga följden vore, att mellan människornas antal och näringsmedlens förråd
skulle snart uppstå ett missförhållande, som måste leda till allmän nöd och slutligen till en
oerhörd dödlighet. Man måste alltså ålägga sig ”återhållsamhet” i att avla barn. Den person
skulle ej få gifta sig, som ej hade tillräckliga medel för att underhålla en familj, emedan det
eljest icke bleve någon plats vid ”naturens bord” för de efterlevande.
Fruktan för överbefolkning är mycket gammal. Den förefanns redan, såsom nämnt är, hos
greker och romare samt framkom åter i slutet av medeltiden. Plato och Aristoteles, romarne
och medeltidens småborgare behärskades av den, och den behärskade Voltaire, som i det
adertonde århundradets första fjärdedel skrev en avhandling därom. Andra skriftställare följde
i hans spår, till dess äntligen Malthus mest pregnant gav uttryck åt dessa farhågor.
Fruktan för överbefolkning uppträder ständigt vid tid. punkter, då det bestående.
samhällstillståndet är statt i förfall. Det allmänna missnöje, som då uppstår, tror man i första
rummet måste tillskrivas folkmängdens övertalighet och bristen på livsmedel och ej sättet,
varpå dessa erhållas och fördelas.
All människans utplundring av människan vilar på klassvälde. Men klassväldets främsta och
förnämsta stöd är jordens besittningstagande. Från gemensam egendom övergår jorden
småningom till privategendom. Massan berövas sin egendom och nödgas att i de ägandes
tjänst förvärva sin andel av livsmedlen. Under sådana förhållanden uppfattas varje tillväxt i
familjen eller ny konkurrent såsom en börda. Överbefolkningens spöke visar sig och utbreder
fasa i samma mån som jorden allt mera monopoliseras och förlorar i produktivitet, vare sig i
följd av att den icke skötes på ett tillfredsställande sätt eller emedan man förvandlar den bästa
jorden till fårbeten eller reserverar den såsom jaktmarker till ägarnas nöje och därigenom
hindrar den att odlas för mänsklig föda. Rom och Italien voro aldrig fattigare på
näringsmedel, än då jorden befann sig i händerna på ungefär 3,000 latifundiumägare. Därför
detta fasans rop: ”Latifundierna förgöra Rom i grund.” Italiens jord förvandlades till väldiga
jaktområden eller lustparker till sina adliga ägares förnöjelse eller fick ofta ligga obrukad,
emedan det var dyrare att låta slavarna odla densamma än att hämta spannmålen från Afrika
och Cicilien, ett tillstånd som på vid gavel öppnade dörrarna för spannmålsocker, vartill Roms
rika adelsmän i första rummet gjorde sig skyldiga. Det blev t. o. m. en huvudorsak, varför
man underlät att odla sin egen jord. Adeln vann mera på spannmålsockret än på sädesodling i
sitt eget land.
Under sådana omständigheter föredrog den romerske borgaren eller den utarmade adelsmannen att avstå från äktenskap och barn, något som icke kunde motarbetas genom
belöningar, som utfästes för äktenskap och barn för att förhindra minskningen av
befolkningens antal.
En liknande företeelse uppträdde mot slutet av medeltiden, sedan adeln och kyrkan under
århundradens lopp genom allt slags list och våld berövat massor av bönder deras egendom,
samt ryckt till sig allmänningarna. Då bönderna reste sig i följd av alla misshandlingar, som
drabbat dem, samt blivit slagna, fortsattes adelns rövareyrke i ännu högre grad, och
praktiserades av de reformatoriska furstarna även beträffande kyrkogodsen, vadan antalet
rövare, tiggare och lösdrivare växte såsom aldrig förut. Deras antal var störst efter
reformationen. Den exproprierade lantbefolkningen strömmade till städerna. Men har hade av
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redan skildrade orsaker förvärvsförhållandena blivit allt sämre, och därför ansåg man att
”överbefolkning” var rådande.
Malthus’ uppträdande inföll under den period inom engelska industrin, då på grund av nya
uppfinningar av Hargreaves, Arkwright och Watt väldiga omgestaltningar inom mekaniken
och tekniken inträffat, vilka närmast gällde bomulls- och linneindustrin och som gjorde
arbetare i dessa husindustrier i tiotusental brödlösa. Jordegendomens koncentrering och
storindustrins utveckling antogo vid denna tid storartade dimensioner i England. Med den
hastigt växande rikedomen å den ena sidan tilltog masseländet å den andra. I en sådan tid
måste de härskande klasserna, vilka hade all anledning att anse den bestående världen för den
bästa, söka en antaglig förklaring, som fritog dem från all skuld till en så motsägande
företeelse som massornas fattigdom mitt ibland stigande rikedom och den högsta blomstring
inom industrin. Intet var bekvämare än att skylla på arbetarklassens alltför hastiga tillväxt
genom att de skaffade sig för många barn; man ville icke se felet däri, att den kapitalistiska
produktionsprocessen gjort en mängd arbetare överflödiga och att jorden samlats i lordernas
händer. Under sådana förhållanden innehöll det ”kriaartat ytliga, inskränkt deklamatoriska
plagiat”, som Malthus offentliggjorde, en undersökning om orsakerna till de förefintliga
olyckorna, vilken uttalade den härskande klassens hemligaste tankar och önskningar samt
rättfärdigade dem inför världen. Härigenom förklaras det oerhörda bifall, som nämnda arbete
vann å ena sidan, och det häftiga bekämpande som det blev utsatt för från den andra. Malthus
hade för den engelska bourgeoisien i det rätta ögonblicket uttalat det rätta ordet, och så blev
han, oaktat hans skrift ej innehöll ”någon enda självständig tanke”, en stor och berömd man
och hans namn gav namn åt hela läran.

2. Överbefolkningens uppkomst
Det tillstånd, som gav Malthus anledning att höja sitt nödrop och framkomma med sin brutala
lära – han riktade den till den arbetande klassen och lade därigenom till förfördelandet även
hånet -- har sedan dess alltmera utbrett sig från årtionde till årtionde, icke endast i Malthus’
eget fädernesland, Storbritannien, utan i alla världens länder med kapitalistiskt produktionssätt, vilket ständigt har till följd jordannekteringssystemet samt massornas underkuvande
genom maskinväsendet och fabriken. Detta system består, såsom redan är påvisat, däri, att
arbetaren skiljes från sitt arbetsmedel, detta må bestå i jord eller verktyg, och däri att arbetsmedlen hopas i kapitalisternas händer. Systemet skapar oupphörligt nya industrigrenar,
utvecklar och koncentrerar dem samt kastar nya arbetaremassor på gatan, gör dem ”övertaliga”. Ofta befordrar det, såsom i det gamla Rom, latifundiunisystemet med alla dess följder.
Irland är det mest klassiska land i Europa, som på det hårdaste blivit hemsökt av det engelska
plundringssystemet. Det ägde redan år 1874 12,378,244 acres ängar och betesmarker, men
blott 3,373,508 acres åkerjord, och med varje år avtager befolkningen och hand i hand därmed
fortsättes förvandlingen av åkerjord till ängs- och betesmarker för får- och boskapsjordar och
till jaktparker för lorderna. År 1908 funnos 14,805,046 acres ängs- och betesmark och
2,328,906 acres åkerjord. Den irländska åkerjorden befinner sig för övrigt ofta i händerna på
ett stort antal små och obetydliga arrendatorer, vilka ej äro i stånd att så som sig borde bruka
och odla jorden.. Sålunda visar Irland anblicken av ett land, som från ett åkerbruksidkande
land återgått till ett herdeland. Därjämte har befolkningen, som i början av det nittonde
århundradet uppgick till mer än 8 miljoner, för närvarande sjunkit till 4,3 miljoner, och ändå
äro ännu några miljoner ”övertaliga”. Inför sådana fakta är irländarnas resning mot England
lätt förklarlig! Skottland visar oss samma bild som Irland i sina egendoms- och jordbruksförhållanden. Detsamma återupprepas i Ungern, som först under de sista årtiondena inträtt i
den moderna utvecklingen. Ett land, så rikt på fruktbar jord som få länder i Europa, är
ruinerat, dess befolkning utarmad samt befinner sig i händerna på ockrare. Av förtvivlan
utvandrar befolkningen i massor. Men jorden har samlats i de moderna kapitalmagnaternas
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händer, och dessa skövla skogar och åkrar på det fruktansvärdaste så att Ungarn i en ej
avlägsen framtid skall upphöra att vara ett spannmålsexporterande land. Och på samma sätt
förhåller det sig med Italien. I Italien har nationens politiska enhet, likasom i Tyskland,
gynnat den kapitalistiska utvecklingen, men de flitiga bönderna i Piemont och Lombardiet, i
Toscana, Romagna och på Sicilien utarmas allt mer och gå under. Redan börja träsk och
moras ånyo att uppstå, varest för få årtionden sedan funnos småbönders välskötta trädgårdar
och åkrar. Utanför Roms portar, i den s. k. Campagnan, ligga hundratusentals hektar i träde, i
en trakt, som en gång räknades såsom det gamla Roms mest blomstrande och rikaste. Överallt
träsk vid träsk, som utandas sina giftiga miasmor. Om genom uppbjudande av tjänliga medel
en grundlig dränering och en ändamålsenlig bevattning åstadkoms, så skulle Roms befolkning
erhålla en riklig närings- och njutningskälla. Men Italien lider av stormaktsbegär. Det ruinerar
sin befolkning genom usel förvaltning, genom här- och flottrustningar och ”koloniseringar”.
Och därför har den inga medel för kulturuppgifter sådana som att göra Champagnan
fruktbärande. Och liksom det är på Champagnan är det ock i södra Italien och på Sicilien.
Denna ö, en gång Roms kornbod, utarmas allt mera; en fattigare, mera utsugen och
misshandlad befolkning finns icke i hela Europa. De förnöjsamma sönerna av Europas
vackraste land översvämma halva Europa och Amerika som lönepressare eller utvandra i
skaror för alltid, emedan de ej vilja förhungra på hemmets jord, som ej är deras egendom.
Malarian, denna förfärliga febersjukdom, antager i hela Italien sådana dimensioner, att
regeringen, förskräckt däröver, år 1882 lät företaga en undersökning, som lämnade det
sorgliga resultatet, att av landets 69 provinser 32 voro i hög grad hemsökta av sjukdomen, 32
redan angripits och endast 5 ännu förskonats från densamma. Sjukdomen, som förut var känd
endast på landet, inträngde i städerna, emedan proletariatet, som där sammanpackats,
ytterligare förökades genom den fattigare lantbefolkningen, och emedan verkliga smitthärdar
för sjukdomen där bildats.

3. Fattigdom och fruktsamhet
Från vilken sida vi än se det kapitalistiska produktionssystemet, så finna vi, att massornas nöd
och elände ej äro följder av brist på närings- och livsmedel, utan av dessas ojämna fördelning
samt av det förvända produktionssätt, som skapar överflöd åt somliga och brist för andra. De
malthusianska åsikterna hava blott för det kapitalistiska produktionssättet någon betydelse.
Å andra sidan kräver det kapitalistiska produktionssättet självt en produktion av barn; det
behöver för sina verkstäder och fabriker billiga ”händer” i form av barn. Fortplantningen sker
hos proletären med ett slags beräkning; barnen måste själva kunna förtjäna sitt livsuppehälle.
Proletären inom hemslöjdsindustrin nödgas t. o. m. att hava många barn, emedan däri ligger
en garanti för hans konkurrensduglighet. Detta är för visso ett avskyvärt system; det ökar
arbetarens utarmande jämte hans beroende av arbetsgivaren. Proletären tvingas att arbeta för
ständigt eländigare och eländigare lön. Och varje arbetarskydds stadgande, varje ökad utgift
för dessa och andra sociala ändamål, vilka arbetsgivaren ej ålägges att ikläda sig även för de
av honom sysselsatta hemarbetarna, förmår honom att öka antalet sysselsatta hemarbetare och
erbjuder honom större fördelar än andra driftsformer, förutsatt nämligen att de äro möjliga att
genomföra på grund av produktionsprocessens natur.
Det kapitalistiska produktionssystemet skapar emellertid icke blott överproduktion i varor och
arbetare, utan även i ”intelligenser”. Till sist är det även för intelligensen allt svårare att ”slå
sig fram”, anbudet överstiger beständigt efterfrågan. Det finns endast en sak inom den
kapitalistiska världen, som ej är överflödig, nämligen kapitalet och dess bärare, kapitalisten.
Äro de borgerliga ekonomerna malthusianer, så äro de, vad de av borgerligt intresse måste
vara; men de böra ej söka överflytta sina borgerliga idéer på det socialistiska samhället. John
Stuart Mill säger:
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Kommunismen är just det sakernas tillstånd, varvid man kan vänta, att den allmänna meningen med
den allra största kraft skall förklara sig mot detta slags egennyttiga omåttlighet. Varje folkökning,
som skulle förminska befolkningens angenäma ställning eller öka dess mödor, måste då för varje
särskild individ av associationen medföra en omedelbar och omisskännelig olägenhet, och denna
kunde då ej läggas arbetsgivarens girighet eller de rikes orättvisa privilegier till last. Under så
förändrade omständigheter kunde den allmänna meningen ej undgå att giva sitt ogillande tillkänna,
och om detta ej vore nog, kunde man genom något slags straff undertrycka denna eller någon annan
för det allmänna skadlig oåterhållsamhet. Den kommunistiska teorien drabbas således ingalunda av
den förebråelsen, att (len skulle innebära någon fara för överbefolkning; fastmer rekommenderar
sig densamma därigenom, att den i hög grad strävar att förebygga detta missförhållande.

Och prof. Ad. Wagner säger:
Allra minst skulle i ett socialistiskt samhälle äktenskapsfrihet eller frihet beträffande
fortplantningen kunna tillstädjas.

Dessa skriftställare utgå sålunda från den åsikten, att tendensen till överbefolkning är
gemensam för alla samhällstillstånd; men bägge tillägga socialismen den egenskapen, att
bättre än någon annan samhällsform kunna bringa jämvikt i förhållandet mellan befolkningen
och näringsmedlen. Det sista är riktigt, det förra oriktigt.
Det har visserligen uppträtt socialister, som, anstuckna av den malthusianska idén, fruktade,
att faran för en överbefolkning förestode snart. Men dessa socialistiska malthusianer hava
försvunnit. Ett djupare inträngande i det storborgerliga samhällets natur och väsen hava
upplyst dem. Även våra agrarers klagovisor upplysa oss om, att vi – från världsmarknadens
synpunkt sett producera för mycket av näringsmedel, så att de låga pris, som äro en följd
därav, gjort att denna produktion icke lönar sig.
Våra malthusianer mena, att de storborgerliga talsmännens kör eftersäger dem utan vidare, att
ett socialistiskt samhälle, där det fria kärleksvalet består och en människovärdig tillvaro
tillförsäkras alla, skall förvandlas till ett ”kaninhus”; det skulle förfalla till de mest utsvävande
könsnjutningar och en barnalstring i massa. Just motsatsen torde komma att inträffa. Hittills
hava ej de förmögnare klasserna i medeltal det största antalet barn, utan tvärtom de sämst
ställda. Man kan t. o. m., utan att göra sig skyldig till överdrift, säga: ju fattigare proletärerna
hava det, ju talrikare är i allmänhet deras barnskara. På båda hållen finnas naturligtvis dock
undantag. Detta bekräftade även
Virchow, då han i mitten av förra århundradet skrev:
Liksom den engelska arbetaren i sin djupaste förnedring och på lägsta andliga ståndpunkt endast
känner två källor för njutning, nämligen ruset och samlaget, så hade även den överschlesiska
befolkningen till för få år sedan koncentrerat sina önskningar, allt strävande på dessa bägge saker.
Brännvinsbegäret och könsdriftens tillfredsställande hade hos dem blivit helt och hållet
förhärskande, och här ligger förklaringsgrunden till, att befolkningen lika starkt tillväxte i antal,
som den förlorade i fysisk kraft och moralisk halt.

Karl Marx uttalar sig på samma vis i ”Das Kapital”, då han skriver:
I själva verket står icke blott mängden av födelser och dödsfall, utan familjernas absoluta storlek i
omvänt förhållande till arbetslönens höjd, d. v. s. till mängden .av livsmedel varöver de skilda
arbetarekategorierna förfoga. Denna det storkapitalistiska samhällets lag skulle förefalla vildar, ja t.
o. m. civiliserade kolonister alldeles vanvettig. Den erinrar om den väldiga råproduktionen av
individuellt svagare och mera jagade djurarter.

I fortsättningen citerar Marx Laing, som yttrar:
Om alla människor befunne sig i goda omständigheter, skulle världen snart vara folktom.
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Laing är sålunda av motsatt åsikt till Malthus: säkert livsuppehälle bidrar icke till ökande,
utan till minskning av födelser. På liknande sätt yttrar sig Herbert Spencer, som säger:
Städse och överallt äro fulländning och fortplantningsförmåga oförenliga. Därav följer, att den
större utveckling, som mänskligheten emotser, sannolikt skall hava till följd ett avtagande i dess
fortplantning.

Här förefinnes således en överensstämmelse bland män, vilka annars stå på alldeles skilda
ståndpunkter, och även vi sluta oss till deras uppfattning.

4. Brist på människor och överflöd på näringsmedel
Man kunde utan omsvep avgöra hela befolkningsfrågan med att säga, att så långt fram vi
kunna se är det överhuvudtaget ingen mening i att frukta överbefolkning, ty vi äga ett sådant
överflöd på näringsmedel (och det hotar att bliva större med varje år), att omsorgen hur denna
rikedom skall fördelas, är mycket mera på sin plats, än bekymret, om den förslår. För
livsmedelsprodukterna skulle det mest önskvärda t. o. m. vara att konsumenternas antal
ökades hastigare. Men våra malthusianer äro outtröttliga att komma med inkast och därför
måste man bemöta dessa invändningar, för att icke låta dem tro, att man icke kan svara dem.
De påstå, att faran för överbefolkning i en icke avlägsen framtid ligger i lagen om
”jordavkastningens avtagande”. Vår odlade jord vore ”avkastningstrött”, stigande skördar
kunna icke väntas vidare, och då odlingsbar jord, som ännu skulle kunna uppodlas, är allt
mera sällsynt, så vore faran för brist på näringsmedel förestående vid befolkningens
ytterligare förökande. I denna bok har redan förut, såsom vi tro, ovederläggligt blivit påvisat,
vilka storartade framsteg mänskligheten t. o. m. från den nuvarande lanthushållningslärans
ståndpunkt förmår göra beträffande produktion av nya näringsmängder, men vi vilja anföra
ännu några bevis härför. En mycket duglig godsägare och erkänd nationalekonom, således en
man, som i bägge dessa avsenden vida överträffar Malthus, yttrade redan år 1850, alltså på en
tid då åkerbrukskemien ännu låg i sin linda:
Råproduktionens alstringsförmåga, isynnerhet av näringsämnen, skall i framtiden ej mera stå efter
produktivitetcn inom fabrikationen ... Först i våra dagar börjar åkerbrukskemien öppna utsikter för
lanthushållningen, vilka utan tvivel ännu skola leda in på mången avväg, men som slutligen torde
göra det möjligt för samhällct att frambringa näringsämnen, liksom det nu ligger i dess makt att
leverera behövliga kvantiteter av tyg, om blott nödiga förråd av ull finnas att tillgå. *

Justus v. Liebig, åkerbrukskemiens skapare, är av den åsikten, ”att, om mänskligt arbete och
gödningsämnen finnas i tillräcklig mängd, är jorden outtömlig och kan oavbrutet giva de
rikaste skördar”. Lagen om jordavkastningens avtagande är ett malthusianskt påhitt, som
kunde försvaras på hans egen tid, då lanthushållningen intog en så outvecklad ståndpunkt,
men är nu för länge sedan vederlagd av både vetenskap och erfarenhet. Lagen lyder snarare:
”Ett fälts avkastning står i direkt förhållande till å detsamma använda människoarbetet
(vetenskap och konst inbegripna) och till de gödningsämnen, som ändamålsenligt använts
därpå.” Småbondelandet Frankrike har under de sista nittio åren mer än fyrdubblat
avkastningen av sin jord, medan befolkningen inte ens fördubblats. Hur mycket bättre resultat
kan ej väntas av ett socialistiskt samhälle. Våra malthusianer förbise vidare, att under nu
rådande förhållanden gäller det icke blott vårt eget lands jord, utan hela jordklotet, d. v. s. till
en stor del de länder, vilkas fruktbarhet ger tjugu, trettio, ja, ännu flera gånger mera än vår
odlingsbara jord å motsvarande areal. Jorden är visserligen redan tämligen starkt tagen i
besittning av människor, men den är, med undantag av en obetydlig bråkdel, ingenstädes så
uppodlad och använd, som den skulle kunna uppodlas och användas. Icke endast Storbritannien skulle kunna frambringa en vida större mängd näringsmedel, utan även Frankrike,
*

Rodbertus: ”Zur Beleuchtung der sozialen Frage.” 1850.
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Tyskland, Österrike och i ännu högre grad Europas övriga länder. I det lilla Württemberg med
dess 879,970 har sädesjord skulle blott genom bruk av ångplog genomsnittliga skörden ökas
från 6,140,000 centner till 9,000,000 centner.
Det europeiska Ryssland skulle, efter samma måttstock som är gällande för Tysklands
befolkning, i stället för de cirka 100 miljoner invånare, som det för närvarande har, kunna
föda 475 miljoner. Det europeiska Ryssland räknar i våra dagar ungefär 19,4 invånare på
kvadratkm., Saxen mer än 300.
Den invändningen att Ryssland äger vidsträckta jordområden, som på grund av sitt klimat
göra en högre fruktbarhet omöjlig, är visserligen riktig; i söder äger det däremot ett klimat och
en fruktbarhet, vartill Tyskland icke kan uppvisa något motstycke. Vidare skulle genom
befolkningens täthet och den därigenom stigande odlingen förändringar i klimatet åstadkommas, vilka nu för tiden omöjligt låta sig beräknas. Överallt, varest människorna samla sig
i täta inas-sor, försiggå också förändringar i klimatet. Vi tillägga dessa företeelser alltför ringa
vikt och förmå ej heller fatta hela deras betydelse, emedan vi varken äga någon anledning
eller, såsom förhållandena nu äro, möjlighet att i stort anställa några experiment. På samma
sätt skulle även de i våra dagar så glest befolkade länderna Sverge och Norge med sina
väldiga skogar och sina outtömliga malmtillgångar, sina talrika floder och sina havskuster
kunna bliva en rik näringskälla för en tät befolkning. Men de medel och inrättningar, som
skulle framskaffa dessa länders rikedomar, kunna under nu rådande förhållanden icke
åstadkommas, och fördenskull utvandrar t. o. ni. en del av den jämförelsevis fåtaliga
befolkningen.
Vad som kan sägas om norden gäller i ojämförligt högre grad för det södra Europa: Portugal,
Spanien, Italien, Grekland, Donauländerna, Ungern, Turkiet o. s. v. Ett det förträffligaste
klimat och en jordmån så yppig och fruktbar, att maken härtill knappast finns i Förenta
Staternas bördigaste trakter, skola en gång bereda oräkneliga folkskaror den rikligaste näring.
De usla politiska och sociala förhållandena i dessa länder föranleda, att män och kvinnor i
hundratusental draga från Europa över oceanen i stället för att stanna hemma eller slå sig ned i
mycket närmare och mera förmånligt liggande länder. Så snart förnuftiga sociala och politiska
förhållanden införas här, så skola många miljoner människor behövas för att höja dessa
vidsträckta och fruktbara länder till en högre kulturgrad.
För att kunna nå väsentligt högre kulturmål hava vi ännu på lång tid ingalunda överflöd på
människor i Europa, utan snarare brist på dem, och det är under sådana omständigheter
orimligt att överlämna sig åt någon som helst fruktan för överbefolkning. Härvid får aldrig
glömmas, att avkastningen av de näringskällor, som redan finnas, genom vetenskapens och
arbetets bistånd icke känna några gränser utan var dag bringa oss nya uppfinningar, som
skola föröka antalet näringskällor.
Övergå vi från Europa till andra världsdelar, så finna vi i ännu mycket högre grad brist på
människor och överflöd på jord. Jordens yppigaste och fruktbaraste länder ligga ännu fullkomligt eller nästan fullkomligt öde, emedan deras uppodlande och tillgodogörande ej kan
påbörjas med några tusen människor, utan kräver masskolonisation av många miljoner, för att
endast i någon mån kunna bliva herre över den yppiga naturen. Hit höra bl. a. Central- och
Sydamerika, ett område av hundratusentals kvadratmil. Argentina hade t. ex. år 1892 blott
omkring 5 miljoner hektar odlad jord, fast landet räknar 96 miljoner hektar fruktbar jord.
Carey påstod för fyra årtionden sedan, att ensamt den 360 mil långa Orinokodalen skulle
kunna frambringa näringsmedel i sådan mängd, att hela mänskligheten kunde leva därpå. Antaga vi blott hälften, så är det mer än nog. I alla händelser skulle Sydamerika ensamt kunna
föda många gånger flera människor än vad som nu bor på hela jorden. Näringsvärdet av ett
med bananträd planterat område och ett lika stort med vete besått fält ställer sig som 133 till
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1. Under det att vårt vete å gynnsam jordmån lämnar det tolfte eller tjugonde kornet, så
lämnar riset i sitt hemland det 80-100:de, majsen det 250300:de och i många trakter, t. ex. å
Filippinerna, lär riset giva en avkastning av ända till det 400:de kornet. Ifråga om alla dessa
näringsämnen gäller det också att göra tillagningen så närande som möjligt. I näringsfrågor
har kemin ett outtömligt fält för sin utveckling.
Central- och Sydamerika, i synnerhet Brasilien, som är ensamt nästan lika stort som hela
Europa – Brasilien innehåller 8,524,000 kvkm. med omkring 22 miljoner invånare, Europa
9,897,010 kvkm. med ungefär 430 miljoner invånare – prunkar med en yppighet, som väcker
alla resandes förvåning och beundran, och dessutom äga dessa länder en outtömlig rikedom
på malm och metaller. Men för världen äro de ännu så gott som tillslutna, emedan deras
befolkning är slö, alltför fåtalig samt står beträffande kultur alltför lågt för att bliva herre över
den mäktiga naturen. Huru det ser ut i Afrika, därom hava de sista årtiondenas upptäckter
givit oss upplysning. Om också en stor del av det inre Afrika icke är passande för europeiskt
åkerbruk, så kunna andra mycket vidsträckta områden med stor fördel användas, om blott
förnuftiga kolonisationsprinciper tillämpas. Å andra sidan finnes det i Asien vidsträckta,
fruktbara länder, som skulle kunna lämna näring åt oräkneliga miljoner. Det förflutna har
visat oss, huruledes i nu ofruktbara, nästan öde trakter det milda klimatet där kan avlocka
jorden den rikaste näring, om människan blott förstår att tillföra jorden det välsignelsebringande vattnet. I och med förstörandet av de storartade vattenledningarna och vattningsinrättningarna i främre Asien under de förhärjande erövringskrigen och genom befolkningens
vanvettiga förtryckande förvandlades länder om tusentals kvadratmil till öde sandhedar. Och
liksom i Asien, så även i Nordafrika, Mexiko och Peru. Om miljontals civiliserade människor
anskaffas, så skola outtömliga näringskällor öppnas. Dadelpalmen frodas i Asien och Amerika
i otrolig rikedom och kräver därjämte så litet utrymme, att 200 dadelträd kunna gå in på en
morgen jord. Durran bär i Egypten 3,000:de kornet, och ändå är landet fattigt. Inte på grund
av överflödigt antal människor utan på grund av ett utplundringssystem, som åstadkommit att
öknen utbrett sig mer för varje år som gått. Vilka storartade resultat man kunde erhålla av på
centraleuropeiskt sätt bedrivet åkerbruk och trädgårdsodling i alla dessa länder, det kan man
inte ens beräkna.
Nordamerikas Förenta Stater kunna, att döma av jordbrukets nuvarande tillstånd därstädes,
bekvämt skaffa näring åt det femton- till tjugufaldiga antalet av sin nuvarande befolkning (85
miljoner), således åt 1,250-1,700 miljoner; Kanada skulle efter samma förhållande kunna
lämna näring åt flera hundra miljoner i stället för som nu åt 6 miljoner. Och vidare hava vi
Australien, de talrika delvis stora och utomordentligt fruktbara öarna i Stora och Indiska
oceanerna o. s. v. Att öka människornas antal, och icke förminska det, det är den maning, som
i kulturens namn utgår till mänskligheten.
Överallt är det de sociala inrättningarna – produkternas med dem sammanhängande alstringsoch fördelningssätt – som framkalla brist och elände, och icke människornas stora antal.
Några rika skördar efter varandra nedtrycka så prisen på näringsmedlen, att en ansenlig del av
våra jordbrukare ruineras därav; i stället för att förhjälpas till en bättre ställning komma de i
en sämre. En stor del av våra lantbrukare anser en god skörd som en olycka, emedan den så
nedtrycker priset, att produktionskostnaderna knappast bliva betäckta. Och detta skall vara ett
förnuftigt tillstånd! För att ”skydda” oss för andra länders rika skördar införas höga
spannmålstullar, varigenom importen av utländsk spannmål försvåras, men den inhemska
stiger i pris. Vi hava icke brist utan överflöd på näringsmedel, liksom vi hava överflöd på
industrialister. Men vid en riklig skörd låta våra spannmålsspekulanter ofta avsiktligt förstöra
den, emedan de veta, att priset stiger i samma mån som spannmål fattas. Och vi skulle befara
överbefolkning! I Ryssland, i södra Europa och i många andra länder i världen gå årligen
hundratusen. tals centner spannmål förlorade, emedan det fattas tillräckligt stora magasin och
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lämpliga transportmedel. Många miljoner centner näringsmedel förfaras årligen, emedan
skördearbetet är ofullkomligt eller därför, att det i det avgörande ögonblicket är brist på
arbetskrafter. Mången vålm, mången fylld lada och hela gårdar brinna ned, emedan
försäkringspremien ökar vinsten. Man tillintetgör av samma skäl livsmedel och låter skepp på
skepp gå till botten med man och allt. Vid våra militärövningar varje år ruineras betydliga
kvantiteter skörd. Kostnaden för en blott få dagar pågående manöver uppgår till
hundratusentals mark, och beräkningen av den anställda skadan är, som bekant, alltid ytterst
moderat. Och dylika manövrer uppgå årligen till ett stort antal. För samma ändamål raseras
hela byar och ödeläggas stora sträckor land.
Man må ej heller glömma att till de hjälpkällor, som redan omnämnts, kommer havet, vars
sammanlagda vattenyta förhåller sig till jordytan som 18 till 7, d. v. s. är två och en halv gång
så stor, samt att det rationella tillgodogörandet av dess ofantliga rikedom på näringsmedel
ännu ligger nere. Men för framtiden öppnas därmed en bild, som är ofantligt olik den dystra
målning, våra malthusianer visa oss.
Vem kan överhuvud säga, var gränsen skall dragas för vårt vetande i kemi, fysik, fysiologi?
Vem vill våga förutsäga, vilka jätteföretag mänskligheten under följande århundraden skall
komma att utföra för att åstadkomma väsentliga förändringar i ländernas klimatförhållanden
och i den mest lönande skötseln av jorden?
Redan i samhällets nuvarande kapitalistiska form se vi företag utföras, vilka för ett
århundrade tillbaka ansågos som omöjliga och vansinniga. Breda näs genomskäras och hav
förenas med varandra. Milslånga tunnlar, sprängda i jordens inre, förena länder, som åtskiljas
av de högsta berg; andra grävas under havsbottnen för att förkorta avstånden samt för att
undvika hinder och faror, som uppstå för de genom havet skilda länderna. Var finns det
således en punkt, där man kunde säga: ”Allt hitintills men icke vidare”? ”Lagen om
jordavkastningens avtagande” måste förnekas icke endast och allenast på grund av vår tids
erfarenhet, utan även emedan det dessutom finns odlingsbar Mark i överflöd, som endast
väntar på att bliva uppodlad av miljontals människor.
Om alla dessa kulturuppgifter skulle uppfyllas på en gång, så hade vi ej för mycket, utan för
litet människor. Människosläktet måste starkt föröka sig för att komma till rätta med alla
uppgifter, som ännu föreligga. Man har varken tillgodogjort sig den odlade jorden, såsom den
skulle kunna tillgodogöras, ej heller finnas tillräckligt med människor å cirka tre fjärdedelar
av jordytan för att kunna odla den. Den relativa överbefolkning, som i våra dagar till skada
för arbetaren och samhället skapas av det kapitalistiska systemet, skall på en högre
odlingsgrad visa sig vara en lycka. En så talrik befolkning som möjligt är icke ett hinder utan
ett medel till en fortsatt kulturutveckling, på samma vis som i våra dagar överproduktionen av
varor och livsmedel, äktenskapets upplösning i och genom användandet av kvinnor och barn i
den moderna industrin samt exproprieringen av medelklassen i och genom storkapitalet utgöra
medel för vinnandet av en högre odlingsgrad.

5. De sociala förhållandena och folkökningen
Vi komma nu till den andra sidan av frågan: Kunna människorna föröka sig efter behag och
hava de behov härav?
För att bevisa människosläktets förmåga att föröka sig stödja sig malthusianerna med förkärlek på ovanliga fall inom enskilda familjer och folkslag. Men därmed bevisas ingenting.
Gent emot dessa fall finns det andra, då, trots gynnsamma levnadsvillkor, fullkomlig
ofruktsamhet eller endast ringa förmåga att fortplanta sig inträtt efter kort tid. Det är överraskande, hur ofta det händer, att välbärgade familjer hastigt utdö. Ehuru Förenta Staterna,
såsom intet annat land, äga gynnsamma förutsättningar för befolkningens tillväxt och årligen
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hundratusentals människor i sin kraftigaste ålder dit invandra, så fördubblas deras befolkning
först på trettio år. Man kan ingenstädes peka på bevis i större skala för påståendet om en tolveller tjuguårig fördubblingsperiod.
Såsom genom citaten från Virchow och Marx redan antytts, förökar sig befolkningen hastigast
å de orter, där den är fattigast, emedan, såsom Virchow påvisat, könsnjutningen jämte ruset
är dess enda glädje. Då Gregorius den sjunde påtvang prästerna celibatet, klagade, såsom vi
förut nämnt, de lägre prästerna inom biskopsstiftet Mainz, att de ej såsom prelaterna hade
tillfälle till alla möjliga njutningar, utan att deras enda glädje vore en hustru. Brist på mångsidig sysselsättning är måhända även orsak till, att prästfamiljerna på landet i allmänhet
välsignas så rikligt med barn. Obestridligt är vidare, att de fattigaste trakterna i Tyskland hava
den tätaste befolkningen, det sehlesiska Eulengebirge, Lausitz, Erz- och Fichtelgebirge,
Thüringerwald, Harz m. fl., som äro tätast befolkade, vilkas huvud-föda består av potatis.
Vidare är det ett faktum, att hos lungsjuka könsdriften är särskilt starkt utvecklad och att
sådana sjuka ofta avla barn i ett så nedbrutet kroppsligt tillstånd, att man skulle hålla det för
omöjligt.
Det är en lag i naturen, som funnit uttryck i bl. a. citaten ur Herbert Spencer och Laing, att
ersätta i kvantitet, vad som brister i kvalitet. De högst stående och starkaste djuren: lejonet,
elefanten, kamelen in. fl., samt våra husdjur: hästen, åsnan, kon föda mycket få ungar,
varemot de lägre organiserade djuren föröka sig ofantligt, t. ex. alla insektarter, de flesta
fiskar, de mindre däggdjuren, såsom harar, råttor, möss o. v. s. Å andra sidan har Darwin
konstaterat, att fruktsamheten hos vissa djur, så snart de från det vilda tillståndet komma
under människans välde och tämjas, inskränkes; t. ex. elefanten. Därmed är bevisat, att
förändrade levnadsförhållanden och därav följande förändrade levnadssätt äro avgörande
för den större eller mindre fortplantningsförmågan.
Nu är det emellertid just darwinisterna, som dela fruktan för överbefolkning, och på dessa
stödja sig våra malthusianer såsom på auktoriteter. Våra darwinister hava ständigt otur, då de
vilja använda sina teorier på de mänskliga förhållandena, emedan de härvid endast åberopa
erfarenheten och icke betänka, att människan visserligen är det högst organiserade djuret, men
att hon i motsats till de andra djuren känner naturlagarna och även kan målmedvetet leda dem
samt betjäna sig utav dem.
Teorin om kampen för tillvaron och läran att fröna till nya existenser förefinnas i långt högre
grad än vad på grund av tillgängliga näringsmedel kan hållas livskraftiga skulle även passa in
på människorna, om de i stället för att anstränga sin hjärna och anlita teknikens hjälp för att
tillgodogöra sig luft, jord och vatten, ginge på bete liksom boskapshjordar eller liksom aporna
otyglat hängåve sig åt könsdriftens tillfredsställande, alltså själva bleve apor. I förbigående
sagt innebär det faktum, att det utom människorna blott är aporna, vilkas könsdrift ej är
bunden vid vissa tider, ett slående bevis för släktskapen mellan dem bägge. Men om de också
stå i nära släktskap med varandra, så äro de dock ej alldeles lika: man kan ej ställa dem på
samma nivå och mäta dem med samma mått.
Att under de hittills rådande egendoms- och produktionsförhållandena kampen för tillvaron
även varit och är rådande för människorna, och att många bland dem ej ens äga de
nödvändigaste livsmedel, är fullkomligt riktigt. Men det är ej därför att det fattas livsmedel,
som de icke finna några, utan därför att sådana i följd av de sociala förhållandena, mitt i det
största överflöd på livsmedel, undanhållas dem. Och falskt är att härav draga den slutsatsen,
att, emedan det hittills så varit, det ej stode att ändra, utan måste evigt förbliva så. Här är den
punkt, varest darwinisterna råkat in på det sluttande planet; de studera visserligen
naturhistoria och antropologi, men ej sociologi, utan följa i denna sak tanklöst våra
bourgeoisi-ideologer. På så sätt komma de också till sina felslut.
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Människans könsdrift är ej inskränkt till vissa tider, den är hennes starkaste drift, som fordrar
att bliva tillfreds-. ställd, om människan ej skall lida till sin hälsa. Dessutom är denna drift i
regel så mycket starkare, ju friskare och mera normalt utvecklad människan är, alldeles som
en god aptit och god matsmältning tyda på en frisk mage och äro huvudvillkoren för en frisk
kropp. Men könsdriftens tillfredsställande och släktets fortplantning är icke detsamma.
Angående människosläktets fruktbarhet hava de mest olika teorier uppställts. På det hela taget
famla vi beträffande dessa så viktiga frågor ännu i mörkret och detta huvudsakligen därför, att
under många århundraden har man visat den löjligaste skygghet för att sysselsätta sig med
lagarna för människans uppkomst och utveckling eller för att grundligt studera fortplantningsoch utvecklingslagarna. Framdeles skall och måste det bliva helt annorlunda i detta avseende.
Å ena sidan uppställes den teorin, att högre andlig utveckling och sträng intellektuell
sysselsättning, med ett ord högre nervverksamhet, skulle hämmande inverka på könsdriften
och försvaga fortplantningsförmågan. Från annat håll förnekas detta. Man pekar på det
faktum, att de bättre situerade klasserna i genomsnitt ha mindre barnantal och att detta inte
blott kan bero på preventivmedels bruk. Säkert är, att ansträngande andlig sysselsättning
verkar starkt nedsättande på könsdriften. Men att större delen av överklassen har sådan
sysselsättning, måste man förneka. Å andra sidan verkar också övermåttlig kroppslig
ansträngning nedsättande på könsdriften. Men all överdriven ansträngning är skadlig och
därför förkastlig.
Andra påstå att levnadssättet, i synnerhet födan, skulle jämte vissa fysiska egenskaper å
kvinnans sida bestämma fortplantningsförmågan och mottagligheten. Passande näring
inverkar, såsom det även visar sig hos vissa djur, mer än allt annat på fortplantningsakten.
Och här torde i själva verket avgörandet ligga. Vilket inflytande födans beskaffenhet utövar
pli vissa djurs organism, har på ett överraskande sätt konstaterats hos bina, vilka genom en
särskild föda kunna efter behag skaffa sig en vise. Bina hava sålunda i kunskapen om
könsutvecklingen hunnit långt före människorna. Antagligen har man ej under ett par tusen år
predikat för dem, att det är ”oanständigt” och ”osedligt” att sysselsätta sig med
könsangelägenheter.
Det är vidare känt, att växter frodas särdeles yppigt i god och väl gödslad jord, men äro dock
ej fröbara. Att näringens beskaffenhet även inverkar på den manliga säden såväl som på
befruktningsförmågan hos det kvinnliga ägget kan knappast vara tvivel underkastat, och
således torde väl befolkningens fortplantningsförmåga i hög grad bero av födans
beskaffenhet. Andra till sin natur föga kända faktorer spela även en roll.
I framtidens befolkningsfrågor är särskilt det görande betydelse, att kvinnorna då. utan
undantag en högre, friare ställning. Intelligenta och energiska kvinnor hava – undantag finnas
dock – i allmänhet ingen böjelse att giva livet åt ett stort antal barn såsom en ”Guds skickelse”
och tillbringa sina bästa år i havande tillstånd eller med barnet vid bröstet. Denna motvilja
mot en stor barnskara, som redan i vår tid de flesta kvinnor hysa, torde oaktat alla omsorger,
som ett socialistiskt samhälle skall ägna de havande och mödrarna, förr stegras än minskas,
och häri ligger enligt vår mening den största sannolikhet för, att i det socialistiska samhället
skall befolkningens tillväxt försiggå långsammare än i det borgerliga samhället.
Våra malthusianer ha sannerligen inte skäl att bry sina huvuden med mänsklighetens framtida
förökning. Hittills ha folk visserligen gått under på grund av decimering av deras antal, men
aldrig på grund av för stort antal. Folkmängdens reglering inom ett naturenligt levande
samhälle försiggår nog när allt kommer omkring utan skadlig återhållsamhet eller onaturligt
preventivumgänge. Karl Marx kommer att också på detta område få rätt för framtiden. Hans
åsikt, att varje särskild ekonomisk utvecklingsperiod äger sin speciella befolkningslag,
kommer att bekräfta sig också under socialismens herravälde.
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H. Ferdy företräder i sin skrift ”Artificiell inskränkning av barnantalet” följande uppfattning:
Socialdemokratin vill genom sin opposition mot malthusiunismen utföra ett skälmstycke. Den
hastiga folkökningen gynnar massproletariseringen och denna underblåser missnöjet. Lyckades
man övervinna överbefolkningen, så vore socialdemokratins utbredning slut, och den
socialdemokratiska staten vore i all sin härlighet för evigt begraven.

Här har man ett nytt medel att döda socialdemokratin med till alla de andra: malthusianismen.
Professor Adolf Wagner hör till dem som lida av fruktan för överbefolkning och därför kräver
inskränkning i äktenskaps- och flyttningsfriheten, särskilt för arbetarna. Han klagar över att
arbetarna i jämförelse med medelklassen gifta sig för tidigt. Han och hans meningsfränder
glömma blott, att de manliga medlemmarna av medelklassen först vid högre ålder nå en ställning i livet, som tillåter dem ingå ett ståndsmässigt äktenskap. Men de hålla sig skadeslösa för
denna försakan i prostitutionen. Försvårar man nu äktenskapets ingående för arbetarna, så
hänvisar man dem till samma utväg. Men man må inte då klaga över konsekvenserna och
jämra sig över ”sedlighetens och moralens förfall”. Man må inte heller uppröras över att män
och kvinnor – ty dessa äga samma drift som männen – leva i olagliga förbindelser för att
tillfredsställa sin naturdrift och därigenom befolka stad och land med massor av oäkta barn –
”utsådda”, som romarna kallade dem. Men åsikter sådana som yttrats av Wagner och konsorter strida också mot bourgeoisins och vår ekonomiska utvecklings intresse, som kräver så
många händer som möjligt för att kunna förfoga över arbetskrafter som gör den konkurrensduglig på världsmarknaden. Med smått skurna förslag som bottna i trångsynt brackighet och
baksträveri kan man inte bota. tidens onda. Nu på det tjugonde århundradets tröskel finns det
ej längre någon klass, någon statsmakt nog stark att tillbakahålla eller hämma samhällets
utveckling. Alla försök sluta illa. Parollen är ej bakåt utan framåt, och lurad blir den som ännu
tror sig kunna hålla in tyglarna.
Mänskligheten skall i det socialistiska samhället, i vilket hon först blir verkligt fri och ställd
på sin naturliga grund, medvetet reda sin utveckling. I alla föregående epoker handlade
mänskligheten beträffande såväl produktion och fördelning som fortplantning utan kännedom
om deras lagar, kort sagt: omedvetet. I det nya samhället skall mänskligheten handla.
medvetet och planmässigt med kännedom om lagarna för sin egen utveckling.
Socialismen är den på alla områden för mänsklig verksamhet tillämpade vetenskapen.

Slutord
Vår framställning har visat, att vid socialismens förverkligande är det ej fråga om ett
godtyckligt nedrivande och uppbyggande, utan om ett naturhistoriskt vardande. Alla faktorer,
som å ena sidan spelat en roll i upplösningsprocessen och å andra sidan i daningsprocessen,
äro faktorer, vilka verka såsom de måste verka. Det är varken ”snillrika statsmän” eller
”folkuppviglande demagoger”, som kunna leda tingen efter sin vilja. ”De tro sig leda, men
bliva ledda.” Dock äro vi nära den punkt, ”då tiden skall nå sin fullbordan”.
Vi hava flera gånger i vår framställning talat om en överproduktion av varor, som framkallar
kriserna, ett för borgarsamhället egendomligt fenomen, som aldrig förr har uppträtt. Men den
borgerliga världen skapar ej blott överproduktion av varor och arbetare, utan även av
intelligens. Tyskland är det klassiska land, som i stor skala skapar denna överproduktion av
intelligens, vilken den borgerliga världen ej mera kan tillgodogöra sig. Ett tillstånd, som under
århundraden betraktas som en olycka för den tyska utvecklingen, har väsentligen bidragit till
denna företeelse. Det är småstatsystemet och det hämmande inflytande, som. denna politiska
formation utövade på den storkapitalistiska utvecklingen. Småstatsystemet skapade flera små
medelpunkter för det andliga livet, vilka utöva sitt inflytande på det hela. De många staterna
krävde en i förhållande till en enda centralregering ofantligt talrik skara ämbetsmän, för vilka
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fordrades en viss högre bildning. Sålunda uppstodo högskolor och universitet i vida större
mängd än i något annat land i Europa. De olika regeringarnas avund och äregirighet spelade
härvid en stor roll. Och samma blev förhållandet, då några regeringar började införa den
obligatoriska folkundervisningen. Behovet efter vetande ökades, då den tilltagande
bildningen, gående hand i hand med storborgardömets materiella utveckling, väckte begär
efter politiska rättigheter, efter kommunalrepresentation och kommunal självstyrelse. Det
uppstod små representantkorporationer för småländer och distrikt. Detta föranledde de högre
klassernas söner att sträva efter en plats därinom och inrätta sin bildning med hänsyn därtill.
Såsom det gick med vetenskaperna, så ock med konsterna. Intet land i Europa har att uppvisa
jämförelsevis så många målare-, konst- och tekniska skolor, museer och konstsamlingar som
Tyskland. Andra länder kunna måhända i sina huvudstäder uppvisa mera betydelsefulla
sådana, men i intet land äro de så fördelade över hela riket som i Tyskland. Beträffande
konsten blott i Italien.
Hela denna utveckling gav åt den tyska anden ett visst djup. Bristen på stora politiska strider
framkallade ett visst kontemplativt liv. Under det att andra nationer kämpade om herraväldet
på världsmarknaden, delade jorden och förde stora inre politiska strider, sutto tyskarna
hemma, drömde och filosoferade. Men detta drömmande, grubblande och filosoferande, som
gynnas av ett klimat, vilket nödgar till ett husligt liv och till ansträngning, framkallade den
kritiska, forskande ande, för vilken tyskarna, sedan de vaknat, började utmärka sig.
Under det att det engelska borgerskapet hade tillkämpat sig medbestämmanderätt i staten
redan i mitten av det sjuttonde århundradet och det franska borgerskapet mot slutet av det
adertonde århundradet, så lyckades det för det tyska borgerskapet först år 1848 att tillkämpa
sig ett jämförelsevis obetydligt inflytande på statsmakten. Men 1848 var födelseåret för den
tyska bourgeoisin såsom en självmedveten klass, som nu framträdde på skådebanan såsom ett
självständigt politiskt parti, representerat av liberalismen. Även här visade sig den tyska
utvecklingens egendomlighet. Det var ej fabrikanter, köpmän, handels- och finansmän, som
förde ordet, utan företrädesvis ”frisinnade” ståndsherrar, professorer, skriftställare, jurister
och doktorer ur alla fakulteter. Emellertid förvisades bourgeoisin efter år 1848 till politiskt
lugn; men den använde denna tid, femtiotalets politiska kyrkogårdsfrid, för att utveckla
affärsväsendet. Det österrikiska-italienska krigets utbrott och förmyndarregeringens början i
Preussen eggade bourgeoisin på nytt att sträcka handen efter politisk makt.
Nationalenhetsrörelsen uppstod. Bourgeoisin var redan alltför utvecklad för att längre inom de
många enskilda staterna kunna tåla de många politiska och tillika ekonomiska skrankorna;
den gjorde min av att vilja bliva revolutionär. Herr v. Bismarck fattade situationen och
begagnade sig av den på sitt vis för att förena bourgeoisins intresse med det preussiska
kungadömets, mot vilket bourgeoisin aldrig varit fientlig, emedan den fruktade revolutionen
och massorna. Äntligen föllo skrankorna, som hade hindrat dess materiella utveckling. Men
Tysklands rikedom på kol och malm och med en intelligent, men förnöjsam arbetareklass
nådde bourgeoisin inom några få årtionden en så jättelik utveckling, att något liknande ej
förekommit, med undantag av Förenta staterna, i något land på så kort tid och efter en sådan
måttstock. Så kom Tyskland hastigt att såsom industri- och handelsstat intaga det andra
rummet i Europa och det strävar efter det första.
Men denna jättelika materiella utveckling hade också sin mörka sida. Det ända till grundläggandet av Tysklands enhet i alla tyska stater bestående avspärrningssystemet hade hållit
vid liv ett ofantligt talrikt hantverks- och småbonde-stånd. Då nu alla skyddande skrankor
plötsligen nedrevos, sågo dessa inför sig en hejdlöst utvecklande, kapitalistisk produktionsprocess. De kommo därigenom i en förtvivlad ställning. Lyckoåren i början av 1870-talet
kommo faran först att synas mindre stor, men den blev så mycket mera kännbar, då krisen
bröt ut. Bourgeoisin hade under denna tid utvecklat sig på det mest storartade sätt och gjorde
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nu med sin massprodukion trycket tio gånger så kännbart. Från och med nu vidgades klyftan
mellan ägande och icke-ägande hastigt. Denna upplösnings- och absorberingsprocess, som
försiggår allt raskare och som befordras genom att å ena sidan den materiella makten ökas och
å den andra motståndskraften minskas, försätter hela klasser i allt större trångmål. De se sig
allt mer hotade i sitt materiella läge och se sig med matematisk visshet vigda åt undergången.
Och i denna förtvivlans strid söka många om möjligt rädda sig genom att byta om sysselsättning. De äldre kunna ej mer göra detta ombyte och kunna blott i sällsyntaste fall
efterlämna någon förmögenhet åt sina barn, därför göras de yttersta ansträngningar och de
sista medlen uppbjudas för att skaffa söner och döttrar anställningar med bestämda inkomster
och vartill intet driftkapital behöves. Hit höra alla ämbeten i statens och kommunens tjänst,
läraryrket, posten och järnvägarna, de högre platserna i bourgeoisins tjänst, såsom kontorister,
lagerbokhållare, kemiker, tekniker, ingenjörer, konstruktörer o. s. v. samt tillika de s. k. fria
sysselsättningarna: jurister, läkare, teologer, skriftställare, konstnärer, arkitekter o.s.v.
Tusen och åter tusen, som förut tillgripit ett yrke, börja nu, enär ingen möjlighet till självständighet och en tillräcklig inkomst finnes, se sig om efter en ställning i någon av ovannämnda sysselsättningar. Allting tvingar till högre utbildning och till studier. Realskolor,
gymnasier och polytekniska skolor m. m. växa som svampar ur jorden, och de, som redan
finnas, äro överfyllda; i samma proportion växer antalet studerande vid universiteten samt
antalet elever vid de kemiska och fysikaliska laboratorierna, i konstskolorna, i yrkes- och
handelsskolorna och i de högre kvinnliga bildningsanstalterna av alla slag. Alla
verksamhetsområden utan undantag äro överfyllda och tillströmningen blir allt starkare.
Ständigt uppkomma nya yrkanden om grundandet av gymnasier och högre bildningsanstalter
för att kunna mottaga alla, som ämna studera. Myndigheter och enskilda personer låta den ena
förmaningen utgå efter den andra, i det de varna för studiet än till det ena än till det andra
facket. Till och med teologin, som i flera årtionden hotade torka in av brist på kandidater, Dr
sin del av överflödet och ser sina pastorat åter besatta. ”jag skall predika om tio tusen gudar
och djävlar, om jag blott kan få en plats, av vilken jag kan leva”, så ljuder det från alla håll.
Ofta vägra t. o. m. vederbörande ministrar att medgiva tillåtelse till upprättande av nya högre
undervisningsanstalter, ”emedan det förefintliga behovet av aspiranter är väl tillgodosett inom
alla fack”.
Detta tillstånd skärpes ännu mera därigenom, att bourgeoisins konkurrens- och utrotningsstrid
sinsemellan tvingar en mängd av dess söner att söka offentliga anställningar. Vidare leder den
stående armén, som ständigt förstoras, med sin massa av officerare, vilkas befordran försiggår
ytterligt långsamt i fredstid, till pensionering av en mängd av dem i deras bästa ålder, och
dessa, gynnade av staten, taga sin tillflykt till alla möjliga poster. Den stora massan civilaspiranter ur arméns lägre grader åter tar brödet från andra samhällslager. Och därtill kommer,
att den stora armén av riks- stats- och kommunaltjänstemän av alla grader i första rummet
uppfostrar och måste uppfostra sina barn för dessa nämnda verksamhetsområden. Den sociala
ställningen, bildningsgraden och anspråken inom dessa kretsar kräva att barnen avhålla sig
från s. k. lägre sysselsättningar, vilka dessutom likaledes äro överfyllda.
I följd av alla dessa omständigheter har Tyskland mer än något annat land ett ofantligt talrikt
proletariat av lärda och konstnärer, samt även ett proletariat inom de s. k. fria sysselsättningarna, vilket ständigt ökas och sprider jäsning och missnöje med det bestående ända upp
till samhällets högre kretsar. Sålunda angripes och undergräves det bestående samhällstillståndet från alla sidor.
Alla dessa förhållanden hava lett därhän, att den tyska socialdemokratin har övertagit ledarerollen i framtidens stora jättestrid. Det var tyska socialister, som upptäckte rörelselagarna för
det bestående samhället och vetenskapligt bevisade socialismen vara framtidens samhällsform. I första rummet Karl. Marx och Friedrich Engels samt i deras spår Ferdinand Lassalle,
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vilken genom sin agitation kastade ut gnistorna bland mängden. Tillika är det mångenstans
tyska socialister, som äro de pionjärer, vilka utbreda de socialistiska idéerna bland arbetarna
av de mest skilda folk.
För ett halvsekel sedan kunde Buckle på grund av studium av den tyska bildningen och
själsodlingen skriva, att Tyskland visserligen ägde ett stort antal stora tänkare, men att det inte
funnes något land där klyftan mellan vetenskapsmännen och folkets breda lager var så stor.
Detta är inte längre riktigt. Detta gällde så länge i Tyskland vetenskapen var ett monopol för
de för det praktiska livet främmande lärda männen. Sedan Tyskland revolutionerats i ekonomiskt hänseende, tvangs vetenskapen att ställa sig i det praktiska livets tjänst. Vetenskapen
blev själv praktisk. Man insåg, att den fick fullt värde först då den blev ett medel för livet,
vartill den storkapitalistiska produktionens utveckling tvang. Därigenom ha under de senaste
årtiondena i Tyskland alla vetenskapsgrenar starkt demokratiserats. Dels har det stora antalet
unga män, som utbildats för högre yrken, bidragit till att popularisera vetenskapen, dels har
skolbildningen, som i Tyskland står högre än i de flesta andra länder, underlättat kunskapstillägnelsen på en mängd skilda områden för arbetarna. Men särskilt den socialistiska rörelsen
med sin litteratur, sin journalistik, sina föreningar och möten, sin parlamentariska
representation och den av alla dessa organ oavlåtligt utövade kritiken på alla det offentliga
livets områden betydligt höjt massornas nivå.
Inte heller undantagslagen mot socialdemokratin 1878 -1890 har ändrat något härutinnan. Den
dämde in rörelsen och minskade dess fart en smula. Men å andra sidan bidrog den till att
fördjupa rörelsen och skapade stark förbittring mot de härskande klasserna och statsmakterna.
Undantagslagens slutliga fall var blott en konsekvens av det socialdemokratiska partiets
utveckling och nationens ekonomiska utveckling därunder. Rörelsen marscherar framåt på det
sätt, som den under givna förhållanden är tvungen till.
Och i alla kulturstater har som i Tyskland den socialistiska rörelsen under de sista årtiondena
gjort oanade framsteg. Därom vittna på ett talande sätt de internationella
arbetarekongresserna, som bli allt talrikare besökta.
Sålunda ha andarnas stora strid blossat upp i alla kulturstater och föres med eldig iver. Jämte
socialvetenskapen bilda naturvetenskapernas vidsträckta område, hälsoläran, kulturhistorien
och filosofien den arsenal, ur vilken vapnen skola hämtas. Det beståendes grundvalar angripas
från alla sidor, och mot stöden för det gamla samhället riktas de väldigaste hugg. De
revolutionära idéerna intränga i de mest konservativa kretsar och bringa våra fienders led i
fullständig förvirring. Hantverkare och lärda, åkerbrukare och konstnärer, köpmän,
ämbetsmän, ja, t. o. m. fabrikanter och bankirer, kort sagt män av alla stånd sluta sig till
arbetarna, vilka bilda huvudkåren av den armé, som strider för att uppnå segern och som skall
vinna den. Alla stödja och komplettera varandra.
Även till kvinnan i allmänhet och till proletärkvinnan i synnerhet tränger den uppmaningen att
ej hålla sig borta från denna strid, i vilken det tillika kämpas för hennes befrielse och
frigörelse. Det gäller för henne att visa, att hon fattat sin verkliga ställning i denna rörelse och
i samtidens strider för en bättre framtid, samt att hon är besluten att deltaga däri. Det är
männens sak att hjälpa henne avskudda sig alla fördomar och att understödja hennes
deltagande i striden. Ingen må underskatta sin egen kraft och tro, att det icke kan bero på
honom. För mänsklighetens framåtskridande kan ingen kraft, vore den än så svag, undvaras.
Droppens oavbrutna nedfallande urhålkar slutligen den hårdaste klippa. Och av många
droppar bildas bäcken, av bäcken floden, av ett antal floder strömmen. Till sist är intet hinder
starkt nog att häjda den i dess majestätiska lopp. Alldeles så går det i mänsklighetens
kulturliv. Sätta alla, som känna sig kallade, in hela sin kraft på denna strid, så måste segern
följa.
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Och denna skall en gång bliva så mycket större, ju mera ivrigt och uppoffrande varje individ
följer den inslagna banan. Den enskildes tvivel, huruvida han med alla sina uppoffringar, allt
sitt arbete och all sin möda skall få uppleva en ny, härligare kulturperiod och njuta av segerns
frukter, får ej hälla honom tillbaka från den beträdda vägen. Visserligen kunna vi varken
bestämma varaktigheten eller arten av de utvecklingsskeden, som denna strid om de högsta
mål har att genomgå, vi kunna det lika så litet som vi hava någon visshet om varaktigheten av
vårt eget liv. Men liksom kärleken till livet behärskar oss, så kunna vi också hysa hoppet att få
uppleva denna seger. Vi leva ju i en tidsålder, som sä att säga stormar framåt med sjumilsstövlar och för den skull komma alla fiender till en ny, högre samhällsordning att darra.
Varje dag lämnar nya exempel på de socialistiska idéernas hastiga uppspirande och allt större
och större utbredning. Gryningen till en härlig dag bryter med makt in. Må vi således kämpa
och sträva för att komma framåt, obekymrade om ”var” och ”när” gränspålarna för en ny tid
för mänskligheten skola resas. Och falla vi i denna stora, mänsklighetens befrielsestrid, så
träda andra i vårt ställe. Vi falla i det medvetandet, att vi gjort vår plikt som människa, samt i
den övertygelsen, att målet skall nås, huru än de fientliga makterna till mänsklighetens
framåtskridande må uppträda och spjärna däremot.
”Framtiden tillhör socialismen, det vill i första rummet säga arbetaren och kvinnan.”

