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UTGIFVEN AF

pAT/O^
VECKOSKRIFT

FOR

POLITIK OCH LITTERATUR

C. F. BERGSTEDT.

N= 48. Lördagen den 23 November 1872.

Strafflagar och fängelseväsende.
ni.

I en besynnerlig motsägelse till den 
sena kroppsliga utvecklingen hos våra ar
betande klasser stadgar lagen en utomor
dentligt tidig tillräknelighetsålder, och un
der det att till exempel i Frankrike juryn 
kan förklara att unga personer som upp
nått denna tillräknelighetsålder, hvilken der 
är 16 år, »handlat utan urskilning», i följd 
hvaraf de frikännas från straff men icke 
återgifvas åt sina föräldrar utan skickas 
till en förbättringsanstalt för att uppfostras, 
tillåter Sveriges lag domaren att i vissa 
fall gå under den vanliga straffåldern och 
döma blotta barn till samma ansvar som 
ålägges grånade brottslingar. I 5:te kap. af 
den nya strafflagen stadgas neml. som följer:

§ 1. Gerning, som eljest straffbar är, vare, 
utom i det fall som i § 2 sägs, strafflös, om 
den begås af barn innan det fylt femton år; 
dock ege domstolen efter omständigheterna 
förordna, att barnet af föräldrar eller annan, 
under hvars vård och lydnad det står, med 
aga hemma i huset rättas skall, eller i allmän 
uppfostringsanstalt insättas, om tillgång der- 
till finnes.

§ 2. Har gerning, som i allmänhet är be
lagd med dödsstraff eller straffarbete öfver 2 
år, blifvit begången af den som fylt 14 men 
ej 15 år, och pröfvas han hafva egt nog ur
skilning att gerningens brottslighet inse, varde 
då straffad, högst med straffarbete i fyra år, 
om dödsstraff å gerningen följa kunnat, och 
med straffarbete i två år, om sådant arbete 
på längre tid derför stadgadt är.

Således kastas barnet genast vid inträ
det i lifvet uti förhärdade förbrytares 1er 
der. Vi medgifva gerna det framsteg i 
mensklighet som ligger deri, att den aga 
å minderåriga som kan någon gång af 
domstolen finnas behöflig får verkställas i 
hemmet af föräldrar eller målsmän, endast 
i en rättsbetjents närvaro, i stället att så- 
SOIH förut utföras utanför domstolssalen af 
lagens egen tjenare, under former som voro 
upprörande för känslan både af mennisko- 
värde och sedlighet. Men mycket mer är 
också icke vunnet, ty den rättelse som så
lunda under lagens tvång meddelas den 
felande lärer endast sällan kunna verka till 
det afsedda ändamålet, och det är icke 
otroligt att agan i de flesta sådana fall varit 
bättre använd på föräldrarne sjelfva, hvilka 
låtit barnen så uppväxa, än på de senare. 
För öfrigt pekar lagen rätt, när den talar 
om allmän uppfostringsanstalt, och det är 
väl värdt att tillse, huru tillgång dertill 
må kunna beredas. Hade vi lika länge 
som England, Nordamerikas förenta stater, 
Frankrike, Belgien och några andra stater 
haft offentliga eller af staten understödda 
vårdsanstalter för varnartiga barn, skulle fän
gelserna icke i närvarande ögonblick vara till 
mer än en tiondedel fylda af brottslingar un
der 20 år, nästan bara barnen, både till 
kropp och själ, af hvilka kanske flertalet är



stämdt att med korta mellantider under 
hela sin lefnad åtnjuta denna sorgliga gäst
frihet af samhället.

Sådan är nemligen procentsiffran. I 
hr Olivecronas förut omtalta arbete om 
orsakerna till återfall till brott meddelas 
en tabell, hvaraf det visar sig att under 
de 12 sista åren har bland nyinkomna 
straffarbetsfångar på bestämd tid antalet 
af sädane som voro under tjugo år intet år 
understigit 9,1 proc., men väl under det 
sista stigit upp till 11,4. Är 1869 upp- 
gingo dessa olyckliga unga menniskor till 
eke mindre än 299, hvaraf 21 vid 15 års 

ålder och 1 blott fjortonårig. År 1868 
funnos 523 straffarbetsfångar af 15 till 20 
års ålder utom 74 försvarslöse; följande 
året stodo dessa båda klasser vid siffrorna 
658 och 96, och nedgingo 1870 till 585 
och 85, ynglingar och unga qvinnor sam
manräknade. Här är plantskolan för de 
blifvande lifstidsfångarne ; ett femtiotal af 
dem konfirmeras årligen i fängelserna, och 
religionsundervisning jernte goda förma
ningar kommer dem utan tvifvel efter om
ständigheterna till godo. Men här om nå
gonsin tillämpas rätt den evangeliska lik
nelsen om utsädet som föll på stenören: 
den andliga jorden är icke djupplöjd och 
beredd för att emottagadet; det fattas den 
jemna fuktigheten som ensam kan göra 
den fruktbar; ormar, ödlor och flygande 
skadedjur förstöra de svaga obetäckta grod- 
darne.

Det skulle vara högst lärorikt att veta 
vid hvilken ålder samtliga lifstidsfåugar 
som nu förvaras i statens fängelser blefvo 
för första gången straffade, men data till 
en sådan åldersstatistik fattas oss för när
varande. Det lärer vara i friskt minne att 
den delinqvent som för några månader se
dan gick till döden hade redan vid 18 års 
ålder begått sitt första-mord, och hr Oli- 
vecrona lemnar oss några andra högst upp
lysande exempel? J. P. J., född 1829 af 
en liderlig oc'fr-yanfrejdad moder, hade vid 
fylda 15 år undergått den offentliga aga 
hvarom vi nämt i det föregående; vid 19 
års ålder dömdes han för 4:de resan stöld 
till 28 dygns vatten och bröd samt straffar
bete för lifstiden, och har nu tillbragt snart 
fjerdedelen af ett sekel under statens tak. 
M. M. straffades genast efter fylda 15 år 
för fylleri och l:sta resan stöld, kort der- 
på för den andra, och vid 16 år för den 

tredje till straffarbete för lifstiden. J.DJ., 
född 1827, hade vid fylda 22 år genom
gått alla grader af straff för tjufnad. P. B. 
född 1821, straffad vid 16 år för första 
resan stöld, dömdes vid 20 år till lifstids 
fästning, benådades 1844 och intogs såsom 
försvarslös på Carlsborg, frigafs derifrån 
1848, stal samma år 4:de resan och döm
des till lifstids fästning, benådades 1859 
för att inträda i erbjuden tjenst, stal för 
5:te gången 1860 och dömdes till fortsatt 
straffarbete för lifstiden. H. L., född 1807, 
straffades första gången vid sjutton års 
ålder, dömdes vid 23 år till straffarbete 
för lifstiden och satt på fästning 22 år, 
till dess han 1852 benådades med förpass
ning till klassen af försvarslösa fångar, fri
gafs 1857 men dömdes 1858 för femte resan 
stöld att fortsätta straffarbete för lifstiden; 
har således öfver 40 år redan befunnit sig i 
offentligt förvar och har hopp att om några år 
upplefva sitt jubelbröllopp med fängelsemu- 
rarne. J. P. B., född 1827, straffades 
första gången för stöld vid 16 års ålder, 

! för tredje vid 19, frigafs under en kort 
tid men dömdes omedelbart å nyo, och har 

I således från sitt tjugonde år nästan oaf- 
brutet vistats i statens fängelser.

Vi efterskänka våra läsare resten af den 
' långa förteckningen; i nästan hvarje fall 

samma premisser, vanvård i ungdomsåren, 
saknad uppfostran eller något värre, en 
uppfostran i laster, lätja, osannfärdighet 
och bedrägeri, samma tillvaro under manna
åren, fulländad lärdom i brottets högskola 
och kanske inträde i staben af dess lärare, 
samma slut och enahanda grafskrift: för
lorad! Vi behöfva vid detta ord icke tänka 
på hvad som är bortom tiden; det som 
ligger inom dess gränser är tillräckligt att 
väcka vår rysning — så många energier 
förödda, som från början bättre riktade 
skulle hafva blifvit samhället till nytta, så 
mycken förnedring och lidande utan syn
ligt ändamål, och slutligen så mycken sed
lig besmittelse öfverförd på andra. Med 
det kapital som hvarje sådan förspild mensk- 
lig tillvaro kostat staten i direkta utgifter 
hade en folkskola kunnat byggas, med rän
tan för all framtid aflönas en lärarinna.

Vi kunna icke här besvara den frågan 
huru mycket staten skulle kunna med samma 
ekonomiska medel uträtta om de användes 
preventift, till att förekomma brottsligheten, 
som nu åtgå till att underhålla den, men
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antagligen vore det icke ringa. Allt hvad 
som erfordras är att åt 4 eller 500 yng
lingar och flickor bereda arbetstillfällen och 
undervisning af en sådan beskaffenhet att 
den kan rätta deras olater, gifva dem sed
lig styrka och på samma gång förvärfva 
dem den yrkesskicklighet hvarigenom det 
kan blifva dem möjligt att för framtiden 
vinna en hederlig utkomst.

Vore det nödvändigt att staten sjelf här 
skulle uppträda såsom anordnare, så skulle 
vi hysa ett medelmåttigt hopp om fram
gång, men lyckligtvis är det icke så, utan 
det bästa som i andra länder blifvit ut- 
rättadt för att åt dygden och samhällsord
ningen återbörda unga vilsekomlingar har 
skett genom enskildes bemödanden. På 
detta sätt har öfver allt uppstått en mängd 
förbättringsanstalter, åkerbrukskolonier, re
formatories fristäder, och allt hvad de 
kunna heta, grundade af privata eller af 
välgörande föreningar, men understödda af 
samhället och af detta begagnade för dess 
ändamål. Sjelfva Frankrike har på detta 
område frångått sin centralisationsprincip 
och praktiskt erkänt den abstrakta statens 
oförmåga att reda sig utan hjelp af dess 
enskilda medlemmar. Franska staten har 
anlagt några af dessa anstalter, men de 
äro hvarken de talrikaste eller bästa, och 
den nöjer sig med att granska och stad
fästa valet af föreståndare. Hr Olivecrona 
har såsom bilaga till sin bok fogat lagen 
af den 13 juni, 3 juli och 5 augusti 1850 
Sur T éducation et le patronage des jeunes 
détenus, och dessa stadganden äro mycket 
upplysande för hvar och en som syssel
sätter sig med hithörande frågor. Till en 
för ungdom särskildt afsedd penitentiär 
behandling dömas efter denna lag dels för
brytare under 16 år, hvilka ansetts icke 
hafva handlat med urskilning, dels van- 
artade barn, som på ansökan af föräldrar 
eller målsmän förklaras skyldiga att under
gå en sådan behandling, dels slutligen verk
ligen sakfälda unga personer, som blifvit 
döjnda till mer än 6 månaders men mindre 
än 2 års fängelse. Vi böra må hända i 
förbigående förklara, att då vi här och i 
det föregående efter franska och engelska 
exempel använda ordet »penitentiär,» så har 
detta icke skett i dess religiösa utan i dess 
rent borgerliga betydelse. Det fins bevis
ligen i alla katolska länder sådana förbätt
ringsanstalter som äro anlagda af de and

liga brödraskapen, och de hafva alla en 
mer eller mindre religiös disciplin, men 
det är ej denna som är hufvudsaken, och 
der förekommer ingen ting som stöter på 
botgöring. Vi hafva till och med hos en 
fransk författare, mr Hello, som skrifvit 
öfver ämnet, sett anmärkas att de anstalter 
som stå under lekmäns ledning äro bevis
ligen bättre hållna än de som tillhöra de 
religiösa korporationerna, och en paragraf 
i reglementet för dessa inrättningar inne
håller en uttrycklig begränsning af den tid 
som får användas på andaktsöfningar.

Det fins inrättningar af tre slag dit dessa 
unga personer försändas, maisons péniten
tiaires för de qvinliga, der de hållas strängt 
till arbete och åtnjuta undervisning så väl 
i qvinliga handaslöjder som i vanliga hus- 
hållsgöromål, colonies agricoles, der gos- 
sarne sysselsättas med åkerbruk samt lära 
sådana slöjder som dermed hafva samman
hang, och colonies correctionelles, dit man 
sänder sådana gossar som ådagalagt svår 
olydnad vid åkerbrukskolonierna eller blif
vit dömda för gröfre brott än dem som 
draga mer än två års straffarbete, och hvarest 
de äro underkastade sex månaders fängelse 
och en mycket sträng disciplin. Regerin
gen eger endast fem af dessa anstalter men 
understöder och öfvervakar 40 af enskilda 
personer, sällskap eller kommuner anlagda, 
hvaraf den i. Val d'Yèvre, upprättad 1847 
af den berömde fängelseinspektören Lucas 
och först nyligen af honom öfverlåten på 
staten, innehåller omkring 400 gossar. 
Staten betalar vid de privata anstalterna 
67 centimes eller 48 öre om dagen för 
hvarje ung brottsling, och denna obetyd
liga godtgörelse, jemte den afkomst som 
kan dragas af deras arbetskraft, har i all
mänhet varit tillräcklig för underhållet, 
ehuru äfven årliga tillskott af grundläg- 
garne förekomma. Återfallen hafva varit 
i medeltal 11,29 procent i statens anstal
ter men endast 6,42 i de enskilda. Vid 
utgången sörjer föreståndaren för goda an
ställningar hos jordbrukare eller vid armén 
och flottan, och patronatssällskapen lemna 
dem på lång tid icke ur sigte. »Grund
tanken i 1850 års lag,» säger mr Lucas, 
»är att barn som uppfostras i penitentiär- 
anstalterna icke lemna dem förr än de äro 
i stånd att på hederligt sätt förvärfva sitt 
uppehälle. En längre fortsatt vistelse vid 
inrättningen är ett hufvudsakligt vilkor icke
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blott för sjelfva uppfostringsarbetet der- 
inom utan också för organisationen af be
skyddet der utanför, som är mindre afsedt 
till att gifva ett materielt understöd än 
att sysselsätta sig med den unga fångens 
moraliska behof. Den hjelp han efter sin 
befrielse behöfver är i sjelfva verket en 
sedlig hjelp, som kan gifva ledning åt hans 
första steg, stärka honom i hans goda före
satser och bevara honom för de blindskär 
som han går att möta i samhället, och ej 
minst inom sin egen familj, hvars mora
liska fördert vanligen varit första anled
ningen till hans olycka.»

Belgien har följt Frankrikes exempel, 
och detexisterar bland andra sedan många år 
vid Ruysselede i Flandern en åkerbruks
koloni, anlagd af den namnkunnige Duc
pétiaux, som arbetar med största framgång. 
I England och Skotland är rörelsen för 
en reform i de unga förbrytarnes förbätt
ring samtidig med den i Frankrike. Är 
1852 nedsatte parlamentet en komité för 
att undersöka förhållandet i de allmänna 
fängelserna, der unga förbrytare intill den 
tiden undergingo sin bestraffning, och sa
ker kommo då i dagen som upprörde det 
allmänna medvetandet. Då togo menni- 
skoälskande personer saken om hand, och 
liksom i början af århundradet en ädel qvin- 
na, Elisabeth Fry, genom tal och skrift och 
personlig handling genomförde en första 
reform i synnerhet i qvinliga fångarnes 
moraliska behandling, så uppstod nu en 
varmhjertad oeh högt begåfvad författarin
na, miss Mary Carpenter, som genom sina 
äfven i Sverige kända skrifter intresserade 
den stora allmänheten för saken, men der- 
jemte genom sina personliga bemödanden 
ensam eller i förening med andra tillväga- 
bragte flere så kallade reformatories, d. v. s. 
förbättringsskolor för sådana unga förbry
tare som efter den särskilda strafflagen af 
1854 för denna klass af brottslingar hem- 
föllo under lagens arm. Om en af dessa 
anstalter för flickor, Red Lodge Reforma
tory i Bristol, har Tidskrift för Hem
met nyligen innehållit några intressanta 
underrättelser. Genom ett par senare 
parlamentsakter har verksamheten hos des
sa och andra skolor, hvilka af varmhjer- 
tade menniskovänner blifvit stiftade och 
af staten understödjas, blifvit närmare be
stämd, och myndigheterna kunna döma 
unga brottslingar att efter undergånget 

kortare fängelsestraff sändas till dessa re- 
formatorier eller till de så kallade Indu
strial Schools, hvaraf det fins ett högst be- 
tyddligt antal, att undergå 2 till 5 års 
penitentiär uppfostran, så vida de äro 
Certified d. v. s. underkastat sig en viss 
uppsigt af staten. Till industriskolorna, 
som äro ett slags lägre handtverksskolor, 
med sträng disciplin och undervisning i 
de vanligast förekommande yrkena, sändas 
äfven summario processu barn som gjort 
sig skyldiga till kringstrykande, tiggeri eller 
andra mindre vanarter. Framgången af 
dessa anstalter har i allmänhet varit be
tydande, ehuru den här såsom annorstädes 
varit närmast beroende af de personers 
nit, omdöme och förmåga af hvilka de mot
tagit sin riktning och sin hufvudsakliga 
ledning.

Länge förr än de europeiska samhällena 
började tänka på sina unga förbrytare hade 
amerikanerne på sitt eget lediga och obe
svärade sätt tagit saken om hand och 
gjort några betydande steg i den rätta 
riktningen. Redan i slutet af 1820-talet 
öppnades för fattiga barn i Boston, Phila
delphia och flere andra städer så kallade 
tillflyktshus, Houses of Refuge, sedan förut 
i Boston blifvit stiftad en School of Reform
ation, till hvilken myndigheterna kun
de sända barn som gjort sig skyldiga till 
någon vanart. Få år derefter eller 1833 
stiftades Bostons »Farm School Society», 
med ändamål »att rätta och uppfostra så
dana gossar hvilka genom förlusten af sina 
föräldrar eller'andra orsaker äro i fara att 
blifva lastbara och vådliga eller onyttiga 
medlemmar för samhället.» En mängd 
sällskap af samma eller liknande syften 
erhöllo korporationsakter, det vill säga 
rättighet att innehafva egendom och ut
göra civila personligheter, hvarjemte de 
fingo frikostiga understöd af staternas le- 
gislaturer eller städernas styrelser. Der- 
jemte beslötos särskilda akter för att be
rättiga domarne till att sända dem straff
fångar. Vi anföra såsom exempel på en 
sådan lagstiftning den akt som represen
tanthuset i staten New-York beslöt i af- 
seende på New-York’s House of Refuge. 
»Så snart», heter det der, »någon person 
som icke fylt 16 år (ändrades sedermera 
till 17) blifver förvunnen till något svå
rare lagbrott — felony — kan domstolen, 
i stället för att döma en sådan person
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till frihetsstraff i statens fängelser, befalla 
att han skall föras till och inneslutas i 
det tillflyktshus som i staden New-York 
blifvit upprättadt af sällskapet för unga 
förbrytares förbättring, så framt icke un
derrättelse ingår från besagda sällskap att 
intet rum vidare finnes i tillflyktshuset för 
sådana förbrytares mottagande. Sådana 
förbrytare skola ledsagas af grefskapets 
sheriff, under enahanda vilkor och författ
ningar som äro gällande för inställandet 
af fångar i statens fängelser.» Verksamhe
ten af dessa skolor, understödd af besö
kande komitéer af båda könen, har blifvit 
mycket högt uppskattad. I handtverk och 
qvinliga sysslor meddelas här liksom på 
kontinenten undervisning af särskilda lä
rare, och dertill gifves allmän skolunder
visning samt religionsvård af de särskilda 
denominationernas prester. Vi skola icke 
belasta denna uppsats med sifferredogö- 
relser, som på detta område skulle blifva 
öfverväldigande. Vi veta alla hvilken ut
veckling folkskoleväsendet erhållit i Ame
rika och inrättandet af tillflyktshus för så
dana för hvilka de vanliga skolorna äro 
otillgängliga anses nu mera för dessas nöd
vändiga supplement.

Om Tysklands förbättringsanstalter för 
vanartiga barn känna vi mindre än vi ön
skade: dr Wieherns anstalt vid Hamburg, 
Das rauhe Haus, är dock verldsbekant och 
äfven i Sverige så väl känd att vi dervid 
icke behöfva uppehålla oss. Anstalten 
började 1833 i Ruges lilla trädgård, hvaraf 
den fått sitt namn, med tolf öfvergifna 
barn, och är nu en domän, der öfver hun
dra unga personer af båda könen njuta 
uppfostran och dertill en stor mängd unga 
män af alla stånd utbildas till lärare och 
missionärer, ett slags protestantisk orden, 
hvilka såsom predikanter, undervisare, folk
talare och filantroper utgå till alla delar 
af verlden, till Amerika, Afrika, Australien 
och den aflägsna Orienten. Rauhe Haus 
är i alla fall mönstret för de flesta anstal
ter af denna art som uppstått i Tyskland, 
Holland, Schweiz och till och med i Ryss
land.

Vi hafva i det föregående anmärkt att 
det i Sverige endast är myndigheter och 
embetsmäii som hittills behandlat dessa 
ämnen ; till herrar Olivecronas och v. Ment
zers böcker kunna vi lägga en utförlig 
framställning af det Irländska eller Crof- 

tonska fängelsesystemet, som åtföljde ju- 
stitie-ombudsmannens embetsberättelse till 
1867 års riksdag. Hr Fröman förordade 
ett närmande till detta system, särskildt 
med afseende på dess intermediära sta
dium. Vi antydde jemväl att fångvårds
styrelsen sjelf satt sig i spetsen för en 
reformrörelse, visserligen hittills begrän
sad till sin syftning, men ganska tydligt 
uttalande det mål till hvilket man vill kom
ma. I första bilagan till kongl. maj:ts 
proposition om statsverkets tillstånd och 
behof vid 1871 års riksdag resumeras ett 
utlåtande af detta embetsverk angående 
behofvet af det nya gemensamhetsfängelse 
för hvars anläggning på Nya Varfvet me
del blifvit af riksdagen beviljade. Nöd
vändigheten deraf motiveras dels med önsk
värdheten att kunna sammanföra det stora, 
möjligen ännu tillväxande antalet af fån
gar som blifvit dömde till mer än 2 års 
straffarbete, dels för att, om det icke vi
dare skulle befinnas möjligt att genom 
entreprenörer bereda arbete åt fångarne, 
kunna till arbetslokaler å nyo använda nå
gon del af de nu till logement begagnade lä
genheterna inom gemensamhetsfängelserna, 
dels »på det att yngre, för första gången 
sakfälda förbrytare och andra för icke van- 
frejdande brott dömde, och hvilkas straff
arbete i nu varande gemensamhetsfängelser 
medförde en af lagen icke afsedd skärp
ning, måtte kunna fullgöra straffarbetet, 
utan att derigenom betagas utsigt att efter 
utståndet straff i det fria samhället kunna 
sig ärligen försörja«. Hvilken förfärlig 
kritik af det nuvarande gemensamhetsfän- 
gelset ligger ej i dessa få ord, som säga 
att de som genomgått det äro så godt 
som betagne all utväg att efter frigifvelsen 
ärligt försörja sig. Styrelsen angifver i 
det följande det väsentligt olika system 
som var afsedt att här begagnas, i det att 
fångarne, som under dagarne skulle i min
dre fördelningar under lillsyn af väktare 
hållas till gemensamt arbete, deremot, »till 
förebyggande af den lastbara gemenskap 
mellan fångarne som, äfven med iakttagande 
af sorgfällig tillsyn, icke kunde i de ge
mensamma sofrummen förekommas», under 
nätterna och på de fristunder som ej upp- 
toges af undervisning och gemensam läs
ning i närvaro af bevakning komma att 
hållas skilda från beröring med hvarandra 
i mindre s. k. nattceller, hvar fånge för sig
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såsom nu eger rum i Danmark och andra 
länder och der befunnits vara af stor för
del. Styrelsen fäster derefter uppmärk
samhet på vigten deraf att fångarne efter 
hand vänjas vid större sjelfverksamhet, 
derigenom att de, gradvis, i mon af sitt väl
förhållande genom . större lemnad frihet 
sporras till uppmärksamhet på sig sjelfva 
och vaksamhet mot frestelsen, och tilläg
ger att äfven utan införande af det irländ 
ska eller progressiva systemet, hvilket för
utsatte ändringar i strafflagen, skulle vid 
straffs tillämpning ett närmande till detta 
system kunna ega rum.

För disciplinens upprätthållande värdet 
nödvändigt att tillsynen öfver fångarne 
under arbetstiden uteslutande utöfvades 
af fängelsets egen personal, utan att de, 
såsom ofta skedde, öfverlätes åt arbets- 
entrepreuörer, samt en olikartad verksam
het infördes, som efter frigifningen kunde 
underlätta fångarnes sjelfförsörjning. Så
som en belöning för välförhållande borde 
undervisning på fristunderna meddelas i 
hvarjehanda yrken och färdigheter, hvartill 
vi med nöje erfarit att anordningar ny
ligen blifvit vidtagna vid ett af de äldre 
gemensamhetsfängelserna. Det nya fän
gelset skulle företrädesvis användas för 
sådana fångar om hvilkas förbättring stör
sta sannolikhet förefunnes, äfven som för 
dem hvilka så vidt möjligt borde skyddas 
för det förderfliga inflytande och det ökade 
lidande som umgänget och gemenskapen 
med de mera förderfvade fångarne med
förde.

Detta fängelse skall således inrymma 
manliga förbrytare under 21 år, hvilkas 
närvarande antal är mer än tillräckligt 
att fylla det. Framsteget är stort, men 
vi få icke stanna der. Om samtliga våra 
gemensamhetsfängelser vore ordnade så 
som detta, och sådant kan må hända utan 
allt för stora kostnader låta sig göra, så 
skulle säkert mången äldre brottsling 
kunna återbördas åt samhället. Men ung
domen behöfver något ännu mer än äfven 
det bästa fängelse, och bland dessa behof 
räkna vi i ett af de främsta rummen 
decentralisation. Små korrektionsanstalter 
i orterna, så att långa transporter kunde 
undvikas och fångarne utan behof af stark 
bevakning sysselsättas i fria luften med 
landtmanna- och andra arbeten, är hvad 
som torde närmast motsvara behofvet här 

i landet. Det fins intet skäl till tvif- 
velsmål att sådana anstalter böra vara 
privata, fastän de må af staten öfvervakas 
och understödjas. Vi skulle knappast tro 
att de franska åkerbrukskolonierna borde 
hos oss uteslutande tagas till mönster. 
De äro med sina stora massor, sin egen
domliga disciplin och sina starka eggelser 
för hederskänslan, beräknade på just de 
egenskaper som äro utmärkande för det 
galliska folklynnet. Ju enklare formerna 
blifva, ju mer de erinra om den svenska 
bondstugan eller arbetarehemmet, desto 
bättre skola de lyckas hos oss. Försök 
fattas icke; här finnas, utom en mängd 
räddningshem i städerna, det stora Gyl- 
lenkrookska institutet på Eåby, Prins Carls 
uppfostringsanstalt för fattiga barn, nu 
mera beläget på Gålön, hemmet för van
vårdade gossar på Hisingen, Östergötlands 
läns räddningshem på Fohlåsa och ändå 
flere. Men dessa alla äro mindre beräk
nade på egentliga brottslingar än på eljest 
vanvårdade och vilsekomue, och under
rätterna sakna så mycket mer möjlighet 
att till dem hänvisa någon, som de ej äro af 
staten erkända såsom dess anstalter, eller 

I hvad i England kallas certified. En enskild 
företagsamhet i denna riktning skulle nog 
uppkomma, om lagstiftaren genom en 
obetydlig förändring i § 1 kap. 5 af straff
lagen underlättade och uppmuntrade spe- 

I kulationer hos kommuner, bolag eller 
enskilda menniskovänner. Men det är ej 
om lagförändringar vi här velat tala: de 
göra sig nog när en allmän öfvertygelse 
blifvit skapad, och dit är det ännu lång 
väg. När anslaget för Nya Varfvet dis
kuterades i kammaren, ordades mycket 
om bygnadsdetaljer och industriella för
hållanden, men vi kunna ej erinra oss 
att frågan af någon enda talare be
handlades i allmänhet, eller att med 
ett enda ord vidrördes det irländska 
fängelseväsendet, så mycket än bila
gan som åtföljde den kungliga propositio
nen dertill gaf anledning. Vi lefva i detta 
afseende till vår moraliska och ekonomiska 
skada några decennier efter vår tid; sär
skilda myndigheter och enskilda skrift
ställare hafva börjat röra på sig, men all
mänheten är ännu icke färdig att följa 
med. Det är af denna anledning som vi 
sökt fästa våra läsares uppmärksamhet på 
hrr Olivecronas och von Mentzers arbeteu
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•och åt de i dem behandlade frågorna 
egnat en sâ betydlig del af vårt utrymme. 
Vi hoppas att vi icke gjort det förgäfves; 
frågorna om uppfostran, fångvård och alla 
de öfriga sidorna af det sociala problemet 

angå, såsom vi förut sagt, icke blott 
myndigheterna och riksdagskamrarne; här 
måste hvarje enskild medborgare tänka och 
arbeta på att realisera samhällets uppgift — 
här är folkets politik.

Ny litteratur öfver qvimio-emancipationen.
Vi skulle icke hafva satt ordet »eman

cipation« öfver .vår uppsats, om vi ämnat 
skrifva om förhållandena i vårt eget land. 
Lyckligtvis är den svenska qvinnan så fri 
att hon icke behöfver emanciperas från 
någon träldom, och hon har varit fri från 
urminnes tider. Lagarne rörande vilkoren 
för hennes besittning af egendom, rätt till 
arbete, undervisning och sjelfbestämmelse i 
andra afseenden hafva undergått fördelak
tiga förändringar och skola utan tvifvel 
än vidare förändras, i synnerhet i hvad 
som angår den gifta qvinnans rätt att 
förfoga öfver sin enskilda egendom; men 
sådana reformer äro en lätt sak, sedan den 
allmänna meningen en gång erkänt deras 
behörighet. Tillträde är för qvinnor öpp- 
nadt till icke få allmänna befattningar, 
och mänga qvinliga undersåtar hafva vid 
tronförändringen aflagt trohetsed åt Ko
nung Oscar II. Den sista riksdagen bort
tog giftomannarätten öfver myndig mö. 
I kommunens angelägenheter, så väl ci
vila som kyrkliga, eger hvarje sjelfständigt 
mantalsskrifven qvinna rätt att deltaga 
lika väl som männen, om också denna 
rätt, så vidt det är oss bekant, hittills en
dast blifvit utöfvad genom utställande af 
fullmakter; men det är ingen ting i lagen 
som hindrar röstberättigad qvinna att in
finna sig vid kommunalstämma,' kyrko
stämma eller allmän rådstuga och der 
föra sin egen talan, ej heller att väljas 
till kommunala förtroenden, om sådant i 
öfrigt skulle befinnas lämpligt. Rätt för 
qvinnor att deltaga i representationen för 
länen eller för hela riket har deremot in
gen hittills satt i fråga.

Så mycket häftigare är agitationen i 
andra länder, der qvinnôïnas ställning 
varit mera tillbakasatt eller systemsjukan | 

trädt i det sunda praktiska vettets ställe, 
och öfver allt der kommunism eller socia
lism funnit något större insteg har qvin- 
nofrågan uppdykt såsom ett korollarium 
och ett bihang till hvad man kallar den 
feociala. När inan utgår icke från det 
historiskt gifna utan från den abstrakta 
rätten, eller från hvad som blifvit hedradt 
med detta namn, och på denna grund sö
ker konstituera samhället å nyo, är det klart 
att äfven frågan om könens ömsesidiga 
ställning skall blifva föremål för kritik. 
Om rättigheten att utöfva ett bestäm
mande inflytande på samhällets öden skall 
tillerkännas en hvar i lika grad, endast 
derför att han är menniska, så fins det 
intet skäl att från dessa rättigheter ute
sluta qvinnorna, som utgöra halfva mensk- 
ligheten och i de flesta afseenden äro 
lika begåfvade som männen.

England, Frankrike och Nordamerika 
äro de länder i hvilka emancipationsfrå- 
gan hittills blifvit med största intresse 
behandlad så väl ur praktisk som ur teo
retisk synpunkt; närmast komma Schweiz 
och Ryssland. Det förtjenar anmärkas 
att bland de 63 qvinliga elever som denna 
sommar studerat vid; universitetet i Zürich, 
hvaraf 51 i medicinska fakulteten, voro 44 
från Ryssland, endast 3 från Schweiz, 
lika många från Tyskland och från Eng
land. Vi tala icke här om sådana damer 
som i Amerika framträda på platformerna 
för att föra sitt köns talan, Miss Victoria 
Woodhall, president i »föreningen för den 
fria kärleken», som med understöd af den 
radikala klubben i New-York uppträdt så
som kandidat till presidentskapet i För
enta staterna, eller Miss Tennie, som med 
åberopande af den orleauska jungfruns 
exempel sökt öfversteplatsen vid 9:de mi-
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lisregementet, eller miss Elisabeth Farn
ham, som på vetenskaplig väg vill bevisa 
att »mannen i andligt hänseende står lika 
långt under qviunan som gorillan under 
mannen», samt att tiden nu är inne att 
det manliga könet för hela mensklighetens 
bästa afstår åt det qvinliga samtliga de 
sociala företiäden hvaraf det hittills varit 
i åtnjutande. Nordamerikanskorna äro ett 
praktiskt slägte, som utan vidare debatt 
intaga alla rum de finna lediga och icke 
blott utöfva en mängd yrken såsom pre- 
stens, läkarens och advokatens, utan äfven 
infinna sig vid valen till de represen
tativa församlingarna och afgifva sina 
röster, hvilka på flere ställen utan gen= 
sägelse mottagas. I Visconsin har röst» 
rätt lagligen blifvit erkänd åt qvinnor 
som uppnått 21 års ålder, och många 
amerikanska tidningar förorda reformens 
utsträckande till samtliga unionssta- 
terna.

I England är emancipationsfrågan för 
närvarande så godt som uteslutande fä
stad vid John Stuart Mill’s namn. Utom 
sin bekanta skrift On the subjection of 
Women, om qvinnans underordnade ställ
ning, hvilken bok äfven utkommit i svensk 
öfversättning, har han om icke bragt frå
gan inför parlamentet, åtminstone på det 
verksammaste understödt det förslag till 
lag om politisk rösträtt som på petitio
nens väg blifvit underhuset förelagd. Det 
var att vänta, att problemet här skulle 
antaga en legal och praktisk form; intet 
tal om allmän rösträtt, inga deklamationer 
om psykologisk likställighet, utan ett 
ganska frankt och affärsmessigt yrkande på 
rätt för qvinliga householders and ratepa
yers att under samma vilkor som männen 
deltaga i parlamentsval, som var ganska 
nära att erhålla en majoritet för andra 
läsningen i underhuset. Jacob Bright 
förde i sitt yttrande under debatten den 
1 maj frågan utöfver dess ekonomiska och 
finansiella begränsning, i det han förne
kade qvinnornas politiska inkapacitet, och 
satte den då förebragta saken i afseende på 
berättigande och följder på fullkomligt 
samma linia med reformbillerna af 1832 
och 1867. Andra talare antogo att när 
en gång utanverken blifvit uppgifna, skulle 
det blifva en stormning för erhållande af 
en allmän rösträtt: qvinnorna äro redan, 
genom den betydande emigrationen, i 

England talrikare än männen, så att 
icke mindre än 190,000 skulle erhålla 
valrätt enligt billen ; en af dem såg 
redan Storbitanniens utländska politik fär
dig att effemineras — hvad skulle det ej 
då bli förhållandet med den inländska, 
hvilken trängsel om embeten under en 
sådan numerisk öfvervigt! En artikelför
fattare i Fortnightly Review hade ju till 
och med begärt rätt för qvinnor att in
träda vid milisen.

Föröfrigt behandlas emancipationssaken 
i klubbar och på meetings. I ett sällskap 
som hvarje vecka sammanträder i en kyrka 
vid Stamford Street kan man få höra par
lamentsledamöter och lärde med mycken 
ifver förfäkta frågan om den qvinliga rösträt
ten. Thomas Hughes, lord Amberley, profes
sor Fawcett och många andra som anse att 
qvinnornas utveckling skall befrämjas under 
den nya ansvarigheten, och att de sociala 
samhällsproblemen, uppfostran, fattigvård, 
välgörenhet o. s. v. icke kunna annat än 
vinna på deras deltagande. Det är här 
icke så mycket fråga om att stifta någon 
ny lag som att gifva en vidsträcktare me
ning åt den gamla. Som man vet har 
1851 års parlament förklarat att ordet 
man i allmänhet gäller, såsom hvad man 
kallar genus potius, för båda könen, och 
konsten är nu endast att i fråga om röst
rätten draga parti af denna lagförklaring. 
I London och Manchester fordrade många 
tusen qvinnor att blifva upptagna på elek- 
torslistorna, men deras reklamationer lem- 
nades af kontrollanterna eller overseers 
utan afseende; på andra ställen hafva des
sa embetsmän tolkat lagen annorlunda. 
Bevisligen finnas derför redan qvinnor 
uppförda å röstlängderna, och om de in
finna sig vid pollings eller röstbyråerna, 
kunna de icke lagligen tillbakavisas.

En fransk kritiker har sagt att Mill’s 
bok om qvinnans underlägsenhet är kön
lös. Uttrycket är träffande, ty hans ar
gumentation går verkligen ut på att göra 
skilnaden mellan man och qvinna lika 
ovigtig som skilnaden i hudfärg. Han ne
kar all naturlig åtskilnad i anlag, utrust
ning och instinkt, och han säger att all 
den olikhet som nu förefinnes mellan kö
nen, till och med i fysisk styrka liksom i 
moralitet, är ett verk af häfd och uppfostran. 
I afseende på den gifta qvinnans rättsliga 
ställning efter engelsk lag är hans poli-
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mik icke oberättigad, och det fins en del 
sanning i hans bittra påstående att lagen 
nu mera icke erkänner något annat slaf- 
veri än husmodrens.

Fransmännen äro i detta som i många 
andra fall sina vestra grannars antipoder, 
och de skriftställare som skrifva för eller 
emot qvinnans emancipation göra det på 
fysiologiska grunder. Deras bästa och san
nast frisinnade författare, såsom Legouvé 
och andra, göra dessa karakterskiljaktighe- 
ter gällande med en fullständighet som 
någon gång har svårt att stanna inom 
skönhetslinien, och Proudhon, som eljest 
icke var förskräckt för nivellering,. försökte 
att gifva ett matematiskt uttryck åt qvin
nans af honom lika mycket öfverdrifna 
underlägsenhet. Hans resonnement är me
ra komiskt än bevisande, mera groteskt än 
behagfullt. Se här den formel som han 
uppställer. Mannens fysiska styrka förhål
ler sig till qvinnans fysiska styrka som 3 
till 2; samma proportion gäller mellan 
båda könen i afseende på förståndsgåfvor 
och sedlig viljekraft: multiplicerar man nu 
termerna å båda sidor, så förhålla sig man
nens samtliga egenskaper till qvinnans 
samtliga egenskaper såsom 27 till 8 — 
hvilket skulle bevisas.

För öfrigt är det icke radikalernas sak 
att förneka qvinnoemancipationen, och dessa 
läror äro på det närmaste sammanväfda 
med saint-simonism, fourierism och alla 
andra fula ismer, på ett sätt som icke gör 
dem särdeles älskvärda. Äfven Frankrike 
har sina sällskapsmöten för befordrande af 
qvinnans sociala frihet, vid hvilka män 
sådana som Jules Favre och E. Pelletan 
medverka, och till hvilka Victor Hugo 
insänder sina sympatiförklaringar. Dessa 
hafva naturligtvis ingen ting gemensamt 
med det vilda emancipationsskränet i de 
ultra demagogiska klubbarne och deras tid
ningar; här är fråga om qvinnornas civil
lagliga ställning, och man kan ej neka 
att den berömda Code Napoléon behand
lar den gifta qvinnan med en hårdhet 
som blir verkligen förfärande i ett land 
der statsreligionen lägger oöfverstigliga 
hinder i vägen för den mest berättigade 
äktenskapsskilnad, men der seden tillåter 
henne en frihet som i många afseenden 
icke är mindre upprörande. Denna bjerta 
oförsonade skilnad mellan lag och sed har 
varit en af de genomgående orsakerna till 

Frankrikes olyckor; de kungliga favoriterna 
hafva under monarkiens dagar utöfvat ett 
inflytande på landets in- och utländska 
politik, som varit föremål för särskilda hi
storiska monografier; och den sorgliga rol 
som qvinnorna i Paris spelt vid flere till
fällen under upprörda tider är så väl be
kant att vi här icke behöfva vidröra den. 
Äfven under anständigare former, från de 
spirituella salonerna der en m:me Réca- 
mier förde ordet, eller de anspråkslösa sam- 
qräm der en m:me Roland med sin tids 
framstående män diskuterade politiska frå
gor, utgick ett qvinligt inflytande på de 
stora sakerna, som någon gång kunde vara 
välgörande men som oftare var motsatsen, 
såsom allt som saknar legitimitet.

Endast häraf kan förklaras den starka 
afsky som hos allvarsamma skriftställare 
ger sig luft mot allt som afser att i grund 
förändra qvinnornas ställning, ehuru man 
gerna medger att icke få lagparagrafer be
höfva omskrifvas för att utsträcka deras 
civila rättigheter utöfver deras närvarande 
snäfva gränser. En sådan författare är 
professor Duverger vid Sorbonne, hvilken 
nyligen behandlat qvinnans politiska och 
sociala ställning i ett omfattande arbete, 
som väckt stor uppmärksamhet. Han är 
ingen ovän af billiga lagreformer, och han 
går i detta afseende föga mindre långt än 
Legouvé, ehuru han med juristens försig- 
tighet framhåller de svårigheter som åtfölja 
sådana lagförändringar; men öfver den ab
strakta emancipationslystnaden bryter han 
obevekligt stafven. Mindre förskräckt för 
en delvis emancipation, ehuru lika aflägsen 
från dess radikala tillämpning som den 
nyssnämde förfataren, är mademoiselle 
Daubié, hvilken författat ett stort arbete, 
kalladt »Den fattiga qvinnan i nittonde 
århundradet», och som blifvit af akademi
en i Lyonbelönadt med dess stora pris. 
Hon utgjuter i ett ädelt och hederligt språk 
sin förtrytelse och sitt medlidande öfver 
det moraliska och ekonomiska elände som 
är de obemedlade qvinnornas vanliga lott, 
och den öfvermodiga råhet som ofta under 
artiga former från mannens sida drabbar 
äfven de bäst lottade. De franska förfat
tarinnorna äro icke blida, icke ens de o- 
gifta, när det gäller att bränmärka förfö
raren, den lastfulle och slösande äkta man
nen, som med lagen på sin sida misshand
lar sin hustru och bortkastar hennes för-
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mogenhet på skändliga förbindelser. Om 
m:lle Daubié har orätt i något, så är det 
icke i skildringen af det onda som hon 
blottar utan i valet af läkemedel; hon viil 
kanske nog ofta taga lagen till hjelp, der 
seden vore en mäktigare bundsförvandt. 
Om föräldrar stängde sina hus mot ut- 
sväfvande unge män, och notoriska äkten- 
skapsbryterskor upphörde att vara salo- 
nernas lejon, skulle mycket af de nu öf- 
verklagade missförhållandena försvinna af 
sig sjelfva; men det är väl bekant att re
former i tänkesätten sitta hårdare än re
former i lagparagraferna.

Ej den minst betydande af de författare 
som på senare tider uppträdt emot qvin- 
noemancipationen är den berömde stats
ekonomen Baudrillart, som i ett af de si
sta häftena af Revue des deux mondes skrif- 
vit en artikel, hufvudsakligen riktad mot 
John Stuart Mill. Mr Baudrillart ställer 
sig ungefär på samma linie med Lamen
nais, ehuru han dömer något mindre strängt 
om qvinnornas oförmåga att följa ett lo
giskt resonnement. Han lägger mycken vigt 
på deras kroppskonstitution, deras nervösa 
och retliga temperament, och deras speci
ella kallelse såsom makar och mödrar, 
hvilken periodiskt och under långa tider 
gör dem oskickliga för all offentlig verk
samhet, hvarvid han dock synes förgäta 
de många qvinnor för hvilka denna verk
samhet aldrig öppnar sig, så länge gifter
målet är en handelsaffär, i hvilken icke 
hustrun såsom hos vildarne köpes i egen
skap af något värdefullt, utan mannen 
säljer sitt namn och i bästa fall någon 
del af sin frihet för hustruns hemgift. Han 
tror icke heller att qvinnorna hafva något 
intresse i erhållandet af politiska rättigheter, 
och att de hafva andra sätt att göra sitt 
inflytande gällande, vare sig i frågor som 
röra dem personligt eller i allmänna an
gelägenheter. Han fruktar också i hög 
grad för den anledning till tvedrägt som 
qvinnornas valrätt skulle inkasta i famil
jerna, ty med fransmännens systematise
rande sinne kan han icke fatta att de po
litiska rättigheterna skulle inskränka sig 
till sådana qvinnor hvilka redan nu utgöra 
en egen civil personlighet, och han ser 
med fasa för sig en suffrage universel ut
sträckt från 9 millioner till 18 samt följ
aktligen dubbelt, kanske fyrdubbelt, så fal
len att göra dumheter. Han resonnerar, 

på fullkomligt franskt vis, vidare så att 
valrätten betyder aldeles ingen ting om den 
icke är förenad med valbarhet, samt att 
man följaktligen med nödvändighet skulle 
få representationskårer af qvinnor. Men 
hvar skall man göra af dem, sammanblanda 
dem med männerna eller hålla dem afskilda 
för sig sjelfva? «Känslan af det löjliga är 
här något mer än ett ytligt omdöme om 
dylika kombinationer: den fäller här döds
domen öfver en i grund felaktig princip. 
Om qvinnorna politiskt handla så att de 
taga sin lösen af männen och så att säga 
endast dublera dem, hvarföre behöfva de 
då utgöra en egen valkår? Om de handla 
motsatt, hvilken fara ! Hvarken staten eller 
familjen skulle stå emot den.»

Det intressantaste af rnr Baudrillart’s 
framställning är kan hända hans öfversigt 
af emancipationslitteraturen i äldre tider. 
Han uppdrager denna tafla icke för att 
visa idéernas berättigande, så vida som de 
funnits förut, utan för att beröfva de mo
derna emancipationisterna hedern af deras 
uppfinnande: man behöfver icke gå längre 
tillbaka än till kontroverserna i sextonde 
och sjuttonde seklen för att finna att sa
ken icke är ny. Huru många författare 
och arbeten kunna icke framdragas ur den 
en gång lysande men snart glömda hopen 
af Mill’s företrädare? I början af femton
hundratalet utgaf den tyske skriftställaren 
Cornelius Agrippa sin »Afhandling om qvin
nornas förträfflighet framför männen»; det 
var således redan då fråga om något mer 
än båda könens likhet. Agrippa’s bok är 
indelad i 30 kapitel, och i hvarje kapitel 
ådagalägger han med teologiska, fysiska, 
historiska, kabbalistiska och moraliska bevis, 
huru mycket qvinnorna äro bättre än mätF- 
nen. Efter tyskarne kommo en stor mängd 
italienare. Ruscelli utgaf 1552 en sådan 
afhandling i Venedig, hvari han såsom huf- 
vudargument använder platonismen, behö
rigen understödd af citationer ur bibliska 
och profana författare. Redan den tiden 
beklagade sig författarne öfver inbitna för
domar, och äfven qvinpor uppträdde för 
att bekämpa dem. Sådana voro venezian 
skorna Modesta di Pozzo di Zorzi och 
Eucretia Marinella; den senates bok hette 
»Qvinnornas mildhet och förträfflighet jemte 
männens fel och ofullkomligheter.» Henrik 
IV:s af Frankrike första gemål Margareta 
af Navarra hade uti en samling af uppsåt-
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ser i brefform försvarat samma sats. I 
det följande seklet framkommo verk som 
visade att anspråken på den qvinliga Su
prematien icke gått till baka. Sålunda ut- 
gafs 1646 en bok under den stolta titeln 
»En ädelmodig qvinna, som visar att hen
nes kön är ädlare, politiskt förståndigare, 
tapprare, lärdare, hushållsaktigare och dyg- 
digare än männens.» Aderton år derefter 
utgafs af en ogift dame en bok med titeln : 
»Berömda qvinnor, hvaruti med goda och 
starka skäl visas att qvinnorna öfvergå 
männen», och endast åtta år derefter ut
kom ett annat verk, »Om könens olika 
egenskaper, filosofisk och moralisk afhand- 
ling, hvaruti ådagalägges vigten af att fri
göra sig från fördomar.»

Loftalen öfver qvinnorna från denna tid, 
säger mr Baudrillart, låta väl förklara sig, 
äfven utan att taga till hjelp den återstod 
af chevaleri som då ännu fans qvar. Me
deltiden hade upphöjt qvinnorna till och 
med något för mycket, menar han, såsom 
då arftagerskot till länen fingo rätt att döma 
civil och kriminel dom, slå mynt, utskrifva 
troppar, utfärda oktrojer o. s. v. Vi kunna 
ej i detta afseende dela hans mening, ty 
kan en qvinna vara suverän, måste hon 
väl äfven kunna vara vasall, och det hör 
till ett af de bästa dragen af feodalväsen
det att det rent menskliga fick göra sig 
gällande utan afseende på kön. Alla ti
ders erfarenhet har visat huru elastisk men- 
niskonaturen är i afseende på utveckling, 
och huru lätt den formar sig efter särskilda 
förhållanden och behof. Qvinnor som be
sitta en större egendom eller eljest intaga 
en sjelfständig ställning i samhället hafva 
icke svårare än männen att finna sig till 
rätta och tillvarataga sina intressen; der- 
för hafva också feodaldamer stundom ut
vecklat egenskaper som i alla afseenden 
ställa dem vid männens sida, och Mill 
har mera rätt än hans franska kritiker vill 
medgifva, då han icke ifrågasatte rösträt
tens utsträckning till andra qvinnor än 
householders och ratepayers, det vill säga 
sådana som utgöra sjelfständiga medlem
mar af samhället, utan att någon manlig 
anförvandt representerar och värnar dem. 
Hvarföre skulle ej dessa kunna utöfva 
politiska rättigheter, om sådant vore nyt
tigt och uödigt för samhället? Ty det är 
ändå på det sista vilkoret som all politisk 
befogenhet ytterst hvilar.

Med all den rätt deremot talar Baudril
lart om den framstående plats som re- 
naissancen inrymde åt qvinnorna i allt 
som hörde till det intellektuella området. 
Många af våra läsarinnor känna utan tvif- 
vel George Elliot’s snillrika teckning af en 
florentinsk lärds dotter vid slutet af fjorton
hundratalet i hennes roman Romola. Denna 
i klassiska studier grundlärda flicka är in
gen fantasibild; hon är tecknad efter na
turen. Den tidens qvinnor kände ej den 
frivola och förvekligande förestälningen, 
som genomgår våra dagars bildade um- 
gängeslif, att det stora och allvarliga i 
verlden är uteslutande skapadt för »her- 
rarue», så att för det andra Könet endast 
blir öfver litet futtigt sköngeisteri. Så 
var det icke i renaissaucens dagar : de stora 
andliga rörelserna sträckte sina välgernin- 
gar öfver hela menskligheten utan åtskil- 
nad till kön. Qvinnorna läste och tänkte 
icke annorlunda än männen, och det föll 
dem icke in att det kunde ligga något oqvin- 
ligt i lärdomen. Det var företrädesvis i 
Italien som man såg dem taga en fram
stående andel i klassiska och vetenskap
liga studier, deltaga i offentliga disputa- 
tionsakter, intaga filosofiska och juridiska 
lärostolar vid universiteten, skrifva greki
ska och studera hebreiska, harangera påfvar 
på latin o. s. v. Många sådana qvinnors 

I skrifter äro genomträngda af djupt sedligt 
allvar, skarpsinnig kritik och vitnande om ett 
kolossalt vetande, utan att författarinnorna 
derför voro mindre goda mödrar eller 
döttrar eller mindre pligttrogna ma
kar. Allt är naturligtvis icke mäster
verk, och i åtskilliga qvinliga skrifter från 
denna tid fins ett jagande efter ordlekar 
och fyndiga tankevändningar, som påmin
ner om de spirituella torneringarna inför 
riddaretidens cours d’amour. Men äfven i 
detta fall skilde de sig icke från de man
liga författarne, hvilka i detta som i andra 
tidehvarf lemnat tillräckligt många prof 
på uppblåst fåfänga, tillgjordhet och en 
barnslig äflan att säga qvicka och sinnrika 
saker.

Den franska författare som vi ofvan ci
terat finner ett starkt stöd för sin mot
vilja mot det moderna emancipationsropet 
i den omständigheten att det förflutna år
hundradets filosofer, som voro så radikala 
i allt annat, ej med ett enda ord anspela 
på lämpligheten af att gifva politiska rät-
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tigheter åt qvinnor: Voltaire skulle hafva 
grinat ned hvarje sådan tanke, och Rous
seau skulle hafva betraktat den nästan 
med samma rysning som Bossuet. Det 
fins likväl en skriftställare som på 1700- 
talet på fullt allvar och med filosofisk me
tod talte för hvad som nu kallas qvinno- 
emancipationen; det är matematikern Con
dorcet, i hans skrift »Om menniskoandens 
framsteg», hvari han bland de betydelse
fullaste af dessa framsteg räknar det full-, 
ständiga tillintetgörandet af de fördomar 
som mellan båda könen uppstält en olik
het i rättigheter, »skadlig till och med för 
det kön som man velat gynna.» Condor
cet förklarar likasom Mill denna olikhet 
såsom en följd af styrkans missbruk. En 
annan tänkare och statsman, Siéyes, har 
på helt och hållet teoretiska grunder velat 
gifva politisk rösträtt åt qvinnorna. Mr 
Baudrillart erkänner dessa mäns förtjenster 
i öfrigt men menar att de icke förstodo 
qvinnornas högre egenskaper: de behand
lade dem såsom matematiska qvantiteter 
och förbisågo det fina, eteriska, onämn
bara doftet i det innersta af deras natur. 
Och han tillägger.: »De som vilja erifva 
qvinnorna politiska rättigheter äro säkert 
icke de som älska och värdera dem högst; 
det är i allmänhet abstrakta, teoretiserande 
sinnen, intagna af falska jemlikhetsideal, 
hvilka förblanda könen politiskt, emedan 
de icke tillräckligt lärt sig att åtskilja dem 
med sentimentet.

Med all aktning för den frejdade ekono
misten kunna vi icke finna annat än att 
han här gjort sig skyldig till en filosofisk 
konstruktion lika väl som hans motstån
dare. De senare bevisa, eller vilja bevisa 
på logisk väg, att det icke fins någon and
lig olikhet mellan könen; den förre vill 
med känslans tillhjelp ådngalägga en pa
tologisk skiljaktighet mellan dem, enligt 
hvilken den idealiska fullkomligheten till
hör qvinnorna, men af allt för ömtålig be
skaffenhet att beröras af jordelifvets om

sorger, hvilka derför böra vara männens 
uteslutande egendom. Han synes oss nog 
mycket följa Jupiters exempel, då han vid 
delningen af jorden glömde skalden och 
på poetens reklamation upplät åt honom 
en plats i sin himmel, i fall han kunde 
begagna den. I vår tanke är det ett fel 
att behandla dessa ämnen ur fysiologisk 
synpunkt lika mycket som ur ensidigt 
estetisk. Ju mindre man talar om qvinnan 
såsom sådan, desto bättre. Fredrika Bre
mers qvicka syster persiflerade en gång den 
berömda författarinnans böjelse för inrym
mande af politisk rösträtt åt qvinnorna: 
»de skulle prata och prata, så att det blefve 
en skam för hela kårn.» Det är just en 
särskild klass eller en corps, som qvinnor
na endast kunna blifva till sin skada, 
emedan sådant skulle kasta en skugga 
af löje på deras kön. Hvad man kallar »den 
fria qvinnan» är deremot icke den löjligaste 
utan den sorgligaste skepnad verlden sett; 
måtte försynen bevara vår egen och alla kom
mande tider från att behöfva se henne i 
tropp. Vi tro, såsom mr Baudrillart att i 
den väl inrättade familjen blir det qvinnan 
som styr, ehuru hon icke regerar, och vi 
önska ingen ting högre än att ädla och väl 
uppfostrade husmödrar alltid måtte utöfva 
sitt renande inflytande på sin manliga om- 
gifning, icke minst i h vad som rörer deras of
fentliga handlingar. Men vi vilja icke 
dermed säga att det ej kan finnas förhållan
den under hvilka qvinnor behöfva direkta 
politiska rättigheter, eller rättare att sam
hället behöfver taga deras verksamhet i an
språk äfven för allmänna angelägenheter. 
Sådana saker göra sig emellertid icke efter 
abstrakta filosoem utan efter det praktiska 
lifvets fordringar. Det fins stater i Nord
amerikas aflägsna vester der qvinnornas 
antal förhåller sig till mannens såsom 1 
till 4. Kan man väl tro att de under så
dana omständigheter skola i längden un
derkasta sig saknaden af politiska rättig
heter?

Lars Johan Hierta.

+
Ett långt lif af sträfsamt arbete är lyck- l yttrar om den bortgångne: »Han tycktes 

tadt. En af hufvudstadens aftontidningar | vara en af dessa sega naturer för hvilka
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just det allra mest oaflåtna och sega arbetet är 
ett behof, är ett vilkorför deras fulla spänstig
het och uthållighet. Hans långa dagsarbete är 
nuslutadt: må han på det samma slumrai frid!»

Ofver en man som så kraftigt och så 
mångsidigt ingripit i sitt lands offentliga 
förhållanden måste omdömena utfalla nå
got olika, efter de skiljaktiga öfvertygelser 
i allmänna frågor som hysas af de dö
mande. Äfven de som minst delat den 
aflidnes åsigter och oftast befunnit sig i 
strid med de samma kunna utan all betänk
lighet erkänna, att »slutsumman af hans 
ovanligt verksamma lif — man må för öf- 
rigt bedöma den i dess enskildheter huru 
som helst — otvifvelaktigt bör anses 
hafva i fiere fall, direkt eller indirekt, ländt 
till fromma för vårt land.»

Om Hierta också icke är skaparen af den 
sjelfständiga politiska pressen i vårt fäder
nesland, så var han utan all fråga just 
rätta personen för att göra den populär 
•och utsträcka dess inflytande till ett stort 
område, och han lärde, till sin egen skada, 
politiska och personliga vedersakare att 
göra de stora massorna icke blott till vit- 
nen men till domare i offentliga frågor. 
Han var sjelf till natur, uppfostran och 
lefnadsställning ingen ting mindre än radi
kal; personligt godhjertad, välvillig och 
försonlig till en grad hvarom få af hans 
politiska motståndare kunde göra sig en 
föreställning, var han derjemte utomordent
ligt tveksam och försigtig, när han fattade 
•öfvertygelser i större frågor. Men hans 
ungdom inföll under den tid då den po
litiska reaktionen i hela Europa var star
kare än någonsin; den heliga alliansens i 
många afseenden trånga och dystra grund
satser, upplifvade på furstekongresserna i 
Laibach, Verona och annorstädes, tilläm
pade i misstänksamhet samt hatfulla för
följelser mot alla fria rörelser och ett våld
samt förtryck af tankens och ordets frihet, 
kunde icke annat än uppkalla hans lifliga 
•oberoende sinnes hela motståndskraft och 
gifva hans polemiska uppträdande en skärpa 
för hvilken han i sitt innersta var främmande.

Den storartade och mångsidiga industri

ella verksamhet han under sin ovanligt 
långa och kraftiga mannaålder utöfvade 
hör icke hit: den fordrar sitt eget kapitel 
i det svenska näringslifvets historia, och 
detta kapitel skall säkerligen icke blifva 
oskrifvet. Den enda sida af hans affärs
verksamhet vi här önska beröra är den som 
har afseende på litteraturen, och denna 
var tillräckligt betydande för att göra hans 
minne äradt och aktadt hos alla upplys
ningens vänner. Några af våra bästa för
fattare på 1830-talet hafva hans välvilliga 
och omdömesrika medverkan såsom för
läggare till en dryg del att tacka för sin 
framgång, och han fortfor ända till nära 
slutet af sin lefnad att införlifva goda ut
ländska arbeten med vår litteratur.

Både såsom skriftställare och folkrepre
sentant hade han för ögonen några stora 
grundsatser, hvilka han aldrig blef otrogen, 
tankens, forskningens och ordets frihet, de 
offentliga kontrollernas okränkbarhet, skydd 
för de svagare i samhället och mildhet i 
brottmålslagstiftningen. Ännu vid detta 
års riksdag, då hans krafter redan voro 
brutna af sjukdom och skröplighet, med
verkade han till de mildringar i strafflagen 
som blefvo statsmakternas beslut.

Vi böra i denna korta och hastiga ka
rakteristik icke förbigå ett drag, sotn är be
tecknande för den ställning han i slutet 
af sin lefnad intog till de båda partierna 
i Andra kammaren. Det var en temligen 
utbredd föreställning att åtminstone ett af 
skälen hvarför hr Dufva och hans parti 
icke ville drifva talmannens propositions- 
vägran, på statsutskottets förslag att bringa 
frågan om mantalspenningarnes afskaffande 
under gemensam votering, till konstitutions
utskottets afgörande, var att hr Hierta, på 
hvars votum partiet hade räknat, i följd af 
sjukdom hindrades att deltaga i konstitu
tionsutskottets arbeten. Hr Hierta har 
emellertid både skriftligt och muntligt på 
det bestämdaste förklarat att han högligen 
ogillade hr Dufvas handlingssätt och så 
väl i afseende på mantalspenningarne som 
grundräntorna stälde sig på Första kam
marens sida.
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Strödda underrättelser.
Till kosackernas äldre historia. Nå

got romantiskt, som erinrar till hälften om 
fribyteri, till hälften om militarist republik, 
karakteriserar kosackernas historia under 
den tid de från nomader småningom utbil
dade sig till en folkstam. Den begynner vid 
den tidpunkt då tatarerna företogo sina stora 
plundringståg mot gränsprovinserna af det 
då varande polska riket. Ärligen om vin
tern samlade sig på näset vid Perekop den 
krimska czarens krigshär. Hvarje tatar 
medförde utom sin egen ridhäst två eller 
tre handhästar och hade i beredskap ett 
halft dussin nya läderremmar för de fån
gar han ämnade göra. Sålunda rörde sig 
den så kallade »Gyllene Horden», med en 
styrka af 80,000 man och 200,000 hästar, 
med en förfärande snabbhet på en sträcka af 4 
mils bredd mot vester öfver Dnieprfloden 
och öfver steppen och uppenbarade sig 
plötsligt till inbyggarnes förskräckelse i 
Volhyuien och Podolien. Med mycken 
metod röfvades menniskor och kreatur; 
man inneslöt byarne på hvilka röfvaretå- 
get var anlagdt i en stor fyrkant, derpå 
ryckte tatarerna från alla sidor likformigt 
framåt, bemäktigade sig sitt byte, och förr 
än den polska landtstormen hade tid att 
samla sig i tillräcklig styrka för att kom
ma till hjelp, voro röfvarena redan borta 
och hade bragt sitt byte i säkerhet. Ett så
dant ströftåg varade vanligen icke längre 
är fjorton dagar, men denna tid var nog 
för att bortföra 80,000 menniskor och full
ständigt förhärja en sträcka af 20 mil. 
Fångarne bortbyttes då mot vapen, kläder 
och hästar till slafhandlare, hvilka i stort 
antal infunno sig i Krims hamnar, och 
hade en tatar ingen fånge i förråd, så af- 
slöt han med slafhandlaren ett leverans
kontrakt för nästa expedition och uppfylde 
alltid punktligt sin förbindelse, ty Polen 
hade outtömligt förråd på varan, och i 
synnerhet var distriktet U kraine, »vid 
gränsen’»,-' längs nedre Dniepr ett ypper
ligt skördefält. Men här var det också 
som inbyggarne först bemannade sig mot 
dessa vilda horder; om de icke ville blifva 
alldeles utrotade måste de betänka sig på 
medel till sin räddning. Der Dniepr ne
danför staden Tcherkassy flyter öfver klip
por samt bildar en rad af vattenfall och 
öar, på dessa otillgängliga, än bergiga än 

sumpiga holmar samlade sig de närboende 
ukrainerna och försökte nu löna tatarerna 
lika mot lika, i det de först gjorde kor
tare men småningom längre röfvaretåg. 
Af sin boningsplats »vid vattenfallen,» Sa 
porogi, kallades de snart Saporoger, hvar- 
emot tatarerna helt enkelt kallades Ko
sacker, hvilket betyder röfvare eller friby- 
tare.

Omkring 1520 fans det bland dem en 
anförare från Ukraine vid namn Darsko- 
vitsch, som förstod att organisera dessa 
band och gifva dem disciplin. Af polska 
konungen Sigismund I hade han ursprung
ligen fått i förläning gränstationerna Tcher
kassy och Kaniew, men det lyckades ho
nom emellertid att äfven förena med sig 
de vid vattenfallen boende kosackerna, hvil- 
kas anförare hette Pontus, och på detta 
sätt uppkom en makt som kunde hålla 
tatarerna i tygeln. Han indelade kosac
kerna i kompanier och regementen, förvand
lade deras otillgängliga ö i en vapenplats 
och gaf dem bestämda lagar, med rätt att 
under en lika fördelning af bytet sjelfva 
välja officerare, lagar, som mycket milda 
och efterlåtna i öfrigt, strängt bestraffade 
endast flykt från fanorna och olydnad. 
Snart visade sig verkningarna af en sådan 
på milis och fribytareväsende beräknad or
ganisation, ty kosackfolket tillväxte nu 
hastigt i antal och makt, och snart för
mådde det uppställa en ansenlig krigshär, 
ty den rekruterades med förlupna bönder 
från de ryska och polska gränsprovinserna, 
hvilka det upptog i sin republik. Man 
måste erinra sig tillståndet i dessa begge 
stater för att kunna förklara detta saminan- 
strömmande af stora massor; på båda stäl
lena regerade knuten, och bonden var der 
ingen menniska utan ett stycke boskap i 
sin herres hand. Stryk, äfven till döds, när 
det behagade hans beherskare, voro hans 
utsigter, ty mord på en bonde kostade 
endast 30 rubel, medan en jude stod i 
dubbelt så högt pris. När de arma men- 
niskorna blefvo för mycket förtviflade lem- 
nade de sina skulder till judarne qvar och 
lupo bort till kosackerna, der ett fritt och 
lustigt lif väntade dem med utsigt på rikt 
byte, eller i nödfall åtminstone en dräglig 
utkomst såsom herdar och åkerbrukare, 
ty trakterna kring nedre Dniepr höra till de
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fruktbaraste i Europa. För öfrigt får man 
icke tänka sig kosackerna i krig endast så
som ryttare. Ursprungligen voro de infante- 
rister, som fäktade i skydd af en fyrkantig 
vapenborg, kallad Tabor, bakom hvilken 
de drogo sig till baka vid tatarernas anfall, 
och hvarifrån de helsade sina fiender med 
ett hagel af muskötkulor eller i ett väl 
valdt ögonblick framstörtade för att genom
bryta deras leder. Men de utmärkte sig 
äfven såsom djerfva sjömän. I sin bräck
liga båt satte kosacken icke blott utföre 
Dniepr's ofta flere fot höga vattenfall, utan 
han vågade sig äfven ut på öppna hafvet 
och oroade såsom sjöröfvare kusterna af 
Svarta hafvet. Ett sådant fartyg, ett illa 
timradt skrof af 100 fots längd och kan
ske 15 fots bredd, kalladt Tschaike, hade 
en besättning af 50 till 60 personer, af 
hvilka 12 alltid rodde, och rörde sig med 
ganska ansenlig hastighet. Tjll sina röf- 
vartåg valde kosackerna alltid mörka nätter, 
och under sådana summo 80 ända till 100 
tschaiker i slutna rader ned för Dniepr 
och hemsökte kusterna af Rumilien, Bul
garien eller Mindre Asien, när de icke hem
sökte turkiska köpmansfartyg, ty på dem 
voro de alltid säkra om ett rikt byte, hvil- 
ket de såsom äkta fribytare aldrig dröjde 
att realisera i närmaste kuststad. Kosac
ken bortbytte der köpmansgodset mot präk
tiga kläder, ty han älskade att smycka sig; 
han köpte dyrbara vapen och drog åtföljd 
af en tropp musikanter och sångare, som 
måste fira hans bragder, omkring på torg 
och gator, nödgade alla som han träffade 
att dricka med sig, ty tjenare med stora 
kittlar vin och bränvin följde honom. Han 
undfägnade alla, och när det var slut på 
hans penningar gjorde han skulder i för
lag på en ny expedition.

Småningom bildade sig bland kosacker
na, sedan de tagit nedre Dniepr i besitt
ning och bemäktigat sig en stor del af 
Ukraine, en åkerbrukande kast vid sidan af 
krigarekasten. Blott den senare utöfvade 
ännu vapenyrket, boende kompanivis i en 
förskansad by, der ingen qvinna hade till
träde. Ingen sådan krigare fick gifta sig, 
men han kunde röfva en qvinna och hålla 
henne i en koja utan för soldatqvarteret. 
Föddes af sådana förbindelser gossar, upp- 
togos de i kasten; flickor återsändes med 
modren till den senares hemort.

Sin öfverbefälhafvare, atamanen eller het- 

mannen, likasom sina domare, skrifvare 
och öfrige embetsmän, valde kosackerna i 
allmän folkförsamling; dock måste de ut
valde förblifva ogifte. Vid sådana tillfällen 
gick det ganska stormigt till, ty bränvin 
fick icke saknas, och stora dryckesgillen 
föregingo valakterna. Äfven för ertappade 
eller dömde förbrytare var folkförsamlin
gen sista instansen, som mildrade eller 
skärpte straffen. Lagboken innehöll un
derliga straffbestämningar, sådana man kan 
vänta i en half röfvarstat. Sålunda gälde 
det såsom en förtjenst att öfverfalla och 
plundra fiender och öfver hufvud främlin
gar, men stal någon från en kosack, blef 
han bunden vid skampålen och piskad. 
Bredvid honom stäldes en kruka bränvin; 
hvarje förbigående kunde efter behag slå 
honom eller gifva honom att dricka. Den 
som mördat en kosack begrof man lefvan- 
de under den mördades likkista.

En särdeles aktad ställning intog dob- 
itschen eller generalpukslagaren. Pukan 
stod uppstäld på en offentlig plats, och 
på denna gafs signalen till folkförsamlin
gar, liksom till gästabud och måltider. 
Kosackerna i sin setscha åto gemensamt; 
maten bestod af välling, salamata och en 
soppa af fisk, ris, qvass och mjöl; office- 
rarne åto vid de allmänna borden och 
blefvo på sin höjd delaktige af de bästa 
rätterna.

När det slogs till folkförsamling infann 
sig vid första pukslaget domaren och plan
terade fanan, som han uttog ur kyrkan, 
vid andra slaget hetmannen, underbefälhaf- 
varen, starschinerna, böjande sig åt alla 
sidor. Skulle val företagas sporde första 
starschinen: »molodeschi (»muntra bröder») 
Huru vida viljen I vid årets - början hafva 
nya starschiner ? Svarades då: »I ären gode 
herrar», förblefvo de på sina platser, men 
ropades att de skulle nedlägga dem, skred 
man till nya val. Gästvänskapen drefvo 
saporogerna ända till ytterlighet; det ri
kaste byte var på kort tid förtärdt eller 
bortgifvet. När de valde sin hetman, for
drade en gammal sed att den utsedde skulle 
låta bedja och med skenbart motstånd 
släpa sig i församlingen, bvarefter en gam
mal kosack framträdde och till invigning 
strödde jord på hans hufvud.

Robinsons 0. I en fransk tidning finna 
vi följande underrättelser om ett besök,
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som professor Agassiz nyligen gjort på 
Robinson Crusoes O, den bekanta Juan 
Fernandez, belägen på Valparaisos latitud, 
omkring 360 engelska mil från denna stad. 
On består af en sluttande höjdsträckning, 
af 10 engelska mils längd och något mindre 
än halfva denna bredd. Ett dussin fårher
dar utgör befolkningen; de hjordar de haf- 
va under sin uppsigt äro ett par rika 
chilensinska förpaktares egendom. On är 
mycket fruktbar och kan liknas vid en 
naturlig trägård: i skogarne växa jette
stora myrtnar. På vestra sidan finnes 
en klippa, i hvilken är infäld en koppar- 
tafla med denna inskrift: »Till minne af 
matrosen Alexander Selkirk från Largo i 
Skotska grefskapet Fife, hvilken i fullkom
lig ensamhet tillbragt fyra år på denna ö. 
Han blef landsatt år 1704 från galeren 
»Cinque Ports», af 96 tons drägtighet 
förande 60 kanoner, och fördes derifrån i 
februari 1709 af korsåren Duc. Han be
fordrades till underofficer vid flottan och 
dog i konungens tjenst 1728, i sitt 47:de 
lefnadsår». Mest besökt är hålan der ere
miten bodde, ett litet stycke från öns 
hufvudhamn; den ligger i en liten dalgång 
med ett särdeles skyddadt läge, är om
kring 15 fot hög och 20 fot djup. En
dast ingången motsvarar De Foe’s beskrif- 
ning; för öfrigt är hon mycket anspråks
lösare. Väggarne äro betäckta med namn
teckningar och inskrifter af de oräkneliga 
resande som den bekanta boken ditlockat.

Pris för uppsökande af kometer. 
Österrikiska vetenskapsakademien inrättade 
1869 åtta särskilda pris för att uppmun- I 
tra astronomer till eftersökande af kome
ter. Hvart och ett består af en guldme
dalj, värd 20 österrikiska dukater, omkring 
170 eller 180 rdr riksmynt; de äro äm
nade att belöna upptäckten af teleskopiska 
kometer eller sådana som vid tiden för 
upptäckten endast kunde ses genom telo- 
skop. Ett vilkor för erhållandet är att 
kometen icke förut blifvit sedd eller att 
dess tillvaro icke varit med säkerhet be
visad. Upptäckten skall omedelbart af 
akademien göras bekant genom telegrafen 
eller på annat sätt, utan att afvakta vidare , 
observationer, och akademien förbehåller . 
sig att meddela nyheten till de särskilda I 
observatorierna. Tiden och orten för upp- | 
tackten skola angifvas med det första till -|

kännagifvandet, lika som kometens läge och 
dess orbita skola så noga som möjligt 
bestämmas. Prisen utdelas hvarje år vid 
akademiens stora årsmöte i slutet af maj. 
Om tillkännagifvandet ingår mellan den 
1 mars och den 31 maj kan priset icke 
bestämmas förr än det följande året.

Ett uytt verk af Darwin, kalladt 
Expression in Animals, »uttrycket hos 
djuren», ett ämne hvarmed författaren län
ge sysselsatt sig, skall oförtöfvadt utkomma 
i England och samtidigt i tysk öfversätt- 
ning af dr Carus. I den engelska tidskrif
ten Nature yttras derom följande : Mr 
Darwin’s nya verk lofvar att blifva mera 
populärt än något af de föregående. Det 
skall börja med en undersökning om den 
allmänna principen för uttrycket, att nem- 
ligen nyttiga handlingar blifva till en vana i 
förbindelse med vissa sinnestillstånd, och 
sedermera i hvarje fall upprepas, antingen 
de äro af någon nytta eller icke. Detta 
skall uppvisas i afseende på uttrycken för 
de särskilda sinnesrörelserna hos menni- 
skan och de lägre djuren. Derpå disku
teras medlen för uttryck hos djuren och 
några speciella sådana medel hos men- 
niskor och djur, såsom mungipornas ned
dragande under sorg, pannans rynkande 
och läpparnes sammanknipande såsom tec
ken till beslutsamhet, åtbörder som beteck
na förakt, pupillernas utvidgande under in
flytandet af förskräckelse, orsakerna till 
rodnad o. s. v. Slutligen uppvisas äm
nets sammanhang med den stora frågan 
om menniskoracernas enhet, det inflytande 
som viljan och föresatserna utöfva på till- 
egnaudet af särskilda uttryck, och vidare 
upptages frågan om deras befintlighet hos 
menniskans förfäder. Arbetet kommer att 
illustreras af sju plancher i heliotyptryck, 
kopierade efter fotografier.
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