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Rvilket ämne kan för qvinnan vara af större
intresse att afhanJla än det, som sa nära röfI;r Hennes slägte. Mig tyckes, att menniskorna
tagit ett stort stei! franult, då de både i detta
och flera andra aftiecnden lyckab frigöra sig
från gamla illl'otatle fördomar, hvilka mången
gång haft sin grunJ i en felaktig tolkning,
f Iler alltför bok~taflig efterföljtl af Den HeJiga
Skrift. I Bibeln står, att qvinnan böl' vara
mannen underdånig, och i stället att på tiin
höjJ i fysiskt afseentle tillämpa detta, såtiom
det svagare slägtets bel'oentle af det starkare,
hal' det mångl'n gtmg bJifvit så tillfullo missbrukadt, att qvinnan hvarken i intellektuelt
eller moraliskt afse ende ansetts mäktig någon
högre lyftning, och derför har äfven hittills
föga blifN'it gjordt föl' hennes utveckliug. Sedan menniskan emellertid så småningom yaknHt till medvetande af flera SUlmingar och

förnämligast dertill. att förnutt&t äl' en stor
och ovärderlig gal\'" som af en god och
kärleksfull Gud blifvit Henne gifvet till höga
och heliga ändamål, har Holt äfven mera börjat bruka och med större flit sökt utveckla
denna af Skaparen undfiiugna skatt. Hon
har derigenom kommit till flera lofviirda resultater och bland andra till det, att tvenne
af Gud med enahanda förmögenheter begåfvade varelser böra kunna täfla meo. h"arandra i desammas utvecklande och föriicUing.
Följden deraf har blifvit qyiunans utvidgaJe
rättigheter.
Mannen har förut varit van att
.anse Henne ,om ,ill 'm-hu!lel'ska, sin sömmerska, sin ro locka, med hvilken han funnit
för godt att bortjollra sina leJiga stunder.
Helt annat böl' dock nn fiirhiillandet blifva,
sedan Han sjejf visat Henne vägen och vill
f~jra Henne framåt på upplysningens, utveckh?gens och förädlingens stig. Mellan dessa
hada Andar skall sedan så småningom en
~del .. täfi.an uppst~ i Deras flygt uppåt, ty
Jag a~. >lSS att qvmnan skall visa sig värdig
Jet fortroende, som till henne bJifvit satt
och kanske till och med i tidernas längd ho~
mannen lyckas väcka Jen öfvertygelsen, att
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Han tjenat sig <;jelf i det Han erk~nde ~enno
Bom sin jemnlike. J ag hoppas Jemval, att
min alJing ej är alltför djerf, då jag i f~errall
tycker mig skönja Henne~ medyerkan tIll e~t
kommande sliigtes föriidlmg och framåtsknIlande. Qyi'lnnll böl' jn anse såsom en hederssak att iit samhället framlägga denna
gärd
sin tacksamhet, och Hon bör kunna
det ty lIvern är närmare än Hon att genom
om~orgsfull odling och vård uppdraga de
herrliga rosor, som ur ett oförvilladt barnasinne kunna spira fram i ljuset.
.
.Jag sade, att mannen i alln;tänhet ,:ant van
att betrakta qvinnan som sm hu~hall.e~ska,
sin sömmerska , sin rodocka, och till
. folJe af
denna vana har äfven qvinnans smne merändels bildat sig del'efter, med de små nyanser som olika uppfostran, lynnen och ~nlag
kunnat åstadkomma. Vanan att hos qvmnan
anse Andens höctre egenskaper mindre mäktiga någon fullk"'omligare utbildning, ~a~ således inskränkt qvinnans verksamhetsfalt Inom
gamka trånga gränser, och om .äfven.. mera
bemedlade föräldrar mången gang o~skat
~känka sina döttrar njutningen af en bIldad
uppfostran och derföre satt dem i tillfälle att

af
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inhämta allt. det, som kuunat Rtå dem till
buds, huru ytlig och fåfänglig har dock ej
denna bildning (så kallad salongs-bildning)
varit, då den ej haft till syfte en djupare
förstånds- och själsodling. Ej underligt, att
omtänksamma mödrars högRta önskan varit, ntt
se sina döttrar lyckligt och väl bortgifta, ty
denna önskan, ehuru den kunnat ge anledning
till mycket spe, är ju en naturlig följd af
deras ömhet. då de ej önska se Rina döttrar
utsatta för alla de obehag, som bel'oendet af
andra medför, och hvilket mången gång verkar förtä~~mde på både kropps- och själskrafter. Afven qvinnans själ är dock danad
för något högre, och Hennes tanke är mäktig att fatta ting af en upphöjdare och sublimare art. Icke som skulle jag derför viljll
8ä~a, att e) inplanta~det af de husmoderliga
phgt~rna l väsendthg mån böra ingå i uppfostrmgssystemet, men de böra ej gälla som
mål, uta~ endast som medel att dermed sprida
trefnad l det hem, som det kanske i framtiden blir Hennes lott att förljufva för en
älskad make. Säkerligen skall då, åtminstone
den ~änsliga qvinnan, ofta tycka sig rätt
olycklIg, om Hennes uppfostran i det fallet

blifvit för~ummao, tiil att Hon ej eger förmågi~
att orona och ombesörja ~itt hushall som ~ig
bör samt till Hennes man; belåtenhet j ty om
detta också ej är af den vigt, att det bör
kunna afsvalna hans kärlek, så kan det dock
bidraga till att min-ka hans hemtrefnad, och
huru sorgligt är uet ej för den älskande
qvinnan att göra en f'itdan upptäckt. Det
materiella bör således å sin sida ingalul1l1a
anses för ringa att läraf, utan bör äfven <1et
grundligt och från bl\maårell af qvinnan inhämtas, ty först genom detsammas systematiskt punktliga och behagfulla anordnande kan
hemmet erhålll\ den upphöjda, ja till och JU e,1
poetisk[< prägel, som gör detsamma till ett
verkligt Eden.
.
Detta om qvillllans prl\ktlska uppfostL'~ll,
såsom medel att förljufva hemmet och Iyckhggöra Hennes och Hennes närmas~es sammanvar o j sedan något om hennes mtellektuella
och moraliska uppfostran, men först dock
några ord om den qvinliga fåfängan, som
blifvit så allmänt beryktl\d.
Qvinnans smak för grannlåt och .be~ägell
het för prål ha ofta med skäl ~hf~lt. anmärkta. Säkerligen skulle dock ej fafangall
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så tagit öfverhand hos mången qvinna, som
den ofta gjort, om Hennes själ fått en bättre
rigtning och hennes tankar blifvit vända åt
allvarligare ämnen, Kanske hon äfven da
skulle egnat en lika omsorgsfull vård åt sin
yttre menuiska, men det skulle då ej skett
af behagsjuka, utan såsom en tacksamhetsgärd åt den himmelske Fadren, hvars kärleksfulla vishet Hon fått lära sig att benndra i
hela den stora skapelsekedjan, af hvilken
Hennes eget jag utgör en ringa länk,
Den intellektuella och moraliska uppfostran böra gå hand i hand, derföre fordras
en ständig och jemn vexelverkan mellan hemmet och skolan till utbildande af förstånd,
hjerta, samvete och själ. Modren är uppfo,trarinnan i hemmet, men mången moder
har ej sjelf fått den uppfostran att Hon, som
sig bör, förmår handleda sina barn; liksom
ej frukten mognar förrän långt efter sedan
fröet dertill är utså.dt, så blir det äfvenledes
e,n kom~ande generation, som isynnerhet får
tIllgodonjuta frukterna af nutidens utsäde.
Tänka vi 08S emeålertid in i framtiden och
föreställa 088, en af dess unga qvinnor, hur
anDorlunda tIll hela sitt väsende och sitt
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askådningssätt af verlden, menniskorna och
Gud, bör ej Hon vara,' än de flesta af Yår
tids outvecklade, ofta VIlseledda varelser!
Olika, ja, himmelsvidt skiljda från hvarandra, kunna nog äfven den tidens qvinnor
yara, den ena bättre, den andra sämre; men
jag menar blott, att en annan anda då böl'
vara rådande bland dem, Inträder qvinnan
då i äktenskapet, med hvilken glad förtröstan
bör Hon ej taga det vigtiga steget; Hennes
uppfostran alltifrån den spädaste barndomen
har ju haft till syfte att göra Henne passande
för de ansvarsfulla pligter Hon der går att
ikläda sig såsom Maka, Husmoder och Moder. Moder! huru mycket innebär ej det
ordet! Det framställer för själens öga en
hel följd af pligter att uppfylla mot de varelser som den gode Guden gifvit qvinnan
att m~d öm och trogen hand vårda och föra
framåt så att de blifva skickliga föl' Hfvet:
såväl för det alldagliga lifvet med sina pligter som ock för det högre lifvet i Gudi.
, Men äfven den ogifta qvinnan bör med
gladt mod kunna gå sitt öd? till n,tötes, .~y i
det yttre lifvet äro ju mangfaldlga v,agar
öppnade för Hennes verksamhet, och mom
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sig äger Hon ju resurser att förljufva hval'j e
förhållande i lif,·et. Om Hon ej har egen
härd och egna barn att verka för, så ser
Hon framför sig melmiskornas stora slägt,
för hvilken hon måste offra tid och möda pli
ett eller annat sätt; ty huru många okunniga
(i lekamligt och andligt hänseende) finnas ej
der att upplysa, förtryckta att återupprätta,
vilseförda att återföra på den rätta stigen,
sjuka till kropp och själ att hela.
Som gift eller ogift har Hon sålunda lika
vigtiga och heliga pligter att uppfylla, måhända blott med den åtskiInad, att den ogifta
q, innan vid desammas samvetsgranna uppfyllande gjort sig förtjent af en ännu högre
grad af aktning än den gifta, som dervidlag
endast följt en naturlig böjelse, af Gud nedlagd i Hennes hjerta, mot dem som i lifvet
äro Henne närmast och kärast.
Möjligen öfverdrifver jag q vinnans förmåga, men jag hoppas att så ej är fallet,
utan om Hon endast blir väckt till medvetande af det stora och ädla som kan komma
•
h
'
~a
ennes lott att verka, så skall Hon nog
afven oförtrutet arbeta på att utföra det
samma.
•

I

I
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J ag vill tänka mig Henne antingen som
den tröstande, lindrande engelcn, eller som
den der i sina barn~ öppna, emottagliga sinnen sträfvar att nedlägga sina förhoppningars bästll, utsäde för kommande rika skördar.
Det är Hennes ljufva lott att dana
ärlJa, ~jelfständiga varelser, som, sedan de fått
öppen blick för orättvisorna i verlden, ej sky
någon möda att afhjelpa desamma, utan villigt
intaga sin plats i ledet bland upplysningens
och jemlikhetens kämpar.
Huru mycket elände och förderf föder ej
okunnigheten? Hvarje känslig, tänkande varelse borde känna sig djupt gripen af dessa
arma samhällsoffers öde, som från sin spädaste ålder blifvit vana vid ett kringstrykande,
sysslolöst och onytt.igt lif. Ej underligt att
de så ofta förfalla till de vanliga lasterna:
dryckenskap och ett lättsinnigt lefverne. Me~
sedan
huru hårdt uttala ej sedan menDlskorna sin förkastelsedom öfver dem, och det
just dessa samma menniskor, som förut så
skoninCfRlöst öfverlåtit dem åt sitt öde. Okunnighet~n är dock ej endast moder till lasten,
uhn äfven till brottet, och fängelsets portal'
öppnas mången gång för att innesluta dessa
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arma uslingar. De ilro då en lefvande förebråelse för hvarje rikare begåfvad broder,
som ej offrat någon möda på att undanrödja
orsaken till deras förfall.
Vi se i dem offer för okunnigheten i lekamlig måtto, men för den andliga okunnighetens
offer öppnas stundom porten tiil en annan
ännu dystrare boning, nemiigen dårhuset. Huru
ofta hal' ej tanken på en straffande Gud,
fruktan för ett stundande helvete (det månde
nu vara för henne Hjelf eller jelTlväl för den
brottsligaste och ovärdigaste af hennes medmenniskor) försatt menniskan i ett tillstånd
af grubbleri, som till och med urartat till
fullkomlig galenskap. Och detta emedan hon
fått en fal~k underYisning i de iimnen, som
borde vara af största vigt att framställa
gru~dligt och klart till menniskoslägtets upplysllIng och förädling. Finge Hon blott en
rätt kännedom om Gud i Hans verk, huru
:ullkomligt skulle ej Hennes fruktan förbytas
l den fastaste tillit till det beundransvärda
yerldsaltets kärleksfulla upphof. Hon skulle
då inom sig känna den vis~ast(' förtröstan att
Gud, 80m är sjelfva fullkomligheten, Bom frambragt allt genom de fullkomligaste medel och
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till de fullkomligaste ändamäl, ej kall ha annat till syfte än alla sim hnrns slutliga lycksalighet. Detta är ett merlvetanue, så oändligen Ijuft, att uet bör kunna hjelpa henne
att gå såväl lifvet som döden till mötes med
samma glada mod.
Hvilket ädelt värr, J
mödrar, att uppfostra stridsmän för en sådan
upplysning! Men edra kämpar skola äf"en
striua för jemlikhetens ädla, upphöjda idee.
Förtrvcket
har
åstadkommit
nästan
lika
myc•
ket ondt som okunnigheten, i det månget
lofvande anlag, som kanske kunnat blifva ett
medel att föra menniskoslägtet framåt, blifvit
omintetgj ol'dt och förqväft; ty förtrycket, i
hvilken form det må uppenbara sig, i andligt
eller materielt afseenrle, mot den enskilt e eller
bland staterna sinsemellan, nedsätter dock
alltid menskovärdet. Inser blott menniskan
rätt sitt ,'ärde, sasom det beundransvärdaste
väselllle som utgått ur Guds hand; begåfva:lt
med förmögenheter, som kunna uh"ecklas hll
en otrolig grad, så skall Hon, längt ifrån att
känna nå<1on låg egenkärlek, der emot i sann
ödmjukhet hembära sin skapare tackoffret af
ett verksamt, nyttigt och ädelt lif i. Hans
tjenst. Uppfostren derför e(h'a barn hll att
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verka för en sann jemlikhet, som uppenbarar
sig ej endast i att utplåna bördens och rikedomens företräden, utan äfven i att stadfästa
menniskovärdets heliga princip, som grundar
sig på en ädel och nyttig verksamhet.
En naturlig följd af växande jemlikhet
blir ,annolikt upphörandet af de blodiga krigen. En bland vår tids största skamfläckal'
är utan h'ii\'el möjligheten af dessas fortfarande, och qvinnan skulle sannedigen ej göra
menskoslägtet en ringa tjenst om Hon genom
sitt inflytande på en kommande generation
lyckades omintetgöra desamma. Hul' mycket
blod och hur m:lnga tårat· ha de ej kostat
och detta mången gång utan att hafva haft
några särdeles välsignelsebringande verkningar till följd. Åtminstone är jag fullt öfvertygad, att samma resultater skulle kunnat
blifva åvägabragta på ett bättre sätt och genom ädlare medel.
Man får emedlertid ej, som vanligen är fallet, ;kylla detta onda helt och hållet på regenternas egennyttiga afsigter och beräkningar,
t~ ädla, sjelfständiga folk böra ej låta leda
SIg
af
furstars
nycker
eller
ränker
och
från
•.1
)
sauana folk tyckes mig i liing!len ej kunna

utgå annat än furstar med upphöjda tänke_
sätt.
Ju ifrigare menniskorna bamverka att genom ändamåls- och tidsenliga skolor och inrättningar åstadkomma en allmännare upplysning och jemlikhet, desto fastare skola dessa
tidens skriande missljud, de hemska krigen,
upphöra att existera.
Fängelserna skola
blifva mindre befolkade med olyckliga och
beklagansvärda innevånare , och det grymma
medlet att genom en menniskas afdagatagande
försona dess begångna brott, skall dA icke
mera finnas till. Menniskorna skola hafva
vant sig att se djupare in i tiugen och förh[tllandena och deraf funnit. att de genom att
afklippa en persons lifstråd hintIrat äfven
den lifligaste ånger att ådagalägga sitt allvar
och uj up, genom framalstrandet af bättrin·
gens frukter.
J ag frågar nu slutligen mig sj elf, om partiskhet eller någon slags egenkärlek kunnat
ge anledning till hvad jag sagt om qvinnan,
men jag tror mig dock dertill kunna svara:
nej! J ag har endast en fast tillit del'till. att
hennes själsförmögenheter äro lika mäktiga
en fullkomJigai'e utbildnillg som mallnen~.
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samt att det hämmande de varit underkastade måhända skall påskynda deras utveckling. Jag har velat framställa min öfvertygelse, att det ej allenast är qvinnans kallelse
att fortplanta menniskoslägtet, utan tillika
att bidraga till detsammas framatskridande.
Ingalupda kan jag tänka mig ilenne såsom
den der på något sätt skulle vilja undantränga mannen, utan snarare såsom den han
alltifrån barndomen borde vara van att ansl'
som sin goda geniug. Modren : grundläggarinna till hans ädla, upphöjda tänkesätt! Makan: en öm uppmuntrarinna vid hans arbete
att ådagalägga dessa tänkesätts äkthet och
värde genom utförandet af goda, allmännyttiga värf.
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