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vinnan, äfven som mannen är bestämd
tul att fortplanta si tt slägtl! j men att anSt! detta för hennes enda bestämmelse,
vore att nedsätta henne i jell1nlil~het med
djuren; och del1 mall, sOlllll1ed en spotsk
stOlthc( yttrar, att detta är he:1'n es enda
bestämmelse, är ej i bildrring långt öfver dem och är likasom de, j. mistning
af all uplysning, känsla och begrep. Aterkomne från fördomar och villfarelser,
vägras det ej längre qvinnan att vara
m~nniska; och derom öfvertygade, att hela
tnenniskoslägtet, äfven redan här nere
på jorden, äger en vida högre bestämmelse
än djuren, lär väl ing;en nu mera inskränka qvinnans, till den allenast att
bdolka verlden.

•

,

Stor är mannens bestämmelse, men
åfven så 's tor är qvinnans, hennes ovilkor/iga pligt är, att utom sin egen, äf.
ven bereda den andra hälften af menni·
skoslägtets sällhet på jorden.
Det är
hon, som skall utså det första frö till
dygd uti barnets hjerta, innan ~annen
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åtager sig att utvecJda och dana dct till
en 'sann menniska, till medlem, af det
borgeJjga samhäi.let. Och då qvinnan rätt
uppfyller denna sin stora bestiimmelse,
kan hOn fullkomligt siittas , j bredd med
mannen, hvilken då ej kan undgå att
gifva henne sitt rätta värde; t y sj eIfva.
skaparen ser på en sadan qvinna m ed
välbehag och skådar i henne ett fuUbordadt verk.

närmar sig till gudomlighetet.t, ar d~n,
som förtnår emottag/l. en fortfarand~, Jor.
disk sällhet. Hon äl&kar sin man orver
alt skapadt på jorden; men hall slösar
icke m ed sin känslo :ulla ömhet, om d e.n
ej förökar hans sällhet; hon besegrar SI:
ne egne barnsJ iga sme.kn i ngar om de ej
b haga dess makas manliga lynne. Hon
tviflar icke på sin mans ömhet, ehuf.u
han mindre ofta yttrar d e ~ än hO,n. H,?n
läser den, uti dess törnö.lda bltck!l.r ,~f
Vl.r sin tillvaro
Hon gläds åt dess sJ~ts
stilla lugn, ty hon vet, att hon dertIll
år d en förnämsta orsaken; och utan :l~t
han öppnar munnen" hör hon hono,m sa·
ga' "genom dig är Jag den lycklIgaste
va:els e på 'jorden :" men Urar han det
dl "fventyrs ' då hänryc
hon ~f de
lJuf:aste kän~lor, ?ess. själ öfvergJut~s
m ed en gudomlig t.Jus":~ng", och hon ar
säll, det är hon, som forskonat hans lef-

,

Hvarje menniska är födet med åtrå
att blifva lycklig; men den rättänkta
qv innans egen säll het, är ingen, om hon
ej törmår göra sin ma kas dagar lyckliga;
lyckas det henne, då öfvergår den all
jordisk sällhet; och då qvi nnan är h vad
bon bor 'vara, blir dess enda tanka i af.
s ee nde på sig sjelf, att b cstäncli.gt full.
komna sin egen varelse, Sasom bestämd
att törsköna dtns jordiska vandring SOl~
är all t tör henne.
'
"
En rättänkt qvinna förblandar icke
omhet med sva~h e t, dI er smeknincyar
med en sann
till ,..,<r ifv,"nk et·, hon Vet,a
D tt
'
d ~,n v~rDk ell ga lycksali g heten, hämtar sitt
stod fra~ upp fylrla pligter, och att endast den delen af menniskan, som meit

t

nad.
Ofta förnyas man1n~lls l yc~sa}jgh e t,
vid åskådandet af en sadan qvm n.a ; ~,oa
tillhör honom, och han mäter sm saUhet med sj elfva himmdens. H~.n slutar
henne uti sin famn och tackar ~.orsyn n,
som skänk.t honom lifvet, men anna me-
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af ett sH~te, som ensamt är berättigadt
till all möjlig upplysning, oc.h som alldrig kan ernå den sällhet, hvilken ska·
paren det ämnat, sa länge kW1sk~pen
om det sanna rätta J så skenbarltgell
missdelas ?

ra för det hon skänkt honom denna qvin.
•

na, förutan h\'ilken lifvet för honom,
hade varit utan värde.
Han är J ycli~,
och lr det igenom det mede::!, sam All.
makten sjelf utsett dertill : qvindan har
försköna t mannens d
, OCJl clerigenoJl\
berett hela dess jordIska sällhet.

Att ej hvarje qvinna i sin krets ut.

\

,

breder sällheten, att ej qvinnan alltid är
hvad hon kunde och borde vara, här~
fiyter onekeligen af en förfelad uppfostran. Vid qvianans uppfostran har man
i olika tidevarf följt mer ocb mindre fal.
ska grundsatser.
Visserligen är dock
barna . uppfostran för båda könen lika
vigtig. Men~or det väl då nog, att sträc_
ka denna omvardpad till blott en hälft
af menniskoslägtet, och inskränka deq
andra hälften till en okunnighet
som
vaahedrar .~enniskan ~ Huru mång~ sek.
ler sk?la annu framskrida innan man tän.
ker pa, att fullkomna 'lvinnans uppfo.
stran; eller upphör att le åt hennes fördommar, utan att upplysa dess förstånd'
eller ford.ra ~j ~f henne pligter, i hvil~
k~ hon ej bltfvIt undervisad!' Kan man
val skr~ta af .uppl r.sta tider, så länge
upplysnIngen l11skranke$ innom hälften,

•

•
I

I

Uti dessa tider, som vi kalle upp'
lysningens, hör jag ännu någon säga: emot gossens uppfostran är flickans ett
lappri. Jag medger det, då den är ~vad
den hi ttils varit; men vore man alf var·
ligen betän~t på att dana flickan, till att
blifva hvaJ en qvinna borde vara; tr-or
ja" _åkert att omsorgen för hennes upp·
fo;t,1ol.n på' in te t sätt fick eftergifva gosSt ns.
.Å' ven väntar jag mig det inkast,
att man endast har ett mål för flickans
uppfostran, det nemiigen., a'tt dana en
o-od hustru' då deremot VId ~ossens uppfostran de;sa mål blifva lika så mång·
faldiga som det gifvas skiljaktiga yr·
ken OCil Embeten. Väl! vid första på.
seende synes detta in~ast vara af vigt.
Ty ingen kan neka vIgten ~f att dana
dpn djupsinnige naturfor.skuen .?ch den
abstrak ta ziffer karlen; Ingen lar neka.
vigten af att leda ynglingens snille till
konster och vetensl~aper och att hand·
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leda det uti det eller det mekaniske yr~
ke, HvV och e~ vet Iltt stats~a\1Qen
och jordprukarep fordra skiljal,tig UPP',
fpstrall. Med ett ord m~n bestrider ick~
mångfaldig~eten 3:f gos,se{ls uppfostrqn ~
men man påstår att flickans d är ~in.~
dre mångfaldig, ehQi'u han har blott de~
enda embete, att b!itva ~w god , en r~tt#
ikaffens h.ustru.

•

\

•

f

I

Om nl,l yng1inge~s NFPfostran iIr vi d·
Iträkt i an,seende til~ den mångfald af
es;n~eten och yrken, hv~r~f nago.t skal'
bli.fva hans lott, hvilket
, han lik vä,l me~
t;endels sjelf viljer, ener a.~ si ne ledare
~änföres till det, för hyil ~et han visat
den mästa, fallenl,1et; om dess u ppfostr~\"!
;,ir vidsträkt i anseende till de mångfall.
diga pligter som de~ta ~m,bete kan for,
dra, ol(h hvilka, ha,n. likväl till s.törsta
delen, k~nt;er i och m.ed detsanut:Ja ha.~
öfverlemn.,u sig ~,t sitt val; eller Om de
mångfaldiga förbindelser 'J;tled siirskiltCl\
menni.skor i följd af detta sitt valda ~m
bete, förutsätter en viqsträktare menn{~
5ko,känn.edQIl.h 9,å han likväl u~d er sil!
uppfostra~ ej kun~at undgå ' att till nå.
gon del ln,hemta k~nnedom om menni.
s~Qrne5 olika lynnen oc~ de olik;\ för~
,

hållanilen, ~om deraf uPl'stå dem o e:n elo
lan' huru vidsträkt skulle man da !cke
tro 'flickans uppfostran böra var~, hva.: s
best:immelse det är att försöfma ltfvet ~or
l1ågop af dessa män, af sil måpgfald~gt
oli'ka lypnen och göromål'? HUf.': VIe{·
sträkt skulle man icke tro den bora va·
ra, för aH göra hel1ne denl'la mångfald
;tf lynnen begripelj,g. Hu.~'u skall ho~
rilni~t kunna fästa Sitt ?l\l~om~e om dem,
då hon pfverl.emnad at sIg sJelf, eller
vanvårdad i sin uppfostran, eller tlnder
den samme missledd, ej känner dem och
således lätt förtyder eller förblandar be.
greppGn om dem ~ Det vore falskt att
lämna henne i den öfvertygelsen att. blott
.nanneris lynne är mångfald~gt; nej kan
hända, mera mångfaldigt bldver dess e.
get, om det ej stadgas af up'pfostqn. Att
mången man kall hafv~ ,ett ?~amt eller om·
bytligt lynne, ~et VIlje vllc~e ~eka, !~
han är en menlllska. Dock age~ mann
för det mästa ett stadgadt och afg.Jor~.t lyn~e. Men sällan finner man tVfnne I11.~nn a!
~ldeles lika sinnelag; så manga mann sa
många särskilda lynnen.
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Säkerligen ärflickans ttppfos.~ran vid;
sträkt om hon skall inhimta kannedoql
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af alla sine pligter, om ,l1on skall vinna
en städad urs~illlling för att uppfylla
dem, om hon skall danas till.!>in tÖt tLit!"}jua bestämmelse, som är a tt försköna
d~ns lefnad, hvilken en g~ng skall utge
11enne till sid maka. För att "unnl uppfylla denIla sia bcstiimm Is', m,lite lion
ju först gifva akt på d , ss ka rakter, och
liksom göra sig b e kant med den samma,
men huru vill hon företa ga denna for,skning, om hon ("j genom nppiostran fått
begrepp Om karakt erens olikhet och
mångfald.

ven öfvertyga henne derom, att detta
ändamål icke vinnes allenast genom skön·
het och yttre behag, utan föraämiigast
genom ett ädelt hjerta. och ett upplyst
. förstånd
Den inskränte sjelfkloke mallnen påstår, att förståndet är ett Öfver.
flöd för qvinnan. Egoisten .och maktäl.
s l,aren anse förståndet icke en gång, en
qvinnans tillhörighet. Desse korttänkte
varelser vilja, eller rättare kunna ej sma·
ka. den himmelska sällhet, som gifves
på jorden; uen, nemiigen att hand i hand
genomvandra lifvet med en uplyst ' ma'
ka. D " SS0 sj ~ lfkloke, och af sin förmåns.
rätt framFör vimlall uppblåste veta ej,
att ägandet a' ("n förnuftIg q\:,inna är enda källan till alljol'disk sällhet. De veta.
ej, att t'n q-vinna utan förstånd, ehuru beO'åfvad med andra dess ,,"öns högsta för~åner och behag, ("j förmal' bef:ista deras
lycksalighet i clenna verlrlen; ~,tt.e~qvil1~a
vanl:<ttad af naturtn och utan forstatId, gor
lifvet odrägli o t och gifver en försma k af
sjelfya afg~unOde,n; då de deremot vid sidan
af en förnuftig qvinna, snart kunde förgäta, att naturen i anseenue t iII y~,tre fäg:
ring torde hafva ansett henne for styf.
barn, och att ,desS själs behllg sluteligen
beta&er dem all uppmärksamliet på en

•

Mången qvinna ville Vara hvad hon
verkeligen borde, hp.nnes både hjerta och
förnuft hafva anlag dertill, m:~ n uppfo.
stran ,ha~ icke utv "'cklat dess beg repp,
och ej g}Ort henne bekant med sanna slutsatser. Hon ' striifvar men för~äfves, hon
finner; men för sent, att ' uppfostran neo
kat henne blifva, hvad hon ville, borde, och kunde vara.
•

I

Då man vid flickans uppfostran U.
ti hc:nnes hjerta it~plantar den grund'ade
~annIOg, att ,hon ej blott för sin egen del
al:.. k,oromen 1 verlden, utan för att bidra.
i a till ahdras i,ällhet; borde man ju M.
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Låtotn oss nu något betrakta denna
för könet förbättrade uppfostrai1, och vi
skol!!. finna att om något dervid redan
~'r gjordt; återstår dervid ännu mycket
att göra.
Några fördomar iansseende
till dess uppfostran äro väl häfde , ~ m_e.n
många åtentå. ännu . at~ häfva. ~ed IOJ.e
och förakt blIcka VI tIllbaka pa det tldehval'!:t som nekade qvilman att Jäsa i

~a. deras fel häröra:; ' af en i all.menhet

,

•

för kÖl1et förfeJad uppfostran. Och en
•
pch annan qvinna, som geno1l1 någon lycklig händelse undflitt en fullkomllgare ~_pp
fostran, än den man i I allmänhet glfver
•
henne, visat' tydelig,en huru ..långt h~il
ka~1 gii uti tankekraH, huru latt hon af-j
I
ven har att göra sanna slutsats.er; huru
möjligt ,det är för henne att utI ~egre;pp
•
och förstånd höja sig ända: upp tdl mannen och att genom sin själs styrka gö.ra.
~ig honom värdig. Ehuru förbättrad fhc_kans ul)pfostran i våra tider kan syn::s
vara samt äfven til1 någon del ver"keh~
gert 'är det ; så' är den ändock otilltäklig
för att dar:a henne till upfylland~t af ~et
,
Stora kall, hvartill försynen ämnade qVl~
•
nan då hon i sin nåd gaf mannen en '
fÖlj;slagers ka, som under d~.ss. jordiska. •
vandring skulle trösta och gl~dJ3 honom.

t

Kan man väl längre I7eka, att ej flickans uppfostran för lärar en fordrar en,
äfven så vidsträkt omtanka som gossens~
EJler. kan man väl förvänta sig något fuU- '
komligt af en varelse, d,en D;lan ej under
lIppfostran lärt att tänka, hvars begrepp
man p~ intet vi s sökt att våd, a, ell er
~tt utvekla, hvars uppmärksamh e ~ mall
lcke fästat på det albarliga; rätta och
8~nna, hvilken - man aldrig bibringat den
rIngaste kunskap att kunna tänka i ordl'1!ng? Qfta för e brår man könet, att det
ej under samtal hvililr vid saken, utan.
far hit och dit, ,u tan o t' dnil~g och sammanhang. Men detta så väl" som de flä-

,

-

I

brisb.nde sk.önhet.
Hennes stilla och
städade förnuft fäster en förståndig mans
hjerta, och förskönar henn e uti hans ö.gon. Hennes säkra ursh.il1ning, hänför
henne att vara den mest rassand<: för
Ilans -lynne. H enn es uppförande, hela.
hennes sätt att vara Ii ksom förför honom
att intagas af h enne, icke vildt och våld.
samt sasom man intages af våUustenfO förför elser, men stilla och saligt såsom man
intage.s af qvinllan då hon ä~' hvad hon
borde vara.
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bok, [ör att ej derig enom försätta ~n ti,d,
som så tillsägand es slafviskt borde till·
bringas uti lig r~ g örom,d; på ett tide·
}1Val'f som nekade qvinnan att 1 ira sk.rif·
va af fruktan, att hon dermed skulle o-ö·
I
ra missbruk; på ett tide\rarf då man ~n.
såg det vara onodigt för henne, att kän·
na zilfran, emedan det · var otillbörliot ,
att penningen skulle gn igenom qvinna~s
hand.. I'~ ett tidehvarf änteligen då man·
nen SJelf Insvept i mörker trodde att alla .kunskaper ~ndast tillhörde honom-, att qVlunans enda bestämmeIse vare att gif.
v,~ ?~nom arfv,ingar, samt henne , enda
f~r:Jen6t att ~hndt,och slaviskt l-yda hans
,
•
vIlJa. O! matte ej ett annat ti devarf äf.
ven bele oc~ föra~,~a oss, sam ännu uti
uppl ystare tIder tjattras vid fördomar
och som i anseende till skilnaden af kö:
~ns upp~ostran ännu göra de oCörlåtl?.. '
,
ltgaste mIsstag. Måtte vi en gång up
~å den fullkomlig~et, s~m är ~möjlig
~,orden, och dez: tdl hvdken Gud sjelf
amnat. hela
menm
skosläk
tet.
M,"
tt
If , a e man·
nen
sJe
V11ln:l
den
för
honom
"I
"
d "
va goran.
~ upplys1l1ng, att dess egen sällhet för •
mmskas
.b
' genom qvinnans ··nd
u
er l"ags en h et
l
eg:ep~ och. klara "p~jnci per. Men hu.
,
IU , vIll Han. njuta gl~dJe och tröst af en
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.,
varelse, , som han g enom d esS bristande
_urskinning~ knappt kan anse för sin like.
Finnen ni då, i skapels ens Herrar, att
eder egen lycksalighet förutsätter ett od·
, ladt försr!lnd hos qvihnan, så skynden
I eder,
då att bf'feda eder egen sällhet.
och famlen ej sjelfve 11ingre uti det mör·
ker med ,.vill~et ni l~ge nog trott att
qvinnan b6r var~ höljd

,
•

Säkerligen förhlifver det alltid gre:
nar uti go!>sens uppfostran, dem flickan
ej behöfver studera, ty icke är mitt på.
st ående, att af henne da,na en lärd eller
stats - klok~ eller något bvarvid hon skul·
le lik,som öfvergå från sin' , till det andra köne.t. hest'ämmt'lse. , Ehuru man af
tidebökren inhämtar· , att det stundom
gi Fvits qvinn~r, med nog manligt mod
och förnufts styrka, för att med framgång bekläda de vigtigaste "embeten. Nej
min innerligaste önskan är den, att hon ~j
måtte glömma att försyuen skapade henne
för att försköna mann ens dagar, samt att
hon i följd deraf lij 1tte få all den upplysning, som kan fullkomr.•1 utförandet
af detta 9655 stora l~all.
För -att göra
qvin_nan, mannen beh,a gelig, låter man
flickan nu mera, inhämta någonkunskap
,
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re beha b , :in det hon genom skrytsam.
heten trodde sig kuuna. f6rviirfva. Lir
henne att med ihärdighet sträfva ener
upplysning, för att beständigt för ko fra.
,itt förnuft, men lär henne tillika att i
stillhet och meå tålamod afbida den tid,
då hon dermed kan och böt gara den
måsta nytta. Med ett ord hand1ed flickan på ett sätt, som det agnar att handleda den, hvilkell ar skapad för att be.:
i'e da. ed!:!" egen
jordiska sällhet. .
,

af de fläste vetenskaper; men r,uru lätt
oe'l tlygtigt går man ej d erm ed till vä·
ga'? HV:ld -är det väj, SOm man vet'? Då
lilan ingenting vet med ordning'? Hvar·
till tjpnar väl en un dervisning om ded
iir falsk eller ofullständig? Hvad gagnar
det a tt kän na forntidens hii.fder, länders
lägen, och folkslagens seder, d å man bebes tändigt sammantraslar och likt en stOt:".
ma.nde, vind ~iinder all ting upp och ned"
~ar flI ckan ltka tp.ed gossen att kunna
tanka, och att k unna städa sine tankar
,
lär henne Ii ka med honom att ritt bedöm:
ma tingens sammanhang, att lika med ho.
n,?m fåobegrf'PP om sanna slutsatser:1 ocll
. . forst,da s.kall hon liksom han begagna un.
dervIssnJngen at de egenskaper, som kunn~
medd
elas
henne,
Förvilla
henne
icke
ge
__
,
nOm ,d et påstående att hon skall förtjustl
ynglmg:'11 då, han hör hen ne tala i h varjehanda larda amnen,. utan öfverty"a henne att han fast mera intages af b~lIne di
han.. ser henne, med tyst uppmärksamhet .
afhora den stad CTade mannens l"
'J ~
t' I
I b'll h o
aron.~~
~ ' .. n I ~ enne icke, a tt hon m å tte
io:va~fva SIg .. kuns.~ape~, för att dermed
y a I samqvam; forestalJ henne häld "
att ett blyg-samt
misstro
end'"
t'rt
'
.
r~
~
••
'->
I
S.In e.t
gen styrka, "Skanker henne ett vida stÖr

Och fastän jå.g i fri gt p~ ytkat detta.
s'Olidare uppfo's trin s' 51ttt för flickan; må
.
ingen tr'Ö att Jag fl ägget henne en trög
bch ·kärf alfva1:samhet, långt' d'erfff'ån •
Den som skall gHida a.ndra; fuåste sjelf
vata glad ~ 'ö th 'då jå.g fordrar 'a lllnöjHg
bmtanka, för dess själ's bildånd'e '~ förme-'
na!.' jag ej hefin'e derföre någ6t S0m kan
gifva -d ess hjerta en ren glädje och 'd'ess
yttre väsende ett 's ant behag. Nej måtte
hon med verkelig; lust äfyen stundom öf..~
verlämn'a sig åt de f tie konsiernes id4

\
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koande, O1:h genom förvärfvandet 'af 'alla
mojl iga talanger förö ka. ~itt värde; ' men
utan anspråk att dermed skryta, eller
att d~rigeROm fjättr~ QvarJc yngling cdt
.2 -
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förtrycka hvarje ~~cka. som ej äge,~ tj~~.
räckelige natursgafvor eller nog formagenhet för att med henne täfla j dessa.
tala'nger. Dock skall en flicka, som til.
lika njuter en sadan upp'ostran, som den
vi redan önskat, ej !aJl~ i dessa .. ohy~_
geliga fel. Hon sk.all ej helkr lana SIne öron åt det osmaklige bLröm hvarmed en utsväfvande eller dumdriitig yngling, äfver hopar henne, och d å hon ej
kan ucdgå att afhöra det; skall dess e·
gen upplysning hindra henne i från, att
tillräkna sig mera deraf än hon förtjenar.
För att med behag roa. sin familj, sine
vänner, sig sjelf och törhända en gång,
äJven en äJel maka" odlade hon tanlangen; men icke för att till vinna sig smic~
kr are dem hon föraktar,
Ej~ ,?eller bör en viss omtahka i qvinnans kladsel och prydnad förmenas henn~e, ty en .väl klädd oc,? städad qvinna
fagnar alltId mannens oga, och det är
rätt o-ch tillbörligt att hall i allt hvad
dygd och am.tändighet kan tillåta söker att
behag~ ~ön?m. Sål~des', då 11O~ derigenOIn .~J forga,~er a~~ fo~sköna sin själ, må
hon afven soka for hÖJa sin yttre fäg,ring.
Men . vare det långt ifrån henne att tro
det en yttre skönhet kan hålla henn~

19
skadeslös för ett bristande inre värde;
och mitte hon ej i från denna Iofliga oc~
törhända nödisa önsl~ari att behaga, ej
öfvergå titl en. klanderlig ~~~äl1~a och en
otyglad behagSJuka. Men afven dessa o·
dyo der vore mindre att befa~a hos det
tiicl<a könet, om ej det andra. s~ dårak.
tigt uppeldad::: flickans nf:1ngå 'öch nied
smickrets gift uppfylde deoss .oerfarna
hjerta. Unga flick~! var l;>a dm vakt,
och gör dig förtrolIg med d:l1 , sattse~.,
att den man som smickrar dIg mest, ~r
icke den, s'om ämnar vilja di~ till s~n
maka. ' En _man som onsk.ar VJl1lla ditt
hjertfl, älskar dig f~r högt för at~ hafva
hjerta förolämpa dIg gen0111l smlckreots
fala tal. Han skulle ej kul1t:a förl!ta ,SIg
sjelf, att se rodnaden uppstiga ..pa, dIlle
l~inder ,öfver ett af honom emot dIg .'tt.
tradt f~lskt eller osmakligt bcttöm. Af~
ven råder jag dig, att ej aUd'ör mycket
studera din klädsel. ) Ty ,ut,om det, ,~tt
au derigenom -förslösar en ~d;' som ad·
bre kunde anv.iind-as; så bbfver du der.
igeno~ vand att gi~va, prydnadec , ett allt
för högt v,ärdt!.; ! hvjlk~t Sl1~;t skuI,le !tun,
I na förleda dig, att verke~~gen hMva f~._
fäng eller åtminstone bed,?mmå:s 's~m s,aclan, hvarföre du noga bor tag!l dig tIll
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vara, emedan en fåring fjolla ej :llllllt
kan, än väcka medömkan om icke förakt hos hvarje redlig och t!inkanclc man.
Var derolll förvissad, O\tt icke ett skrytsamt prål el1t"r en dYl bar gralll:1t, hvarken mäktar förhöja din skönhet, elle1
tillvinna dig den ädle ynglingens sanna
tiIlgi fvenhet. Han äskar blott af dig en
smakfull och renlig klädsel. Vore d u än
:11drig så si mp ~l och tarfligt kl ädd, sli
förgät ej att snyggheten är en af pvinnans
Största prydnader, och att ingen ting är
så motbjuaande så vämjefullt för mannen,
~om en osnygg qvinna.

(

Utom studier och talangers idkande;
fordras ännu många vetenskaper af qvin.
Dan för att i alla klasser kunna uto-öra
manne~s sällhet. Hushålls kUliskape~ är
i sig sjelf ganska vidsträkt, och bOrde
af ingen enda qvinna anses med liknöjdhet. Ty ofta försvinner hela sällheten
ifrån dess boning derföre, att halt ej igen?mdenna vetenskap förmår att qvarhalla densamme.
SparS'amheteil
som
äfven är en .g.ren. af. denna vetensLl. p , är
2.lldeles OskIljaktIg ' Ifrån en rättskaffens
pvinna, ..?ch de~ fö.rutsättc:r en mängd af
handasloJder utI hvdka hon bör vara kunnig, och vid hvilkas idkande hon innu

okar sitt värtlc uti en älskad makas ögon, hvars dagar hon äfvf'~ genom den.
na flit och arbetsamhet förlJ~.tvar. Ord.
l'lingcn, som är grllndpdarc.n till al~ huslig sällhet, tillhör egellteltgen qVlOnan
att vidmak.thålla. ]'v!aJlllen, hvars embe'
te elltr göromål oftast hela , d~gen skiljer honom ifrån sitt hem; öfvcrlemnar
denna befattning åt qvinnan; ~ch om h.an
än sje1f i allt ej skulle synas fu~!koml~gt
ordentlig, så fördrager dock n~stan J~
gen mall, att omgifvas af oord~.Jllg; sa:
1edes må qvinnan, som är best~md att l
allt försöttma mannens dagar, ej ~tur akt
låta att äfven uppFylla denna pbgt.

•

.

I

Du redelige unge m~l1, vill,. du då i
tiden hlifvll lycklig, hvdket Forsynell
ämnat dig att vara, s~ sök ~lig ~n maka.
att följa dig igenom lJfvet;. lcke}llst deon
skönaste du ser, om hon Icke a~er !la •
got mera än skönhet; intagen af.~lg sJelF
skall hOIl förgäta det hennes bestammelse
iir att födjnfva din lefnad. Icke heller
en som endast är öm, eller en s~m en.
oast kan sluyta af en sträng se.dl~.het ~
ehuru dessa egensl~aper äro af hogst~
vigt o-öra de icke till fyllest.
' En blott
öm q~iilna, är barnslig achsviJg, och ut~

,
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tröttar ofta dem, SOI~ oJTI,~if~a henne. ,~n
blott sedig qvinna, ar hogs.l11t, och loraktar andra för det hon ej anser dNas
dygd så sträng som sin ~ge~ ;. ehourn den
ka~ hända ofta alldrig vant 1 nagon f<j.·
ra. Dess:l båda egenskaper förenade, .
ut~n tillsats af någon mer., förorsaka en
stridighet uti d eSS eget bJerta, som ger
sj<r tillkänna genom dess ombytliga och
o~fgjorcla. lynne. Sök di g då en förnuf·
tig maka, hvars ömhet och dygd och
hela öfriga väseN led ps af ett odlat förstånd; g.enom henne skall du vinna din
jordiska sällhet.

•

,

,

Förstånd et är visserligen äfven så
oumbirligt för qvin . an som för mannen;
likväl tyckes ej qvinnakönets uppfostra.
•
te i allmänh et gilla demla · enkla satts.
Den tyckes ta.ga för afgjordt, att 'blott
yttre behag och talanger äro för benne
tillräckelige för att fästa det andra kö·
nets uppmärksamhet och tillvinna sig de ......
ras tillgifvenhet. Detta är falskt, och \
vi hafva redan bevisat, att ehuru för ögonblicket fängslande desse yttre behag
och talanger i sig sjelfve kunna vara, så.
•
grundlägga. de ingen varagtig sällhet,
och vi UEprepa. ännu en gång1 att e,t• t stä·
,

,

dadt f?r~t~nd, en sann urskilning, är det
egentbga, som förer menniskan med ett
stilla lugn igenom lifvet . .
•

,

•

Yngling! uppsök dio- då en maka,
!om förenar ömhet och dygd med förstånd.
Mt'in förblanda icke förständ med lärdom.
En verkeligen lärd qvinna, om h2n gifves, har visserligen si tt värde. Men hon
är ej alltid skic1dig att befästa din säll·
het. Hennes ~ smak för lärdom, uti' hvilken hon vunnit framgång, liksom skiljer
henne ifrån sitt eg;et kön, hon väcker ·
din beundran, men hon lycksaliga~ icke
ditt hjerta. Den åter, som utan att vara
lärd, vi Il anses såsom sådan, är föraktligare än den behagsjuka fj0Jlan, olyck.
, .lig den man, som fjättras vid en, blott
uti sin egen inbildning lärd qvinna; hans
sällhet är försvunnen från Jorden; intagen af sin egen förmenta djupsinnighet,
finner hon ingen hvarken innorp eller ut·
om SItt kön, som kan mäta sig med henne; uppblåst ötv,er sina egna kunskaper
nedblickar hon med ett föraktligt medIi dande på sin man,' hvars inskränta be·
grepp, efter hennes tanka, ~ätter hOlwm
vida under henne. Förblindad af det
värde hon gtfver sig sjelf, förgäter hon
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sin egen gudomliga bestam.melse, o~h
IånO"t jfrån att göra dens lefn,Ld lycklIg
och säll, som ödet fästat vi d henne, prässar hon slickar utur hans' bröst,. och kommer hOllOm dao-c1jo-en att å.ngra sitt v~l
och ii1lgslas öf~er ~jelfv:l sin till vara.
<)

-

För manlles skull är qvinnan komn1rn i v erlden, och just derföre har Försynen visligen ingifvit henne en oÖfver.
vinnerlig håg, att behaga mannen, men
det tillhör mannen att lära henne på hvad
S:ltt hon säkrast kan vinna denna sin önskan. Ingen ting är b.öjligare än qvinnohjertat; uttänken då en vis plan för
att dana det rätt, och ni bereder eder e.
gen sällhet. Men Ofverläggen f"0rst sjelf.
ve hvad qvinnan bör vara, för att ]i; unna bygga eder fortvarande och verkeli;
ga lycksjllighet. _Anse henne icke stundom, såsom barnen anse en ny leksak,
deh de ifrigt åtrå och ofta ej oehöfva
mera än erhålla för att blifva ledsne dervid, och törhända förakta densamma",
Anse henFle icke såsomen slafvisk varelse, till hvilken ni nedsänkt eder att hylJa, för att sluteligen hafva en ovilkorlig rätt till dess lydnad. Nej gifvcn hen· n~ ett högre värde om ni igenom hen-'

I

\

l'Ie viljell blifva lyck.lige, Anse heml<.:
som en oegennyttig viin. hvilken glötn·
mer egna bekymmer, rör att dela och lindra edra) såsom en rårJgi fvare hvars enda önskan är, att se edert uppförande
vara klokt och värdigt; såsom den, der
utan ri~l1kor och afseende på egen fördel, endast sysselsäW'r sig med, att ge·
110m en klok hushållning förkofra eller
åtminstone sammanhålla eder förmög t Uhet; susom en öm älskarinna, hvilkcn
utan afseende pil. si n' egen kärlek, J:lldas t önskar öfvertyga eder om sin gränsJösa tillgifvenb?t; anse hel:ue lik den
känslofulle modren, hvars hJerta endas t
lifvas af siJl3. harns glädje och lycksalighet; lik den uppmerksamme !äka:en,
som icke skiljer sig ifrån eder ~Juks:lI1 g,
för a tt der lindra hvarj e edert lidande .
J\'led. ett ord anse henne såsom en d e~
af eder eo-en'varelse, lwilk cn genas t rörfaller om °ni ifrån densamma afsöncl rell
henne_ Älmu mera, anse henne sås~1ll
eder varelses förnämsta belitånd; ty qV ! \l ,
nan är det då hon är hvad ..110n bör \"."l~
ra' och den lycklige, som a?;er en S:lda~l qvinna, finner mer än väl? att hO1=!
är ~ jelfva själell af hela hans till nro,

,

,

I

•
,

•
•

•

,

•

I

,
•
•

•

•
första dagar,
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Rvad vore edra
eder
barndom, qvinn:lll fömtan; vore det väl
möjligt att hos ed ert eget kön, finna den
gränslösa ömhet det vi dsträck ta tålamod
hvarmed qvillllan hyllar och vårdar, des~
sa svaga och v!irnlösa varelser. Huru
ofta ser man icke henne !kilja sig vid
ungdomens alla lockande nöjen för att
öfverlämn~ sig åt dessa små, h~ars järn'
r~nde skf! eller döfvande stoj, ofta för·
bIttra eller nedtrycka edra lynnen, då
hon utan att klaga uthärdar d em. Emellan far och .. bar,~ delar hon sine plikter,
dem ho~, val ~antJer o~h väl uppfyller.
!lennes agan oppnas ej förr för dagen
an omt~nkan för hans och deras väl intinner s~g, och hvilken ej förr lämnar
h,enne" an nattens sömn sluteligen b emik..
tIgar SIg " he~ne, och genom hvilan bered~~ ny forma~,a att l~öta nästa dagens
modor. Och afven da, när dessa ~päda
vare~,sers ömtålighet ne ka henne, att räk·
na natter och dagar till skiftes, samt tvin.
gar henne att anse tiden S:1som en fort·
fara~de lång dag; då synes hon lJemun·
~: sIg med en nästan öfver~aturIig styr.
.' och .m,~d ert mod, • det hall sjelf, knapt
vagat paraknaj förmar hon att trösta deIl
,
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dyra pantens upphofsman , och derom öFv c rtyga honom att en ospard nöda, skall
sil kC lli ge n behålla den vi d Ii fv et, så vinner
.dl ss sj :il ny styr ka. Men räddas denna.
ve l--a. ~clnin g, torvan dIas <.len sjuklige till
e n frisk oc h rask varr.lse; d å kan sjelf.
va hil11lnelcl1 icke tilld ela henne någon
lb elön ing, som öfv crtriiffar det famntag
)'lOn erhåller af dess älskade far, i hvars
:sköte hon återbär sitt barn fullt af hälsa. O! huru lyckligt uet hjerta, som med
fullaste känslor kan fatta denna
.. målning,
o huru säll den man, som ager en sadan mor för sine barn: hvad vore väl
han'? Hvad vore väl de, förutan qvin-
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.
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nan '?
Hvad vore , väl ynglingen förutan
qvinnan'? Är det ej genom he~ne, då
hon nemiigen är hvad hon bor vara,
som ynglingens själ s kall bildas; de för • .
föriske lättsinnige qvinnor, som ofta-nog
,
h'
snärja den oerfarne, ) ?gli.ngens .. Jerta,
kunna ej här komma l fraga; for .. dem
bär båda könen lika afsky. Men afv~,n
då, när ynglingen af så?an,~ syrener ~~
på vägeni att störta utI fO,~derfvet: .ar
det blott, en älskad moders rost, som hm-
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ner hans ön' en :idel moder hand som
leder hOltom [dli branten af br:djupet.

Ar

act moderliga bjertat.

det ej gellOm qvinllun, som ,den

slrii[l-e yn.g!inge,11 f~rfinas? i\~cd_ hVllka
tvära dler kalltIga fasoner utI SI tt upp'
förande hfIDK.Ommer ej mången Yl1g~ing
från "åra lirasaten. Huru hög,st o.tJen.
lilY till samhälls. lefn&-den skulle han ej.
fö~!Jlifva, 0m han ej genom väl uppfo.
strade flicE.ors s~lL;kap småningom hyf,
sades. Hura trög och svårmoJj~, ja kan.
ske för sig sjelf oJrigelig, skulle ej l1l~n.
gen yngLing bliiva, som ö~vedimna~ ~ig
endast åt ab,strakta!e stud$l'; o,m ej ad.
la huntimmer genom sitt llIuntra skämt
och behagliga väsende, stundom lifvade,
dess af bokstoftet neddamma,de sj,äl.

-

Men yngling gå tillbaka till din
mor: oc;h vörda 'lvinnan : Hon som up.p~
offrat sine vackraste daga.r föl.' att vår'da dina, hen som uti sin lUlgdom förga •.
tit alla nöjen för att dröj,a vid ' din vag.'
ga, hon sOm med ömhet och uppmärk,
samhet , följ-t dina barndoJllssteg: ' hOll:
skall ej heller föL'lora dig utur ögol1.sig.
te på ynglingens bana, men Uven det:"
följa dig med ömhet, äfven der visa. d~g

I

Der åt· det, - som
. du skal! röna hennes kloka råd, hvilk:\.
om du begagnar dem skola. föra dig till
sällher. Hyllad och ledsagad af henne
skall hon för dig af värja. utsvärvande
kamraters bade smädelser och vidare för.
förelser. Och då är det, SOlo du sJuH
gifva qvinnan si tt rätta v'iirde, och högt
påstå. att hon ar Guds största. verk. In~
gen hade såsom hon, med d:n styrk~,
med den ömhet, med denna IIJertats va.j.
otalighet företagi t din frälsning. Icke har
hon försvagat dig genom veklighet~ hon
danade dina forsta barndomsår till man.
liga dygder, hen öfverlemnade dig se.
dan åt dea uppfostran, som till~örde dit
kön
och som icke berodde af henne.
smärta såg hO'n d1na vi·l lor, hiinrykt
'i110ttOg hOIl dit förtroende? med ,godhet
täckte di,r en spegel, som vIsade (hg dyg .
dens väg, och med en himmelsk förtjus:
l1ing såg hon ~ig anträda.. d~n. O! !l~~t.
te hvarje ynglmg, salU ager en 5'H.an
mor välja henne till sin första vän. Ulngt
ifrål; att nåo-ol1sin ångra det, sbl! han
alldl'ig uphÖra. att del'före tacka f (irsy.
nen. v Han skall välsigna dess minne; ty
<renom henne har han lärt att viirclc:a ('n
~ä-lIhet, SOIU endast en riittskaff",ns '1\'in.

•

Mei

•

I

,

•

•

•

r

•

l

na kall gifvll..

Han skall söka sig en
maka, söm hyser de rena dygder, de san _
n:l egenskaper, hvilka han dyrkade uti
en älskvärd och vördad moder, med d e n .
na maka, som liknar henne skall han b ereda sig ett jordiskt para d is, d er han
skall finna en försmak af sjelfva himme•

'len.
:M åtte nu dess a b etrak.telser uppmnntra qvinl1an, att blifva hvad hon bo'r'de
v ara, M åtte de upp muntra m an n en a tt
dana h enne dertill ., så skola båda köne n
d eri genom arbeta på hvarandtas sällh e t
o ch båd a geno m öl11sesiJigt bemödande

säkerl igen v inna den.
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