Digitaliseret af | Digitised by

Forfatter(e) | Author(s):
Titel | Title:

Schwartz, Athalia.; drøftet af Athalia Schwartz.
Skal jeg sætte min Datter i Skole? : Et
Spørgsmaal
Udgivet år og sted | Publication time and place: Kjøbenhavn : F.H. Eibe, 1859
Fysiske størrelse | Physical extent:
34 s.

DK
Materialet er fri af ophavsret. Du kan kopiere, ændre, distribuere eller
fremføre værket, også til kommercielle formål, uden at bede om tilladelse.
Husk altid at kreditere ophavsmanden.

UK
The work is free of copyright. You can copy, change, distribute or present the
work, even for commercial purposes, without asking for permission. Always
remember to credit the author.

>

!j;W

U

.

S oUaaDvXA

S&Jl j^si

Wju/N

V

OdUx ^VVUa\
-?küU

\ %m
1

1

■

DET KONGELIGE

BIBLIOTEK

Mmr. «f •

WWWWMMM»

•i

©/

s

■a

S

Et

Spprgsmaal,

s

bvoftet af

i

i

1

Athalia Schwartz.

ii

~*5$S-s~-

Jfjoöenljaou.

JForlngt af
i b i e 11«

L

F. 1. Gidr.
Boqtr

» kkeri

3

(:J
Ä«

ii
d

-VKU
•

'

m

■

•

•

■
.

■

■

W

i '

v

i

!
i

K
;

■

I
1

!

1

\
•i

;

St

!
.

u-

■:

j

m

'
,i

X

.

Et

Spsrgsmaal,

droftet af

Ä.thalia Schuiarh.

Kjobcnhavn.

Forlagt at S.

H. Libe.

Thieles Bogtrykkeri.

1859.

1

•„

.

■

,

■■

'

;

\

m

'

■

-

■i

-

-

-

-

.

'

—

<

:

u

0!ai

jcg

satte min Datier i Skole?

Dette

er

et

Spörgsmaal, som fra Tid til anden fornyes, rigtignok
kun for atter at stilles i Bero.
Saaledes vil det
vel

sagiens ogsaa nok

synke hen,
vil
De

og

gaae

denne Gang, Sagen vil

der blevet

Braad

tilbage, saa
Ingen gjöre sig.den Uleilighed at trakke den ud.
Fleste tanke: „Der er vel Noget i bet, der er
er

sagt niod Skalen,

men

den

en

er

nu

engang

et nöd-

vendigt £)nbe," de vedblive
Skole,

men

at satte deres Dsttre i
ansee paa samme Tid Skalen for en

skadelig Institution, der bürde afflaffes, en ikke sjelden
Jnconseqvens. Det, synes mig, bürde dog ikke skee.
De udtalte Ankläger bör dröftes; ere de
nretfardige,
bör de vises tilbage til deres Intet, ere de
retfardige,
bör der tages Henspn til dem.
Der er ganfle vist Noget iveien med den qvindelige Opdragelse; paa den ene Side gjör Fruentimmeret
paa flere og forstjellige Maader Fordring paa en
1

8
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rummeligere

og

nafhcengigcre Stilling i Samfnndet,

anden vises hun tilbage til Hjemmet cne
og alene.
Den Ene sorlanger, at hun forst og
fremmest skal vcere Borgerinde, den Anden, at hun
udelukkende fkal vcere Huusmoder.
Her paastaaer
Een, at man forsömmer hendes Underviisning, og at

haa den

hendes Kundfkaber ere for faae og for overfladiste,
her foreslaaer en Anden, at hun fkal Jntct Icere, for
at hun i Sandhed ene og alene kan hellige sig Hnset,
og maaskee kommer der imidlertid en Tredie til, og
fremscetter den Paastand, at hun baade lcerer for
Lidt og for Meget.
Jeg troer, at Alle have Uret,
at Qvinden intet Exclusivt bor vcere, men baade det
Ene og det Audet.
Det er uimodsigeligt, at Qvinden fkal vcere

Huusmoder,'Mandens AZgtefcelle, Bornenes Moder,
det er hendes forste og fornemste Bestemmelse; men
hun er tillige et Mennefke ligesaavel som Manden,
kan forlange Deel i al den Kundskab, der udvikler
fnldkommengjor Mennefket. Knndskaben uddanner
Personligheden, og selv om Qvinden heri Livet kan
noies mcd at gaac op i Mandens Birken, kan dette
vcere hende nok i et andet Liv, hvor der ikke crgtes
eller tages tilccgte? Aandens Uddannclse stcer dog
ikke for dette Liv alene, hverken hos Mand eller
og

og

i

I
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Qvinde.

Ligesom Manden

Qvinden Borgerinde,

som Huusmoder virker,

er

ikke

Borger i Staten, er
lille Kreds, hvori hun
en

isoleret Jndretning,

Opholdssted for hende, men en
af Staten; thi Staten bestaaer af Familier.

bestemt til Aflukke
Deel
Bi

er

og den

ere

og

jo ikke Thrker.

Det kan ikke vcere Staten

ligegyldigt, om dens Fruentimmer henleve Livet i en
Uvidenhcdstilstand, der gjör dem uskikkede til at satte
og tjene Statens Jnteresser; thi disse Fruentimmer
skulle opdrage dcns Borgere, og til at opdrage Hörer
noget Mere end at föde, pleie og klcede. Og afseet
fra Statens Jnteresser, hvor er den Mand, der ikke
önskcr i sin Hustru at finde et Vcesen, hvem han ikke
alene kan betroe sine Born og sin Pengekasse, men
ogsaa sine Tanker, Forhaabninger og Onfler? Stiller
man endelig det hnuslige Liv saa höit, at man vil tilraade at renoncere paa den intellectuelle Udvikling,
hvortil ethvert Mennefke bog bör nyde Abgang efter
sin Begavelse, saa troer jeg dog, at det er en Misforstaaelse, naar man mener, at et Fruentimmer bliver
mindre

duelig til fit Kald som Huusmoder, fordi

hun erhverver sig Kundskaber
troer

og

Aandsdannelse; jeg

tvertimod, at hendes Jndsigt voxer mcd Kund-

skabcn, af hvad Art den end

Anskuclser, hun erhverver sig

er,

om

og

at jo cedlere

fit Kalds Bigtighed,

!

Wj
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jo Icttere ville de Opoffrelser falde hende, der
nödvendige til hendes Pligters Opfyldelse.
Men

det

ere

dog et Sporgsmaal, om man kan
opstille den Bcstemmelse, at Ovinden fkal vcere Huuser

Regel for Alle, og om man uden
at hendes hele Tilvcrrclse er forfeilet, naar hun ikke bliver det, eller naar hun onsker
at tilcgne sig nogle af de Rettigheder, Manden hidtil
har anseet for sin udelukkende Eiendom. Herbert
Spencer siger: „Ligheden kjender ingen Forskjcl
Paa Kjön; i dens Ordbog maa Ordet Menneske forstaaes i en almindelig og ikke i en spcciel Betpdning.
Lovcn om lige Frihed for Alle maa aabenbart kunne
anvendes paa hele Menncskeslcrgten — den qvindelige
saavelsom den mandlige Deel. Den samme nmiddelbare Slutning, der fastscrtter denne Lov for Mcendenes
Vedkvmmende, maa have samme Bcrgt med Hensyn
til Qvinderne; thi det moralfke Begreb, der stiller
Manden i Forhold til denne Lov, er ligesaavel tilstede for Ovinden; derfor maae de forfkjellige Rettigheder, som kunne udledes af den, tilkomme begge
Kjön ligemeget." Og lcenger hen i sin lcesevcerdige
Afhandling*) siger samme Forfatter: „Det er alligevel
moder,

som

en

Videre bör mene,

*) Afhandlingen findes i „Fcedrelandets" Feuilleton for 1855,
Nr. 355.
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fortalt os, „at Ovindens Bestemmelse er Hunslighed,
at hendes Characteer og Stilling ikke tillade hende
at

tage Deel i Afgjörelsen af offentlige Spörgsmaal,
at

—

derved

Politiken

det

Brcende

som

er

det

hendes

reifer det Spörgsmaal sig:

hvad der
er

over

er

Sphcere?"

Men

Hvo skal fige,

hendes Sphcere? Hos nogle Folkeslag
Lastdhrs, som stal bcere Byrder, trcekke
hjem fra Skoven, og gjöre enhver Ting,
ringe og moisommelig. I Slavelandene er
er

et

indenfor Ovindens Sphcere at arbeide Side

Side med Mcend under

em

Fogdens Pidskesncert. Skriver-

embeder, Cassererembeder og andre ansvarsfulde For-

retningsbestillinger
i

ere

indbefattede i hendes Sphcere

det

nhere Frankrig, medens paa den anden Side
cegyptifk eller tyrkifk Dames Sphcere neppe strcekker
sig en Tomme udenfor Haremets Mure.
Hvo vil

.

en

nu

fige, hvad der virkelig

er

Ovindernes Sphcere?

Da

Mennesteflcegtens Sceder afvexle saameget, lad
os da höre, hvorledeS det skal vises, at den Sphcere
vi anvise hende, er den fände, at de Grcendser, vi
have sät den qvindelige Virksomhed, netop ere de rette

i

Grcendser."
Og ligesom her
dens

Sphcere?"

spörge: „Hvad

er

spurgt: „Hvad

saaledes kan
er

man

er

da Qvin-

ogsaa med Rette

da Huusmoderens Kald?"

1

Det

8
,

m

8

er

eu

hsist eeusidig Betragtning af bet, at hun nsd-

vendigviis stulde maatte vcrre en virksom Deeltager t
Alt, hvad der udfordres til Huusholdningens Detail,
f. Ex. at vadske, sture, koge, spinde, vceve o. s. v.

Disse

ere

Fordringer til Hnusmoderen, der foraudre

Betingelser for at vcrre eu gvd Huusmoder. Mau siger
jo rigtignok, at Adam plöiede og Eva spaudt; meu
jv bedre det meuuestelige Samfuud forstaaer at vursig med hvert Aarhuudrede, og de ere kun relative

dere, hvormeget
ved

ved

Mere der forholdsviis kau udrettes

Krcrfterues Foreuiug, jo mere Associationsaanden
eu

tiltageude Civilisation udviklcr sig, jo mere

hiiu Forestilliug om eu HuuSmoders Pligter
Det vilde f. Ex. uucegtelig vcrre fordeelagtigt i oecouomist Heuseeude, om flere Familier
flöge sig sammen, og tilberedte deres Spise i een
Gryde ved samme Jld og med samme Arbeidskraft,
hvorved der baade vilde spares paa JudkjöbSpriis,
Tilberedelsesomkostuiuger og Tid; stulde eu Kone uu
maa

forsviude.

halsstarrigen holde fast ved den gamle Maueer, naar

heudes Familie var vel tjeut med denue Foraudriug,
blot for at hmi künde vcrre Huusmoder i den Forstand, at hun uafladelig stviede om i fit Huus? Eu
Huusmoders Tanker maa vcrre allevegue i heudes
Huus, heudes Person behöver ikke at vcrre det. Et

'

>

u
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smukt Exempel paa hvilken codiere og bedre Virkekreds,

Kone, der virkelig vil vcore sit
Hufes Moder, er Dronning Victoria i England,
der opdrager
en velartet Familie med uforstyrret
Omhu, tiltrods for hendes Stillings Fristelser til at
overlade denne Sag til Andre.
Naar det derfor i
vor Tid og vor Kreds sor en stor Deel er Elevet
Skik at betroe Tyendet Huusholdningen, da er deri
i og for sig selv intet Ondt, thi de mange hunslige
Arbeidcr, der i forrige Tage optoge Hnusmoderens
Tid, ere nu enten uhensigtsmcessige eller betale sig
der

er

forbeholdt

en

ikke, og idet der hos Tyendet ventes og ofte findes
en

storrc Jndsigt i de hunslige Fccrdigheder end forhen,

-

t
S

glcedeligt Beviis paa, at den aandelige
lcgemlige Arbeidskraft anvendes mindre odselt, og
at Hunsmoderen, istedetfor at vcrre Husets yppcrste
Tyende, nu faaer Leilighed og Tid til at vcere dets
Bestyrerinde og Bvrnenes Opdragerinde. Der er
intet Ondt i, at vi mere og mere behandle vort

er

dette

et

og

Tyende som Ligemcrnd, at vi tillade dem med Troskab
og Jndsigt at raade over vor Eiendom, at vi betroe
dem vort Gods, og saaledes knytte dem til det Huus,
det

Ulykken er den, at vi ikke sorge for, at
skeer med hine Egenfkaber: Troskab og Dygtighed,

og

at vi ikke benytte

de

tjene.

den Hunsmoderen erhvervede

i

i

7%
.

'

io

Fritid til neget Bedre end Lediggang og Forlystelser, og
at den

V

og

hvorved Hnnsmvderen tilsidst selv
Naar Bdrnene da sendes
Skole, knn for at de hinne vcere paa et sikkert
Löben

bliver
i

oste tilbringes ndenfor Hjemmet med Sladder
en

om,

Fremmed i Hnset.

Sted, da kan der vistnok ikke ventes mange

gode

hvad sknlde der blive af disse Börn,
hvis Skolen ikke var?
Man maa i det Hele vcere varsom med at opstille det som en nfravigelig Fordring til Qvinden,
at hnn stal vcere Hnnsmoder, det vil fige, indgaae
Frngter;

■

nten

TEgtestab. Det 'er en Fordring, som hnn paa Grnnd
af sit Forhold til Staten knn er altfor tilboielig til
at gaae ind paa. Staten har saagodtsom ndelnkkende
henviist hende til denne Art af Forsvrgelse, og opnaaer hnn den ikke, maa hnn finde sig i Fdlgerne,
der ramme hende nden hendes egen Skyld, hvilket
ikke kan figes om Manden, der ikke vil erhverve sig
nogen Stilling.
Der gives knn meget faae Udveie
for hende til at fortjene sit Udkomme, naar hnn ikke
har ganste scerdeles Knndstaber eller en sceregen Begavelse; det ligger da Familiefaderen meget ncer at
sikkre den Datter, han ingen Formne kan efterlade,
en nogenlnnde
taalelig Stilling ved at lade hende
nddanne til Lcererinde.
Dette er ogsaa det eneste

11

Vccrn, han kan give hende mod Nodvendigheden
at

af

indgaae et Mgtestab, der ikke grunder sig paa

Kjccrlighed, men paa Frygt for en
Onstet om at sikkre sig en anstcendig Forsörgelse er den störe Bröst, hvorunder
hele det qvindelige Samfund lider i vor Tid, og det
er
den, der foder slctte og ligegyldige LEgtefkaber,
Familier uden Sammenknytningsbaand, moralfl og
intellectnel Elendighed i alle dens Nuancer, og endelig
umcrttelig Higen efter Luxus og Forlystelse, for at
forgyldc den huuslige Tomhed. Maafkee man endogsaa i den tiltagende Overflod af Lcererinder, baade
onde og gode, tvr see en refpectabel Strceben for at
bode paa denne Forkeerthed.
Kan man undre sig,
Sympathie

og

uforsörget Fremtid.

om

en

Kone, der

er

indtraadt i AEgtestabet af denne

Grund, tun har Lyst til at dele det
det Onde med
vortes

Gode

og

ikke

Manden, at hun forlanger al den ud-

Herlighed, hvorfor hun folgte sig, da hun

giftede sig med Sölvtheepotten, Sölvgckflerne, de
floiclsbetrukne Meubler og „Alt hvad der passer sig
— „En Hytte og hans Hjerte"
ganfke vist meget lavt i Priis i vore Dage, og
man maa snarere Prise end dadle vor Tids moralfke
Aand, naar disse Forbindelser ikke have vcerre Fölger

for hendes Stand?"
ere

end

hine. Og

naar man

saa secr Heu til den Armod,

°-

n

12

Forladthed, Fortrykthed og Ringeagt, der i Regien
den ngifte Piges Lod, da kan man desvcerrc kun
beklage, men ikke fordomme den almindelige Trang

V

er

til

at

Gaves
om

i

der

end nok

en

vcrre

af

gjöre IEgtestabet til
derimod

en

Forsörgelsesanstalt.

for Fruentimmeret blot nogle

saa tarvelige Udveie til at tjene sit Brod

selvstcrndig Stilling, da vilde det hele Samfund
bedre tjent.
Der er nylig udkommet en Bog

en

halvtydsk eller snarere tregvarttydfk Dame,
Valentiner, der indeholder endeel

Dorothea
Strotanker

Gjenstand — en Bog, der
paa Grnnd af sin Affectation, Forskruethed og halve
Kundsiab til Sagen helft maatte have vceret uoversat,
og cndnu hellere ufkreven; thi det er saadanne Udtalelser, der udbrede og bcsthrke den Mening, at
Jnstitutbesthrerinder ikke ere normale Mennesker —
og denne opstiller rigtignok en ganske anden Aarsag
til at saamange unge Piger blive Lcererinder, nemlig
Nhdelsessyge; forholder det sig rigtigt, da maa jeg
gratulere Lcererindestanden i det Pellige ronierste
9vige j thi heri Landet troer jeg ikke, at Rogen flal
blive Lcererinde af Rhdelsesshge.
Dog, der findes
flere Curiosa i denne litte Bog.
Men, vil man maastee indvende, det Fruentimmer, der ikke gifter sig, forfeiler sin af dtatnren

'i.

om

denne
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givne Bestemmelse, hun bor derfor gifte sig, hvad

skeer af Kjcerlighed eller Beregning. Skulde
Raisonnement vcere rigtigt, da maatte Qvinden

enten det

dette

ikke

som Manden have foruden sit specielle gvindelige

Kald

ogsaa en almeenmenneflelig Bestemmelse; sieg
seer her aldeles bort fra det for den qvindelige
Fölelse Oprvrende i et Wgtesiab af Beregning. Skulde

hun da ikke have sin Andeel i den aandelige Udvikling, der engang sial fortscettes nafhcengig af dette
Livs sceregne Forpligtelser, og har Nogen Ret til at
tilbagevise hende inden den huuslige Kreds Skranker,
og

endogsaa foreslaae at holde hende i en jevn Uvi-

denhedstilstand *), for at hun ikke sial stöbe an mod
Snerperiets Fordomme? Det Eneste, der künde tale
til Fordeel for et saadant Forsiag, var, at vore
Olde- og Bedstemvdre, der havde fcerre Kundsiaber,
vare langt mere huuslige; men som jeg alt har bemcerket, excellerede de fornemmelig i den udvortes,
iöinefaldende Huuslighed, og de vare derfor ikke bedre
Tid har sikkert Feil tilfcrlleds
med de andre, det er kun Methoden, der er forsijellig.
Men selv om saa var, det bliver dog en llmulighed
at dreie Tidcns Hjul tilbage, og troe, at man kan
HuusmSdre.

Den

ene

*) See Ugcntlige Blade Nr. 16, Pag. 192.

—
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tilveiebringe en svunden Tids Fortrin
tilegne sig dens Feil.

,

blot ved at

Thi det var en Feil ved det forgangne AarHundrede, at den qvindelige Underviisning i Reglen
forsvmtes, og at Qvinden henvistes til en sncever,
hunslig Kreds, hvor Tumlepladsen for hendes Aaud
for indskrcenket; thi vi ere dog vel alle enige

var

at et Fruentimmer kan vccre

om,

intellectuel

Henseende som

en

Mand.

ligesaa begavet i
At ville ncegte

Fruentimmeret Abgang til hendes Tids Oplysning,
kun

en

Tid

Levning af et forsvundent Barbari,

er

og vor

föler Trang til aldeles at udrydde bette; af

denne

Trang ere Skolerne udsprungne. Man kan
temmelig vis paa, at en Jndretning, der findes
saa stor Mcengde og Udstrcekning, ikke indtager en

vcere

i

fjendtlig Stilling til det almindelige Linske.
Men, kan jeg jo alligevel sporge, flal jeg scette
min

i Skole?

Datier

Om det

endogsaa

er

Tidens

LZnske at hjcelpe sig paa denne Maade, maaflee taber
hnn dog Mere end hun vinder, og maafkee den hele
Jndretning er saaledes, at der Intet vindes, som det
vcerdt at

er

ikke
paa
i

Roget for. Udscettelserne

visselig
ubetydelige: 1) Pigebörnene stulle daglig fcerdes
Gaden, for at begive sig til Skolen, 2) Selskabet

Skolen

vove

er

blandet,

ere

3) Jnstilutbestyrerinderne ere

15

ugifte, forstaae sig dersor ikke paa Opdragelsen, 4)
i Skolen udbredes Emancipationsideer, 5) Under-

uhensigtsmccssig og ntilfredsstillende*).
förste Udsccttelse forekommer mig rigtignok
hörst besynderlig, da det jo vil vcere en reen Umnlighed at forhindre, at Pigebörn komme paa Gaben,
og blive sete af andre Akennester.
Jeg veed nok,
at det i Tyrkiet ansees for uanstcendigt, naar et
Fruentimmer viser sig vfsentlig med blottet Ansigt;
men i Europa har man aldrig vceret af denne Mening,
og desuagtet har Moraliteten der vceret ligesaa stör
som i Tyrkiet.
Skulde man ansee Dyden for bestyltet ved stige Forholdsregler, kommer man tilsidst
til den Iderlighed at maatte holde stjult for de
qvindelige Smaae, at der i Berden gives et Slags
privilegerede Uhyrer, der kaldes Mcend. Resultatct
blev da det Samme som i Digtet, hvor den liste
Pige tun har seet een Mand, som Moderen oplyser
viisningen

er

Den

at vcere Fandens Kcetter, hvorfor den Lille
sin Födsclsdag, da hun faaer Lov til at vcelge

hende
til

om

lille Fandens
Fcctter." Jeg indsecr imidlertid ikke, hvorledeö Forceldre, der ikke ville flytte til Bestkysten af Jylland,

sig en Forcering, tun begjcerer „den

*) See De Ugentlige Bl-de Nr. 16, Pag. 190.

■h

■
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skulle forhindre, at deres Döttre komme
og

selv Mamas Ncervcerelse

at

de

er

paa

Gaben,

jo ingen Garanti for,

saa meget frygtede profane Blikke ikke stulle

forstyrre Barnets Sindsro;

for Blikke gives der
ingen Lynafledere. Selv om man er i Besiddelse af
den, ifölge de nyeste Efterretninger*) til en Opdragelse
saa nödveudige Have, kan man dog ikke lade den
udenfor liggende By forblive et torra incognita for
Barnet, og slap saa engang den Arme udenfor Havemuren, (der bürde vccre skikkelig hoi, og besät med
solide Pallisader), hvo skulde da afvcerge den isaafald
virkelige Fare? Faren for at gaae paa Gaben kan
vistnok ikke vcere stör for et Barn, der bcerende sine

Böger

og andre nodvendige Reqvisiter, og selv optagen
af det forestaaende Arbeide, i al Uskyldighed begiver
sig til Skolen; en anden Sag er det med de smaae

Flaner, der udpyntede og med Hovedet fuldt af Lei-

sindighed
og

gaae paa

ikke for at

vcere

Fare.

gaae

Gaben for at sees

og

beundres,

i Skole, for dem kan der maastee

Dorothea Balcntiner anbefaler som

Beskyttelsesmiddel mod Skolegangens Farer, at
en Opdragelsesanstalt; men bette Raad
bliver nogct tvetydigt, da hun selv er Bestyrerinde
et

scette Pigen i

*) Dorothea ValentinerS Skrift; Pag. 38.
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af

Opdragelsesanstalt i Glückstadt, og hvorledes
vcere muligt at unddrage
Pigebarnet al Offcntlighed, selv om man fordömmer hende til et sandt
Klosterliv? Der arbeides i flere af vore större Pigeinstituter paa at afflaffe den offentlige Examen, for
en Deel vel
af Magelighed, for Storstedelen vel for
at smigre den ufornuftige Deel af Publicum, der
finder det anstodeligt, at Pigebörn examineres i Fremmedes Ncervcerelse, — nagtet disse Fremmede kun ere
Elevernes Forceldre, — og som dog uden Betcenkning
paa et osfentligt Bal tillader enhver fremmed Mand,
der kan betale sin Entree, at dandse med dets unge
Dottre. Confirmationen er og maa vcere en osfentlig
Handling, det er de Unges Bckjendelse for MenigHeden, skal den da ogsaa afholdes for lukkede Dore,
eller fkal den unge Pige ogsaa ansee denne for en
Profanation? Er den offentlige Examen dette, er
Confirmationen det i endnu höiere Grad.
For et
Fruentimmer, hvad enten hnn er ung eller gammel,
gjcelder det Ord i sin hoieste Betydning, at for den
Rene er Alting reent. Ogsaa jeg har derfor et Ord
at fige enhver bekymret Moder, og der er Sandhed
i det: Bevar Dit Barns Sind reent og dets Tanker
og Folelser blufcerdige, og lad det saa roligt gaae,
hvorhen dets Vei forer det, der vandrer da en been

vil det

2

I
■
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fljcermende Engel ved dets Side, ja, det vil ikke engang bemcerke det Onde, der mutig künde ncerme
sig det.
Af storre Betydning er det blandede Selskab i
Skalen, og dog kan det, der er sagt om det Foregaaende, for en stor Deel gjcrlde ogsaa om dette.
Ingen Fader eller Moder kan holde sin Datter fra
at komme i Berörelse med Livet, hun stal bevcege sig
blandt Menncskene, i hvad Stilling hun saa kommer,
og farligst af Alt er det, som har Nyhedens Interesse. Har hun ikke besogt nogen Skole, vil hun
trcede ind i det ubekjendte Liv netop i den allerfarligste
Alder,
de

nhe

imod i

Ingen kan da beregne, hvad Jndflydelse
Jndtryk ville have paa hende; er hun derBarndommen, medens Sindet endnu er roligt
og

uforargeligt, voennet til Omgangen med flere og
forskjellige Personcr, vil hun allcrede have en lille
og

Erfaring, der kan stotte og veilede hendc, og Beruusningen af det Nhe og Ukjendte vil ikke opstaae
saa let. Skulde hun ogsaa af og til modtage Ind-

tryk i Skalen og af andre Borns Omgang, som ikke
ere gavnlige, for en omhyggelig Moders Me ville de
snart robe sig, iscer naar Hjemmet er som det stal
vcrre, og hun vil let med varsom Haand kunne modarbeide dem.
Det Samme vil dog blive Tilfceldct

—
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med

Legekammerater, der ikke kunne undvceres, og
endelig, bet er sörgeligt at sige bet, de meest uopdragne Born findes ingenlunde altid i de ringere
Classer, det Omvendte er hyppigt Tilfceldet. Man
maa
imidlertid erindre, at netop denne samlede
Mcrngde af Börn er eet af Skolens Fortrin, det er
Samgvemmet med denne, der bevarer Pigebarnet for
den uundgaaelige Eensidighed, der feiger med Underviisningen i Hjemmet alene, og giver hende et friere
Blik paa Livet.
At der samles Mange i Skolerne
er netop et Beviis paa det
Gavnlige i Associationslysten; thi jo flere Deeltagere, jo större Maal kan
naaes med ringere Midler.
Ingen privat Familie
formaaer dog, selv med meget stör Bekostning, at tilveiebringe det Antal gode Leerere og det Maal af
Undcrviisning som vore gode Skoler; men dette gjcelder jo rigtignok kun under den Forudscetning, at Knndstab er bedre end Uvidenhed. En god Disciplin i
Skolen bestptter desuden den enkelte Elev mod mutig
skadelig Jndflydelse, og har uberegnelig Betydning for
Börnenes Opdragelse, og Hjemmet bör söge fin
Stötte i denne.
Alene af den Grund er Skolebesöget uvurdeerligt for Barnet.
Men, siges der, „Jnstitutbestyrerinderne ere fra
ferst af gammel-kloge Born, der proppes med Lcerdom,
2

F
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beröves deres

ungdommelige Duft, der have opgivet

for at leere, de eve gamle og blive gamle,

at

leve

vg

da de ikke have fort et frifk vg normalt Liv med

Alt

hvad det forer med sig af Gvdt og Ondt, kunne

de ikke med

Sikkerhed staae som Ledere for de Ingres

Uddannelse" *). Ja, hvis bet forholdt sig saaledes,
da vare Jnstitutbesthrerinderne og Gouvernanterne
visselig nogle „Stakler" , som -der med haanlig Med-lidenhed figes i Artiklen; men Sagen forholder sig
tillhkke stet ikke saaledes. For dct Forste begstnder
Uddannelsen til Lcrrerinder, som Enhver kau indsce,
ikke strax i Barndomsalderen, den indtrceder scedvanligviis, naar Pigen har forladt Skolen og er confirmeret, i cn af de saakaldte Dannelsesanstalter. Jeg,
der

har bestjceftiget mig i sin Tid baade med Be-

styrelsen af en Skole og en Dannelsesanstalt, kan
god Samvittighed forsikkre, at der aldelcs ingen
Fare er for nogen „uhyre Pröpsten af Lccrdom;" thi

med

i hoi Grad niagclig og forvcent, og
har aldeles ingen Sands for alvorligt Arbeide, saa
den risikerer hverken i Skolen eller i Dannelsesanstalten at blive gammel för Tiden af Lcerdom, og
man maa snarere beklage,
at der blandt den störe
vor

Ungdom

er

*) See Ugentlige Blade Nr. 16, Pag. 189.
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Svcerm

Gouvernanter, der i Aarencs Löb udsendes

herfra Byen rundt om i Landet, ere saa saare faae,
der have de Blot nödvendige Kundskaber.
Man maa
her tröste sig med, at Noget

er

bevre end Intet.

Hvad selve Jnstitutbestyrerinderne angaaer, da have
de

vel

en

Examen at nndergaae;

til den kan

men

Forberedclsen

hos et nogenlunde dannet Fruentimmer

höist tage to Maaneder, saa den Pröve kan hendes
Friskhed da nok bestaae, og hun behöver derfor ikke
af den Grund at slaae sig fra Livet. Der er vist i
det Hele taget ingen Fare for, at et Fruentimmer
bliver til en Lcesehest eller Bogorm, dertil har hun
formegen Livlighed, formegen Lethed ved at leere af
Livet, og hun er tillige af Naturen ikke tilböielig til
vedholdende Tcenkning. Derimod vil jeg nok antage,
de

sleste Fruentimmer have stör Tilböielighed til
„et frisk, normalt Liv;" deres Phantasie er livlig,

at

deres

Fölelser heftige

ringe,

naar

og

deres Modstandskraft knn

det kommer til et vist Punct.

Det vilde

derfor ingenlunde vcere raadeligt at opmuntre Tilböieligheden til et normalt Liv hos den ringe Pigc,
eller fremstille bette for hende som den eneste Lykke,
der

bürde

opnaaes for enhver Priiö,

og

det vilde
.

da vcere

ligesaa urigtigt at ansee det som

Mangel
hos Jnstitntbestyrerindcn, at hun ikke har vceret gift.
en

w
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Alligevel existerer der heri Byen

en

stor Deel i denne

Retning normale Jnstitutbestyrerinder, dog har jeg ille
hört noget Institut, der bestyres af disse, roses fremfor
de andre

gode Jnstituter, hvoraf vistnok de bedste

—

Fru Lohmeyers

—

maastee undtagen Fru Bjerrings

og

bestyres af «gifte Damer. Derimod har jeg fundet, at en
normal Jnstitutbestyrerinde med to, tre Smaabörn har
vceret en meget uheldig Acquisition for en Skole,
hvorpaa jeg ogsaa künde anföre et Exempel. Det
var

vel

inderne

ogsaa kun i en tilbagelagt Tid, at Lcereradstilte sig i Vccsen og Tale fra andre stille-

lige Mennester, tvertimod troer jeg, at

man

vil finde

stjön Sandhed i de Ord, jeg her vil eitere:
„Dersom man kan foragte Lcererens Kald, kjender

en

man

kun

Lidet til det

Behagelige i dette fortroligc

i at bemcerke de förste
Udtalelser af Barnets Fölelser og Fornuft, samt i
Samqvem med Barndommen

og

Tillokkelsen af den dybe Jndflydelse, Leereren udöver

Tanker. Saa
friste intellectuelle og moralste
Atmosphcere, at Intet i Werden kan stjcenke en renere
Nydelse, at den for sit Kald mindst begeistrede Lcerer
föler dens Trylleri, og den, som Naturen eller Studiet har- givet et klart Begreb om sin höie Kaldelse,
bliver den lykkeligste Dödelige under Opfyldelsen af
over

Uugdommens Tilböieligheder

tillokkende

er

denne

og
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fine Pligter.

Hau uddeler i Virkeligheden kun Vel-

gjerninger, og dersom han ikke i denne Verben hoster
al den Velsignelse, hvorpaa Hans Opoffrelser have
Krav, vil en bedre Verben belönne Hans Strceben"*).
Hvab Oehlenschläger saa smukt siger,

„at alle störe

Hjerter elste de hulde Smaae", har iscer sin Anvendelse paa Qvinden; hvad enten hun er gift eller
ei, rorer bet moderlige Jnstinet sig bog i hendes
Bryst,

og

hendes Hjerte böier sig villigt til den
maaskee saameget stärkere, naar

Fremmedes Barn,

hun selv intet har.

Beskyldningen for, at Emancipationsideer udbredes i vore Pigeinstituter, er greben reent nd af
Lüften; der existerer, saavidt mig bekjendt — og jeg
bog ret vel bekjendt med bisse Forhold — ikke
eet eneste Institut heri Byen, hvori bisse Jdeer have

er

Talsmand. Den gvindelige Emancipation i
slette Betydning har kun fundet meget lidt
Jndgang heri Landet, hvor man er utilboielig til
at finde Behag i Extremer, og existerer der nogen
Emancipationslyst hos Ungdommen, da er bet kun
den, der altid har existeret, naar Familielivet er stapt

nogen

bette Ords

*) Nouveau manuel des ecoles primaires etc.
Chap. 49.

Paris 1836.
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og

ligegyldigt.

döie med at

Hörer
over

man

Hvormeget

Jnstitutbestyrerinderne

modarbeide bisse Emancipationsideer,

kun altfor vel af de almindelige Kläger

Hjemmets modstrcebende Jndflydelse

surde Forlangender, der udgaae fra bet*.
saaledes Börn her i Byen, der
Skole,

gaae

og

de ab-

Der gives

fra Skole til

i uophörlig Vexlen, blot fordi Forccldrene

ikke kunne

finde eet Sted, hvor de kjcrre, elfkvcerdige

Smaae kunne blive

emanciperede fra al Orden og
Lydighed, og fremkomme Börnene med höiröstcde
Meninger om alt Muligt, da kau man vccre ganfke
sikker paa, at de skylde Hjemmet bisse og ikke Skolen.
Det er i det Hele taget en saa almindelig Feil i vor
Tid, at Folk udtale höiröstede Meninger om hvad
de stet ikke forstaae, at det vilde vcere urimeligt at
vcclte Skylden herfor over paa Pigeskolen.
Men, nu kommer Hovedanklagen: Underviisningen i Pigeinstituterne er uhensigtsmccssig og utilfredsstillende. „Der leeres paa engang for Meget
og for Lidt"*).
Dette forholder sig rigtigt, naar
man ved „for Meget" forstaaer for mange Ting.
Jeg
har alt engang för i Aaret 1852, da Hr. Professor
Bock fit en pludsclig Skrcek for, at Pigebörns Hel*) Ugentlige Blade Nr. 16, Pag. 190.

ä
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bred

leb

dem i

og

under

den

megen

Lcrrdvm, der bibragtes

Skolerne, udförlig udtalt mig ora denne Sag,

vil til denne litte Piece henvise dem, der interes-

sere sig for denne Gjenstands yderligere Dröftelse*).

Sagen bar siden den Tid ikke forandret sig; Under-

viisningsgjenstandenes Antat er bet Samme, og de
samme Fag ere fremherskende, en overdreven Sprog-

uforholdsmcessig Tid, og
ukyndige Forceldre lade sig endnu fcette Blaar i 0inenc
ved Beretninger om, at deres Born teere at täte
de fremmede Sprog i en Alder, hvor de endnu ikke
kunne täte deres Modersmaat, og ©sinnet maa bevares ved kunstige Midier.
Men er bette Skotens
Skytd? Steten, der bestaaer af et stört Antat Born,
hvoraf hvert har fit eget Hjem, sin egen Kreds, maa
tempe sig efter bisse for at kunne vccre Skole; thi af
underviiSning optager

eet

eller to

Born kan

en

den

ikke

bestaae.

Det

Opinionen, der staber gode eller flette Skoler.

er

En

Skole, der grunder sig paa faste og fornnftige Grund-

scetninger, egnede til at modarbeide Hjemmets feilagtige Opdragelse
som

en

og

falske Anskuclser, kan kun bestaae

af Staten oprettet

og

bestyttet Jndretning,

*) Hr. Professor Bocks Ängreb paa Pigeflolerne, noierc
betragtet af Athalia Schwartz. Reipels Forlag. 1852.
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ustadig Gunst. StaBcfkhttelse vilde give denne Mönsterfkole en
sikker Existents, og drage Opmcerksomheden hen paa
den, og tillige staffe den Tilgang, hvilket vilde blive
umuligt at opnaae for en privat Skole, der ikke
vilde rette sig efter Opinionen. Men have end vore
Pigeinstituter denne undskyldelige Svaghed, bör dog
Ingen vcere blind for dcres roesvcerdige Bestrcebelser
for at bevare deres fornuftige Plan, selv naar de
nvdes til at imsdekomme PnblicumS Llnfker, og til
faavidt muligt at afvende de Ulemper, der flhdc af
dcttes Jndblanden. Selv for at tilfredsstille de Fordringer, et lattcrligt Pruderi har fremkaldt, f. Ex.
at en mandlig Lcerer ^af sat Alder ikke kan lades
og

som saadan uafhcengig af

en

tens

alene mcd

en

Snees halvvoxne

Piger, nden at over-

stye de ingen Offre,
og jcg tvivler paa, at Bornene nogensteds i Hjemmet
nyde en humanere, fornuftigere og venligere Bevaages af en qvindelig Oppasser,

handling.
Bebreidelsen for at Skolen ikke er, hvad den
bör vcere, maa altsaa vises tilbage til Hjemmet, der
langtfra at virke med Skolen til samme Maal, tvinger
denne ud paa en

Afvci,

og

soger at banlyse det Alvor,

hvormed Underviisningen bürde drives. Om vort
Huuslivs mange mangelfulde Sider er der alt i den

$
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i llgentlige Blade sagt
saamange gode og fande Ting, at jeg ikke videre fkal
beröre bette Thema. Jeg troer kun, at den Familiefader, der önfker sin Datier opdraget, ikke alene til
en fornuftig
Qvinde, men ogsaa til et fornuftigt
Menneske, fkal ikke forsomme at feette hende i en
Skole, selv om der ikke stulde findes Andet end en
maadelig Skole i Hans By.
Men ligesaa gavnlig som Skolen er for Pigens
Udvikling og Opdragelsc, ligesaa skadelig er Opdragelsesanstalten eller bet saakaldte Pensionnat, nagtet
bet ikke lcenger indtager den Hcedersplads, som bet
indtog i celdre Tider. Dengang knnde en rigtig Opdragelse kun fuldendes, naar Dottrene sendtes ud af
Huset til ct Pensionnat, der stod i Ry. I Opdragelsesanstalten er Skolen blevet til bet eneste
Hjem, og da Skolcns og Hjemmets Disciplin ifölge
deres Natur maa vcere holst forskjellige, ligger bet
udenfor menncstelig Evne at bevirke, at de samme
Omgivelser, der om Formiddagen ere Skole, om
Eftermiddagen kunne vcere Hjem. Enten maa Skolen
ophöre at vcere Skole, eller ogsaa, hvilket bliver bet
scedvanlige Resultat, Hjemmet bliver Skole, eller i
bedste Tilfcelde bliver bet dog kun et tarveligt Surrogat for bet virkelige Hjem. Ligesaa urigtigt bet er
öftere omtatte Artikel
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for silde at gjore Barnet bekjendt med, at der bevceger sig et strengere,

fordringsfuldere og alvorligere
Hjem, ligesaa urigtigt er det for
tidligt at berove det Hjemmets Mildhed, den moderlige Omhu, Samlivct med Sodfkende; sec hen til
Naturen, end ikke Fugleungen kan for tidlig nndvcrre
Lio udenfor dets

Redens Barme,

selv

om

Du pleier den nok saa

om-

hyggeligt.
Selv om vore Pensionnater nutildags
gjöre alt Muligt for at Hjemmets Afsavn ikke skal
mcerkcs, Intet kan dog erstatte bette naturlige Tilflugtssted, der

dobbelt nodvendigk for Qvinden,
oprindelige Bugge for alle hendes
blide vg kjcerlige Fölelser.
Ingen intellectncl Uddannelse, ingen noksaa stör Lcerdom eller intet nok saa
udviklet Talent kan hos ct Fruentimmer erstatte Savnet
af milde og varme Fölelser; cn ufolsom Ovinde,
fordi bet

er

»den Sands

er

den

for Hjemmets Glcrder,

er en

Uting, et

aandeligt Misfoster.
Jeg har endnu kun et Ord at sige om vore
Pigcinstituters Forhold til bet Offentligc. Doro thea Valentin er har tilfceldigviis ganskc Ret, naar
hun siger, at Staten forholdsviis kun gjör Lidt for
den

qvindelige Underviisning, derimod har hun Uret
hvis hun ellers her taler om fit Fcedreland; thi
hun synes fordetmeste at henregne sig til bet tydske
—

VL
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Rige, med hvilket hun ganfke vist er aandsbeslcegtet
naar hun tilfoier,
at der er opstaaet saamange
private Skoler i de sidste 10 Aar, at man maatte
—

onflc, at Staten vilde standse dette Uvcesen. Heri
Kjöbenhavn er siden den befalede Examens Jndforelse

Pigeinstituterne forholdsviis aftagne, og rundt om i
Provindsstcrderne har viist sig tydelige Tegn til Forbedringer i Skolevccsenet, og navnlig findes der overalt

Jnstituter med et storre Elevantal

ikke

tyder paa

en

större Concnrrence.

end for,

hvilket
Hvad samme

Skribentinde kort efter

siger Pag. 22: „Meget ringe
virkelig gode Skolers Tal; man finder dem
deels ubekjendte i mindre Stceder (ja saa!), deels anerkjendte som gode Skoler i de större",• er en Notits
er

de

af

en

at

det

faa overmaade jevn og overflodig Sandhed,
paafaldende erindrer om Sententserne i den

gamle Abc:

Eeg,"

en

o.

„Naar Elephanten sover, slaaer den til

s. v.

I Aaret 1845 udgav Directionen for

og

BorgerAlmuefkolevcrsenet i Kjobenhavn nogle Bestemmelser

for dem, der onfkede at oprette Jnstituter der.
deri
kan

De

opstillede Fordringer vare yderst moderate, hvilket
secs deraf, at i de siden den Tid forlobne Aar

flere Damer have nnderkastet sig den deri anordnede
Examen, end der heri Staden have kunnet finde An-

.

-

30

vendclse.

Rigtignok har det tillige viist sig, at For-

dringerne have verret temmelig elastifle, idet man hos
de

forfljellige Candidater, der have bestaaet Examen,

höist forfljellig Kundflabsgrad, og hvad der
efter min Mening er urigtigere, en hoist forfljellig
Dannelsesgrad, og dog have Alle ved Examen erhvervet sig sammc Rettighed til at besthre et Pigeinstitui af forste Rang. Der gives en Erstatning for
Mangelen af de fornodne Kundflaber, idet Institut-

sinder

en

bestyrerinden kan antage gode Leerere; men for Mangelen paa tilbörlig Dannelse gives der ingen, og det
forekommer mig, at det maatte vcere en ferste og
sidstc Betingelse for Meddelelsen af en Bevilling som
Jnstitutbestyrerinde, at Vedkommende var virkelig en
dannet Person. De til Examen forlangte Kundskaber
ere for faae til at kunne stabe fand Dannelse,
naar
Examenscandidaten er af simpel Extractio», og altsaa
ikke

har havt Abgang til andre Dannelsesmidler, og

disse Kundflaber alene bor altsaa ikke give Abgang
til

Bevilling, hvilket ogsaa i cnkelte Tilfcelde have
Directioncns Mening, hvorimod den i andre

vccrct

En saadan Institutbestyrerinde, der ved et maadeligt Kjendflab til det
Forlangte flaaer sig igjcnnem til Examen, men mangler
endogsaa det ydre Vcesens Dannelse, er et farligt

har fraveget denne Anfluelse.

LJL

I

I
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Subject for den qvindelige Opdragelse; hun gaaer

naturligviis i sin Kreds for at vcere et Lys; hun
samler sig Elever, og leverer efterhaanden en heel
Flok Duplicater af sig selv.
ikke, som

om

Man misforstaae mig

jeg meente, at der ikke i de simplere

Classer künde findes cegte, medfvdt Dannelse; men
den er som i de andre Classer sjelden.
Det gaaer
altsaa gansie visi tilbage med Anvendelsen af de 1845

givne Bestemmelser, og det er saameget mere Skade
som de alt i deres körte Livstid have gjort det
qvindelige Skolevcrsen stor Nytte, idet flere celdre
Skoler have vundet nyt Liv under virkelig dygtige og

Jnstitutbestyrerinders Bestprelse, og forhindret,
giftige Ukrudt, de saakaldte Privatunderviisninger, have grebet videre om sig, end alt var sieet
dengang.
Forresten er Controllen med de ulovlige
Skolehold for Pigeskolens Vedkommende langt stappere
end for Drengesiolens, hvilket ncermest maa tilskrives
Skolecommissionernes Ligegyldighed, ja, man har enddannede
at

det

ogsaa det behagelige Syn, at de, der siulde control-

flige lllovligheder, selv ere Meddeeltagere i dem.
Rigtignok vilde Pigesiolens Birksomhed betydeligt kunne

Iere

ndvide

sig i bedre Retning, hvis der fandtes en stvrre

Energie hos de respective Bestyrerinder,
saa at de i Forening fügte at hemme de mange

Enighed

og
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herskende Misbrug af deres Stilling til Publicum;
det er desvcerre Fruentimmernes svage Side, at
al Handlen i Enighed og efter een Plan er deres
Natur imod; hver vil gaae efter sit eget Hoved, og
men

at

formaae dem til at eues

om en Beslutning vilde
ligesaa haablost Foretagende som Keiscr Carl
Femtes at faae sine Uhre til at gaae ecns. Hvad

vcrre

den

et

der iniidlertid vilde vcrre

skolerne,

var at

scerdeles gavnligt for Pige-

der paalagdes dem ligesom Dreuge-

fkolcrne i et aarligt Program at gjore offentlig Rede
for deres Virksomhed, hvilket ogsaa vilde leite Controllen betydeligt.
Jeg kau igjen ikke flutte bisse Linier med noget
Bedre end med
title
der

de

Ord, hvormed jeg sluttede mit

ovenfor omtalte Skrift i samme Anledning, Ord,
egentlig tilhörer Hr. Professor Bock: „Det er

ikke min

Mening, at Nutidens Opdragelse bibringer
opvoxende Ungdom i det Hele taget formange
Fcerdigheder eller Kundskaber, formegen Lcerdom.
Tvcertimod antager jeg, at hvert kommende Sekel,
for ikke at sige ncrsten hvert Decennium, vil krceve
stedse Mere af Almeendannelsen: jeg antager, at
den

ncrste Aarhundrede vil krceve af enhver bannet Mand
(Qvinde) Kundskaber, som det i vor Tid kun faldt i
Enkeltes

Lod at erhverve sig."

Jeg vil tilföie, at

.
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hcederlig
forhaane, hvis Arbeide er byrdefuldt og ofte
könnende, og som jeg gjör mig en JEre af enat have tilhört. I England veed jeg vel, at

jeg ikke med Ligegyldighed har kunnet fee en
Stand
lidet
gang
en

i
at

Lcererinde

er

en

foragtet Person, der kun taales

Mykke
Tid, da

Omgang; men det frie England havde den
modtage sine frie Jnstitutioner paa en

Folket endnu ikke havde Oplysning nok til fuldkomment
at

satte, hvad der foregik med det, og der smuglede

ind i den
fkjönne Bygning; jeg haaber, at dort Fcedreland, der
viser en saa oprigtig Strceben for at dets Oplysning
kan staae lige med dets Rettigheder, ikke vil ncegte
selv den befkedneste Arbeider, der virker med til dette

sig derfor adfkillige barbariske Muurbrokker

Maal,

den Wre,

der tilkommer ham eller hende.

ikke vil gives noget
andet Aristocratie end Jntelligentsens.
Men nu —
„Skolejomfruen", saaledes udtaler den simple Mand
sig, og de, der ikke have Andet at prale af, end at
dcres Fader, Moder, Onkel eller en anden Gjenstand
i deres Familie har et Nummer i Rangforordningen,
gjentage denne Bencevnelse som en Forhaanelse.
Den fornemste Mands Datier undseer sig ikke ved at
ansöge Broderihandleren om Arbeide, og hun taaler
mangen en Admygelse, undertiden ikke for at erhverve
Den Tid

er

ikke fjern, da der

3
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sit Brod,

for at [fasse sig Flitter og Stadö;
dog vil hun ikke betanke sig paa at see ned paa
den, der oste moisommeligt crhvervede sig Kundfkaber,
ikke «lene sor at fortjene sit Udkomme
paa den ha:dertuen

men

ligste Maade,

men vgsaa fvr at stifte Jsytte og ndVelsignelse. Hvorfor, Medborgere og Med-borgerinder! foragte I dem, I dog'betroe det Dyrebareste, I eie, Eders opvvxende Born? Mvn det

brede

blot er,

sordi de

ere

Fruentimmer,

og altsaa have
havt dvbbelt 'Arbeide, dobbelt Banskelighed ved at
bryde sig en Pane? Aflagger disse Fordvmnie, som

ncdscette Eder selv, viser Retfcerdighed, og giver Fvrtjenesten sin ZEre, overlader det ikke til en kommende
Tid at

gjore det, som

som da vil blive

en

nu

vil

vare

en

RoeS,

men

Bebreidelse for Eder.

Ljoliciili»«», i Marts 1859.
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