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metät. Ja on se kaikkiin surullisempi asia, että siinä ovat 130 ihmistä
myös henkensä jättäneet.

Kuopion isot markkinat nyt ovat loppuneet. Väkiä ei ole ollut niin
paljon kuin monasti muina vuosina. Ei ole talonpoikakaan saanut
paljon maksoa tavaroistaan. Muikkuja on myöty ruplaan ja yhteen
ruplaan kahteenkymmeneen kopeikkaan. Aivinata on saatu kaikkein
huonmpata viiellätoista kopeikalla ja parempi on maksanut 20 taikka
23 kopeikkaa. Tali on myös nyt halpana ollut, koska on täytynyt
maamiesten heinänja oljen puutteessa karjansa tappaa. On sitä myyty
4 ruplaan 50 kopeikkaan ja vielä halvemmallakin. Mutta voista taasen 10
on maksettu aina kaheksaan ruplaan. Jyviä ei vielä taho kukaan paljon
ostaa, sillä rahan tarpeessa on vähän ittekukin. Ei taida Maamiehen
Ystävä väärin sanoa, jos sanoo rukiin olevan 18 ja ohran 14 ruplan
hinnassa. Se on ymmärrettävä asia, että tässä kaikihinnat ovat laskettu
paperi rahassa.

25 HVAD UPPLYSNINGEN ÄKER LÅNGSAMT 1
DAG. 20
Saima no 4 25.! 1844

Snön ligger djup pä fält och vägar. Det är väl intet besynnerligt den, ty
någonstädes måste den snö taga vägen, som föil hela sistledne vecka.
Men huru mycket önska vi icke här i Kuopio. att den tagit samma väg
som f]olårets snö.

Ty nu sitter ju posten fast 1 drifvorna och mcd den upplysningen —

alit hvad som ännu förenar oss med den skrifvande och läsande
menskligheten. Väl är detta band flnt som ett härstrå, men besinnen det
1 kaila drifvor! — det är ju dock det enda. 30

Hvem vili väl dä förebrä oss det, om vi skulle lefva efter vår tid? — Sex
länga dagar vänta vi tåligt. Alskarinnan suckar: »i Onsdag»! — Möd
rarne i bekymmer för sina fränvarande söner tänka hvarje gryende
morgon: »pä Onsdagen.» Bönderna skrapa hela veckan fot och stryka
upp luggen i embetsrummens förmak och vid sakdrifvarenas dörr, och
öfveralIt Ijuder svaret: »kom i Onsdag.» Andra vänta med sina
smörtinor på köpmannens gärd, ty denne känner ännu icke sista pniset
i Petersburg och har hänvisat dem »till Onsdagen». Skolstaten väntar
pä sitt qvartal, och andra pä andra penningeremisser, och de brum
mande björnarne afspisas i sex dagars tid mcd »i Onsdag». Den ena 40
säger till den andra: »Hur mände det nu stä till i verlden»? — och den
andra svarar: »det få vi veta i Onsdag», För hin! hela vär jord kunde
om Lördagen svänga om två gänger i stället för en, utan att vi visste ett
ord derom före »Onsdagen» — ty solen hafva vi icke sett pä fiera veckor
— den kunde redan om Thorsdagen fil det infallet att hoppa ur sin bana
och sätta af till Uranus — der folket säkert icke har mera vinter än hos
oss —ja den kunde bege sig Gud vet hvart, utan att vi fil veta, i hvi]ken
säck vi med den befinna oss, förrän »orn Onsdagen.»

Om Onsdagen? — Nej Thorsdag, Fredag, alit hur det faller sig! —

Alskarinnan går om Onsdagen ända till Winters taI!, för att helst litet 50
tidigare fä se brefvet fiyga — nej lunka — förbi, uti postväskan.
Förgäfves spanar hennes sköna tårfyllda öga utät vägen! De ämma
mödrarne bIicka ur fönstren efter hvarje förbifarande — ingen postiljon!
ingen post! Vaktmästarene sträfva hvarje timma till Postkontoret — och
vända tomhändta och förargade äter och mottagas med ännu större
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förargelse. Gubbarne luta här och der sina hufvuden tilisamman och
beräkna, hum snart väl posten vid della vägalag kan hinna fram. Deras
yttersta termin är redan inne — men ännu ingen posU — Och mest svärja
de, hvilka väntat penningebref, dock ännu en smula mer deras
fordringsegare.

Och samma scen kan fömnyas om Thorsdagen och ännu eU godt
stycke på Fredagen, om alIt viii väl. Det är en klagan, ett elände —

hvarom drifvorna icke bekymra sig.
Vår enda tröst är, att det likväl i Finlands Stats-Kalender står, att

in bref till Kuopio i Helsingfors aflemnas två gånger i veckan. Vi fä väl
Post biott en gång i veckan, vi iefva efter vår tid, vi veta intet nytt, ty
alit är Iastgammalt, förrän det kommer till oss — men man vet ocksi
icke mera 1 St: Michel, icke heller i Jorois, icke heller 1 Tohmajäni, icke
heller i Idensalmi eller i Kajana — nära tvåhundradetusende af iandets
invånare veta icke mera än vi, fä silsom vi åtnöja sig med en post i
veckan — det är vår tröst!

20 26 OM FRUNTIMMERSUPFFOSTRAN.
Saima ‘1:04, 5, 9 och 10 2Sf 1. och 29.11, 71!! 1844
1. OM FRUNTIMMERSUPPFOSTRAN.

Nationernas hitoria visar, huru qvinnans behandling i alla tider utgjort
ett tecken till dessas råhet eller bildning. Vår tid ylh och får väl i
förhållande till föregående tidsåldrar kaila sig den bildade, men att
ännu mycket återstår densamma till sann humanitet, bevisar ibland
annat dess sätt att behandla qvinnan. Ingen pästär vaI mera, att hon är
ett ting, ett lösöre, icke ens nägon offentligen, att hon utgör den mindre

30 ädla delen af menniskoslägtet. Men ännu behandlas hon ingenstädes
såsom vore hon 1 allmänt menskliga rättigheter mannen jemnlik.

Vår mening kan icke vara den, att för qvinnan fordra de rättigheter,
man i en sednare tid sammanfattat under namn af hennes emancipa
tion. Denna upphäfver familjen och med den det samfund, inom
hvilket allmänt menskliga rättigheter kunna komma qvinnan till godo.
Ty utom familjen måste hon hemfalla under det svagares allmänna
bestämmelse på jorden, aH af det starkare kufvas, tjena detta och
förgås.

Men det är i vår tanka just 1 Jagarne för familjens beständ,
40 qvinnans rätt ännu missvårdas. Arfslagar, som neka henne jemnlik

arfsrätt mcd mannen, lagar för familjeegendomens förvaltning, som i
dc fiesta fail öfverlemna denna ät mannens godtycke, qvarstå ännu mer
eller mindre i Europas civihiserade länder. Och Framförallt: barnaupp
fostran, familjens yttersta mäl och det väsendtligaste band, som
sammanhäller densamma, vårdslösas af alla länders Iagstiftning sä vidt
den gäller qvinnan. Eller bevisar det icke, att man ännu ej har allvar
med erkännandet af qvinnans jemnhikhet med mannen 1 menskhigt
värde, då staten ingenting gör, för att bereda henne tillfälle till bildning,
till det, som egentligen utgör menniskans mensklighet?

50 Lätom oss korrt antaga, att bildningen bestär i bitresset fiir mensk
Iigheiens högre angelögenheter ochJörmågan attfrämja dem, sä skahl det
blifva oss lätt att inse, hvad i qvinnouppfostman vanligen brister, och
huru detta bör ersättas.

Ty den hvardagligaste erfarenhet lärer, att qvinnan sällan ens om sin
närmaste kallelse säsom husmoder eger någon själslyftande föreställ
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ning. Elon föres till denna bestammelse af naturlig drift, aF eit
obestiimdt sallhetsbegär, och mer eller mindre bedragen i sina förhopp
ningar siutar hon med aH anse sin plats lifvet för ringa och ringa
aktad, sin verksamhet för en kedja af laiga slaFtjenster. Sallan har lion
en dunkel aning om. hvad hon pii denna ringa plats är kullad att verka
För sitt folk och för rnenskligheten, sallan inser hon, att fttmiljelifvets
renhet eller förderf medförer nationens bestaind eller förfall, aH dc
känslor och förestaliningar, som göras herrskande i familjen. bestam
ma öfver sanningens och det rättas fortszånsz pai jorden. AH hon dii
afven saknar förmåga att höja sig till naigot deltagande för denna Te

fortgång i alimanhet. För statslifvet, vetenskap och konst. att hennes
varma känsia icke kommer mannens haig till hjelp under hans straf
vanden för dessa — detta är en naturiig följd af det redan anförda.

Ingen viii vai L ex. fraiga: saknar då qvinnan patriotism? — ty varan
ar i alimanhet ailtför rar. Men kanske fraigar man mcd en viss stoithet:
saknar hon vai varma För sanning och ralF? — Förstås mcd sanning
sanna berattelser, sai Fair svaret sin löjliga sida. Förstås dermed aiter
vetande. insigt i andliga och lekamliga ting. sai larer vai utan missfir
melse kunna svaras, att intresse dcrföre hos qvinnan öfverhufvud
saknas. AH varma För det ratta i häg grad rymmes uti ett qvinnligt 20
bröst, erna vi icke neka. Men om denna stracker sig utom personliga
förhailianden, till nit för det rättas seger i samhalle och stat, ar mindre
afgjordt. De speciela fraigorna angaiende vetenskap och konst kunne vi
lemna derhan. Cm i dc laskunnigare samhällsklasserna iyrisk poesi och
romaniitteralur haka vaninnor, skall vai detta icke bevisa, att dessa
fruntimmer alska veLenskap och konst. Fai ibland dem skulle vai För
tiilivaron af Schillers verk uppoffra en neglig eiler för Juifisken köpa ait
den tacksamma veriden Newtons opera omnia. Att aiska det, som
vacker hennes kansia, ar För qvinnan naturligt; men detta ar icke
fuilkomligen liktydigt mcd intresset för skön konst, hvartiili höra 30
studier och ett biidadt omdöme.

Du anser, adelikannande qvinna, alIt detta för orattvist. Ty dai du
ransakar djupet af din sjal, finner du der en varm kansia För aflt sannt,
godt och skönt. Men denna känsia är biott det frö, som bör utvecklas.
Den ger dig minuter af sali tilifredsstäflelse, men den leder icke din blick
utöfver din verkningskrets, sai att du skuiie upphöra ait finna denna
trång och tryckande, ger dig icke hvila Från dennas smai bekymmer i
deltagandet för mensklighetens angeiägenheter.

Dessutom Följer icke haraf, att hvad som saknas hos qvinnan derföre
finnes hos mannen. Afven hos honom är förmaigan attalska och främja 40

menskligheiens stora intressen saiisvnt. AFvcn han höjer sig sallan ur
kretsen för sina små dagiiga omsorger. Ali orattvisa straffar sig sjeif.
Staten gör mycket För mannens biidning. Men detta biir jemföreisevis
utan frukt, emedan intet elier iitet gjorts för qvinnuns. Ty den afsiaten
bekostade bildningen Förmair icke adia tankesattet. om icke Famiiieupp
fostran dertili mcdverkar. Och inuen betviflar. aH ju denna sednare
förnamiigast beror aF qvinnan. Afvensai fordras för en upphöjdare
verksamhet hos mannen. att aFven qvinnan naigot kun fördraga för ett
högre mål, att hon vet vardera mannens strafvanden För detta och
förmair linna Lröst i medvetandct att haka medverkat för detsumma. 50

On, fruntimmersuppfostran vain kara Fadernesland för narvarande
leder härtill sumt om naigon förmainligare an denna kun upptankas och
utföras. dessa fraiuor skola vi i en följande artikel söka att besvara.
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(11:0 5
II. HVAI) itöit QVINNAN LÄRA?

Det ges utan Lvifvel ningen, som mcd basia sarnvete i veriden säger:
»hvad behöfver väl en flicka velan! menande härmed, atL tie kunskaper,
som göra henne Liii en god maLmoder och barnavrderska, för en
qvinna äro tiilräckiiga Dessa personer aro nyitans beskediiga och
traiande dyrka re, som angående ali L vetande vilja harva reda p,
hvartili deL vai tjenar AIL eu vetande Rnnes. hvilkel s&som öfvertygel—

in se, iilIlredsstäilelse, i sig sjelf liar siLi varde, den tanken hafva dc sallan
höri ytLraS, aidrig ansel För alivar.

Ocksii nii man gerna med1e, ali intel vetande bör stadna bioti vid
denna öfvertvgelse, man ati det Ufven bör visa sig verksanll i menni
skans görande och IåLande. Men biand alla menskiiga åligganden är vai
barnavården minsL inskränkt inom en viss gräns, enligt hvilkcn om—
finget af dc för ändamilet nödiga kunskaper borde bestämmas. Ty det
förmir ingen angirva. hvartili eli barn bör upppfosiras. om icke till
menniska. och säledes Liii ali sanning, alIt godi, allI skönt. Afvcn om
man siledes viii binda sina fordringar på insigter hos qvinnan vid

20 hennes besLämmelse ssom husmoder. flnnes Iän, ali salunda ingen
inskränkning till den ena elier andra nyLtiga kunskapen kan ega rum.

Vi hafva iliLtiis Lalat om qvinnouppfostran 1 alimänhet. man aLi göra
ngon skilnad meihin uppfostran och undervisning. Men här är
förnämligasi fnga om undervisningen, om förstandeis uLveckling, dii
deremot uppfostran egentligen afser viijans. hjertats bildning. Men deL
faller ocksti lait i ögonen, aH uppfostran tillika är undervisande. samt
ait ali undervisning illiika bör afse viljans förädling. aH såicdes bäda
verkligheten icke fullkomligt ktinna ätskiijas. 1 denna mening tilihör
likväi uppfostran företrädesvis familjen, undervisningen meddelas för-

30 nämiigast 1 Skolan.
Vi harva Funnit, ati för hvad en qvinna bör lära och veta. för hennes

undervisning s5ledes. icke kan bestämmas niigon viss gräns. lika så litet
som detia kun ske i afseende mannens undervisning. Den enda
gränsen är möjligheien ali komma till veLande. och denna bestämmes
oiikaaf olika lefnadsföriu’illanden, af börd, sLiind, förmögenhet 0. 5. v.
lntei enda sk&l finnes: hvarföre qvinnans undervisning icke öfverhuf
vud bör till sitL väsende vara densamma som mannens.

Ocksii Rnner man, alI i dc lander, i hvilka folkundervisningen hunnit
längre och meddeias i folkskolor, ingen skilnad göres mellan undervis

10 ningen för gossar och flickor. tylen vid eli högre mått ui vetande music
en skiinad i undervisningens omfäng bestämmas. och della af Lvenne
orsaker. För det första Fordrar nemiigen qvinnans tidigare utveckiing
en korrLare iärotid, och för det andra har hon icke behofafdet vetande,
mannen bör samia i och för sitt frarntida yrke. 1 sednare hänseendet
rnnes vai äfven för qvin nan kunska pen om. hvad som angir hennes
fram tida bestämmelse. Men den na är aF den arL, ali den liii en
hufvudsa k iig dcl kun af henne inheni tas genom sjel rstudium både ur
böcker och i erftireniietens skola. Undervisningen för båda könen kan
såiedes samma n fa 1 la endasi inoin det område, man kailat den aliniänna

50 ei 1cr h oman i sI ska bi 1 d n ingen s.
Och betänken 1 vai sköna hisarinnor, ty jag hoppas, ali titeln iockat

Er alI lilla i denna uppsals — beiän ken 1 vai, hvad härtiil hörer? — Latin
och Grekiska och Mytoiogi och Arkucologi och Geometri och Aritme
tik och Aigebra och Trigonoiuetri och Pianimelri och Steieometri och
Geograli och alI man II storie och Lä rdomshistorie och Naturalh isloria
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och Fysik och Kemi och Astronorni och Psykologi och ,Estetik och
Logik och Rattsiara och Kvrkohistorie och Dogmatik o. s. v, utom
nvare spr1k och deras litteratur. Det ar en gruflig massa! och den är en
narr. som viii hufva alit detta otyg in era skön iockiga. fantasirika
htifvuden.

Ja vai voit den en narr. — Men Saima biir det icke. Det är nemiigen
dc lrde. soni psttt, att alh detta och förnamligast dc gamies språk
skuile utgöra nödvändiga grundva)en för den humanistiska bi)dningen.
Deremot har ocksi ntngen i scdnare tider börjat psta, ait denna
biidning kan vinnas på deivis andra vägar.

Men bristandc kunskap i dc gamies sprk brister vai något men icke
alit. Deras odödiiga arbeten flnnas mcd meni omsorg, an vid någon
öfversattning från de moderna spraken, öfverilyttade Liii dessa. Och
dessa nyare språk kunna si läras. att deras studium ersatter den
tankens biidning, hviiken man ofta ansett kunna vinnas endast under
dc gamia spnikens lärande. Isynnerhet har detta biifvit möjiigt genom
den utbiidning, hviiken sednaste tiders jemförande spräkforskning
eifvit dc Germaniska språkens Grammatik, — Men visst bör deLLa
studium di blifva annat än öfning 1 Franska giosor.

Och Matematiken sedan? Ja hvad hindrar vai en ung flicka att lära 20
sig förstå, hvad en cirkei och triangel viii säga, att iära sig beundra den
så konstfuila och dock så enkia bevisningen af en geometrisk proposi
tion? Skuiie det icke roa äfven henne att veta, huru man mäter höjden
af ett tom och rymden aF en spanmäishir? Skail hon ickc Rnna giädje
mi bekantsk’apen mcd sina medsyskon, mcd dc vän]igt nickande
oskyidiga biommorna, och gerna lära sig kanna sin egen bestämmeise
i iärkans omsorg för sitt bo och För sina smEi? Skail hon icke vara
tacksarn, när den henne meddelade kunskapen om äskan förjagar
hennes hjertas bafvan under dess dön och iärcr henne vara trygg för
biixten under en äskiedare? Skaii hon vai sky nägra tirnmars möda för 30
att lara kanna ntgra stjernbilder. Frejas baite och Kariavagnens
gyliene tisteistång, För ait lära inse orsakerna till rstiders och dagars
vexling? — Och så mina damer, ären i vai öfvertygade om nödvändig
heten för Er att iära: Naturaihistoria, Fysik, Astronomi!

Afven luen kunskap om skilnadcn mellan känsia och skidning.
meiian inbiiiningskraft och minne, melian förstånd och förnuft, om
olika temperamenter, om olika sinnclag hos ohka åldrar och kön, vore
vai för qvinnan hka biidande som för mannen. Minst umbärhgt är det
vai för den biidade ati veta. hvad phgt och dygd är, för qvinnan att ega
nägot begrepp om familjens väsende. om dess förhåiiandc till staten 40
och veridstustorien. Eiler hviika skai finnas vai att utesiuta detta.
Psykologien och Rattslaran, ut kretsen för qvinnans vetande?

Geografl och ailmän historie hörer vai äfven nu tUli en biidad
fruntimmersuppfostran. Men hvilken ar vai vanhgen denna historiska
kunskap? När gr den utöfver iniarandet af regentiangder och äratai?
När inger vai den kariek för denna vetenskap, vana att i en fram
skridnare åider begrafva ätankan af egna sniå bekymmer i betrakteisen
af nationernas äden och menskiighetens storartade utveckiingsgång?

Hvarföre skaii vai a fven här qvinnans vetande stadna. vid hvad man
anser för dc första elementerna af mannens? 50

Man skaii, d vi komma till Teologien, säga 055: kunskap om
mångfaiden af meniuheternas rehgiösa öfvertygeise, om föränderiighe
ten i tcoiogernas Isigter ar en iätt väg till tvifvel, och qvinnans sjäi ar
för öintäiig. för ait kampa tviflets svira kamp. Katechescn, en kort
reiigionshistoria, som framstäiier vexiingen ssoni vagen till den kyrkas
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satser, 1 hvars ILiror hon är uppfostrad. och Bibeln — dessa äro för
qvinnan teologi nog. — Vi medge det. i det vi tillagga: hennes religion
och hennes gudstjenst är kinslans. och hennes kärlcksfulla sinne skall
utan forskning säga henne, att mnga vägar föra det efter försoning
ängtande menniskosinnet till God. likasom a tt ingen kun bcstLimma en
gräns för hans barmhertighet och kärlek.

Och om alIt det anförda icke utan förnekandet af qvinnans mensk
liga värde kun nekas utgöra föremål äfven för hennes vetunde, s skall
kanske likväl någon obetLinkt fråga: hvar är då gränsen mellan

10 omfknget för hennes vetande och mannens?— Vi hafva redan ofvanföre
antydt densammu.

Mannen har sina lärda studier, har 1 öfrigt för SiLL yrke juridiken,
medicinen, teologien, krigsvetenskapen, teknologiska och agronomiska
studier o. s. v.

Men, vi upprepu det, allt hvad som kun anses nödvändigt för ailmäni
mensklig bildning, dct kun och möste vara gemensami för båda könen.

Ingen ung qvinna skulle förvinas öfver de fordringar på qvinnans
bi]dning, vi här framställt. om hon visste, huru ringa det måtl af
vetande är, som äfven mannen vanligen bcsitter. Men äfven det ringa

20 är dock ngoi, oni dermed bloti följt hLig att förvärfva meni. Tyvärr är
ofta den Akudemiska undervisningen. som borde lifva denna håg, af
den art, att äfven den merändels hos mannen saknas. Ingen, som haft
erfarenhet uf, huru mycket hastigare än gossen den unga flickan
inhemtar vetenskapernas elernenter, skall heller tveka, att ju hon till sitt
adertonde är kun i anförda ämnen hinna lika långt som en yngling vid
summa ålder. Men om detta vetande skall bära inigon frukt, då måste
i sanning dess öfverlemnande ske pa ett annat sätt, än det som nu i
Finland och mångenstädes följes vid fruntimmersuppfostran. Och
härom härnäst.

30 <n:o 9>
III. OM FRUNTIMMERS-SKOLOR.

?vlången af vra läsare torde aldrig hafva hört namnet Fruntimmers
skola nämnas. För flickors undervisning finnasju endast pensioner och
guvernan 1cr.

Och hela verlden vei, aLI intet annat för det ändamälet behöfves.
Hvad har väl en flicka alI lära annat än Franska glosor först och sist,
hvilka förhjelpa henne atL åtminstone tva år, sedan lion lemnat
pensionen, kunna säga: »lifiuit hcw, tCIfl/)S (IIffr)UrtI?flhi! om eljest lyckan

40 under dessu två är sänder henne ett tillfälle ati visa denna talang. Har
hon under deLla språkstudium lärt äfven Grammatik? Ja vasserra! Hon
känner konjugationstabellen fermt. Hvad ett verbe neutre är? eller
hvad le mode conditionel egentligen har att betyda? — derpä tänkte hon
väl en smula, då hon en vacker vårdag sali vid fönstret med sin båge.
Men i deisamma gick den skalken Claes förbi, och sedan har det icke
blifvit fnga cm saken. En fransysk författare förstår hon vaI? — Ja
fullkomligi. — Telemaque eller Numa och liera bitar ur Lamartine’s
»Voyage en Orient». Hemma i huset flnnes ocksa inga andra Franska
böcker, än hennes skolböckcr. Juu sade henne häroindauen, att det i

50 Frankrike ännu uifves tre författare utoni Fenelon, Florian. och
Lamartine. och etL nästan gäckande småleende tillkännagaf hennes
tvifvel.

Tyskan £ir eti tråkigt språk! — denna försäkran hörer man afallt hvad
qvinnliga pensionärcr heter, Att tula Tyska är också icke ngon talang.
Derom bIir s]unda aidrig fraga. Ait kisa Maria Stuan mcd Ordboken
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1 hund iir här vanligen yllersia steget till kännedom både cm språket

och Schiiier. Har Göihe dessuton skrifvii migoi, sti Ur det hans eget fel.
Men hvad gagnar det ali fonsiitta examen? Också ingen annan

liisning hörer till ialangerna. Att Fenicierne voro handeisniän likasom
Engiändarne och hade bloii Borgeriiga klubber, ali en Senui fanns
Rom likasom Helsingfors, ali siike och bomuil kommer från Ham
burg eiler Lybeck, det iärer man lait ur Geogral5 och Historie.

Talangerna iilom Franskan äro ire biand dc bekania Sonaterna af

Herz, speiade mcd den säkerhet. ali iniei endu missiag sker i Rnger
sällningen, som i nolcrna är beiccknad mcd biyertspenna — och dci 0

likaså bekanta blomslcrmMerieL. — Bida anvUindas så länge ialanger
behöfvas; och det viii säga ännu ire Jular efier brölioppei. Dansen
iillhör nalurligivis ialangernas rad. Och så har man gjon sin uppfosi
ran.

Deiia är ungefär inneht’ill och form, af hvad en viii educerad flicka 1
Finland lärer. Aii den ena eiler andra deriili läser Runebergs dikter och
ngon Fransysk roman, tillhör mera undantagen än regein. Posien
tillhör ocksa företrädesvis dem, som icke blifvii delakiige af den
såkaliade moderna uppfoslran.

Ville vii dci särskiida uppgifva, hvad som bör sälias i siäliei för den 20
anfördu undervisningsnieioden. sa skuile deiia erfordra en likasa
onödig som tröiiande kriiik öfver dess brisier. Hvad en qvinna bör lära
harva vi sökl ali i en förcgående artikel framstäila. Frågas iier. huru
hon bör litra? s besvaras denna fråga lättasi, om vi säga: hon bör lära
1 OJJL’II(/II( sku/a.

Ty vi förutsäna clii, ali i Fruntimmersskoian skali föUas samma
undervisningsmeiod, som gäller vid offeniliga Skoior för den manliga
ungdomen, sami ali undervisningen i iäsa såsom här bör meddeias af
lärare icke ui’ lärarinnor.

V&ira skäi äro för del första: ali ali undervisning bör vårdas afSiaien. 30

Man kan vai pisiå: sialen har endasi aii sörja för dugiiga ijenare aila
grenar af förvaliningen, i lagskipningen, iagsiifiningen och regeringen.
Men della paisu’iende är falski, emedan slatens besiånd. dess vai och ve,
hui’vudsakligen beror af nalionens massa, icke ui’ dessa slaiens ome
deibara ijenare. Ar alimänna uppfoslran god, s Rnner slaien äfven
goda Ijenare: men ingen ljenstemannabiidning förmär verka godl, der
den förra är försummad. Afven qvinnans biidning mäsle uiöfva del
siörsla inflytande. cm eijesi icke nekas kan. aii ju ramiljciifveis renhei
eller förderf äfven iir nulionens och stalens. Likasä obcslridiigt iir det,
ait den siikallade bitdade samhäilskiassens inflylande är afgörande för 40

hela nalionens sediiga hi’. Och cm erfarenheicn lärer. aii mcd biidning
ens frö äfven ailtid följa frön till många lasler, så lärer ocksä
erfarenheien, ali dc sednares grodd endast genom del förras snara och
fuilkomiiga utveckilng kan qväfvas. Dci kun sälunda icke flnnas någoi
skäl, som frikaliar siaien från omsorgen för qvinnans biidning i
jemnbredd mcd mannens. D. ä. summa omsorg bör äfven af siaien
egnas den biidade samhälisklassens qvinnliga som dess maniiga ung
dom.

Ocks mtsLe dci i ailmänhei för siaien vara menligl, ail hvem som
viiii, hvadan han än må komma, eger ali meddeia dess ungdom 50

undervisning, ali ålaga sig dess uppfoslran. Visiigen sladgas härom i
Skollagen af 724: »Dci skali allI derföre så pä iandei som i siäderne,
särdeles och i synnertiet mi dc slörre, aifvarligen vara förbudii ali
aniaga nägra från uih ri kes orler ankommande privale Pnecepiorer,
som icke af vederbörande Consisiorio sä vähl angäende Religionens
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renhet som andra nödiga stycken Liro noga bepröFvade och skickelige
beFundne;» hvarjernte »Folket, aF livad stand dc och aro», »om the
Lindteligen För vissa skial och orsaker skull» vilja haFva enskiida lärare
För sina bani, alagges »tliet Biskopen ccli Consistorio tillkannagiFva.
pti det en mi lärdom och leFverne thertill skickelig persohn Tila uthsccs,

Framt the icke sjelFve nögon vetha, utnanibna och Föresla. som the
Consistorii ompröFvande skola underställa» — alh pa det »ungdomcn
icke omsider rnå bliFva siiz sjelFvom och Publico till last och vanlieder.»
Ty d För tiden erkändes (Tel. att ungdomens undervisning är »en ibland

10 dc Förnämste grundpelare, hvariippå det allmänna Bästas lycka och
vählgang sig stöder» Qvinnans bildning var väl vanvårdad dii som nu.
mcii i det anförda Förordnandet göres titminstone intet undantag För
flickors lärare och lärarinnor.

Vi tveka också icke vid erkännandet aF statens rätt att tvin2a
Föräldrar att Iemna sniti barn tilifälle till undervisning. Men detta kan
blott ega rum För det minirnum, som 1. cx. i lyckligare lottade länder
meddelas 1 Folkskolorna, eller i Finland erFordras För att bliFva
vittnesgild. Ty det måste sta föräldrarnc fritt att uppFostra sina barn För
den ena eller andra sanihällskiassen. Dock linnes intet skäl. hvarFöre

20 icke ali undervisning bör vara oFFentlig, :itminstone den enskilda i
skollagensinda underkastas en noggrann uppsigt.

Ty — och detia är yön andra skäl — den enskiida undervisningen
medFörer redan hos lärjungen den Föreställning, att läraren Lir till För
hans nytta, att undervisningen meddeias blott För hans skuld, För hans
Framtida behoFoch gagn. Sallan ser man derFöre en enskiidi undervisad
yngling höja sig till nögon kärlek För vetande och bildning. Ännu
mindre sker deLLa mcd den unga flickan. Hvarken hon sjelF eller Fädcr
och mödrar ei 1cr lärarinnan gör någon hcmiighet deraF, att huFvudsa—
ken vid hennes undervisning är att utbilda talanger och Färdigheter,

30 genom hvilka km tiliäFventyrs kan komma att lysa eller ätminstone
mcd heder visa sig 1 veriden. Det Förunderliga härvid är, aLt man väl
trflfFar Fö män, hvilka pö dessa Lalanger sätta nögot värde. Men böde
mor och dotter leFver likväl i den tron. Eller kanske Förhöller det sig
mcd dem som mcd lyxen i kiäder, att den möste flnnas för qvinnornas
inbördes FöFängas skuld, under det dc veta, att endast god smak och
propret verkar pö manncn.

ileit annorlunda Förliöller det sig mcd den ofTentliga undervisningen.
Här flnnes intet För den enskilda iärjungens räkning. Det ailmänna
bevisar honom en välgerning genom att lemna hononi LiliFäile till

40 bildning. och denna tr redan derigenom ett värde. Det vetande liunom
meddelas är icke beräknadt för hans enskiida gagn, utan aFser att
uppLaa honom i den ailmänna kretsen aF biidade menniskor. hlan
lärer sig icke För det ena eller andra enskiida svFtemölets skuid, otan
emedan alla lära sig, emedan det sii skall vara. Tron pö bildningens
värdc och nödvändigiiet insuper han här hika omedelbart och ornedve
tet, som han lärer sig att Följa en alimän ordning och sed. om hvars
giitighet hos honom intet tviFvel uppstör. Ty äFven menniskans hand
lingar bero mindre aF klart medvetna grundsatser. än aF scd ccli vana.
Vi medgiFva det. vanan vid en sadan alimän oböjhg ordning

50 jemFöreisevis nödvändigare För mannen än För qvinnan. hvilkens sed
huFvudsakligen bör bildas i Famiijens kärleksFulla liF. Men äFven lion
har möngen beröringspunkt mcd det F3r denna yttre liFvet. och skolans
ordning möste Ui\en hos henne kLinna Förtaga nögot aF godtycket.
egensinnet ccli nyckerna.

Men det Förnämsta är här det, som i den närvarande Fruntimmers—



OM I:RUNT1MMERSuP1>Ir05TRAN. 47

uppfosiran förnämi igasi sak nas, den va k mmdc kurlcken till vetande
och biidning. Och denna käriek väckes i den oflbntliga skolan icke bioti
genom undervisn ingens ui linänna arI, tilan Iven genom sjel rva den
inhcmtade kunskapen, hvi ken är hei t annan, än den i frun iimrners—
pensioner meddeiade, äfven dii den omflitiar sumnia äninen. 1 skoian
drifvas t. cx. spräkstudier ickc bioti lör viiiciandci uf praktisk färdighei.
tilan hufvudsukligen såsom biidningsrnedci. Dc verka säsoni stidani,
försi genom en noggrann uppiiiining af dc skiidu Formernas beLdcisc
sami genom tiliämpningen ui’ bestänida och i siit sumnianhang uppfat—
tudc regior; för det undru genoni den tiM dessa regior hä nfbrda, stränga 10
tolkning, hviiken dc för undervisningen begugnade förfatiarenas skrif
1cr underkastas. Mun sträfvur mcd elI ord hä r, utt vinna en förnuftig
insigt i ali språkbyggnad öfvcrhutvud sumt alI lära försiå dci skrifna
ordct. Siilundu vinner larjungen en förestälining om den djupa tanke,
som redun ligger i hvarjc spräks fornier. dii åier det hiottu sträfvandct
till pruktisk IirdigIiet icke kun ingifvu tionom nigot annut bcgrepp om
en sprk. än det, ali skutun har eli säli alI iaia, Svensken eli annat,
Fransosen och den förnäina veriden ett tredje.

Sii bör ali undervisning förnämligast afsc tankens utvecklinu. Sak
kunskupen mii sakiöst siå cfter. Ty mcd cii uppöfvadt försi&ind och en 20
djuparc insigi följer äfven en högre föresiaHning om vetandets värde
och en siörre kärlek tuli deisumma. Och dessa skola föra lärjungen
iängre äfven i sakkunskap. än en bioti rninnesläsning, mcd hvilken icke
kun följa nägon håg ali på egcn hand uividga det inhemiade kunskaps
förrådci. Det är vai sannt, ali i den iärda skoiun t. cx. föga pruktisk
fardighct vinnes i iefvunde språk. Men utom det, ali detta kunde vara
unnorlunda, så är föriusten jcmförclsevis ringa. 1 sammu skolor
inhemias också den egentiiga språkkunskapen tinder siudium uf dc
gamia sprken. För en fruntimmersskoia skuile dessa nuturligivis
bortftillu. Tyska språkets Grammutik bordc dii i anseende till den 30
utbildning, densamma på sednaste tider vunnit, träda i Latinska
Grumrnatikcns ställe. Och vi tordc ickc pistii för myckct. om vi härtili
anföru. alI äfven Tyska litteraturen är vida mcm egnad för qvinnans
biidnin än den Franska.

Vi hafva vait språkstudierna för cxempel, cmcdan dessa 1 sanning
utgöra det vigtiguste biidningsmedel för ungdomcns både förstiind och
hjeria — om Förfatiarena väijas mcd omtanku. Ty säkcrt torde vara. ali
t. cx. dc manligaste tankar och bcsiut. en mognure iiider framkaliat.
huft siit frö i gosscns bcundrun för dc ijeitar, hvilka kun af Cornciius
Nepos Iän kanna. 1 afseendc ii språkstudicrnu röjes afvcn bäst, af hvad 40
skäl vi yrkat, att fruniimmersskoiun bör ega maniiga lärare.

Ty ingen. som Iän sig blott de nyure spräken, kun ega insigt nog. för
uti handieda ungdomcn 1 språkstudier. Fiun saknur d den jcmförande
grammatikalisku kunskap. hvanigcnom dessa kunna göras till bildande
för tunken. En spniikmäsiurc kun visserligcn bibringa iärjungcn prak
tisk färdighcl, men endast en lingvist. en spräkforskare, kun lära
honom bcgnipa och väcka hans deltugunde för sjcifva studium. Och
sprkforskningen torde vaI alflid blifvu nunncn förbehiillcn. Dcssuton
kun icke qvinnun. utun ali gii ifrån sin besiämmclse, ega summa
in (resse för vetundet öfvcrhufvud som en mun, hvi ken ii t deisu mmii 50
egnat siti lifs ulla bemödunden. lckc helier kun hon hysu summa
deitugande för siit fäderneslands öden och verldshändeiserna, eiler mcd
summa omilittande bi ick bedöma dem som manncn, hvii ken är kuiiad
ult ijenu och ledu dem och hcia siu hf igenom förclrädesvis pii dem bör
rikta sin uppmärksamhct. Och den. som bör väeka deliugande för alli
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detta hos andra, bör sjeif iefva deruti mcd hela sin sjLil.
Det är, såsom vi redan upprepadt anfört, just detta intresse för

vetandet och för det ailmänt menskiiga, hvaraf den rnodcrna fruntim—
mersundervisningen icke meddeiar nagon den minsta flägt. Vetandet i
sig sjeift kun vai afven vända hågen från den yttre veriden. Men det är
da icke af sann art, utan begrafvet något ensidigt sträfvande, bundet
af egoismens band. Ty menskiiga vetandet är afven ett verk af
mensklighetens sträfvande genom artusenden, och det måste för att
vara sannt hittas i denna sin utvccki ing, i siti sammanhang mcd ali L det

10 rent menski iga, som varit och är.
För vetandet kan denna ensidiga häg flnnas, som icke omfattar

mensklighetens ailmänna angelägenheter; men det gifves intet sannt
deiLagande för dessa, som icke tillika är intresse för vetandet. Afven
qvinnans förmåga att fatta och älska sin närmasLe bestämmelse är
häraf beroende. Familjens mal kan icke uppfattas utom statens och
mensklighetens, och frägan, hvad menskligheten är, besvaras afmensk
lighetens vetande.

<n:o 10
FRUNTIMMEI&S-SKOLOR 1 FINLAND.

20
Att behofvet af otTentliga fruntimmersskoior verkiigen föreflnnes,
bevisar redan s1dane sko!ors inrättande 1 trenne landets större städer,
1 l-ielsingfors nemHgcn, 1 Abo och Viborg. Enligt den nya Skolordning
ens lydeise böra uti dessa »döttrar af biidade föräldrar undervisas i dc
kunskaper och handaslöjder, som till en vårdad fruntimmersuppfost
ran höra.» Utom dessa flnnas från äidre tider två »mindre fruntim
mersskolor» i Viborg och Fredrikshamn.

Men det säger sig sjelf, ait den biidning, som är ett behof 1 dessa
städer, äfven är ett behof uti hela landet. Man må icke heller tro, att

30 icke i andra länder offentliga anstaiter för flickors undervisning flnnas.
1 Englund, Frankrike och isynnerhet i Tyskiand, der undervisningsan
stalter af alla siag blifvit sä omsorgsfulit och Lalrikt inrättade, har man
äfven mer eller mindre frikostigL sörjt för denna högst vigtiga dcl afdcn
ailmänna undervisningen. Sverige deremot saknar, sä vidL oss bekant
är, skolor för döttrar af bildade föräldrar heit och hället, och kun värt
fädernesland iyckönskas aLt nu 1 delLa hänseende stå framom det land,
mcd hvil ket det sä länge deiade summa institutioner.

1 Rera Tyskiands protestantiska stater aro flickskolorna gemensam—
ma för lärjungar tiilihörande alla stånd och klasser. Man har der likväi

40 icke förbisett den grannlaga omsorgen för en ung flickas umgänge och
derföre indelat skoiorna i tvenne skilda afdeiningar, i hvilka äfven den
skiinad i undervisningen iakttages, som olika icfnadsförhåilanden göra
nödig. 1 den högre afdclningen af dessa skolor läres uLi aila dc ämnen,
hvilka vi redan i det föregäende betecknat såsom tilihörande qvinno
biidningen. Icke ens här, i dc stater, hviika närmast gränsa till
Frankrike, lägger man naigon vigt på Franska språkets Lalande. Detta
uLgör derföre en sednare omsorg för dc unga qvinnor, hvilka genom
gått skolans lärokurs. Man bemödar sig ocksä öfverhufvud vid denna
förnämligast att bibringa lärjungen kunskaper, öfverlemnande dc

50 säkallade talangernas utbildning tit föräldrarnes omsorg. Ty man synes
vara öfvertygad, att eli iand helire kun umbära talangfulia än ädelt
tänkande och kännande qvinnor.

Afvcn synes denna åsigt hafva gjorL sig gällande vid inrättandet afde
nämnda högre fruntimmersskolorna i Finland. Dc Iäroämncn, som för
dessa skolor föreskrifvas, äro religionskunskap, verldshistorie, geogra
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fl, aritmetik samL Ryska, Tyska och Franska språken. Redan det, att
Tyska spnket i Skoiordningen intager andra rummet, iåter Förmoda,
aLI sprakundervisningen icke skaii stadna vid blotta inlärandet aF
Franska giosor. ALI eniigt vår åsigt Liii Fruntimmersundervisningen
Ufven borde höra någon kunskap i geometri. naturaihistorie och
naLurlUra, jemte det vetande om menniskoanden, en smuia iogik,
psykologi och moral Förmr iernna — detta må hUrvid gäila För biott en
enskiid åsigt.

Vigtigare ar deremot föreningen af dc Förmögnare och fattigare
samhLii iskiassernas barn i samma skoia. Erfarenheten liirer vai, aLt i en
skoia dc liirjungar, hviika tilihöra samma klass, vani gen nU rma re
umgås endast sinsemeiian. Derunder ega dock Lifven larjungarne i dc
olika klasserna en nuingfaidig beröring mcd hvarandra, som Ufven aF
skoians ordning framkalias. Det iigger redan nagot vackert och
betydeisefuiit den, att aila skoians iLirjungar morgon och ahon samias
till gemensam bön. Likaså måste den i gamia Skoilagen påbjudna (i nya
Skoiordnigen flnnes icke detta sLadgande) ransakning öfver larjungar
nes Förseelser, som vid siutet af hvarje vecka af skoians Föreståndarc
anstaiies i hela skoiungdomens närvaro, hos denna ungdom väcka den
heisosamma Förestäiiningen mii alias iikhet inför iagen. Afven vid en 20
fruntimmersskoia vore vai dctLa af vigt. Men fördelen vorc här
isynnerhet pi dc mindrc väilottade barnens sida. Exempiet af dc
iärjungars sätt att vara och tänka, hviika aro döttrar af biidade
föräidrar, skuile Ura dem god sed och det för en qvinna passande yttrc
skicket. Och om dettas stora vigt isynnerhet för qvinnans heia hf Ura
vai meningarne icke vara deiade. Annu skuile härtili komma den
fördcl, att dc iärare och iärarinnor, hviika kunde aflönas genom dc
förmögnares bidrag, kommc att mcd sin skickiighet gagna afven den
faLtigares barn.

Man Uberopar kanske haremot den redan antydda faran, att biidade 30

föräidrars barn genom umgängc mcd dc fattigares och mindre biidades
kunde föniora i anständighet och seder. Men faran vore redan minskad
af iäijungarnes fördeining på tvennc skiida iärokurser, hvarigenom
afven eLt närmare umgänge mciian båda afdeiningarnes elever vore
förhindradt. För det andra ar qvinnans instinktiika hUg att behaga en
mäktig bundsförvandt till det bättre exemplet, hvilkeL väi aiitid under
omsorgsfufla iärares och iärarinnors iedning skuiie behåila segern. För
det tredje är den moraiiska biidning, hviiken icke skufle uthärda nagon
frcsteise, För aila handeiser opåliLlig. Vi anse det vissL icke för ända
ma]seniigt aLt enkom utsätLa barn för sädana fresteiser; men det är vid 40

hvarjc åider nödigt För menniskans sediiga bildning, att hon lärer sig
väija och förkasLa. Och för det rjcrde är det den biidades pligt aLt 1
förhåilande till den mindre biidade väga sin egen biidning, för aLt
derigenom höja den sednares.

Den nya Skollagen, som på goda skäi äiaggt hvarje iärjunge en
årsafgift till skoian, har för frunLimmersskoian förhöjt denna afgifL
ända Liili femton Rubei Siifver. Andamälet harmed är tvifveisutan att,
utom gagnet för skoians ekonomiska bestånd, Liiiika stadga en gräns
för deras antai och biidning, hviika besöka densamma.

Denna afgift har nu biott den bestämmeise att tiliihiila skolkassan. 50

Men om den bestämdes nägot större, sä kunde den lätt blifva tiiräcklig
äfven För ailöningen af iärare vid skoian. Skoiornas stat upptager för
fruntimmersskoiorna i Abo och Helsingfors i 040 Rubel Silfver, af
hviiken summa en iärare och Lvenne lärarinnor atiönas, sanit dessutom
a rfvodc utgår till cx tra språkiärarc. Om vi nu a nLaga, a Lt endast hä iften
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aF denna summa vore ansiagen För en sådan skola, vid iivilken dS blott
Funnes en lärare och en lärarinna, sS skttlle dessa reilun kunna
sysselsatta och undervisa ett unta! aF40 larjungar p5 Ivenne klasser. LSt
oss v ida re a n taga, a tt dessa 40 mot tagas mm en bI on ri nga a fgi ft a f
1/2 Rubel Silfver, motsvarande hvad soni erlagges i högre Elementar—
skolorna, så sktille denna afgift betaeka kostnaden för ved, Ijus och
ii ppa ssii ng.

Nu vore vai den gifna följden. att näninda lärjungar icke skulie vara
döttrar af hvad man kallar biidade föräldrar. Men oni äfven dessa

II) iernnades tillträde till skoian mm en afgift af t. cx .30 R:l S:r Srtigen, sS
Rnnes vai knappt nägon stad i Finland. der icke 10 s5dana elever skulle
kunna anmäla sig. Räknar man annu p5 fem dylika från den kringlig
gande Iandsorten, så skulle harigenom uppstä en ny klass, och sam
manlagdt en summa af 450 R:I S. blifva användbar till aflöning för
extra lärare. Vore den förra summan af 520 R:l lika fördeFd meilan
ILirare och lararinna, sS kunde u f dessa sednare medel hvardera njuta en
IönetilLökning ui’ 125 R:I eller tiilsamman en lön af 385 R:l S:r, och dc
återstående 200 R:i kanske helst anvandas till aflönande aF en cxtra
lärarinna. Ty de undervisningsämnen. som p5 ILigsia klassen kunde

20 komma i fråua. Religionskunskap, Geogruri, Aritmetik och stilskrif
ning. vore Jemte sång och fruntimnwrsarbelen af den art. att dc lLitt
kunde meddelas af en Fruntimrner, isynnerhet då lasningen pS denna
klass endast skulie omfatta dc Första grunderna i hvarje ämne. Lararen
och ordinarie lärarinnan flnge då dela sin omsorg meihin dc b5da öfra
klasserna, p5 hviika afven timmarne för Fruntimmersarbctcn och säng
kunde vara gemensamma. Det skuile vai haraf följa, ait den högsia
klassen, eller den för döttrar af biidade föräldrar, sönderfölle 1 flera
afdelningar elier lexor, allt efter antalet af är. för hvilka skolkursen
skulle beräknas. Mcd den förutsättning att redan en kunskap motsva

30 rande den, som på första klassen meddeias. skulic fordras ui’ hvarjc
inträdande dcv, kan vai en kun af fyra är anses För tillräcklig. Och
endast 5 lärjungar kunna ordentiigt skötas af summa lärare. äfven om
dc 1 vissa stycken äro fördelade p5 fyra lexor. Ty dc aista bland
lärjungarne skulle utan svårighet kunna förenas i en lexa uti de flesta
ämnen. Och dessutom skulle äfven lararinnan, dS timmarne För
frun timmersarbeten i dc b5da öfra kiasserna vore gemensamma, hafva
tid öfrig att i undervisningen bitrada laiaren. isynnerhet p5 andra
klassen.

Att mera detaljeradt utveckla detta förslag skulle endast trötta
30 lasaren. Vi anmärke blott, att dc merabetalande elevernas an tai ä r

beräknadt 5 lSgt som möjlict, om man besinnar, att vi antagit detta
antal för en tid af fyraar, sailedes blott en tillökning af 3 5 4 elever om
airet. Ett större antal skulle lemna inrättningen tillfLille att antaga annu
en extra larare och derjemte att mottaga Peru barn a 1’ fättigare
föräidrur p5 skolans försia och andra kluss. Oaktadt denna l5ga
beräkning skulle likval larares och lararinnors löner stiga mer Lin en
rerdedel högre. Lin hvad Skolornas siat för densamma upptager. Annu
böra vi tillägga, att undervisningcn i insirumentalmusik och rita
lampiigen böra inhemiais ulom skolan. hos hvars lararinnor deremot

50 förmäga ali undervisa 1 säng och gyrnnastik vore en billig fordran.
Den enda svärighet vi kunna linna vid förslagets realiserande är den

ytterligare utgift för Staten, delta skulle rnedföra, uttom dc uppoffring
ar, hvilka sä nyligen blifvit gjorda För landels tindervisningsverk. Men
om vi antaga, att skolor afdenna art till en början sktille inrättas endast
i dc 1cm läne—residenser, i hvilka fruntimmersskolor ännu saknas, sä
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skulle dctla crfordra den i sjelfva verket ringa summan af 2 600 Rubel
Sil fvcr. Och för denna summa k unde tvihundradc af landets döttrar
erM Ila en undervisn ing, hvi ken dc nu sa kna, sam t dc öfriga sjuttiofem
erhöl la dcnsamma andamalsenl iga re och undcr statens v rd, u tan a tt
deras bildning ssorn nu vore hcmfallen t slumpen. Nagon billighet
kunde ännu Ii nnas den, att hva rjc stad, der en södan skola inrättades,
genom eU särskildt bidrag aflönadc äfven en underlärare och den
genom beneddc änn u ctthundrade länjungar till [alle a It undervis—
ningen deltaga.

Vi sluta denna a rtikel mcd bctyga nde af vår ledsnad att ieke lia rva
inhemtat eller för tillfällct harva kunnat söka någon närmare känne—
dom om fruntimrncrsskolor i utiandet, serdclcs 1 Tyskland. Vart förslag
måste derförc lida af dc bristcr, som alltid aro en följd af saknad
erfarenheL. Men afven så våga vi hoppas, att det i sina grunddrag
förtjenar att betänkas, icke för dcss cgcn skuld, utan för den sak det
angiir. Ty, vi upprepa deL, en bristandc vård om qvinnans bildning är
den största orätivisa mot henne, som ännu qvarstår frän fordna tidcrs
barbani, den är en orättvisa, hvilken bittert hämnar sig på sLatcn och
wrdarcna af dcss intresscn — pa männerna.

20

27 KUOPIO.
Saima n:o 4 25.11844

Landtmannens förnamsta handclsartikcl på den »stora» marknaden
härstadcs utgörcs af harnp— och linncväfnader, hvilka af dc sydligarc
socknarnes nvånarc föryttras till dc nordligare, och salt flsk, som
köpes af den fnn dc stora sjöarne aflägsnarc ailmogcn. Priscn pa bäda
dessa artiklar hafva undcr dcnna marknad vanit låga. Hamptygen 30

hafva sålts till 23 al 15 kop. B. A. per aln; rnujkor till 1 Rub. 20 kop.,
då dc cljcst bctalas mcd 2 å 3 Rubel. En god ftngst sistlcdnc höst har
jemte penningcbnistcn vcrkaL till priscts nedsättning p den sednare
varan. Afven talg har stått vid det här ocrhördt laga pris af 4 Rub. 50
kop., cmedan fodcrbristcn nödgat landtmannen att minska sin ladu
gård. Smöret vandrar deremot som vanligL till St: Pctcrsburg och
betalas hän mcd 7 Rub. 50 Kop. t. o. m. 8 Rub. Spanmåls pnisen aro:
Råg 1% Rub., Kom 14 Rub.

1 öfnigt aro handcln mcd kolonialvaror och k rarnhandcl marknadcns
fömnämsta. Från Ostcrbottcns städer, från dem vid Finska viken och 40

[man Ryssland samlas hän undcr marknaden vanligcn 70 till Ilo
handlande, hvi Ika dcls aflåta sina varor till ortens invånarc och
allmogen, dels och kanske fönnämligast idka bytcshandcl. Det berLittas,
att dcnna marknad för åtskilliga af dem illa afiupit, emcdan bcslag
gjorts en dcl af dcras varor. l3land dem nämnas ngra böndcr frän
Olonctz och en Österbottnisk handlande.

Grckiska Nof-Konstnärcn Fnickel har dcrcmot gjort sitt bästa att
förströ dc bedröfvade. FIan äm stadd pa resa frtin St. Pctcrsburg till
Stockholm och har kommit hit från Uleåborg, s att rcdan hans sä Lt att
rcsa är en vcrkIig konstnärs. Mcd alI tacksamhct för hans stora 50

förtjenster om och af dc mark nadsbesökandc, har man Ii kval van
kosmopoiitiskt sinnad och önskat, att [1:n Hoftonstnärcn stadnaL
hemma och vid sednastc Rcvolution å Grekiska hofvcts vägnar
fö rva n d L synen pä dc onol iga, h va nigen om ha n kan skc gjo nt hei a
til Iställn ingen om intct.
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28 LIFVETS BEKYMMER.
Sai,nci ‘i:o 4 25.1)814

A. Det är också hin, hvad det här lifvet Lir tråkigt!
B. Ja det iir förgjordt! Jag har ofta undrai, hvarföre Adam egentiigen

började på mcd den dumheten, sen Paradiseis glädje tog siut.
A. Annu underligare Lir det, aLL nägon följde hans exempel. 1-Jan

visste ju icke, huru det gr till i veriden, förrän han gjorde försöket. —

Men nu harva vi ju bekymren för ögonen alh ifrän den tid, då vi byta
10 bort kolten mot en manligare persedel.

B. Ja det går en rysning öfver mig, närjag Länker pä den Streiing och
pä 5:Le propositionen i Eukiide’s första bok.

A. Och nu, nu skali embetet sköLas och hustrun —ja hon skall kiädas
mcd räfskinskappa och nya negiigeer, och barnen fordra gröt, och
hästen hafra, och hela staden skall bjudas, och visiter skola göras; och
på kaffe- och socker-requisitioner och pi päskpengar och bränvinsaf
gifter är det ingen ända. — Missionssäliskaper och spögubbar, ka
binettsbibliotheker och strykstickor, Vailmans blanksmörja och tid
ningar — alit skali vara och ali 1 skall betalas — och pengarne dertili iånas

20 elier förtjenas. — Och för alit sådant ska]i en fattig syndare traska ikring
här 1 iifvet sina goda 50 60 air — då man änthgen bhr pensionsmässig
och föriorar sportiarne och får iefva pä indragningsstat. — — Detta är
ii fvet

B. Ja att giflas det är ändä den största dumheten.
4 Hvad viii man göra? Heia veriden är ju gift. Och dessutom är ju

heia veriden fuil af qvinnhga engiar— desamma, soni sedan puttra öfver
Lobaksröken och öfvcr qväiisvardsgästerna och smäiia 1 dörrarne och
träta på alla vackra husjungfrur och bedyra, att alia manner aro
tyranner, om dc icke Liii juikiapp gifva dem den snusbruna sidenkläd

30 ningen efler ogerna kita förmå sig att besöka Fierr Grekiska Hoftonst
nären Frickels tredje representation — den, pä hviiken han verkstäiier
haishuggningen, och det »på ett sätt, som ingen förut visat.»

B. Och barnskriket sen! i äktenskapet beror sanneriigen ali oiycka af
hörse]n. Vore en armer man utan öron, så kunde kanske iifvet gå
d rägi igt.

A. Aj, aj, kära bror! Än synen då? Huru mznga år stig du din engel?
— Och minerna, och näsrynkningarne och toiietten vid — är —jag vågar
icke ens i tankarne säga vid hvilken tiider.

B. Du har rätt! Syn och hörsei, båda borde vara borta. Och när jag
40 räit tänker på saken, sA sitta ju rättehgen ali veridenes bekymmer i

hufvudet — och 1 äktenskapet stundom äfven utanpti. Den sora ändä
vore hufvudlös. Endast embetet?

A. Embetet ja!
8. Nå men hviiket ernbetc behöfver vai nu för tiden ett hufvud? om

man undantager domarenas i Engiand.
A. Fivad göra dii desse mcd sina hufvuden.
13. Dc sUtta aliongeperukerna på dem.

50

29 EN GAMMAL UNGKARLS MISSÖDE.
Saima tuo 4 25.1 IS44

r i veriden iefver en gammai ungka ri biand mänga sina gei i ka
utiedsen vid sin häst, hvarje morgon svärjande öfver sin dreng »det



EN GAMMAL UNGKAI{LS MISSÖDE. 53

dummaste kräk vår 1-lerre skop,» hvarje middag klagande öfver dålig
aptit. Det kan vara detsamma hvar luin lefvcr, mcn sikert r. ati han
pä 10 är inuen enda qväll haft sängen baddad sig till Iugs, och an luin
befann sig tilistädes pä marknadsbalen i Kuopio.

Der funnos äter unga tärnor mänga. hvilka mcd en bokstafs
förändring i Cesars ord kunna sllga: »jag kom. jag sågs. jag segrade.»
Vär ungkarl stod som fastspikad danssalen, glad af det stolta
medvetande, att luin blott behöfde välja. Rcdan var en af dc sköna
lycklig nog att vara den utkorade. Men hennes otur ville, att ben, ehuru
mcd en selirs stcg. vidrörde hans liktorn, som kommit valsen för nära. 10

Förgäfves bad hon mcd den mest silfverklingande stämma om förlä
telse. Han var obeveklig. Elon hade för alltid dansat bort sin lycka.

Sedan svedan i den olvcksaliga tån laggt sig, gjorde vär man en nytt
Försök. Det gick sä långt. ati han tillialade en af tjuscrskorna. Denna
hade sä mycket att berätta om den kurs i den ädla kokkonstcn, vira
damer gjort, och cm den glada profmiddagcn. att han lyckades
entrctcnera henne vaI 1/4 timma. »Nu om nägonsin», tänkte han,
förtjust öfvcr den lyckade cxpeditionen; ty vanligcn hadc dessa afiupit
mcd ctt: »ödmjukaste tjenare»! — en nigning — »huru bcflnncr sig
Mamscll»? Tackar ödmjukast — huru mär Tit. sjclf? »Jag tackar» — men 20

under öfvervägandet, öfver hvilken af sina krampor han vai borde
beklaga sig, lät han ±1 vanligen den dyrbara tidcn gä sig ur händerna.
Och dc flygtiga sköna följde alltid mcd tiden.

Nu var det dock afgjordt. Visserligen var hans talförhet på den visit,
han följande dagen gjorde, densamma som Förut, mcn den skönas var
afvenså dcnsamma, och gärdagsdansen var ctt outtömligt Umne. AlIt
aflopp säledes till den bästa.

Och detta uppmuntradc vär ungkarl till intct mer ellcr mindre än en
marknadsgäfva. 1 en af marknadsbodarne funnos dc syperbaste sköna
shavlar till 15 Rubel Silfver. Stadens damer hade 1 två dagars tid 30

omtalat dem mcd en förtjusning, som gjorde husfädcrna varma om
öroncn. En sädan gäfva var dock nägot. Prisct gjorde väl sveda, men
det flck ej hjclpa. »Nu om nägonsin.» Alltså äktc han genast till den
lockande bodcn.

Den var öfverfuil af damer och bondgummor. och öfverallt prutades
pä priscrna. Eftcr Iäng väntan 1kk han shavlcn bctald och inlaggd.
Uttröttad och förtretad gick han utför dc sluttande bradcr, som tjente
till bodtrappa. En bastant bondflicka. som följdc tatt efter honom,
gjorde ctt fitus pas. fattade 1 häpenheten ärmen pä hans sjuppskinspels.
och han och hon tumlade utföre till de kringstäcndes stora förlustelse. 40

Mcd värkande refben kom han äntligen i siädan — men nu saknadc han
pakettet mcd shavlcn. 1-Jan hade glömt det i boden. Drcngen 1kk ordres
att afhcmta det och afsändes, si snart han ätcrkom, dermed till den
sköna. Herrn äktc ensam hem, ännu i viidi vrcdcsmod.

Men detta lade sjg sä småningom, dä han hunnit hem, fätt dc
ömtäliga fötterna 1 ett par tofllor och sin raraste sjöskumspipa påtänd.
FIan satt nu helt förnöjd, besinnande hvilken cffckt den sköna shavlcn
skullc göra.

Dii inträdde en näpen jungfru mcd en pakctt under armcn. Vid en
annat tillfälle skullc denna syn icke förskräckt honom. Mcn som en 50

blixt träffade honom nu den förskräckliga aning, ati den sköna
ätersandt hans gäfva. Dock det var annorlunda beslutct ödets bok.

»I-lerr Z. bad mig fräga, om ickc Flerrn tagit miste. 1-lär är den
shavlcn. som Flerrn köptc». —

l-lvad för slag’? Och hvems var det andra pakettct, och hvad nnchöll
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det? —

»Fierre je. det var miii! och der f&mns en rutig vlieshavl och ett
vackert kattun Liii Förkiäde och — och» —

Och h vad? rö L ha n.
»Och ett — en — snörliF» — sade den näpna dröiandc. ehuru mcd iFver

atL uppgifva aila kinneieckcn. soni bevisade. aLi hon vore rätta
egarinnan.

Den arma unua herrn san som förstenad. Pipan fölI honom ur
handen, och dess skönt böjda hais albröts, Då rusadc han tipp,

10 sparkadc bitarne i vrn, der dc trLi[lUde en stor punschbutelj, som
klingande UtgjÖL den Udia drycken hings&h golfveL. 1 vild Förtviflan
sLirrade han en minut i den giödande brasan i kakelugnen, ryckte sedan
pakettet ifrån jungfrun och slUngde det i eiden, körde henne pi dörren,
tog nyckeln in och har alltsedan legat sjuk i en Rheumatisk fcber.
LUsarinna, [liii medlidsarnt en tår öfver hans missöde!

30 KNÄPPAR.
20 Stiinia n:o 4 25.! /844

DeL har fallit Borgi Tidning in att anföra åiskilligt om Saima.
Deribland förLjenar bIott det, som angår hgen för Iusning i Finland,
att vidare omtalus. II. T. Fragar: »säger Saima sannt den. att man i
Svenige lUser mngfaidt mer Un hos oss?» — och IillUgger korri derpå:
»till en del Ur della sannt och i summa min naturligt.»

Vi och, vi hoppas det, hvarje lagom klok menniska mcd oss måsLe
anse, att hvad härutinnan Ur »till en dcl» sannt, det är U fveii luin
sanningen. Antingen lases Svenige m&ingfaldt mera ellen icke. Om det

30 Ur femfaidt eiler tvåfaldL kan vara fullkomligt hkgiltigt. Endast 13. T.
kun hän Unnu söka delar afsanning. 13. T. tillgriper det gamlu sladdreL,
tnt Sveriges vetenskapliga litteratur hos oss skulle afsättas till rninst en
Uerdedel, och anför den bekanLe Svenska fönläggaren Z. FI. såsom
sagesman. Vi påstå deremot nu, att detta är falskt jusL afsecnde
samma Z. H;s vetenskapiiga föriager, ocks vi på grund ui’ hans egen
utsago. för hvars uppniktighet hans personliga vänskap Un oss en
borgen. liii skolhör4-er af hans föriag tala vi här icke, utan oiii
vetenskapiiga arbeteit Vi skola Iätt bIika 1 tillfälle att gifva närmare
uppiysningar, som betydligt skola rcducera 8. T:s fjerdcdel.

10 8. T:s gissningar angäende anledningen till vtra uppgifter Uno si
oskickliga de vana kunna.

En hka äkligt smicker, som det ofvan anförda till puhliken, är 13. T:s
harang om »l’rcstei-skapcts och veienskapens öfverensstän,melsc i
Finland.»

HELSINGFORS TIDNI NGARS »GRUNDFÄRGW?

f!elsingfbrs Tidningar sökte nedan före Alaanziehen Y.vtäiäs Frttrntrai
5(1 dande i dagen stärka dess debit hos presterskap och allmoge genom att

varna för »mjnsta dofi af rationalism», hänvisande densamma till
»Finska folkels djupt religiösa grundfärg: hvilka ämnen den än afhand
lar,» 1-1. T. svnas slcdcs icke nöida mcd den Sensun öfver alla sknifter
af ieligiöst innehLill soin Konsistorierna utöka. Ncj dc fordia. ali den
religiösa »grtindlZirgen» skall sirykas såväl öfver »Uusi navetan raken—



KNÄPPAR.

nus» som öFver hvarje »tarina.»
Hvart hafva dii II. T. suddat nägot aC denna grundRirg. Kanske i

artikein »Menniskokäriekens Evangelium», der det oCörtäckt pästäs,
att religionen Cöreträdesvis är aC nöden i »sanihählets /ägre och /i,ttigaie
k re Isa r;» a t t dii den sak nas, ent! ast »dc r» aila ja ster Croda s och i nym pa
pä den spädaste älder o. s. v.

Doltar detta aF rationalism eiler icke? — Vi räda 1-1. T. att, rörrän tie
härnäst uppträda mcd kättareangifveiser, iägga handen pi eget hjerta.
Ty eijest mäste man anse den »djupt religiösa grundftirgen» haFva
samma bestämmelse som dc »Finska syltena» — ati strö den prenume— 0
rerande allmänheten sand ägonen.

31 M. Y. OSAATTAKKO POJAT LUKUJA
LASKEA?
Maanzwhen Ystävä n:o 4 och 5 27.! och 3.11)844

Matti (vastaten): enpä minä sitä juttua ollenkaan ymmärrä.
Maomiehen Ystävä: Sen kyllä uskon. — Onpa se hyvä, jos kirjaa ees 20

osaisit lukea. Kävipä tässä markkinan aikoina Kirjapräntissä kaksi
kahenkymmenen vuoen vanhaa tolvanata Kuopion pitäjästä, jotka
eivät taitaneet Maamiehen Ystävän ensimmäisestä numerosta lukea ne
kaksi sanaa: »Jesus tänne»!

Matti: Taitaa niitä senkaltaisiakin löytyä. Mutta on äitivainajani
minua opettanut selvästi lukemaan, vaan numeroita se ei osannut
ittek kään laskea yhteen.

41. Y.: Ei tuo kumma ole. Eipähän sitä muutkaan talonpoikaselle
opettane. Mutta minäpä nyt koitan sen sinulle opettaa. Tunnet hän
sinä toki kaikki numerot erittäin: 1. 2.3.4. 5. 6. 7. 8. 9. ja 0? 30

Matti: Tunnen minä: yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seittemän,
kaheksan, yheksän. Mutta mitä tuo ymmyrkäinen 0 tahtoo sanoa, sitä
en oikeen ymmärrä.

M. Y. Se kututaan Nolla,ja merkittee, että ei olekkaan yhtään lukua
sillä paikalla johonka se pannaan.

Pidä nyt silmäs ja korvas oikeen auki ja muista, että nanwrot ei joka
paikalla (taikka sialla) i’litä liikaa nierkitte.

Ja muista vielä, että ne eri paikat hietaa,i oikialta kädeltä alkai,i. Niin
esimerkiksi näistä numeroista: 1. 2. 3.

Numero kolme seisoo ensimmäisellä paikalla, numero kaksi toisella, 40
ja numero yksi kolmannella paikalla.

Matti: Mutta mitä näistä heidän paikoista tarvittee vaaria pitää?
tV Y. Maita sinä vähän, niin saat senki tietä. Kuule nyt:
Numero 3. ensimn,äisellä paikalla merkittee kolme 3kk(vtä;
Numero 2. toisella paikalla merkittee kaksi kiin,;ienistä:
Numero 1 . kolmannella paikalla merkittee yhtä sa&tti.
Ymmärrätkös nyt tämän asian oikeen selvästi?
tI latti: Ymmärrän kyllä. Numero 1 kolmannella pa i kaila, oik ia 1 ta

kädeltä lukien, merk itte satoja, numero 2 toisella paikalla kymmenisiä,
ja numero 3 ensimmäisellä paikalla ykkösiä. 50

tV Y.: Olet sinä kyllä sukkela ymmärtämään. Koitappa nyt myös
sanoa ulos tätä lukua: 123.

Matti: Yksi sata; kaksi kymmentä; kolme ykköstä; se on: sata
kaksikymmentä ja k ol me, taikka: sata ja k ol me k ol m&t tta ky mmcn tä

ui. Y.: Mutta sanoppa myös ulos tätä lukua: 555.




