
Om den gifta qvinnans ställning.
Föredrag af fröken Ellen Key vid Föreningens för gift qvinnas eganderätt sam-

manträde den 3 april.

(Aftryck ur Helsingfors Dagblad).

Då jag för en stund beder att få
taga eder uppmärksamhet i anspråk,
sker det icke för att framställa den
gifta qvinnans nuvarande eganderätts-
liga ställning, ty denna är säkerligen
känd af alla här närvarande, ej hel-
ler för att ge någet nytt förslag till
frågaES lösning, hvilket skulle vara i
mer än ett afseende förmätet. Min
afsigt är endast att fästa uppmärk-
samheten vid ett af de många orikti-
ga begrepp som finnas qvar beträffan-
de denna fråga, emedan det är de o-
riktiga begreppen och de vilseledda
känslorna, som bibehålla de oriktiga
lagarne.

liga samhället som en gång varit ut-
tryck för ett naturligt förhållande,
grundadt på samhällets dåvarande ut-
vecklingsgrad, men hvilka sedan de
öfriga företeelserna vuxit förbi detta
förhållande, hafva blifvit orättvisa.
Så är det äfven med den lag, som
gör en stor klass af svenska folkets
medlemmar — de ogifta qvimorna —

omyndig, i saknad af de rättigheter
som känneteckna samhällsmedlemmens
myndighetsålder: sjelfbestämmelserätt
och rätten att besitta egendom med
full bruknicgsfrihet.

Att den gifta qvinnan hos oss och
anranstädes kommit i denna rättslösa
ställning, det beror icke — som man
ofta hör sägas — endast derpå att
männen varit lagstiftande och ordnat
allt till sin förmån, ehuru det myc-
ket beror härpå. Men innan männen
kunde komma att stifta lagar, måste
vissa samhällsförhållanden finnas att
lagstifta för, och det är i dessa äld-
sta förhållanden som de nuvarande ha
sin verkliga rot.

Detta oriktiga begrepp hos såväl
män som qvincor är att de nuvaran-
de eganderättsliga förhållandena i
äktenskapet skulle vara en stor för-
del för njancen och en orättvisa en-
dsst mot qvincan, emedan jag anser
att orättvisan kanske mera skadar den
deraf gyncade marnen, än den föro-
lättade qvinnan. Innan jag försöker
ådagalägga orättvisans verkningar vill
jag emellertid förutskicka några ord
till förklarande af dess ursprung, om
hvilket oriktiga meningar också hos
många äro rådande.

Hos våra hedniska förfäder voro
samhällets frie medborgare jordega-
re, hvilka delat jorden »in» emellan
och vid sin jordlott voro fästa med
religionens band. Jorden skulle stan-Det finnes många lagar i det mensk-



na l ättens ego och ärfvas från far bartgifva, misshandla henne, hafva
till son, emedan blott på mansddan
gndstjensten kände värdigt firas, och
den hedniska gadstjenstens djupaste
innehåll, det som längst lefde qvar i
kristna tiden, var dyrkan af fäder-
neslandets andar, dem man trodde kvi-
stas kring fadernetomten, välsignande
de efterkomnandes värk eller förban-
nande det, allt efter som de efterkom-
mande visade sig minnesgoda med of-
fer till andarne eller icke. Den fä-
derneärfda gården var således helig
— ej blott genom sitta minnen af
kärlek och arbete, ntan genom en be-
stämd religiös tro. Husfadern var
presten .vid denna guistjenst och he-
la hemlifyet liksom det medborgerliga
lifvet var sammanslutet kring ättens
helgd och husfaderns rätt.

2)re sidohustrur jemte den laggifta
huätrun samt bestämma öfver hennes
barn? lik. Danna nästan oinskränkta
makt berodde på att husfäderna inom
familjen öfyade domare- liksom pre-
stekallet; de voro hemmens försvarare
och da undernöllo hemmens qvinligi
medlemmar; da häda således af sed
och religion i förening fått denna vid-
sträckta makt, hvilken de med mot-
svarande skydd återgäldade. Qvin-
nans rättslöshet denna tid motsvaras
fullkomligt af hennes ansvarslöshet:
mannen skulle svara och bota för hen-
nes brott liksom för trälens. Men den
nordiska hustrun fick, liksom i all-
mänhet hustrurna hos krigförande folk,
inom hvilk* arbetsfördelningens lag
ännu icke gjort sig gällande, mycken
betydenhet inom hemmet sig erkänd
i seden fa3t ej i lagan. Under hus-
faderns vikingafärder blef naturligtvis
husmodern satt i besittning af ei
myndighet, af hvilkea hon genom sin
del af arbetet inom hemmet var väl
förijent, tv på qvinnornas omtanke
oci duglighet barodle di, som un i
hvarja arbetares hem i h3g grad det-
tas välmtga och trefnad. Den akt-
ning den nordiska q/ianan sålunda
redin inom hedandoman vunnit, växte
eftar kristendomans införande, nord-
borna lärde att ej blott skatta da
manligt-menskliga egenskaperna, n-
tan också de qnnligt-manakliga, åt
hvilka kristendomen företrädesvis
ger uttryck. Ei bland da första
lagstiftningsåtgärderna efter kristen-
domens stadgande afser också en för-
bättring i qvinnan3 ställniag, nämligen
Erik den heliges lag, att qvinnan gif-
tes till »heder och husfru, lås osh
nycklar, treding i lösöre och aflinge
gods», hvilket blef hennes ark vi i man-
nen? frånfälle, och är hvad vi kalla

Derför blek dottern, vare sig hon
gifte sig eller icke, arflös: ty jorden
var det egantliga arfvet, och den
måste stinni i den manliga slag-1eas
hand. För öfrigt var af arfsegenio-
men i lösören vapaea oftast dat dyr-
baraste — sjslfva namnet art är kom-
met af att arv i det fornnordiska språ-
ket betydde pil — oeu detta ark till-
hörde således halt naturligt maunsa.

Vid giftermålet begåfvades bruden
af sin giftoman med s» hemgift i lös-
ören och at mannen mel en morgon-
gåfva dagen efter bröllopet, öfver
hvilken hon fick egande- fast ej för-
valtningsrätt förr än som enka. Brud-
gumman Fak också giftominnan en
gåfva, genom hvilken han lösköpte
bruden från det rätts- och skyddsför-
hållande, i hvilket hon stod till sin
egen ätt, och hoa kom i stället i
samma beroende till brudgummens.
Dst var icke hennes person utan myn-
digheten öfver henne som köptes.
Danaa myndighet innebar, att man-
nen efter godtfinaande kunde döda,



hustruns »giftorätt», ehuru dennu un rättserkäananle, att det beror på hen-
är V2. eJ Vs- Si snabbt utvecklades
under kristendomens inflytande aktnin-
gen för qvimnns menaiskovärde, att
blott ett århundrade därefter Birger
Jarl äådrade den gamla lagen om
dotters arflöshet så, att syster fram-
deles skulle ärfya hälften mot broder.
Att denna lag kunde genomdrifvas,
att begreppet om qvinnans rättsliga
jemalikhet kände kamp» sig fram be-
rodde ej blott på, att det gamla strid-
b»ra samhället, der kraften var enda
rättsgrunden och enda värdemätares,
började genomträngas af en armin
rättsåsigt och en annan värdemätare,
utan också omedelbart derpå, att reli-
gionen och med dan åsigten om jord-
egendomens art hade förändrats, och
att gudstjensten ej längre var bunden
vid ätt-jorden. Under flera århunira-
den fortfor det samhällsskick, hvilkat
gjorle den lag helt naturlig sam gaf
mannen — hvilken hade försvarsplig-
terna mat landet och försörj aingsplig-
terna mot qvinnorna — »broralotten.»
Dat ar först mcd vårt århundrade oeh
det efter franska revolutionen pä alla
områdea klarnade medvetandet om att
qvinnan ar en tänkande människa med
en fri samhällsmedlems rättigheter,
pligter och ansvar, samt med de i så
mycket ändrade ekonomiska förhållan-
den, t. ex. dan rörliga förmögenhetens
öfyerhandtagande o. s. v., son lag-
stiftningen tagit några nämnvärda
steg framåt från den ståndpunkt, på
hvilken Birger Jarl »talas den sven-
ska qvinnan.

ne sjelf och hennes sätt att begagna
hvad hon «ser, om hon framdeles skall
vialla de friheter hon ännu saknar;
ty nn har hon arbetsrätten på de fle-
sta oinrådan, och denna ensam kan
gifva henne tillfälle att bevisa hvad
hon än ytterligare har rätt att fordra.

Allt detta är emellertid väsentligen
den ogifta qvinnans förvärf. Hennes
ställning har på detta århundrade om-
skapats — man kan icke säga mindre
— medan den gifta qvinnans åtar-
igen utom hvad arfsrätten angår för-
blifvit på den gamla ståndpunkten.
Hon kan visserligen nu idka yrke och
handel, men endast med sin mans till-
stånd och under hans ansvar, och hen-
nes händer ära i detta afseende yt-
terligare bundna genom att lagen åt
den gifte manaen bibehållit hans fulla
förvaltnings- och dispositionsrätt öfver
all den förmögenhet, som hustrun för
mad i boet eller kan komma att ärf-
va*). Intill 1874 var hon som be-
kant icke ens egara af sin arbetsför-
tjeast.

Detta sakaraai tillstånd, som gjor-
de den qvinna, hvilken sjelfständigt
skött »itt arbete och förvaltat sin för-
mögenhet, förlustig dessa rättigheter
då hov trädde i äktenskap; som gjor-
de den omyndiga moderna ställning 0-
sjelfständig gent emot hennes myndiga
dotter; som gjorde den giftarika qvin >

nan, haru oberoende hon än var vid
äktenskapets ingående, beroende af sin
mans godtycke för kvarns öre efter det
simma; som gjorde den fattiga, gifta
qvinnaa beroende af en kanske odug-
lig eller lättsinnig mans godtfinnande
i afseende på hannes mödosamt för-

Jag beböfver icke hir upprepa allt
hvad under ditta århundrade vunnits
åt svanska qvinnan af näringsfrihet,
undervteningäfrihet, myndighet, lika
arfsrätt och hvilket allt gjort henne
om än ej likstäld mci maanan, dock
stående på det skede af frigörelse och

*) Som kändt är den gifta qvinnan i
Finland ej ens egare af sin arbetsför-
tj ens t.



varkvaäs arbetBinkowBt, äetta Baiierua«! nnBtrnn« tllroiä nväautagull,
tillstånd väckte slutligen tänkande
mäns och qvinnors uppmärksamhet, och
inom riksdagen har genom flera mo-
tioner, utom riksdagen genom den här
i afton samlade föreningen verkats för
en ändring af svenska lagen i detta
afseende. Egentliga frukten af detta
arbete är den 1874 af riksdag och
regering stadfästa lag, som bestämmer
att: »Är genom äktenskapsförord stad-
gadt att hustrun tillhörig egendom
skall från mannens förvaltning undan-
tagas, eller är sådant stadgande med-
deiadt angående egendom, som genom
gåfva eller testamente till hustrun gif-
ven är med vilkor att den henne en-
skildt tillhöra skall; då eger hustrun
öfver den egendom och afkomsten der-
af råda, der ej aniiorledes blifvit om
förvaltningen föreskrifvet. Kan hustrun
genom eget arbete något förvärfva,
deröfver må hon ock råda.»

egendom och förvärf. För förordets
ingående fordras dessutom en del nog-
granna formaliteter, utan hvilka det
blir ogiltigt, hvilket också gör föror-
det som skydd ganska oåtkomligt för
qvinnan.

Bland den arbetande klassen ärse-
den att makarna under goda förhållan-
den dela arbete och förvaltning med
hvarandra, utan hänsyn till mitt eller
ditt, och att den dålige mannen eller
hnstrun förstör den andras arbetsför-
tjenst, utan afseende på lagen, så m»
rotad, att den nya lagen i allmänhet
gått spårlöst förbi båda slagens hem.

Mången skulle däråt vilja sluta,att
inga verkliga lilat finnas att få orätt-
visan upphäfd, att intet verkligt gagn
skulle härflyta deraf, och att det der-
tur är ett för vårt hemlifs utveckling
alldeles gagnlöst sträfvande denna fö-
rening satt sig före som (enligt sin
första paragraf) vill verka för att den
gifta qvinnan skall erhålla full egan-
de- och förvaltningsrätt till all den
egendcm hon före, eller under äkten-
skapet ärfver eller förvärfvar, utan
att något förord derom blifvit upp-
rattaat. Vid de öfverläggniEgar ifrå-
gan, som hållits dels vid mer eller
mindre enskilda sammanträden, dels
inom riksdagen, med anledning af de
der återkommande motionerna, hafva
emellertid skälen som anförts mot
denna lagreform småningom ändrat art.
Meningsskiljaktigheterna börja mer och
mer röra sättet för att genomföra re-
toimen, sä att så väl makarEes, som
barnens och borgenärers rätt blir till-
godosedd, och icke sjelfva grundsatsen,
hvilken i början biet så lifligt bestridd
och som man nog ännu kan få höra
bekämpad med skäl hemtade från hi-
storien, naturen, religionen och filoso-
fien. Alla dessa skäl äro de samma

Om hustrun vill begagna sig af sin
förordsrätt kan hon nu således upphö-
ra att bli beroende af mannens god-
tycke med afseende på sin förmögen-
hets skötsel och inkomsten deraf, och
om hon vill begagna sig af rätten att
råda öfver sin arbetsförtjenst, bör hon
med lagens hjelp ej sällan kunna hin-
dra, att mannen underhåller sig af hen-
nes arbete, som det tyvärr ännu ofta
sker. Denna, 1874 års lag1, har dock
icke ännu visat några betydande följ-
der i afseende på den svenska gifta
qvinnans rättsställning. Dels göra de
förmögna qvinnorna icke gerna ett dy-
likt förord, ty de anse vanligen, ehuru
icke på fullt hållbara skäl, att de vi-
sa ett misstroende mot den man de
ämna ge sin person, om de skulle ne
ka honom bestämningsrätten öfver de-
ras penningar; dels äro särskildt skuld-
lagarne mycket både svårtydda och o-
tillfredsställande i fråga om skydd för



punkt hos männen, ett minskande af
sjalfviskhetens och råhetens, ett ökan-
de af osjelfviskhetens och odlingens
summa. Detta är den högsta, den all-
männaste synpukten, ur hvilken så väl
män som qvinnor böra se frågan. Att
genom lagen vara satt i en förtryc-
kares ställning är för mannens sedli-
ga personlighet, djupare sedt, icke en
rätt utan en oförrätt; att genom lagen
åläggas pligten att akta qvinnans
menskliga personlighet och tillerkänna
denna vare sig i det gifta eller ogif-
ta stindet den myndiga personlighe-
tens bestämnings- och eganderätt, det-
ta är för manaen en så stor hjelp till
utveckling af det menskliga hos ho-
nom sjelf, att denna fordran på qvin-
nans rätt egentligen också måste for-
dras af mannen som hans rätt.

som åberopats vid livats reform un-1 en
der detta århundrade, 3a-n afsett qvin- pui
nans insättande i hennes menskliga sja
rättigheter, och man har hvarje Fan? de
spått samma samhälls- och familje- sus
upplösande följder. Likasom man nn ma
endast ler åt dessa olycksspådomar, ma
när man läser om striden tär «Munan» gei
lika artsrätt och myndighet, skall man kai
i en framtid, när gifta qvinnans egaa- g*
derätt är ett sakförhållande, förvåna rät
sig öfver att ÄÄN nuvarande orättvi- åla
san funnit försvarare och att den i me
alla afseenden gagneliga reformen haft dci
så allvarliga och aktningsvärda mot- ta
ståndare. ten

högre BsäliF aoli rätl3liF Btanä»

Jag kan icke nnder denna korta
stund ialåta mig på att framdraga al-
la skäl sam tala för reformen; jaghar
som nyss sades, stannat vid en enda
synpunkt, mannens ogagn i stället för
hans påstådda gagn af det nuvarande
eganderättsförhållandet i äktenska-
pet.

Någon torde vilja invända att det-
ta är allmänna satser, som icke iaom
de enskilda fallea ega tillämpning; att
mannan, som gift man, icke blott har
pligter att vara osjelfvisk och visa
aktning för sm • hustrus frihet, utan
också rätten att hafva lugn och hem-
trefnad sch att en lagstiftning, som
ordnade egendomsförhållandena mellan
makarne såsom de aro ordnade mel-
lan två bolagsmän, visst icke skulle
bidraga till hemmets fri i och lycka
utan tvärtom skada dem.

Ingen torde kunna bestrida att den
menskliga utvecklingshistorien visar
oss, att för hvarje gång som de, hvil-
ka varit i besittning af ett orättvist
företräde, frivilligt afsagt sig detta el
ler genom förhållandena blifvit beröf-
vade det, så hafva dessa priviligiera-

på samma gång gått framåt i
mensklighet. Man skulle kunna kalla
en stor del af oilingshistoriea, histo-
rien om tvungan eller frivillig inskränk-
ning af makt och företrädesrättighe-
ter till förmån för de rättslöse. Först
gälde denna inskränkning de förtryck-
ts bland det manliga slagtet, race-
och ståndsförtrycket. I vårt århun-
äras har maktiaskränkningen börjat
komma också qvinnan till godo. Men
ännu hafva icke männen (och än mi»-
dre qvinnorna) fått rätt klart för sig,
att dan ökade rättvisan mot qyinaan
innebär och allt mer skall framkalla

Da som så tala, se saken ur de
pligttrogna, för hemmet sträfvande
männens synpunkt, och kunna icke in-
se att det på något sätt minskar ett
äktenskaps verkliga lycka, att en så-
dan man är den som genom giftermå-
let får hustruns halfva torra egande-
rätt till hennes arf eller besparingar
och hela förvaltningsrätten öfver de
samma. Genom giftorätten får ju hu-
strun uait andel i mannens art eller
besparingar, säger man, och till för-



vattning är ju mannen gencm uppfo-1 ken hen genom gifteiuoålet råkat. 0-
stran ccli arten at sitt arbete den
mest skickade. Han rådgör med sin
hustru, om hon är eu förståndig qvin-
na, och hen kan på så sätt öfva ailt
det inflytande på förvaltningen utåt,
Sfm Sr ömkligt, medsn teslutaiderät-
ten dock måste ligga hos den ene,
hvilkfn är dertill mett förberedd, nem-
ligen mannen. Inom hemmet kmnar
mannen ju vanligen åt eu klok bu-
stiu en vidsträckt beslutande myndig-
het och fäster ofta mera afseenden
på en föga klok hustrus önskningar i
fråga cm utgifter, än den ekoiu miska
ställningen tillåter; han ger henne så-
ledes i sjelfva veiket nnmera allt,
hvad hon gencm lagl'g eganderätt
skulle vinna, utan att d(rför enighe
ten och gemensamheten i äktenskapet
fceböfva att bli störda af lagbud som
orda om mitt och ditt.

vilkoiligen div»? deisna rättslöshet ett
visst irfiytatde på Lenes lycka och
älven på bemes ansvarskänsla gent
emot den ekmottiska ställnirgen; o-
vilkcrligen leder mannens beslutande-
lätt honom ofta att utan Lustiuns låd
och vetskap taga mårga mått och steg1,
scm konna få töljder, hvilka en dag,
trots hans bästa afsigter, mtdföra e-
koncmiska förluster, inför hvilka han
då står nsed fanavetfqval öfver sin an-
svarighet gent eirot hustruns förlora-
de löinögenbet, då derenot delandet
af lätten att besluta också tuulle kom-
mit dem att dela ansvaret. Särskildt
vill jag här påpeka berg» nslb I)bindel-
ser och pémiina <m hvtd »n finsk
vän till reformen en 3213 i dtnia
krets yttrace, Bemlig*n att ban ge-
nom det mellan hencm och hans för-
mogra hnstiu upprättade ffrordet va-
lit alldeles fri från frestelsen ett af
bjelpsamnet äfventyra sitt dem» eko-
nomiska oberoende. Ovilkorligen upp-
står af mannens Bteslntande rätt att
hacdbafva det ekonomiska den följd
att hustmn ej i alla enskildheter får
veta eller kan fatta hans ställning och
att ben, lårgt ifiån att stärka den,
gencm ett lelnadsEätt öfver deias veik-
liga tillgårgar försvagar den. Ofta,
ty värr, gör mannens känsla af skuld
och ansvar bonem sluten och bitter i
stället för öppen och förtroendefull,
när olyckan hotar, och detta koamer
att skilja i stället för att till enig
samverkan förbinda makarne.

Låt oss se em detta tankesätt är
hållbart!

Ju mer den ogifta qvinnan gencm
uppfostran, hardbaivande af statstjen-
«ler, yrken, bsndel o. s- v. kunnat få
tillfälle att sätta sig in i affärslifvet,
dess mindre satt blir påståendet att
mannen alltid är den, som bäst kan
sköta detta. Många hustiur kunna i
detta fall vara »ei-» begéfvade än de-
ras män, och om de icke äro mera
begåfvade, kunna de se sidor af sa-
ken som männen icke se. De tunna
ju såsom rådgifvande göra denna in-
sigt gällande, men det är något belt
aDnat att då och då blifvarådfrågad,
än att hafva rätten att besluta. Det
kännes t. ex. ytterst påkostande för
en qvinna, som genom eget arbete
gjort sig ekonomiskt sjelfständig, att
hon skall bero af sin mans godtycke
i och för sin egendom sförvaltning och
att ej hans visade förtroende kan
fullt uppväga den rättslöshet, i hvil-

Hnru mycket mera frihet, sanniig
och friskhet skulle vi deremot icke
finna äfven i de lyckliga hemmen, i
fall det berodde på hustruns fria vilja
att sjelf ombesörja eller åt sin man
uppdraga förvaltningen af hennes e-
gendom, i fall han vid hvarje åtgärd
rörande denna hade pligten att låta



teirae fatta beslutet och sjelf erdastlaf de för äktenskapet i öfrigt "utmär-
!ge rådet; att de léåa delade ansva-
ret, i fell de fkötte egerdcßen ge-
mensamt, cch hon ensam, cm hon
skötte den sjelf! — Bniu arncrlunda
skulle hon ej förstå den ekonomisia
ställningen cch timra inrätta hemmet
efter den; huru skulle icke en tänd
lighet af missförstånd och nisskaii-
nanden lortfalla! Men r»ya kunde
ujpstå, tagki Bcan. Hustrurna kunde
på ett Kr rrSimfns sjelfaktnirg såran
de sätt gå dem förbi med sitt lörtro-
ende cch försunma hemmen for afiäis-
lifvet; de skulle kuina slösa bert sin
löißiögeihet ccli äfven sätta mannens
på spel o. s. v. Qviimor, Ecm så
skulle missbruka sin frihet och rätt,
finnas visserligen. Men icke är det
sådana qvinnor, scm, genom att sakna
laglig rätt att vara sårande, försum-
liga och slösande, derför underlåta
att vara det! Frånvaron af ansvar
gör detta slags qvinnor ofta mycket
mera hänsynslösa, fordrande och sjelf-
viska; och de ödelägga hemmens lyc-
ka och den ekonomiska ställningen
lika säkert, om än litet långsammare,
än om de varit lagligt i stånd dertill
och ansvariga derför. Icke heller be-
höfver man frukta att äktenskapet
skall bli lätt npplösligt liksom ett bo-
lag, derför att makarne eganderätts-
lig få bolagsmäns rättigheter och

Klister. Mellan bolagsmän kunna ju,
menar man, meningsutbyten uppstå,
olikheter i åsigter, som måste sam-
manjemkas eller leda till npplöscing
af bolaget. Ja, det är sant. Men
medvetandet om hvarandras lagliga
likställighet gör mellan bolagsmän en
mycket större hofsamhet och försynt-
het af nöden, hvilka bereda en större
möjlighet att sammanjemka åsigterna
på öfverenskommelsens väg, äfven om
man ej tager med i räkningen några

kande känslor och plikter, hvilka böra
bidrsga till en vänlig lösning af nse-
ningsolikbeter. Och dessutom är det
ju icke mera stcrende lör äktenska-
pets lycka, »tt lagen skulle gifva hvar-
dera beslutanderätt öfver sitt, än att
den nu gifv«r månsen den öfver bå-
das! Lagen harju icke lennät
ordnandet af de eganderättsliga för-
Lållandeiia åt naksiEes godtycke,
utan ordnat dessa för dem — cch att
lagen skulle «tal», «w dem, så att
den lemrade beslutanderätt åt båda
dv»r öfver sitt, innebär iitet annat
nytt an att båda nu kunna välja ge-
mensaahtten i stället för att den förut
var nodtvurgen. Hustiun har sin fri-
het att gifva mannen om hand hela
förvaltningen, att på detta sätt visa
honom sitt förtroende; men antingen
förtroendet varit klokt eller icke, af-
tvnnget eller icke — ty mannen kan
ju pocka eller bedja sig till sin gamla
rätt —

, så blir det dock på hennes
eget ansvar, om hon visar sig blind
eller svag, medan deremot lagen be-
röfvar henne all valrätt i detta fall
(utom genom det så sällan brukade
förordet).

Det är icke blott i fråga om det
rent ekonomiska, som mannen, till ska-
da för sin lycka och värdighet, har
fått rätten att befalla i stället för lyc-
kan att mottaga ett förtroende. Haa
har på alla hemmets områden skada
af sin genom målsmanskap och egan-
derätt gifna maktställning i äktenska-
pet. Medan denna äfven åt de bäste
män silver en myndighetston, en o-
vilja vid invändningar, en otålighet
gent emot allt, som ej fogar sig efter
deras vilja, gent emot hemmen, så har
den åt hustrurna i de flesta äktenskap
gifvit de fel, som omyndighet och rätts-
löshet alltid medföra: bristande mod,



ärligtet ock rättframhet, fallenhet att ! sig vara det meät förbindande; att ja
på omvägar genom inställsamhet, smic-
ker o. s. v. få sia vilja fram, då hon
icke kan få det öppet.

fullare e» persons rätt erkänaes, de-
sto samvetsgrannare blir hennes pligts-
begrapp. Lika litet sam na längre
någon skalle finna det rimligt att
mann3n skalle ansvara för hustruns
brott, eller att han skulle åtaga sig
ansvaret för hennes själ genom att
vara hermes och familjens prest —

såsom det en gång varit, då hustrnß
hörde till hans »lösegendom» — lika li-
tet skall man framdeles kuulla in3e
det rimliga i att haa i eganderätts-
ligt hänseende burit ansvaret för hen-
ne. Liksom hennes pligter mot sig
sjelf och samhället nu i alla andra
afseenien ära hannes ensak, skall man
finna det lika naturligt att de bli det
äfven i detta och att frivillig hjelp,
ej lagligt blir mannens
ställning i detta som i alla öfriga
fall.

I samma mån som man erkänner
att ömsesidig hjelp, samarbete, för-
trolighet ntgöra lyckan i äktenskapet,
i samma mån blir allt, som å endera
eller båda sidorna minskar detta, en
för mannen skadligare verkan af orätt-
visan än t. o. m. för qvinaan. Ty
han får icke Kl»tt jemlikt med henne
bära den minskade lyckan, icke blott
bära ansvaret utåt för de följder, som
det bristande förtroendet ekonomiskt
kunna medföra, utan ock orättvist
bära ansvaret för denna af lagarne,
ej af honom sjelf vållade försämring
af så väl sin egen som hustruns mo-
raliska ståndpunkt. Och just emedan
det alltid går så, att den sedliga an-
svarskänslan växer med ökad laglig
rätt, måste man lika mycket för man-
nens som för qvianans skall öaski att
hon skall få och förvalt-
ningsrätt. Liksom qvinnan, då hon
genom Birger Jarls lagar fick %rfs-
rätt, strax också fick att
med sin egen förmögenhet bota för
sina brott och att sjelf iafinna sig
som svarande vid tinget (således gjor-
des lagligt aasvarig pH, samma gång
som lagligt berättigad), sä skall det
också gå, i fall steget tages fällt ut
och äfven den gifta qvinaan likställes
mcd sm man. Och liksom dat ät-
verseende man vid domstolarne under
hedaatiden visat den helt omyndiga,
qvinnan samtidigt börjat minskas och
man med den ökade aktningen fick
större fordringar och fälde skarpare
domar, »a skall det gå äfven nu. Äk-
tenskapet skall lika litet som något
annat lagstiftniagsområde förete nägot
andantag från den regeln, att friheten
i sjelfva verket blir det som visar

Jag har hittills blott talat om den
ekonomiska ooh moralisk» skada man-
nen och qvinuaa äfven i ett godt och
lyckligt äktenskap haf?a af det na*
varande eganderättäförhållandet. Hvil-
ken skada det g<sr den slö -saktige ram-
iaren — han må vart rik eller fat-
tig — hvilken kan föra sitt lastbara
lit med hjälp af ha3traas förmögenhet
eller arbetsförtjänst, derom behöfver
jag icke tala. Mot detta onda hjel-
per endast ett: nödtvånget att arbeta.
Ozh den lag, som medelbart beröfvar
en sådrin man denna enda hjelp till
upprättelse och ger honom möjlighet
att underhålla sina utsväfningar ge-
nom eu annan? medel (i hvilken ds-
räkaing han okra gift sig) — den la-
gen är mest orättvis mot den deraf
skenbart gynnade. Intet kan mera
förhärda en sådan mans samvete, än
rätt att på sin hustrus bekostnad för-
störa sig sjelf. Och om man än kan
invända att eu stackars hustru mån-



ga gånger alls icke skulle kunna an- 1 mödrarna som i främsta rummet be-
vända sitt lagliga skydd mot en våld-
sam man, och att derför en ändrad
lag skalle tjena till intet, så är det
en ster skilnad på att mannen då
skulle vet» sig våldföra hennes rätt
och ej såsom nu begagna sin egen.
Vännerna till den nu ifrågasatta re-
formen fingo naturligtvis först blicken
öppnad för qvinnans lidande, förned-
ring och oförrätt genom den nuva-
rande äktenskapslagstiftningen, och
mången torde ännu mena att detta
onda är det enda påtagliga, och att
de följder för männens lycka, sedliga
personligheter och ekonomiska ställ-
ning, som jag här sökt påpeka, icke
äro vare sig vanliga eller farliga.
Men äfven om vi lemna s, sido all la-
gens omedelbara inverkan på mannen
och endast fästa oss vid dess inverkan
på qvinnans lycka och sedliga ansva-
righet, kunna vi i sjelfva verket skil-
ja denna från mannens? Man och
qvinna bli hvad de ömsesidigt göra
hvaranära till, men mannen är i
detta afseende mera beroende »tyvin-
nan an hon af honom. Ty det är

stämma männens anlag och uppfostran
och derigenom deras framtid. Så
pass modiga, flärdfria och arbetskraf-
tiga, pligttrogna och sanna som en
tids qvinnor aro, kuona vi i allmän-
het vänta att nästa slägte af män
skall blifva. Men qvinnorna bli icke
fullt modiga, arbetskraftiga och flärd-
fria, plikttrogna och sanna förr än de
på alla områden hafva användningför
(och det visar sig att man på alla
områden mer af dem fordrar) allt
detta. Kvinnan förvärfvar icke eller
utvecklar föga de egenskaper, som hon
vet att lifvet inom det område der
hon vanligen får sin verksamhet, d.
v. s. äktenskapet, icke har behof af.
Vilja männen derför få mödrar åt si-
na söner, som helt kunna göra desse
till män, må de då inse att de först
måste i lagen göra sina hustrur helt
till menniskor, med alla menskliga
rättigheter och pligter.

Att sedan växa vidare i utveckling
på lagens grund, det blir qviunornas
ensak och ansvar.
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