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f oRORD, 

Det hade icke varit min afsigt att offentligt skrifva 
om den nu, tack vare heslagtafni'hgen, så verldsberyckta<le 
och som "osedlig"i "omoralisk och "rå" heteckriade boken 
"fra Kristiania. Bohemen" af Hans Jæger, Forst nar jag ge
nom tidningarne horde talas om denna. bok, antog jag i 
likhet med tidningarnes uttalanclen att dcnna bok må.ste 
vara riktigt "graslig". Genom en hiindelse kom den i min 
ego, och vid genomlasningen af densamma fann jag att 
boken icke var osedligare an t. ex. vår bibel. Det for
våna.de mig icke att det landets så.val som andra 'fria" 
land , regering belonade forfatta.r n med fiingelsestraff i 
cHktargao-e, som beloning for att han skildradt fakta, namnt 
hvarje sak vid dess ratta namn, samt varit hån ynslos nog 
att lata sava] landets ministrar som dess auktoriseracle 
folkskalder passera revy, och un<ler borgerliga, ej fit1ge
rade namn. Då emellertitl berr Jæcrer ~fter utståndct 
straff nu hotats med af ked från sin befattning som t>tor
tings-(riksdags)-stcnograf, hvilken Jllats J,an i 11 år innc
haft ocL val skott, att propositionen om detta extra straff, 
skulle utgått friin a.Jierbo~sta ort. Drtta extra straff haclc 
dock for honom varit mangcluhbelt storrc iin lagen tillat 
domarena att ådoma bonom, cnar detta nu ar hans cndn. 
inkomstkiilla, lonen ar 1,400 kr. pr år. l li eliruari manacl 
holl Kri tiania konst11årsforening in manaclsfest. vicl hvilket 
Wlfallc flera nya taflor skulle vi a , herr .Jæger ville gerna 
se clessa och meddelade orclforanden sin onskan, hvarfor 
01·dfo1·a11Jen inbjod honom. han blef ock af "Albertines" 
forfathue Chr. Krog inford, till festen. J, gcrs 11ai-varo 
ha<le dock till foljd att alla niirvarande damer (utom tre) 
togo sina kavaljerer med sig och lenmadP alen, ordforan
dcn blef utstott ur foreningen och bilclade sedan en ny 
forening hvari ingick nara half ten af konstnårsfch Cllingens 
mcdlemmar. 



Si\. kommer en n . och for vår ticls ofverklassmcn

ni kor (ele sedliga namligen), bctecknande hiindelse, herr 

Jæfi!;er skulle hyra ig en ny lagenhet till Aprjl. Han har 

nn gått omkring och hi>rt efter rum, och då. han dervid 

namni sitt namn har dorren genast slagits igen for honom; 

Mr tycks ordspråket besannas "Den som talar sanning får 

icke lå.na bns". 
Alla dessa bnsligare ha naturligtvis icke Hist hans bok, 

men vål ticlningarne, som vetat beratta hur "rått" och 

"osctl}jgt" han skrifvit, och att dessa icke spa,rat på till

malen ,ju starkare dess battre. Se t. ex. på vår stads dag

liga tidnin_gar ha icke clessa reprocluceradt de NorBke tidnin

?car;ies sedliga utgjutelser. Det lojligaste år dock det satt 

'G. H. & , . T." anvandt i frå.ga om "Bohemen'' ocb "Al

hertinc · hvilka icke fa sa.mmansta11as, derfor, ja hvarfor? 

,ro f'"rmoclligen del'for att Krog i "Albertine" icke indragit 

Hj "rnson och vertlrup, som dock fatt paradcra i "Bohe

men· vid idan af andra l1ogt uppburne mån. Detta satt 

cluger ickc mot l>ildade klasser, men i monopoliseracle nyk

tcrhct ticlningar har slittet anvandts lange mot arbetarne 

och utan atal! 
Den hok hvar. innehåll jag har oker skilrlra lir skrif-

ven i romanform och innefattar ofver 600 idor, hv:1rfor 

min lilla. krift ju endast kan blifva ett kort sammaudrag, 

och jag erkanner det villigt: ett ofullstfi.ndigt sadant. Ro

man n · hiin<lel. er iiro forlagda till Kri tiania. och omfattar 

tiden frrrn 1 , 1 till 18 5. Hufvurlper oncrna aro ej i likhet 

med andra romanbjeltar diktade, ntan '1'erkliga. Forfattaren 

l1cforncr sig i dess miilt han har heller icke stnckit sina 

egna handlingar under stolen. Om de aro vackra ller ej 

må lasarn jclf becloma. 

Goteborg i J ars 1887. 
FORFATTAREN. 
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I fter forordet for forf. genast lasaron in i sitt 

rum der han ligger sjuk od1 besokcs af en 

ung och andock utlcfvad offi.cer, den blifvande 

hjelten i dramat, hvars namn ar Jarma,n, som i 

ofortydba.ra orda.lag omtalar att hn,n år andligt 

och kroppsligt ruinerad, oformogen att tri,nka, 

oformogen att gorn, nå.got nyttigt, och an. er sig 

aldrig kunna blifva till något. 
Derefter fores vi tillbaka i tiden, 7 a 8 år, 

upp p! ett litct rum, enkelt mobleradt, på soffan 

ligger en 15 års gosse, som elet synes upptageu 

med studier, men hans tanlmr aro dock riktade 

på något annat, ' på det sinliga, oscclliga, hvar

emot han stTider mot sitt eget beg~ir, vapnet ar 
bonen, Guds ord, hva.ri ban ·oker en afiedare for 

sina onda lustar. Han klimpa.r mecl trons makt 

ett halft års tid*), striden upptager hela hans tid 

så att studierna forsumma , tills han gifver vika 

for kottets bfgarelse och soker dess tillfredstal

lel e. En gång inkommen på denna strå.t blir 

detta hans nara nog enda ys clsattning. Tack 

vare sina hoga anor får han dock studentexamen 

med extra berom for språ.kkunskap, hvarfor han 

tror sir, danad till litterator. Tager så plats på 

advokatkontor med någrn. timmars tjenstgoriug, 

mestadels romanlasning. 

*) Jag vill erinra om Toodor i A.ug. Strindbergs "Gi/las''. 

Ett alldeles lika forhållande. 
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Den ofriga tiden anvandes till inofning att kunna stå på parkett uppcfter teatervaggen med sådan . ledighet och finess att <len ofriga publiken skall kum1a se att han ar en man af rang. Denna studie ko ·tatle flera hundra kronor och fiera månader tid irrnan hans larare godkande honom till offentEg forevi 11ing. På middagarne fordref l1an tiden genom att promenera fram och åter på Carl Johans gade (ala Sodra Hamngatan), for att • e och beses af de ofriga benar och <lamer som bade sarnma sy sel.Jittnhig. Nar lrnns foraldrar boija<le knorra ofver hans utgifter, som de fiiJgo bestrida och han sjeJf icke ville skafta sig någo t " mbete" blef han militar ågot som l1an dock aldrig tyckte om, ty tlet hela Tar blott komedi och ~å Yåmje1igt. Exercisti<len på ka.sern n, middag tiden på Carl Joforns gadc, aftonen llå teatern llJ)i_J cfter vaggen oth c:a den ofriga tiden af fornatten hos flickorna i «Yika ", eller for om byte i eu af de._sas sallskap i sitt 11em, utom de kvallar han var inviterad i n~gon farni1j
1 
som då kulle Yara af hans rang eller åtminstone af pen11ingera11g. Så forfiot tiden och vi återfinna Ja, man hos Jæger, hvars belrnnt~kap han gjort en gång denne behofde ett ckrjfbitrade 11~gra vcckor med riksdagsprotokollen. Vid detta ti1lfal1o omtalade J1an att Jrnn icke a11,Jlg sig hafva n~got att Hingre lefva for. En fr~ga som ban ofta pa 8ednare tiden di kuterat med sina umgilugesvanner, hvilka 11astan enl1alligt instamde i de1ma lrnus åsigt. Nu kommer enJjgt min uppfattning det fulaste i hela romanen, och for att Yisa det. jag icke ar partii.;k, vill jag ref'crera afren detta, och just derfor, mera omAandjgt. Det vaT vid denna tid hans skulder stigit an enligt, han var sk3 Idig for 
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mat, husrum, ]dåder, i vinhandeln, bos bokhand
laren m. fl. Alla ville ha pengar, men hans lon 
rickte ej till mer au de extra utgifterna. Det 
ar påskveckan, han går omkring till sina borge
narer och ber om upplysning om sin skulds stor
lek, U;nderråttad derom bet han dem sanda sig 
rakning tredjedag påsk, då de skola få betalt. 
Hos vinhand.laren rekvirerar han. nytt forråd a.f 
spirituosa., deribland en flaska ehampagn@ for hvar 
och en af sina vanner, sex till antalet. Derefter 
-går han till jernhandlaren oeh kop-er en revolver 
for 25 kr., hvarpi rakning skalle sandas upp till 
honom tredJeda.g på.sk 1 cl.å betalning skulle er
hållas-. Dryckesvarorua forslades tiU två af van
nemas lokal der det fortardes. Ch~mpagnen gørn
des till sist. De sj li vannern.a (bland de narvar
rande finRBs i.cke bokens forfattare Hans. ,Jæger) 
tar lrvar sin flaska, Då forsta glaset tommes ytt
nr en af dem· , 

- Nå skål på. dig Ja,,-man i morgon befinner 
da dig aUtså i helv-ete. 

Jarman: - Ja skål på Er och valkomna. 
efter, det skall bli riktigt roligt att traffa, ha.ns 
satan-iska majeståt oeh alla dervarande inteligenfa. 
mcrmiskor, jag har alltid tyekt om att va.ra i in
telligenta mennislmrs sallskap, o, s. v. 

Derefter blir han missmodig, tyeker det år 
sorgligt att lemna lifvet utan att ha alskat. Han 
fr%)a.r de :aarvil.rande om någon af dem ha alskat. 
Denna fråga besvaras uekande af alle®ammans, 
l1varfor detta. amne får gifva vika for <; ndra. 

Vid afskødet, som kan syna~ både orot oeh 
likgiltigt, frågiir hau om n!gon af dem har två 
kr. att låna hcmom till en sista "rendes voUB« ~ 
En t1f lfans Jægers broder racker honom dat be-
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garda "l§net((. Vannerna skiljas, de gli. en hvar till sitt, diskuterantle frågan om Jarman har mod att skjuta sjg eller om han sviker vid ILJinien". Jannan går till en flicka i "Vika", sofver hos herme tills kl. J1alf 8 på inorgonen, då ban aflagsnar sig, hvarvid han sager ifrå..o, att ett stadsbud skaJl komma och hemta hans officerskappa och då betala de 15 kronorna, hvarpå han med revolverpaketet under armen går utom staden och skjuter sig. Vid ]judet af skottet skyndar några arbetare till, taga hans lik som de fora till ka= sernen, der dodsorsaken konstateras. Det sista i derma "roman« ar prestens liktal vid grafven som af Haus Jæt;er referera<les. 
Det vill srnas som att Boh€mens forfatta.re med utgffvand<:~t af denua bok lifven velat gora ett in lagg i frågan' om den off'e11tliga prostitutionen, som ar forbjuden i lagen men iindock existerar under laglig kontroll. Denna f:råga kom på tal inom Kristiania atbeider..::unftmd vid tre, for samma frågas behandling utlysta allma11na moten, hvarvid herr Jæ~r vid de trå sista motena hade ordet, oeh som hans anforanden aro i sin helhet inforda i BoMme.n, har jag efter basta fonniga derur tifversatt dem och vill har in extenso återgifva dem, dels derfor att denna fråga galler lika mycket vårt samKlle, enar har rider allcleles samma rorhållande, dels deifor att Hans JægP.rs anfor~nden synes mig vara arligt och upprigtjgt uttalade sanningar, llågot som lir salls-vnt, i vå:rt på den modema lomrmora1en bacerade sam halie. Foredragen återgifras hiir, do anmiirkuingar jag har mot dess tendens kommet derefter. 

"-Anledningen tm att jag har begardt ordet ar icke någon af do foregående talarnes yttran-
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den, tttan det satt hvarpå denna diskus ion intill 

nu har gestaltat sig. 
Skola vi har komma till ett fornuftigt re ul-

tat å må diskussiouen foras på helt annat satt 

om frågan: < .. r prostitutionen den af: igtliga fonn 

for det onda som gcnom de1ma har sitt aflopp, i 

motsatt fall, hvilken annan form bor då sattas i 

stallet?" Hvilken form detta onda bor ha, bor ju 

vara det och intet arrnat v1 bora tala om. 
Jag skall forklara hvarfor, sjelfva det onda 

består ju deruti att i vårt på akten kap bac.era

<le samhalle också utom akten kapet pHigas kons

ligt umgangc emellan konen. Hvari har nu detta 

onda sin rot? Jo, från ena sitlan deri, att vå.rt 

sarnhiille iir baseradt på aktenskapet, oaktadt don

na institution icke visar sig tillfyllostgorancle for 

saml1allsmedlemmarnes konsliga behof. Från an

dra sidan sedt deri, att fordelningen af det sociala 

("'amhalleliga) arbetets afka tning ar sådan, att i 

vårt samhalle finnes ett stort antal kvinnor, som 

svårligen, ja ofta, icke kunna lefva på fortjensten 

af sitt arbete. Dessa två. orsaker aro det omlas 

rottor och <lessa rotter vilja i icke rycka upp, 

derfor att vi icke vilja socialismen. Derfor att vi 

ieke vilja den fria karleken. Vi vilja alltsi låta 

dessa rotter stå kvar och foljaktligen behålla det 

onda, som dcraf pirar fram. Foljaktligen åt~r-

tår ingen annan fråga an denna. 
"I hvilken form vilja vi hafva det onda?" 

Låt oss dock slippa hora de sa lojliga dekla

mationer om elet «stygga", det "omoralislrn", det 

"osedliga", det "okri tlicra «, denna « kmnflack" 

for nationen, 
1 

och Gud vet icke hvillrn uttryck 

man har begagnat hiir. Låt oss vara hefriade 

fråu att hora att det itr olbryggarue, olfor ruk-
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ningen och grosshantllarne, rn:inncn. liderlighet, 
o. s. v. om iir kuld till att pro titutionen e.·isterar. Lå.tom o. s se sanningen riitt in i ogouen, och arUgt tm tå att det iir vi sjelfva som -rilja be
hållu detta. och allt å in kra.uka di. kus ionen till 
frågan: '-r' hvilken form bora vi ha. prosti tutionen ?" 

Vill man jeke inskranka diskus. ionen hartill? '\ ill man Ycrkligen har diskutera om pft hvacl satt man skall få bortryckt det onda med rottema, ja 
då kan jag ej finna annat ån det enda fornuftiga 
som forra aftonc n hlef yttradt hiir, var bag-are Christiansens «utt o. s icke cliskutera denna sak 
har". Den frc gan kan nappeligen vara famplig i Arbetarcforeniiwen om hundra år. 

Jag fauker att ma'.n mot mitt yttrandc vill invanda: "Det lir ganska riktigt d t ri siiger, 
forutsatt att det onda, rotter verkligcn vorc <le 

.,.i har niirnnt, men så ar icke forhållandct, det 
onda har in rot i helt andra orsakcr". Jag aktar icke att inlåta mig }Jå 11~.aon ingående de
batt om hvad som ar det ondas rot eller icke, melt jag for'.tnodar att alla aro eniga med mig om 
att det ekonomi. ka forhållandet Ur hufvudrollen 
och dramat den af mig namnda akteuskap. institutioncn. Ytt 1rligare två ting. For det f6rsta vill 
jag erinra om den mangd af bleksot , jukdom fall 
som forekommer inom de biittre stallda saml1alls
k1a ernas uuga flickor, inom den klass hvarest fordomen mot kon, ligt umgan re emellan konen, 
utom akten kapet ar tor 't. Och derefter till de e: rnpel vi nart få 1>~ att rnenniskonatur~n, nart 
upphafrer sig emot de skranker om iiktenskap -
htstitutionen har rest upp emot den individuclla. 
friheten, och till hvad pris som helst bryter dem 
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ner. For att belysa cl.etta vHl jag erinra om en 
nyligen timad Mndelse, som vi alla minnes. 

De tre unga tlickor af god familj som oe
stulo de fiesta gulcl rne<ler hiir i staden. nfan har 
berattat mig att dessa tre unga fiickor anvande 
inkomsten af sina tjufverier till llyra.nue af mm 
och a.nskaffa.nde af vin, som de på dessa rum 
traktern,de på några ynglingar so1n de hollo af, 
mdn som hvarken bade råd eller tillfållc att taga 
deJ11 n1ed sig hem. Dessa fate flickor vat' såvidt 
jag vet icke blcksotssjulca., och i hvarje tillfaJle 
var deras foreta,g icke något bleksottigt fo retag, 
oeh jag vill tiUaggca, att elet lir storre gfadje i 
mitt hjerta ofver dessa 3 ii.n ofver 997 s. k. biek'
sotiga flickebarn. Detta gifver mig den fonno
dau, att den timme snart skall slå1 clå majoritoton · 
af våra kvinner> liksom nu dessa tre, vilja resa 
sig mot de tusenåriga ofrihetsskrankor som ak
tenskapsinstitutionen har rnst upp emot den in
d.ividuella friheten, och till hvarje pris bryta dem 
uer. Nar detta sker d! ar frihetens timma inne. 

Hvad sjelfya frå.gan angår i hvilken form vi 
helst, bora hafva osetlligheten, så anser jag det 
basta vore om staten toge saken om hand, inrat
ta(lo offentliga bordeUer, afs~dda for de olika sam
hallsklasserna, och sorjde for den stors~1. m,ojli<ra 
sakcrhet mot vene:riska sjukdomar, ocll sarskildt 
infonmde af strang visitation af de man som be
soka bordellerna. Hvad arskt1flt de anstållcle 
kvinnorna angår, ar elet k1a.rt att dessa så.val som 
andra samhallsklasser som tillfredsstaller s::i,mha1-
lets behof, måtte af staten tillerp:a:rmas fullstanclig 
ni-edborgerlig aktning. u 
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Andra Foredraget. 
"Då jag forra gångcn hacle ordet blef jag af 

pastor Han ·en afbruten med den anmarkningcn, 
"att denna diskussion naturligtvis bvilade på krist

lig o-runrlva.1, och natnrligtvis hade specielt sjette 

budet tm forut ·attning". 
"Harpå vill jag svara: att denna diskussion 

naturligtvis icke hvilar på kristlig grundval, och 
har naturligtvis speciclt icke erkannandct af det 

sjette budet till forutsattning." 
Ty om å vore fallet skulle frå.gan varit: 

"Bor den kristliga stat, som erkanner sjette budet 

tåta att offentlig otukt bedrifves ?" 
• Denna fråga må. te ju lika ohetinguclt be
svaras med nej, som fnigan om 2 gångcr 2 iir 4, 

be varas med ja. ~Ien att . ammaukalla tlera 
hundra menni ·kor afton efter afton for att di ku
tera om 2 o-ånger 2 ar 4 ar ju mening lo t. 

Skall det alltstl vara nåcron mcniuo- i dcnna 

dl ku ·ion så. må fråO'an vara denna: "Bor den 

kristliga staten, oaktadt den erkann r det sjette 
budet, af larnplighct han yn tå.la. att inom den
sa,mma bedrifvcs offentlig otukt?" Eller med andra 
ord: "Bor den krist1iga staten, af lamplighets

hansyn, vara okri tlig'?" 
·· r detta den ratta fr§.gan då ar och på sin 

p1ats att styrelsen inbjudit pr sterna till disku -

sion. Det kan man ju på forhand veta att de 
ifoljd af in ernbetssfallning absolut må.ste rnotsåtta 
sig, att den kri t1iga , taten, af Ui.mplighet han } n 
handlar okristligt. Derernot hacle det varit na
turligare att inbjnda Hi.kame, ty det ar de som 
kunna beclomma, om om ·fandigbcterna tvin a att 
man af lampli?"liet hansyn kall tåla offentlig otukt. 
Men af de inbjudna fakarne lrnr in(T n il1funnit 

sig, utom doktor Nissen, som dock efter sina ut-
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talanden lika gerna kunde vara prest. Hvarfor 

har lakarne icke uttaladt ig, jag formoda.r orsa
kcm vara att en prest borjadc di. lrnssio11en, och 

dervid ledde den in pi ett så. kri 'tligt moralikt 

::;pår att enhvar, som dcrPfter ville stållct lamplig

hctshansyn mot moralisk bansyn, komme att ut
satta. sig for att omorali ka sknggor folle tillbaka 

på· honom . jelf. Detta ville naturligtvi ingen 

lakare utsatta sig for, ant. å borde prestcrna varit 

borta fråu d nna di. kus, ion. 
Skomn.l are Brun sade ig icke kmma forstå. 

hvilket sammanhang detta hade med mitt yttran
de, om den mycket for l ommande bleksot bland 

kvinnor tillhoranclc rle Mttre stallcla klasserna. 
Jag skall forklara detta sammanhang. Det 

kan ju som jag forut . adc 1 icke va.ra tiinkbart 

utt nu ryeka upp __ det onda hvarom har ar friga 
med rottema. ktcnslrnpsin titutionen, i forbin

delse med ofriga sociala in, titntioner, stamma nu 

så litet ofverens med menni konaturen, att <len 

ofta ofver:kridcr de skranker akten kapsin titu

tionen bar stallt upp emot den. Ian kan ju ej 
hindra att utom a.ktcnslrnpct drifves kon ligt um

giinge emellan kouen. 
Forutsiitt att vi kunde forhindra detta, hvad 

blefre då. foljden, jo, att både man och kvinner 

skulle hlifra bleksot . juka allcsamman, och det 
vilja vi dli. Ycrkligen ieke, ell r hvad? Jag Yiin

der mig till de narvarande familjefåderna med 

fnlgrw, hvilket de forcdrarra, antingcn att veto. 

det dcras oner hafva kon ligt umgange med kvi11-

nor utan att vara gifta, eller att s dem antlli

gen och lekamligen forkryrnpas. Jag fankcr det 
~ir icke rnånga om vi1l foredraga det istn. Tnr 

turligtvi , om jag ille stalla amma frftga till 
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samma familjefader, mecl afseende på. deras clott
rar, så. 1rnlle jag fl alldele motsatt svar. Men 
det hor icke hit. S, Uinga de onska att deras 
soner skola ha lekamligt umgange med kvinner 
innan de ha anledning till eller viija gifta sig, så. 
ar det ock å gifrct att ele vilja ha 1 Yårt sam
l1inlc gående ett pnssaucle antal kvinnor, for deras 
soner, utan att gifta "ig nictl tlcm. 

De -vilja alltslt 11a det onda, att i vårt på 
~iktenskap baseracle samhalle brukas lekamligt um
gange eme1lan konen, Mvcn utom U,kteuskapet, 
och den enda frågan vi ha att cliskutera ar, jag 
sager det åter och åter igen, '< i hYilken form vilja 
vi hafva Jet onda". :Men då Yi annu icke kom
mit in på den, och cletta ar si ta di.Jrn sion afto-
11011, så vill jag naturligtvis ofvergifva sakens rea
litet och enda. t hålla mig till det formulerade 
for. lag som at· fnunlagdt, af innehåll, att motet 
uttalar som sin bestamda mening att lagon, stam
pel bor afskaffas från den offentliga pro.titutionen, 
derfor att deuna }agens stampel demora.liserar 
folket. 

Det vesentliga jag hadc ernot detta forslag 
-rar på, tåendet om att prostitutioncn i meniI1gen 
har lacrlighetens sUimpel, skulle dernoralisera fol
ket. Kar nu folket och specielt familjefaderna i 
verkligheten ville ha, ett antal prostituerade kvin
nor till sina soner, så vore tlet rnera moraliskt att 
folket oppet erkande dcnna sin vilja an att ljuga 
for sig sjelfva och infor offentligheten, som man 
hJr hade foreslaget. Nar jag onskar att det 
lekamliga umganget emel1an ko11e11, ockf.;å elet 
utom akten. kapet, skall bara lagstiftningcns stam
pel, så ar det for det forsta derfor att jag tror 
det vara lamplighetshansyn, for det andra finner 
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jag det oTigtigt att stilla en del menniskor utom 
lagen, oa.lctadt de utfora ea ge111ing som sam
ln.åll~t vm ha. utforti ocla. som a,lltså bor be
ra.t.tiga sina utqfv:are till samr,na m@dbe>r5erliga 
aktning) som den som njutes af a1ulra 11yttiga 
samlfallsrocdlemmar, hvars u.ppgift ar att tiUfred
sUHla andra af samhallets behof. :M:en. ock:~1 der
feir att om. folket erka.uner a.tt det vill ha ett 
så:(lant st1ppl~ment till aktenskapet) och skulle di 
komma att stå. som en nodvåndig foljd af denna 
fi.FJ,a institution och som vi forst b1~fve ifVitt med 
den, och dermed vore ❖ett stort steg taget fram 
mot den fria kårleken. 

Døn fria ka.rlekens innebord bestode de1'i att 
man gei1om deø.sa11m1a blef i tillfålfo att låra kanna 
det andra konet) s9m endast genom konsun1gange 
kunde ske. AUtså; då en mai, iifte sig, oeh foljde 
statens foreskrifter att icke ø:fvertrada dess sjette 
bud, kunde han a.lltså endast far~. kairma endast 
en 1rvfama, deremot om den fria Urleken e:xiste
rade koun11e ban att gora. full standig be-kantskap 
med t. ex. '20 kvinn or.. Resultat: dell som gifter 
aig blir allt$å beisviken pt nitton tjugonde tlelar 
af sitt lif. Ilvarfor man !Jotde upphora med 
aktenskapet 0ch ersatta detta med den fria kår-
lekeu." . 

i oJjden af dessa f<fredrag bl~f, cnlir d-c blefvo 
omst!indigt och saJvelseful1t refererade i tidningar-

.. ne, att ingen ville urngtts med den som uttafa.t 
el@saa meµingar. På ga.tan horde han ofta flickor
:na hviska 'sins em~llM: "Der går ha.n med de tjugo. « 

"Det a.r h-an soro vill ha tjugo lrnstrur." Foljden 
blef att han for dessa si1ia uttilanden rnå$te lefv.i 
ensa:rn och end ast umgb 11104 sig sj elf. 
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Aktenskapet och den fria karleken 
bar pil sc<lnare tiden blifvit en fråga, icke på dag
ordningen, utan å der l otte1-i'ds. Denna fråga har 
annu foke blifvit en s. k. pc.utifrdga, så. att något 
m era allmant parti sokt v rl a for aktenskapets 
upphorande oeh dess ersattantle med den fria. kar
lel en. Det finnes icke något system for den fria 
kiirleJ en, men de s anhangare kun11a ra.knas i 
tu ental. Se t. ex. alla universitet stader. Alla 
de platscr hvarcst garni on trupper aro samman
dragna, eler exi ternr den fria karlcken, visserli
gen icke den, som dess framste forsvarare tankt 
sig, utan enda t pfi. å .att ntt några hundra kvin
nor vista i des, a univer. itetsstader och garni
son plat er, icke fifr att folja eller tillbrh1ga ett 
k~irlekslif med ina kiira. te, utan for att mccl 
des a plaga urngange for att derigenom bereda · 
sig tillfriJle till ekonomisk utkomst, alltså endast 
en forvtirf kalla. 

Det har ock visat ig att en stor de1 af de 
gifta mannen afven begaguat sig af umgangc 
mod de a kvinnor som utbjucla sitt karleks- och 
kon umgange mot kontant erkansla. Detta iutraf
far dock enda t i de storre staderna. Jag vill 
ej harmed på tå, att de manliga individerna liari 
aro ett uu<lantag mot det andra konet, ty lika 
ofta finnes bevis for att de gifta kvinnorna soka 
sig konsumgange med . andr man. leke s~illan 
intdiffar att ofverk1a.sfruar plaga sådant urngangc 
med herrar, hvar bekantskaper de gjort på socie
tet balar, vid badorter och tlylikt, utan till och 
med, ja ofta, med ku:kar och betjenter . om aro 
ansfallda i <

1hcrr kapet " tjenst. Elturuvlil <letta 
sednare faktum icke får lof att vara offentligt, 
stl.so m mannens "utomhu"konsurngaugc u, derfor att 
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kvhmans handlingar foke få omta1as på samma 
satt som mannens. Emcllerticl med dylika cxem- ,.. 
p~l for ogonen ar det ickc underligt att ro~;ter 
hojes for aktenskapets afskatfande. Di det visat 
sig att akt.enskapet cndast år en fotmel, bakom 
hvilken hviilka som helst handlingar kmtna begås. 

Au.g. :Sebel slig~r och med ratta, att om pro
stitutionen konsekvent skulle tillampas, komme 
lika många fruaT som borde1lflickor att sttl under 
polisens kontroll. Det ar icke heller sallan frun 
i huset ar orsaken till att mannen soker sig andta 
kvi, nobelrnntskapcr. Anledningen till kvinnans 
otr(fuet, som mest forekommer inom de billlade 
klasserna, ar att finna uti den omstan<ligheten} att 
dessa ofverklasskvinnor, och afven dessa efterapan
de stadsfliekor a.f lagre rang, uppfostras till lek
dockor for 1b.ankdnet. 

Fastmannen uppassar sin trolofvacle, eller den 
han gor sin eour for. Val gift g]omrne:r han sin 
betjentrol, må.Muda ofta. af trotthet, oller af insigt 
om att detta ar komBdi. Frun blir vid ett eller 
annat tillfalle mera uppmarksamrna(l aif nå.gon ung
karl ellei- olyckligt gift man som} a.f ett eller an
uat skal saker utlopp for sina kanslor och &itt 
behof till tjenstaktighet. Den uppmarksammaste 
får allt1d foretrådet i ett dylikt uppfostradt kviu
nohjerta, <ich så resten? - ja, den fria kar
leken tillampas, utan lagen modgifvande, och 
kanske ieke så sallan bakom en sedlig mans 
-ygg. 

Vore l1ela landets innevånare under <lessa for
hållanden skulle den fria karlcken vara n.tt for
orda, framfor aktenskapet) som i dessa fall enqast 
ar en konventionel logn. Men så hafva vi befalk
uingen pfi. landet1 Iyckligtvis flertalet af dess in" 
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nsbyggare. Del' forekonnner vissel'1igeh kke kar
leken i dess starkaste form, icke cn.s under friare
tiden" enar, oftast atminstone bland de rika.re 
bouderna, formagenheten år den afgoraude vid 
akrtensl(apsaJtaL Bland de fattige, s§.val i stad 
som på fandet år det dock karleken, o<;h oftast 
endast de.rma, som af,gor ofverenskommel~e oro 
sallskapet fo.r lifvet. 

Aug. Strindberg, med hvHken jag till alla 
c1elar i de:rma fr~ga syn1_patiserair, førordar dock i 
stallet f<fr den fria karle-ken, tidigt aktenskap. 
SA tidigt att afven m a;m1.eu1 liksom m'l k __ vit11an, 
vore berattigad att gifta sig vid 15 a 1& års ltffler. 
Strindberg yttrar ock i f!}tt af sina arbeten: {latt 
otrohet bland bønder icke for~kommer, derfør att 
:tiickoxna icke bry sig om den gifte gubben, ena'r , 
de ha. d.rangarn e att hålla sig till. Att b011d
hustrun icke ar otrogen, de1for att hon egnar sin 
tid åt arbete, och njutningarue, af hvilka hon icke 
ar bortskamd, 11:nne-r hon fullstandiga i det um
gange 1Jied mannen, so:m hon bebof ,rer« . 

.Angående den fria karlekon, år det troUgt 
Æ:1,tt hr Jæger skulle få riitt om den blefve tm
Uirn pad. F]n framstå.ende skxiftstallare ytttar vid 
ett tillfalle, om karleken: « Att a1ska en timma 
ar djmiskt, en månad va:nligt, tre månader mensk
ligt, tre år anglalikt, och ett helt lif> om-0jligt «. 

Jag har oc.k Yarit i tillfalle att se foljuerna 
af den fritt kiirlekeus utofnieg~ forniamligast hland 
de fattignxe kvinnorna, Då jag vistades i Støek~ 
halm, hvarest daglige11 i tid11i11gBirne a.m1onsera.des 
om logis for ungkarlar, der oc.1 der. I de :fiesta 
fall hos någon ofvetgifven kvinna med 11ågra kul
lar barn, som. skulle forsorjas. Den ungkarl som 
logerade ocb sa.mtidigt lemnade matpengar på 
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logiet for att få maten hemma, ban hade alltid 
ratt att agcra man i huset, han fick ock ligga 
hos logivardinnan, i hennes sang vid hennes 
karleksfulla sida. Låt vara att abgten med den 
fria karleken icke ar den Mr omtalnd-, men slut
foljden blir dock den omnamnda., i <1 fle ta fall. 
Nog kan det vara beha,gligt for båda konen att 
få ombyte, det anliga blir gammalt men foljder
na . kulle dock i langden blifva mindre behagliga 
for båda pa.rterna. Tar mannen I dsnade vid all
heten skulle han gå, mod,,crn fick naturligtvis be
hålla barnen, som de ju aldrig lemna forr an de 
blifva. litet gamla. Det riktiga te , ore ju att. tuten 
mcdelst barnuppfostringsau 'talter droge forsor()' om 
de blifvande n1edbor0·arne uppfo:tnin tm nyttiga 
menniskor, men den frågan ligger iinnn langre 
bort. 

Min åsigt i donna frågn ar att akten lmpet 
under dess nuvarancle fonn icke borde fangro 
existora, utan ersatt.ts med bor0·r•r1i0t åktcn:lrnp) 
o ·h med ratt att upplo. as nar helst purt.erna Yill '. 
Detta skulle verka derhiin att <le blefro litet mera 
arliga mot lwarandra och radda for ki mc san. 
AllHl icke ruern prcstcrligt iikten:kap, utan hor
gerligt, och ratt for mannen att gifta. sig lika 
tidiot om kvinnan, samt . kyldighet for '"'tatcn att 
ordna samhallet så att en man vid 15 a 16 "rs 
ålder kan for ·orja ig och fn.milj. l behofva vi 
icke di ·kutera, i hvill·cn form den kristlign taton 
bor hnfva prostitutionen. 
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EU par vafmenta ord till våra literaturkritici. 

Ni fordomei· vanligtvis hvad Ni iclte begriper 
eller ej Yill for ·tL, derfor att det bolag for hvil
ket Ni skrifver vill bn. det slt eller så, derfor att 
den filosofie doctorn har skrifvit så Iler s~, skrif-
1er Nl lika med honom, naturligtvis i den tron att 
det lfr riktigt, och å fordrar ni att folket skall 
Iio0 ·akta ·ådant. Nej dylikt skrifveri borde nam
uas vid dess ratta namn, papcgojeri, och af ett 
npplyst folk foraktas. 

For att gifva la aren ett bevis for att min 
dom ej ar for hård, Yill jag taga ett par dylika 
exempel ur hagen. Market Y. R. skrifver om 
unohemen": (I Den ar å. usel att ingen kan llisa 
den({. "Den ko tar 7 kr. men ar knappa t vard 
70 ore". .,ar nu ingen kan fasa uen, (dock kan 
val på~tå att niira 2:000 mcni kor Hi t den) med 
hvad skal kan man då yttra yttra sig om inne
hållets vilrtle? 

Goteborgs Ilandelstitlning upplyser att "Bo
Mrnen" ar 11 råu och forofri 0 t ar elet icl e korekt 
det som med boken skulle bcvisas, neml. att det 
ar ofvcrklassen som behofver de "prostituerade <c 

"ty arbetame ha lil a stor skuld tlertill som ofver
kla sherrnrne det har vi St gt om en blir utgif
ven bro. chyr (Sociali ... men Katekes) och derfor 
ar det "'t." fon H. T. fortiO'er att detta deras 
på ·Hiende, uti bro chyrcns "6:te upplaga, bevisats 
Yara, milcla.'t 8a0t o annh1g. Bevi et ar: I vå1't 
lauc1. existcrar ntira tre fjenlcdeltlr af befolkningen 
på landsbygden, ocb eler finnes ino-a bordeller, ej hel
ler kvinnor ·om alja ig pr timma eller natt. Nar 
en statl folkmi1ngtl stigit till 8 , 10 tusen, tlå 
finn s vanli ·en och en pro titutionskar, hvurs stor
lek tyckes vara reglerad efter innevåuarnes antal. 
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Då "H. T." nu efter nara. 4 månaders tid 
icke forsvarat sitt påståcnd.el genom att bemota 
namnda bxoschyrs bevis om H. T. misstag i frågan, 
så ar detta ett bevi om feghct hos H. T. som 
ytterligare forvarrats genom att H. T. i fråga om 
«Bohemen« åter framkommit med samma p, tå.
ende, som de icke v!ga indraga i en dis]~ussion 
och der med bevis forsvara sin uttalade mening. 

Hvacl varde har under sådana omstandighetcr 
tredje statsmaktens inliigg i dagens fr, gor. 



har, trots tidning. pressens forsok att tiga ihjal 
den, utgått i sex upplagor. Ja darren i direk
torer oe,h aktieegare i nittonde årl1}lnclradets mo
dema och e, i teran<le tjufsl rån. Ofver 30 tusen 
svenske man ha med entusiasm omfattat dennn 
numera, Folkets Katekes. 

Endast tre, mark val ''tre", af vfl.rt lands 
tusend n tidnin()'ar ha vågat eller varit al'liga nog 
att uttala sitt omtlorne om " ~ocialismens Katckes". 
En af eles fl har gillat a.llt utom sjette och junde 
buden, " oru stette på patrull ~. De andra, de två., 
J1ar haft moderkanna att "Socialismens Katekes" 
borde la..,a i våra skolor; och i hernmen af de 
illclre. "Kristentlomen skulle ej forlora derpå". 
Må derfor enhvar, modan tillfalle gifves, for,'t och 
fram"'t skaffa si 0 · tt ex., od1 ett eller flera till 
sina viinner. Det ar ej omojligt att de som magten 
fått lagga embargo 1.1å den och då ar det for
sent. Gå derfor till Cigarrbutikcn och kop den, 
den kostar blott 25 ore ex. ❖ Bor Ti utom statlen 
så iind in frimiirk n, ett anta! så stort 1 i beha-
0-ar tm C. M. Heurlin, Goteborg. Gena t sandcs 
Eder full valuta och val <let. 
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