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FEMTE BOG
De stille Tider før 1848.
1. Kamma Rahbek og Bakkehuset.
ENNE Tidsalder er afgjort en Stilstandens Tid, saaledes
forstaaet, at det er en Tid, der udfolder det rigeste
Liv indadtil, og hvor der af enkelte udmærkede Kvinder blev
sat et Præg paa Aandslivet og det borgerlige Liv, saaledes
som det aldrig var sket i det 18. Aarh , og saaledes som det
tildels heller ikke er sket i Tiden efter 1848, hvor langt
snarere mange Kvindeskikkelser eller den hele Flok af Kvin
der har bidraget til at omdanne Samfundet i social Henseende.
Den Tid, som i Litteraturens Historie betegnes som Guld
alderen, kan i visse Henseender ogsaa i det kvindelige Aands
livs Historie fortjene et saadant Navn, men i Kvindens udvortes
eller sociale Stilling var det tilsyneladende en gold Tid. I
Kvindens retslige Forhold skete i hele dette Tidsrum saa godt
som ingen Forandring, kun gjorde Arveloven af 1845 Kvin
den berettiget til lige Lod med Manden, naar der ikke deltes
mellem Afkom af Arveladeren.
Det var imidlertid ogsaa en Tid, da Landet i sit for
mindskede Omfang og med de overskaarne Forbindelser paa
Handelens og Søfartens Omraade maatte søge sin Styrke ved
indre Vækst, og hvor derfor forskellige Kredse samlede sig
stærkere ind efter, Hjemmene fik et rigere Indhold, Samlivet
mellem Forældre og Børn blev inderligere, det var den Tid,
da Præstegaardene endnu mere end før blev Arnesteder for
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den aandelige Kultur. Der sørgedes ogsaa for, at Kvinden
blev bedre undervist og oplyst. Mændene bøjede sig i stær
kere Grad for den kvindelige Aand og lyttede til Kvinders
Raad eller vej lededes af dem. For første Gang og vel ogsaa
for sidste Gang fik Danmark Saloner.
Bakkehuset og Sofienholm — dersom vi nogensinde har
haft Saloner i Danmark, har det været i disse to Hjem.
Begge har de haft stor Betydning for vort Aandsliv, allermest
dog Bakkehuset, fordi det i stærkere Grad ikke blot var
et Samlingssted, men ogsaa besad en Arneflamme, som vir
kede varmende og kvægende for alt, hvad der rørte sig af
aandelig Kraft i Folkets Liv. I begge Huse var det Kvinder,
som gav dem det egentlige Præg1.
Rahbek har i sine »Erindringer« skildret, hvorledes han
gennem hele sit Liv har været draget mod Landet. Man
mærker vel nok, at det ikke er Længsel efter dyb Ensomhed,
ikke Betagethed af mørke Heders store Linier, ikke Jægerens
eller Naturiagttagerens altid vaagne Sans; det var den landlige
Ro, Vandringen i den friske Skov, Synet udover Indsøen eller
Sejladsen paa dens spejlende Flade, som især staar for hans
Tanke. For os nulevende, som i hans Allé paa Bakken ser
den høje Husrække, er det vanskeligt at forstaa, at han for
lidt over Hundrede Aar siden her fandt det »rus verum, som
hans Hjerte saa idelig sukkede efter«. I 1802 fik Rahbek
Skøde paa »det gamle Bakkehus«, efter at han i en Snes
Aar havde boet dér eller paa Nabogrunden og i August 1798
her havde hjemført sin Brud. I sin Glæde over Erhvervelsen
skrev han Digtet »Til mit Bakkehus«.

Omsider dal Omsider mit Du er,
Du gamle Hjem i Fryds og Sorgens Dagel
Min aarie Vaar, min Sommer henrandt her,
hos Dig jeg og min Fremtids Høst hendrage l . .
1 Martsvioler, elskte Rosenly,
som Dammens Rand i hine Dage klædde,
med dobbelt Pragt omblomstrer den paany!
Glad Eders Ven nu hviler ved dens Bredde.
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Min Kammas Hauge! hvor jeg Billedet
af eget Liv taknemmelig erkender,
som, nys en ukrudtdækket, stenstrøet Plet
et Eden blev ved hendes Skaberhænder;
i hver en frodig Vækst, hver Blomst fra Dig
min Lykke fro erkende skal sin Broder,
hvis vennehulde Smil indbyde mig
at signe henrykt deres ømme Moder! . .
Her Baucis og Filemon leve, dø
tilsammen i hinandens Arm af Ælde!
Saaledes havde den 42 Aar gamle Rahbek viet Stedet til
at være hans og hans 2/aarige Hustrus Paulun indtil Livets
Ende, hvad det ogsaa skulde blive. Det stemmede fuldt med
Kammas Ønske at være borte fra Verdens Larm; det var
ikke ofte, at hun forlod Bakkehuset, og i Selskabslivet i Kø
benhavn tog hun kun liden Del. Hun var sjælden paa Rejse,
dog besøgte hun en Tid aarlig Mynster i Præstegaarden i
Spjellerup, en enkelt Gang den mønske Horats Pastor Lund
i Kjeldby; da Dampskibet til Kiel kom i Gang, foretog hun
dog hvert Aar en Rejse til Hamburg for her at købe Klæd
ningsstykker eller Materiale for hendes Bogbinderi og Forfærdigelse af Æsker, hvori hun var en Mester. Arbejdet der
med og med Havens Pleje fyldte hendes Dag til Fuldkommen
hed. Ved deres første Bolig havde der været en stenet Gaard,
kun med nogle store Piletræer ud mod Vejen, men Kamma
fik Pletten ryddet og dyrket og forvandlet til en Urtegaard.
Til det nu købte Bakkehus hørte derimod en større Have,
som ved hendes Haand blev forvandlet til et Paradis ved
Anlægets Smag og Blomsterpragten; det Sted, hvor nu RahbekStøtten staar, dannede Havens Ydergrænse. Kamma omfattede
Blomster med en Kærlighed, som minder om Tycho Brahes
Søster Sofie; for den prægtige, høje Lilje med de skarlagen
røde Blomster (Lilium chalcedonicum) havde hun stor Kærlig
hed, den mørkeblaa Gentiana (G, acaulis) og Vinterhyacinth
dyrkede hun til Fuldkommenhed, og hun var den, der ind
førte den dobbelte Viol i Landet. Desuden frydedes Øjet ved
Havens dengang sjælden sete fløjlsbløde Grønsvær og ved de
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tætte Vinranker opad Huset, og i Havens Yderrande stod
Buske med fortrinlige Bær2.
Bakkehuset selv var en lavloftet Bolig, udstyret med jævne
Møbler. I den store trefags Dagligstue, med Udsigt til Haven
og til Kalvebodstrand, virkede Kamma; her stod midt paa
Gulvet det store Fløj bord, hvor der baade spistes, og hvor
hun havde sit Bogbinderarbejde, læste og skrev. Alt var
uden Forfinelse, men hygget af Skønhed, og saaledes var
ogsaa Tonen i det Omgangsliv, som her raadede, alt foregik
under de mest tvangløse Former, man kom og gik som hus
vante Venner og modtoges gæstfrit af Fru Rahbek, der ledede
alt og som fængslede alles Interesse. Hun satte Pris paa, at
hvad der blev ydet i Huset af materiel Kost, var udsøgt, og
den The, hun skænkede, stammede fra de bedste kinesiske
Sorter i den rette Blanding.
Det er om dette Hus, den gamle Kunstner i Fru Gyllembourgs Novelle »Ekstremerne« udtaler de beaandede Ord: I
dette Gæstfrihedens Hjem ble ve Menneskene vejede efter ganske
andre Regler end i den øvrige Verden. Det gik til som i
Himmerige, hvor Rang og Rigdom intet gælde. Den fattige,
den som Verden oversaa, men som besad noget Kunstner
værd, nogen Fortjeneste, var sikker paa her at finde et
Asyl, hvorhen han kunde ty i mørke Timer og hente Trøst,
vis paa at blive modtagen med et varmt Haandtryk og et
mildt Ansigt af den altid ungdommelige Knud Lyne, og at
blive forstaaet og oplivet for mange Dage i Samtale med hans
aandrige Hustru. Hvor mange samlede sig ikke dér, af alt
hvad Nationen i to Generationer har at opvise af herligt og
udmærket! I denne Kreds, under dette lave Tag, hvor meget
er der ikke grundlagt, der siden har spiret og baaret Frugt,
ligesom Havens Træer og Blomster, plantede og plejede af
Kam mas Haand! Derfor staar der paa Støtten den herlige
Indskrift: »Her boede Knud Lyne Rahbek og hans elskelige
Hustru«. [Indskriften har dog: elskede]8.
Men i det Hjem, der moderligt omfattede utallige og hvor
der efter Oehlenschlægers Udsagn var en evig Jul, levede et
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barnløst Ægtepar. Om Kamma med sin fyrige, stærkt
impulsive Natur vilde have egnet sig til at forstaa et Barne
sind, kan omtvistes. Allerede tidligt maa begge Ægtefæller
have opgivet Haabet om, at de vilde faa Børn, hvad der ses
af en Annonce kort efter Slaget den 2den April om, at Prof.
Rahbek og hans Hustru vilde antage og opdrage som deres
eget en Pige paa. 6—8 Aar, som Kampen havde gjort fader
løs, men dette ses ikke at være sat i Værk. Aaret efter
modtog de den uaarige Johan Ludvig Heiberg i Huset, men
der gik ikke to Aar, førend han unddrog sig og flygtede til
sin Moster Fru Jiirgensen, vistnok især fordi han ikke kunde
finde sig i, at hans Moder blev ilde omtalt.
Om Fru Rahbeks Udseende ere vi mærkeligt ladt i
Stikken. Hun, der blev besungen af saa mange Digtere, er
ikke bleven tegnet eller malet af nogen Kunstner, hendes
Billed kende vi kun af nogle Silhouetter fra de ganske unge
Aar. Hun var en lille og mager Skikkelse, over den ranke
Hals løftede sig et Hoved med Falkenæse og en udtryksfuld
Mund, og det var Munden tillige med de store mørkeblaa
Øjne, der gav hendes Hovede det fængslende Liv. Blikket
kunde vel have et alvorligt Udtryk, men hyppigere, og især
naar hun talte, funklede det ildfuldt. Efter Thieles Udsagn
var der over hende noget af en Fugl, af en Falk, men af en
syg Falk, et Billede af Kraft i Svaghed. Hun var altid klædt
i fine bløde Uldkjoler med yndige douce Farver. Paa det
sorte Haar sad en Kappe med fint Broderi, paa Foden Silke
strømper og Saffians Sko. Hendes livlige eller dristige Be
vægelser gik aldrig ud over det yndefuldes Grænse, og hen
des sirlige Personlighed dannede en afgjort Modsætning til
Rahbek i hans grove, mørkeblaa Klæder, som ikke passede
ham. Den bugtede Skjorte holdtes sammen af et Baand eller
et skødesløst knyttet Halsbind, og han ofrede ikke sine Hæn
der eller det røde Haar nogen Pleje.
Kamma, der var født 19. Okt. 1775, var en Datter af
Assessor i Landsoverretten Hans Heger, der ikke netop ud
mærkede sig i sin Dommergerning, men var bekendt som
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en Tusindkunstner i alle praktiske Færdigheder; af ham havde
hans Yndlingsdatter lært sig Indsigt i mange af hans Fag,
som Blomsterdyrkning og Æskemageri. Hun havde arvet hans
hurtige Nemme, hans Interesse for Sprog og Lethed ved at
tilegne sig dem, hun læste og forstod foruden de tre Hoved
sprog, om hun end kun sjældnere talte dem, Italiensk og
Spansk, i hendes senere Aar ogsaa Latin og noget Græsk.
Hun var en ivrig Læser af al Slags Litteratur. Lærd var
hun dog ikke og gav sig aldrig Udseende af at være det,
beskeden og forsigtig holdt hun sig tilbage under Diskussion
om videnskabelige Emner, men kunde dog ogsaa gribe ind
med træffende Indhug. I hendes Intelligens var det fremfor
alt den hurtige Opfattelse, det friske Syn, der gjorde sig gæl
dende, foruden en enestaaende Evne til træffende at iagttage
og til at finde det rette Navn for det sete, hvad der maaske
indeholdt en uskyldig Brod. En af den Hegerske Families
Ejendommeligheder var at omtale Personer med et kende mærkende Ord, i Stedet for med deres Navne, og ingen drev
det saa vidt som Fru Rahbek. Hun dannede et særegent
Bakkehussprog, der iøvrigt omfattede baade Personer og
Begreber. Nogle af disse Benævnelser synes ikke meget værd,
men mange af dem karakteriserede godt dem, der bar dem,
saaledes naar Fru Rahbek kaldte sin Mand »Egernet« paa
Grund af hans Haarfarve og Gestus, og vist er, at hun besad
en egen Evne til at se Personers Ejendommeligheder og til
at aflure dem Smaatræk, ligesom hun kunde paa en uimodstaaelig komisk Maade efterligne Folks Stemme og Op
træden.
Ægtefællerne vare vidt forskellige i Evner, Aand og Tem
perament, men deres Ægteskab var saare lykkeligt og til
enhver Tid uforstyrret harmonisk; det blev levet i Inderlighed
og Trofasthed. Siden den Aften, da Kamma i Faderens For
stue hjalp ham Frakken paa, og han bad om og fik Lov til
at sige: »Tak, kære, gode Pige!«, havde de været knyttede
ridderligt til hinanden, ingen af dem bar Trolovelsesring, og
først paa 30 Aars Dagen efter Bryllupet satte Rahbek den
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paa sin Hustrus Haand. Kamma havde et rummeligere Syn
end Rahbek og Interesser af mere mangfoldig Art end hen
des Ægtefælle; med mindre Forbehold end han saa hun paa
den i Art og Form saa forskellige nye Litteratur, og dog
var man vis paa at træffe hende ved sin Mands Side, naar
han blev angrebet for sin stivnede Opfattelse. Medens Rahbek
stadig færdedes i Foreningslivet, elskede hans Hustru Hjemmet
fremfor alt, her fyldte Arbejde og Læsning hendes Tid, Be
søgende modtoges gæstfrit af hende, men med Længsel ven
tede hun Rahbek tilbage til Hjemmet.
Og hvad har saa Kamma Rahbek udrettet? I Litte
raturen findes intet fra hendes Haand, hun har ikke givet
noget Bidrag til Rahbeks talrige Tidsskrifter, Impulsen til
noget bestemt Arbejde vides ikke udgaaet fra hende. Hun
staar som det mest levende Vidnesbyrd om, hvad Kvinder
kan udrette ogsaa i Litteraturens Verden og alle Dage har
udrettet, forinden den Tid kom, da de ønskede selv at træde
frem. Man maa vel tro de talrige samtidige, som udtale,
hvilken Betydning Omgang og Samtale med hende har haft
for deres Udvikling, tro den unge Professor Møhl, naar han
siger: »foruden at skænke den fineste Fornøjelse var hendes
Omgang tillige en sand Opdragelse i moralsk og intellektuel
Henseende«. Hendes friske Lune, hendes harmløse Vid krydrede
enhver Samtale med hende, hendes kloge Opfattelse af Tan
ker, som man fremsatte, førte til, at man saa nye Sider ved
dem og saa dem i nye Forbindelser, og at man æggedes til
Uddybelse. Derfor skriver ogsaa Mynster til hende, at hun
skal erindre, at Samtale er hendes Embedspligt.
Og selv om Fru Rahbek ikke virkede i Litteraturen, findes
der, kan man sige, efterladte Skrifter fra hendes Haand, nem
lig talrige Breve, der senere er bievne offentliggjorte i for
skellige Brevsamlinger. Hun var en utrættelig Brevskriver,
hendes Ravnefjer løb med den skønneste Skrift i snorrette
Linier hen over det smukke Brevpapir. Brevenes Indhold vil
i det følgende blive skildret ved Betragtning af enkelte af
hendes Korrespondenter; Brevene var, ganske som hendes
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Samtaler, værdifulde for Modtageren, fordi de fordringsløst
kom med saadanne aabne Udtalelser, som den modtagende
vilde sætte Pris paa at høre.
De enkelte, som i nyere Tid har villet tillægge Fru Rahbek erotiske Anfægtelser, har ganske overset, hvilke Udtryk
en Livfuldhed og en paagaaende Energi som hendes kan give
sig. Er det end rigtigt, at hun havde arvet fra Moderen »den
fyrigste Livlighed«, saaledes som J. P. Mynster udtaler, er
man vildledt af dogmatisk Æstetik ved at paastaa, at noget
af Moderens erotiske Lidenskab skulde være gaaet i Arv til
hende, som iøvrigt helt havde sin Faders Natur.
Kamma havde lært J. P. Mynster at kende, og hun blev,
som den alvorlige, altid søgende Kristen hun var, grebet af
hans Trossikkerhed. Tidligere havde hun været stadig Kirke
gænger hos de rationalistiske Præster Adler og Marezoll, nu
følte hun Tryghed ved Mynsters rolige Forkyndelse. Over
for hans mandige Personlighed kunde hun lade hele sit be
vægede Sind komme frit til Orde, og ved hendes Besøg (1804)
i Spjellerup Præstegaard »blev der sluttet et Venskab mellem
hende og mig, som har forskønnet mig mange Aar af mit
Liv«. Dette er Mynsters Ord, og han fortæller om den om
fattende Brevveksling, der i Aarene derefter førtes mellem
dem, næsten ugentlig fra hendes Side. Flere af disse Breve
er udgivne, og andre er bevarede, men atter andre har Myn
ster tilintetgjort, fordi en anden Tid med forskellig Opfattelse
kunde lægge andet ind i hendes Ord end, hvad de virkelig
indeholdt, og mistyde en Natur, der i sine Breve helt gav
sig hen. »Fru Rahbek lod sig i sine Breve til sine Fortrolige
ganske gaa« ; det er Mynsters Ord, og Fru Rahbek siger:
»vi spare hverken Fader eller Moder eller Barnet, hvor milde
lig det endog smiler i Moderens Skød« 4. Medisancen, som i
Kammas Levetid aldrig rettede Beskyldninger mod hende i
noget. Forhold5, har hundrede Aar senere med Held plettet
sine egne Fingre6.
Og paa samme Maade er det gaaet med Fru Rahbeks
Brevveksling med Molbech, Breve, der er saa karakteristiske
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for begge disse Personligheder og for Kammas Opfattelse af
hendes Kald indenfor den Kreds, som søgte til hende. Molbech blev 1812 indført i Bakkehuset afWerlauff, der var gift
med Fru Rahbeks Broderdatter, og snart begyndte en Brev
veksling mellem hende og den næsten 3oaarige Mand. Han
skildrer for hende, hvorledes hans aandelige Liv altid havde
bestaaet af en Omveksling af brusende og gærende Overspæn
ding og en vis mat, velbehagelig Ligegyldighed, han kunde
finde en umaadelig Fornøjelse i at falde fra en Yderlighed til
en anden. Fru Rahbek fik stadig større Interesse for den
følsomme Mand og hans aabne Udtalelser, men hun fandt det
fejgt af ham at lægge Skylden for egne Mangler over paa
Sygelighed, Fejl i Opdragelsen eller tidligere udstaaede Lidel
ser. Molbech maatte lære at kende sig selv bedre, der var
endnu ikke Alvor nok i ham, og hun formaner ham til at
vise Mod, derunder forstaar hun ogsaa Højmodighed og Taalmodighed, »man maa have Mod til enten at være lykkelig
eller ulykkelig«. Og vist var det, at Fru Rahbek ved Siden
af alle sine ypperlige kvindelige Egenskaber tillige var man
dig, hvor det gjaldt. »Rolig og uforsagt, hvor det var Alvor«
— saaledes i Bombardementsnatten, da en af de allerførste
Bomber faldt ned saa godt som i Værelserne hos hende —
«frygtsom og ængstelig ved Ubetydeligheder«, saadant er
Rahbeks Vidnesbyrd.
Fru Rahbek vil ogsaa lære Molbech at være sand; om
han end ikke da, saa lidt som nogensinde senere i sit Liv,
var falsk med sin Vilje, tog han dog jævnlig fejl af Bevæg
grundene til sine Handlinger. Hun følte, at der var kommen
Usandhed ind i deres Brevveksling. Thi Fru Rahbek skrev
Breve udelukkende med Molbechs Tarv for Øje, ikke som en
litterær Produktion, en Samtale med ham ønskede hun lige
saa gerne, men Molbech var slet ikke nogen flittig Besøgende.
Han havde fra Barndommen af et usaligt Hang til Meddelelse
ved Breve, og senere i Livet foreslog han Fru Heiberg en
Brevveksling, hvad hun imidlertid venligt afslog, det forekom
hende et usandt Forhold, naar dog en Udveksling af Tanker
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lige saa let kunde ske ved Samtale. Saa underlig kunde
Molbech stille sig udenfor Tiden, at han pludselig en Maaned
efter den sørgelige Kielerfred fandt paa at skrive til hende
paa Tysk, hvorfor Fru Rahbek svarer: »jeg er dog virkelig
selv for dansk til uden Nødvendighed at benytte mig af et
fremmed Sprog, om jeg endog kunde være forfængelig nok
til at vise min Dygtighed deri. Desuden har Følelsen af min
Danskhed aldrig været mere levende hos mig end netop i
denne Tid«. I Bakkehussproget hed Molbech Udgiveren;
han udgav jo ganske vist Tidsskriftet »Athene«, men i et
Brev bestemmer Kamma »Udgiver« som »en, der skriver
mange og lange Breve«. Sandheden er dog nok den, at man
i en »Udgiver« endnu ikke møder Forfatterpersonligheden
selv.
Det skulde ikke lykkes Fru Rahbek at faa »Ulven« —
— en anden Betegnelse for Molbech paa Grund af hans Ud
seende — gjort elskværdig (hun understreger nogle Gange i
Brevene, at Brøndsted var elskværdig). Til Elskværdighed
hører at kunne forstaa Spøg. »De er lidt for tilbøjelig til at
ville se noget alvorligt i, hvad der kun skal være Spøg, De
er ikke villig nok til at tillade, man morer sig over det gale
blot for Galskabens Skyld«. Saa kom Bruddet uden Kata
strofe, kun som Kulde. Grunden var Molbechs uforanderlige
Væsen og saa, at Fru Rahbek mærkede, at hans Besøg
skete for at træffe Frk. Johanne Langberg. Hun var ikke
skinsyg paa den unge Pige og vilde gerne, om Molbech
aabent havde betroet sig, have været ham til Hjælp, men
— »jeg vilde saa gerne have Overensstemmelse i Deres Ord
og Handlinger«. Molbech erkendte dog senere: »Fru Rahbek
havde engang en betydende og vigtig Indflydelse paa mit
Liv«.
Fru Rahbeks Breve til Molbech have Kildespringets Frisk
hed og en Evne til at pointere, som Molbechs Stil savner.
Men de kunne ogsaa naa en Varme, hvorover Nutidslæsere
maaske vil studse, thi som altid var hun fyrig og gav sig
hen i sit formentlige Kald. Det gik som under Samtale med
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hende, hun kunde, som Thiele fortæller, i sin Iver lægge
Hænderne paa en Stoleryg og efterhaanden løfte sig paa Knæ
op paa Sædet. Da Poul Møller, Husets kæreste Søn, med
sin Forlovede besøgte Bakkehuset, udtrykte Fru Rahbek sig i
saa stærke Ord, at han blev ganske rød og hans Kæreste
allarmeredes.
Af Husets betydeligste Gæster vil vi nævne af Præsterne
foruden »Onkel Job« (Mynster) den elskværdige Forfatter af
mange yndede Digte (saaledes »Landsbykirkegaarden«) Chri
sten Andersen Lund i Kjeldby paa Møn. Kamma havde
samlet og afskrevet alle hans Digte og forsynet Bogen med
en Titelvignet. Frederik Schmidt havde i henved 30 Aar
virket som Præst i Norge, men efter Adskillelsen var hans
Længsel efter Fødelandet saa stærk, at han søgte bort og fik
Kald ved Roskilde (1820); saaledes kunde ogsaa denne Digter
opsøge det Hus paa Bakken, hvor han altid følte sig mest
hjemme. Da Henrik Steffens og hans Hustru besøgte Dan
mark 1803, vare de mellem Husets Gæster, og da Steffens
under Krigen 1807 blev drevet paa Flugt, indsamlede Kamma
Penge til dem hos danske Venner. Paa Bakkehuset havde
Oehlenschlæger for første Gang set Kammas Søster Kristiane — den 17-aarige Pige med de store blaa Øjne og det
askelyse Haar sad og bandt en Krans af Kornblomster; da
han engang ledsagede Kristiane hjem derfra, var de bleven
forlovede. Under Oehlenschlægers Strid med Baggesen var
hans Omgang med Rahbek for en Tid bleven afbrudt, men
ved O. H. Mynsters Grav mødtes de to Svogre og blev for
sonede. Baggesen var efter sin Hjemkomst til Danmark en
jævnlig Gæst, men efter at han havde rettet et haanende
Angreb mod Rahbek (1813), indtraadte der et Brud, som dog
nogle Aar senere blev lægt, efter at Baggesen ved et Digt
i »Danfana« havde hyldet Fru Rahbek. De to Brødre Ør
sted kom maaske sjældnere, og Werlauff var ikke nogen
hyppig Gæst. Den unge Græker Grev Conrado de Lunzi,
som Brøndsted havde bragt med hjem fra sin Rejse, var i en
2
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Række Aar (1813—18) Gæst i Bakkehuset, han elskede dette
Hjem og dets Værtinde.
Til »Generalerne« eller Husets sikre Kreds hørte endvidere
Familiens trofaste Ven Adolf Boye, Fuldmægtig i Finanskollegiet og Rahbeks Medarbejder. Pigen Stine bragte paa
sine daglige Vandringer Breve til Boye; der findes endnu
1500 saadanne Billetter fra Rahbek og 100 Breve fra Fruen.
Hans Navn paa Bakkegaarden var »den nautiske« paa Grund
af hans store Kærlighed til Sejlads. Digteren J. M. Thiele
havde lejet Lejlighed paa Bakkehuset 1821—22 og bistod da
Fru Rahbek i hendes Æskemageri. Efter sin Kinarejse boede
Poul Møller7 derude 1823—24. Om han end maatte finde
sig i Navnene »den geniale Klodrian«, »den armudslagende«,
omfattede Ægteparret ham med den største Kærlighed. »Fru
Rahbek var den første blandt alle de Mennesker, han havde
kendt«, saaledes lød P. Møllers Ord; de læste Italiensk sam
men og ligeledes Græsk, han oversatte kursorisk græske
Tragedier for hende, og hun fulgte med i den originale Tekst.
Det gik dog op for P. Møller, at hans Tid optoges for stærkt,
og Boligen laa for fjernt; han krympede sig ved at komme
frem med sin Beslutning om en Forandring og valgte at
skrive til Rahbek; han havde »aldrig af nogen dødelig nydt
saa megen Artighed og Kærlighed som af mine Forældre og
af Dig og Din Kone; kald mig en Slyngel, dersom jeg nogen
sinde glemmer, at jeg i saa lang Tid er bleven behandlet paa
Bakkehuset, som var jeg en Søn af Huset«8.
Det femte Bind af Rahbeks »Erindringer« er skrevet
umiddelbart efter Kammas Død. I det fortæller han »Mine
Leveaar« og skildrer deres Samliv fra Trolovelsen indtil
Dødsdagen (den 21. Jan. 1829). Det indeholder det mest
rørende Vidnesbyrd om, hvad hun havde været for ham.
Skrantet havde hun i mange Aar, en pinlig Hoste spaaede
ikke godt, Brystet var angrebet, og hun havde nu Vanskelig
hed ved at tale. Hun laa paa Sofaen i Dagligstuen, og
Rahbek maatte hen imod Mørkningen ind til Byen, ved Af
skeden tog han hendes Haand, men hun rejste sig og sagde:
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»Munden!« og gav ham tre hjertelige Kys. Ved hans Hjem
komst nogle Timer senere var hun endnu i Live, men lidt
efter drog hun sit sidste Aandedræt i sin Mands Arme.
Man rejste saa den Mindesten, som for første Gang bringer
en dansk Kvinde i Erindring, og som nævner hende som
Hustru, en Kvinde, som intet har frembragt i Litteraturen,
men været en Moder for alt det, som Litteraturen i en hel
Tidsperiode frembragte, fordi hun med varsom Ømhed plejede,
opbandt og beskar det voksende. Hendes Liv sætter Mærke
i den danske Kvindes Historie og staar som et Tidsskel, der
stærkt peger fremad. Hendes Ægtefælle vil man jo gerne
og med Grund betragte som hørende til en ældre, udrundet
Tidsalder, men man skulde dog, netop fra det nævnte Stand
punkt, tillige erindre, at ikke blot var Rahbek den ulastelige
Husbond, men han gav sin i mange Retninger saa forskellige
Hustru den fuldeste Frihed til at udfolde sin Lyst og sin
Ejendommelighed; han var, som han viser i sin Levneds
skildring, gennem alle Dage den store Beundrer af Kvinderne
og deres Kald, ikke blot af de unge Piger, hvoraf hans
Hjerte saa let lod sig fængsle, men af Hustruen, Moderen og
de aldrende Skikkelser, ingen har som han dvælet i sine
»Erindringer« ved de Husmodres Værdi, i hvis Hjem han
følte sig hygget, og som han udmalte. Og blandt det nye,
som var kommet frem og som var ham imod, var efter
Mynsters Udsagn netop dette, at han »savnede den ømmere
og, hvis jeg saa maa sige, mere ridderlige Behandling af det
andet Køn, der var bleven til Natur hos ham«9.

2:
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2.

Frederikke Brun og hendes Salon.

Fra det jævne borgerlige Hjem vende vi os til det her
skabelige og rige, fra det udpræget danske til det verdens
borgerlige, fra Frederiksberg drage vi til Fru Bruns Palæ paa
Hjørnet af Bredgade og Dronningens Tværgade eller til
Sofienholm. I Gæstfrihed tilkommer der intet af disse Huse
Forrang, de Samtaler, som førtes, kunde være i lige saa høj
Grad baarne af Aand, inderst inde fandtes der ikke mindre
Hjerte og Medfølelse i Fru Bruns Sale end i Kamma Rahbeks
Bolig. Men Herren i det Brunske Hus var en uforbederlig
Filister, han vilde endog helst stille sig lavere i Forstaaelsen
af aandelig Bedrift, end han i Virkelighed stod (»Klopstock?
Det Navn har jeg aldrig hørt paa Børsen«); som Modvægt
mod sin Hustrus Sværmen i Ætheren mente han, at han
maatte betone Livets jordbundne Tyngdeside (»Følelser, som
kun ere Tidsfordriv, ere løgnagtige«). Men det var en ud
præget hæderlig Mand og i det Hele en god Ægtefælle og
Fader, hvor meget end hans Hustrus aandelige og legemlige
Tilstand, hendes idelige Rejser og hendes Døvhed maatte
stille ham paa Prøve1.
Frederikke Brun (1765—1835) var Datter af den ansete
Gejstlige og Salmedigter Balthasar Munter, der ved hendes
Fødsel 1765 var Superintendent i en tysk By, men som i det
samme Aar blev kaldet til Præst ved St. Petri Menighed i
København, hvor han skulde virke indtil sin Død (1793).
Pastor Munter og hans Familie blev straks knyttede til de
tyske, aristokratiske Kredse, saaledes Familierne BernstorfT,
Reventlow og Schimmelmann, men de levede dog fuldt med
i de danske Omgivelser og i den danske Digtning, og saa
ledes var Datteren lige saa opfyldt af Joh. Ewalds Poesi,
som hun var betaget af Klopstocks »Messias«. Frederikke
var som I4aarig tilstede ved den første Opførelse af »Balders
Død« (1778), men blev saa grebet, at hun maatte føres ud i
fri Luft. Da Ewald hørte herom, ønskede han at se hende,
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og hendes Broder bragte hende derfor Dagen efter Opførelsen
op til hans Kvistkammer. Frederikke brast i Graad ved at
se Ewald ligge krumbøjet af Gigt, han talte venlig til hende,
og idet han kyssede hende paa Panden, sagde han med svag
Røst: »Dér bor en ung Digtersjæl!« Da Ewald tre Aar efter
døde, var Frederikke mellem de unge Piger, som strøede
Foraarsblomster foran Ligbaaren og i Graven.
Hun var da allerede en fuldt udvokset Ungmø med et
sundt og hærdet Legeme, hun havde friske Kinder med
Smilehuller, kloge, levende Øjne, en Profil med stærkt frem
springende Næse og tilbagevigende Hage med Kløft, en rig
Haarfylde, og uden at være en egentlig Skønhed var hun
meget tiltalende. Man vidste jo ogsaa, at hun var noget
ualmindeligt, idet Faderen i sin Stolthed over Datterens Evner
havde ladet trykke for Venner den 16-aarige Piges samlede
Digte. Derfor blev hun da ogsaa tidligt stillet overfor et
Valg mellem flere Bejlere, og Forældrene raadede hende til
at vælge med Fornuft. Efter nogen Betænkelighed gav hun
Købmand Konstantin Brun sin Haand.
Han var tyskfødt og tidligere bosat i St. Petersborg, men
nu knyttet til den vestindiske Handel som kgl. Administrator,
og straks efter Bryllupet (1783) foretog han med sin Hustru
en Rejse til Rusland for at afslutte sin Virksomhed dér; efter
deres Hjemkomst i det følgende Aar var han blivende bosat
i København. Frederikke fødte sin Mand flere Børn, og
Ægteskabet forløb i det Hele harmonisk, uagtet de havde
saa faa fælles Interesser; men haardt var det for den livlige
unge Frue, at der allerede 1788 udviklede sig en Tunghørig
hed hos hende, som senere ikke skulde forlade hende. Under
dette Tryk synes hendes Overspændthed at have sat sig endnu
fastere i hendes Natur. Hun fik en stadig voksende Trang
til ætherisk Næring — siger en tysk Forfatter — og dette
førte en uheldig Forandring i hendes Væsen med sig, hvorved
hun kom i sælsom Modsætning til Mandens kun af jordisk
Stof vævede Natur, hun fik en vis Hang til Lidelse og Selv
opgivelse, noget springende i sin Tale og en vis Adspredthed
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og Uro. Hendes Brug af Opium for at berolige Nerverne
bidrog vel ogsaa hertil.
I én Henseende er Fru Brun typisk for et bestemt Tids
punkt af Kvindens Historie. I Tiden lige før og umid
delbart efter Aarhundredskiftet raadede der i mange Lande
stor Løshed i de ægteskabelige Forhold, frem for alt i de op
lyste Stænder og i litterære Kredse. Ægtefæller tillod sig
med Lovens Bistand eller uden den at ophæve deres For
bindelse eller at indgaa en ny, det skete i Kraft af de aande
lig overlegnes Ret som Individualiteter og uden Hensyn til,
hvad fast Livsordning eller Børnenes Tarv kunde kræve. Det
var ogsaa en Tid, da man tiltog sig Ret til at kæde Tredje
mand ind i det ægteskabelige Forhold; en Husven var en
almindelig Fremtoning, uden at man maaske kunde paastaa,
at et egentligt Brud paa den ægteskabelige Troskab forelaa;
men naturligvis var det et Forhold, som indebar Fare og
kunde bringe Forstyrrelse. Ingen her hjemme har i den Grad
tilladt sig en saadan Anvendelse af Venner som Fru Brun,
og alene hendes ellers saa agtværdige Karakter hindrede, at
der opkom Sladder, eller at Mistanken mod hende voksede til
Vished.
Ved et saadant Venskabsforhold var Fru Brun knyttet til
den tyske Lyriker Fr. v. Matthisson. Hans følsomme Digte
med deres blide Rytmik og vage Naturstemninger var over
ordentlig yndede og maatte ret falde i Fru Bruns Smag.
Hun havde opsøgt ham i Lyon og senere sværmet sammen
med ham under Sejlture paa Genfersøen. Denne slanke, ret
umandige Skikkelse med Hofmands-Lader strakte gerne Haan
den ud efter Kvinders, ligesom ogsaa efter Fyrsters Gunst.
Kort efter sit Bryllup drog han til Sofienholm, men lod sin
Brud blive hjemme. Aaret efter var paa en Rejse i Italien
Fru Brun jævnlig i Matthissons Nærhed, og i Rom boede han
en Tid i Hus sammen med hende; han var da Sekretær og
Forelæser hos en rejsende tysk Fyrstinde — baade den senti
mentale, æsthetiserende Fyrstinde og Matthisson havde ladet
deres Ægtefæller blive hjemme, medens de i Italien studerede
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Oldtiden og Kunsten. Matthisson skrev paany varme Digte
til Fru Brun, paa hvilke hun svarede i Digte til sin »Hjertens
ven«. En anden Ven var Schweizeren C. v. Bonstetten.
Han var en anset Forfatter, optaget af Studier over Folkenes
Levevis og Forhold til deres Naturomgivelser samt af Samfundsspørgsmaal. Revolutionen havde fordrevet ham fra hans
Hjemsted, og da Fru Brun paa en Rejse med sin Mand havde
besøgt ham, og hun senere havde boet nogle Maaneder i
hans Hus, indbød Familien ham til at tage Ophold i Danmark,
han slog sig ned i deres Palæ og udfoldede her en stor For
fattervirksomhed. Bonstetten var en Snes Aar ældre end Fru
Brun og af en rolig og nøgtern Natur, men det kunde allige
vel ikke undgaas, at man saa med Uvilje paa denne Husven,
der tilmed stadig havde sin Hustru boende i Schweiz. Efter
tre Aars Forløb mente Bonstetten det rigtigst at drage hjem,
men da Fru Brun senere drog paa Rejse, var Bonstetten
1802—3 hendes Ledsager til Rom og tilbage til Tyskland.
Disse Forhold var jo ret besynderlige, selv om Fru Brun
stadig paa sine Rejser havde sine Børn og deres Lærer med
sig. I det Hele synes det karakteristisk for hende, at hun
kun lidt spurgte om de Mænds og Kvinders øvrige Livsvan
del, med hvem hun færdedes, de aandelige Værdier var de
ene bestemmende.
Som selvstændig Forfatterinde har Fru Brun ingen Be
tydning i den danske Litteratur, allerede af den Grund,
at hun vist saare sjælden har skrevet en Linie paa Dansk i
Vers eller Prosa. Derimod har hun i Digte taget danske
Folkesagn til Emne, hun har haft Sans for dansk Digtning,
for Oehlenschlæger som for Baggesen, dog med afgjort For
kærlighed for den sidste, for Ingemann som for I. L. Heiberg.
Paa Tysk har hun skrevet mange nydelige letflydende Digte,
som vandt stor Yndest, og hvortil der komponeredes skønne
Melodier; Længsel efter den elskede og Moderfølelse faar Ud
tryk i dem, og Naturen besynges, men Digtene blive ofte
matte ved Tegningens udglidende Linier, ved vage Stemninger
og Brug af gammelvante Billeder, overtagne fra den klassiske
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Oldtid. Først og fremmest mangler der denne Digtning Per
sonlighedens Særpræg; den mærkes som en Fortsættelse af,
hvad mangen tysk Digter forinden havde sunget. Som saa
mange af Tidens »skønne Sjæle« manglede hun Fysiognomi.
Men hendes litterære Produktion er omfattende, og hendes
Bøger rummer mange Værdier. Hendes Kunstsans fortjener
al Anerkendelse; selv om hun heller ikke her er selvstændig,
udtaler hun dog kloge Domme om meget forskellige Tids
aldres Plastik og Maleri, og hun ser med sundere Blik og
med større Forstaaelse paa nye, gryende Kunstretninger (Thorvaldsen, Eckersberg) end mange samtidige. Hendes Beskri
velser over Egne og Landskaber er ofte malende, hendes Iagt
tagelser over de utallige Personer, Mænd og Kvinder, som
da havde et Navn og som hendes Interesse og hendes For
fængelighed drev hende til at opsøge, hvor hun kom, er ofte
interessante. I de memoireagtige Bøger, hun har skrevet (saaledes »Wahrheit aus Morgenträumen und Idas ästhetische Ent
wickelung«) giver hun anskuelige Billeder fra sin Ungdom
og sit senere Liv.
Omsider mente hendes Ægtefælle, at der maatte sættes en
Grænse for dette Vandreliv. Han tilskrev hende, at hun
maatte træffe et Valg, enten vende hjem eller forblive i Rom
mod en aarlig Pension, men i saa Fald maatte hun give Af
kald paa Datteren Ida. Saa besluttede Fru Brun sig til at
vende tilbage, og fra 1810 slog hun Rod i Danmark. Fra
den Tid af indtil hendes Død er det, at Sofienholm bliver det
store Midtpunkt, hvor saa mangfoldige af Datidens ypperste
Mænd og Kvinder mødes, og hvor de samles med Berømt
heder fra mange Lande.
Brun havde ejet Sofienholm siden 1790, og Landstedet var
straks blevet et gæstfrit Hjem for Forfattere, saaledes levede
Baggesen her 1792 med sin syge Hustru, og Fru Brun plejede
hende omhyggelig. I Begyndelsen af det 19. Aarh. ombyg
gede Brun Gaarden fuldstændig i italiensk Villastil og lod
Haven helt omdanne; der plantedes en Lindealle med foroven
sammenflettede Grene fra Huset ned til en Høj, hvor »det
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norske Hus< blev rejst, omgivet af Weymouthfyrrer og Birke.
Men ellers var alt sydlandsk. Bygningen med sine hvide
Mure, de flade Tage, de grønne Skodder pegede lige saa
stærkt mod Italien som Mulæslerne paa Græsplænen foran,
og samme Præg havde Husets Indre, med alle dets Billeder
fra Italiens Egne eller Scener af dets Folkeliv.
Foruden de fremmede Magters Repræsentanter, der altid
vare velkomne i Fru Bruns Hus, og som her havde en ud
mærket Lejlighed til at træfte, foruden rejsende Udlændinge,
Landets egne Videnskabsmænd og Kunstnere, kom der unge
Mænd og Kvinder af den danske Adel. Imidlertid var den
borgerlige Del af Samfundet lige saa stærkt repræsenteret, og
frem for alt stod Husets Døre aabne for enhver, der udmær
kede sig indenfor Litteraturen eller i de forskellige Kunstarter;
mange vare dog ogsaa knyttede til Huset i Kraft af Fru Bruns
gode Hjerte, og fordi hun trofast opretholdt Venskab, stiftet
i tidligere Dage.
Spørges der nu, om der kunde være noget Sammenhold
eller Midtpunkt i en saa broget dannet Kreds, maa det for
det første nævnes som et Fortrin, at ingen Klike, intet
ensidigt litterært eller politisk Standpunkt fik Lov at
raade, ingen ensidig Smagsretning kom til at gøre sig gæl
dende. Dette stammede fra Fru Bruns oprigtige Velvilje og
gode Hjerte, der ganske vist havde den Mangel ikke at kunne
hade, men var beredt til at omfavne alle. Derfor havde hen
des Hus egentlig ingen Fjender, selv om der var mange, der
kunde skumle over Modsætningen mellem den altid paaholdende
Mand og den ødslende Frue, eller som kunde i fuld Overens
stemmelse med Brun le over hendes Følsomhed og fantastiske
Indfald, som naar hun tog mod Gæster, hvilende paa Sofaen
i et kunstig frembragt Maaneskin.
Fru Brun følte det som sit Kald at virke forenende, derfor
gjorde hun ogsaa et Forsøg paa at bringe en Forsoning i
Stand mellem Husets to Venner Oehlenschlæger og Baggesen;
ved tre tyske Digte, som Heiberg maatte gengive i dansk
Form, arbejdede hun forgæves mod sit MaaL Men Oehlen-
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schlæger siger endvidere om Fru Bruns Hus: Musikken var
den Genius, som her forbandt og sammensmeltede det hele.
Her færdedes saaledes Schulz og senere Schall, foruden italien
ske Mestre som Siboni; Weyse, som havde undervist Døtrene,
akkompagnerede dem ved deres Sang, hans Improvisation
henrykkede Husets Gæster, hans djærve komiske Sans
passede ogsaa godt med Konst. Bruns Natur. Sammen med
Musikken dyrkedes Dansen, Plastikken og Mimikken
af Husets unge Damer. Det var skønt at se Datteren Ida
svinge sig i Bolero, Seguidilla og Fandango sammen med
Josephine Blicherolsen (senere Fru Bügel), der var opdraget i
Marokko og som i Paris havde faaet Undervisning af Talma
og La Rive. Havde Josephine lært Ida de spanske Danse,
kunde hun til Gengæld lære hende at danse Tarantel og Saltarella.
Datteren Ida var i flere Aar den store Tiltrækningskraft
for det Brunske Hus. Denne blonde Pige med de blegbi aa
Øjne, det skønne ovale Hoved og den rige Haarvækst kunde
synes at have arvet mest af Faderens Natur, thi dybere In
teresser af aandelig Art besad hun ikke, og hun skildres som
marmorkold eller dog kølig som en Undine. Men denne ven
lige, muntre og gode Pige havde en henrivende Optræden,
hvad enten hun førte sin nymfeagtige Skikkelse i de skønne
Danse, eller hun viste sin Evne til plastisk Fremstilling, saa
ledes som hun havde lært i Italien ved at se Lady Hamil
tons berømte Gengivelse af antike Statuer. Da en bekendt
Deklamator og Fremstillerinde af plastisk-mimiske Scener Fru
Hendel-Schütz i 1812 gav Forestillinger paa det kgl. Teater,
blev en saadan ogsaa givet i det Brunske Hus, hvor »Ifigenia
i Aulis« opførtes; Ida var da Ifigenia og den svære, aldrende
Fru Hendel-Schütz Præstinden. Men fremfor alt viste Ida i
sin Sang, at hun havde Sjæl, og den skulde snart rundt om
i Landene skaffe hende den fineste og fornemste Tilhører
kreds. Hun blev gift med den østerrigske Gesandt Grev de
Bombelles, og hvor hun kom i Verden, skulde hun henrykke
ved sin Stemme og sit Foredrag. Goethe rørtes til Taarer ved
at høre hende, Lamartine sang til hendes Ære om »Den
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menneskelige Stemme«, overalt hvor hendes Mands Embeds
bane førte hende hen, blev hun et Midtpunkt for den musi
kalske og dramatiske Interesse.
Det var da intet Under, at hun allerede som tyveaarig
Pige bragte Baggesen til i et Digt at hylde »den vingefagre
Fugl fra Paradis«, og at Oehlenschlæger ligeledes sang til
hendes Ære. I. L. Heiberg var da stærkt optaget af Ida og
skrev et Digt »Til Adelaide«. Ved hendes Død (1857) dig
tede han sit skønne Mindedigt om Ida Bombelles og erindrede
om, hvordan de to store Digtere uagtet al Tvedragt:
til hendes Fane de dog begge svore,
for hendes Fod de lagde hver sit Blad,
og hende nær, ret som ved Orpheus’ Strenge,
det Stridende forente sig saa længe.

Vi skulle endnu kun tilføje nogle Ord om Kamma Rahbeks
Forhold til Fru Brun. Det kunde ligge nær at tro, at der
mellem disse Fruer, der hver for sig var Midtpunkt for Kredse
og som selv vare saa yderst forskellige, kunde findes en
Slags Konkurrence eller nogen Jalousi, men dette var ikke
Tilfældet. Fru Rahbek kom ikke til Fru Bruns Selskaber, da
hendes »Usselhed gjorde hende aldeles uskikket til noget Sam
kvem med Mennesker«, men hun kunde gøre Besøg hos hende
om Formiddagen i Palæet i Bredgade, og der fandt en stadig
Brevveksling Sted mellem dem. Brevene til »die Grandiose«,
som var Fru Rahbeks Navn for Veninden, var paa Dansk og
besvaredes med tyske Breve til den, som Fru Brun kærteg
nede med Navnet Bocca mela (Honningmund, Navnet paa et
italiensk Insekt). Kamma gjorde hende den Tjeneste at ren
skrive med sin sirlige Skrift Venindens gennemrettede og næ
sten ulæselige Manuskripter, hun kunde ogsaa sende hende
Æsker af sit Fabrikat eller sjældne Blomster fra Haven, og
Fru Brun viste Kamma sin Taknemmelighed paa anden Maa>
de, saaledes da hun sendte hende under den sidste Sygdom
en smuk Ged, hvis Mælk hun skulde drikke.
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3.

Hjemmet paa »Rolighed« og Fru Louise Hegermann*
Lindencrone. Signe Læssøe og hendes Kreds.

Vi vil kaste et Blik paa nogle Hjem, som afgjort ikke kunne
betegnes som Saloner; de lededes dog af aandfulde Kvinder,
der gav dem deres særlige Præg og som gjorde dem til var
mende og lysende Midtpunkter for mange af Datidens bedste
Mænd i Videnskabens, Digtningens og Kunstens Verden.
»Bakkehuset paa Østerbro« er »Rolighed« i Rosen
vænget bleven kaldt, saalænge Familien Hegermann-Linden
crone her førte et gæstfrit Hus1. Kaptejn J. H. Hegermann
havde 1797 ægtet Godsejer de Lindencrones Datter Louise
og umiddelbart derefter købt »Rolighed«. Husets Herre var
en af Frederik VI højt skattet Officer, han blev adlet under
Navnet Hegermann-Lindencrone (1818). Han var kendt som
en lige saa frisk og kæk, som venlig og mild Soldat, og han
levede i et lykkeligt Samliv med sin Hustru; hun fødte ham
3 Sønner, der alle blev Officerer, og 4 Døtre. Til dette
Hjem, der først opløstes ved Mandens Død (1849, fire Aar
før hans Hustrus), havde en fast, mindre Kreds af Datidens
fremragende Mænd sluttet sig, saaledes Digtere som Pram,
Foersom, Ingemann, Heiberg, Saint-Aubain (Carl Bernhard)
og ikke mindst Oehlenschlæger, Lærde som begge Ørsteder
og Sibbern, Teologer som Mynster og Fogtmann. Alt gik
fordringsløst til i det af Familielykke og af Aand og Følelse
baarne Hus, der i den stilfærdige Frue med den ranke, spinkle
Skikkelse havde sin største Tiltrækningskraft.
Og hvad var da hendes Værd? Fru Hegermann-Lindencrone var bekendt for Datiden ved sin Forfattervirksomhed.
Hun havde skrevet mange Digte i Nytaarsgaver og Tidsskrif
ter, hun havde udgivet to Dramer »Eleonora Christina Ulfeldt«
(1817) og »Troubadouren« (1820), men mest Indgang havde
nogle yndefulde »Danske Fortællinger« (1825) vundet. Hen
des Bøger vidnede om hendes fine Aandsdannelse og ukunst
lede Natur, men der manglede dem Særpræg og et bredere
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Vingeslag, derfor har de ikke haft Evne til at overleve
deres Tid.
Naar nu Oehlenschlæger siger om sin Veninde: »hun var
maaske den mest poetiske Sjæl, Danmark har ejet«, har han
herved kun sigtet til hendes menneskelige Personlighed, ikke
til hendes Forfatterevner2. Mynsters Ord lyde da ogsaa for
sigtigt, at nogle af hendes modnere Frembringelser fortjente
en almindeligere Paaskønnelse, end de havde fundet, men
iøvrigt vidner han, at hun var »aandrig og af et dybt po
etisk Gemyt« og »et af de ædleste, fortræffeligste Væsener,
jeg har kendt«3. Saaledes hørte hun til de Kvinder, hvem
sand skabende Evne er nægtet, men som dog har haft en
stor Betydning. Fremragende Mænd har i hendes dybe og
varme Sjæl genset i lutret Skikkelse eller i den rette Ramme
Tanker og Forestillinger, som de havde frembragt, eller de
fik ved Samtale med hende Idéer til nye Arbejder, saaledes
som Saint-Aubain har vidnet for sit Vedkommende. Peder
Hjort siger derfor træffende om hende4: »man kunde sige, at
hun hele sit Liv forblev en Slags Puppe, hvoraf Sommer
fuglen aldrig flagrede ud«, og han skildrer hendes Personlig
hed saaledes: »hendes Kærligheds Væld blev uudtømmeligt,
hendes Sjæl saa ubesmittelig, som man næppe kunde fore
stille sig. Derfor kunde hun se saa skarpt, dømme saa ge
nialt, drømme saa skønt, spøge saa yndig naivt, tro saa tro
skyldigt og tage saa elskværdigen fejl«.
Det er gaaet med hende som med utallige Kvinder. Naar
det er Skuespillerens Lod ikke at kunne tale for de kom
mende Slægter og kun at faa sit Værd forstaaet af dem, der
selv saa og hørte, er det ogsaa Kvinders Lod. Men vi maa
ikke tvivle om den Indflydelse, de har haft.
Der var et andet Hjem af mere beskeden Art, hvor Hus
moderen var den dragende Magt og hvor begavede Mænd
samledes; for en af vore store Digtere fik det en afgørende
Betydning.
Signe Læssøe (1781—1870) var Digteren Werner Abrahamsons Datter. Hun havde 1806 ægtet Grosserer Læssøe,
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der nogle Aar senere blev Toldinspektør i Frederikshavn.
Livet i denne By dannede en egen Modsætning til, hvad
hun havde kendt i sin Faders gennemdannede Hjem, hun
har i alt Fald fortalt, hvorledes paa den Tid (1811—1818)
Byens Damer gik paa Besøg med Mandshat paa og drak
Brændevin af lange, spidse Glas, saa at en Rus let kunde
hænde dem. Efter at Læssøe havde opnaaet Stillingen
som Havnekontrollør i København, kunde Familien vende
tilbage til Hovedstaden. Allerede 1831 mistede dog Signe
Læssøe sin Mand, der havde delt alle hendes aandelige
Interesser, hun sad tilbage med en ringe Indtægt, men med
et Eje, som hun var stolt af, otte Sønner.
Af hendes opvakte Børn er de bekendteste Officeren Fre
derik Læssøe, Helten fra Isted, og Maleren Thorald. H. C.
Andersen havde tidligt fundet en moderlig Støtte i Fru Læs
søe — »jeg kan ikke andet end regne Dem blandt Sønnerne«,
skriver hun til ham — og i hendes Hjem samledes Kunst
nere som Roed, Constantin Hansen, Skovgaard, Lundbye,
Frølich og Jerichau.
Signe Læssøe var en lille fin Skikkelse med lysebrune,
tænksomme og milde Øjne og med en skær og ungdommelig
Ansigtsfarve selv i de ældre Aar. Hun havde rige Kund
skaber, Børnene kaldte hende »Konversationsleksikonet«, og
hun havde læst megen fremmed Litteratur. Men hun er
kendte fuldt, at hun ikke havde Evne til Forfatterskab: »Maa
den ikke være lyksalig, som forstaar at skabe! . . O! kunde
jeg skrive . . men jeg vilde, det skulde gøre Nytte. Mange
Ideer svæve for mig . . Men altid bliver det derved«. Men
det gælder om hende, som det foran er fortalt om hendes
Ungdoms Veninde Louise Hegermann-Lindencrone, en Sam
tale med Fru Læssøe kunde føles som en større Berigelse,
end om man havde læst en aandfuld Bog, og Kunstnere og
Digtere tyede til hendes Vejledning og kloge Dom. Derfor
kan man høre hende prist af betydelige Mænd saa stærkt, at
senerelevende kunne studse derved. Ikke blot kaldte Jeri
chau hende »sin Tids aandrigste og mest begavede Kvinde i
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Danmark«, men H. C. Andersen udtaler: »Var Fru Læssøe
kommen ud i Verden som Kamma Rahbek eller Fru Gyllembourg, vilde hun langt have overfunklet dem; thi hun var
egentlig meget betydeligere end disse; og hvad der især
gjorde hende saa indtagende, var netop dette ubevidste, for
dringsløse, som de andre ikke havde; de vidste, at de bleve
beundrede; det vidste hun aldrig, og hun vilde heller ikke
være det. Hun var hele sit Liv igennem som en Rosenknop
i dens første friske Udfoldelse«. Andersens Sammenligning
er dog højst uheldig, og man undrer sig ved at se Fru Rah
bek og Fru Gyllembourg, der begge ønskede og opnaaede
at leve et Liv i Hjemmets Skjul, blive betegnede som dem,
der kom ud i Verden.
Langt hellere lytter man til, hvad Andersen i »Mit Livs
Eventyr« udtaler om, hvad Fru Læssøe havde været for ham
under hans lange og vanskelige Udvikling. »Hun, den kær
ligste Moder, hun, en af de mest flersidig aandeligt udviklede
Kvinder, havde aabnet mig sit hyggelige Hjem; hun delte
tidt med sin dybe Følelse mine Sorger«. Digteren betroede sig
om alt til hende og fandt Deltagelse, Opmuntring og Hjælp.
»Mit Blik vendte hun mer og mer mod Naturskønheder og
det poetiske i Livets Enkeltheder, i det saakaldte smaa. Der
som der i noget af, hvad jeg har skrevet, findes Kvindelig
hed og Renhed, da er hun en af dem, jeg især skylder dette«5.
Utvivlsomt har Signe Læssøe, saaledes som det ogsaa kan
ses af hendes Brevveksling med Andersen, gjort sit til, at
hans Digtning fik den skære Luft af bly Renhed over sig,
som er en af dens hjertevindende Egenskaber.
Et Kvindespørgsmaal fandtes egentlig ikke paa denne Tid,
men det er værdt at høre hendes Opfattelse af Kvindens
Stilling; derom har hun udtalt sig i Breve og en Gang i en
anonym Artikel i »Dansk Folkeblad« (1836). Hun fordrer
kun, at man anerkender Kvindens aandelige Selvstændighed
og vurderer hendes Evner rettelig, hun er saa langt fra i ydre
Henseende at forlange Kvindens Ligestilling med Manden,
snarere paalægger hun Hustruen og Kvinden at underordne
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sig og tjene. »Vi Fruentimmer er som Fugle i Bure — dog
kun vore Legemer«. Hvor helt forskellig lyder dette ikke
fra Camilla Colletts Lære en Del Aar senere; hvad vilde den
altid utilfredsstillede norske Forfatterinde sige til Fru Signes
Ord: »Ønskers Fornægtelse og ikke Ønskers Opfyldelse beder
jeg Guderne om«. Men denne fine, fordringsløse Kvinde
havde den mest levende Skønhedsfølelse og vilde gerne suge
Honning af hver en Blomst. »Nyd, nyd! Tilladelig Nydelse
er Gudsdyrkelse«.
Lykkelig var hun over den Hæder, som Sønnen Frederik
vandt paa sin militære Bane i Treaarskrigen, og stolt var
hun over den Tryghed, hvormed Hæren og hele Folket saa
hen til ham. I en anden Søns jyske Præstegaard erfarede
hun om Sejren ved Isted, og da saa Præsten maatte fortælle
hende, hvad den havde kostet: »Frederik faldt i Slaget!«,
sad hun en Stund tavs og sagde saa: »Stakkels Danmark! «6

4. Fru Gyllembourg og »Hverdagshistorierne«.
Benedikte Arnesen-Kali har peget paa visse »medierende
Figurer«, Mennesker, der ligesom er kaldede til at bære det
bedste af deres egen Tid over i den Tid, der afløser dem,
og derved bliver som et Bindeled mellem det gamle og det
nye. Ved deres aandelige Ungdoms usvigelige Elasticitet har
de det skønne Privilegium at kunne optræde forsonende og
mildnende mellem de krasse Modsætninger. Efter hendes Er
faringer findes saadanne Figurer fortrinsvis blandt Kvinde
kønnet. De vandre ubemærket gennem Livet, men har dog
fyldt deres stille Mission. Denne rigtige Iagttagelse har hun
fremsat i Anledning af Fru Gyllembourg, men den er ogsaa
anvendelig paa Kamma Rahbek og paa Kvinder, der ikke
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vandrede ubemærket gennem Livet, som Johanne Louise Heiberg og Natalie Zahle.
Thomasine Buntzen, en Datter af Dispachør Buntzen,
havde 1790 ægtet Translatør P. A. Heiberg1. Ved at be
tragte Billederne af denne Mand og hans Hustru bliver man
uvilkaarlig slaaet af den Modsætning, som de to Portræter
synes at udtale. I Juels Billede af den unge Frue lægger
man Mærke til den glade, smilende Mund, de levende store
Øjne og barnlig runde Kinder; der er noget sværmerisk i
Udtrykket og Holdningen, ogsaa noget sirligt, som saa man
et af Angelika Kauffmanns Portræter. I Heibergs Ansigt
mangler Smilet; den brede, overliggende Pande og det skarpe
Blik synes at tale om, at her har Forstanden vundet absolut
Herredømme over de trodsige Oprørere Hjerte og Følelse.
Martensens Udtryk om Heibergs »grovkornede Natur« synes
at passe.
En af den Tids Forsyndelser mod Kvinden var de altfor
tidlige Ægteskaber, og Thomasine var
Aar gammel
bleven den Mands Hustru, som havde været hendes Sprog
lærer; han var da 3i1/2 Aar. Thomasine havde en god og
kærlig Fader, men fra hendes 8. Aar var hun moderløs, og
i hendes efter Varme og Sympati higende Natur var der
Strenge, som endnu ikke var kommet til at klinge. Man
fandt det mærkeligt, at en saa fremragende Forfatter som
Heiberg havde hjemført en lille ubetydelig Pige. Halvandet
Aar efter blev hun Moder, og hun var stolt af selv at kunne
give den lille Johan Ludvig Bryst.
Heiberg var lige saa sikker og djærv i sin Optræden, som
hans Hustru var bly og beskeden, han forstod ikke hendes
følsomme Sind, og han fristedes til som en Modvægt netop
stærkt at betone sin haardføre Natur, et Par Gange kom han
i hendes og Venners Nærværelse med den uforsigtige Ud
talelse, at han aldrig havde været forelsket i sin Kone, og
han tog sig heller ikke i Agt for at komme med spottende
Bemærkninger over Religionen. Det økonomiske Tryk, som
hvilede paa ham, var han for hensynsfuld eller for stolt til
Den danske Kvindes Historie.
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at tale om til Hustruen, og under alt dette blev han mørk
og ordknap. Heiberg begyndte først at forstaa hendes Værd,
da han saa den Opmærksomhed, hun vakte hos Udlændinge.
Forskellige Udsendinge fra den franske Republik var bievne
modtagne rundt om i Familierne som aandrige og elskvær
dige Mænd, og de blev ogsaa indførte i Heibergs Hus. Hei
berg maatte nu se, hvorledes de indtoges af hans Hustrus
elskværdige, aldeles ukokette Væsen og af hendes Lethed ved
at samtale med dem i deres Sprog. En af dem, Duveyrier,
grebes endog af hæftig Kærlighed til hende, hvad han ikke
lagde Skjul paa, og da hun gjorde sin Mand opmærksom
paa, at dette Venskab ogsaa for hende kunde blive farligt,
svarede han kun »Aa, ikke andet, Du har Din Frihed«.
Imidlertid blev Duveyrier hjemkaldt, Fru Thomasine sank
atter tilbage til et meget stille Hjemliv med sin Dreng, me
dens hendes Mand færdedes i litterære Kredse og i Klubber.
Men en af Heibergs nye Venner, den fra Sverige forviste
Gyllembourg, havde fundet Indgang i Huset, han havde i sin
Modgang mødt venlig Forstaaelse hos Thomasine Heiberg,
og han grebes efterhaanden af en Kærlighed, som han endog
tilstod hende. Hun dulgte det ikke for sin Mand, og han
svarede, at han jo godt vidste, at hun kun havde Venskab
for ham, som han for hende: »Gør i den Henseende, som om
jeg ikke var til«.
Lad nu alt dette være set fra hendes Synspunkt og talt
ud fra den Svigerdatters Opfattelse, som har givet Beretning
derom, saa er Heibergs kølige ægteskabelige Holdning og
hans fuldkomne Mangel paa psykologisk Forstaaelse af andre
Naturer ubestridelige Kendsgerninger. Det er intet Under, at
Katastrofen maatte komme.
Heibergs uophørlige hadefulde Angreb paa Regeringen
førte til, at han blev dømt til Landsforvisning; i Februar
1800 sagde han Farvel til sin Hustru og sin paarige Søn.
Thomasine optoges i sin Faders Hus, og her kom ogsaa
Gyllembourg i Besøg. Halvandet Aar senere skrev hun til
Heiberg, at hun elskede Gyllembourg, og hun bad ham om
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sin Frihed (September 1801). Heiberg følte sig som forraadt
og raabte paa Hævn, han var fortvivlet indtil Raseri, han
havde atter Følelsen af, at noget havde været i hans Eje,
hvis Værd han ikke havde forstaaet, en ny Uret syntes knyttet
til Landsforvisningen. Men tillige følte han, hvordan han i
én Henseende havde ganske slaaet sig et Værge ud af Hæn
derne. Han havde ved sin Bortrejse efterladt sig stor Gæld,
hans Hustru og Søn stod uden Indtægt. I to Aar var han
rejst rundt i Europa paa sin Svigerfaders Bekostning, og han
syntes intet at foretage sig for at vinde en Stilling, først i
Januar 1803 fik han en Ansættelse i Paris under Udenrigs
ministeriet. Af den Buntzenske Familie blev med stor Takt
fuldhed hverken da eller senere denne Side af Sagen berørt
med et Ord. Heiberg indsaa, at alt var tabt, og gav sin
Hustru fri. I Dec. 1801 ægtede hun Gyllembourg.
En af Thomasine Gyllembourgs Samtidige har — efter
hvad Ben. Arnesen-Kall meddeler — udtalt, at ingen Kvinde
i København havde grebet Revolutionstidens Friheds-Evange
lium med en saadan Begejstring som den unge Thomasine
Buntzen. Dette Udsagn — der i Vald. Vedels smukke Bog
om Guldalderens Litteratur endog er bleven til, at »hun drømte
sig en Jeanne d'Arc« — lyder ganske usandsynligt. Thoma
sine havde efter hele hendes Pigenatur en Bøjning hen mod
det hjemlige og det stilfærdige, hun fortæller selv, hvor meget
det plagede hende, at Heiberg havde tvunget hende til at
bære den franske Kokarde, saaledes i Teatret, og hun søgte
saa meget som muligt at skjule den, hun rystede undertiden
paa Hovedet over hans hensynsløse Angreb paa Regeringen,
og i hendes Brevveksling mærker man ikke heller det mindste
Spor af en Interesse af politisk eller revolutionær Art; i det
Brev, som hun efter Forsoningen med Heiberg og umiddel
bart efter Julirevolutionen skrev til ham, udtaler hun: »Du
véd nok fra gammel Tid, at jeg er af Stok og Sten i poli
tiske Ting«.
Det er let at pege paa, hvorledes det, som saaledes var
hændt, var som en nødvendig Frugt af Tidens Rørelser. Un3*
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der Borgernes Optagethed af de offentlige Anliggender og
ved det adspredende Klubliv maatte Sansen for et inderligt
Familieliv mellem Ægtefæller blive svækket. Husets Døre
aabnedes vidt; Tilknytningen af en Husven, hvem det var
tilladt at bøde paa, hvad Manden forsømte, indeholdt en
Fare. Den rationalistiske Tidsalders kolde Forstandighed og
den Blottethed for psykologisk Sans, som ligeledes udmær
kede Tiden — man var jo saa optaget af Mennesket og
Menneskerettighederne, at man helt tabte Personligheden og
Individualiteten af Syne — alt dette maatte bidrage til at
forme en Type som P. A. Heiberg, der nu uheldigvis var
bleven knyttet til en Natur af helt modsat Art. Dette var
Baggrunden for den opstaaede Konflikt.
Gyllembourg købte Gaarden Ruhedal ved Ringsted, hvor
Ægteparret boede indtil 1806, da Gaarden brændte. De flyt
tede saa til København og førte her et stateligt og fint Hus,
der gæstfrit modtog mange, og hvor Gyllembourg viste sig
som en ypperlig Vært; her kom saaledes Oehlenschlæger,
Baggesen, Ørstederne, Weyse, foruden Svenske af Gyllembourgs Slægt. Men 1815 døde Gyllembourg, og for hans
Enke blev de økonomiske Forhold vanskelige. Frederik VI
tilstod hende da en Pension. Hendes Søn boede i den føl
gende Tid sammen med hende, dog flyttede hun i Aarene
1819—22, medens han opholdt sig i Paris, til en Slægtning,
hvis Børn hun underviste. I de Aar, da Johan Ludvig var
Lektor i Kiel, styrede hun Huset for ham (1822—25). Se
nere boede de i København, og efter at Heiberg 1831 havde
ægtet Joh. L. Pætges, dannedes et fælles Hjem af disse tre
mærkelige Personligheder, der saa godt forstod hinanden og
følte sig inderlig knyttede sammen. Med P. A. Heiberg var,
som det allerede er nævnt, en Forsoning indtraadt, og ved
Svigerdatterens Besøg i Paris sagde han: »Vil Du sige hende,
at af alle Kvinder er der ingen, som jeg nærer en større
Agtelse for end for hende«.
Fru Gyllembourg var den første Digterinde af
virkelig Betydning, som opstod i Danmark; det kan
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man rolig paastaa uden Krænkelse for de Forfatterinder, der
tidligere paa enkelte Omraader havde vist digterisk Talent.
Hendes Skrifter have i henved Hundrede Aar bevaret deres
Tiltrækning; for hendes egen Samtid havde de ved Siden af
deres poetiske Værd en særlig Betydning ved at bidrage til
at forme Tidens Syn paa Kultur og Dannelse, ved at aabne
Øjet for Skønhed i Forhold, hvor den hidtil var overset, og
i Kredse, hvor den hidtil var tilsidesat. Endelig ere »Hver
dagshistorierne« lærerige for den, der vil kende den
danske Kvindes Historie, idet de bedre end mange Me
moirer give os Billeder af Livet i Danmark under Frederik
Vis og Kristian VIIIs Regering.
O ven paa Napoleonstiden med dens udadgribende og over
hele Verden spændende Gerning fulgte en stille Tid, da
Blikket blev tvunget indefter, en borgerlig Tidsalder, da det
gjaldt om at vinde ny Styrke ved Løsning af Opgaver inden
for Staten selv, i Samfundets snævrere Kredse og i Hjem
mene. Denne Retning i Tidsaanden maatte føre med sig, at
der blev skrevet borgerlige Noveller om Livet inden Døre,
om Familiekredsens Hygge, dens Sorger og Konflikter. Poul
Møller havde en historisk Roman under Arbejde, men om
dannede den til en realistisk Novelle fra Nutiden, som han to
Aar senere (1824) oplæste i Studenterforeningen, »En dansk
Students Eventyr«. Blicher udgav 1824 sin første Novelle
»En Landsbydegns Dagbog«, efter den fulgte snart »Josepha«
og »Præsten i Thorning«. 1825 opførte det kgl. Teater en
saa djærv Skildring som J. L. Heibergs »Kong Salomon og
Jørgen Hattemager«. 1827 udkom Fru Gyllembourgs »En
Hverdagshistorie«, og nogle Aar senere fulgte Carl Bernhardts
første Forsøg i Novellen2.
Der er i det foregaaende talt om Kvinder, som havde
Gave til at inspirere Digtere og Forfattere, men selv mang
lede Evne til at producere. J. L. Heiberg maa have tiltroet
sin Moder mere, thi da han en Dag ytrede sig uoplagt til at
fylde et Nummer af den »Flyvende Post«, havde hun sagt
»Gid jeg kunde hjælpe Dig!«, og han havde saa ladet de
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Ord falde: >Det kunde Du vist godt, i Fald Du vilde«.
Samme Aften skrev hun det Brev fra en Lieutenant, hvor
med hendes litterære Virksomhed begyndte, og som blev et
Led i Fortællingen »Familien Polonius«. Hun naaede saaledes videre end Kamma Rahbek, hvis Samtaler og Breve var
hendes aandelige Bedrift, men karakteristisk er det dog, hvor
ledes Fru Gyllembourgs Noveller lader Beretning og Beskri
velse træde forholdsvis tilbage, medens de saa fuldt have
Samtalens eller Breves fortrolige Karakter. Hun ynder JegFormen, hun kan lade det berettende Jeg endog forme en
Replik til sig selv (»sagde jeg mig«), hun lader Personerne
inde i Fortællingen (saaledes i »En i alle«) meddele Oplevelser
og Bekendelser, hun ynder Replikkerne, der udgør en over
vejende Del af Novellerne. Men Fru Gyllembourg havde
ogsaa klart forstaaet, hvor langt hun som Kvinde kunde naa.
Hendes Noveller »ere Frugter af Livet, ikke af Lærdom og
dybe Studier«. Hun drømte ikke om — sagde hun senere
— at kunne flyve som Ørnen til de Regioner, hvor et ube
væbnet Øje ikke kan følge, hun er som Svalen, der bygger
paa Menneskenes Huse og dér istemmer sin fordringsløse
Sang.
Huset og Menneskene — det er hendes Maal, og hun
indlader sig ikke paa nogen Naturbeskrivelse i Lighed med
Frederikke Brun, og dog mærker man, at Naturen omgiver
hendes Mennesker. Man kan læse de første Ord i »Kastor
og Pollux«: »Det var en Aften midt i November, Himlen
var klar, og lidt Rimfrost viste sig allerede paa Bladene af
en Vinranke, hvormed en Havelaage, som førte ud til Vejen,
var omkranset. Indenfor samme laa et Hus«. Saaledes føres
vi straks ind i Huset, hvor den elskende Pige findes. Men
vi føres ogsaa op mod Stjernerne, thi da hun og hendes
Kæreste bliver Kastor og Pollux vår over Spidsen af Kirketaarnet, tager de det som et godt Varsel, og et Aar senere,
netop i et Øjeblik, da alt synes at gaa dem imod, er det
Pigens Udbrud ved atter at faa Øje paa Stjernerne: »Se Tvil
lingerne!«, der minder hendes elskedes strænge Fader om de
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to Smaabørn, han havde mistet, og skaber Mildhed i han
Sind. Fru Gyllembourg véd at knytte en anden af Efteraarets Maaneder sammen med de menneskelige Følelser: »Det
var i de første Dage af den Maaned, der i vort Klima som
oftest er den allerskønneste og ikke sjælden erstatter en ublid
Sommer. Ved sin klare og milde Himmel, ved sin ejendom
melige, aromatiske Duft, ved de afvekslende Farver, hvormed
den pryder Træernes Blade, ved sine stjerneklare Nætter
kunde September vel fortjene, at den fremfor Foraars-Maanederne fik Navn af Kærlighedens Aarstid. Saaledes forekom
den ogsaa Lusard og Klaudine« (>To Tidsaldre«). Men den
Natur, som »Historierne« stiller Menneskene i Forhold til, er
ikke det vilde Fjeld eller de salte Vover, vi føres til Skovene
og den rolige Indsø (Fru Gyllembourg: Uf, det raa Hav!),
til yndige Spadsereture i Alléer og frodige Haver.
Fremfor alt bringer »Historierne« os dog ind under Husets
Tag. Huset behøver ikke at være rigt. »En Tilværelse, lige
langt fra Næringssorg og Overflod, men oplivet af Kærlig
hedens Solvarme, er vistnok den, der mest nærmer sig den
paradisiske Ro. Hver liden Tilvækst af Nydelse eller Be
kvemmelighed, hvert lille Ønskes Opfyldelse, som i mere
glimrende Kaar kun vilde agtes ringe, gør Epoke i det ind
skrænkede Liv« (»To Tidsaldre«), Men Kampen for Brødet
eller Næringssorgens Kummer er ikke Genstand for hendes
Fremstilling. Og hvad enten Hjemmet er ringe eller rigt,
bør det altid være baaret af Hygge. Selv den tarvelige Bolig
kan være præget af Smag, Renhed kan smykke alt, og hun
vil, at Gulvet skal være hvidt og Dækketøjet skinne. I Hjem
mets aandelige Luft er det dog Tonen, som gør Udslaget.
»Denne sande gode Tone, der er Genskinnet af et ædelt,
dannet Indre, og som i Medgang og Modgang er en af det
huslige Livs bedste Penater [Husguder]«.
Nu vil man vel sige, at hvis der i »Hverdagshistorierne« er
givet et Billede af Tiden, har Forf. sikkert ogsaa taget Mo
deller til sine Personer fra denne. Karakteristisk nok er
hun dog aldrig bleven beskyldt derfor, og man har heller
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ikke forsøgt Gætninger. Der vil ikke til hendes »Historier«
kunne skrives en lignende Kommentar som til Blichers No
veller. Noget helt andet er, at hun for at skildre en Tids
alder ogsaa benytter velkendte Scener fra den. I »To Tids
aldre« optræder Klaudine paa et Bal i hvid Kjole med tre
farvet Bælte og ligeledes med trikolort Tørklæde om sit
brune Haar, og Minister Grouvelle siger hende en Kompli
ment i den Anledning. Det vides, at Frøken Sophie Zinn i
et Selskab hos Grosserer Erichsen var klædt i en helt hvid
Dragt med hvide Roser paa Brystet og Haaret, hun havde
om Livet et Baand i franske Farver, som en Franskmand
havde foræret hende, uden at hun kendte deres Betydning,
de tilstedeværende Franskmænd jublede derover. Men selv om
Heibergs Hustru har været tilstede, er sikkert Træk af denne
Art forefaldet saa mange Gange (se foran S. 35), at den,
som vilde skildre Tiden, ligefrem ikke kunde undlade at be
nytte det; der er i alt det øvrige i Fortællingen ikke den
fjerneste Mindelse om nogen bestemt Begivenhed eller Per
son 3.
Det er bleven sagt, at »Hverdagshistorierne« tidt er De
batdigtning og vise ud over det æsthetiske, men deri har
man ikke Ret. Vi siger jo dog ikke hverken om Shakespeare
eller om Holberg, at de sætter Problemer under Debat, fordi
de lader store Spørgsmaal indenfor Livsførelsen eller Sider af
den ydre Samfundsordning være Midtpunkt i deres Skuespil,
og den, som skildrer Hverdagslivet, maa paa samme Maade
nødvendig benytte dets Brydninger eller Formen for dets
Fremtræden. »Historierne« have ikke voldelig, med Tilside
sættelse af Fortællingens Tarv, draget Spørgsmaal frem til
ræsonnerende Behandling. Men det er sandt, at Fru Gyllembourg behandler Spørgsmaal, som praktisk forelaa, saaledes
naar hun i »Mesalliance« (1833) skildrer de heldige og uhel
dige Følger af, at en borgerlig tager en adelig til Ægte, eller
naar hun i »Ægtestand« (1835) fremstiller Hustruens Stilling i
Ægteskabet.
Ubestrideligt er det, at Fru Gyllembourg nøje iagttog
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Livet om sig, udtalte sin Kritik derover og tillige vilde ret
lede. Det var saaledes bleven Skik at lade Pigebørn konfir
mere sent, hun dadler denne nye københavnske Mode at lade
fuldt udviklede Døtre gaa ukonfirmerede indtil en Alder, da
deres Mødre og Bedstemodre ofte vare Hustruer og Modre;
netop i Overgangstiden fra Barn til voksen burde de indvies i
Herrens Tempel efter at have modtaget Religionens Lærdom
i et af jordiske Sorger og Lidenskaber uberørt Hjerte (»Fa
milien Polonius«). Det er det samme, Johanne Louise Heiberg saa varmt tilraadede under et Besøg hos Niels Viborgs
Familie; det velsignede ved den hellige Handling vil netop
gribe stærkere i de yngre Aar4. Tiden overhørte da heller
ikke det gode Raad. Ogsaa den overhaandtagende Brug at
give Foræringer ved Konfirmation, Fødselsdage eller andre
slige Lejligheder revser hun (»To Tidsaldre«). Hun iagttager
»den hoppende Gang, som er vore unge Nutids-Damer egen«
(»Slægtskab og Dj.«); hun taler om den Rigdom paa »Over
sættelser«, man finder i Samfundet netop ligesom i Littera
turen, nemlig saadanne unge Piger, som have tabt al Origi
nalitet og alt nationalt Præg efter at have haft en tysk Op
dragerinde, været Elev i et af vore engelske Instituter og
skabt sig Veninder i Familier af tysk Oprindelse (»Slægtskab
og Djævelskab«). Hun laster den fra Frankrig optagne nye
Mode, at unge Mennesker gaa om med et misfornøjet og
muggent Ansigt, idet de affekterer, at Statens Ve og Vel
tynger paa deres Samvittighed (»En i alle«). Hun véd Be
sked om enkelte Damers sidste Middel til at bevæge Himmel
og Jord, nemlig Krampetilfældet, som hverken er helt forstilt
eller helt naturligt (»SI. og Djævelskab«). Det kan her ind
skydes, at ikke alle unge Damer var saa pligtopfyldende som
Arveprinsesse Karoline. Da man engang over for hende ud
talte Forundring over, at hun ikke var besvimet, da hun
brækkede en Arm, svarede hun: »jeg er aldrig besvimet, det
var noget, min Fader ikke kunde udstaa«5. Og hvor var i
Fru Gyllembourgs første »Hverdagshistorie« Satiren ikke ram
mende overfor det skildrede velstillede, borgerlige Hjem og
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dets Husordning, den store ubenyttede Sal, hvor den døde
Yndlingshund laa udstoppet, Dagligstuen med dens fine Møb
ler, oversvømmede af færdige og ufærdige Klædningsstykker,
Bændler og Sytøj, mellem hvilke de syende velklædte Damer
færdedes i fuld Virksomhed, alle tappert forsynende sig med
01 af det samme Glas®.
Der ligger i hendes Fortællinger en stadig Advarsel imod,
at man overser de smaa Tings Betydning. Alt hvad
der hedder Levemaade — lærer hun — bør naturligvis kun
være et næsten ubevidst Udslag af en fintfølende, liberal
Aand; men mange smaa Vaner og Former hører dog saaledes med dertil, at de ikke kunne mangle uden at støde.
»Hine blot ydre Former i Levemaade og huslig Indretning
have en langt større Indflydelse, end man skulde tro, paa
den gode Forstaaelse i en Familie« (»Mesalliance«). Alt det
Smaa peger op mod det Store, og der vil komme Øjeblikke,
da det Smaa vil gøre sig gældende. I »Drøm og Virkelig
hed« aabnes Øjnene paa Julius, da han ser den Pige, han
lever sammen med, i en iøjnefaldende broget Pynt, der dan
nede en skærende Kontrast til den Skønhed, hun besad, og
da han ser Børnene gaa i hullede Strømper og slidte Sko.
Og man skal huske hurtigt at læge de smaa Brud, da de
ellers let vil ende med en Sammenstyrtning (»Nær og Fjern«).
Teorier og store Principer er herlige, men man skal passe
paa, at man ikke løber Ensidigheden i Vold og glemmer
at tage alle Livets Værdier i Betragtning. I »Montanus den
Yngre« skildres en Mand, som med egensindigt Overmod
hylder det praktisk nyttige, som kalder Æsops Fabler en
dum Bog og ønsker Kobberstik paa Væggen afløste af Land
kort. I sin blinde Higen naar han at støde alle fra sig og
maa tilsidst erkende: »Jeg tænkte dog ofte, at en Mand som
jeg maatte egentlig kunne være sig selv Nok, leve i Viden
skab og Virksomhed, i det Store, det Almindelige, uden at
sætte al sin Hu til enkelte Mennesker. Det er overmodige,
unaturlige Tanker 1 Det Menneske var ikke Menneske, som
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aldrig længtes efter at udøse sin egen Sjæl i en anden be
slægtet Sjæl«7.
Der møder os i »Historierne« mange smukke og træffende
Ord om Kvinden: »den skønne Medynk med alle lidende,
som er et Hovedtræk i den ædlere kvindelige Natur« (»Ægte
stand«), >Ogsaa Listen er en Kraft, derfor har Naturen
skænket den til Modvægt mod den blinde Styrke« (»Magt og
List«), I »Montanus den Yngre« skal Ludvig forklare Fablen om
Lervasen og Jerngryden, der sammen skulde svømme over en
Flod — den skøre Vase holdt sig i god Afstand fra den
massive Gryde — og han siger: Den naturligste Forklaring,
mener jeg, vil være den at tænke sig ved Vasen et Væsen,
i min Fantasi helst et kvindeligt, som Naturen har dannet af
sit fineste Ler, et af disse sjældne Mennesker, i hvis Sjæl den
guddommelige Kærlighed har indaandet en saa stor Del af
sig selv, at det ligesom med Ømhed omfatter alt levende,
har Hjerte for Ven og selv for Fjende, er smykket med alle
Livets Blomster og omsvævet af milde trøstende Genier, selv
en trøstende Engel i Livets Trængsel, men, i Bevidsthed om
sin bløde Natur, bange for den Haardhed, den Kulde, som
er dets Væsens Fjende, og mod hvilken det ingen Vaaben
har.
De unge Piger i »Hverdagshistorierne« ere velopdragne,
yndige eller endog smukke, de vide, hvor langt de tør gaa
uden at komme ud over det korrekte. De overgivne og
skælmske kender hun ikke, men vel de egenkærlige, de en
foldige og prosaiske. Af den sidste Art har hun tegnet et
Pragtstykke i Jette, den smukke, unge, godmodige Pige med
de mange selskabelige Talenter og med Mesterskab i Kunst
syning, men som har en gruelig Haandskrift, en mangelfuld
Ortografi og er lige saa blottet for Kundskaber som for Aand.
Hendes Modbillede, Halvsøsteren Maja, er derimod, som flere
af de andre unge Piger, lidt for fejlfri. Fortællingernes unge
Piger tænkes altid at ende som gifte, og en »kvindelig Skab
ning, som staar ene i Verden, er saa beklagelsesværdig, at
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Forældre naturligvis maa ønske at se deres Døtre i Sikkerhed
for denne Skæbne« (»SI. og Djævelskab«).
Men hvor meget ædelt og skønt der end findes i »Hi
storierne«, kan det stundom mærkes, at Forfatteren har levet
i Revolutionstidens frivole Luft, den Tid, da hun overfor
P. A. Heiberg talte Kærlighedens Magtsprog. »Kan Du som
Filosof paastaa, at Ægteskabs Rettigheder ere helligere end
Kærlighedens? Ere Konveniensens Love paa den ene Side,
saa er Naturens paa den anden; er det Uret at ophæve et
Ægteskab, saa er det ogsaa Uret at sætte sig op mod sin
Konge, og en Revolution er da en græsselig Forbrydelse«.
Hendes Fantasi leger stundom med erotiske Forhold ud over
det nødvendige, hun kan tegne et saa farligt Forhold som at
Elskeren forklædt som Jomfru tager Tjeneste hos den til
bedte.
I Breve til Gyllembourg under Kamptiden studser man
ved enkelte frivole Udtryk om Religionen; de synes saa lidet
at stemme med hendes øvrige faste religiøse Stade. Det er
da værdt som Modsætning at læse det nydelige lille Brev,
som hun langt senere skrev til sin Søn for at faa ham til at
forandre et Vers i »Kong Salomon og Jørgen Hattemager«,
hvori der var talt om Fornuft og Aabenbaring, og som har
bragt hende en pinefuld Nat. »Jeg anvender derfor paa denne
Seddel hint Bud fra Pilatus* Hustru: »Befat Dig ikke med
denne Retfærdige! Jeg har i Nat lidt saa meget for hans
Skyld«. Det bedrøver mig saa inderligt, naar Du, saa snart
Du hører Tidens Hane gale, straks fornægter den Herre og
Mester, som enhver med større eller mindre Tro, dog altid
med Haab maa følge til Dødens Porte«8. Men mærkeligt er
det, hvor uadskilleligt i »Historierne« den religiøse Stemning
er knyttet til Skønhedsfølelsen. Da Ludvig (i »Montanus den
Yngre«) holder sin Prædiken i Landsby kirken, var hans Tale
»saa poetisk, saa dybsindig og dog saa populær«, at Bønderne
fulgte den med den største Opmærksomhed; hans ædle, ud
tryksfulde Fysiognomi, hans simple, værdige Anstand, det
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udmærket skønne Organ forhøjede Virkningen af det hele.
»Alle vare henrevne«. I »De lyse Nætter« siger Organisten
Farbroder Albert til den unge Mand, som han ønsker skal
blive Præst: »Hvor skulde jeg da fantasere paa Orgelet, naar
Du fra Prækestolen havde begejstret mig og Menigheden«.
Ogsaa i »To Tidsaldre« er der Tale om den skønne Præken,
der i lang Tid vil lyde i Tilhørerindens Øre som en sød
Melodi; i denne Fortælling findes dog den smukke Skildring
af, hvorledes Klaudine, der har været betaget af Lidenskab
og vildledet af Revolutionstidens Ideer, ved sin lille Søns
Daab i den tyste Landsbykirke føler sig stillet under Guds
trygge Bistand og nu vier sig til Omsorgen for sit Barn.
Der er intet i Fortællingerne, som peger hen mod den
kommende Tid, da Kvinden bryder ud af Hjemmet og vil
skabe sig selvstændig Virksomhed, dog skaffer i »To Tidsaldre«
Klaudine sig, tvunget af Forholdene, Underhold ved Skole
gerning. Kvindens Opgaver ligger ifølge Fru Gyllembourg
altid indenfor Familien, dér skal hun vise sit Mod ved Taalmod og Resignation. Derfor skildrer hun i »Drøm og Virke
lighed«, hvorledes Laura opsøger Mandens tidligere Frille*og
ofrer sig for hans Børn af denne Forbindelse. Hanne venter
taalmodig paa, at hendes moderne »Montanus«, der er trold
bunden af Nutids-Teorier, skal frigøre sig for dem. Komtesse
Gabriele arbejder i Skjul som Malerinde for at skaffe sin
Fader Penge (»Extremerne«)9.
Fru Gyllembourg var næsten 83 Aar gammel, da hun
døde (1. Juli 1856). Hun vilde aldrig have sin litterære Ger
ning omtalt, hun fandt det taktløst, om nogen bragte den
paa Bane overfor hende, ja hun kunde, uden at huske paa
sit eget Forfatterskab, dadle, naar andre Kvinder skrev,
thi det »Fruentimmerskriveri duer dog aldrig noget«. Alderen
havde ikke forskønnet hendes Ansigtstræk, men der var noget
saa barnlig rent og ætherisk fint over hendes lille Skikkelse,
og indtil det sidste holdt hun af at fremtræde i en smagfuld
Dragt; alt omkring hende var stilfuldt og udsøgt10. Stærke
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Ord kom ikke til at lyde i hendes Stuer, aldrig Spot eller
Haan, og hendes Dom over andre var altid forsonlig og
mild.

5.

Hjemliv og Selskabelighed.

De trange Tider, som Napoleonstidens Krige og deres
Eftervirkninger bragte os, havde stillet store Forlangender til
Hustruers og Døtres Sparsommelighed og til deres Flid
og Dygtighed i Udførelsen af allehaande Arbejder.
Kvinder maatte overtage Gerning, som man ellers havde ladet
Haandværkere besørge. Skuespiller Phisters Moder, Klok
kerens Kone ved Helliggejstes Kirke, havde et helt Skræderværksted paa et Kvistkammer, og der sad hun og de ældste
Pigebørn og syede de mange mindre Børns Klæder og Sko;
selv syede hun saaledes den ældste Søns Kadetuniform1.
Skomagerarbejde var noget, som mange Kvinder ogsaa i de
følgende Tider maatte paatage sig2; saaledes sad Anna Brenøe
(Fru Nielsen), efter at hun var ble ven voksen, et helt Aar
paa et Loftsværelse med Spanderem over Knæet og syede
Sko til hele Familien3.
Paa Landet, hvor man fra gammel Tid var henvist til,
hvad kvindelig Husflid kunde udrette, var baade Mænds og
Kvinders Klædninger i høj Grad Kvinders Værk. Mangen
Moder kunde med Stolthed tænke paa, at det helt eller væ
sentlig var hendes Hænders Arbejde, hvori Sønnen var klædt
paa en alvorlig Dag eller Hædersdag, ligesom Sønnen sikkert
gerne vilde vidne om, hvor meget hans aandelige Indhold
skyldtes den, der havde frembragt Dragten. Præstekonen i
Vester Skjerninge vidste, at paa den Dag, da hendes Søn
J. H. Bredsdorff blev »indkaldt« ved Universitetet og fik Guldmedaille (1809), var hver Traad i hans Klædning spundet af
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hendes Haand4, og senere hen i Tiden var Termansens
Plejemoder sig bevidst, at den stoute Rigsdagsmand hverken
i Folketing eller Landsting saa lidt som andetsteds færdedes
i andet end de Vadmelsklæder, hvori hver en Traad var
spundet af hende5. Landhusholdningsselskabet søgte ogsaa
ved Belønninger at fremme den kvindelige huslige Flid; vi
se til Eks. i 1820erne Selskabet tildele ikke faa Kvinder sin
Sølvmedaille for Dygtighed og Flid ved Væv og Rok, ved
Knipling eller Brodering6, og man mærker, hvordan her og
der Præstekoner eller Bondekoner bleve vejledende Forbilleder
for Egnens Befolkning7. De smukkeste af de ejendommelige
Huenakker fra Hedeboegnen stammer fra Tiden 18208. I
Gentoftes Omegn mindes man Skolelærer Fr. Jensens Hustru
(Moderen til Blomstermaler Jensen) som den, der først lærte
Bondepigerne at brodere9.
Men foruden til egen Forsyning udførte Kvinderne Ar
bejde til Brug for andre, de medvirkede i »Industrien«. Re
geringen havde i Krigens Tid opfordret Kvinderne til at
hjælpe med til, at Landet kunde frigøre sig for Udlandet
gennem egne Frembringelser; patriotiske Mænd og Kvinder
havde 1808 dannet et Selskab for indenlandsk Kunstflid, der
holdt baade Udstillinger og faste Udsalgssteder, hvor man
kunde indlevere sine Arbejder (Frk. Trumfmeier skal op i
»Industrien«)10. Til Kræmmere og Handlende forfærdigede
desuden mangfoldige Hustruer og Døtre eller enlige Damer
Broderier og Kniplinger, de malede Borter paa Silketøj, de
dekorerede Portefeuiller og illuminerede Bøger; herved er
hvervede de sig Udkommet eller dog en Hjælp til, hvad
Huset ellers fortjente11.
Tarvelighed i god Forstand kom frem i de unge Pigers
Dragt, hvor ogsaa Pynt var saa lidt fornøden. Til Konfirma
tionsdragt hørte en sort Silkekjole og et broderet Lommetør
klæde; mulig svøbtes et fransk Sjal om Skuldrene12. Den
unge Pige bar da for første Gang Haaret opfæstet og fri
seret, lagt i en Krans om Baghovedet, mulig med Lokker
ved Panden; Krøller var i det Hele paa disse Tider alminde-
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lige, ældre Damer satte Pris paa Proptrækkerkrøller, og hos
ældre og yngre Damer var en Tid »Favoriter« i Brug, for at
følge i Fru Heibergs Spor. Endog Balkjolen kunde bringes
til Veje med faa Midler; paa det hvide Musselin tegnede
man en å la grecque-Bort, eller man dannede en Bort ved
paasyet Taksgrønt eller Vedbendblade13, et farvet Baand
sattes om Livet og naturlige Blomster i Haaret — dermed
var Dragten færdig. Det var ikke de unge Pigers Skyld, at
Ballerne ikke længer indeholdt en saadan Farvejubel som ved
Aarhundredets Begyndelse, da der blandt »Chapeauerne« var
en Rigdom af straalende Uniformer, Søofficerer i de blaa
Kjoler med den højrøde Krave, sorte Knæbenklæder og
Strømper, Landofficerer i deres røde Kjoler og hvide Knæben
klæder og Strømper, civile Herrer i sort Kjole med højtstaaende Krave, fint hvidt Kalvekrøs og bølgende Manchetter,
hvid Vest og sorte Silkeknæbenklæder14. Nu havde Ligheds
tanken sat sin melankolske Frugt i Herrernes ensformige og
grimme, endnu bevarede sorte Klædning, der strakte sine lige
Linier ned til Foden, idet Knæbenklæder, i alt Fald siden
Tyverne og Trediverne, næsten ikke mere saas.
En Uskønhed hæftede dog i vore Øjne ved mange af de
unge Piger, om de end selv var uden Skyld deri, nemlig de
grimme Navne, som de ofte bar; Tiden havde uagtet dens
Trang til Skønhed ikke Øre derfor. Poul Møllers fire Søstre
hed Rasmusine, Nielsine, Petrine, Trine (Katrine). Den, som
opkaldtes efter en Murdoch, hed Murdochine, efter en Adam
Adamine; Navnene paa -iane, -ikke og -ette var tidt ikke
kønnere.
Hos Damerne i en ældre Alder mærkedes Jævnheden
i Klædedragt maaske mindre. Man ærede de ældre Kvinder,
og de ærede sig selv ved ikke at skjule deres Alder; de gav
sig en smuk og ofte imponerende Fremtræden. Hvor kunde
ikke en saadan Dame være skøn, naar hun sad med sit Ar
bejde i Haanden paa Forhøjningen ved Vinduet, stundom
med et Blik i Reflektionsspejlet; om Hovedet sluttede den
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skinnende hvide Kappe med den brede Pibe og den prægtige
Sløjfe af brede Baand i smukke Farver under Hagen16.
Der var ikke lidt filistrøst over Samfundslivet og Sel
skabsformerne, og særlig traadte dette frem i Provins
byerne. Det fortælles fra flere af Købstæderne, hvordan Em
bedsstanden holdt sig adskilt fra Borgerne — det kommer
næsten stærkest frem i de sønderjyske Byer — og saaledes
vedblev delvis Tilstanden at være i den første Del af Frede
rik VII’s Regering16. Selv paa de aarlige Baller paa Kon
gens Fødselsdag kunde der være et Skel mellem disse Dele
af Borgersamfundet. Fra Viborg fortælles det, hvordan en
Enke efter en højtstaaende Embedsmand, der skulde ægte en
Købmand, Dagen før sit Bryllup gik rundt og gjorde Af
skedsvisit hos hele sin tidligere Omgangskreds, der nu luk
kede sig for hende; der blandede sig slet ingen Bitterhed deri,
det var simpelthen en Kendsgerning, som alle respekterede17.
De selskabelige Sammenkomster led ogsaa under Stivhed og
Ufri hed, med udelukkende Vægt paa Bordets Glæder og Kort
spil. Den Lighedsfølelse, som Revolutionen havde banet Vej
for, syntes atter tabt, og megen ny Standssondring var vokset
frem. Stigningen i Landets almindelige Kultur var mulig altfor
udelukkende sket gennem Litteraturen, den Del af Samfundet,
som tillagde sig Intelligens, stillede sig for højt over de øv
rige Kredse. Klubberne havde tabt stærkt i Betydning, og
det dramatiske Røre indenfor dem, som dog ellers havde bi
draget til at nærme Folkets Lag til hinanden, var ved at dø
hen. Fremfor alt savnedes dog et offentligt Liv, hvor Folkets
ulige Bestanddele kunde mødes under friere Former. Først i
Fyrrerne banede det sig Vej.
En Fordel var dog Tidens Eje, saaledes som det lyder
fra alle Sider, man havde ikke en senere Tids Tro, at alt
burde være anderledes, man fandt ingen Byrde i Nøjsomhed,
og man følte sig tilfreds18.

Det var ikke netop Plumphed, som karakteriserede Tiden,
langt snarere Snæverhed og Begrænsning. Som et Eksempel
paa, hvordan dog endnu en ublu Smagløshed kunde komme frem
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ved en Bryllupsfest, skal her nævnes nogle Scener fra en Vielse
i København 1828; men de bør vistnok ikke opfattes som et
Vidnesbyrd om den Tids Smag, snarere som en silde fremkommet
Prøve paa, hvad ældre Tider kunde indeholde af Grobianisme.
Præsten ved Vartov Niels Giessing Wolf — han var Søn af en
Landsbypræst, gift med en Justitsraads Datter og havde opholdt
sig 7 Aar i Grønland — havde som Lektor ved det grønlandske
Seminarium været Lærer for teologisk Kandidat Jürgensen, og da
denne modtog et Embede i Grønland, rejste Pastor Wolf sig i
et Selskab og deklarerede Kandidatens Forlovelse med hans Dat
ter Marcusine; Jürgensen havde aldrig friet til hende eder gjort
nogen Tilnærmelse19, men begge takkede. Da nu Bryllupet
skulde finde Sted, samledes Aftenen før dette flere Damer i
Huset for at binde Kranse; efter Maaltidet kom Brudens lille
Søster ind med en Bakke, hvorpaa der stod en Kammerpotte,
fyldt med Punsch, og mange Glas, og Wolf rejste sig og bad
dem alle klinke med Møblet, som ogsaa skulde til Grønland. —
Det viste sig paa Bryllupsdagen, at Kransene vare bievne an
bragte omkring Dobbeltsengen og de tilhørende Møbler, og hver
Gang Spisestuedøren gik op, mødte Øjet denne Pryd. Dagen
efter Bryllupet var man atter samlet i Boligen, og Masser af
Brudegaver strømmede ind. Et Par Bude (»Sjovere«) kom med
en Vugge, hvori der laa en Sølvrangle af Form som et Svøbelse
barn; Budene satte den efter Ordre op paa Frokostbordet, hvor
Herrerne sad. Fru Wolf lo, og der var en Latter uden Ende,
men Beretterinden følte sig fornærmet, og hun sagde til sin For
lovede, en Broder til Brudgommen: »»Det er jo et rent Pøbelselskab, vi er kommen i«. Jeg tror, jeg kunde have slaaet Fru
Wolf. Jeg og nogle andre gik. Det var, ligesom jeg var kom
men ind mellem Rovdyr«20.

6. Dronning Karoline Amalie og hendes Betydning
i Kvindernes Historie.
Der var dog sket noget, som i Modsætning til, hvad der
foran er skildret, peger frem mod en nyere Tid, og som blev
den betydningsfulde Indledning til, at Kvinderne stil
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ledes nærmere i Forhold til Samfundets store Op
gaver. Dette nye var, at Kvinderne kaldtes til Samvirken
om humane FormaaL Der er nævnt i det foregaaende nogle
Eksempler paa velgørende Selskaber af Kvinder, der ydede
Pengebidrag, men der var afgjort en vis Skyhed mod, at
Kvinder forbandt sig offentlig eller optraadte selvstændigt for
Offentligheden, de maatte helst staa ved deres Mands Side,
eller Mænd maatte være Ledere af deres Sammenslutning;
mange ypperlige Kræfter laa uanvendte.
Det vil af det følgende ses, hvorledes vore Dronninger
fik stor Indflydelse paa, at Kvinderne optog dette Kald, og
at dette fandt Sted tidligere end og uafhængigt af Emancipa
tionstanken; vi skal endvidere se, hvordan betydelige Kvinder
i Udlandet hjalp med ved denne Bevægelse.
Et af de første Skridt, hvorved man søgte at komme Ar
bejderes Familier til Hjælp, var ved Dannelsen af Asyler,
Hjem, hvorhen fattige Folk kunde bringe deres mindre Børn
(2—7 Aar), medens de selv var paa Arbejde eller optaget af
Husholdningen. Det kvindelige Velgørenhedsselskab (I. S. 176)
oprettede i Sølvgade det første Børneasyl (1828), men med
ganske særlig Varme omfattede dog den barnløse Prinsesse
Karoline Amalie disse Hjem for Smaabørn, ikke blot grun
dede hun selv et Asyl 1829 (nu Dronning Karoline Amalies
Asyl), men paa Tilskyndelse af hende stiftedes 1835 »Det
københavnske Asylselskab«, der fik adskillige Asyler opret
tede. Ogsaa i flere andre Byer var man virksom for at faa
Asyler i Gang; Prinsessen oprettede selv Dronningens Asyl i
Odense 1837. Imidlertid var der af de Damer, som virkede
ved Karoline Amalies Asyl, gjort den Erfaring, som ogsaa
kendtes fra andre Lande, at de fra Asylerne udgaaede Børn
ikke ret passede i de sædvanlige offentlige Almueskoler. Et
i 1838 stiftet Asylskoleselskab oprettede da to Skoler, der
udelukkende optog de fra Asylerne udgaaede Børn og gav
dem Undervisning indtil Konfirmationen; det var en Drengeog en Pigeskole, hvor Lærerne gav Undervisning uden Be
taling, et Forhold, der dog senere er bleven ændret1. Drenge 4*
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skolen er bleven nedlagt (1882), og Selskabet opløstes 1901,
hvorimod Pigeskolen stadig bestaar2.
Godgørenheden havde paa denne Tid maaske noget en
sidigt vendt sig mod Asyltanken. Heiberg gør sig i »En
Sjæl efter Døden« lidt lystig over Adresseavisens og dets
Kontors idelige »Asylprospekter i Bedemandsstil af Kontorets
Vægter«. Adam Homo ses ogsaa at svare paa en Henven
delse fra anden Side, »at Asylerne de slugte, hvad ej til
Kone, Børn og sig man brugte«3. Men Asylselskabet gav
dog ogsaa Damerne en Del personlig Virksomhed, idet for
hvert Asyl en Tylvt af Damer paatog sig et regelmæssigt
Besøg. Og det var netop Karoline Amalies Tanke at
bringe de københavnske Kvinder til at optage en
Virksomhed for Samfundet. Da Prinsessen af P. Rør
dam, der havde virket med saa stor en Iver ved Asylskolen,
hørte om en Forening af unge Damer i Frankfurt, der baade
tog sig af de fattige og sørgede religiøst for dem, skriver
hun til ham (1837): »Slige Foreninger skulde vi ogsaa have
her i København; hvilket nyt Liv vilde der da opgaa for de
unge Damer, der nu kuns kende til at tage imod Besøg og
aflægge Visitter og pjatte hele Dagen om de ubetydeligste
Tingi De fornemme Cirkler i København hører til de fadeste,
jeg kender!«4
Der blev da ogsaa stiftet en Forening af 1843 til Forsorg
for konfirmerede Piger, den bestod især af Kvinder, og den
skulde hjælpe de unge Piger paa Vej til hæderlige Erhverv,
og et Selskab for det kvindelige Tyendes Vel (S. 135).
Endnu paa en anden Maade kaldte Dronningen Kvinderne
til personligt Arbejde, og her var Læremesteren en hamburgsk
Dame.
Frøken Amalie Sieveking (1794—1859) tilhørte en for
nem og velstillet Familie i Hamburg; hun følte fra Ungdom
men af en brændende Trang til at virke for de forkomne og
fattige. Hun holdt en Friskole for Pigebørn, og det var hen
des Tanke at danne et Selskab af Kvinder med lignende Op
gave som Katolikernes »barmhjertige Søstre«. Dette skulde
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dog først ske ved Fliedners Oprettelse af en Diakonisseanstalt,
men hun lod sin Tanke blive til Virkelighed ved egen Ger
ning, idet hun, da Kolera udbrød i Hamburg (1831), paa
Hospitalet med stor Dygtighed plejede de syge. Hun fik
derved Mod til at stifte en kvindelig Forening for Fattig- og
Sygepleje, som stadig voksede, og derved banede hun Vej,
saa at der rundt om opstod en lignende frivillig Fattig
pleje5.
Prinsesse Karoline Amalie var bleven opmærksom paa
hendes Virksomhed og aflagde hende Besøg (1838), hun gjorde
sig bekendt med hendes Stiftelser og besøgte ogsaa det store
Sygehus i Hamburg. Nogle Aar derefter blev Am. Sieveking,
som havde lært sig Dansk, indbudt af Dronningen til et Be
søg paa Sorgenfri, og i de Uger, hun opholdt sig her, hjalp
hun Dronningen med at udføre den af hende forberedte Plan
om at stifte en »Kvindelig Plejeforening« (1843). Dens op
rindelige Navn var »Plejeforeningen af besøgende Damer for
de værdige trængende«, hvorved dens ejendommelige Art
klart betegnes: »Medlemmerne forpligte sig til at træde i per
sonlig Forbindelse med de fattige for, saa vidt som muligt,
at komme disse til Hjælp baade i aandelig og legemlig Hen
seende«. Hjælpen skulde fortrinsvis være rettet paa de syge,
dog ogsaa paa Barselkoner, og Foreningen skulde søge at
skaffe svagelige Kvinder Arbejde i deres eget Hjem. Det
nye og betydningsfulde ved Foreningen var Medlemmernes
Forpligtelse til ved hyppige Besøg at træde i et personligt
Forhold til de ringere stillede i Samfundet. Men Frøken
Sieveking var en meget religiøs og alvorlig Kristen, hun
havde ved sin Forening ogsaa sigtet mod religiøse Maal.
Heraf var ogsaa den danske Forening præget, og da den
havde udgivet sin første Beretning, mente »Fædrelandet« i sin
Anmeldelse det rigtigt at advare imod for stærkt i dette Punkt
at følge Frk. Sieveking, den burde ikke bruge Guds Navn for
^ypP’gt eher tale altfor meget om Troen, da man vilde kunne
finde gode Hjælpere for den blandt religiøse Modstandere6.
Oprindelig fandtes der indenfor Foreningen Komitéer for
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Kvindearbejde, for Spind (ophørt 1870), Strikning (ophørt
1886) og Syning, men fra Tiden 1850 lærte man Nødvendig
heden af at begrænse sig til Sygepleje, og Lægerne blev
stadig stærkere tagne paa Raad og fik større Indflydelse paa
Foreningens Virksomhed. Paa en alvorlig Prøve sattes Da
merne i det Aar, da »Dødens Drage med Ligdunst fløj hen
over Tusinders Grave«, men da der ogsaa kunde lyde en Tak
til »Hjertets stille Heltinder« (Ingemann). Koleraen kom i
Sommertiden (1853), da nogle af Foreningens Damer vare
bortrejste og andre holdtes tilbage fra at gaa deres sædvan
lige Gang af Frygt for at bringe Smitten hjem til deres Fa
milier, men Forstanderinden Fru R. Warming, f. Tillisch,
sendte sine fire Stifdøtre bort fra sit eget Hjem og gik selv,
og ligeledes fire ugifte Damer, der ikke vare ansvarlige over
for noget Hjem (Frøknerne Jensen, Bille, Good og Lassen), i
utrættelige Besøg til talrige af Sygdom og af Rædsel hjem
søgte Familier i deres usle Boliger og bragte legemlig Pleje
og aandelig Styrke. Foreningen var bestandig alene styret af
Kvinder — først 1863 fik den en mandlig Kasserer — og
den er trivedes saaledes, at den 1865 kunde købe sig et Hus,
fra hvis Køkken der udleveredes Middagsmad, 1880 erhver
vede den et andet Hus. Dronningen naaede at besøge det
nye, smukke Hjem og skænkede Foreningen en betydelig Sum,
men Aaret derefter døde hun7.
En Gerning af anden Art har en engelsk Dame til Op
hav. Kvækerinden Elisabeth Fry (1780 —1845) var gift
med en rig Købmand i London. Hun havde i sit Hjem en
Skole for forældreløse Piger og var idelig virksom mellem
Fattige og Syge. Hun blev opmærksom paa Fangernes Nød
(1813) og stiftede en Forening af Kvinder, der paatog sig
Besøg i Fængslerne. Paa Rejser i England, Skotland og Ir
land arbejdede hun for at faa Fangernes Stilling forbedret,
saaledes som det virkelig lykkedes hende. Mrs. Fry var
i øvrigt virksom ogsaa for andre af Samfundets lidende, og
hendes Gerning vakte Opmærksomhed i hele Europa, hvis
forskellige Lande hun besøgte. Prinsesse Karoline Amalie
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havde under sit Ophold i England (1822) lært hende at kende,
og hun havde senere staaet i Forbindelse med hende. Elisa
beth Fry, hendes Broder Joseph Gurney og andre Medlemmer
af Familien kom i August 1841 til København, hvor de mødte
en saa venlig Modtagelse, at hun og Broderen ikke tog i
Betænkning at tale Baptisternes Sag; de var paa den Tid
under Forfølgelse af Kancelliet.
Mrs. Fry fik Adgang til Fængslerne. De kvindelige Fanger
kunde gøre sig lystige over hendes Kvækerdragt, men de
forstummede, naar de følte hendes Blidhed og Godhed. Sam
men med sin Broder indgav hun en Udtalelse om Mangler
ved vore Fængsler, og dette foranledigede nye Undersøgelser
— thi allerede fra 1840 arbejdede en Kommission, hvori
særlig David var virksom, paa en Forbedring af Straffeanstalten
— som ogsaa satte Frugt i den kgl. Resolution af 25. Juni 1842,
der skabte store Forbedringer.
Men samtidig gav Mrs. Fry Stødet til Oprettelsen af e t Fæng
selsselskab. Hun holdt i Hotel Royal Foredrag derom for
en indbudt Kreds af Damer og Herrer. Hun skildrede her de
engelske Fænglers Tilstande før Reformen. De kvindelige Fanger
vare under Opsyn af Mænd, og Tilstanden hos dem var uhygge
lig, med raa Tale, Eder, Slagsmaal og Drikkeri, men Mrs. Fry
var gaaet ene ind til dem og havde ved sin af dyb Følelse baarne
jævne Tale og ved at læse for dem af den Hellige Skrift
vundet Indgang hos dem. Hun havde derefter andre Damer
til at understøtte sig i sine Bestræbelser, og hun havde er
faret, at især Kvinder kunde virke paa fordærvede Kvinder.
Mrs. Fry havde formaaet Guvernøren i Newgate-Fængslet til
forsøgsvis at ansætte kvindelige Vogtere, for hvem hun havde
udarbejdet de disciplinære Forskrifter, og det havde vist sig,
at én Kvinde kunde i den Henseende gøre Fyldest for tre
Mænd. Ændringen havde saa bredt sig til de andre Fængsler,
og nogle Aar derefter vedtog Parlamentet, at der kun skulde
findes kvindeligt Opsyn for de kvindelige Fanger, og at der
hver Dag skulde oplæses et Stykke af Bibelen. Der var
ogsaa bleven stiftet et Værneselskab for løsladte Kvinder, og
Resultaterne var forbavsende.
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Mrs. Fry opfordrede derfor til at danne et lignende Selskab,
hvortil allerede nogle havde tegnet sig som Medlemmer, hun
og Broderen skænkede 20 Pd. St. dertil. 3 Fruer, 3 Frøkner
og 6 Herrer udarbejdede efter hendes Bortrejse Bestemmel
serne, og Selskabet stiftedes endelig 1. Dec. 1843. Regeringen
vilde dog ikke tillade Besøg i Varetægtsfængslerne, derimod
gaves der Adgang til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset, hvor
især Kvindeafdelingen stod aaben for Damer af Selskabet.
Indenfor Selskabet dannedes der tre Komitéer, en Besøgs-,
Bog- og Forsørgelseskomité, og de kvindelige Medarbejdere
var de mest stadige.
Der skulde ikke gaa mange Aar, førend Foreningens Hoved
virksomhed maatte lægges paa det sidste af de nævnte Punkter;
paa den Tid var Fængslernes Tilstande bievne forbedrede, og
Embedsmændene havde i stærkere Grad lært Fangerne at
kende 8.
Saaledes havde den smukke og blide Dronning med virk
ningsfuld Haand grebet ind i Livet i Samfundet, kaldt ube
nyttede Kræfter frem og vakt til stille, betydningsfuld Bedrift.
»Kraftens Tid i Danmark, Kvindens Kamp og Sejr«,
saaledes som hun selv engang (1851) skrev, det var hendes
Maal9. Men hun ikke blot kaldte til Arbejde, men tog Del
deri med Liv og Sjæl, ildnede sine trofaste Hjælpere, førte
en udstrakt Brevveksling, fulgte sine Stifteisers Virksomhed
med daglig Opmærksomhed, færdedes mellem sine fattige og
sine smaa og kaldte dem ud til Besøg paa Sorgenfri; ved sit
Testamente gav hun en betydelig Del af sin Formue til hen
des Asyl og Asylskole. Hun skrev engang til P. Rørdam:
»Jeg kan aldrig nok takke baade Gud og mine Forældre, at
være opdraget som Menneske og ej som Prinsesse«. Hun
samlede tillige fremragende Mænd omkring sig for at høre
deres vækkende Tale, de tilhørte mange forskellige Retninger,
og hun dømte fordomsfrit, selv om hun mest tiltaltes af
Grundtvigs og P. Rørdams Syn og Opfattelse, hun fulgte med
alle betydelige Bevægelser i vort Folk, allermest dem, der
gjaldt Kristendom, det nationale Liv og de humane Opgaver.
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Det er intet Under, at Karoline Amalie blev den første
Dronning og den første Kvinde, for hvem det danske
Folk rejste et Monument10.

En Række betydelige Kvinder havde Dronningen forstaaet at
kalde til Deltagelse i sin Virksomhed, og mange fortjente her at
nævnes, dog kan kun en enkelt fremdrages. Den unge musi
kalske og sprogkyndige IngeborgWormskjold havde været en
af Bakkehusets Gæster, senere havde hun ægtet den jyske Amt
mand P. O. Rosen ørn; efter hans Død flyttede hun til Sorø
(1829), hvor hendes Søn var Elev paa Akademiet. Her knyttedes
Fru Rosenørn ved et nøje Venskab til Ingemann og hans Hustru.
Digteren satte høj Pris paa den begavede Frues friske og kloge
Domme. Fyldt af Kundskabstrang drev Fru Rosenørn Studier
over Astronomi, Botanik og andre Naturfag, og hun var samtidig
stærkt optaget af Skønlitteraturens Værker. Efter at være flyttet
til København deltog hun i Tilsynet med Asylerne og virkede i
den kvindelige Plejeforening, hvis Overbestyrerinde hun var i en
lang Række af Aar. 1845 udnævnte Karoline Amalie hende til
sin Overhofmesterinde. Dronningen kunde ikke have stillet en
mere aandsbeslægtet Kvinde nærmest under sig, en stærk og
mild Personlighed, baaren af Gudsfrygt og den varmeste Følelse
for Land og Folk, naturlig og kunstløs i sin hele Optræden.
Hun forblev i denne Stilling til sin Død paa Amalienborg 1859;
Dronningen holdt Sørgefest over hende.

7. Deltagelsen i den nationale Bevægelse.

Den Kærlighed til Fædrelandet, der besjælede den danske
Kvinde, havde under Krigen med England og i Trængselsaarene efter Kielerfreden givet sig Vidnesbyrd paa mangfoldig
Maade ved stille Bedrift i Deltagelsens, Hjælpens og For
sagelsens Tjeneste. Men Kvinderne følte en stadig stærkere
Trang til ogsaa med levende Røst at vise deres Deltagelse i
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de store nationale Spørgsmaal, og herom vil det følgende
handle.
Officererne ved det danske Troppekontingent i Frankrig
havde følt det som et Savn, at vi Danske ikke i Lighed med
andre Nationer havde en kraftfuld dansk Nationalsang, og
gennem deres General Prins Frederik af Hessen opfordrede
de »Selskabet for de skønne Videnskabers Forfremmelse« til
at udsætte en Pris for den bedste Fædrelandssang og for den
bedste Melodi til den. Officererne stillede en Sum paa 400
Rbdl. Sølv til Raadighed dertil. Selskabet udsendte en saadan
Opfordring, og der indkom tre Snese Besvarelser. Jetsmark
skrev saaledes Sangen »Duftende Enge og kornrige Vange«,
Wilster »Hvor Bølgen larmer højt fra Sø«, men Dommerne
tilkendte Frøken Juliane Marie Jessen Prisen for Sangen
»Dannemark! Dannemark! Hellige Lyd! Himmelske Fryd«.
Det er et klangløst, tanketomt og usammenhængende Digt,
alle fandt Afgørelsen uforstaaelig og Sangen uheldig. Weyses
skønne Melodi reddede den i nogen Tid fra Forglemmelse.
Juliane Marie Jessen (1760—1832), en Søster til den fra
Kampen ved Sjællands Odde bekendte Søhelt Jessen, havde
været Forelæserinde hos den Dronning, efter hvem hun var
opkaldt (1787—90); engang kom hun til at tage en Pris af
Dronningens Snustobaksdaase og fik straks Afsked, men efter
at have gjort Knæfald toges hun til Naade. Sygdom nødte
hende dog til at opgive Stillingen, og hun var i mange Aar
lidende. Hun havde fra sin tidligste Ungdom vist digteriske
Anlæg, og hun havde et varmtfølende nationalt Sind. Den
lille Samling Digte, hun udgav, »Smaa Markvioler, plantede
i Danmarks Digterhauge« (1819), viser hendes smukke Følel
ser, men ogsaa hendes Mangel paa Talent og svigtende Smag.
Hun skildres som et ædelt, godhjertet Menneske; to Pleje
børn havde hun adopteret og opdrog dem omhyggeligt, men
strængt L
En Digterinde fra den nærmest følgende Tid, da den sles
vigske Nationalbevidsthed begyndte at vaagne, var Anna
Kristiane Lud vigsen (1794—1884). Hun var en Datter af
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Præsten Lautrup i Aabenraa og blev gift med Pastor Jessen
i Dagebøl. Tre Aar efter sin Mands Død friede hun i Skudaaret 1844 til sin Faders unge flinke Avlskarl Ludvigsen,
som hun hjalp i Vej; de levede lykkeligt som dygtige Bøn
der, »nu smiler Glæden atter ved Mage, Dont og Stand, hun
munter er som Fuglen og Fisk i solklart Vand«. I Begyndel
sen af Fyrrerne skrev hun, under Mærket Anna, Digte i
»Dannevirke«, hvor hun synger Hedeblomsternes og Aarstidernes Pris, og paa Tilskyndelse af Oehlenschlæger optog
P. L. Møller Digte af hende i »Gæa«. Jo hidsigere Kampen
maatte føres med Skrift eller med Sværd for at forsvare Sles
vig og dansk Nationalitet, desto hyppigere lød hendes Sang.
Hun skrev 1848 »Krigssang for Sønderjylland« og »Den
danske Gardehusar«, 1850 »Glæde over Freden«. En Digt
samling »Markblomster« udkom 1853, til et Digt i denne
»Den faldne Hjertenskær« skrev General de Meza Melodi2.
Kampen for at bevare Modersmaalet i Slesvig havde ogsaa
grebet en 2Oaarig jysk Piges varme og begejstrede Sjæl; det
var Major Seidelins Datter Pauline, senere gift med Apoteker
Aggersborg, hun opholdt sig paa Rugstedgaard ved Vejle.
Efter at det var lykkedes hende at komme med til Festen
paa Skan^lingsbanken 4. Juli 1844, sendte hun Redaktør Koch
anonymt nogle beaandede Digte, som han optog i »Danne
virke«; de var underskrevne »En jysk Pige«. Fra Tid til
anden fulgte nye Digte efter, en Sang »Danmarks Skytsaand«
blev sunget ved Festen paa Skamling 1846. Digtene vakte
stor Opmærksomhed ved deres inderlige Følelse, naturlige
Tale og klingende Form. Selv i Digte, hvor »Pigen« synger
om Naturen (Efteraaret, En Vinternat, Solopgang), leder hun
Tanken hen imod de slesvigske Opgaver. En Tid blev det
sagt, at Digtene slet ikke stammede fra en Pige, og derover
følte Pauline Seidelin sig ilde berørt, det var jo, som om man
ikke vilde tillægge Kvinden Ret til at tale med om Moders
maalet og om Fædrelandets Sag; hun opgav sit Opholdssted
for Bladets Redaktør, og dette førte til, at han og andre af
den danske Sags Forkæmpere kom i Brevveksling med hende,
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L. Skau besøgte hende endog ved Vejle. Af Pastor Hertel
blev hun indbudt til et Besøg i hans Præstegaard i Moltrup,
og det kom under dette for Dagen, at han havde en bestemt
Bøn til hende. Laurids Skau var som bekendt bleven for
gudet i København, særlig af Damerne. Hans Forfængelighed
var steget stærkt, i Følelsen af sin Begavelse vilde han staa
helt paa egne Ben, skønt det kunde mangle ham paa Over
blik og Besindighed; Vejledning og Raad vilde han ikke
tage imod, dog havde han engang ytret: det skulde da være,
at en ung Kvinde med lignende Fædrelandssind som »den
jyske Pige« bad mig derom. Nu anmodede Hertel Pauline S.
om at indlede en Brevveksling med L. Skau for derved at
faa Lejlighed til at lade Vink falde om hans Handlevis eller
bringe en Kritik til Orde. Det kostede den unge Pige stor
Overvindelse at skrive til Skau, men en Brevveksling kom
virkelig i Gang; den varede gennem 4 Aar. Hun havde
under denne Lejlighed til at paatale hans løbske Fantasi;
ogsaa foreholdt hun ham, hvor urigtigt det var, at han, der
netop af Lehmann var bleven kaldt »Riddersmanden i Bonde
kofte«, havde aflagt denne og optraadte i moderne køben
havnsk Paaklædning, hvad der var de slesvigske Bønder
meget imod; hun havde da ogsaa den Glæde ved Skamlingsfesten 1846 at se Skau i Bondeklæder med det sorte
Halsbind3.

Pauline S. blev 1854 gift med Apoteker Aggersborg i Haders
lev, og støttet af sin Mand virkede hun i lange Tider som Fore
gangskvinde i kristelig og national Retning. Ligeledes optog hun
Arbejdet for Dygtiggørelse af de unge Kvinder. I disse Ægte
fællers Hus boede Frk. Louise Tauber i de første 5 Aar, efter
at hun havde stiftet sin danske Skole, og fik hos dem en væ
sentlig Støtte i sin Skolegerning. 1875 solgte Aggersborg Apo
teket og drog til København. 1888 lukkede Preusserne Skolen4.

»En Tøs nede ved Randers sendte mig i Søndags et dej
ligt Vers til Deres Ære«, skriver P. C. Koch i et Brev til
P. H. Lorenzen (1842)5. Det har sikkert været den i/aarige
Pauline Worm (1825—83), der fra sin Faders Præstegaard
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i Djursland indsendte til »Dannevirke« en Hilsen til Lorenzen,
da han i Stænderforsamlingen havde talt Dansk. Pauline
havde fra Barnsben vist sig som en frittalende, slagfærdig
Pige; i Aarene 1847—50 var hun i Præstø som Huslærerinde
og fulgte da begejstret og betaget med i alle Begivenheder.
I et Digt i »Fædrelandet« hilser hun i Januar 1848 Kong
Frederik: »Og slut Dig til de visere, de bedre, til dem, som
Folket gav sit Adelsbrev, der skylde kun sig selv og ingen
Fædre den Hæderskrans, som deres Smykke blev«. I et Digt
»Til Folket« udbryder hun »Rejs Dig, mit Folk, i Striden
som en Løve!« I »Maj 1848« synger hun, efter Kampen ved
Slesvig, »fjern er Glæden fra den Danskes Bryst«, men Cim
brerne skulle atter vise den selvgjorte romerske Kejser, at
de ere et tappert Folk. Med sine Sange følger hun stadig
med i Folkets Lidelser og Bedrifter; senere vil vi træffe hende
som Kvindesagens ivrige Talsmand6.
Nord for Limfjorden var der ogsaa opstaaet en Digterinde,
Henriette Nielsen, Datter af en Strandfoged og Handels
mand fra Vester Han Herred (1815 — 1900). Som ganske ung
Pige skrev hun en Vaudeville, der indeholdt en Satire over
Tidens store Beundring for alt, hvad der var udenlandsk, den
opførtes i jyske Byer og gjorde Lykke; hun spillede selv
Hovedrollen. Hun skrev senere en Novelle og sendte den til
Blicher, der udgav den. Man raadede hende til at fremstille
sig for Kristian VIII paa en Rejse i Jylland, og hun opnaaede
da ogsaa at faa en Understøttelse af Kongen, saa at hun
kunde tage Ophold i København. Her fik hun Henrik Hertz
til Lærer; hun udgav nogle Noveller, og i 1849 opførtes hen
des Stykke »Slægtningene« paa det kgl. Teater; her er det
senere spillet 80 Gange og utallige Gange paa andre Scener.
Men det nationale og hjemlige var dog i denne Idyl bleven
altfor udtyndet, og Smagen vendte sig efterhaanden fra
»Duft-Vaudevillerne«. I sin følgende Forfattervirksomhed kom
Henriette Nielsen stærkt ind paa Samfundsspørgsmaal, især
tog hun Kvindens Emancipation til Behandling i »Esberns
Skolehistorier« (1860—61 )7.
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»Fædrelandet« for den 17. Marts 1845 bragte et Brev fra
Valgerda, »en dansk ung Pige paa en Herregaard i Sjæl
land«, til Professor ved Universitetet i Bonn Ernst Moritz
Arndt. Hendes Brev var sendt til ham nogle Dage forinden.
Denne berømte Sanger fra den tyske Frihedskrig var bleven
opfordret af en Holstener til at tage sig af Slesvig-Holstenerne, som Tyskland ikke kunde undvære og som ved For
bindelsen med Danmark kom under russisk Indflydelse; de
faa danske Elementer i Slesvig var ved at uddø. Arndt
offentliggjorde Holstenerens Brev i »Augsburger Allg. Zeitung«,
og i sin Kommentar udtalte han, at Tyskerne let vilde kunne
kaste de sølle Danske i Vandet, hvis de tyrannisk anvendte
Vaabenmagt. Moskoviterne stod ganske vist bag ved dem,
men det skulde ikke ske, at den cimbriske Hals blev afsnøret
fra Tyskland.
Med klare og mandige Ord tiltalte nu Valgerda den tyske
Professor. Hvis Arndt blot havde den mest overfladiske Kund
skab til Danmark, vilde han vide, at det havde en temmelig
afgjort Modbydelighed mod alle Moskoviter, det vilde altid
være beredt til at forbinde sig med Tyskland imod Rusland;
ved Hoffet havde man maaske tidligere stillet sig anderledes.
Ingen Dansk havde udtalt sig fornærmende mod det virkelige
Tyskland; det eneste, vi maaske frygtede, var den tyske
Censur. Professorens Fornærmelser imod Danmark vare saa
ugrundede og uretfærdige, at hun ikke behøvede at gendrive
dem; han kender lige saa lidt det Folk som den Sag, hvorom
han har udtalt sig. Valgerda anmoder Arndt om, at han vil
offentliggøre hendes Brev og hans Svar derpaa. Dette gjorde
Professor Arndt dog ikke, han skrev i »Augsburger Allg.
Zeitung« paa en afvisende Maade, at han ikke kendte den
danske Piges Adresse, men at han dog ikke gerne ved Tavs
hed vilde synes umenneskelig lige overfor naturlig og ædel
udtalt Fædrelandskærlighed og Menneskelighed. Men dansk
Lyst eller snarere dansk Ulyst havde bragt denne Sags For
handling over paa et ganske fremmed Omraade og ved en
ganske usædvanlig Skriftveksel betaget ham al Lyst og Lune
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til at indlade sig med den i Bøger eller Dagblade. Han kan
derfor ikke føje den ædle Pige Valgerda i at indlade sig med
hende om holstensk-danske Anliggender.
Idet »Fædrelandet« (4. April) gengiver Arndts Artikel,
knytter det dertil den Bemærkning, at det er ubegribeligt,
hvad Arndt mener med dansk Lyst eller Ulyst; vi Danske
have saa lidt ført Sagen ind paa »et ganske fremmed Omraade«, at det tvertimod er Slesvig-Holstenerne, som har bragt
Slesvigs Forhold paa Bane i det »aldeles fremmede« Tysk
land. Val gerdas smukke Brev syntes dog at have bragt Arndt
noget til Besindelse, eftersom han kun taler om holstensk
danske Anliggender.
Forfatterinden var Marie Arnesen, en Søster til Bene
dikte Arnesen-Kall; hun havde benyttet et fra de islandske
Sagaer bekendt Navn, som en Slægtning af hende bar. Hun
var da 22 Aar gammel, og hendes brave Formynder var for
tvivlet over, at det Rygte var i Omløb, at hun mulig kunde
have skrevet Brevet. Enhver Frygt for, at Frk. Arnesen skulde
melde sig i en Kvindeemancipations Tjeneste, var dog ganske
ugrundet, hun var en stille, af Kierkegaards Skrifter optaget
Natur, der vedblev at leve et fordringsløst Liv. Hun ønskede
i Ensomhed at arbejde for andre eller for sit indre Liv. Fra
sit lille Kammer øvede hun skjult en velsignelsesrig Gerning
og bragte Ofre for de fattige eller for sit Fædreland8.
Netop overfor den modige Blyhed, som udmærker Frk.
Arnesens Optræden, er den Artikel, som »Berlingske Tidende«
nogle Dage senere indeholdt, betegnende ved at vise et Stand
punkt, der var saa afgjort i Modstrid med, hvad der gærede
i Nationen. Søde elskede Valgerda — skrev Sjølanda — hvor
kvindeligt skønt og inderligt rørende er det ikke, at Du ud
regner de dansktalendes Tal i Slesvig. Du har med Dit Brev
brudt Isen for de danske Piger og for hele Europa, det bliver
nødvendigt, at Danmarks Kvinder endelig engang hæver deres
Stemme i deres Fædrelands Anliggender. Jeg vil stifte en
Forening imellem Eleverne i vore Pigeinstituter, som skal ud
brede Kundskab om vore offentlige Forhold, indprente Kvin-

64
den Følelse for Frihed, Fødeland og skandinaviske Sympatier.
Engang vil den gyldne Frugt Kvindekønnets Emancipation
komme. Vore Pigeinstituter og den hele Hær af Sypiger bør
andrage om, at der dannes en Kommission, halvt af Mænd
og halvt af Kvinder, der kan opstille Programmet for en fuldstændig Emancipation og Lighed med det mandlige Køn.
Det er vel intet Under, at en Indsender til »Fædrelandet«
nogle Dage senere stemplede denne Artikels Standpunkt som
komplet spidsborgerligt, baaret af Fordom og en hjerteløs
Indifferentisme, som om Kvinden skulde være ligegyldig ved
alle fædrelandske og materielle Anliggender. Vel er Politik
og litterær Virksomhed ikke i Almindelighed Kvindens rette
Element, men at paastaa, at hun ved sit Køn skulde være
udelukket derfra, er ganske urimeligt. Moders Maal, som
Sproget jo hedder, og Nationalitet angaar vel endog fuldt saa
nært hende, da hele hendes aandelige Liv i endnu højere
Grad er afhængigt af deres Bevaring. Historien har da ikke
heller fremstillet de Kvinder som latterlige, der traadte virk
somt op under Fødelandets og Nationalitetens Fane.
Det skulde ogsaa mærkes, at Valgerda ikke havde talt
forgæves. Ved den tredje Sprogfest paa Skamlingsbanken i
den samme Sommer dvælede Laurids Skau i en Tale ved
en Begivenhed, som han ansaa for at være af den højeste
Betydning, og som de fleste maaske havde glemt igen. Dette
var Valgerdas Brev. Hvorfor lægger jeg saa stor Vægt paa
et Brev, hvis Indhold dog ikke var mærkeligt? Saaledes ven
ter han, at man vil spørge, og han svarer: fordi dette Brev
beviser, at Modersmaalets Mishandling og Danskhedens Forhaanelse er gaaet de danske Kvinder til Hjerte, og at de
alvorligt og aabenbart ville kæmpe med os Mænd for at
relse, hvad der er dem kært scm Livet. Disse allierede
kunne vi ikke undvære. Død og Livsfare er den danske
Mand ikke bange for, men den Fjende, som truer os, kommer
ikke med Kugler og Sabler, men med Frækhed og List, og
dem mangler Manden Mod til at træde under Øjne. Her kan
Kvinden lære os Aarvaagenhed, Klogskab og Udholdenhed.
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Hvad hun støtter sig til, er ikke en Mening, men en Over
bevisning, som er en Følelse og en Drift, hvorved hendes
Hjerte hænger og hvoraf det suger en Del af sin Næring.
Har det danske Kvindekøn besluttet at træde ind i Kampen
ved vor Side og at frelse Danskheden fra Undergang og Haan
— og Valgerdas Brev maa hilses som det første Skridt ind
paa denne Vej — da kan Sejren ogsaa anses for sikret9.
Den Løn fik da ogsaa Frk. Arnesen, at hun gav J. L. Heiberg Anledning til at skrive sit skønne Lystspil »Valgerda«;
det opførtes uden hans Navn 1847.
ung Mand er bleven
saa begejstret over Valgerdas Optræden, at han drager paa
Rejse til sjællandske Herregaarde for at finde den unge Pige,
der har skrevet Brevet. Paa en Gaard, som ejes af en kon
servativ og titelsyg Generalkrigskommissær, mener han at
have fundet hende i den elskværdige og intelligente Datter
Vilhelmine, der er fyldt af Tidens frisindede Idéer og optaget
af dens Opgaver. Uden Ironi har Digteren skildret denne
unge Pige, der studerer Finansregnskaber og grubler over:
»Hvor skal jeg sætte min Søn i Skole?« Men han har ved
hendes Side stillet Kusinen Judita, der af alle bliver betegnet
som ubetydelig og som ikke ønsker at anses for andet, hun
er en Landsby pige, der lever med Naturen, men som ogsaa
viser sig i Besiddelse af varm Følelse, sund Forstand og et
skarpt Blik. Det gaar op for den unge Mand, at han i denne
stille Pige, der dog med bankende Hjerte har læst Valgerdas
Brev, møder en fordringsløs, dybsindig Sjæl og ædel Kvinde
lighed, og at Vilhelmine af den Grund ikke kan være Val
gerda, at hun mangler Begejstring. For to Pigenaturer som
de her skildrede og for den rette Valgerda har den snart
6oaarige Digter været en aandfuld Talsmand, og det var intet
Under, at en ung Pige, som kort efter vilde have et Skrift
om Kvindens Emancipation udgivet, søgte til Heiberg.
Frøken Arnesens Optræden havde derimod bragt en anden
Digter til at indtage en besynderlig Holdning. For ikke et
Aar siden havde Goldschmidt ved Festen paa Skamlingsbanken talt det Sprogs Sag, som hans Moder havde lært ham,
Den danske Kvindes Historie. II.
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og han havde erklæret Krig mod Tyskheden, men Valgerdas
Brev blev i »Korsaren« kun mødt med Haan og Spot; lad
hende passe sine Køer og sin Strikkestrømpe og ikke træde
frem i Hjelm og Plade. Baade »Fædrelandet« og Koch i
»Dannevirke« vrededes over denne Upaalidelighed; »Kor
saren« erklærer til sit Forsvar, at den aldeles ikke tror, at
Valgerda er en Kvinde — herom havde dog end ikke Prof.
Arndt tvivlet — og hvis det alligevel skulde være Tilfældet,
lad saa Fruentimmerne »nære Begejstringen ved Arnen, op
drage deres Børn i Tro og Ærefrygt for det Danske«, men
tale — det kunne vi selv godt, og vi tale for meget10.
Vi kan saaledes ved at se ind i Bøndergaarde, Præstegaarde og Herregaarde rundt om i Landet faa Vidnesbyrd
om, hvorledes den voksende nationale Følelse ogsaa kom til
Orde gennem kvindelige Stemmer. Lad os til Slutning kaste
Blikket ind i et Køkken. Vi træffe her den fortrinlige
Køgerske og udmærkede Husmoder, hun som igennem flere
Menneskealdre blev Folkets Læremester i Kogekunsten. Anna
Marie Bang (1781 —1865) havde allerede 31 Aar gammel
mistet sin Ægtefælle Grosserer Mangor, og hun maatte
stride haardt for at skaffe Underhold til sine tre smaa Døtre
og faa dem opdragne, hun strikkede, hun syede Kludetæpper
og lignende, og saa forstod hun den sparsomme Husholdning
og den rette Madlavning; hendes Opskrifter gik paa Omgang
i Husene, tilsidst trykte hun dem privat, saa at Folk kunde
købe dem hos hende (1837). Alt var prøvet af hende selv
paa det nøjagtigste og altid paalideligt i Angivelsen af
Mængde, Maal og Tid. Hendes »Kogebog for smaa Hus
holdninger« og dens »Fortsættelse« maatte regelmæssig
hvert andet Aar trykkes i nye og forøgede Oplag (i alt
indtil et Par Snese), dertil kom »Syltebog« 1840, »Koge
bog for Smaapiger« 1847. Den samme Husmoder, der
var saa dygtig ved Gryde og Ovn, var ogsaa interesseret i
offentlige Anliggender og var en varm Fædrelandsven. Som
Gave til Krigerne 1864 gav hun »Kogebog for Soldaten i
Felten«. Hendes sunde Naturlighed kommer frem i Børne
bogen »En Bedstemoders Fortællinger for sine Børnebørn«
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(1843) og i den paa hendes egne Erindringer og Oplevelser
byggede »Tante Kusine. En Familieskildring fra det forrige
og dette Aarhundrede«ll.

8.

Kvinder, som udøve skøn Kunst.
Kunstnerinder.

Teatrets

Det er ikke nogen stærk Forandring, der foregaar i denne
Periode med Hensyn til Kvindernes Deltagelse i Udøvelsen af
de skønne Kunster. Hvad der gjaldt for det 18. Aarhun
drede, gentager sig i det 19. Aarhundredes første Halvdel.
Det er fremdeles kun bestemte Arter eller Sider af
Kunsten, som Kvinderne øver, og der er meget faa Navne
af Betydning at pege paa. Og dog mærkes der paa flere
Maader en Udvikling henimod en nyere, rigere Tid. Vi
bliver i denne Periode ogsaa bedre i Stand til at overse
Kvindernes Virksomhed, idet 1807
aarlige Udstillinger paa
Charlottenborg begyndte, og Damer deltog stadig i dem.
Rigtignok ikke altid under Navns Nævnelse. Næsten hvert
Aar vil man finde i Katalogerne, endog flere Gange, »en
ubenævnt Dame«, og dette bliver ved i den hele Periode,
1849 er det sidste Gang, at denne Betegnelse forekommer, i
den følgende Tid kan rent undtagelsesvis »en ubenævnt«
(Mand?) findes. Blandt de udstillende er baade Fruer, Frø
kener og Jomfruer; det viser sig vanskeligt altid at holde fast
ved den sidstnævnte Titel, især maaske naar Galleriet nogle
Gange har været Køber af en saadan Dames Arbejder. Den
sidste Gang, en »Jomfru« udstiller, er 1845.
Broderier ansaas stadig som værdige til at udstilles, det
var en i Dameverdenen højt anset Kunst, og den udøvedes af
de fornemste Damer. Prinsesse Charlotte Frederikke, Frede
rik VIPs Moder, viste saaledes megen Opfindsomhed og Smag
5*
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i Tegningen af sine Broderier, som hun ogsaa udførte
mesterligt og fint1.
Jomfru Elise Bergenhammer, der var i Huset hos den
bekendte Officer Hegermann Lindencrone, udstillede 1807 et
Sokrateshovede efter Kobberstikmetoden; jævnlig fandtes og
saa flerfarvede Broderier fra hendes Haand. 1807 udstillede
Martha Quist et Landskab, broderet i Haar. 1821 var det
sidste Gang, at et Broderi udstilledes, og dog rummede Ud
stillingen længe efter den Tid Møbler og andre Genstande
indenfor Kunsthaandværket.
Det Omraade, hvorpaa de malende Damer især virke, er
stadig Blomstermaleriet, og der fandtes i dette Fag flere
ansete Kunstnerinder. Blandt dem er Kristine Løvmand
især bekendt — hun og hendes Søster Frederikke var ogsaa
søgte L.ærerinder i denne Kunst — i Slutningen af Perioden
begynder Emma Thomsen at male sine fint følte Blomster
billeder. Nogle faa Damer dyrkede Landskabsmaleriet;
den unge Julie Liitken, der kort efter blev gift med Køb
mand Overbek, havde indsendt smukke Billeder og blev
agreerét af Akademiet 1815, men Aaret derefter, og inden
hun havde malet sit Optagelsesbillede, omkom hun ved et
ulykkeligt Spring fra en Vogn. Atter andre Damer arbejdede
i Figurmaleriet, men deres Billeder naaede sjælden ud over
at være Kopier efter ældre Værker, de øvrige Arbejder var
gerne Portræter eller Altertavler. Som bekendt var B. S.
Ingemanns Hustru Lucie, f. Mandix, meget optaget af
Malerkunsten, og hun udstillede ofte, men hendes Evner var
unægtelig smaa i Forhold til Fliden.
Endnu staar tilbage at omtale Billedhuggerkunsten,
og her var man naaet et Skridt frem for de ældre Tider,
idet der fremstod en Billedhuggerinde, Adelgunde Herbst
(1811 —1892), 1846 blev hun gift med Etatsraad Vogt. Hun
var Elev af Thorvaldsen og udstillede fra Aaret 1838 jævn
lig. Thorvaldsen satte megen Pris paa hendes Arbejder, og
han foreslog hende optaget til Medlem af Akademiet (1843),
men Statuterne mentes ikke at give Ret til at optage en
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Kvinde, og Fru Vogt blev i Stedet derfor valgt til Æres
medlem. Saa langt var altsaa Kvinderne naaede frem, og
Skulpturen var som et nyt Omraade lagt ind under deres
Kunst, men det viser sig dog ogsaa nu, hvordan Kvinderne
kun gaa frem med afmaalte Skridt. Fru Adelgunde Vogt har
— bortset fra nogle Kopier og fra nogle Buster — udeluk
kende modelleret Dyr, især Hjorte, Køer, Hunde og Heste,
og de er vel helst i Hvile, og hun har aldrig arbejdet i
Marmor; hendes Materiale var Voks, Elfenben eller Bronce2.
Johanne Louise Heiberg siger om Skuespilkunsten:
»Det turde nok være, at Kvinden med sit ofte skarpere Blik,
med sin Evne til at ordne og sammenholde, undertiden faar
et Forspring forud for Manden, i alt Fald staar lige med
ham. Medens i al anden aandelig Virksomhed Manden staar
over Kvinden, er det en Kendsgerning, at i Skuespilkunsten
staa de og have de altid staaet lige. Dette styrker mig i den
Anskuelse, at Skuespilkunsten ret egentlig er en kvindelig
Kunst, naturlig for Kvinden, og altsaa mindre farlig for
hendes Personlighed end for Mandens«s. Der er i tidligere
Afsnit bleven redegjort for, hvorledes allerede paa Holbergs
Tid, især dog i Slutningen af det 18. Aarh. glimrende og
betydelige kvindelige Talenter virkede paa den danske Skue
plads. Dette vedblev i de følgende Menneskealdre, hvor den
danske Skuespilkunst naaede et Højdepunkt, som den senere
ikke er naaet op til; mellem Teatrets største Kræfter var
netop ogsaa flere Skuespillerinder. Det kan ikke her være
Opgaven at skildre alle dem, som vandt sig. et Navn, det
vilde være at skrive en stor Del af Skuespilkunstens Historie;
vi skal kun bringe enkelte Hovedskikkelser i Erindring4.
Henriette Jørgensen (1791 —1847), en Datter af Bog
holder Jørgensen, havde allerede som ung spillet i »Borups
Selskab«, og da hun besluttede sig til at debutere (1816),
vakte det Opsigt, at en Dame af saa anset Familie og saa
betydelig Dannelse vilde gaa til Teatret. Uden at besidde
Skønhed havde hun intelligente Ansigtstræk og levende Øjne,
ligeledes en rank og smuk Figur. Hendes skønne Deklama-
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tion og sikre Forstaaelse lod hende løse de mest forskellige
Opgaver; hun var Heltinden i det tragiske Drama (Lady
Macbeth, Maria Stuart), og hun bevægede sig med Lethed,
Anstand og Vid i de franske Konversationsstykker, hun spil
lede med Kraft og Lune komiske Roller i de danske Vaude
viller og Lystspil (Frk. Trumfmeier; Madam Rust i »Spare
kassen«). For Teatret var hun gennem tre Aartier en ud
mærket Støtte ved sin store Intelligens og sikre Takt, lige
som hun vandt almindelig Anseelse ved sin uplettede Ka
rakter.
Anna Brenøe (1803—1856) debuterede 1821; hun var
først gift med Koncertmester Wexschall, men fra 1834 med
Skuespiller Ni c. Peter Nielsen. Anna Nielsen var blond
og smækker, hun havde ejendommelige Ansigtstræk, store
blaa, udtryksfulde Øjne. Foruden at besidde en klingende
Talestemme havde hun en god Mezzo-Sopran og optraadte
da ogsaa med Held som Sangerinde (Agathe i Jægerbruden,
Elvira i Don Juan). Men især er dog hendes Navn knyttet
til Skuespillet, hvor hun blev den uforlignelige Karakterfremstillerinde. Hendes mægtige Fantasi, sjælfulde Natur og vid
underlige Evne til at virke med rolige, simple Midler lod
hende udføre de mest forskellige Skikkelser; saaledes var hun
de elskende Kvinder i Oehlenschlægers nordiske Dramer
(Maria i »Væringerne«, Thora i »Hakon Jarl«), hun havde
som Fru Hel vig i »Svend Dy rings Hus«, som Dronningen i
»Hamlet« disse Mødres mørke Sind; man glædede sig ved
hendes melodiske Stemme og naturlige Spil som Elskerinden
i Heibergs Vaudeviller, ligesom man maatte beundre hendes
træffende Udførelse af letsindige og intrigante Kvinder i franske
Skuespil.
S. Kierkegaard sammendrager alt det, han følte overfor
hendes Spil, til en Hovedsum: »Den Skikkelse, hun viser,
men ikke umiddelbart, den Stemme, ved hvilken hun gør vel
i Stykket, den Inderlighed, der beliver Sammenspillet, den
indadvendte Fortabthed, der gør Tilskueren saa tryg, den
Ro, ved hvilken hun griber, den tilforladelige Sjælfuldhed,
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der forsmaar alt udvortes Væsen, den Stemningens jævne
Fuldtonethed, der, sig selv tro, indestaar for sig selv, kort,
hendes hele Præstation samler sig i det, man maatte kalde
det væsentlig kvindelige« 5.
Den mest glimrende og ved sin hele Virksomhed for
Teatret mest betydningsfulde Personlighed var Johanne
Louise Pætges (1812—1890). Hun var bleven optaget i
Danseskolen 1820 og kom snart til at udføre Børneroller, 14
Aar gammel fremsagde hun ved en Aftenunderholdning sam
men med Rosenkilde Poul Møllers »Hans og Trine«, hvad
der foranledigede Heiberg til nogle Maaneder efter at skrive
»Aprilsnarrene«; senere lagde han mange Roller i sine Styk
ker til Rette for hendes Talent. Jfr. Pætges var kommen
under Anna Wexschalls moderlige Vinger og optaget i hendes
Hus, men efter at Ægteskabet var opløst, kom hun til Fru
Gyllembourg, og 1831 ægtede hun hendes Søn.
Fru Heibergs Talent var saa omfattende som ingen andens.
Hun var begyndt med de ganske unge, kaade eller naive
Pigebørn, men hun udførte med lige saa stort Held Rollerne
som de selvbevidste, kloge eller vittige Damer i Scribes og
andre franske Forfatteres Dramer. Med sjælelig Inderlighed
fremsagde hun som Marie i »Alferne« Heibergs skønne Vers,
hun fremstillede med en skøn Blyhed den om sin egen Blind
hed uvidende, men med det indadvendte Syn udrustede Datter
af Kong René, hun kunde udslynge den letsindige Lady
Teazles vittige Replikker (i »Bagtalelsens Skole«). Hun vir
kede fængslende paa Digternes Fantasi; særlig Hertz forfat
tede Dramer, der belyser alle Sider af hendes Evner.
I Oehlenschlægers Heltespil havde hun kun sjælden Roller,
hans Skikkelsers dybe Tyngde laa i mindre Grad for hendes
bevægelige Natur, men han skrev »Dina« for Fru Heiberg,
og hun udførte mesterlig denne sammensatte, i Følelsernes
fordulgte Tonearter spillende Skikkelse. I Holbergs Stykker
har hun kun i ringe Omfang medvirket, men i Opfattelsen
af to af hans Kvinder viste hun sit selvstændige Syn, idet
hun gav en Tolkning af den af Undseelse til Tavshed tyn-
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gede Engelke Hattemagers Rolle, og med glimrende Vid
skabte hun Sammenhæng i den vægelsindede Lucretias Per
sonlighed. Efter at være traadt tilbage fra Teatret var hun i
7 Aar (1867—74) dets højt fortjente Sceneinstruktør, og
gennem hele sit Liv stod hun med Raad og Hjælp Scenen
og dens Skuespillere bi. Endnu skal nævnes hendes to be
skedne dramatiske Forsøg »En Søndag paa Amager« og
»Abekatten«, de vandt ved deres H. C. Andersenske varme
Lune og ved de af hende komponerede Melodier en Yndest
uden Sidestykke, ikke mindst i den jævne Befolkning.
Paa en anden Maade har Fru Heiberg vundet Navn som
Forfatterinde, nemlig ved sin Skildring af Fru Gyllembourg
og ved Fremstillingen af hendes Ægteskab med P. A. Heiberg,
endelig ved de efter hendes Død udkomne omfattende Me
moirer »Et Liv genoplevet i Erindringen«. I et skønt og
klart Sprog har hun givet en interessant Fremstilling af sit
personlige Liv og sin Teatervirksomhed. Værket er sand
færdigt, men ensidigt og røber ingen Evne til at tilgive Uret;
Fru Heiberg er for meget Talsmand for sin egen Berømmelse
som Menneske, den Heibergske Hang til at docere og til at
opdrage mærkes stærkt, men det er enestaaende værdifuldt
ved Skildringen af hendes egen mærkelige Løbebane og sjæ
lelige Udvikling og ved talrige Oplysninger om Mænd og
Kvinder i Samtiden. Ved Siden af det biografiske Indhold
giver det endvidere en Lære om Scenens Væsen, med stærk
Betoning af dens ideale Maal; det fremsætter Iagttagelser over
Plastik, Mimik og Iscenesættelse. Hun hævder Skuespillerens
Pligt til at forstaa Dramaet som Kunstværk i dets Helhed og
Ejendommelighed og at forme Rollen i Overensstemmelse
dermed. Endelig giver hun en Række Skildringer af, hvordan
Hovedpersonen i mange Skuespil rettelig bør opfattes. Et
Studium over Dramaturgi, en Vejledning om dette Fags
Væsen og Opgaver som den, der er indeholdt i dette Værk,
var hidtil ikke fremkommet fra nogen dansk Skuespiller, og
det, som er ydet i denne Retning af andre Forfattere, er
ikke omfattende.
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Kun gennem en halv Snes Aar (1837—1848) virkede den
unge Natalia Ryge, Skuespiller Ryges Datter, paa Teatret;
hendes Ægteskab med Grev Ahlefeldt-Laurvigen (f 1851),
senere med Grev Holck, bragte hende bort fra Scenen. Hun
havde været en uforlignelig Skuespillerinde. Til hendes ranke,
ædle Holdning svarede en fuldstændig Beherskelse af Mine og
Bevægelser, ved sin store Aandsdannelse besad hun Evne til
at gribe Rollens Kærne; der var Skønhed og Harmoni over
Spillet, og som hun kunde fremtræde med værdig Anstand,
kunde hun lægge dyb Følelse for Dagen. En af hendes
sidste Roller blev det at fremstille den af Kvindens Opgaver
i Samfundsliv og Politik optagne, varme og ejendommelige
Vilhelmine i Heibergs »Valgerda«.
Julie Weber Rosenkilde (1823—1894), C. N. Rosen
kildes Datter, optraadte som 2oaarig Pige i den aldrende
Jacinthas Rolle i »Den sorte Domino«, og hun havde straks
fundet sit Talents rette Raaderum. Fru Sødring, som hun
hed efter sit Ægteskab med Fabrikant Sødring, løste til Fuld
kommenhed den Opgave ved smaa Midler at fremkalde Smil
eller Latter og dog bevare Sympatien for den fremstillede
Personlighed. I Hertz’s og Hostrups Stykker blev hun den
gode, hjertelige og dygtige Husmoder, som man maatte agte,
hvor meget prosaisk eller komisk der end kunde hæfte sig
ved disse Skikkelser. Det er jo et af de skønne Midler,
hvorved Scenen kan virke til at udrydde Standsfordomme.
Ogsaa som Holbergs Magdeloner, som hun vidste at opfatte
efter deres ulige Støbning og Karakter, eller som Geske
Klokkers naaede hun en Sanddruhed og samtidig en komisk
Virkning, der ikke skyldtes noget djærvt Træk, men det
fantasifulde Lune, hvormed hun gjorde sig til ét med den,
hun fremstillede, og helt gik op i Sammenspillet med de
medvirkende.
Ogsaa paa Sangens og Dansens Omraade virkede be
tydelige Talenter. Jomfru Eleonore Christine Zrza (1797—
1862), Datter af en fra Mähren indvandret Musiker, debuterede
1816 og viste sig i de 30 Aar, hun virkede ved Teatret, som
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en fortrinlig Sangerinde med en omfangsrig, fyldig og klar
Stemme, der med Lethed overvandt de vanskeligste Kolora
turer; uagtet det skortede hende paa dramatiske Anlæg, hen
rev hun ved Stemmens Klang og sin sikre Kunst.
Lucile. Grahn (1819—1907) var fra Barn uddannet i
Teatrets Danseskole og senere privat af Bournonville, som
saa hendes store Evner. I nogle Aar (1834—39) henrev
hun da ogsaa Teatrets Publikum ved en glimrende Udførelse
aT store mimiske Roller i Balletten og ved spanske Folkedan
se. Men Berømmelse og Guld ventede hende i Udlandet, og
hun forlod Danmark; i den følgende Tid af sit Liv var hun
knyttet til en Række Operahuse i Europas Hovedstæder og
blev fejret som en af Datidens ypperste Danserinder ikke blot
paa Grund af hendes tekniske Dygtighed, men ved hendes
Ynde og sjælfulde Mimik6.
Som det foran er skildret, var man ophørt med i Sam
fundet at betragte de Mænd og Kvinder, som øvede Scenens
Kunst, med en begrænset Agtelse, man nærede i alt Fald
ikke paa Forhaand nogen Tvivl om deres Vandel som Men
neske. Dermed var dog ikke givet, at Teatrets Folk opfatte
des som helt staaende i Klasse med andre Borgere; naar der
stundom blev set med nogen Mistanke hen til et Liv som
Skuespillerinde eller Sangerinde, for ikke at tale om Ballettens
Damer, var det ved enkeltes Opførsel heller ikke uden Grund.
Men jo mere Standen fik Tilgang fra ansete Familier og den
akademiske Stand, ikke fra de lavere Lag i Samfundet, jo
større Krav der blev stillet til Skuespillernes Dannelse, desto
mere steg den i det almindelige Omdømme.
I denne Periode var man naaet langt frem. Vi var naaet
videre end de fleste Steder i Udlandet, og det er derfor forstaaeligt, at P. A. Heiberg i Paris kunde udtale sin Betænke
lighed, da det meddeltes ham, at hans Søn agtede at indgaa
Ægteskab med en Skuespillerinde. Han tænkte dog maaske
mest paa de udsatte Forhold, som selve Udførelsen af Rollen
kunde bringe med sig. »En Skuespillerinde er som en Hof
dame, begge ere et Slags Tyende, hin hos et Publikum, denne
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hos sit høje Herskab«. Han frygter for, at hun skal blive
behandlet med Udelikatesse af Skuespillerne. Fru Gyllembourg
beroligede ham dog med, at hans Svigerdatter besad »en Sjæls
renhed, der fremlyser af hvert hendes Ord og Bevægelse«, og
som vil være et skærmende Skjold for hende og tilsikre hende
Ukrænkelighed 7.
Men Fru Heiberg indgik i et Hjem, som fuldstændig luk
kede af for al anden Forbindelse med Scenen og dens Folk,
end hvad der var strængt nødvendigt. Her samlede Heiberg
en Kreds af Venner fra Litteraturens og Videnskabens Omraade, ethvert nysgerrigt Indkig fra Publikums Side var stæn
get ude; der holdtes ingen Salon med mange og skiftende
Gæster. For første Gang saa man da ogsaa paa Plakaten en
Skuespillerinde kaldt Frue, Titlen tilkom hende som Professor
Heibergs Hustru, og hendes Ret dertil blev ikke bestridt.
Fru Heibergs uanfægtelige Vandel udenfor Scenen, hendes
Hævdelse af den huslige Gernings og den hjemlige Stilheds
Betydning maatte faa stor Indflydelse paa Opfattelsen af Skue
spillerstandens Stilling, saa meget mere som dette hendes Syn
blev delt af stadig flere af hendes Kunstfæller. Hun har en
gang udtalt til sin Stands Ære, at man her hjemme snarere
saa gennem Fingre med en Grevindes erotiske Eventyr end
med en Skuespillerindes. Fru Sødring fortæller, at under en
Pariserrejse en fransk Herre, med hvem hun havde en Sam
tale, forudsatte, at hun som Skuespillerinde havde Juveler;
han saa noget vantro ud, da hun sagde, at hun ingen ejede,
hvad der vistnok ogsaa gjaldt de fleste af hendes københavn
ske Kunstfæller, »deri bestod netop de danske Skuespiller
inders Smykke«8.
Hvad Balletten angaar, vidner Charlotte Bournonville, at
hendes Fader aldrig hår været ramt af Fordom mod lians
Stand, saaledes som det urigtigt er ble ven sagt, og at han
aldrig har kæmpet imod en saadan Fordom; han har lige fra
sin Ungdom af kun mødt Agtelse og Paaskønnelse baade som
Kunstner og som Menneske. Frk. Bournonvilles Søster mødte
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derimod i Paris en grænseløs Fordom mod Kunstnerinder og
særlig mod Danserinder9.
Der tilkommer den ældre og den yngre Bournonville og
Ballettens øvrige Ledere en stor Fortjeneste af at have holdt
Hævd over en sædelig Vandel hos Ballettens Udøvere. Hvor
ledes Opfattelsen af denne Kunstarts Værd og Betydning har
forandret sig i Løbet af Aarhundredet, vil kunne belyses ved
følgende. Den talentfulde og yndede Karen Børresen blev
1810 gift med Fuldmægtig P. E. Janssen, og saa længe hen
des Svigerfader Etatsraad Janssen, levede, vovede hun ikke at
betræde Scenen. Men efter hans Død vendte hun tilbage og
vedblev som Hustru og senere som Enke at virke ved Ballet
ten, men da hun indgik et nyt Ægteskab med Kaptejn i
Marinen Th. J. Liitken, en Søn af Admiralen, maatte hun tage
Afsked10. Danserinden Anna Scholl blev derimod 1876
gift med Kaptejn i Ingeniørerne V. E. Tychsen, men hun ved
blev at virke som Solodanserinde endnu 13 Aar derefter.

9. Samfundslivet faar friere Former. En ulige Opfattelse
af Kvinden. Kvindespørgsmaalet behandlet i Litteraturen.
Paa den Tid, da Frederik VI. lukkede sine Øjne, var der
mange Tegn paa, at Folket bestræbte sig for at leve et friere
offentligt Liv og bl. a. forlægge meget Samkvem, som hidtil
næsten udelukkende var foregaaet indenfor Hjemmene eller
dog under Tag, til offentlige Steder eller fri Himmel. De
store. Folkefesters Tid var indledet; ved Himmel bjergfesterne,
som tog deres Begyndelse 1839, mødtes alle Stænder, ligeledes
ved Festerne paa Skamlingsbanken (fra 1843), Kafeerne i
København fik et mere sydlandsk Præg, Tivoli blev aabnet
1843 °g fik en stor udjævnende Betydning for Befolkningen1.
Betegnende er det ogsaa, at den første Omnibus begyndte at
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køre 1841; her tog Mænd og Kvinder jo frit Plads Side om
Side, hvad der vakte Anstød hos enkelte2.
I Fester af mere officiel Karakter tog Kvinder ikke
Del. I 1840 skete dog en Undtagelse derfra. Henrik Steffens
og hans Familie var her som indbudte til Kristian VIII’s
Kroningsfest; da de en Maaned efter denne besøgte Roskilde,
hvor Stænderne var samlede, og samtidig Thorvaldsen, led
saget af Baron Stampe og hans Hustru, opholdt sig dér, bleve
de alle af Stænderne indbudte til et Festmaaltid, hvor baade
Thorvaldsen og Steffens bleve hyldede, og i dette deltog
Damer3. Da derimod i 1849 Oehlenschlægers 70 Aars Fød
selsdag blev fejret ved en stor Fest paa Skydebanen, besluttede
man ganske vist, at der ogsaa skulde bringes ham en Hilsen
fra de danske Kvinder; men ingen Kvinde deltog i Festen.
Grundtvig var valgt til at være deres Talsmand, og han over
rakte Oehlenschlæger den af Kvinder bundne Laurbærkrans4.
Saaledes holdt man altsaa stadig paa, at Kvinder ikke
havde deres rette Plads ved offentlige Sammenkomster. En
lignende Skyhed kommer frem i den underlige Sædvane, der
holdt sig til langt ind i Frederik VII’s Regeringstid, at Kvin
der ikke deltog i Begravelser, de kom end ikke i Kirken,
eller de allernærmeste sad dér skjult. Først henimod 1860
skete en Forandring deri; Fru Hall siges at have været blandt
dem, der gjorde Begyndelsen5.
Der blev dog i dette Tidsrum arbejdet paa at drage Kvin
derne stærkere ind i Mændenes aandelige Interesser, saaledes
ogsaa ved at delagtiggøre dem i Videnskaberne og i Forsk
ningen. Man havde iklædt videnskabelige Emner en populær
Form, og der holdtes offentlige Foredrag, hvortil ogsaa
Kvinder havde Adgang. I denne Henseende fortjener en
Tænker at nævnes, nemlig F. C. Sibbern. Hans sjælfulde
Syn og humane Sind, hans Hyldest for alt det stille virkende,
hans Evne til at give det tænkte en klar og enkel Form
gjorde ham særlig egnet til at virke ogsaa for Kvinder. Sibberns »Efterladte Breve af Gabrielis« (1826) og senere »Ud
af Gabrielis Breve til og fra Hjemmet« (1850) lærte at tænke
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over Sjælelivet, og disse Bøger blev en Læsning af det rige
ste Indhold for gamle som for unge, ikke mindst for Kvinder,
som grebes af deres Dybde og Renhed; han havde ogsaa
vundet dem for sig ved Bogen »Om Elskov« (1819). Sibbern
tog endvidere fat paa den Opgave, som Eilschov for snart
Hundrede Aar siden havde sat sig, at indvie Damer i selve
den filosofiske Tænkning. Man kan se i Sibberns Breve til en
kvindelig Slægtning, hvorledes han øver sig paa at tale forstaaeligt for læge Kvinder om filosofiske Emner; han holdt i
Vinteren 1818 en Række Forelæsninger over den menneske
lige Lyksalighed for en blandet Forsamling, hvoraf mange
var Damer, og dette gentog sig i den følgende Tid. 1835
modtog han fra en Kreds af Tilhørerinder en Gave tillige
med en Taksigelse for den aandrige Nydelse, han havde
skænket dem i dyrebare Timer, som de vilde bevare i ufor
gængelig Erindring. Som 7oaarig Mand udtaler han da og
saa: »Jeg har i mange Aar idelig haft Tilhørerinder saavelsom
Tilhørere, og for hine skriver jeg ogsaa nok saa gerne som
for disse alene« 6.
En Række offentlige Forelæsninger, der vakte stor Op
mærksomhed og fik Betydning for mange af Tilhørerne, var
den Fremstilling af det sidste halve Aarhundredes Historie,
som Grundtvig gav ved Foredrag paa Borchs Kollegium
1838; de er bievne udgivne 1877 som »Mands Minde«7. En
anden Række Forelæsninger blev holdt af Grundtvig i Vin
teren 1843—44, de havde den nordiske Mytologi til Genstand
og udkom i Bogform som »Bragesnak«. Imidlertid havde
Sibbern i sine Foredrag fulgt en rigtigere Vej end Grundtvig,
idet han aldeles ikke lod sig mærke med, at der var Damer
imellem Tilhørerne, medens Grundtvig ved sin Foredragsmaade
tog Hensyn til dem eller stundom rettede Talen til dem (»især
de ældre Damer skylder jeg den meste Tak«). Efter at »Dan
ske Samfund« var stiftet i 1839 som et Arnested for national
Folkelighed, havde Kvinder Lejlighed til dér at høre Foredrag8.
Det samme blev Tilfældet ved Møderne i »Skandinavisk Sel
skab« ; dette lod afholde Rækker af ugentlige Foredrag for
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Medlemmerne med deres Damer9. Om de Foredrag, som
holdtes hos Karoline Amalie, er foran talt (S. 56).
Paa lignende Maade som Sibbern arbejdede H. C. Ørsted
paa at gøre Naturvidenskaben forstaaelig for alle Kredse. I
talrige Afhandlinger og Bøger søgte han at sprede Kundska
ber om den, at vejlede om de Tanker, som aabenbare sig 1
Naturen, og at bringe alt til at udmunde i en Grundopfattelse.
Han havde en udmærket Hjælp dertil i sit aandfulde Syn,
sin klare Stil og store Sprogsans, og gennem mere end en
Menneskealder holdt han Foredrag for større Kredse. Ørsted
havde faaet stiftet Selskabet til Naturlærens Udbredelse (1824),
og dette virkede i samme Øjemed, bl. a. ved sine Søndags
forelæsninger. Som et lille Vidnesbyrd om Ørsteds Betydning
i denne Henseende kan det fortælles, at Købmand Gerson
Melchiors Hustru Birgitte aldrig forsømte en populær Fore
læsning af Ørsted, saaledes hørte hun sammen med sin unge
Søn Moses Forelæsninger over de Emner, som Ørsted senere
behandlede i »Aanden i Naturen«. Ørsted fik aldrig at vide,
fra hvem den Kasse Vin kom, der som Tak nu og da ano
nymt blev ham sendt10.
Tilsidst fandt Kvinderne ogsaa Vej til Universitetets
Høresale. Oehlenschlæger fortæller derom i et Brev fra
Februar 1847: »Jeg holder Forelæsninger over mine egne
Tragedier for et stort Auditorium. Den første Aften opdagede
jeg noget dér, som jeg ikke havde set Magen til i alle de
37 Aar, jeg har læst ved Universitetet: nemlig en Dame!
Kort efter kom der én til. Næste Aften var der 5, og saa
en 12, 14 Stykker. Jeg fik nu et meget nydeligt anonymt
Brev, at flere Damer ønskede at høre mig, men skønt man
nok havde sagt dem, at der kom Damer paa mine Forelæs
ninger, vidste de ikke ret, om de turde komme«. Oehlen
schlæger besluttede ikke at udtale noget offentlig derom for
ikke at samle en stor Hob, som kom til Dels af Nysgerrighed,
men han valgte et større Auditorium, og »nu staar jeg og
læser for en Bunterad af Damer og Herrer, som fylder hele
Salen« ll.
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Ogsaa paa Landet var man begyndt at holde Møder, dog
mest med religiøse Formaal for Øje.
SydVestsjælland var i Aarene før og efter 1840 bekendt
som »et helligt Land«, det havde mange ivrige Præster, og
der holdtes rundt om i Sognene Forsamlinger i ret pietistisk
Aand. Tolv af Egnens Præster, hvoraf flere senere sluttede
sig til Grundtvig, kom hver Maaned vekselvis sammen i hin
andens Huse for at forhandle om deres Præstegerning, og Del
tagerne havde Lov til at tage deres Koner eller andre af
Hjemmets kvindelige Medlemmer med sig; disse maatte dog
ikke være tilstede ved Forhandlingerne, men ved Middagsbor
det samledes alle, og der vistes da Kvinderne al Ære. »Tiden
var dengang saaledes, at jeg ikke veed, der var nogen af
disse Kvinder, der beklagede sig derover«. Saaledes skriver
Fr. E. Boisen senere (1878), og Ordene træfle lige saa sikkert
den rette Opfattelse af et Præstekonvent i Fyrrerne, som de
ere betegnende for enkeltes Anskuelser en Menneskealder
senere12.
Grundtvig yndede aldeles ikke det hele Forsamlings væsen,
og i Sydøstsjælland var da ogsaa en af hans trofaste Tilhæn
gere begyndt paa Møder af en anden Art. Præsten i Mern
P. Rørdam holdt i Vinteren 1842—43 Forsamlinger, hvor han
fortalte om Emner fra Mytologien og Historien, og man sang
fædrelandske Sange. I disse Møder deltog Bøndernes Kdlier
og Piger, »jeg studsede, den første Gang, jeg kom, ved at
se Kvinderne med i Forsamlingerne, men da jeg ingen Grund
ser derimod, taug jeg«. P. Rørdam fortæller ogsaa om en
større Sammenkomst i Næstved den 2. April 1846: »der var
mange Damer, og de sang frejdigt med, og Bønder med deres
Koner, hvoraf der ej var faa, var saare fornøjede«13.
Vi skal nu se, hvad man paa disse Tider dømte om Kvin
dernes Evner, og om der ikke hørtes Røster, som krævede
en Ændring af Kvindernes Vilkaar eller bebudede en Omdan
nelse. Oehlenschlæger har gjort et daarligt Vers om, at
en Kvinde aldrig kunde blive Digter, men meget vel DigterI inde. Rent ud Forargelse over kvindeligt Forfatterskab ud-
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taler Poul Møller i et Brev til Fru Grüner: alle Poetinder
have været aandelige Vanskabninger og Misfostre (Sappho,
Mad. Dacier, Mad. Stael, Fru Brun). Det støder hans umid
delbare Takt for det kvindeligskønne at se et Fruentimmer
tygge paa sin Pen eller have en Foliant paa Skødet; han
føler sig ikke anderledes til 'Mode, end om han saa dem trumfe
bandende i Bordet, ryge Cigarer og gaa med Vandstøvler.
I den Digtning, som er historisk Erindring, har Kvinden al
drig frembragt noget højt eller stort, og hvad den personlige
Poesi angaar, den, hvortil Samtiden afgiver Stoffet, forud
sætter den, at den digtende har gennemlevet meget eller har
ført en broget Vandel. En Digterinde af den Art lurer des
uden paa sine Følelser for at føre dem til Bogs. Der er saaledes for Poul Møllers umiddelbare Følelse noget stødende i,
at en Kvinde er Forfatter. Han har ogsaa i et »Impromptu«
udtalt sin Uvilje derimod: den skønne Fru Laura gør Vers!
Rosen har bortlagt sin Krone for at studere Botanik!14
Nu maa det erindres, at Poul Møller havde ment at iagt
tage Kvindens Evne til at flyve med i de højeste Forestillinger,
men tillige deres altfor store Tilbøjelighed til at skyde Virke
ligheden fra sig. Han har mellem sine Strøtanker om »Kvinde
lighed« skrevet den kostelige Skildring af hans salig Kusine,
der med Begejstring læste om Riddertiden, da man ofrede al
jordisk Lykke for Guds Riges Skyld, medens hun selv maatte
leve i saa ussel en Tid, hvor Kvinderne blot skulde beskæf
tige sig med Smaating. Det var hende umuligt at bekvemme
sig til hver Aften at gnide sin gigtsvage Moster paa Ryggen
med en Flonels Klud. Hun kunde dø for hende, udgyde sit
Blod paa Retterstedet, men hun kunde ikke nedlade sig til en
saa smaalig Syssel. Kusinen var sig bevidst, at dersom hun
var bleven stillet som Leonidas eller som Jeanne d’Arc, vilde
hun have gjort mere end dem; dog tænkte hun med en hem
melig Respekt paa Mucius Scævola, der stak Haanden i Ilden,
efter at hun engang havde brændt sig paa et Krusejern. En
Skikkelse som Fru Brun maatte endvidere være en saa ukunstlet
og djærv Natur som Poul Møller imod, og han har vist ogsaa
Den danske Kvindes Historie.
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haft Fornemmelsen af en fjern og luftig Verden, naar han hos
Ingemanns Forlovede Lucie Mandix saa hendes kunstneriske
Fremstillinger; han kom engang til at knække hendes Maler
stok og skrev en undskyldende Sonnet: »stedse plump jeg
træder imellem Dine Himmelbørn og Roser . . . Men husk,
jeg staar i Rullen blandt Matroser«15.
Af de to Fruer, som foran er nævnt som dem, hvis Aand
vurderedes højt af vore store Forfattere, vil man ikke høre
nogen Længsel efter, at Kvinder skulde blive Forfattere eller
Lærde. Signe Læssøe hader »Blaastrømper«, ikke alene
fordi »en rigtig Dannekvinde maa bære hvide Strømper«, men
fordi Kvindens Kald og Natur tilsiger hende at virke i den
konkrete, virkelige Verden og ikke at fremstille Almensand
heder16. Fru Læssøe har derfor Modbydelighed for boglærde
Damer, og Fru Hegermann-Lindencrone har kun med
Skræk hørt om de talrige tyske Forfatterinder; man har sagt
hende, at i Dresden skal de endog trække deres Manuskripter
op af Posen som andet Haandarbejde17.
Der fandtes dog dem, som saa med andre Øjne paa Kvin
dens Opgaver, saaledes P. L. Møller, der regnede Damernes
Husgerning til Livets Smaaligheder, og som sagde til den
unge ukonfirmerede Julie Rosenkilde, der sad ved sit Sytøj,
at en Pige med hendes gode Evner aldrig burde tage sig
andet for end at læse (o. 1839)l8. »Hverdagshistoriernes«
Fremstilling af de unge Piger og deres Opgaver stemte na
turligvis heller ikke med deres Opfattelse, der ønskede en
større Frihed og en mindre formbundet Samfundsskik, eller
som endog ikke tog Afstand fra en til Løshed grænsende
Frihed. En saadan Forfatter var P. Chievitz, der under
Mærket Annette T. udgav »Nytaarsgave for Forlovede. Saa
ledes forholder det sig« (1845). Han havde i sin Skildring,
der bevæger sig i Grisettelivet, paa ret skammelig Maade be
nyttet levende Model, og han har god Lejlighed til paa flere
Maader at polemisere mod »Thevandsnovellerne«. Dem kunne
vi takke for, hedder det saaledes, at unge Piger nu ere saa
fornuftige, at det er en Lyst. Naar man tidligere spurgte en
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ung Pige om, hvad der var Livets højeste Lykke, vilde
hun svare: Kærlighed, medens nutildags de mindre smukke
vilde svare: Nydelsen af et Kunstværk, eller, med et Blik,
som kunde forraade, at de mulig selv vare Forfatterinder: at
kunne frembringe et saadant; de virkelig unge, smukke og
fornuftige Piger ville sige: et velordnet, fornuftigt Ægteskab
med en fornuftig Mand, der har et godt Embede eller en an
selig Formue.
I »Adam Homo« (I. 1841) har Paludan-Müller i Baro
nesse Mille givet en Prøve paa en emanciperet Kvinde. Den
unge Pige kører ud, klædt som Mand i en Fløjlsfrakke og
med en rød Baret med Fjer paa Hovedet, hun ryger Tobak,
skyder og løber paa Skøjter. Paa sin Væg har Baronessen
kobberstukne Portræter af George Sand og Bettina v. Arnim,
de Kvinder, som har gennemført »Principet«: »jeg mener
Kvindernes Emancipering. Det store Tidsprincip, som en
Rumstering i alle svage Hjerner frembragt har, men for hvis
Gennemføring tusind Kvinder beredt at ofre Liv og Blod De
finder«. Da Student Homo haaner dette Princip som ikke en
Bønne værd, maa han modtage en Udfordring. Mille synes
dog om ham og frier til ham. I anden Del af Digtet (1849)
hører vi, hvorledes den uforandret livlige Frue en Snes Aar
senere søger sin Glæde i at forfatte Noveller; hun tager Mo
del af sin Omgangskreds, saa at hun faar Lejlighed til at finte
gode Venner. Hun skildrer sin Heltindes Kamp imellem Pligt
og Lyst, indtil hun »hver en Lænke sønderslider og dør med
Dolken i et frigjort Bryst«. Sin Ret til at være Forfatterinde
udtaler Gehejmeraad Homos Hustru saaledes:
Vi stakkels Fruentimmer — som maa stille
vort Lys bestandig under Skæppen — vi,
som trods Talent og Aand og Fantasi
tør Roller ej i Stat og Kirke spille,
vi har kun Valget — enten at sy Særker,
eller fremtræde sejrende med Værker.

Der er bleven gjort den Indvending imod Digteren, at der
paa den Tid slet ikke fandtes nogen emanciperet Kvinde i
6*
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Danmark. Udgangspunkter for en Skildring som Digterens
fandtes der dog19. Man kan nævne en Skikkelse som den
smukke, friske og djærve, iøvrigt ved Aand og Hjerte lige
udmærkede Fru Juliane Marie Gleerup (f. Wedelsparre) til Vang;
hun skildres o. 1814 som klædt i en Slags Frakke, med Ride
pisk i Haanden og med Haaret kortklippet20, saaledes som
flere Damer dengang brugte21. Digteren Hauchs uforsagte
Hustru er sikkert kommet med mange overraskende Udtalelser
og Paastande22. Det er muligt, at Auditør Halls Hustru
(hun blev gift 1837) ikke ansaa sig for emanciperet, men
hendes Optræden er vel bekendt. Ingen vil nægte, at Fru
Hall havde baade Hjerte og Sans for Idealer, men hun vilde
være frigjort i alt, i hendes Ytringer, der lod Dristighed træde
i Stedet for Dybde23, i hendes Paaklædning24 og Lader25.
Hun forstod senere saa lidt sin Pligt som en Ministers Hustru,
at hun fik Bladartikler skrevne mod sin Mands Politik26, skønt
han havde den vanskeligste Stilling i det hele Rige. Hun gav
i 1863 under sit Navn Bidrag til Polakkerne under deres Rejs
ning, hvad der foranledigede den russiske Minister til at sende
et langt større Beløb til Slesvig-Holstenerne27. Og vil man
sige, at saaledes optraadte hun vel ikke allerede i Fyrrerne,
da kan man læse, hvad hendes Beundrer Vilh. Birkedal, der
kendte hende fra hendes 17. Aar, fortæller: »Hun trodsede
al tilvant Sæd og Konveniens . . . jeg glemmer ikke, hvor
ledes hendes Fader [Professor Brøndsted], da han med hende
tog fast Bolig i København [fra 1832 til hans Død 1842],
ømmede sig over hendes Optræden i Selskabslivet; hvad man
sædvanlig forstod ved sædvanemæssig Kvindelighed, besad
hun ikke«28.
Kvinderne var desuden paa den Tid, som »Adam Homo«
skildrer, traadt frem i saa mange Virksomheder, der faldt
udenfor det sædvanlige, at en Skikkelse som Mille hvert Øje
blik kunde fremstaa, tilmed da den udenlandske Litteratur,
som forsvarede eller angreb Emancipationen, var vel kendt.
»Korsaren« behandler da ogsaa Kvindespørgsmaalet i det Aar,
da »Adam Homo« udkom, men dens eget Standpunkt er det
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ikke let at blive klar paa. I en Artikel (15. Okt. 1841) over
vejer Redaktionen, hvordan den skal stille sig til Kvindens
Emancipation, og kommer til det Resultat, at Damer ved
deres Talegaver, deres Logik, der aldeles konfunderer Mod
standeren, og deres Evne til at udspejde ham, besidder Ta
lenter, som bør benyttes, Damerne bør derfor i Masse træde
op for Emancipationen. I et senere Nummer (18. Febr. 1842)
udtaler dog Bladet, at det kun har faaet Utak for, hvad det
har sagt, og ved at se Dronning Victorias Forhold til Prins
Albert har Redaktøren faaet andre Tanker, og foreløbig skal
alt blive ved det gamle; han sætter sig saa til at sove i den
gamle Lænestol, men der er kommen Uro i Stolen.
Paa denne Tid (Marts 1842) blev der ved en Forestilling
i Akademikum foran »Kærlighed uden Strømper« opført »Et
Forspil« af Hostrup. Man ser en ung Pige Sib komme til
Jens Grib, der skal engagere Skuespillere. Hun vægrer sig
imod, at han kalder hende Jomfru, og Frøken er lige saa galt.
»Jeg er et Menneske, og saaledes vil jeg kaldes. Har De
aldrig hørt Tale om Kvindernes Emancipation?« Den gør alle
Mennesker lige, saa at der ikke længer skal være Forskel
paa Mand og Kvinde. Sib vil gaa til Teatret, da hun ikke
er født til Strikkestrømpen, hun elsker Friheden og vil fly
Familielivets Tvang29. Aaret efter ses Studenterne at have
behandlet det samme Emne; de opførte en Vaudeville af en
ukendt Forfatter: »Damernes Emancipation eller Grisetten paa
Generalforsamling«30. Derfor kan da ogsaa Etatsraad Dalund
i Fru Gyllembourgs Novelle »To Tidsaldre« (1845) berøre
»den meget omtalte kvindelige Emancipation«31.
Idet vi slutte Skildringen af dette Tidsrum, ville vi erindre
om, hvorledes den straalende rige Litteratur i »Guld
alderen« havde været betydningsfuld for Kvindens
eget Aandsliv, den havde bragt en Højnelse i Opfattelsen
af Kvinden, baade hos Mænd og Kvinder. I Sammenligning
med den lidet omfattende originale Litteratur, som Kvinder
kunde søge hen til for Eks. i de sidste Aartier af det foregaaende Aarhundrede, viste der sig nu en saadan Rigdom
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alle Digtningens Arter, i Skuespil, Romaner og Noveller, i
Salmer, Sange og Viser, at enhver kvindelig Interesse eller
Smag kunde blive tilfredsstillet og ethvert Lag af Samfundet
kunde finde noget for sit Behov. Der var fremkommet for
holdsvis lidet af farlig eller usømmelig Art. Men dernæst
havde Digternes Værker skabt Kvindeskikkelser, der gjorde
det til en stolt Tanke at høre til dette Køn, de havde vist,
at Kvindenaturen var langt rigere i Omfang, at Kvinderne
havde grebet langt mere ind i Folkets Historie og Udvikling
ved Handlinger og Paavirkninger, end det hidtil var forstaaet.
Denne Litteratur rummede Oehlenschlægers stolte Heltnder og trofast elskende Ungmøer, Ingemanns Dronninger og
milde Møer, Hertz’s lidenskabelige Ragnhild og sjælfulde,
uudfoldede Jolanthe, foruden hans talrige fra Nutidslivet kendte
og fuldttrufne Pigeskikkelser i alle deres Nuancer, Blichers
skælmske Pigebørn og lidenskabelige ældre Kvinder, Hostrups
riske, naturlige Ungpiger og hans med al deres nøgterne
Husmoderlighed dog hjertevindende Koner, Paludan-Miillers
blide Gartnerpige med hendes dybe, udholdende og frelsende
Kærlighed — hvor er det muligt andet end, at alle disse
Skikkelser fra Digtningens uvirkelige Sandhedsverden maatte
flette sig ind i Opfattelsen af det reelle Liv og give en le
vende Forestilling om dansk Kvindelighed, dens Aand og
Hjertelag. Og saa havde H. C. Andersen med Seerblik trængt
ind i Moderkærlighedens Dybder, Carl Bernhard havde tegnet
Barnetyper og halvvoksne Piger, foruden unge Kvinder paa
Samfundslivets fineste Trin, betagne af en ideel Elskov —
alt dette er kun grebet ud af hele den rige Litteratur, med
Forbigaaelse af meget, som var lige saa værdt at nævne.
Samtidig var Kvinderne hos Saxo og Sagaerne rykkede os
nær gennem nye Oversættelser af de gamle Kilder og ved
talrige Skildringer af Fortidslivet. Saaledes havde man hørt
noget mere end den gammelkendte Fortælling om Kvinden,
til hvem man førtes ved Elskovs dragende Magt. I denne
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Litteratur var Kvinden fremstillet i hendes mangfoldige Kald
og Hverv, som Mandens betydningsfulde Raadgiver eller hans
Bedrifters Ophav, som hans Hjems Værner og Beskytter, fra
hvis Haand skjulte Traade stadig udgik, hvoraf den Slægt,
som voksede op og som senere maatte forlade hende, umærke
lig fremdeles lod sig lede og beaande.

SJETTE BOG

Fra Udbrudet af den første slesvigske Krig
indtil 1870.
1.

Den første slesvigske Krig og Grundlovens Givelse.

OM for Folket i sin Helhed blev ogsaa for Kvinderne
Aaret 1848 Indledningen til en ny Tid. Folkeaanden
var vaagnet med lige Kraft hos Kvinde som hos Mand, Kær
ligheden til Fædrelandet gav sig lige stærke Udtryk, og en
Enhedsfølelse af hidtil ukendt Styrke var vokset frem. De
fornemste Damer havde Brødre og Sønner, som bar den me
nige Soldats Uniform.
Man vil ved at læse »Fædrelandet« for Krigsaarets første
Maaneder føle, med hvilken Varme Kvinderne tage Del i den
almindelige Bevægelse og yde Hjælp i Ord og Gerning.
Therese Werner (Frk. Verdelin) skriver to Digte, Pauline
Worm en Krigssang: »Unge Danmark, Æt af Helte«, hvortil
Henrik Rung sætter Melodi. De unge Piger rundt om i
Landet er ivrige for paa alle Maader at indsamle til Sol
daterne, saaledes solgte de en Dannebrogsrose, der ikke indbragte
saa lidt. Derfor takker da ogsaa i »Fædrelandet« Niels Jo
hansen, Bondekarl fra Fyn, i et Digt de unge Piger »for alt,
hvad I kan opfinde«; »bær Dannebrogsrosen paa Hoved og
Bryst, det dejlige Pigesmykke«. Og rundt om i Hjemmene
sad ældre og yngre Kvinder i Virksomhed med at tilberede
Charpi. For Nutids Øren klinger det dog gammeldags, at

S

89

Dr. Bendz, fungerende Stabslæge ved den aktive Armé, giver
sin Henvendelse til Offentligheden og sin Anvisning om,
hvorledes Charpi tilberedes, til Overskrift: Opfordring til det
smukke Køn.
Folket havde sluttet sig om Kongen, og han havde givet
Folket Friheden, i det følgende Aar underskrev han Grund
loven.
Der er nogle Gange af kvindelige Forfattere udtalt For
undring over, at der ikke ved Grundloven toges noget Hen
syn til Kvinderne1. Herved sigtes til, at de ikke fik Stem
meret, thi i de fleste andre Rettigheder, i Beskyttelsen for
Frihed og Lighed, fik de jo samme Ret som de andre Borgere.
Elna Munch føjer til: Kvinderne rejste paa det Tidspunkt
heller ikke selv noget Krav om at faa Del i Mændenes Ret
tigheder. Dette er visselig sandt, paa disse Tider opstod der
hverken her i Landet eller andensteds nogen Tanke derom.
I det gamle Frihedsland England var — bortset fra Sær
meninger hos enkelte — ingen faldet derpaa, i Norge havde
man i 35 Aar haft en fri Forfatning, uden at nogen havde
tænkt paa at give Kvinder politisk Ret. Som et Vidnesbyrd
om, hvor fjernt saadant stod for Tidens Tanker, kan det
nævnes, at Folkets Mand og Frihedsvennen Henrik Wergeland til Fredrika Bremer udtaler sit Ubehag over, at Kvinder
bevæge sig paa dette Omraade, han nævner en Præstekone,
som ved 17. Maj-Festerne er Fordanserinde mellem Bønderne,
og som Søndag Eftermiddag holder Andagtsøvelse, hvor hun
da fører Forsædet, »den sidste Ekscentricitet fjerner hende
mest fra et Ideal for sit Køn«. »Politisk Energi er abgeschmacht hos en Kvinde« (1840)2. Det var da ogsaa absolut
ikke for Opnaaelse af nogen Ret af denne Art, at Camilla
Collett en Del Aar senere skrev sin Bog.
Under Februarrevolutionen i Frankrig skete der intet til
Gunst for Kvinderne, og en Lov forbød dem endda at være
Medlemmer af politiske Klubber. De samtidige Revolutioner
rundt om i Landene havde intet til overs for Kvinden.
Socialismens Mand Proudhon skriver senere i Bogen om
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»Retfærdighed i Kirken og i Revolutionen«, at Mandens Ev
ner i Forhold til Kvindens var som tre til to. Man maa dog
erindre — saaledes forsøger alligevel Ida Falbe-Hansen at
forsvare Paastanden om, at Kvinderne skulde være glemte —
hvordan Grundloven pludselig oprettede en Forskel mellem
Mand og Kvinde ved udelukkende at tildele Manden politisk
Ret. Ved disse Ord bliver det helt overset, som ved saa utal
lige andre Lejligheder, at Statsborgeren ogsaa har Pligter.
Forholdet var jo det, at det mandlige Køn skulde forsvare
Landet med Vaaben, denne Pligt paahvilede Bondestanden
og de til Søværnet indrullerede, den paahvilede Studenter
korpset og Borgerkorpserne i Byerne, foruden at mange Tu
sinder som Officerer og ved anden militær Stilling deltog i
Tjenesten til Landets Forsvar, endelig var 1848 almindelig
Værnepligt bleven indført. Det er vel forstaaeligt, at Kongen
til Løn for denne Gerning fra Mandkønnets Side tildelte det
Stemmeret.
Og Kvinderne, som i 1848 grebes af den samme bræn
dende Kærlighed til Fædrelandet som Mændene, forstod netop
ogsaa, at denne Følelse rettelig burde have sit Udtryk i en
Deltagelse i Landets Forsvar. Den I4aarige Regitze Barner
har det mest brændende Ønske om, at hun var en Dreng for
paa en eller anden Maade at komme med i Krigen3. Pastor
Boisens 13aarige Datter Nanna er fortvivlet over at være
Pige, hun smører Pomade om Mund og Hage i Haab om at
fremkalde Skæg, saa vil hun flygte og gaa med som Piber
dreng4. Dette kan man kalde Pigesnak, men Udbrud af
disse Følelser hørtes jævnlig, og hele Folket sang: »Dengang
jeg drog af Sted, min Pige vilde med«.
Endvidere er det jo ikke Grundloven, der har skabt den
statsborgerlige Ulighed mellem Kønnene. Mændene havde
igennem en halv Menneskealder medvirket som Vælgere til
de raadgivende Stænderforsamlinger eller som Deputerede i
dem, fra gammel Tid var det saa, at mange Tusinder af
Mænd ledede offentlige Anliggender som Indehavere af civile,
gejstlige eller militære Embeder, medens atter andre Tusinder
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af Mænd havde været kaldte eller valgte til offentlig Virk
somhed i Kommuner, Kommissioner og i mangfoldige »Væseners« Tjeneste, og til saadan offentlig Virksomhed havde
Kvinder aldrig været benyttede.
Særheden i den fremsatte Tanke vil ogsaa fremgaa af et
andet Forhold. Naar vi se bort fra Enker, var Flertallet af
Kvinder dengang enten umyndige eller paa Grund af Ind
trædelse i Ægteskab umyndiggjorte. Selv vor nyeste Grund
lov nægter imidlertid den Stemmeret, som er ude af Raadighed
over sit Bo paa Grund af Umyndiggørelse. Nu vilde det dog
være altfor besynderligt, om Grundloven af 1849 havde givet
politisk Myndighed og Medvirkning, til Eks. i Styrelsen af
Statens Finanser, til dem, som den ellers nægtede Myndighed
i økonomisk Henseende. Det første Skridt maatte da være at
gøre Kvinderne uafhængige, at tildele dem Myndighed i for
mueretlig Henseende og at ændre Hustruens Retsstilling, men
dette kunde ikke ske ved en Grundlovsbestemmelse, og heller
ikke om disse Punkter fremsattes der da noget Ønske.
Saaledes er Tanken om, at Kvinderne skulde være »glemte«,
rent barok, den vender op og ned paa Tiders Indhold og
deres Krav. Og her er et andet Forhold værdt at erindre.
Det skildres saa ofte, som om Kampen for Kvindens Emanci
pation særlig er bleven støttet fra grundtvigiansk Side, men
Forholdet var det, at mange Grundtvigianere, baade Præster
og Lægfolk, vare betænkelige ved at rykke Kvinden ud af hen
des tidligere Stilling; derom hørtes ogsaa Udtalelser paa Tinge.
Grundtvig havde ikke ønsket Folket Andel i den lovgivende
Magt, han havde derimod fremholdt som et af de vigtigste
Maal at skaffe Folket Oplysning, og sit store Middel hertil
havde han fundet i Folkehøjskolerne. Den første af disse op
rettedes 1844 i Rødding; men hverken denne Skole eller
nogen eneste af de mange, som rejste sig adskilligt over 10
Aar efter Grundlovens Givelse, optog Kvinder. Det er først
i det allersidste Aar af Frederik VII’s Regering, at man ved
en Folkehøjskole skred til at danne Sommerkursus for Piger.
Ogsaa dette Forhold turde vel vise, at man endnu længe
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efter 1848 saa med et højst ulige Syn paa Mand og paa
Kvinde; det kan være os nulevende paafaldende, men det
føltes dengang som selvfølgeligt.

2.

,,Clara Raphael“.

Henimod Julen 1850 udkom »Clara Raphael, Tolv Breve,
udgivne ved I. L. Heiberg«. I et af Brevene skriver den
unge Pige Clara: »Den 21. Marts 1848 [da Borgernes Tog
til Kong Frederik fandt Sted] oprandt et nyt Liv for mig.
Jeg saa det danske Folk, som jeg kun kendte fra Sagn og
Sange, jeg hørte de Ord udtalte, som fandt dybest Genklang
i min Sjæl. Mine Idealer traadte mig imøde i det virkelige
Liv, og mit Hjerte bankede i stolt Selvbevidsthed. Naar jeg
saa de danske Nationalfarver, læste Artikler om Krigen eller
mødte de tapre Landsoldater, som skulde af Sted, da rørte
sig noget i mit Bryst, som naar man i fremmed Land uventet
hører sit Modersmaals elskelige Toner. Og med mit Fædre
land fik jeg Troen paa Gud. Det var, som om Solen brød
frem og vakte mig af den lange Drøm. Jeg følte, hvad det
vil sige at være et Menneske, skabt i Guds Billede, skabt til
evigt Liv; at den ikke er værdig til at leve, som ødsler Ti
den bort i taagede Drømmerier, i Steden for at virke til
Held og Velsignelse i den skønne Verden.
For første Gang i mit Liv føler jeg Sorg over, at jeg
ingen Mand er. Hvor fattigt og indholdsløst er ikke vort
Liv mod deres! Er det med Rette, at de halve Mennesker
ere udelukkede fra al aandelig Beskæftigelse? Eller har virkelig
Vorherre skabt os af ringere Stof end Mændene — hvilket
jeg hørte en af de interessanteste Herrer her i Egnen for
fuldt Alvor paastaa — saa at vi maa lade os nøje med
automatmæssig at udføre det trivielle Arbejde, der er os
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anvist her i Livet? Har vor Aand da ikke Kraft og vort
Hjerte ikke Begejstring? O jo, men det egentlige Liv i os
er ikke kommen til Bevidsthed, vor Aand er fangen, og For
dommen staar paa Vagt ved dens Fængsel«1.
Dette er Bogens Klage og angiver dens Grundtone, den
lyder som en ung Piges Raab om Befrielse.
Clara er Huslærerinde hos Forpagter Bech; i en Række
Breve, skrevne fra Efteraaret 1848 indtil Dagen efter Fredericiaslaget til hendes Veninde Mathilde, skildrer hun sin Stil
ling dér i Huset og sine Oplevelser. Forpagterens Hustru
gaar stundesløs op i Husgerningen, heller ikke hos Nabo
familierne eller i Præstegaarden er der nogen, der lever for
Idéen, man er optaget af det hverdagslige og smaalige, der
høres megen Snakken og liden Talen, og Kvinderne blive af
Mændene hindrede i enhver Udvikling. Saaledes udtaler
Pastor Star sig i en Prædiken imod, at unge Damer taler om
deres Religion. Stadig stærkere trykket af Luften i disse
Omgivelser kommer Clara ind paa Tanken om aandelig talt
at blive Nonne, at vie sit Liv alene til Idéen. Hun læser
de Ord i Schillers »Jomfruen af Orleans«, hvormed Jomfru
Marie tiltaler Johanne: »En ren Jomfru kan fuldføre alt
Herligt paa Jorden, naar hun modstaar den jordiske Kærlig
hed«. Da Baron Aksel, som Clara elsker, frier til hende ved
et Brev, og dette er kommen til at ligge ved hint Udsagn i
Schillers Drama, og da hun netop, har hørt Præsten prædike
om, at ingen kan tjene to Herrer, svarer hun Baronen, at
hun vil leve for Idéen, og han, som forstaar hendes Entusiasme
og Sjælsstyrke, drager i Krigen og kæmper i Slaget ved
Fredericia, hans eneste Bøn har været: giv mig ikke blot
en Broders Plads i Deres Hjerte, men en Broders dyrebare
Ret til at leve for Dem og hos Dem.
Dette er Bogens Indhold. Forfatterinden Mathilde Fibiger
havde anmodet Heiberg om at udgive den, og han gjorde det med
al Ridderlighed; han vilde sikre, at Bogen føltes som et Arbejde
af en ung Pige, og at Dommen over den fældedes med al
Overbærenhed. Skriftet var jo ogsaa fuldt værdigt til at
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værnes af ham. Det var skrevet med et frimodigt Pigehjertes
hele Varme; der var en Friskhed i Brevenes Anslag — saaledes begynder 5. Brev: »Jeg sad længe i Mørkningen i mit
aabne Vindu og lod Guds friske Luft trænge ind i mine
Øjne, mit Hoved og Hjerte« — helt igennem var Stilen smuk
og naturlig, Sproget rent. Navnet Raphael var uheldigt og
fordringsfuldt; det skyldtes Heiberg og skulde pege paa den
sublime Side af Claras Væsen; ogsaa maa man huske paa
Tidens underlige Valg af Navne paa Romanpersoner, vistnok
for at undgaa kendte Navne (Polonius; i Chievitz’s Novelle
(S. 82) hedder en Sypige Cloris, en Herre Clotaldo). Naar
Clara vil leve for Idéen, bruger hun Datidens filosofiske Ud
tryk for, hvad vi vilde kalde Idealerne eller en Livsanskuelse,
der bygger paa dem. Saaledes hedder det jo i Slutnings
sangen i »Genboerne«, at Studenten, som bor paa Tankens
Slot, »søber Nektar af Idéens Fad og blæser saa ad det
solide . . Men naar saa Udsigt til en Pigelil i Genbovindvet
er ham givet, saa slaar Idéen ikke længer til, saa styrter han
sig ind i Livet . . Saa har han jo bygt sig en Bro, der
knytter Livet til Idéen«.
Clara ved, at Kvindernes Stilling i Samfundet er sørgelig,
og hun spørger om, med hvilken Ret Mændene undertrykker
dem; »thi underkuede ere vi, om end Lænkerne ere forgyldte«.
Er det i Kraft af den Stærkeres Ret, maa vi spørge om,
hvori da deres Overmagt bestaar, thi i Forstand staar vi
ikke tilbage for dem, vi overgaa dem i Entusiasme og i
Kraft til Opofrelse. Men det er vor Forfængelighed, som
giver os i deres Vold, den drager vor Sjæl fra det Store og
splitter vore Evner, der, hvis de holdtes samlede, kunde have
virket for et stort Maal. Og et Maal maa Kvinderne stræbe
efter. For sit Vedkommende sætter Clara sig det Maal at
stride for og at leve for Damernes Emancipation. Dog vil
hun ikke have dem »rigtigt emanciperede, saa de deltage i
alle Herrernes Rettigheder og Forretninger. Nej, tusinde
Gange Nej!« Kvindens Forretninger ere mindre i Vejen for
Tankefriheden end de fleste af Mændenes, »jeg vil hellere
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være Sypige end »Noget paa et Kontor««. Ikke heller er det
en større Viden, hun ønsker. Ingen skal opleve at se hende
med Pibe i Munden fordybet i lærde Undersøgelser i et tilstøvet Studerekammer. Hvad Clara vil, er fri Bane, aabne
Veje for Kvinden. Tydeligere end i Bogen har Mathilde
Fibiger udtrykt det i Breve til sin Søster (Foraaret 1850).
»Først da jeg saa alle de Baand, hvormed Konveniensen og
Fordommene binder Aandens Vinger og hindrer dens Fødsel
i Menneskenes Sjæle, saa at Ordet ikke tør trænge frit fra
Sjælen . . først da følte jeg, hvad Frihed er . . Jeg vil være
fri! fri i Aand, Sind, Tanke og Ord. I Frihed vil jeg leve,
elske og virke, frivillig vil jeg forsage . . Resignationen
fører os fra megen Sorg, mangen skuffet Forventning og bitter
Ydmygelse. Jeg har resigneret«. Hun kunde ønske »at
kæmpe mod alle de Fordomme, der som et Futeral bliver
sluttet om Aanden, endnu medens den sover i Barnets Sjæl . .
Det kunde man kalde Liv at kæmpe for Frihed og Sand
hed !«
Nu vil man vel bemærke, at om end Clara nok saa meget
giver Afkald og udtaler, at hun resignerer, er det jo dog
ikke hendes Mening at Kvinderne skulde passivt forsage, de
skulle kæmpe for deres Frigørelse! Og de, som vilde slutte
sig sammen med hende om en saadan Kamp, maatte jo dog
spørge om, med hvilke Midler og ad hvilke Veje de skulde
kæmpe sig frem, og mod hvilket Maal de skulde stræbe,
naar Banen er gjort fri og alle Hindringer ere ryddede bort.
Men alt dette lader Clara ligge; for Livets haandgribelige
Forhold mangler hun Sans. Man mærker i hendes Bog endnu
saa bestemt Eftervirkninger af den æsthetiserende Periode i
Aarhundredets tre, fire første Aartier. »Vi kaldes ikke for
Intet det »smukke Køn« ! Skønhedens Idé har Gud i os villet
udtrykke. Men kun hvad der er sandt og frit, er ægte
skønt«. »Der er saa meget uskønt ved Herrerne, som generer
mig«. Derfor udtaler da ogsaa Goldschmidt i »Nord og Syd«,
at hvad der mer eller mindre bevidst behersker hende, er
Skønheden. »Hun dvæler derved baade hos sig selv og hos
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andre, næsten mere end skønt er; hun behøver den ydre
Skønhed, hun er Æsthetiker med en ypperlig Vilje henimod
det etiske«.
Mærker man i denne Henseende en Fru Gyllembourg’sk
Opfattelse, saa er det Maal, som Clara opstiller for sig, netop
et af dem, som »Hverdagshistorierne« stærkt fremhæver,
Kvindens Højsind ved at give Afkald og forsage. Og heri
laa Bogens største Mangel og det, som gjorde, at selv de,
som ønskede en Frigørelse, var utilfredsstillede. Mathilde Fi
biger skriver nogle Aar efter i »Et Besøg«: »Jeg kan ikke
længer fatte, hvor jeg fik de underlige Idéer om Forsagelse
fra! Der staar jo intetsteds skrevet, at vi skulle ofre de jor
diske Ting for Idéens Skyld . . Jeg havde endnu ikke erkendt
den inderlige Sammenhæng mellem Skaberen og Skabningen,
der gør det umuligt at bryde med den sidste uden tillige at
rive sig løs fra den første«. Og i 1868 udtaler hun i »Tid
skrift for hemmet« : »Da jeg udgav »Clara R.« kendte jeg ikke
Livet, som det er her paa Jorden. Havde jeg kendt det,
vilde jeg ikke have stillet mig i det Forhold dertil. Jeg gik
til en fejl Dør, kom dér, hvor jeg slet ikke vilde hen«.
Nej, den 2Oaarige Pige kendte ikke Livet. Derfor er ogsaa den Kritik, hun fremsfetter overfor det Hverdagsliv, hun
ser om sig, saa grumme spag (Damerne holde Møde, om en
nyankommen skal tituleres Madam eller Frue). »Hverdags
historierne« havde været langt hvassere, og Camilla Collett
skulde et Par Aar senere tale med en ganske anderledes
ætsende Kritik og tage tildels de samme Emner (Gudstjenestens
Længde og Ensformighed) under Behandling. Først og frem
mest burde hun have taget fat paa Kvindens mangelfulde
Opdragelse, og her se vi da ogsaa, at netop de, der føler
Sympati for Claras Opfattelse, rette Bebrejdelser mod hende.
Carl Ploug udtaler saaledes, at hun burde have givet en
Kritik af den sædvanlige, filistrøse kvindelige Opdragelse.
I »Fire Breve om Clara Raphael til en ung Pige fra hendes
Søster« tilraaber Pauline Worm hende, at hun burde have
taget Ordet for en sundere Opdragelse; selv retter hun en
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skarp Kritik mod Skolerne for Smaapiger, disse »Ramselæsningsinstituter«, der slet ikke søge at udvikle Forstanden, og
saa mod den derefter følgende Undervisning af gerne aarlig
skiftende Huslærerinder; det første Maal maa være at skabe
gode Lærerinder og at stille dem uafhængige af Forældrenes
Indgriben. Ligeledes forkaster den unge Pige Frk. Normand
de Bretteville (senere gift med Rektor Simesen), som skrev
under Navnet Sibylla, aldeles den nuværende holdningsløse
og overfladiske Dannelse hos de unge Piger, de bør lære
Naturhistorie, Fysik, Astronomi, Menneskehedens indre Livs
udvikling, og ikke fortabe sig alene i Sprog og Musik.
Men netop for Opdragelsens og Undervisningens udvik
lende Evne synes Mathilde Fibiger at mangle Sans og Inter
esse; hun skrev til Søsteren (August 1850): »Min hele Virke
kreds indskrænker sig til at dressere dovne Børn til at lære,
hvad der hverken gør dem klogere eller bedre — og det er
ved Gud dog lidt nok«. »Jeg har faaet stor Afsky for den
megen Opdragelse«. Claras Fortælling om Byens Forlegenhed
ved den gamle Jomfru Karens Død, da Familierne intet Sted
har at sende deres Smaabørn hen, giver da heller ikke For
fatterinden Anledning til at nævne den Frøbelske Børnehave,
som allerede da havde vakt Opmærksomhed i Tyskland.
Med andre Ord, til den Bro, der synges om i »Genboerne«,
og som knytter Livet til Idéen, har hun ikke formaaet at vej
lede; det passer ikke paa hende, hvad Laurids Skau frem
hævede som Kvindens Fortrin for Manden, »den Aarvaagenhed, hvormed hun forfølger Hindringerne, den Udholdenhed
og Klogskab, hvormed hun rydder dem af Vejen«.

Den danske Kvindes Historie. II.
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3. Mathilde Fibiger.

I det foregaaende har vi søgt at redegøre for Bogen »Clara
Raphael« og den Litteratur, som den fremkaldte, uden at vi
har draget Forfatterinden selv med ind i Fremstillingen, naar
dette da ikke var nødvendigt for at bringe større Klarhed.
Vi skal nu betragte Mathilde Fibiger og hendes Skæbne.
Mathilde var født 1830. Hendes Fader var Major J. A. Fi
biger, der nød Anseelse som militær Forfatter og i nogle Aar
var Chef for den militære Højskole, senere var han bleven
forsat som Land og Søkrigskommissær til Vejle. Hans uro
lige Aand skabte ham Forviklinger i Tjenesten, ligesom den
fjernede Hustruen fra ham; hun flyttede tillige med de fleste
af Børnene til København, og de blev skilte (1843). Aaret
efter døde hun, og Fibiger indgik nyt Ægteskab. Saaledes
var Hjemmet uroligt, Børnene saa, at der var Fortrin og
Mangler hos den ene, som hos den anden af Forældrene, der
begge elskede Børnene; paa Grund af de altid trykkende
økonomiske Kaar maatte disse søge Erhverv.
Det hedder nu i Kirstine Frederiksens Skildring: »grebet
af alles Offervillighed i 1848 besluttede Mathilde at blive
Privatlærerinde paa Landet! Saadanne var Forholdene, at
dette betød en Stordaad!« Det er næsten harmeligt at læse
noget saa urigtigt, at se det gentaget af andre1 og høre det
fortalt for Udlandet i den vejledende Haandbog i Kvindesagen,
hvor dumt vort Samfund var (»dass schon dies eine Grossthat bedeutete!«). Mathilde skriver 14 Aar gammel saa kønt
og stilfærdigt (1844): »Jeg vilde meget gerne lære saa meget,
at jeg kunde søge om en Plads som Lærerinde, saa snart jeg
er konfirmeret, thi det er vel tungt at skilles fra sine Kære,
men det er dog endnu tungere at ligge dem til Byrde, og
under disse Omstændigheder er det jo umuligt andet«. Søste
ren Ilia var 1847—49 Lærerinde i en Præstegaard, Søsteren
Anna (senere Moder til Digteren Karl Gjellerup) var samtidig
med Mathilde bleven Lærerinde i en Præstegaard. Præste-
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datteren Nathalie Zahle (f. 1827), som var opdraget i Profes
sor Eschrichts Hus, blev 15 Aar gammel Huslærerinde hos
en Møller i Jylland, senere hos en Læge i Nyborg. Der kunde
fra den første Halvdel af Aarhundredet nævnes Eksempler
i Hundredtal paa, at københavnske Damer og Embedsmænds
Døtre tog Pladser paa Landet som Huslærerinder, og Tanken
om en Opofrelse stod dem fjernt2. I det Hele var Hovedstad
og Land i langt højere Grad knyttet til hinanden, end det
senere blev Tilfældet. Mathilde blev Lærerinde i en Skovridergaard paa Laaland (1849), hvor hun efter Søsterens Vid
nesbyrd er »overmaade afholdt«, saa at Familien »bærer
hende paa Hænderne«; sin Farbroder og Moster havde hun
boende i en Mils Vejs Afstand paa Berridsgaard, hvor hun og
hele Familien tidt og længe havde deres kære Opholdssted
og Ly.
Man stiller derfor sin Yndling ufortjent i et komisk Lys,
naar man, som det endnu fornylig er sket8, fremstiller det
som en opofrende Bedrift, i Lighed med at hendes Slægt
ninge gik frivillig med i Krigen, at hun tog Plads som Hus
lærerinde. Det er muligt, at enkelte af den Fibigerske Fa
milie opfattede det som en Daad, thi dens Medlemmer besad
megen Slægtkærlighed og en Del Hang til gensidig Beundring,
medens Familien ikke særlig var præget af Næstekærlighed
og — efter dens eget Udsagn — saa med ret skarp Kritik
paa Omverdenen4; ved den nye Tids Komme brød derfor
ogsaa Søsteren Ilia helt af fra sin egen Fortid.
Bogen om »Clara Raphael« havde vakt levende Opmærk
somhed, men kun en begrænset Tilslutning5. Selv hos dem,
der gerne vilde være Forfatterindens Hjælpere, føler man lige
som en Ærgrelse over, hvor fejlagtigt hun har indrettet sit
Angreb. Den kamplystne Pauline Worm forsikrer, at hun
straks vilde have ladet sig hverve til hendes Regiment, hvis
hun var draget til Felts mod vor borgerlige Umyndigheds
tilstand. Siby 11a finder Clara taagefuld, men at hun alligevel
har en Følelse for Kvindens Ret og hendes Savn, som for
tjener at blive hørt. For Øjeblikket var Kvindens Maal alene:
7*
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Hustru eller intet, men i Fremtiden maa Kvinden opdrages til
noget, om hun saa gifter sig eller ikke. Man skal støtte
Emancipationen, saa vil den nok efterhaanden vokse op til et
herligt Træ. Den, som tager Sagen op roligt og vægtigst, og
som mest peger i Retning af det, som Fremtiden skulde
bringe med sig, er en Islænder, den ærlige og grundige teo
logiske Sandhedssøger Magnus Eiriksson (1806—81). Han
udgav under Navnet Theodor Immanuel en større Bog »Breve
til Clara Raphael« (1851) og tiltaler hende som Søster, da
hun selv siger: »alle Mennesker ere mine Søskende«, og med
Du. Kvindens Brøde er, at hun ikke bruger eller uddanner
de aandelige Kræfter, som ligge skjulte i hendes Sjæl. Hun
har samme Erkendelsesevne og Følelsesevne som Manden,
men hendes Vilje er svagere, og den slumrer, og hertil er
Grunden den, at hun staar saa langt tilbage for Manden i
Kundskab, at hun kommer til at savne Grundvold for sin
Vilje; vi bør derfor alle arbejde for, at hun faar Kundskaber,
saa vil hun mere end hidtil kunne gavne med sine Evner og
Kræfter og fremme Menneskehedens Vel. Med Historiens og
med samtidige Erfaringers Vidnesbyrd paaviser han, at hendes
Omraade kan være stort. I Haandværk, Handel og andre
fredelige Sysler kan hun godt deltage, derom vidner Amerika,
hvor derfor ogsaa Ægtefællerne kunne have flere fælles In
teresser end hos os. Hun kan være Lærer, Sjælesørger,
Prædikant og Læge, mulig endog i enkelte Retter virke som
Meddommer.
Den stærke Kritik, som Bogen havde vakt, maatte bringe
Mathilde Fibiger til at forsvare sit Standpunkt. Under Mærket
Sophie A. søgte hun i et Skrift »Hvad er Emancipation?«
(1851) at finde Kærnen i det Spørgsmaal, hun havde rejst,
og hun fastslaar som Hovedsagen, at enhver lærer at følge
sin egen Lov og udvikle sig efter sin Natur. Hun havde ikke
villet forkaste Tanken om, at Kvindens Virksomhed blev ud
videt, og nu udtaler hun ogsaa: »Oplysning er det, vi trænger
til, Oplysning om Livet«, men hun mener, at saadant skal
komme som Følge af Emancipationen, Virkekredsen kommer
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af Virkekraften, ikke omvendt. I et andet Skrift »Et Besøg«
(1851) fremsætter hun en Række Tanker om religiøse og
moralske Begreber og om sociale Forhold. To Aar senere
udgiver hun »En Skitse efter det virkelige Liv« og derpaa
»Minona« (1854). Men disse Bøger viser samme Mangel paa
Livserfaring som de tidligere, og de daler stadig ned i Retning
af det interesseløse og kedelige. Det Talent, hvorom den
første Bog havde vidnet, begyndte man at tvivle om.
Der var desuden fra flere Sider udtalt Frygt for, hvad
den vakte Bevægelse vilde have til Følge. En Forandring
i Kvindens Stilling vilde bringe noget af det bedste
i hendes Natur i Fare. Carl Ploug havde sagt: Kvinden
bør udvikle Personligheden til den størst mulige Kraft og
stille den i Menneskelighedens Tjeneste. Magnus Eiriksson vil, at Kvindens Vilje skal vaagne. Pauline Worm
skriver: Kvinden maa blive stærkere, hun behøver ikke der
ved at tabe noget af sin sande Kvindelighed. Men netop
dette bliver modsagt af dem, der ikke kan tænke sig Kvinde
lighed under anden Form end den, hvorunder den hidtil rid
derlig var bleven hyldet. Goldschmidt erklærer, at Kvinde
lighedens Væsen kommer i Fare, hun vil blive lærd, tør,
stridbar, mandig, man vil forvandle Kønnet fra en Blomster
have til en Rugmark. Og hvorledes C hr. Winther ser paa
den emanciperede Kvinde, kan man læse i hans Novelle »Paa
Landet« (i »Tre Fortællinger« 1851). Som Modsætning til
Præstedatteren Martha, den yndige og alvorlige Pige i sin
hjemmegjorte Dragt, skildres den stærktbyggede, usympatetiske,
med gravitetiske Skridt fremskridende Søster Charlotte, der
taler med determineret Selvbevidsthed som en trykt Bog, og
som vil ægte en Godsejer for at skaffe den Idé Fremgang,
for hvilken hun vilde leve og aande. »Denne Idé syntes
hende lige saa uklar som de Idéer, af og for hvilke saa
mange i vore Dage leve. Det er bleven en Modesag«.

Det er bleven sagt, at Carl Ploug kun havde Spot tilovers
for »Clara Raphael«, han havde gjort Nar af hende i en Stu
denterkomedie. Vore kvindelige Tidsskrifter have derved benyttet
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Lejligheden til at vise, at kæmpende Kvinder nu engang ikke
forstaar Spøg. Anklagen mod Ploug er saa uretfærdig som muligt.
I to ledende Artikler i »Fædrelandet« har han anmeldt Bogen
udførligt, han har prist den for dens smukke Forstaaelse af, hvad
kvindelig Aandsdannelse betyder, han erkender Vigtigheden af
det Spørgsmaal, som den har fremdraget, og han beklager kun,
at Forf. selv ikke giver Anvisning paa de Veje, hvorved Kvin
dens og Hustruens Stilling kunde højnes, især ved en bedre Ud
dannelse. Ploug giver Forf.s Tegninger af Personer en større
Ros, end den vel fik fra nogen anden Side, og han finder, at
Manglerne næsten alle ligger i den sidste Halvdel af Bogen,
allermest i det uheldige Ægteskab uden Ægtefælle. »En Satyricus vilde fristes til at udgive nogle flere Breve, hvori Historien
fortsættes«. Da Carl Ploug næste Aar gik i Kamp mod Goldschmidt, Clara Raphaels uridderlige Modstander, var det nær
liggende at benytte den saa meget omtalte Kvindeskikkelse til et
Korsarangreb paa Redaktøren af »Nord og Syd«, der fra sine
tidligere liberale Anskuelser var slingret helt over mod Gods
ejerne og Helstaten. I Plougs Stykke »Et Besøg«, der i Maj
1852 opførtes paa Hofteatret ved en privat StudenterforeningsForestilling, kommer en Baronesse Clara Peter, f. Rafael, til en
Herregaard paa Besøg. Hun har opgivet sine Idéer om Forsa
gelse, har giftet sig og er bleven Enke. Ved sit nydelige og
livfulde Væsen og sine kvikke Svar indtager hun paa Herregaarden alle, Herrer som Damer; selv Redaktør Moses Meyer bliver
helt bedaaret af hende. Clara bebrejder Meyer, at han har
kaldt hende »en falmet Rose« og »en oversiddende Baldame«,
men hun tilgiver ham og forlover sig med ham. Den uimodstaaelige Enke fører imidlertid Selskabet stadig videre i Dristig
hed, hun tænder en Cigar og ryger, og hun foreslaar, at de skal
springe Buk; under Springet falder Hat og Paryk til Gulvet,
Baronessen viser sig at være en forklædt Rus, som har villet
spille en Komedie i Sommerferien — og revse Goldschmidt6.

En enkelt Episode fra disse Aar skal endnu omtales.
Grundtvig var bleven gift med Enkefru Toft til Rønnebæks
holm, og de havde indbudt Mathilde Fibiger til i Sommer
tiden at besøge dem paa Gaarden. Der skulde den 25. Juli
1852 holdes et Folkemøde til Minde om Istedslaget, og Ma
thilde spurgte Festkomiteen, om hun maatte tale ved Festen.
Fru Grundtvigs Søster, Pastor P. Rørdams Hustru, skriver
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herom til sin fraværende Mand: »Tror Du ikke, hun gaar fra
Sans og Samling? Vi troede alle først, det var hendes Spøg;
men nej, det var hendes Alvor. Jeg haaber da, at de, som
staar for Festen, vil nægte hende det«. Nogle Dage senere
skriver hun: »hun gaar nu ude paa Bakkerne og øver sig.
Det er et underligt rasende Menneske, men hun huger slet
ikke mig, og jeg er glad ved, at hun ikke har ret længe til
bage at blive her i Huset«. Ved Meddelelsen udbryder Rør
dam: »Frk. Fibiger er jo gal!«7 Den nævnte Komité kunde
dog vanskelig afslaa hendes Begæring, men efter Aftale med
den skulde hendes Navn ikke i Aviserne, og hun skulde være
den sidste af Talerne. Sagen var, at hendes egen Familie
var bleven i høj Grad bestyrtet ved at erfare hendes Forsæt.
Hendes Broder Otto skriver alvorligt og kærligt advarende til
hende, og da Rygtet holdt sig, nedlagde han i Familiens Navn
Indsigelse derimod overfor Festkomiteen, Broderen Aksel skrev
til Grundtvig, Søsteren Ilia til Fru Grundtvig. Mathilde kom
ikke til at tale; det fortælles, at en stærk Godsejer tog hende
bagfra og satte hende ned paa Jorden8. Man bør nu ikke
opfatte hendes Søskendes Holdning som Udslag af Skræk over,
at hun derved gik ud over, hvad der passede sig for en
Kvinde; de havde Følelsen af, at hun paa den Tid var naaet
til et Højdepunkt af Ophidselse og vilde foretage et Skridt,
der stred mod hendes egentlige Natur.
Det var haarde Aar med bitre Skuffelser for den unge
Pige. Efter at hun havde offentliggjort »Cl. Raphael«, var
hendes Fader bleven bange og lod hende komme tilbage til
København for at faa en videre Uddannelse, men han døde
kort efter (1851). Heiberg havde formentlig trukket sig til
bage fra hende, og hendes egen Familie tvivlede om hendes
Evner for den Gerning, hun havde valgt. Søsteren Ilia skriver
i et Brev: »Mathilde bekymrer mig; hendes sidste Bog [»Et
Besøg«] har mishaget mig inderlig, og saa slider hun sig
aandelig op, thi hun lever ikke af sine Renter, men af Kapi
talen. Alligevel er hun en hjertensgod Pige. Men til Profet
duer hun ikke«9.
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Der følger nu Aar, hvor Mathilde har en ret omskiftende
Tilværelse, snart er hun Lærerinde paa Sjælland eller i Jyl
land, snart bor hun selvstændig i et lille Kammer paa Landet
eller i København, hun ernærer sig ved Syarbejde, ved Over
sættelser fra forskellige Sprog, hun faar (fra 1856) en livs
varig lille Understøttelse (80 RdL) fra Enkedronning Karoline
Amalie, og hun gennemgaar en haard Sygdom. Altid er hun
den nøjsomme, pligtopfyldende, af Helbred svage, men af
Vilje stærke Pige, med usvækket Tro paa sine Idealer. Om
sider beslutter hun sig paa sin Læge og Ven C. E. Fengers
Tilskyndelse til at uddanne sig til Telegrafist. I 1857 var
vore Telegraflinier bievne aabnede for alle og enhver, man
besluttede, efterhaanden som de udvidede sig — men de
havde ikke synderlig over en Tiendedel af deres nuværende
Længde — ogsaa at tage Kvinder i Tjeneste ligesom i Ud
landet, og Mathilde blev den først ansatte Telegrafistinde.
Hun var bleven uddannet dertil i Haderslev og i Helsingør,
og hun virkede i denne Stilling i Helsingør (1866—69),
derpaa i Nysted og fra 1870 i Aarhus. Hun døde d. 17.
Juni 1872.
Indtil det sidste vedblev det at være Mathilde Fibiger en
Trøst, at hun frivillig havde valgt sin forsagende Lod. Hun
kalder det et væsentligt Punkt i sin Livsudvikling: det frivil
lige i Lidelsen. »Jeg hengav mig frivillig, som Tyr, da han
stak sin Haand i Fenrisulvens Gab; vel var jeg ung og uer
faren, men jeg vidste dog, hvad jeg gjorde«. Hertil maa be
mærkes, at de Tanker, hun havde fremsat, jo dog havde
fundet Tilslutning hos mange, den Modgang, der var mødt
hende, havde i væsentlig Grad sin Grund i, at hun ligesom
Clara havde lagt Hænderne forsagende i Skødet i Stedet for
med stærk Arm at bryde ny Bane eller dog med Myndighed
pege paa, hvor Vejene gik. Endelig var M. Fibigers og an
dres Forhaabning om, at hun ejede et litterært Talent, der
kunde udfolde sig, helt bleven skuffet. Derfor har M. Fibiger
ganske Uret, naar hun senere sagde om sin Lod: >saa tid
ligt, saa grusomt myrdet«.
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4.

Camilla Collett, Fredrika Bremer, Pauline Worm.

I vore nordiske Nabolande blev der midt i 1850erne slaaet
til Lyd for, at der virkelig forelaa et Kvindespørgsmaal, som
maatte tages op \
Camilla Wergeland, en Søster til Digteren, var født
1813 og blev gift 1841 med juridisk Professor Co 1 lett. Alle
rede før hendes Mands Død (1851) havde hun planlagt og
skrevet første Del af »Amtmandens Døtre«, som hun skrev
færdig i Sommeren 1853 under et Ophold paa Klampenborg.
Den blev i Manuskript læst af Heiberg, som beundrede den;
begge Bogens Dele udkom 1855. Fru Collett, der saa ofte
havde opholdt sig i Danmark, og som var fortrolig med dansk
Aandsliv, har utvivlsomt været vel kendt med Clara RaphaelFejden.
Indholdet af »Amtmandens Døtre« tør anses bekendt. Bo
gens Værdi som Digterværk, dens fortrinlige Menneskeskil
dring og skønne Sprog har givet den en blivende Plads i den
norske Literatur. Blandt dens Personer straaler fremfor alt
Hovedskikkelsen Sofie. Hun har været i København og fandt
her Tilværelsen lettere, sorgløsere, mere overfladisk end i
Norge, man er mere fornøjet med sig selv og sin Næste, og
man tager alting paa en mindre besværlig Maade. Dog er
hvervede hun her en Opfattelse, der røbede en Hang til at
gribe Fænomenerne i deres dybere Aarsag og Virkning. Sofie
besidder en fint udpræget Sjæl, begavet med stærke Instinkter,
og den Mand Kold, som hun elsker og som ogsaa drages af
Kærlighed til hende, mærker i hende en Sjæl, der kæmper
for sin Befrielse, og som er stærk nok til at møde ham i
hans alvorligt prøvende Livsbetragtning. Kold finder hos
Sofie en Selvtænkning, en Modenhed, som ofte i kvindelig
Gætningsevne svang sig op over ham selv. I Sofies Skikkelse
møder der os det, som Fru Collett vil hævde som udmærket
for Kvinderne, Instinkter og Intuition, hvad der er saa uligt
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Studium og Tænkning, »denne Kvindesjælens hemmeligheds
fulde Evne«, der ved et indre Syn tilegner sig det, som Man
den langsomt maa skrabe sammen.
Bogens Konflikt og dennes Løsning er derimod uheldig.
Sofie hører tilfældig en Samtale mellem Kold og en Ven,
hvori han fornægter hende, og hun, som nylig har friet til
ham, tror, at det er hans alvorlige Tale, hun gætter ikke de
faldne Ords rette Mening, og hun søger ikke at faa nogen
Forklaring derpaa. Man vil i Schacks »Fantasterne« (1858)
kunne høre en Dom, der sikkert er møntet paa Fru Collett’s
Bog; efter at Præstesønnen har udviklet, hvad der skal staa
i hans paatænkte Roman om, hvad en Misforstaaelse forvolder,
siger Bondedrengen Thomas: »Levende Mennesker skaffe sig
nok rigtig Besked«. Ja, men i Romaner er det en ganske
anden Sag, lyder Svaret; Thomas: »Rejser Du da Din Vej
uden at høre ordentlig Besked? Der er saa tidt noget i Vejen
mellem Kærestefolk; men jeg har da aldrig hørt, at den ene
derfor straks løber sin Vej«.
Denne ene F'ejltagelse bliver imidlertid afgørende for Sofies
Handlemaade og hendes Skæbne. Hun beslutter sig til et
prosaisk Giftermaal med en ældre Enkemand, hun forsager
over for sine Krav og Længsler og søger Glæde i Moder
pligten overfor Mandens Børn. Selv om nu en saadan uop
klaret Misforstaaelse kan hænde, vil den jo dog være en Und
tagelse, og Læseren maatte dog vel kræve, at der forelaa
en vis Grad af Nødvendighed for de indtraadte sørgelige
Følger.
Bogens Tendens er en Kamp mod Ufriheden i Kvindens
Stilling. Derhen hører saaledes den Ufrihed, som hersker i
Omgang mellem Mand og Kvinde. At to unge Personer af
forskelligt Køn kan omgaas uden andet Maal end alene aande
lig Udvikling, synes at tilhøre lykkeligere, friere, mere udvik
lede Tilstande end de nuværende; Mødrene kunne ikke for
drage saadanne Tilnærmelser, der synes dem upraktiske og
som hindre Børnenes Lykke. En saadan Ufrihed berører Clara
Raphael ikke. En anden Ufrihed følger af Husvarmen, paa
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godt norsk, der er en ren national Ulykke og lige saa norsk
som Spedalskheden. Det er den Faktor, som virker kuende
paa saa vel Hustruens som Døtrenes aandelige Vækst og indre
Liv. Ifølge Fru Colletts Fortale og hendes Udtalelser i Bogen
giver hun endog en betydelig formildet Skildring af de Livs
tilskikkelser, der ventede Døtre i de mere dannede Klasser,
særlig i Norges isolerede Landboforhold; hun havde ikke op
levet andet end Tragedier. Rundt om i Bygderne havde hun
set Mænds raa Behandling af deres Hustruer og raa Færd
mod de ugifte Kvinder; det falder næsten aldrig i en Kvindes
Lod at ægte den, hun elsker, og dog er det hendes Bestem
melse at skulle ægte nogen, da den ugifte Stand er den allersørgeligste. »Vor Bestemmelse er at skulle giftes, ikke at
blive lykkelige«. Med Ægteskabet gaar Hustruen ind i Dun
kelhedens og Betydningsløshedens haabløse Nat, den aandige
gensidige Paavirkning af Ægtefællerne mangler. Der kendes
ikke en eneste norsk Kvinde, der ved Elskværdighed eller
Aand, endskønt hun havde Evne dertil, virker belivende i en
videre Kreds. Og Grunden ligger i den moderne kvindelige
Støbegodsopdragelse, der synes at have sat sig til Maal at af
slibe ethvert Spor af Individualitet og kvæle enhver Gnist af
et selvstændigt Liv. I Stedet for at uddanne Sansen for Virke
ligheden afstumpes denne ved æsthetisk følsomme Nydelser,
ved udenlandske, stærkt .taarepersende Romaner, ved Lafontaines usunde, forskruede Idealer. En ung Pige af saadant
Indhold vises der os i Sofies Søster Amalie, der har lært at
synge »Skønne Minka« og en anden Sang, der maler i Vand
farve, klimprer lidt paa en Guitar og tilbringer iøvrigt sin Tid
mest med de saakaldte Fruentimmernetheder. Som Prøve paa
disse sidste har Fru Collett andetsteds fortalt om, hvordan
hun som ung Pige et Fjerdingaar igennem arbejdede paa et
Par Bukseseler i Floksilkesømbroderi paa hvidt; det skulde
være en Gave til hendes Fader, og de blev aldrig tagne i
Brug, idet de viste sig for korte, de gemtes i et Chatol og
forevistes ved Lejlighed1.
Fru Collett vil imidlertid paa ingen Maade en Reform
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af Kvindens ydre Stilling, hun finder en saadan Ligestillen
med Manden, som George Sand kæmper for, frastødende.
Hun vil ikke konkurrere med Mændene til deres borgerlige
Ombud, det er en større Tankens og Følelsens Frihed, hun
vil kæmpe for. Hun vil aabne Kvinderne Mulighed for en
større Selvstændighed, hun vil bryde al mulig Konveniens og
alt idéforladt Snæversyn, hun vil hæmme den Egoisme hos
Manden, at han mest tilfredsstilles af den Kvinde, der viser
størst Medgørlighed og Føjelighed, og at han nærmest tænker
paa hende som den, der forestaar Husstyrelsen og føder ham
Børn. Hun vil give Kvinden større Frihed i Valget af Ægte
fælle og især give hende Ret til at fri. Og Fru Collett vil
gaa i Kamp. Det vilde aldeles stride mod hendes Natur at
resignere. Hun har ganske sikkert harmet sig over Clara Raphaels Forsagelse. Man kan læse sig til hendes Opfattelse af
Replikker som disse: »Jeg kan ikke beundre denne Kvinde
lighed, der sætter sit Ideal i en Passivitet, en Stumhed, der
nedværdiger Kvinderne til Dukker og Automater allesammen«.
Hertil bemærker Sofies Moder: »Fornægtelse er et Fruentimmers skønneste Dyd«. En anden Udtalelse lyder: »Vi kunde
trænge til lidt mere Idealitet i vor Stræben, lidt mere Styrke
til at elske og Styrke til at hade, hvad der hades bør«.
I hvilken Grad Bogens Skildringer var overdrevne, set fra
norsk Standpunkt, derpaa skal vi ikke komme ind. Paa vore
danske Forhold passede Billedet ikke, Luften strøg friere hen
over vort Sletteland; dette vil være fremgaaet af mange Skil
dringer i det foregaaende, og Blichers eller Hertz’s unge Piger
og Hustruer sidde ikke i en saadan Spændetrøje. »Husvar
men« var langt mindre, og den sødladne Kultur, som Fru
Collett skildrer, hører hos os hjemme flere Aartier tidligere.
Hun taler med en Bitterhed, som gjaldt det Liv og Ære, om
det uværdige i, at Damer paa Bal skulde lade sig engagere
af hver og én, hun har set Kvinder vragede paa Grund af
deres Fyldighed, og at der blev gjort Løjer med saadanne.
Hun udtaler sit Had mod de hæslige Vartræk og hæk
lede Sager, der mellem Aar og Dag kan sammenhobe sig i
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ældre Familieboliger, ligeledes mod Forklædet, dette den
smagløseste af al Damepynt- aldrig burde et blandet Selskab
af Damer og Herrer gøre Landture sammen, for i dem raader
en Lyst til at gøre Støj og megen usand Naturbegejstring.
Alt dette fremsættes uden legende Humor, hvilket ikke frem
mer Lysten til at staa paa Forfatterindens Side ved de alvor
ligere og berettigede Krav.
Fredrika Bremer (1801 —1865) havde i sine Romaner med
Inderlighedens Varme skildret Hjemmet og Familielivet i hele
dets Rigdom og Fylde, hun havde tegnet Idyllen indenfor de
gammeldags Huse. Man mærker dog i hendes Forfatterskab
ved Aarhundredets Midte, at hun er bleven berørt af nye
Tiders Luftning og af Arbejderspørgsmaalet; i »Syskonlif«
(1848) har hun en ny Organisation af Arbejdet i Tanke, og
hun lader flere Søskende omdanne en Gaard til en Arbejder
koloni, hvor der gives Arbejderne Andel i Udbyttet. Træt
af sin Digtergerning drager Fr. Bremer til København (1848
—49) og derpaa i et Par Aar til Nordamerika og Cuba for
at gøre Erfaringer, iagttage Samfundslivet rundt om i Landene
og danne sig sine Tanker derover. Hun vendte hjem med
det Forsæt at lære de svenske Kvinder, især de ugifte, at
arbejde for deres Frihed, de skulde vinde sig Bevidsthed om
deres Værd og Evner. Det kan anses for givet, at Fr. Bre
mer har kendt Clara Raphael-Fejden og ligeledes Fru Colletts
Bog.
Hun udgav saa 1856 sin Programbog »Hertha eller en
sjals historia. Teckning ur det verkliga lifvet«. Hertha er
Datter af en haard og gærrig Mand, der ikke vil give efter
for hendes Længsler efter en større Virkekreds. Hun har tid
ligere troet paa Hjemmet og Familielivet som Kvindens ene
ste Maal og Verden, men udtaler nu — i Lighed med Clara
Raphael — »Hvad jeg søger og vil, er et Liv, et Arbejde,
som lader mig føle, at jeg lever fuldt, ikke blot for mig selv,
men for det Hele, for mit Land, mit Folk, Menneskeheden,
ja for Gud«. Under en Ildebrand, som overgaar den By,
hvori hun lever, redder hun sin Fader; han vil da give hende
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større Frihed, men hun vælger at ofre sig for ham, at være
Moder for sine yngre Søstre og at pleje de ved Branden tilskadekomme. Under denne Gerning fatter den unge Ingeniør
Yngve Nordin Kærlighed til hende, og hun ogsaa til ham,
men da han engang slutter hende i sine Arme, bliver hun
bange, hun tror, at han er sanselig, og dette maa udrenses
— atter bringes vi til at mindes den oversanselige Clara,
Selv da Nordin oplyser hende om, at han er sædelig ren,
erklærer Hertha, at hun aldrig vilde være Moder til en Datter,
der fødes til at have en forkuet Stilling i Verden; hun vil
leve for at befri sine bundne Søstre i Samfundet, hvis Længs
ler og Lidelser Gud har lært hende at kende.
Hertha opretter en Skole, hvor der ikke læres Fransk,
Tysk, Musik og Tegning, men hvor unge Piger af enhver
Samfundsklasse, som føle Hjemmets aandelige Luft for tung,
kan komme til Klarhed om deres Kald. Yngve vil være hen
des Medhjælp og tilbyder at leve i et Ægteskab med hende
uden sanselig Kærlighed, men hendes Fader nægter sit Sam
tykke — dengang stod i Sverige den ugifte Kvinde gennem
hele sit Liv under Faderens Myndighed — og Yngve drager til
Udlandet.
Nu lever Hertha for den dobbelte Skole, som hun faar i
Gang; den ene af dem er som en Art Folkehøjskole for unge
Piger, den er aaben to Dage om Ugen, og der læses her
Biografier af udmærkede Kvinder og gives Vejledning i Sam
fundslære, Religionshistorie, Botanik, Nordens Mytologi; iøvrigt
blev der ogsaa danset, og der diskuteredes. I Skolens Idunnasal fandtes en Billedstøtte af Idun, en Kristusfigur og Buster
af udmærkede Tænkere.
Bogens Slutning er mørk og melodramatisk. Yngve vender
hjem, men strander ved Kysten, Hertha plejer den syge skib
brudne Mand og vies til ham i Idunnasalen, men nogen Tid
efter dør han. Selv dør hun, efter at have lidt Modgang og
Nød ved Overanstrængelse og Fattigdom. Bogen er kedelig
og sentimental, dens Personer alt for meget Abstraktioner
uden menneskeligt Blod i Aarerne, Forfatterindens lyse Humor
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fra de tidligere Bøger er borte. Det lader sig ikke ustraffet
gøre at forvandle en skønlitterær Bog til en Programlære;
man kan ikke til en Roman knytte Anmærkninger og Tillæg
med Polemik om juridiske Spørgsmaal eller med Anker over
Kunstakademiet.
Naturligvis vakte Bogen megen og ofte grum Kritik.
Fredrika Bremer udtalte senere, at hun vel vidste, at hun ved
at bortrive Sløret for Kvindens Stilling vilde opofre sin Popu
laritet som Forfatterinde. »At jeg følte det, og alligevel gjor
de det, har siden glædet mig, og det vil glæde mig i min
Dødsstund«. Atter mindes vi om Mathilde Fibigers frivillige
Ofring, og vi spørge, om ikke den højsindede Forfatterinde
burde have vogtet sig for at omdanne sine Reformtanker til
Personer og Begivenheder, hvad der ganske mislykkedes for
hende. Fr. Bremer kunde sikkert paa en mere virksom Maade
have naaet sit Maal, dersom hun, med hele sit Forfatterskabs
Autoritet bagved sig, havde fremsat sine Ideer i klar og over
talende Fremstilling uden symbolske Figurer. Da hun efter
en ny, femaarig Udenlandsrejse vendte tilbage, viste det sig,
at Skrankerne for Kvinden begyndte at falde. Til det musi
kalske Akademi havde Kvinderne allerede faaet Adgang 1854.
Der var i Stockholm aabnet Kursus for Kvinder i de Viden
skaber, som de hidtil havde været udelukkede fra. 1860 op
rettede Staten Seminariet for Uddannelse af Almuelærerinder
og 1861 det højere Lærerindeseminarium; her lærtes der ogsaa Kemi, Sundhedslære, Gymnastik, og i Forelæsningssalen
var der en Statue af Idun.
Fr. Bremer, der døde Nytaarsaften 1865, havde i en stær
kere Grad end de andre Forkæmperinder for Kvindesagen
været præget af et almenmenneskeligt, filantropisk Syn, uden
at hun dog nogensinde havde tabt de højeste Værdier som
Pietet og religiøs Tro af Syne. Personlig havde hun øvet
Velgørenhed paa alle Maader, hun havde arbejdet for et Red
ningshjem for forsømte Børn, et Asyl for gamle Kvinder,
Skoler for Døvstumme, Hjælp til frigivne Fanger. I 1884
stiftede man »Fredrika Bremer-Forbundet«, hvis Maal skulde
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være en sund og rolig Udvikling af Arbejdet paa at fremme
Kvindens Stilling og hendes Udvikling i sædelig, intellektuel,
social og økonomisk Henseende2.
Det var-i alle Lande Samfundsromanernes Tid, og i 1857
udkom uden Navn Pauline Worms Roman »De Fornuftige«.
Her møder os atter en virkningsløs Sammenblanding af al
mindelig Menneskeskildring med Kritik over bestaaende Sam
fundsforhold og med Planerne om deres Omdannelse; tilmed
sker det ved, at snart Bogens Forfatter, snart dens Heltinde
lader disse Anskuelser komme til Orde. Heraf bliver det en
Følge, at Personerne komme til at staa lidet klare for Læ
seren, og den Hensigt, som rundt om stikker sit Hoved frem,
virker forstemmende og usympatetisk. Fru Collett havde jo
dog vist, at man selv med et Samfundsmaal i Sigte kunde
skabe et blivende Digterværk. løvrigt gælder Pauline Worms
Hovedangreb den kvindelige Opdragelse og Undervisning i
Datiden, og hun giver gode Bidrag til at belyse, hvor uheldig
den ofte var i Provinsbyerne og i Hovedstaden. Men desuden
retter hun sin Kritik mod den altfor snævre Opfattelse af Be
grebet Kvindelighed, saaledes mod en Kvindelighed, som skal
bestaa i Uvidenhed om det onde, og hun skriver: »man til
giver næsten hellere Kvinden Mangelen af en kvindelig Dyd
end Besiddelsen af en Egenskab, som man behager at kalde
ukvindelig«.

5. Natalie Zahle og hendes Betydning.

Under den ved »Clara Raphael« fremkaldte Strid var det
bleven udtalt af alle, at dersom Kvinderne skulde gaa en ny
Udvikling i Møde, maatte der først og fremmest foregaa en
Forandring af Undervisningen for Pigebørn og deres senere
Uddannelse.
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Et Billede af Pigeskolen i dens gamle Skikkelse staar le
vende for os alle gennem Skildringen i »Aprilsnarrene«. Heiberg udtaler om Stykket, at det vel indeholder noget burlesk,
men giver et Maleri af Tidsalderens Hovedfejl, det falske Op
dragelsessystem1. Nu bemærker vel Charlotte Bournonville
(født 1832), at Skildringen er et Vrængebillede, selv om Pige
skolerne ikke nød Anseelse2; men dels er hun lidt yngre,
dels har hun selv aldrig gaaet i Skole. Sandfærdige Vidnes
byrd af samtidige synes at bekræfte, at Heibergs Skildring i
mange Henseender stemmer med de virkelige Forhold. Anna
Brenøe (gift Nielsen), den store Skuespillerinde, fortæller, at
hun, der er født 1803, indtil sit 14. Aar gik i et af Byens
mest ansete Instituter, der dog kun udmærkede sig ved dets
Størrelse (150 Elever). Bestyrerinden var en raa og egen
nyttig Person, der kun viste Omhu og Opmærksomhed for
de Børn, hvis Forældre kunde give Foræringer; navnlig ved
»hendes gode Geburtsdag« ventedes der Gaver, saasom en
kostbar Kaabe eller et Sjal, ja endog et helt Værelses Møble
ment. Listen over Bidragyderne overraktes hende; gennem
Brillerne kastede hun Øjnene paa den og takkede særlig dem,
som havde givet over 2 Rdl. Heiberg har uden at kende hende
nøje skildret hende i »Aprilsnarrene«3. Over de her nævnte
Gaver til Bestyrerinderne falder der ogsaa en karakteristisk
Belysning ved, hvad Prof. Bokkenheuser fortæller om den af
hans Bedstemoder ledede Skole. Børnene fejrede baade ved
Penge og Naturalier den 8. December som hendes Fødsels
dag, °g kun hendes egne Døtre var inde i den dybe Hem
melighed, at denne i Virkeligheden var den 28. Dec., hvilken
Dag imidlertid pekuniært set var ganske ubrugelig, da den
faldt indenfor Juleferien4.
Julie Rosenkilde (Fru Sødring) var født 1823 og blev
8 Aar gammel sat i de tre Jomfruer Foersoms Døtreskole;
hun skildrer den som en Tvangsanstalt, hvor der ikke mødte
Pigebørnene nogen Venlighed fra Lærernes eller Lærerindernes
Side, paa de tre Jomfruers Ansigt kom der aldrig et Udtryk
af Glæde, saa lidt som de indlod sig paa at spøge. UnderDen danske Kvindes Historie.
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visningen foregik paa en saa tør og aandløs Maade, at den
ikke kunde give Børnene nogen Interesse, alt skulde læres
udenad og remses op, aldrig var der Tale om en fri Gen
fortælling5. — Carsten Hauchs Datter Marie, senere Bisp
inde Rørdam (født i Sorø 1834), gik ikke i Skole, men til
sin Huslærerinde maatte hun lære alt udenad, og hun blev
hørt ordret efter Bogen, »hvad der kedede os forfærdeligt«;
dengang ansaa man det for ufornødent, at Undervisningen
skulde være fornøjelig, særlig naar det angik Pigebørn; de
behøvede jo ikke saa mange Kundskaber6.
I København var der dog i Fyrrerne bestemte Fremskridt
at mærke. Forskellige Sproginsti tuter fandtes, hvor der af
dygtige Lærere gaves en grundig Undervisning, saaledes Miss
Elkins’, Miss Mitchels, Frk. Garrigues og Fru Lindes, men
disse kunde dog kun optage et begrænset Antal Elever, der
desuden paa Grund af den høje Betaling alene kunde komme
fra den bedrestillede Borger- og Embedsstand. I Miss Mit
chels Institut blev der undervist i Naturhistorie og Forstands
øvelse. I Døtreskolen havde Frk. Annestine Beyer indført
en Del Reformer, især i Forberedelsesskolen, flere af de Frøbelske Tanker om lagttagelsesundervisning var fremme, og
der var lagt stærk Vægt paa Naturfagene. I Asylskolerne
undervistes der paa en friere Maade med stærk Benyttelse af
Fortælling og Sang. Den ansete Skolemand Prof. Mariboe
havde 1843 oprettet »Dannekvindeskolen«, der skulde ledes i
den samme Retning som hans ansete Drengeskole, og han
havde som Forstanderinde antaget den iQaarige S uset te
Dalgas; hendes friske, varmhjertede Personlighed og den
Aand, hvori hun virkede, bragte et Pust og et Liv ind i
Skoleundervisningen, som da var ret ukendt7. Hvad der byg
gedes paa, var Grundtvigs Tanker om Kristentro og Fædre
landssind som Hovedsag, fremdeles paa hans Tillid til, at
Kundskaber bedst erhvervedes ved levende Fortælling og gen
nem Modersmaalet, Sang og Sagn og fri og frisk Glæde.
Endelig havde i Begyndelsen af Frederik VIL s Regering Frk.
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Jacobsen oprettet en Skole med et mere almendannende
Maal.
Disse Skoler vare saaledes inde paa rigtigere Veje, men
de kom kun et mindre Antal københavnske Pigebørn til Gode.
Ved Undervisningen, saaledes som den i Almindelighed ud
øvedes i Landets Pigeskoler og af talrige Lærerinder i Husene,
var der stadig alvorlige Mangler.
Hovedankerne lød paa, at Undervisningen baade var for
vid og for snæver. Der lagdes for stor Vægt paa Enkelt
heder og paa det, der tog sig ud i det ydre, paa Fag, som
mest egnede sig til at pynte i Selskabslivet, som Sang og
Musik, eller paa Fag, hvori der kun kunde naas en rent over
fladisk Færdighed, som Tegning og Maling. Man havde i
en uforholdsmæssig Grad betonet Hukommelsesarbejdet, Uden
adslæren og Opremsning, man havde ikke naaet en virkelig
Uddannelse, fordi man havde forsømt Forstaaelsen af det til
egnede, undladt at arbejde med Forstanden og at udvikle
Tænkningen. Kundskabernes Mængde var heller ikke stor
nok, man havde været angst for at gøre den unge Pige lærd,
hvorved formentlig Duften af Kvindeligheden skulde gaa tabt.
Der havde endvidere aldrig for Alvor været arbejdet pa^ at
give Kvinden en Uddannelse, som kunde gøre hende skikket
til at overtage en bestemt Gerning8.
Der skulde nu fremstaa en Personlighed, som fik den
mest afgørende Betydning for Kvindens Udvikling
og Kvindernes Historie i den følgende Del af Aarhundredet. Egentlig stod hun slet ikke frem, men hun var
der, og hun virkede som en Magt. Hun optraadte ikke i
Litteraturen med Planer, men hun havde fattet saadanne og
forstod at gennemføre dem. Hun var altid under Udvikling
og dog aldrig eksperimenterende; hun havde ikke Mathilde
Fibigers Mod til at udæske uden at have Midler til at kæmpe,
varsomt, stille og sikkert vilde hun prøve sig frem, gennem
hele sit Liv havde hun lidet udfordrende ved sig. Allerede
fra de unge Aar havde hun faaet Øje for, hvad der var
8*
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Grunden til saa meget uheldigt eller ondt i Opdragelsen,
nemlig den store Mangel paa dygtige Lærerkræfter.
Natalie Zahle var Datter af den afholdte Præst Sophus
Zahle, en begavet Personlighed, der var udrustet med Digter
evne; fra 1836 var han Slotspræst. Hun blev født 1827 og
mistede i sit 10. Aar baade sin Moder og Fader (1837).
Efter at have gaaet i »Døtreskolen til Frederik Vis Minde«
kom hun i5 Aar gammel ud som Lærerinde, til hvilken Ger
ning hun altid havde haft Lyst, men da hun mærkede, hvor
overordentlig meget hun endnu manglede i sin Uddannelse,
vendte hun tilbage til København (1849). Et halvt Aars Tid
modtog hun Undervisning paa den af Frk. Annestine Beyer
og cand. Emil Bojsen oprettede »højere Dannelsesanstalt for
Damer«, men lod sig derpaa privat forberede til Institutbe
styrerindeeksamen, som hun tog (1851). Umiddelbart der
efter gaves der hende Tilladelse til at oprette en højere Pige
skole.
Men Nat. Zahles store Maal var at uddanne Lærerinder,
og modig lejede hun ved Hjælp af Laan en 5 Værelsers Lej
lighed og averterede, at hun modtog vordende Lærerinder til
Uddannelse, ogsaa som Pensionærer, og et mindre Antal
Børn. Dér sad hun saa i et helt Aar med en eneste Elev
foruden tre, der deltog i nogle Fag. Det saa haabløst ud.
Da modtog hun et Tilbud fra »Selskabet til uformuende Embedsmænds Døtres fri Undervisning«; det havde tidligere
knyttet sin Virksomhed saaledes til en af Frk. Foersom ledet
Pigeskole, at det her besatte 25 Legatpladser, men der op
stod en Uenighed mellem Frøkenen og Bestyrelsen, som saa
opfordrede Frk. Zahle til at grunde en Skole og overtage de
25 Elever. Imidlertid kom en Ordning i Stand med Frk.
Foersom saaledes, at Nat. Zahle overtog den hele Skole med
dens 45 Elever (1852). Aaret efter gik ogsaa Eleverne fra
»Dannekvindeskolen« over til hende, idet dens Bestyrerinde
havde ægtet Prof. Mariboe. Saaledes opstod den Skole, der
efter nogle Aars Vanskeligheder skulde svinge sig op til en
Mønsterskole.
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Naar vi skulle pege paa, hvad der var det store eller det
nye, der gjorde, at Frk. Zahles Skole ikke blot snart trivedes,
men udvidedes overordentlig og vandt en Førerstilling, skal
det først bemærkes, at adskilligt havde hun taget i Arv. Fra
»Dannekvindeskolen« overtog hun den grundtvigske Læremaade gennem Fortælling og Sang, saaledes som hun iøvrigt
selv for længe siden som Huslærerinde havde øvet den, hun
fortsatte dens Stræben efter at se paa Barnet med lyse og
glade Øjne og faa det til at modtage Kundskaberne med den
samme Glæde, idet hun dog passede paa, at alt tilegnedes
nøjagtigt og grundigt. Af Annestine Beyer havde hun lært
Vigtigheden af at skærpe Børnenes Virkelighedssans, men
hun sørgede for, at det ikke skete paa Bekostning af et Fag
som Historie, og hun havde ikke hendes Ængstelse for at
fortælle Børnene Eventyr, hvad der dog voldte dem saa stor
en Glæde og var vækkende for deres Fantasiliv Skolen ind
deltes i etaarige Klasser efter Barnets Alder fra 6—15 Aar,
ikke som tidligere i tvedelte toaarige Klasser. For hver
Klasse skulde der være en Klassemoder, der kunde træde i
nærmere Forhold til Barnet — dette kunde Bestyrerinden af
en stor Skole ikke overkomme — og som fulgte det fra Aar
til Aar og vandt Forstaaelse af det, en Lærerinde, der kunde
lade Børnene mærke, at ogsaa Skolen var et Hjem, og som
kunde gøre Klassen til en Helhed. Hovedvægten skulde
lægges paa det religiøse Liv og Tro, paa Modersmaalet og
Historie, og Naturfagene skulde ikke forsømmes. Der skulde
ikke tages fat paa et nyt fremmed Sprog før to Aar efter,
at Læsningen af et andet fremmed Sprog var begyndt. Un
dervisningen skulde være livlig og forklarende, den skulde
vække til Selvvirksomhed og til Eftertanke, saaledes ogsaa
ved Haandarbejdet. Lærerne skulde have til Opgave lige
saa meget at være Opdragere, Lydighed og Orden skulde
overholdes, men der skulde tillige stræbes efter et Tillids
forhold mellem Børnene og Lærerne, som mellem Hjemmet
og Skolen.
Efter Nat. Zahles Plan skulde de unge Piger, naar Skole-
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aarene var omme, have en kortere friere Hviletid med Tan
kerne henvendte paa Huslivet, og derpaa kunde de, drevne
af den Kundskabstrang, som Skolen havde vakt, eller med
Tanken om at uddanne sig videre til Lærerinde, følge de
Kursus, som hun straks fra første Færd havde oprettet, da
hendes Tanke netop var at skabe den videre Uddannelse og
at »forhindre daarlige Lærerinder«. Disse Kursus for Pri
vatlærerinder har gennem en Menneskealder virket som et
af de mest frugtbringende Led i vort Folks aandelige
Kultur; de har spredt Skarer af velforberedte Lærerinder ud
over hele Landet og derved skabt Kundskabsglæde og Vide
lyst hos den kvindelige Ungdom, ligesom de har rykket Stil
lingen som Huslærerinde frem til at agtes paa en Maade,
som tidligere var lidet kendt. Og gennem de samme Kursus
har Tusinder af Kvinder, endog fra de højeste Samfundslag,
som ikke havde nogen Lærergerning for Øje, medbragt til
deres Plads i Livet som Hustruer, Mødre eller Varetagere af
anden Gerning et Aandsindhold, som de har følt som en
stor Lykke, og som er knyttet sammen med deres kæreste
Minder.
Stadig er dog den Virksomhed, som Frk. Zahle udfoldede,
bleven mangfoldigere, ikke mindst efter at Staten — saaledes
som vi i det følgende nærmere skal se — havde tilladt, at
Kvinder anvendtes i de offentlige Skoler. Efter at Vejen til
Ansættelse ved Almueskolen var aabnet for dem, indrettede
N. Zahle en særlig Afdeling for Kvinder, der vilde tage Almueskolelærerinde-Eksamen (1862), og da det ogsaa tillodes
Kvinder at tage Studentereksamen, dannedes et Artiumskursus
(1877). 1866 oprettede hun en Art Højskole for Kvinder,
hvor der holdtes almenfattelige Foredrag; den bestod til 1876
og afløstes af en Højskole for Piger, udgaaede fra Kommune
skolerne (1877—1903). Efter at en almindelig Forberedelses
eksamen for Drenge var bleven oprettet (1881), androg hun
Ministeriet om, at ogsaa Kvinder maatte underkaste sig denne
Prøve, og da Ministeriet gav Tilladelsen, indrettede hun 1882
et Kursus, som forberedte til denne Eksamen. Hun dannede
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1882 en Husholdningsskole, der nedlagdes 1892, efter at et
Skolekøkken for Børnene var indrettet (Frk. Winteler i
Odense havde her banet Vej). 1894 blev hendes Seminarieafdeling omordnet i Overensstemmelse med den nye Lovs
Krav og anerkendt som Statsseminarium; en Borgerskole blev
indrettet som Øvelsesskole for det.
Ved sit store, enestaaende Administrationstalent har hun
vidst at samle sin vidtom fattende Virksomhed til et organisk
Hele, og hun har tillige ved at overdrage den til en Institu
tion bevirket, at efter hendes Død alt kunde gaa sin Gang
uforstyrret.
Øverst, men med stille Indvirkning paa hver enkelt Klasse,
paa hver enkelt Lærer og Elev virkede Nat. Zahle ved sin
Myndighed, der dog var iklædt den mildeste Form, ved sit
dybtskuende Blik ved Valget af Lærere, ved sin harmoniske
Fremtræden og den Ild og Varme, hvormed hun omfattede
og trængte ind i hver Side af sin vidtforgrenede Virk
somhed.
Natalie Zahles Maal var at udvikle det menneskelige i alle
Retninger, Legeme, Aand og Sjæl i ligelig Grad, tidligere
end nogen anden Pigeskole optog hun derfor ogsaa Gymnastik
som tvungent Fag (1864), i Sundhedslære blev der undervist fra
1880 (paa Kursus allerede noget tidligere). Hun har ikke
villet uddanne Kvinden til at glimre, men til at udfylde det
Kald, som forestaar enhver Kvinde, hun vilde modne den
unge til som Personlighed at gaa ud i Livet og her vælge
sin særlige Gerning.
Det er ved de Tanker, N. Zahle har nedlagt i sin prak
tiske Gerning, ved den Uddannelse, som Tusinder har faaet i
hendes Institut og Skoler, ved det Præg, hun har sat paa de
mangfoldige, som har været hendes Hjælpere og Arvtagere,
at Frk. Zahle har virket. Hendes Indflydelse knytter sig
ikke særlig til pædagogisk Forfattervirksomhed; først 1873
og paa ny 1882 udgav hun Afhandlingen »Om den kvinde
lige Uddannelse her i Landet«, der vakte den største Op
mærksomhed. Det vilde være urigtigt at henregne Natalie
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Zahle til Emancipationens Kvinder. For Kvindernes Del
tagelse i det offentlige eller politiske Liv har hun aldrig di
rekte arbejdet, ligesom hun heller aldrig har bekæmpet den.
Hun har altid fundet Tilslutning og vundet Bistand af de
konservative Dele af Folket, de saa, at hendes Tanke var
paa en sund Maade at knytte de gamle Tider til de nye med
deres forandrede Krav, hun vilde ikke Brud, men altid Ud
vikling. Derfor prægede Harmoni al hendes Gerning, hvor
lydhør hun end kunde være for roligt Fremskridt. Alt over
drevent var hende imod, noget ukvindeligt, for ikke at tale
om noget blaastrømpeagtigt, kom aldrig til at præge dem,
som i Sandhed var paavirkede af h,endes Aand; saaledes har
da ogsaa de fra andre Lande kendte Udskejelser, som Kvin
dernes Krav paa at opnaa Ligestilling med Mændene har
bragt med sig, her i Landet været ukendte.
Nat. Zahle har altid sagt, at lykkeligst for Kvinden er det
at blive Hustru, men der venter hende ogsaa stor Lykke i
utallige andre veludførte Virksomheder. Hvad hun ønskede
for Kvinden som Hustru, kan vi sige med hendes egne
smukke Ord. Selv havde hun bragt de herligste Minder med
sig fra sit Bardomshjem, hun havde dér set Lykke, skabt af
»den dybe Ærbødighed mellem Mand og Hustru, den fulde
Fortrolighed og den uafbrudte Arbejden frem mod de højeste
Maal«, og hun vilde arbejde paa at faa Kvinden til at forstaa
og hævde sin Plads i Hjemmet som jævnbyrdig ved Mandens
Side. Hun vilde, at Kvinden skulde have »saa rige og velfordøjede Kundskaber, at hun aldrig i en Samtale blev overset
eller overhørt med Barmhjertighed, men snarere blev kaldt
paa af sin Mand som den fuldt ud kyndige Deltager og
Meningsfælle«. Hun skulde forstaa sit høje Kald som Moder,
virke stille, men bestemt blandt sine Børn som den altid til
stedeværende, den alvorlige og dog muntre, men aldrig for
kælende. Hun skulde forstaa Husets Førelse, gøre sin Mand
Regnskab for sit Forbrug, men ogsaa forlange hans fulde
Fortrolighed i økonomisk Henseende. Hun skulde staa som
Mandens Medarbejder i alt godt, men skærmende mod alt
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ondt, lige saa alvorligt fordrende som varmt opofrende og
dybt elskende.
Natalie Zahle døde den n. August 1913. Tre Aar der
efter afsløredes et Mindesmærke i Ørstedsparken til hendes
Ære; det var det første Monument, der er bleven rejst paa
en offentlig Plads for en Kvinde udenfor Kongehuset.

6.

Love, som ændre Kvindernes Retsstilling og aabner
nye Livsbaner for dem.

Den Tid forestod, da vort hele Næringsvæsen skulde omordnes, en større Frihed indføres og Laugsskrankerne falde.
Regeringen maatte derved naturligen ogsaa komme ind paa
Spørgsmaalet om Kvindens retslige og økonomiske Stil
ling. Tiden var moden til, at i denne Henseende en Æn
dring kunde indtræde. Lovgivningen indeholdt jo stadig den
Mærkelighed, at en Enke altid var fuldmyndig, medens en
ugift Kvinde aldrig kunde blive det. Allerede i Aarene før
1845, da Kvindernes Arveret blev udvidet, var der i Stæn
derne en stærk Stemning for at tildele Kvinderne Fuldmyn
dighed, ogsaa den kgl. Kommissarius Ørsted indsaa det
rimelige deri, men man frygtede for allerede da at gøre saa
stort et Skridt.
I Rigsd'agssamlingen 1857 forelagde Justitsminister Simony
Tingene Udkast til en Lov, som gjorde Kvinden myndig med
Kurator ved 25 Aars Alderen; saaledes var Kvindens Stilling
bleven ordnet i Norge 1845. I Landstinget gjorde Orla
Lehmann straks Indsigelse imod, at Loven begrænsedes hertil.
Vi staar — sagde han — her overfor »et stort Reformspørgsmaal, der ganske vist har fremkaldt de mest absurde Over
drivelser og derved har faaet et Latterlighedens Præg, men
som frembyder en meget alvorlig Genstand for den lovgivende
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Magts Overvejelse«; vi bør give Kvinden hendes fulde Ret,
saaledes som hun har i saa mange Lande, og Lehmann ansaa
i det Hele denne Lov kun som et Led i en større Kæde, der
som et Hovedmaal maatte gaa ud paa at give Kvinden en
anden Stilling i alle Næringsforhold. Det nedsatte Udvalg,
hvis Ordfører Lehmann var, udtaler da ogsaa i sin Betænk
ning, at Fuldmyndighed er en Æresret, som skyldes Kvinden
og som vil have en gavnlig Indflydelse paa hendes Selvfølelse.
Den nuværende Umyndighedstilstand er baade en Følge af
og en medvirkende Aarsag til en Opfattelse af Kvindens
Natur og Væsen, som ikke svarer til Virkeligheden, og som
ikke sømmer sig for et civiliseret og kristeligt Samfund. Ved
Loven vilde et af de mange Spørgsmaal blive løst, hvis
Formaal er at give Kvinder en friere Adgang til eget Erhverv
og derigennem en selvstændigere Stilling i de borgerlige
Forhold. Landstinget sluttede sig enstemmigt til det saaledes
ændrede Forslag. I Folketinget fandt Tanken ligeledes Bil
ligelse. Ganske vist udtalte en Bondeven (Hasle), at der
ikke fra Befolkningens Side var udtalt noget Ønske om en
saadan Ændring i Kvindens Stilling, men herpaa svarede
Carl Ploug, at vi for faa Aar siden havde en hel Litteratur,
som handlede om Kvindens Stilling i Samfundet; deraf var
nu vistnok meget uklart og overdrevent, men til Grund derfor
laa en fuldkommen berettiget Fordring, nemlig at den Uret,
som Lovgivningen havde gjort mod Kvinden, skulde engang
gøres god igen. Loven blev derefter vedtaget (L. 29. Dec.
1857)Det er foran berørt (S. 7), at Regeringen 1845 havde
gennemført, at den Forskel mellem Mands og Kvindes
Arveret, som vor Lovgivning indtil da indeholdt, til Dels
blev hævet; den kendtes intetsteds i Europa udenfor Norden,
og i Sverige var man i Færd med at afskaffe den. Helt at
afskaffe den fandt Regeringen vel mest konsekvent; men den
formodede, at Folkets Tænkemaade ikke billigede det. Det
viste sig da ogsaa, at den jyske Stænderforsamling to Gange
(1842, 1844) ved Behandlingen af Lovudkastet nægtede at
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gaa ind derpaa. Saaledes kom Arveloven af 21. Maj 1845
til at fastholde, at ved Arv i nedstigende Linie Broder frem
deles skulde tage dobbelt Lod mod Søster, dog havde Forældre det i deres Magt at forøge en Datters Lod, saa at den
blev lig med en Broderiod, men uden at de øvrige Søstres
Lod derved maatte forringes. Hvor Arven ikke deltes mellem
Livsarvinger, skulde derimod for Fremtiden Kvinde tage lige
saa stor Lod som Mand.
Under Behandlingen af Forslaget om Kvindens Myndighed
havde Lehmann opfordret Ministeren til at foreslaa en Lov,
der gav Kvinder samme Arveret som Mænd. En saadan blev
da ogsaa fremlagt af Ministeren; han fremhævede dens Be
timelighed og Retfærdighed, da den Begrænsning, som For
ordningen af 1845 indeholdt for Livsarvingers Vedkommende,
allerede dengang var bleven opfattet som en Overgangsbe
stemmelse. Reglen om, at Forældre kunde tillægge Børn lige
Lod, var desuden hyppig bleven benyttet, og ligeledes var
det jævnlig Tilfældet, at de mandlige Arvinger efter For
ældrenes Død tillagde Søstrene lige Lod. I Norge var lige
Arveret bleven indført 1854, og den danske Regering havde
gennemført den paa Island 1850. I begge Tingene gik da
ogsaa Loven med Lethed igennem, dog fandt man det billigt,
at den Beføjelse, som Forældrene havde til frit at kunne dis
ponere over en Fjerdedel af Boet, og som gjorde det muligt
at tage Hensyn til de særlige Forhold, som en enkelt Arvings
Stilling kunde frembyde, nu burde udvides, og Loven gav
derfor Forældrene Ret til at raade over en Tredjedel af Boet
(L. 29. Dec. 1857).
Vi har skildret foran (I. S. 166), hvor betydelig den Ind
flydelse var, som »Zünften« havde paa Ordningen af vort
Næringsvæsen, ja paa Hjemlivet indenfor Haandværkerstanden.
Man kan vist sige, at det var Begivenhederne i 1848, der
jog »Zünften« ud af Landet. I April Maaned begyndte der
en Bevægelse mod de tyske Svende, som saa sig nødte til
at drage bort (saaledes fra Holbæk alene 50), rundt om i
Laugene mærkedes en national Bevægelse, danske Haand-
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værkssvende ilede ogsaa hjem fra Udlandet og meldte sig
som frivillige. Fra den Tid af søgte man at komme bort fra
det tyske Førerskab og fra de tyske Udtryk og Betegnelser
i Haandværkersproget, om end mange blev tilbage. Nægtes
skal det naturligvis ikke, at med »Zünften« ogsaa meget godt
Sammenhold, megen Glæde ved at tilhøre Standen og megen
Æresfølelse overfor det udførte Arbejde gik tabt1.
I den følgende Tid arbejdede Regeringen og Rigsdagen
paa en ny og friere Ordning af vort Næringsliv, og paa den
samme Dag — den 29. Dec. 1857 — da Kongen underskrev
de foran nævnte to Love, satte han sit Navn under den saare
vigtige Lov om Haandværks- og Fabrikdrift samt
Handel og Beværtning. I dens § 7 er det udtalt: »En
ker, forladte, fraskilte og separerede Hustruer, samt ugifte
Kvinder, der ere 25 Aar gamle og myndige med eller uden
Kurator, skulle have lige Adgang med Mandspersoner til
Næringsdrift, naar de fyldestgøre de for Mændene foreskrevne
Betingelser«. Baade paa Landet og i Købstæderne vinde de
denne Ret ved et meddelt Næringsbevis, medens i Købstæ
derne Adkomsten for Mandens Vedkommende hedder Borger
skab. En Enke skal have Ret til at fortsætte sin Mands
Næringsvej, indtil hun indgaar nyt Ægteskab, og samme Ret
har den Hustru, hvis Mand er bortrømt. Dersom der und
tagelsesvis kræves en særlig Bevilling for at kunne øve en
bestemt Virksomhed, kan den meddeles saavel Kvinder som
Mænd. Endelig hedder det: »at forfærdige Modepynt, Klæd
ningsstykker for Personer af Kvindekønnet og for Drengebørn
under 10 Aar, at sy Linnedsyning, Kasketter, Halsbind og
deslige skal for Kvinder anses for fri Næring«.
Saaledes kan Kvinder ved denne Lov siges at være bievne
ligestillede med Mænd paa Næringsvæsenets Omraade. Paa
det egentlige faglærte Haandværks Omraade er Loven dog
først bleven benyttet i den allernyeste Tid, da Kvinder har
uddannet sig som Snedkere, Bogbindere, Sølvsmede, Urmagere
og i flere andre Fag.
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Nye Livsstillinger aabnede sig endvidere for Kvinden paa
Skolevæsenets Omraade.
Idet vi redegøre for disse, ville vi tillige fæste Opmærk
somheden ved nogle Fag, der i det 19. Aarh. er bievne op
tagne mellem dem, hvori Kvinder modtage Undervisning.
Pestalozzi havde peget paa Kvindernes særlige Anlæg
for Børneopdragelse, han vilde lægge Folkets Opdragelse i
Mødrenes Haand. Hans Tanker vakte stor Opmærksomhed
overalt, og fra Danmark sendtes der Mænd til Schweiz for at
lære hans Skolevirksomhed nærmere at kende (1802); den
skulde da ogsaa bære Frugt heroppe i en følgende Tid, fore
løbig mærkede man ikke synderlig til, at Staten benyttede
Kvinder til Undervisning.
Vi have set, at det ved Overgangen til det 19. Aarh. var
almindeligt i Købstæderne at anvende »Læremødre« til at
undervise Smaabørn, derimod kendte man paa Landet saa
godt som ikke til, at Kvinder underviste, naar da undtages,
at Lærernes Hustruer ofte lærte Pigerne Ha and arbejde.
I dette Fag anvendtes da ogsaa Kvinder ved de offentlige
Skoler i København og Købstæderne, naar der overhovedet
blev givet Undervisning deri. Skoleforordningen af 1814
havde fastsat, at der i Byerne skulde findes Haandgerningsskoler saa vel for Drenge som for Piger, men dette Bud
efterkom man ikke. Af Frygt for Udgifterne sørgede man
endog kun i ringe Grad for, at der blev givet Piger Under
visning i Haandarbejde. I nogle Byer lærte man dem at
strikke, at sy og at spinde, i andre tillige at brodere, tegne
Mønstre (i Rudkøbing at forfærdige Straahatte), men til Lærer
indens Dygtighed stilledes intet Krav, naar hun blot var »et
anstændigt Fruentimmer af sat Alder«. I de sjællandske
Købstæder bedrede Forholdene sig, efter at det Reiersenske
Fond fra 1825 havde ydet Bidrag dertil; Pigerne fik udenfor
Skoletiden 2—3 Timers daglig Vejledning, men man ømmede
sig ved at mulktere de Børn, der udeblev fra Undervis
ningen2.
Saaledes blev Kvinder kun i et ringe Omfang benyttede
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ved Undervisning i de offentlige Skoler, medens de ofte var
Lærerinder i Privatskoler eller endog forestod dem.
Et Lærermøde, der blev afholdt i Aarhus i Pinsen 1858,
udtalte det ønskelige i, at Kvinder deltog i Undervisningen i
Almueskolen, og særlig anbefalede det, at der ved de store
Landsbyskoler ansattes Lærerinder i Stedet for Andenlærere.
Institutbestyrerinde Pauline Worm skrev en Afhandling om
den Duelighedsprøve, som kunde aflægges, og den blev frem
sendt af Mødet. Kultusminister Monrad var stemt for Tanken
og anmodede Biskopperne Martensen og Brammer og Skole
direktør Borgen om at udtale sig derom, men kun den sidste
tilraadede Forslaget; dette blev ogsaa billiget af de køben
havnske kommunale Myndigheder.
Ved kgl. Resolution af 4. Novbr. 1859 indførtes saa en
Eksamen for vordende Lærerinder ved Borger- og
Almueskoler; ved Prøven udgik der af de af Mænd kræ
vede Fag Mathematik, Naturlære og Gymnastik, hvorimod
der af Kvinder krævedes kvindeligt Haandarbejde, nemlig Strik
ning, Syning, Tilskæring. Endnu i de første ti Aar var det
kun faa Kvinder, der tog denne Eksamen (13—14 om Aaret),
og derfor ogsaa kun faa, der blev ansatte, og alene i Hoved
staden og i Købstæderne.
Skoleloven af 1814 havde for Landet og en Lov af 1856
for Købstæderne fastsat en bestemt Normalløn for Lærere;
det maatte være ønskeligt ved Lov at faa bestemt, hvad der
skulde ydes Lærerinder i Løn, og i det Hele fastslaa, i hvil
ket Omfang Kvinder kunde anvendes i de offentlige Skoler.
Efter at et forelagt Udkast til Lov i Rigsdagen havde mod
taget forskellige Ændringer, udkom Lov af 29. Marts 1867,
der tillod i Købstæder med Skolekommissionens og Skole
direktørens Billigelse at ansætte Lærerinder; de skulde lønnes
som Lærere, dog saaledes at Kommunalbestyrelsen kunde
nedsætte Lønnen med en Tredjedel, og kun en Tredjedel af
de højst lønnede Poster kunde besættes med Lærerinder. Paa
Landet kunde der med Skolekommissionens Billigelse ansættes
en Lærerinde til at undervise i de almindelige Skolefag og
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Haandgerning i Stedet for en Andenlærer eller Bilærer; hun
fik Løn som en Andenlærer. Om alle Lærerinder gjaldt, at
de skulde have godtgjort deres Duelighed for Skoledirektionen,
og først efter 2 Aars Tjeneste og efter at have fyldt det
24. Aar kunde de opnaa fast Ansættelse. De ugifte var pen
sionsberettigede lige med Lærerne.
Der er et Fag indenfor Undervisningens Omraade, som
særlig tilhører vor Tid, Gymnastiken. Det skyldes Profes
sor Nachtegall, at Gymnastik optoges som Led af den
almindelige Opdragelse (o. 1800); efter at være indført i en
kelte Instituter bredte den sig stadig videre, og Bestræbel
serne støttedes af Kronprins Frederik. Man gjorde ogsaa en
kelte Forøg paa at lade Piger deltage i Legemsøvelser, men
dette gik dog snart i Staa. Senere fik Lægerne imidlertid
Øje for, at Skævhed og andre Skrøbeligheder stammede fra
en ensidig aandelig Udvikling paa Legemets Bekostning og
fra Slaphed i Musklerne. Frederik VI henledede Nachtegalls
Opmærksomhed derpaa; i Waisenhuset og paa Døvstummeinstitutet havde man allerede indført Gymnastik for Piger,
nu vilde Blindeinstitutet gøre det samme og bad Nachte
gall udarbejde passende Øvelser; dette efterkom han da ogsaa
med Bistand af en Læge. Ved det gymnastiske Institut, som
Nachtegall havde stiftet 1799, oprettede han 1838 en Prøve
skole for den kvindelige Ungdoms Undervisning i Legems- og
Sundhedsøvelse, den blev Aaret efter en Normalskole for
Kvindegymnastik, saaledes altsaa, at alle de Skoler, som ind
førte Pigegymnastik, skulde have dens Undervisning til Møn
ster. Fru Buchs Skole var den, der gjorde Begyndelsen,
snart fulgte andre efter; i Søetatens Pigeskoler befaledes den
indført, og nu var en mere almindelig Interesse for Sagen
vundet.
Det ved Pigernes Øvelser fulgte System var dog ikke i
nogen væsentlig Grad afvigende fra Drengenes Gymnastik. I
1860erne arbejdede A. G. Drachmann paa at faa en særegen
Gymnastik for Piger indført; han fandt hverken den i det
gymnastiske Institut brugte eller den svenske og tyske Gym-
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nastik passende for Piger, men anbefalede Laisnés franske
Gymnastik, med de lempelige Bevægelser i en bestemt Rytme,
ledsagede af Sang. Drachmann indførte den som Led af sit
Institut for Sygegymnastik, og den spredte sig til flere private
Pigeskoler i København. I Forening med Schiødte oprettede
han et Kursus for Uddannelse af Gymnastiklærerinder.
Allerede i Fyrrerne havde Assessor Prehn i Sorø dannet
et Gymnastikhold for Pigebørn, hvori Anna Hjort (f. 1833)
havde deltaget, og det blev senere hende, som indførte den
svenske Gymnastik her i Landet. Frk. Hjort oversatte Nycanders svenske Bog og uddannede Privatlærerinder efter den,
men hun indsaa, at dens Øvelser maatte undergaa en Ændring
efter Kvinders Tarv; dette lykkedes for Krigsassessor Paul
Petersen, som blev Skaber af en særlig dansk Kvindegymna
stik; han havde 1877 oprettet et Institut for Kvindegymna
stik, der tillige uddannede Lærerinder3.

7. Enkeltgerning og Samvirken,
Barn er.

Ilia Fibiger og Regitze

Vi skulle dvæle ved to Kvinders Virksomhed, hvori der
klart er udtalt et forskelligt Syn paa de Veje, som man kunde
gaa ved at paatage sig Samfundsopgaver. Begge Kvinder er
opfyldte af den samme Trang, og de drives af den samme
fromme Iver. Den ene, ildnet som faa af Kierkegaards Op
fattelse af den enkeltes Stilling overfor Gud, kan kun tænke
paa at arbejde paa egen Haand, den anden, for hvem Kierke
gaards Skrifter ogsaa har haft stor Betydning, men hvis Tan
ker dog stadig søge ud mod den trængende Menighed og
som overvinder enhver Frygt overfor Mængden, bliver den
tyste Agitator og en iderig Fremmer af Sammenslutninger.
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Fra det samme Hjem, hvorfra en saa begavet og dog saa
lidt til Talentets Modning udrustet Pige som Mathilde Fibiger
var udgaaet, træder en Søster os i Møde, der endog har en
rigere Begavelse, men hvem Evnen til Udfoldelse ligeledes
fattes. I Karakterens Renhed ligner hun Søsteren, kun er
hun langt stærkere og modigere. I lia Fibiger (1817—1867)
er i sin Handlevis et Mønster paa Opofrelse, et lærerigt
Eksempel paa, hvad paa den Tid Kvinder kunde være beredte
til at yde i Samfundets Tjeneste for dets fattige og lidende1.
Ilia var 13 Aar ældre end Mathilde og boede med de
andre Søskende i Moderens Hjem, dette Hjem, som Børnene
elskede uagtet Disharmonien mellem Forældrene. Efter at
Moderen, som Ilia havde plejet opofrende, var død (1844),
blev hun Lærerinde. Hun var en slank, smuk Skikkelse, med
en nydelig Optræden, hun talte friskt og kvikt, ogsaa aandfuldt, kun med Hang til at være forskellig fra andre; i sit
Inderste var hun grublende og stærkt følelsesfuld, dybt reli
giøs, men tillige opreven af en haabløs Kærlighed til den
smukke Søofficer Oswald Marstrand, en Broder til Maleren.
Af Hensyn til Ilias Tilstand fandt en Broder af hende det
rigtigt at meddele Marstrand Søsterens Lidenskab for ham,
men han nærede ikke Følelser for hende. Marstrand fandt
sin Død ved Eckernførde 1849, og Ilia sørgede dybt.
Efter at have haft en lille Skole paa Vesterbro styrede
hun Huset for sin Broder Otto i Flensborg, men vendte 1853
tilbage til København. Hun var paa denne Tid stærkt op
taget af Søren Kierkegaards Skrifter og blev vundet for stedse
for hans Opfattelse af Kristendommen. Ilia havde skaffet sig
nogen Indtægt ved at male for Ipsens Terrakottafabrik, men
Koleraen kom, og uden at sige noget derom til sin Familie
meldte Ilia sig til at pleje de syge paa Almindelig Hospital;
hun var saa glad over at gøre denne Gerning, at hun næsten
skammede sig derover, og hun viste en utrættelig Omhu og
den kærligste Ro og Besindighed. Det faldt hende da ind,
at hun kunde vælge at gøre en saadan Virksomhed til sit
Kald, og hun blev derved et lysende Eksempel til EfterfølDen danske Kvindes Historie.

II.
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gelse for Kvinder paa et lignende Samfundstrin. Hun fik
Ansættelse paa Frederiks Hospital som Overvaagekone (1854)
og viste sig i denne Stilling lige saa pligtopfyldende og hjælp
som, som mild og venlig.
Naar Ilia 1860 opgav Pladsen, var det, som hun selv
sagde, fordi »hun fandt ikke nok at gøre der«; hun vilde
have en Moders Arbejde og Omsorg, hun vilde stille sig paa
lige Fod med Almuen, og efter at have skaffet sig nogle faa
Midler hertil ved at sælge og bortlodde forskellige Genstande
og faa lidt Hjælp fra Fattigvæsenet indrettede hun sig et lille
Hjem, to Værelser og et Køkken, i en af Lægeforeningens
Boliger paa Østerfælled og blev Plejemoder for Smaabørn. I
en tarvelig Dragt, med Sjal og Tørklæde over Hovedet, gik
hun selv paa Torvet for at gøre Indkøb; hun henlevede sin
Dag med at vise moderlig Kærlighed mod disse smaa, som
det var hendes Tanke at opdrage til Tjenestepiger, og i de
faa ledige Øjeblikke var hun beskæftiget med litterært Ar
bejde; der var i hendes Optræden intet forskruet, ud af al
hendes Færd lyste der en aandelig Højhed og Hjertensgodhed.
Tallet af hendes smaa voksede til seks, og hun adopterede
dem efterhaanden alle, den ene havde hun ladet døbe Oswalde Fibiger.
Ilia havde tidligere været imod de Anskuelser, som »Clara
Raphael« havde hævdet, men hun saa efterhaanden, hvordan
Tidsforholdene nødte Kvinderne til at stræbe efter Virksom
hed, og at Samfundet havde deres Arbejde behov; hun ansaa
det som et Gode, at »Kvinden vilde være Menneske«. Selv
tog hun jo paa den mest opofrende og tillige paa den mest
stilfærdige Maade sin Part af Samfundets Opgaver. Men hun
havde tillige en fast Overbevisning om, at hun ogsaa havde
et Kald at udrette som Forfatter. Allerede 1857 havde hun
udgivet »Tre Dramer« (heri >?Marsk Stig«), nogle Aar derefter
fulgte »Synd og Sorg«, »Niels Ebbesen«; hun naaede at faa
et Lystspil »Modsætninger« opført 1860 paa det kgl. Teater,
men det gik kun faa Gange over Scenen. Ingen vilde kunne
nægte dette Stykke og hendes andre Skuespil alvorlig og dyb
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Følelse eller et poetisk Aandedrag, og det samme gælder
hendes sjælfulde Fortælling »Magdalene« (1862), men der
manglede hende Evne til Komposition og til plastisk Form
ning af Skikkelser; den samme Styrke, som gjorde hende saa
stor i Udholdenhed og i Forsagelse, gjorde hende stiv i
Tænkning, hun stolede paa »sin instinktmæssige Anskuelses
Sikkerhed« (»da jeg ikke er vant til at give mig selv Grunde,
har jeg ondt ved at give Andre Grunde«), og derved kom
ogsaa hendes Skildring og hendes Stil til at mangle Bevægel
sens og Afvekslingens Farve.
Regitze Barner (1834—1911) var en Datter af Kammer
junker, Amtsforvalter i Køge Barner, Moderen var født Castenschiold. Hun havde allerede som Barn vist en livlig og virk
som Natur; nogen Tid efter sin Konfirmation i København
blev hun ved at høre Pastor Blædels Prædiken stærkt religiøs
greben. Hun henvendte sig som 18-aarig Pige til Bestyrer
inden for Karoline Amalies Plejeforening med Anmodning om
at blive anvendt af den, men dertil mente man hende dog
for ung. Efter at have taget Ophold i Køge hos sin en
somme Fader (1853) — han var for flere Aar siden bleven
skilt fra sin Hustru — brændte hun af Begærlighed efter at
have en Gerning at udrette, men — som hun skriver i sine
»Minder« — »dengang var det ikke saa let for en Kvinde at
virke udadtil, som det er nu, og naar jeg tænker tilbage, var
der ikke én i min Kreds, ja jeg vidste ikke i det Hele taget
en eneste ung Kvinde her hjemme i Danmark, der havde vovet
sig udenfor Hjemmets snevre Omraade til filantropisk Gerning«.
Hun fik sammen med andre Damer indrettet et lille Børneasyl, hun holdt Bibellæsninger for en snævrere Kreds, hun
gik til ensomme og lidende, en Gang fik hun ogsaa Lov
til i Varetægtsfængslet at gøre Besøg hos en ung Barnemorderske. Efter nogle Aar maatte imidlertid Hjemmet opløses
paa Grund af Faderens Sygdom, og Regitze Barner vendte
tilbage til København (1859), hvor hun boede i Pastor Blæ
dels Hus. Paa den Tid optoges hun i den Kreds, som sam
ledes om Enkedronningen, hun blev af Frk. Conring sat i
9*’
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Virksomhed med at have Tilsyn med udsatte Plejebørn; hun
gjorde jævnlig Besøg hos de gamle paa Almindelig Hospital.
Men Regitze ønskede Virksomhed af anden Art. Hun hen
vendte sig til Direktricen for Fængselsselskabet og bad om
at maatte deltage i dets Gerning, og skønt man nok fandt
den 25aarige Pige noget ung dertil, fik hun dog Tilladelse,
og nu virkede hun paa en saa taktfuld og klog Maade, at
hun i 1865 blev Fængselsselskabets Direktrice. Paa den Tid
var Fængslet paa Kristianshavn imidlertid bleven omdannet til
væsentlig at være et Cellefængsel, og ved den nye Ordning
blev det ikke Damerne tilladt at samtale med Fangerne før i
den sidste Maaned inden Løsladelsen; hun arbejdede forgæves,
uagtet hun blev støttet af Kristian IX og Enkedronningen,
paa at faa denne Regel forandret, og saaledes blev Mulig
heden for en aandelig Paavirkning paa Fangerne meget be
grænset, og Damernes Bistand kom næsten alene til at angaa
Stillingen efter Løsladelsen. Imidlertid var hun gennem 20
Aar virksom i Selskabets Bestyrelse, og inden hun udtraadte,
havde hun faaet virkeliggjort sin Tanke om at skabe et Op
tagelseshjem for unge straffede Piger, hvor de kunde paavirkes i kristelig Henseende og oplæres i al Husgerning for der
efter som Tjenestepiger at anbringes i trygge Hjem. Dette
Hjem naaede hun at faa indviet i December 1877, hun havde
ønsket, at det skulde hedde »Talitha kumi« (unge Pige, staa
opl), men Tiden var endnu ikke stemt for at bruge bibelske
Navne, og det kom til at hedde Lindevangshjemmet.
Midlerne til at rejse det havde hun indsamlet især ved per
sonlige Henvendelser; selv havde hun under al sin Virksom
hed ingen anden økonomisk Støtte end en mindre Hæving fra
Vallø, og gjaldt det om at skaffe Hjælp til en enkelt træn
gende Kvinde, vandt hun denne ved sit Honorar for en eller
anden Tidsskriftartikel.
Men utrætteligt havde R. Barner virket paa mange andre
Maader. I en Snes Aar var hun saaledes Medlem af Besty
relsen for Diakonissestiftelsen. Ved at se, hvorledes Kvin
der med Syning som Erhverv paa en bestemt Tid af Aaret
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blev arbejdsløse, havde hun faaet Damer til at indkøbe Tøjer,
som de tilklippede og gav til Syning, de færdige Klædnings
stykker bleve solgte i forskellige Udsalg. Denne Klippe
forening (det er Tiden før 1870) er senere bleven afløst af
forskellige Syforeninger, knyttede til Menighederne. Hun fik
endvidere gennemført en Blomstermission, idet Blomster
ble ve skænkede af Gartnere og af andre Haveejere og derpaa
uddelte til Hospitaler og Fængsler.
Men hendes største Foretagende var dog, da hun stillede
sig til Opgave at stifte Foreningen til Værn for enlig
stillede Kvinder. Hun satte det som en for Nationen
fælles Opgave at skabe et vidtstrakt Samarbejde, »at til
vejebringe en indbyrdes Forbindelse mellem de bedrestillede
Kvinder i Danmark til Støtte og Vejledning for de enligstil
lede Kvinder af alle Stænder«. Her gjaldt det for R. Barner
om at optage et Arbejde af den mest personlige Art. »Det
var dengang ikke almindeligt udenfor Skoleverdenen, at Kvin
der talte eller holdt Foredrag, jeg var en af de første, som
prøvede derpaa«. Hun var tilbageholdende og havde ingen
Lyst til at stille sig frem, dog rejste hun gennem mange Aar
ufortrøden rundt, og der er kun én af Landets Byer, som
R. Barner ikke har besøgt, ialt har hun holdt et Par Hundrede
Foredrag; hun vandt ogsaa Statsunderstøttelse til det af For
eningen rejste Hjem, og hun opnaaede at faa stiftet over 80
Filialer af Foreningen, inden hun døde. I Aaret 1889 kunde
hendes Værnehjem »Bethania« indvies; det indeholder to Af
delinger, den ene med Eneværelser for dem, der forberede sig
til en Eksamen, og en anden med Fællesværelser. For Ophol
dets Varighed er der ikke sat Grænse, men alle de unge Piger
forberede sig til en Stilling.
Hendes sidste Stiftelse skulde det dog ikke blive. Hun
havde følt, at der var Trang til et Hjem, hvor ensomme
gamle Kvinder fra København kunde finde Optagelse og ved
at have egen lille Lejlighed bevare deres Selvstændighed, men
dog oplives ved Samværet med andre. En Sum var testa
mentarisk blevet stillet til hendes Raadighed, et større Beløb
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indkom ved en offentlig Indsamling. Selv vandrede hun rundt
fra Hus til Hus til talrige Familier for at bede Folk om at
modtage hendes Samleæsker, der efter et Aars Forløb ønskedes
tilbage med et bestemt lille Beløb. Hun naaede sit Maal, og
i 1899 kunde »Vesterled« indvies.
Efter et saa virksomt Liv kunde Regitze Barner, der nu
nærmede sig Støvets Aar, og som følte Legemets Kræfter
svigte, om hendes Aand end var lige livlig, trænge til Hvile;
hun tog Ophold paa Vallø, hvor hun nogle Aar efter døde.

8. Dronning Louise og Diakonisserne. Ludvig Israel Brandes
og hans Arbejde for Kvinderne.
En enkelt Kvinde var saaledes vandret i Dronning Karoline
Amalies Spor, hun havde forstaaet, at det gjaldt om at kalde
til Samvirken for humane Opgaver. Men ogsaa andre havde
fulgt Dronningens Eksempel og paa forskellig Maade virket
til Bedste for Kvinder og ved Hjælp af Kvinder.
Slotspræst Paulli udsendte i 1845 — efter en Anmodning,
der var rettet til ham — en Opfordring til at danne et Fond,
som kunde yde trængende, især ældre Tjenestepiger Hjælp;
man skulde tegne sig for et aarligt Bidrag dertil. Indsamlingen
fik ikke nogen stærk Tilslutning. Litteraten Israel Levin
slog da ved nogle Artikler i Berlingske Tidende (1845 No.
232, 234) til Lyd for Sagen. Man skulde erkende, at det
kvindelige Tyende, der udgjorde en Tiendedel af Hovedstadens
Befolkning, tjente for en Løn, der var for lav, og i det Hele
under ubillige Vilkaar; det var ogsaa sørgeligt at se, i hvilken
Grad Prostitutionen havde grebet om sig i denne Klasse. Der
burde derfor stiftes et Selskab, der satte sig en Forbedring
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af Tyendestandens Kaar til Opgave, og dets Virksomhed burde
hvile paa Kvinderne. Artiklerne vare saare velmente, men
ukloge ved deres Overdrivelser; Redaktionen erklærer sig da
ogsaa uenig med Le vin i den mørke Skildring af Tjeneste
pigernes Stilling og deres Karakter1. Efter Levins egne Ud
talelser havde Tjenestepigerne jo ogsaa hævet sig i det sidste
Aarti i moralsk Henseende. Imidlertid førte disse Bestræbelser
til, at der 1847 stiftedes et »Samfund for det kvindelige Ty
endes Vel«, der især satte sig til Opgave at tage sig af Piger
uden Kondition og at yde aldrende eller svagelige Piger Un
derstøttelse eller hjælpe dem til et passende Erhverv; for de
sidstnævnte Opgaver virker dette Samfund endnu stadig. Ikke
mange Aar efter skulde iøvrigt i en farefuld Tid Tyendeklassen
i København vinde sig et smukt Vidnesbyrd. Efter at Dr. Hiibertz i sit Skrift om Koleraepidemien har omtalt mange i de
forskellige Stænder, der med Troskab plejede og hjalp de
syge, slutter han saaledes: »i et endnu langt smukkere Lys
staar, efter hvad der er os berettet, den Hengivenhed, Kær
lighed og Omhu, Tjenestefolk uden Undtagelse have vist deres
syge Herskab under denne Epidemi«2.
Naar Luther ikke i sin Kirkeordning havde anvendt Dia
koner, var det ikke, fordi han oversaa denne Stillings Be
tydning, han sætter den tværtimod højt, og han priser derfor
de måhriske og bohmiske Brødre, »men vi har ikke Perso
nerne dertil«; derfor maa der ventes, indtil Vor Herre
skaber Kristne. Han vidste ogsaa, hvem Gud havde givet
særlig Kald derfor, »Lyst til at øve Barmhjertighed mod andre
har Kvindekønnet i højere Grad end Manden«. Der fandtes
dog i enkelte Lande Diakonisser, saaledes i England og
Holland i 16. —17. Aarh.; 1704 indførtes i Amsterdam, at
Jomfruer og Fruer af de mere velhavende Klasser to og to
besøgte de syge, og i Brødremenigheden hos Zinzendorf var
der baade Diakoner og Diakonisser. Hos Katolikerne var paa
Tilskyndelse af Vincents af Paula »De Barmhjertige Søstres
Orden« bleven stiftet 1634.
Tanken fortjente at tages op og tillige at blive bragt i
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Overensstemmelse med Nutidens Krav til Sygepleje. Præsten
Th. Fliedner (1800—64) grundede den første Diakonissean
stalt i Kaiserswerth ved Rhinen, den havde til Opgave at ud
danne Kvinder til at pleje Syge, Fattige og Fanger (1836).
P. Rørdam, som Aaret derefter besøgte Kaiserswerth, skriver
om de her uddannede Søstre: »en Menighed eller Kommune
behøver et saadant kærligt Væsen. Hvad om alle Gangkoner
paa vore Hospitaler var kristelige, i Stedet for at de nu er
højst usædelige!«3. Der skulde dog gaa en Snes Aar, førend
Tanken vandt Indgang herhjemme. 1855 udtalte Præsten W.
Hiort i »Evangelisk Ugeblad« et Ønske om, at Diakonisser
ogsaa fik Anvendelse indenfor den danske Kirkes Omraade.
Enkedronning Karoline Amalie havde lært Fliedner at kende,
og hun havde to Gange (1856, 1862) besøgt Anstalten i
Kaiserswerth, hun fulgte stadig med dens Virksomhed, hun
anbefalede den til andre og lod Frk. Regitze Barner oversætte
Beretninger om den. Det var dog Prinsesse Louise, gift
med Prins Kristian, som her brød Bane. Hun havde under
et Besøg hos Prinsesse Marianne af Meklenburg-Strelitz (Frederik
VIPs fraskilte Hustru) lært Diakonissers Virksomhed nærmere
at kende; hendes tidligere Tanke om at faa denne Gerning
optaget i Danmark blev nu til en fast Beslutning. Prinsessen
anmodede Pastor Blædel om at opgive to Damer for hende,
der kunde egne sig til paa hendes Bekostning at uddannes til
Diakonisser, og den ene af de valgte var Frk. Conring. Der
blev udstedt et offentligt Opraab til at give Bidrag til en
Stiftelse af denne Art4.
Louise Conring (1824—91), Datter af en Kaptejn, havde
i sin Barndom været svagelig; som ung Pige blev hun af sin
alvorlige Natur dreven til at deltage i Plejegerning af forskellig
Art, og hun læste op paa Hospitaler og i Stiftelser. 1855
var hun bleven udnævnt til Inspektrice ved den kgl. Pleje
stiftelse. Frk. Conring blev nu sendt til Stockholm, hvor der
allerede i en halv Snes Aar havde været en Diakonissestif
telse, senere til Strassburg for yderligere at uddannes. Og som
det var Prinsesse Louise, der havde faaet Frk. Conring ud-
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sendt, saaledes er det Prinsessen, der holder hende fast. Louise
Conring var begyndt at tvivle, om hun virkelig var den rette
Kvinde for det store Foretagende, om hvis Værdi forskellige
højere Gejstlige havde næret Tvivl, men Prinsessen sætter
Mod i hende og opfordrer hende til stadig at skrive: »tro
ikke, at De skriver for meget eller for ofte, Verden bør ikke
vide, at De et Øjeblik vakler i denne Herrens Sag . . Bed om
en fast Vilje til at fuldføre Deres Kald. Gud prøver Deres
Vilje paa denne Maade . . skal vi være modløse, fordi enkelte
Præster siger det? Nej!« Frøken Conring fattede da ogsaa
straks Mod og erklærede sig beredt, og sammen med Prin
sessen lagde hun alle Planer for Stiftelsen. Tvivlen hos Gejst
ligheden var fuldstændig bleven overvunden, den havde tvært
imod støttet Indsamlingen stærkt og rigeligt, Prinsessens Skrifte
fader Stiftsprovst Paulli indtraadte i Bestyrelsen; Lønnen for
Stiftelsens Præst lovede Enkedronningen at udrede. Saaledes
kunde Stiftelsen aabnes paa 2oAarsdagen efter Prinsessens
Bryllup den 26. Maj 1863.
Et halvt Aar senere udbrød Krigen. Et fra anden kvindelig
Side fremsat Tilbud, der mere viste den gode Vilje til at
hjælpe end Forstand paa Sagen, mødte hos Hæren et Afslag,
som syntes ogsaa at maatte ramme Diakonisserne, og Dron
ning Louise udbrød: »det er atter Bevis paa Følgerne af de
nuværende emanciperte Damer, der lukker Dørene for alle
gode og fornuftige«. Lykkeligvis kom dog Afslaget ikke til
at gælde Diakonisserne, der fik Lejlighed til paa Lazaretter
og Hospitaler at øve en opofrende Tjeneste, som blev varmt
anerkendt af Stabslæge Djørup.
Paa den Tid fandtes endnu baade Moderhus og Hospital
i en lejet Lejlighed, men Stiftelsen og dens Virksomhed fandt
en stadig stærkere, taknemmelig Tilslutning, og i Aarene
1875—77 kunde den flytte ind i sin egen omfattende Byg
ning. Ustandselig har Stiftelsen senere udvidet sig; Søstrenes
Tal var ved Indflytningen i det nye Hjem 40, men er nu det
femdobbelte, foruden hundrede Prøvesøstre, og rundt om har
den Døtrestiftelser med forskellige Opgaver (Vuggestue, Pleje-
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hjem, Rekonvalescenthjem, Tjenestepigeskole).
Medens de
andre Foreninger eller Instituter især havde kaldt de øvre Lag
af Samfundet eller de velstillede af Borgerstanden til Arbejde,
og naar det især havde været Københavnere, som tog fat,
selv om en lignende Virksomhed opstod i Provinserne, har
Gerningen som Diakonisse fundet Tilslutning fra videre Lag
og alle Danmarks Egne.
Prinsesse Louise, som var en stor Børneelsker, havde er
faret, hvor usselt de Børn jævnlig havde det, som var satte
i Pleje; Politiet og Hospitalerne havde gjort sørgelige Erfa
ringer herom. Efter at der var sket en Henvendelse til hende
om denne Sag, fik hun Aristokratiets Damer interesserede for
den, og en stor Bazar blev afholdt. Der blev stiftet et
Præmieselskab for Plejemodre (3. Maj 1861); de Pleje
modre, som frivillig tillod, at der førtes Tilsyn med dem,
kunde faa en Præmie, ligesom Børn under 5 Aar kunde faa fri
Lægehjælp og Medicin. Tilsynet blev øvet af besøgende Damer.
Foreningen er stadig vokset; i frivillige Syforeninger bliver
der syet Klæder til Børnene. Efter Dronning Louises Død er
Enkedronning Lovise Selskabets Protektrice.
Imidlertid har Lovgivningen i den nyeste Tid under Sta
tens stærke Overtagelse af humane Opgaver fundet det rigtigt
at stille alle Plejebørn under offentligt Tilsyn. Det er ikke
tilladt noget Hjem at tage mod Plejebørn for Betaling uden
Politiets Tilladelse, og der føres Tilsyn med alle disse Hjem
af Kvinder, som Politiet ansætter og lønner (L. 20. April 1888,
L. 1. Marts .1895). Plejeforeningens Virksomhed er dog ved
blevet som hidtil.
Nytten af Organisation viste sig klart ved Bestræbel
serne for at bringe den private Godgørenhed til at virke
med større Udbytte. Paa Tilskyndelse af Pastor Holck blev
1866 »Kristianshavns Understøttelsesforening« stiftet. Hidtil
havde i denne Bydel Halvdelen af Befolkningen nydt Under
støttelse af det offentlige eller af private; det var nu ikke
særlig Foreningens Maal at faa Tallet af Bidragydere forøget,
men derimod at arbejde paa, at Hjælpen netop kom til de
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værdige trængende og fik den rette Anvendelse, og Midlet
dertil skulde være, at Mænd og Kvinder frivillig paatog sig
en nærmere Undersøgelse af deres Forhold, som søgte Hjælp.
Foreningen opnaaede hurtigt meget gunstige Resultater, derfor
blev den taget til FoAjillede i Byens andre Dele, hvor lig
nende Foreninger blev dannede, og alle disse samledes 1874
til den store »Københavns Understøttelsesforening«5. Men
ogsaa derved var mange Kvinder bievne kaldede til Virk
somhed i Samfundet og til at tage Del i Styrelse og
Administration.
Til Slutning skal en fortjent Mand nævnes, fordi der til
hans Gerning knytter sig Erindringen om, hvordan der i mange
Retninger arbejdedes paa en Bedring af Kvindernes Stilling,
og hvorledes de kaldtes til Medhjælp ved Løsningen af paatræn
gende Opgaver. Lægen Ludvig Israel Brandes (1821—94) var
i Frederik VIIs Tid og i en Menneskealder derefter en utrættet
Talsmand for nye humane Opgaver, han synes — i Modsæt
ning til den Paavirkning, som vi ellers modtog fra Udlandet —
især at have haft Frankrig til Moderland for sine Idéer. Ved
et »Brev til en Dame«, optaget i Berlingske Tidende (1849),
henledte han Opmærksomheden paa, i hvor høj Grad der var
Trang til et Asyl for Pattebørn. En Komité af Damer
dannedes, og efter fransk Mønster blev der oprettet en saadan
Plejestue for spæde Børn med 12 Vugger. Erfaringen lærte
dog, at der var Smittefare forbundet dermed, og at der bedre
kunde ydes Understøttelse i Hjemmet, derfor blev Foreningen
en Del Aar efter omdannet til en »Bømeplejeforening«, stadig
med en tilsynshavende Damekomité. 40 Aar senere var der
sket saa stor Bedring i de sanitære Forhold, at »Vuggestuer«
blev mulige. For at skaffe Midler til Foreningen havde
Brandes holdt betalte Foredrag »Om at udvikle, forhøje og
bevare Skønhed«.
Den Tanke var opstaaet hos Brandes, at Middelstanden
savnede et Hjem, hvor svage Mænd og Kvinder kunde finde
Ophold. Medfølelsen var ved Krigen 1848—50 bleven stærkt
vakt, Koleraen havde kaldt til ny Offervillighed — saaledes
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havde Kvinder ved »Fireskillingsselskabet« bragt Hjælp til
Kolerabørnene og paataget sig Tilsynet med dem — Brandes
arbejdede gennem Aaringer utrættelig for Sagen, og han giver
København det Vidnesbyrd, at Medlidenheden her er større
end i mange andre Hovedstæder, og at en Pauperisme derved
er igennem lang Tid bleven hindret. Han naaede da i 1859
at faa det Sygehjem indviet, foran hvilket hans Buste senere
er rejst.
Brandes’ næste Foretagende var at arbejde for Stiftelsen
af Den gensidige Hjælpeforening for kvindelige Haandarbejdere (1867), der væsentlig er ledet af Kvinder. Den
har virket højnende paa hele Standen, ogsaa ved den Under
visning, de Sammenkomster og det Landophold, som har
været forbundet dermed. En Alderdomskasse, der er selv
stændig, men under samme Bestyrelse som Foreningen, er
ligeledes knyttet til den. I 1882 kunde denne Forening op
føre sin egen Bygning i Gyldenløvesgade.
Vi skulle blandt Prof. Brandes’ mange andre Fortjenester
endnu nævne, at han ved Foredrag søgte at vække Interesse
for en forbedret Sygepleje, han lod som Overlæge paa Al
mindelig Hospital Damer faa Vejledning ved Sygesengene,
han fik antaget Kvinder fra de dannede Stænder til Stuekoner,
og han virkede for, at der for Stuekoner fra alle Hospitaler
dannedes en Alderdomskasse og en gensidig Hjælpeforning6.

9. Skyheden for at træde frem for Offentligheden.
Skov-Kirsten.

Hvor meget end Kvinderne vare virksomme i de Sam
fund, som de ledede, havde de dog en afgjort Sky for at
træde frem Ansigt til Ansigt med Offentligheden, at
staa overfor et Publikum, der indfandt sig efter Forgodt-
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befindende, allermest vel i en Forsamling under aaben Him
mel. Det vakte Anstød, som vi have set, da Mathilde Fibiger
havde besluttet at tale ved et Folkemøde. Da B. S. Ingemann
fyldte 70 Aar, fandt en Indsamling Sted med det Formaal at
overrække ham et Guldhorn som Gave fra danske Kvinder,
og unge Piger var da ogsaa Hornets Overbringere, men de
havde til deres Ordfører Pastor P. O. Boisen1. Især holdt ugifte
Kvinder sig tilbage. Da Frederiksborg Slot var brændt, og
en almindelig Indsamling fandt Sted for at gøre dets Genop
førelse mulig, dannede 54 Fruer en særlig Komité i dette Øje
med2. Derimod blev Natalie Zahle og en anden ugift Skole
bestyrerinde taget med ved Siden af Fruerne, da der ved
Frederik VII’s Død udgik en Opfordring til de danske Kvin
der om at lægge en Guldkrans paa den Konges Kiste, der
— som det sagdes i Opraabet — ikke blot havde hævdet
Folkets Selvstændighed og fri Udvikling af dets Ejendomme
lighed, men under hvis Regering Kvindens Stilling i Samfundet
var bleven lettet og hævet ved frisindede Love; saa stor viste
Kvindernes Taknemmelighed sig, at et Overskud paa 10,000
Kr. kunde skænkes til Ryttermindesmærket over Kongen.
I en enkelt Fest havde man dog i disse Aaringer set
Kvinder deltage. Da en Kreds af ældre og yngre Herlovianere
i 1860 fejrede Hundredaarsdagen for Rahbeks Fødsel ved en
Sammenkomst paa Skydebanen, fandt man, at der ved en Fest
til Ære for denne ridderlige Ven af Kvindekønnet og hans
uforglemmelige Hustru burde være Damer tilstede, hvad der
ikke tidligere havde været ved Herlovianernes Sammenkom
ster3.
Den foran nævnte Skyhed viste sig ogsaa i, at Kvinder
ikke var Skaaltalere. Dog synes man ogsaa i denne Hen
seende at være mindre forbeholden i Slottets Sale. I alt Fald
skriver P. Rørdam om et Taffel paa Sorgenfri i November
1858, da Frederik VI’s Datter Vilhelmine, gift med Hertug
Carl af Glyksborg, var her i Besøg: »Dronningen drak Her
tuginde Vilhelmines Skaal, venligt og net, og en Stund der
efter rejser Hertuginden sig ganske højtideligt og udbringer
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en Skaal for Dronningen, som hun lignede ved Dagmar, og
hun gjorde det nydeligt, uagtet, som hun senere sagde mig,
hun nær aldrig var ble ven færdig med sin Tale, fordi jeg sad
ved Siden af hende«4.
Ikke heller var Kvinderne Foredragsholdere. Den før
ste, som holdt et Foredrag, siges Pauline Worm at have været.
Men længe før hende havde dog en stilfærdig Bondepige talt
ved offentlige Møder. Hun havde benyttet sig af den Ret,
som Grundloven hjemlede alle, ogsaa Kvinder, til at holde
Forsamlinger og at tale paa dem.
Den Bevægelse, som vi i det følgende dvæle ved, strakte
sig ganske vist kun over nogle Landsdele, men den har en
almindeligere Interesse, da den viser os det Særsyn, som i
meget over hundrede Aar Kirken ikke havde kendt til, at en
Kvinde vakte og bar en religiøs Bevægelse frem. Kirsten
Marie Larsdatter fra Taars Sogn i det midterste Vendsyssel
(f. 1827) havde maattet opgive den sædvanlige Bondegerning,
efter at hendes Arm var bleven revet af Led, og en »klog«
Kone og en »klog« Mand havde været lige uheldige med at
bringe den i Lave; hun levede som Væverske. Fra Barn af
var hun kundskabssøgende og videlysten, hun blev stadig
stærkere religiøst greben og følte Kald til at vidne om sin
Tro og til at vække andre til religiøst Liv. 24 Aar gammel
talte Skov-Kirsten — saaledes blev hun almindelig kaldt
efter sin Morfader, der var Skovfoged — en Søndag ved en
Forsamling i Jærnskov (1851). Hun havde bedt om at faa
Lysene slukkede, da hun ellers ikke vilde faa Mod til at tale,
men hendes Ord var saa hjertelige, saa levende og fængslende,
desuden baarne af et tiltalende Organ, at der mødte hende
en almindelig og varm Tilslutning. Rundt om i Aalborg Stift
holdt hun derefter Forsamlinger; Bøndernes Storstuer eller
Lader blev overladte hende, men Tilstrømningen kunde være
saa stærk, at man maatte samles paa Gaardspladsen eller i
Skoven, en Vogn var da sædvanlig hendes Prædikestol. Flere
Skolelærere sluttede sig til hende og hendes Forkyndelse, der
hvilede paa Kirkens Grund; naar Forsamlingen holdtes i Skole-
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stuen, kunde, som rimeligt var, Præster være tilstede, men
de fandt ikke, at hendes Tale gav Anledning til Dadel. Den
tækkelige unge Pige med den spinkle Legemsbygning og den
bly og beskedne Fremtræden fremsatte frimodig sin Beken
delse og Forkyndelse; den var i den første Tid nærmest pie
tistisk farvet, senere kom hun under Paavirkning af Peter Larsen
Skræppenborg og sluttede sig snart helt til den grundtvigske
Bekendelse.
Da Skov Kirsten gerne vilde have Forvisning om, hvor
ledes Kirkens Øverste stillede sig til hendes Gerning, rejste
hun sammen med en Lærer til Biskop Kierkegaard i Aalborg.
Da han udtalte sin Forundring over, at hun, der var saa bibel
stærk, handlede imod Apostlens Bud om, at Kvinder ikke
maatte tale i Forsamlingen, brast hun ud i Hulken, men ved
videre Samtale med hende følte Kierkegaard, at hun kun kunde
virke til Gavn for Troslivet og for Kirken; han tilskrev alle
sit Stifts Præster, at der fra Kirkens Side intet kunde ind
vendes imod, at Kirsten fortsatte sin Gerning uhindret.
Flere Præster havde allerede da hilst hende som en Søster
i Herren og som Medarbejder. Rundt om i Vendsyssel, ogsaa
paa Mors og i Thy, holdt hun talrige Møder i Løbet af et
Aarti og mere. Økonomisk Vinding deraf havde hun ikke,
om man end ved at skænke hende Klæder og andet søgte
at holde hende skadesløs for hendes Rejser. Da hun af Venner
i Frederikshavn havde faaet foræret en lys Sirtseskjole og en
Straahat, var det naturligvis til stor Forargelse for P. Larsen
Skræppenborg, der kun kunde tænke sig et Tørklæde som
Hovedpynt for en Bondepige.
Af Handskemager N. F. Larsen og hans Hustru, der havde
truffet hende ved et grundtvigsk Møde paa Mors, blev hun
indbudt til at deltage i Vennemødet i København (1863); hun
boede efter dette en Tid i Grundtvigs Hus, hvis Gæst hun
ogsaa var ved senere Vennemøder, og Grundtvig forestillede
hende for Enkedronning Karoline Amalie med de Ord: »Ja,
den lille Pige har visselig gjort, hvad hun har formaaet, til
Guds Riges Fremme«. Paa den Tid var hun dog, i Følelsen

144
af, hvad hun endnu manglede i aandelig Udvikling, hørt op
med at holde Forsamlinger, i Vendsyssel var der desuden nu
vakt et stærkere religiøst Liv; endnu holdt hun dog enkelte
Møder i Thy og paa Mors, og i sin Hjemegn Møder for unge
Piger. I 1867 blev hun gift med Fuldmægtig Lomborg i
Thisted — han blev 1878 valgt til Landstingsmand, men døde
1880 — og Kirsten var fra nu af optaget af sit Hus og sine
Børn. Efter at hun ikke havde talt i Forsamlinger i 36 Aar,
holdt hun i 1899 religiøse Foredrag i Vendsyssel og paa Mors,
men døde samme Aar5.
De religiøse Bevægelser i Frederik VII’s Tid kaldte i det
Hele til mange Møder, og de førte til Sammenslutninger, hvori
Kvinder deltog. Den indre Mission kan føres tilbage til
en Virksomhed hos Lægmænd i Ringstedegnen, der iøvrigt
mest tilhørte den grundtvigske Retning, med det Maal at for
kynde Evangeliet ved rejsende Prædikanter (1853). Det var
dog først, da Vilh. Beck traadte ind i Bestyrelsen (1861), at
Indre Mission fik sit faste Formaal og sin ordnede Virksom
hed6.
Hos Grundtvigianerne kom Sammenslutningerne og
Møderne tillige til at omfatte de nationale og folkelige Spørgsmaal. Og der er Grund til at erindre om, hvor lidt omfat
tende Undervisningen i Folkeskolen paa Landet var, allermest
i Jylland; saaledes lærtes Historie meget ofte slet ikke, man
lod sig nøje med de historiske Stykker i Læsebogen (i et
Provsti med 42 Skoler var saaledes i 1843 Historie kun Fag
i 4)7. Skolelærer Morten Eskesen i Ovtrup ved Varde sam
lede Mænd og Kvinder til Møder (1849), hvor der blev talt
og sunget, med Benyttelse af Sangene fra Danske Samfund8.
Nogle Aar senere dannede »Budstikkenes Udgiver Pastor
Fr. E. Boisen i Vilstrup ved Haderslev en Slags Danne
kvindeskole, som især søgte at give de unge Piger Kendskab
til den danske Litteratur9. Det maatte ligge nær at lade
ogsaa Kvinder faa Del i Undervisningen paa Højskolerne, og
efter at et lille Forsøg var gjort paa en Højskole i Sødinge
ved Ryslinge, aabnede Kristen Kold i Maj 1863 en
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Pigeskole for Sommeren paa sin Højskole i Dalum;
den talte 18 Piger, men den naaede inden Koids Død 1870
til det 5-6dobbelte Tal10. Enkelte andre Højskoler fulgte snart
efter, og senere er det bleven en almindelig Ordning, at Folke
højskolerne har Sommerskole for kvindelige Elever.
Det er egent for Grundtvigianerne, som netop saa stærkt
ønske at hævde det almenmenneskelige, at de have Besvær
ved at godkende mere end én Form derfor, og at de bestemt
maa give det grundtvigianske Menneske Fortrinet11. Deres
Tale var dengang støbt i en bestemt Udtryksform med stærk
Anvendelse af gammelnordiske Udtryk, saaledes som disse saa
ud i Grundtvigs Skrifter, og med rig Benyttelse af Udtryk fra
Kvinders Sprog (»yndig«, »mageløs«). I deres Stræben efter
det jævne tabte de ret ofte Synet for det skønnes Berettigelse,
og i hvert Fald var det en Fortsættelse af de tidligere Tiders
Hang til Skillelinier, naar man vilde uniformere sig. Som
det lange Skæg og den bløde, brede Hat skulde vise Beken
delsens Art hos Mændene, saaledes fandtes der paa Kvinde
dragtens Omraade Forbud og Paabud, der fulgtes. Peter
Larsen Skræppenborgs Uvilje mod Solhatte og Solskærme er
foran berørt12; for Kvindernes Paaklædning — man maa
huske, at det var i Krinolinens Tidsalder — blev en slunkent
og slapt nedhængende Kjole det rette Særtegn. Da ogsaa
nogle af den Indre Missions Damer var bievne betænkelige
ved at følge den nye franske Mode, blev Vilh. Beck — efter
hans eget Udsagn — grebet af Forskrækkelse over, at sligt
skulde være Kendetegnet paa et Guds Barn, hvorfor han gav
Ordren: Krinolinerne paa!13

Den danske Kvindes Historie. II.

IO

SYVENDE BOG

Arbejdet paa at vinde Adgang til Omraader, der
hidtil var Mænd forbeholdte, og Deltagelse
i Statslivet.
1. Hvad der var vundet indtil Tiden 1870. De nye Op
gaver, som Verdensudviklingen paatvinger.

A ÅRHUNDREDETS midterste Tredjedel havde i Danmark
IjL bragt en fuldstændig Forandring i Kvindens Forhold,

hendes ydre Vilkaar som hendes Aands Indhold, hendes Op
fattelse af eget Værd og hendes Syn paa Mulighederne for,
hvad hendes Evner kunde bane Vej til. Ved Tiden 1870
var alt lagt til Rette for den Udvikling, som derpaa skulde
følge Slag i Slag.
Naar vi nu spørger om, hvilke de enkelte Kvinder
var, der mest havde bidraget hertil, maa — som det fremgaar af det foregaaende — først og fremmest Dronning
Karoline Amalie nævnes som den, der havde vækket og
ildnet til stille Bedrift, hun havde lært Kvinderne at have
rummelige Interesser og Tanker for Samfundet. Endog for
Spørgsmaalet om Emancipation viste Karoline Amalie en
uhildet Interesse ved at understøtte Math. Fibiger og ved i
sin Kreds at lade Pastor Blædel holde et Foredrag derom
(1870), som han tidligere havde holdt i sit eget Hjem1. Men
først og fremmest havde hun lært Kvinderne Sammenslut
ning, hun havde vist dem Associationens Betydning. Og
Dronningen havde virket uden Eksperimenter eller anstrengte
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Forsøg, hun havde — i Modsætning til sin Ægtefælle —
haft et klart Blik for de Mænds og Kvinders Værdi og Ka
rakter, som hun tog i sin Tjeneste eller kaldte til Arbejde;
hendes Gerning havde dernæst strakt sig gennem to fulde
Menneskealdre. Den blev fortsat af Dronning Louise og de
følgende Dronninger, og Kvinder af enhver Stand satte en
Ære i at følge de samme Veje eller at paatage sig nye Op
gaver med lignende Formaal. Og her er det værdt at er
indre, hvorledes Klosterstiftelserne fra det 18. Aarhundredes
Begyndelse kom til at tjene humane Øjemed til Tarv for
alle Stænder, idet mange Damer i Klosterhævingen havde
det økonomiske Rygstød, som gjorde det muligt for dem at
virke i Velgørenhedens og Hjælpsomhedens Tjeneste.
Den Kvinde, som derefter maa nævnes, er den geniale
Fører paa Opdragelsens og Undervisningens Omraade. Stille
og tyst, men med en forbavsende Voksekraft havde Natalie
Zahle, hendes Institut og Kursus virket. Tusinder var gaaede
gennem hendes Skole, Hundreder af unge Piger havde kunnet
træde ud i Livet som vel forberedte Lærerinder. Indtil 1871
havde N. Zahles Kursus haft 378 Deltagere, og i Løbet af
de første 25 Aar (1851—76) 800, hvoraf mindst 550 vides at
være bievne Lærerinder2. Betydningen af en Virksomhed,
der er sket saa prunkløst, uden Slagord eller Spræl, vil let
blive overset eller dog ikke værdsat efter sin hele Vidde3.
Om N. Zahle gælder det som om Dronningen, at der stod
en Fylking af Kvinder ved Siden af dem og bagved dem,
som fulgte Lederens Fane og Fodspor — hvormed det aldeles
ikke skal være glemt, at andre ypperlige Kvinder i Skolens
Tjeneste ret selvstændigt ledede de unge frem mod de samme
Maal.
I Sammenligning med disse to Personligheder kan der
kun tilkomme Math. Fibiger med hendes abstrakte Be
handling af Kvindesagen en ringe Betydning. Hun havde
ingen Vej at anvise, og hun havde netop samme Fejl som
Holberg ikke at forstaa Kvindenaturen i dens Egenhed og i
dens Mangesidighed. Grundtvig skriver da ogsaa om hendes
10*
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første Bog, at den »ytrer temmelig forvirrede Tanker om
Kvindens Menneskelighed og Indflydelse paa Menneskelivet«,
og om hendes næste Bog udtaler han, at han slet ikke synes
om, at man »betragter Mænd og Kvinder som to Alen af
eet Stykke«, eller om, at man aldeles overser, at Moderlig
heden hører ganske ejendommelig til den kvindelige Side af
Menneskelivet, hvad der nødvendig maa gøre Bogens »hele
Betragtning af Kvinden med hendes naturlige Rettigheder og
Pligter aldeles skæv«4.
Men lige saa hildet er man, naar man hævder, at Ma
thilde Fibiger har brudt Bane ved hendes praktiske Gerning,
udenfor hendes litterære Virksomhed. Paa Tilskyndelse ude
fra lod hun sig uddanne som Telegrafistinde og var den første
af saadanne, der blev ansat i Statens Tjeneste, men dette var
i Virkeligheden en Fortsættelse eller videre Udvikling af, hvad
der tidligere havde været i Brug. Kvinder havde jævnlig
haft Hverv i det offentlige Trafikvæsen. Saaledes besørgede
ved Aarhundredets Begyndelse den kraftige og dygtige Enke
efter Ejeren af Strib Færgegaard Kristiane Fibiger, hvis Mand
døde 1795, alt, hvad Postvæsen og Færgefart angik, indtil
den ældste Søn blev voksen og kunde overtage den hele
Virksomhed5. Om de kvindelige Postmestre er foran talt
(I. 172). I Tiden omkring Aarhundredskiftet havde Rege
ringen søgt at komme bort fra den Forbindelse af Gæstgivergaard og Postgaard, som man da var stærkt inde paa, og
som giorde Besættelsen af Postmesterembedet ret afhængig af
andre Forhold; efterhaanden frigjorde man sig, og Kvinder
fik ikke længer Postmesterstillinger; kun en enkelt Gang er
en Enke midlertidig bleven konstitueret6. Men derfor ophørte
man dog ikke at benytte Kvinder i Trafikvæsenet.
Frk.
Louise Jørgensen var fra 1855 ansat i Rønnede som Telegraf
bestyrer; efter sin Faders Død fik hun tillige Postmester
embedet (kgl. Udnævnelse 1889). 1867 ansattes Johanne Fi
scher som Bestyrerinde af Telegrafstationen i Holbæk, og faa
Aar efter var flere mindre Stationer betroede til Kvinder.
Dog virkede ingen af de her nævnte selv som Telegrafister.
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Postholder Korups Datter Marie (f. 1839) havde allerede fra
sine yngre Aar haft Ledelsen af Postvæsenet i Valby under
sig; da Valby blev et særligt Postdistrikt, ansattes hun som
Postmesterske her (kgl. Udn. 1889)7. Fodposten i Køben
havn var i lang Tid overdraget til Mad. Riegels og (fra 1841)
til hendes Datter8.
Sammen med Math. Fibiger plejer gerne Pauline Worm
at nævnes som den anden Foregangskvinde. Og P. Worm
havde virkelig Hjælp at bringe, praktiske Forslag at gøre. I
Skrifter og i Foredrag var hun en varm Talsmand for en
Forbedring af Kvindernes Vilkaar, ligesom hun kraftig vær
nede dansk Nationalitet og dansk Sprog. P. Worm var ofte
forrest i Kamplinien, men Fører blev hun egentlig ikke, dertil
var hun for kantet egenartet og for ublidt fyrig9.
Den Udvikling, som var foregaaet, har naturligvis ikke
sin Aarsag alene i hjemlige Forhold. Det var en Bevægelse,
der var gaaet over hele Verden og som havde sat sine Spor,
stærkere eller svagere, i de enkelte Lande.
Netop den forandrede Opfattelse i Udlandet bidrog til at
fjerne ogsaa hos os den i Familierne raadende Ulyst til, at
Døtrene paatog sig andre Stillinger end de huslige, hvorved
det formentlig gik ud over Standens Værdighed. Grosserer
Hannovers gennemmusikalske Datter turde paa ingen Maade
paatage sig Undervisning i Musik10; en Læge svarede sin
Datter, der af aandelig Trang gerne vilde læse med nogle
Smaapiger uden Betaling, »om hun kunde tænke sig, at det
var passende for en Professordatter?«11. Bagved stod dog
ogsaa jævnlig en smuk Følelse af, at man ikke burde gaa i
Vejen for de helt ubemidlede. Saaledes svarer en Kammer
herre sin Datter, som gerne vilde forberede sig til Lærerinde
virksomhed, at det sømmede sig ikke at tage Brødet fra de
unge Piger, der ikke havde Raad til at leve i deres Hjem12,
løvrigt havde et halvt Aarhundrede tidligere (o. 1814) en saa
højtstaaende Dame som Søsteren til den norske Statsmand
Herman Wedel-Jarlsberg paa en uhildet Maade taget en saadan Gerning op. Komtesse Julie havde i Aalborg oprettet
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en Pensionsanstalt og Skole, som hun ledede gennem en Aarrække fortrinligt og med betydelige økonomiske Ofre; den
nød megen Anseelse13.
Lærergerningen var vel den Virksomhed, hvortil der
havde været størst Tilgang af nye kvindelige Kræfter, og
mangfoldige Kvinder havde nu faaet en saa grundig Uddan
nelse, at de maatte føle sig som ligestillede med de mandlige
Lærere. En kvindelig pædagogisk Forening havde bestaaet i
nogle Aar, men den vilde ikke rigtig trives. Da gjorde Fr.
Bajer den Opdagelse, at Lovene for »Pædagogisk Selskab«,
der var stiftet 1820, indeholdt en Bestemmelse om, at Sel
skabet ogsaa skulde være et Foreningspunkt for »Lærerinder«,
hvilket hidtil ikke syntes at have sat nogen praktisk Frugt.
Den kvindelige Forening opløste sig saa, og 27 Lærerinder
meldte sig ind i »Pædagogisk Selskab« (1870), et Aarstid
derefter udgjorde Lærerinderne en Tredjedel af dets Med
lemmer14.
Frederik VII’s Tid og Aarene nærmest derefter var end
videre betegnet ved Kvinders stærke Medvirkning i Littera
turen, i den æsthetiske Kritik og i Dagspressen. For
uden de Forfatterinder, som tidligere er nævnte, kan erindres
om, hvorledes Frøken Si Ile Beyer (1803—61), der allerede
i Fyrrerne havde faaet originale Teaterstykker opførte, over
satte Calderons og Shakespeares Dramer, som hun ret sind
rigt og smagfuldt tilrettelagde for Tilskuerne. Beskyttet af
Teaterdirektøren, Heiberg, og hans Hustru bragte hun saaledes i en Aarrække det kgl. Teater en vigtig Del af dets
Repertoire, som ganske vist blev stærkt angrebet af Kritiken,
men som vandt Publikums Bifald. Naar Siile Beyer havde
en saa fremskudt Stilling, skyldtes det ikke hendes person
lige Optræden eller Holdning, thi den kundskabsrige og varmt
følende Kvinde var lige saa mildt beskeden som elskværdig15.
Derimod besad den samtidig virkende Frøken Athalia
Schwartz (1821—71) kraftig Selvbevidsthed og uforsagt
Myndighed. Ogsaa hun havde forfattet Dramer, og et enkelt
af dem (»Ruth*) gjorde paa Scenen en ypperlig Virkning og
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vandt Bifald; især skrev hun dog Romaner, og hun var en
skrap Anmelder i Tidsskrifter og i »Berlingske Tidende«, en
virksom pædagogisk Forfatter. Athalia Schwartz havde i
Begyndelsen bekæmpet »Emancipationen«, men blev senere
en dygtig Talsmand for, at Kvinderne fik friere Vilkaar under
mindre Afhængighed, og at man gav dem Adgang til at ud
danne sig til selvstændige Erhverv16.
Endnu kan nævnes, at en Fortælling, der udkom 1860,
»En ung Piges Historie« aabenbarede et fint kvindeligt Sind
og en smuk Fortællekunst; den efterfulgtes snart af Noveller
i samme Aand, der alle bragte Forfatterinden, Frøken Cornelia v. Levetzow (f. 1836), en stor og taknemmelig Læse
kreds.
I det Hele var Tallet af de Kvinder, der havde kastet sig
over Virksomhed af aandelig Art, som Lærerinder eller
Oversættere, som Forfatterinder, udøvende Musikere eller Kunst
nerinder, steget i en overordentlig Grad; til Teatervirksomhed
— Hovedstaden havde nu tre Teatre — var vel saaledes nu
et dobbelt saa stort Antal Kvinder knyttede som for halv
hundrede Aar siden. Endelig havde en Mangfoldighed af
Kvinder paataget sig humane Opgaver til Samfundets Tarv,
hvad der havde frigjort dem for et altfor bindende Hensyn til
Hjemmet, bragt dem Erfaring om mangehaande Livsforhold,
Kyndighed i Styrelse og en lykkelig Følelse af Ansvar og
Selvstændighed.
Hvad man dømte om Kvinden paa disse Tider, derom vil
følgende Udtalelse være et Vidnesbyrd, om det end skriver
sig fra en Mand og en Kreds, der sagdes altfor stærkt at
støtte sig til Kvinder17. Her er en forunderlig Mangel paa
Herrer — skriver P. Rørdam i Januar 1870 — paa virkelige
Mænd, især naar man ser paa Kvinderne og den Udvikling
og Tankerigdom, vi faa gennem dem. Jeg trdr aldrig, Kvinde
kønnet har haft en bedre Tid end den nuværende . . Des
mere paafaldende er det at høre, hvor fattige de unge Herrer
i Grunden er, og hvor liden Umage de gøre sig for at faa et
virkeligt Udbytte af deres Liv . . Jeg kunde næsten tænke
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mig, at hele Mandkønnet af de højere Klasser kunde for
svinde, uden at det efterlod det ringeste Savn18.
Da Georg Brandes i 1869 udgav sin Oversættelse af
Stuart Mills Bog om »Kvindernes Underkuelse«, virkede de
Tanker, som Forfatteren fremsatte, ikke overraskende eller
tirrende, selv om man fandt hans Paastande overdrevne og
hans Psykologi mangelfuld. Mange, der ellers ikke vilde
være tilbøjelige til nogen stærk Omdannelse af det bestaaende,
følte, at der var peget frem mod Veje, som Samfundet nu
var modent til at gaa19. »Fædrelandet« bragte saaledes to
udførlige og indgaaende Artikler om Bogen, til hvis Tanker
Anmelderen helt og fuldt kunde slutte sig, om man end
maatte have de afvigende engelske Forhold og Forfatterens
noget nøgterne Sind for Øje; kun mentes det ikke rigtigt
straks at give Kvinder politisk Ret, man burde berede Vejen
dertil ved at aabne Kvinden Adgang til selvstændig Virksom
hed i den videste Udstrækning20. Det blev da ogsaa i det
nærmeste Tiaar efter, at Kvinderne havde begyndt den Sam
menslutning, som skal skildres i det næste Kapitel, væsentlig
de samme Kræfter, der hidtil havde virket, som vedblev at
være de bærende for Sagen.
løvrigt skal her erindres om en anden i Sommeren 1869
udkommet Bog, fordi den saa mærkelig svarede til den raadende Stemning og afgjort kom til at give sit Bidrag til at
paavirke og højne Synet paa Kvindens Natur og Evner.
S. Birket-Smith udgav det nylig fundne kostbare Skrift Leo
nora Kristines Jammers Minde. Her lærte man Konge
datteren at kende som ingensinde tidligere, man saa hendes
utrættelige, snilde og opfindsomme Aand, hendes dybe, selvvundne Religiøsitet, hendes standhaftige Taalmod under de
lange Lidelser, uden at hendes Sinds lyse Grundtone derved
tabtes; man maatte tilgive Ensidigheden i hendes Opfattelse
af sin Stilling, da hun dog havde vist en saa grænseløs Tro
fasthed mod sin Ægtefælle og havde ladet den mangeaarige
Fangetid virke som en Sjælens Lutring. Man følte, at Bogen
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paa en egen adlende Maade bidrog til at forstaa Kvinde
naturen.
I Titulaturen var den stadig foregaaende Ændring bleven
fortsat. Man kunde nu ikke længer i god Betydning benytte
»Fruentimmer« som Betegnelse for Kønnet eller for den en
kelte Kvinde, og det vakte tavs Munterhed, da Prins Ferdi
nand ved en Fest paa Skydebanen sluttede sin Skaaltale med:
»Fruentimrene leve!«21. »Kvinde« var nu Kendingsordet, og
»Madamer« og »Jomfruer« var stærkt aftagne. I en Feuilleton
i »Dagbladet« for 5. Jan. 1857 erklærer Bladet, at der i dan
nede Familier kun findes »Fruer« og »Frøkner«, og det op
fordrer alle til samdrægtig at sætte Ryg mod Ryg imod den
Fordommens Aand, der endnu herskede paa det kgl. Teaters
Plakater. Men Teatret holdt Stand. Først i Efteraaret 1870
afskaffede det sine mange »Madamer« og »Jomfruer«. Endnu
en Menneskealder senere fandtes der Lag i Samfundet, hvor
det gik an at anvende disse Titler, men i det 20. Aarhundrede
er de saa godt som forsvundne.

Mærkeligt er det, hvor lidt det hidtil var kommet frem,
at der var en økonomisk Nødvendighed for at skaffe
Kvinderne Adgang til Erhverv, fordi deres tidligere Virk
somhed var taget fra dem. Saaledes synes dette ikke betonet
under Forhandlingerne paa Rigsdagen om de Love, der ved
rørte Kvindernes Stilling. Her havde Talere kunnet fremhæve
som heldigt, at Kvinder, hvis legemlige Tilstand ikke gjorde
dem egnede til huslig Gerning, kunde virke som Lærerinder,
men ikke, at Kvinders Tjeneste i Huset var bleven overflødig.
Man saa paa denne Tid heller ikke den vundne Adgang
til Stillingen som Lærerinde i Almueskolen blive stærkt be
nyttet.
Og dog var der under Indflydelse af Verdensudviklingen
andensteds og herhjemme foregaaet en stor Forandring i Hus
holdningens Karakter, i Statens og Samfundets som i den
enkelte Borgers. Ganske vist var der endnu Rester tilbage af
de gamle Tiders Betalingsmaade ved Varer og ved Arbejds-
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ydelser, men stadig stærkere traadte dog Pengebetaling frem
som den eneraadende. Industrien havde gjort mange Arter
af Husflid overflødige og unyttige, Samfærdselsmidlerne havde
udviklet sig i en rivende Fart og formindsket Afstandene,
lokale Særforhold var derved bievne langt sjældnere. Det
var bleven muligt at købe en stor Del Levnedsmidler og Be
klædningsgenstande, som det tidligere var Hjemmets nødven
dige Opgave at tilvejebringe. Heraf var det atter en Følge,
at Familierne stillede færre Krav til Boligens Størrelse, ikke
blot var de F'orraad af Varer, som Huset nu behøvede, stærkt
begrænsede, men den Plads, som Bearbejdelsen af dem havde
forlangt, var nu ufornøden. Husets Betjening kunde indskræn
kes, dets Rengøring og Opvarmning blev lettere, ogsaa be
gyndte i Haandværkerstanden nu den Skik at ophøre, at
Svendene eller Læredrengene levede hos Mesteren. Alt dette
havde til Følge, at Husmoderens Gerning blev i en be
tydelig Grad lettet og gjort enklere. Den Indsigt i tal
rige Færdigheder og Tilvirkninger, som tidligere var fornøden,
blev ikke længere krævet, hun fik mere Tid tilovers og mere
huslig Ro, ligesom hun fik færre Personer under sit Styre.
Som Tyendets Tal var bleven mindre, aftog ogsaa Antallet
af andre Hjælpere, allerede Symaskinen — som begyndte at
trænge ind i Landet i Slutningen af Fyrrerne — drog saaledes mange Ændringer med sig.
Da meget Arbejde var gaaet over paa andre Hænder,
blev mange ugifte Kvinder ledige, Husets Døtre eller de
i Huset optagne Slægtninge maatte søge sig Arbejde anden
steds, ja Hustruen, som var bleven frigjort for megen hjemlig
Gerning, paatog sig maaske endog selv lønnet Arbejde for at
skaffe sig Indtægt.
Nogle faa Enkeltheder kunne yderligere belyse den Foran
dring, som foregik i Aarhundredets midterste Del. I 1838
var Vævning i Hjemmene endnu saa udbredt, at der i Jyl
land fandtes en Væv for hver 8.—9. Familie, paa Bornholm
i hveranden, paa Sjælland i hver 16., paa Falster derimod
ingen. Efter den Udvikling, som Manufakturvæsenet i de føl-
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gende Aartier var undergaaet i Udlandet ved Maskinernes
Hjælp, og efter at ogsaa danske Industrianlæg var komne i
Gang, kunde det slet ikke betale sig at spinde og væve i
Hjemmene, hvortil kom, at Befolkningen foretrak den uden
landske Vare, baade paa Grund af dens Stof og dens Ud
seende. Da nu endvidere Landbruget ved den intensive Drift
betalte sig godt, drog dette Erhverv Kræfter til sig, som tid
ligere var beskæftigede ved Husindustrien. Endvidere opstod
der paa Landet Industrier med Maskiners Hjælp, som dér
tidligere var saa godt som ukendte. Af Farverier og Tøjtrykkerier fandtes paa Landet i 1840 kun 20, med ialt 12
Medhjælpere, men 40 Aar derefter 7 Gange saa mange, be
tjente af et 6 Gange saa stort Antal Hjælpere. Bagerierne
paa Landet beskæftigede 1840 180 Personer, men i 1880 det
8—pdobbelte Antal, Bryggerierne i 1840 27 Personer, men
i 1880 17 Gange saa mange. Hvordan en ejendommelig
national, om end lokal Industri kunde forsvinde under de nye
Forhold, derpaa var Tilvirkningen af Jydepotter et Eksempel.
I Egnen ved Varde blev der i 1840 lavet over en Million
Potter aarlig. Men saa bragte Industrien de billigere og va
rigere glasserede Jerngryder og Blikgenstande paa Markedet,
og den hjemlige Fabrikation sygnede hen. Medens i 1840
500 Familier var beskæftigede dermed, var deres Tal 40 Aar
senere dalet til en Sjettedel. løvrigt bidrog ogsaa den nu
mere lønnende Drift af Jorden til, at denne Husflid aftog og
omsider helt ophørte, men atter var det et Tilskud til Mænds
Virksomhed, et Fradrag fra Kvindens22.
Denne Udvikling fortsattes stadig videre, og den skulde
ved Aarhundredets Slutning for Byernes Vedkommende føre
til en hel Omdannelse af Husførelsen. Vask og Strygning
kom stadig i stærkere Grad til at foregaa udenfor Huset, Op
varmning, Fyring paa Ildstedet og frem for alt Belysning
kunde besørges udefra, Sporveje, Telefoner og hurtig Brevpost
drog Huset og de handlende nær til hinanden, Vandringer til
Torvet og Gang i Butikker aftog, til Indkøb og Hentning af
Varer medgik kun ringe Tid. Husstanden er derved overalt
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i Købstæderne bleven mindre, men størst har Forskellen vist
sig i København. Medens det i 1801 var meget over en
Tredjedel af Husstandene, der havde kvindeligt Tyende, har
ved Aarhundredets Slutning kun en Fjerdedel af disse en
Tjenestepige, og Antallet af de Husstande, der har mandligt
Tyende, er svundet ind til en Fjerdedel i Sammenligning med
det tidligere Forhold23.
Af alle disse Forhold var det en Følge, at Hjemmene i
Danmark som andensteds ikke længer var et saadant Forraadskammer, hvorfra der udgik en for Familien fælles Kultur.
Kundskaber og Uddannelse havde faaet deres Omraade af
stukket i Forhold til bestemte Eksaminer og maatte søges og
erhverves udenfor Hjemmet. Efter at Staterne havde faaet
fri Forfatninger, havde det offentlige Liv taget Overtaget over
Livet inden Døre, man kaldtes ud til Virksomhed i Kom
mune, Samfund, Stat; Retten til at indgaa Forening førte til
talrige Sammenslutninger, og Møder og Foredrag kaldte til
Sammenkomster. Derved var de gamle Arnecentrers Kraft
svundet ind, den tidligere Tids saa betydende og samlende
Læsen højt i Familiekredsen hørte op. Men ved alt dette er
i flere Lag af Samfundet Hustruens Stade bleven ændret,
hendes Virkekreds er bleven begrænset, hvad der ofte lod
hendes tidligere Travlhed afløse af en vis tom Selskabelighed.
Ogsaa har Nedgangen i Husmoderens tidligere Myndighed og
Børnenes Lytten til det almindelige Raab om Frihed kunnet
føre til Brydninger inden Døre.
Vi har kastet et Blik paa den økonomiske Udvikling, der
var foregaaet ved Tiden 1870, og som fortsættes i den føl
gende Tid med Stormskridt. Hidtil havde man herhjemme
intet hørt til Socialismen. Det lille Røre, især af litterær
Natur, der havde vist sig i Begyndelsen af Frederik VII’s Re
gering, var tidligt sunket sammen; dets bedste Talsmand
Student Fr. Dreier — der ogsaa havde taget Del i »Clara Raphael«-Fejden — døde som ung, og senere havde der her
sket Tavshed om den Sag. Men i de samme tyve Aar havde
Maskinerne bragt den skildrede store Forandring, som gjorde
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mange Hænder overflødige, og vel mærkedes det stærkest i
Industrilandene, men Danmark var paa Vej hen imod at blive
et saadant. En stor Tilgang af Kvinder til alt Arbejde, der
udførtes af Kvinder, havde ladet Lønnen derfor synke, Mænd
saa sig ogsaa fortrængte af Kvinder, da mange Maskiner lige
saa godt kunde betjenes af disse, og de arbejdede for en
lavere Løn end Mændene — her var store og brændende
Spørgsmaal, der i Udlandet førte til Uroligheder og Kampe.
De skulde nu ogsaa mærkes i Danmark. I Foraaret 1871
udgav Louis Pio »Socialistiske Blade«, og i Sommerens Løb
begyndte »Socialisten« at udkomme24.

2. Dansk Kvindesamfund og dets Virksomhed.
Kvindelig Læseforening.

Det var udenlandsk Paavirkning, som bragte Kvinder til
for første Gang at slutte sig sammen i en Forening, der satte
sig til Formaal at virke for Kvinden som saadan, hendes Stil
ling og Opgaver i Almindelighed. Kvindespørgsmaalet havde
vakt Bevægelse i alle Lande, ogsaa inden Stuart Mills Bog
udkom, og der var i Genève 1868 bleven stiftet en »Associa
tion internationale des femmes«. Da nu Alexis Petersen-Studnitz, der opholdt sig dér i Byen, af Stifterinden blev anmodet
om at faa en Kredsafdeling oprettet her i Landet, henvendte
han sig til Fr. Bajer og hans Hustru, der altid havde vist
stor Varme for Kvindesagen, og disse to sammen med Frk.
Karoline Testman og et Par andre dannede en Filial (Febr.
1871), efter at de først havde skaffet sig nærmere Underret
ning om Foreningens Formaal1.
Imidlertid viste der sig her hjemme Betænkeligheder ved
at slutte sig til en Forening, som saa stærkt betonede det
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mellemfolkelige, og som i sin Titel havde Ordet »internatio
nal«, der var bragt i Vanry ved den socialistiske Forening af
dette Navn, der havde vakt Røre i alle Lande og som fik
Skyld for Pariserkommunens Grumheder i det samme Aar.
Man besluttede derfor at danne en selvstændig og uafhængig
Forening, og Skilsmissen fra det internationale Samfund burde
gøres vitterlig. Derfor indbød man til et offentligt Møde i
Arbejderforeningens Lokale, og her holdt Pastor Emil Chri
stiani et Foredrag, hvori han, med bestemt Afstandtagen fra
Emancipationen i tidligere Former, slog til Lyd for, at man
dannede et Samfund med det Formaal at hævde Kvindens
Ret til Selvudvikling. Opgaven skulde foreløbig kun være at
berede Sindene, dog stillede Christiani i Udsigt, at ogsaa den
Tid kunde komme, der tilkendte Kvinderne Ret til at vælge
til Kommuneraad og Rigsdag. Selv af Sagens Venner blev
det betonet, at Foredraget for lidt havde angivet de nærmest
foreliggende praktiske Opgaver. Paa det Møde den is.Decbr.
1871, hvor Samfundet endelig blev dannet, kom Vedtæg
ternes § 1 til at lyde saaledes: Dansk Kvindesamfunds For
maal er at hæve [1873: bidrage til at hæve] Kvinden i aande
lig, sædelig og økonomisk Henseende og saaledes tillige at
gøre hende til et selvstændigere og virksommere Medlem af
Familie og Stat, navnlig ved at aabne hende Adgang til Selv
erhverv.
»Dansk Kvindesamfund« har i den efterfølgende Tid været
et Midtpunkt for Arbejdet for Kvindesagen.
Den første Opgave, som Samfundet satte sig — Bestyrel
sens Formand var Frk. Testman — var Oprettelsen af Fag
skoler. Ved et Opraab til Offentligheden lykkedes det at til
vejebringe saa stor en Sum, at en Handelsskole for Kvin
der kunde begynde (1872), og da der for at holde den i
Gang maatte skaffes nye Midler, besluttede man at stifte et
Fagskolefond; til dette fik man Bidrag af Stat og Kom
mune, af forskellige Fonds og af private. Skolen bestod til
1906, da dens Virksomhed var bleven overtaget af andre, og
over 1200 Elever er efter bestaaet Eksamen udgaaede fra
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den. Den derefter stiftede Skole var en Søndagsskole for
Kvinder fra de arbejdende og tjenende Klasser med den Op
gave at udvide deres Kundskaber og deres Synskreds. Den
ophørte 1890, da man ansaa dens Virksomhed for overflødig,
efter at Studentersamfundets Arbejderundervisning i længere
Tid havde virket for den samme Opgave. Den tredje Skole
var Tegneskolen for Kvinder (fra 1894 hed den Tegneog Kunstindustriskolen, uden at derved dens Opgave forandre
des), og af dens Oprettelse og Bestaaen har Fru Charlotte
Klein og hendes Mand Arkitekt Vi Ih. Klein særlig F'ortjeneste, de ledede den fra 1876 til 1907. Om end disse
Skoler var udgaaede fra Kvindesamfundet, arbejdede man dog
paa at gøre dem til selvstændige, selvejende Instituter, og
dette gennemførtes da ogsaa (1883), saaledes at Udgiften ved
deres Drift bestredes dels af Skolepengene, dels af Bidrag
fra Fagskolefondet.
Det karakteristiske ved disse Skoler var ikke, at de aabnede Adgang for Kvinder til helt nye Veje, thi Handel, Haandværk og kunstindustriel Virksomhed havde jo Kvinder længe
taget Del i, men det Savn var nu afhjulpet, at der ikke fand
tes Forskoler for dem af lignende Art som for Mændene eller
Adgang til en planmæssig Uddannelse.
Men Kvindesamfundet bestræbte sig ogsaa for at arbejde
paa en Forandring i den gifte Kvindes formueretlige
Stilling. Ved Henvendelser underhaanden erfaredes det, at
der var god Vilje hos Justitsministeren til at imødekomme et
saadant Ønske, men da et Forslag af mere omfatttende Art
vilde kræve lang Tids Overvejelse, og desuden storpolitiske
Brydninger gjorde Vejene vanskelige, besluttede Fr. Bajer at
indbringe et begrænset Forslag, der udelukkende omhandlede
den gifte Kvindes Ret til at raade over det selverhvervede.
En Adresse, som »Kvindesamfundet« havde sat i Gang og
som anbefalede Forslaget, vandt halvtredje Tusinde Under
skrifter. Meget beskedent og iøvrigt meget klogt udtalte Fr.
Bajer i Tinget, at Forslaget egentlig kunde betegnes som en
Slags »Regimentets Datter«, da der allerede tidligere fra for-
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skellig Side var udtalt Tilslutning til dets Tanke. Det støtte
des af Nellemann, Matzen, Krieger og Ploug, og naar Berg
udtalte sig mere køligt og Hørup stemte imod Forslaget, var
det mest paa Grund af dets Begrænsning og af Tvivl om, at
det vilde faa Betydning.
Loven stadfæstedes den 7. Maj 1880. Den gav Hustruen
Ret til i levende Live at raade over, hvad hun havde er
hvervet ved selvstændig Virksomhed; i dette kunde der heller
ikke søges Fyldestgørelse for Gæld, som Manden havde stiftet,
uden hendes Samtykke.
Der var saaledes udrettet ikke lidt i det første Tiaar af
Samfundets Virketid. Det var visselig ikke, fordi nogen mæg
tig og omfattende Organisation havde dannet sig, tværtimod
synes Kvindesagens Betydning i ringe Grad at være gaaet op
for Folket. »Kvindesamfundet« talte i det hele Land paa
denne Tid kun lidt over 100 Medlemmer (1883: 124), af
hvilke jo adskillige var Mænd, og dog var Medlemsbidraget
kun 2 Kroner aarlig. Der var imidlertid en almindelig Tillid
til disse alvorligt virkende Kvinders Bestræbelser; man havde
set baade Kvinder enkeltvis og Kvindeforeninger arbejde yp
perligt og opofrende paa at afhjælpe Samfundets Brøst, saa
ledes som det foran er skildret; derfor gav saa vel det offent
lige som Institutioner og Private rundelige Bidrag til det Arbejdsfond, man havde oprettet.
Men der burde arbejdes paa en større Tilgang af Med
lemmer. Ved et vidt spredt Opraab og ved Foredrag i Pro
vinserne lykkedes det da ogsaa i Løbet af et Aarstid at
bringe Medlemstallet op til det firedobbelte. Nu var Øjeblik
ket ogsaa kommet, da man kunde faa et Fællesorgan for
Sagen, og i Januar 1885 udkom det første Nummer af »Kvin
den og Samfundet«. Den stærke Tilgang af Medlemmer gjorde
Dannelsen af særlige Kredse nødvendig; hvert Aar holdtes et
Fællesmøde afvekslende i en af Landets Byer. Men det store
Antal Medlemmer bevirkede, at meget ulige Standpunkter
blev repræsenterede i »Samfundet«. Efter at man først (1884)
havde strøget Ordene i Lovens § 1 om at skaffe Kvinden
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Adgang til selvstændigt Erhverv, da man fandt at dette an
gav et for snævert Formaal, fik den Kreds af Medlemmer,
som havde de yderliggaaende Forlangender, en Lovændring
vedtaget, hvorved Samfundets Formaal bestemtes som »Lige
berettigelse i Familie, Samfund og Stat« (1887). Dette vir
kede imidlertid saa opskræmmende paa mange Medlemmer,
at Paragrafen en Maaned senere paa et nyt Møde blev ændret
derhen, at »Samfundets Formaal er at virke for Kyindernes
almenmenneskelige Udvikling, for deres Uddannelse til selv
stændigt Erhverv og for at forbedre deres Stilling i Familien,
Samfundet og Staten«. Herved opstod imidlertid en Split
telse, som satte den Fællesorganisation for Kvindesagen, der
hidtil havde baaret saa gode Frugter, i Fare. De Kvinder,
som ansaa de politiske Spørgsmaal for en Hovedsag, dannede
selvstændige Foreninger; om dem vil der blive talt i et føl
gende Kapitel. »Samfundet« fastholdt sit upolitiske Standpunkt;
kun tillod det de enkelte Kredse hver for sig at arbejde for
den politiske Valgret. Selv fortsatte det sin Gerning med at
faa praktiske Virksomheder i Gang, vi vil saaledes nævne, at
det oprettede et Fæstekontor for Kvinder (1887), en Fagskole
for Syersker (1895), en Husmødreforening til Oplæring af
unge Piger i Husgerning (1898) og Kursus i Kjolesyning og
Husholdning (1903); det har opnaaet at faa Teknisk Skole i
København aabnet for Kvinder (1907), og det har virket for
Ansættelsen af kvindelige Politibetjente. Stadig har »Sam
fundet« stræbt efter at være det egentlige Midtpunkt for
Kvindesagens Fremme; det har virksomt arbejdet for og har
Andel i den Lov, som har forbedret den ugifte Moders og
det uægte Barns Retsstilling (S. 164). De energiske Formænd
for »Samfundets« Fællesstyrelse var paa disse Tider Frk.
Kirstine Frederiksen (1887—94) °g Fru Jutta Boisen
Møller (1894—1910). Fru Astrid Stampe-Feddersen,
der i en lang Aarrække har arbejdet utrættelig for »Samfun
det«, er nu dets Formand; det tæller o. 140 Kredse og o.
9000 Medlemmer.
Efter at Kvinderne har opnaaet Valgret, er »Samfundet«s
Den danske Kvindes Historie. II.
II
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Formaal i Lovene fastslaaet saaledes: »at udvikle og dygtig
gøre Kvinder til den fuldmyndige Borgers Ansvar og Arbejde,
at arbejde for Gennemførelsen af Kvinders fulde Ligestilling
med Mænd i Familie, Samfund og Stat og at forbedre Kvin
ders og Børns Kaar særlig ad Lovgivningens Vej«.
Vi vende tilbage til Tiden 1870. Efter det Standpunkt
og de talrige Virksomheder, som Kvinder var naaet til, maatte
der i Hovedstaden føles Trang til en Læsesal, et Biblio
tek og et Samlingssted, hvor de mange, der ønskede Be
læring eller Uddannelse ved Bøgers Hjælp eller ved indbyrdes
Paavirkning, kunde faa Bistand eller mødes. Fr. Bajer holdt
i Foraaret 1871 et Foredrag i »Pædagogisk Selskab« om »Läse
salong for Damer« i Stockholm, og han pegede paa denne
Institution som et Forbillede. Sammen med nogle Damer ar
bejdede Fr. Bajer paa en Virkeliggørelse af Planen, men den
strandede paa økonomiske Vanskeligheder. Det var Frøken S o fi e
Petersen, der optog Tanken og fik den gennemført (hun døde
allerede 1874). Hun henvendte sig til D. B. Adlers og C. Plougs
Hustruer og ialt til et halvt Hundrede Kvinder, og disse i For
ening med Ploug og 8 andre Mænd udstedte en Opfordring til at
give Bidrag i Penge og Bøger, saaledes at en Bogsamling og
Læsesal for Kvinder kunde blive aabnet. Sagen fandt saa god
Tilslutning, at Kvindelig Læseforening den 1. Oktober
1872 kunde aabne sit Lokale; den talte da 72 Medlemmer.
Foreningen var klart nok kommet et almindeligt Ønske i
Møde, den voksede sig stadig stærkere i Medlemstal under
sine dygtige Formænd — Charlotte Klein, Benedikte ArnesenKall, Kirstine Frederiksen, Ragnhild Goldschmidt, Sofie Al
berti — den opnaaede Statstilskud (fra 1879), Foredrag blev
holdt for dens Medlemmer, en Diskussionsforening opstod i
dens Ly, for ubemidlede kunde der oprettes Fripladser: Efter
at Foreningen i længere Tid havde indsamlet til et Bygge
fond, naaede den saa vidt, at den kunde flytte ind i sit eget
Hus, Kvindernes Bygning paa Gammel Mønt (1910). Ved sit
25 Aars Jubilæum 1897 talte Foreningen 1100 Medlemmer,
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nu har den det firedobbelte Antal. Ingen af Udlandets større
Byer har en Institution af denne Art, der er saa omfattende
og for sine Formaal saa vel indrettet som den danske2.

3. Forandringer i Kvindernes retslige Stilling og den
udvidede Adgang til praktiske Virksomheder.
Spørgsmaalet om Ægtefællers formueretlige Stilling
var i Løbet af 1880erne og i Begyndelsen af 1890erne paany
bleven stærkt drøftet, og der var i Folketinget fremsat Lov
forslag, især gennem de utrættelige Forkæmpere for Sagen
Fr. Bajer og Sv. Høgsbro, uden at det havde ført til noget
Resultat. Justitsminister Rump anmodede da den tidligere
Minister Nellemann og Professor Deuntzer om at udar
bejde et Forslag, og dette kunde han forelægge i Rigsdags
samlingen 1898, hvor det blev modtaget med megen Aner
kendelse. Naturligvis kunde Forslaget, der hvilede paa Ægte
fællers Formuefællesskab som Grundregel, ikke tilfreds
stille dem, der hævdede et rent individualistisk Standpunkt
med fuldt Særeje for Ægtefællerne, men en saadan Ordning
var altfor stridende mod dansk Opfattelse og hævdvunden
Brug. C. Th. Zahle udtalte da ogsaa: vi kan ikke gaa til
fuldt Særeje, Landbostanden lever under Forhold, der gør
Formuefællesskab nødvendig.
Hvad Forslaget hævdede, var, at Fællesskabet gjaldt, hvor
intet andet var vedtaget, og at Manden alene havde Raadighed over Fællesboet. Dog blev som Særeje anset Formue
rettigheder af særlig Karakter, som var knyttede til den en
kelte (Livrenter, Næringsrettigheder og lign.) eller som af en
Arvelader eller Giver var bestemt til Særeje; dernæst kunde
de vordende Ægtefæller véd en tinglæst Ægtepagt vedtage
Særeje. Hustruen var i Formueforhold myndig under samme
11*
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Vilkaar som en ung Pige, og var hun under 18 Aar eller
under 25 Aar, kunde hendes Mand eller en anden beskikkes
til Værge eller til Kurator for hende. For Mandens Raadighed over Fællesboet sattes der dog den Grænse, at han maatte
have Hustruens Samtykke, naar han vilde sælge, pantsætte
eller paa usædvanlige Vilkaar overdrage Brugsrettigheden over
Ejendomme, som hun havde indbragt; en lignende Regel
gjaldt overfor Gældsbreve, der lød paa hendes Navn. End
videre kunde Manden paa egen Haand aarlig kun bortgive
5 p. C. af Fællesboets Nettoformue. Om Hustruens Ret over
det ved selvstændig Virksomhed erhvervede vedblev de i 1880
vedtagne Regler at gælde. Forslaget var i mange Henseen
der bygget paa de samme Principer som den i Norge givne
Lov af 1888, og ligesom denne Lov havde anvendt den i
Sverige gældende Regel om »boskilnad«, saaledes indførte
Forslaget ogsaa en Ret til Bosondring. Naar Manden i
væsentlig Grad og uden tilstrækkelig Undskyldning havde for
mindsket Fællesboet, eller naar Hustruen dog maatte nære
en velbegrundet Frygt for Misbrug, eller naar Manden havde
forladt hende, kunde hun hos Øvrigheden opnaa en Opløsning
af Fællesskabet. Forslaget gik uden væsentlige Ændringer
gennem Tingene og blev stadfæstet som Lov den 7. April
1899Senere har en Lov givet Retsmidler til Værn imod, at en
Hustru og ligesaa Børnene blive forsømte af Manden i øko
nomisk Henseende (L. 27. Maj 1908). En anden Lov har
bragt en betydelig Forbedring i den ugifte Moders Stilling over
for Barnefaderen og skærpet hans Forpligtelse til at støtte
hende og bidrage til Barnets Underhold (L. 27. Maj 1908).
Nye Love have endvidere søgt at udjævne de endnu bestaaende Forskelligheder i Mænds og Kvinders juridiske
Handleevne. Kvinder kan nu faa Bevilling til at være fuldmyndige før det 25. Aar; der kræves gerne, at de er 22 Aar
gamle og kan tilvejebringe Vidnesbyrd om Modenhed (L. 13.
Marts 1903). Kvinder kan være Vidner ved Retshandlers
Indgaaelse og ligesom Mænd afgive Bekræftelser eller Oplys-
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ninger til Brug for Retsforhold; de kan saaledes være Vidner
ved Oprettelse af Testamente eller Forlovere ved Indgaaelse af
Ægteskab. En Enke er født Værge for sit Ægtebarn og
behøver altsaa ikke at beskikkes dertil, og det samme er Til
fældet med den fraskilte eller fraseparerede Hustru, naar
Forældremagten over Barnet er tillagt hende, ligesom Værgemaalet vedbliver, selv om Moderen indgaar nyt Ægteskab.
Paa samme Maade er den fuldmyndige Moder til et Barn, der
er født udenfor Ægteskab, dets fødte Værge, uanset om hun
indgaar Ægteskab med en anden end Barnets Fader. I det
Hele kan Kvinder virke som Værger eller Kuratorer paa
samme Maade som Mænd, og hvis der for et Ægtebarn skal
beskikkes en anden Værge end Faderen, er Moderen nærmest
dertil, naar hun er fuldmyndig og samlever med Faderen.
Naar Ægtefællernes Barn, som er under 25 Aar, vil indgaa
Ægteskab, kræves der hertil baade Moderens og Faderens
Samtykke, og ligeledes fordres der Enkens eller den ugifte
Kvindes Samtykke til, at hendes mindreaarige Barn indgaar
Ægteskab (L. 27. Maj 1908).
Flere af de nye Love, der stræber efter at bringe Hjælp
til Samfundets uheldigt stillede, er ogsaa paa mange Maader
komne Kvinder til Gode. En betydningsfuld Lov har tilstaaet alle trængende Enker Ret til at faa Bidrag til Under
hold og Opdragelse af deres Ægtebørn, uden at denne Hjælp
anses som Fattighjælp, og saaledes at Halvdelen af Under
støttelsen udredes af Kommunen, Halvdelen af Statskassen
(L. 29. April 1913).
Af stor Betydning har det endvidere været, at Landets
Regering og den lovgivende Magt ved en Række Bestemmel
ser har aabnet Kvinder Adgang til nye Livsbaner.
Det var ideelle Grunde, som rundt om i Verden drev
Kvinder til at vinde Adgang til Studier ved Universite
terne. I Amerika var man tidligst og videst naaet dertil, i
Europa gik Schweiz i Spidsen, især Zürich (1867), England
og Sverige fulgte efter nogle Aar senere, medens Tyskland
meget sent gav Kvinder nogen Ret.
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Et enkelt Forhold maatte især tale for at tilstaa Kvinder
akademisk Uddannelse: De havde fra de ældste Tider øvet
Lægekunst, og det var almindelig erkendt, at Kvindenaturen
var udmærket egnet for Sygepleje; endelig maatte mange
Kvinder ret naturlig ønske at søge Hjælp hos en Læge af
deres eget Køn. Efter at en ung Kvinde havde ansøgt om
at maatte studere Medicin ved Københavns Universitet, blev
der af Regeringen ved Anordning af 25. Juni 1875 giyet
Kvinder Adgang til at tage Studentereksamen, lige saa vel
som andre akademiske Eksaminer med Undtagelse af den teolo
giske, hvortil der først 1904 blev givet Kvinder Adgang.
Pauline Worm havde spaaet, at der tyve Aar efter, at
man havde aabnet Universitetet for Kvinder, kun vilde findes
tyve Kvinder, der havde taget Studentereksamen1, og dette
kunde synes at slaa til i Begyndelsen. 1877 tog Johanne
Gleerup og Nielsine Nielsen Examen artium, og Frk. Nielsen
blev den første medicinske Kandidat (1885); dengang fandtes
der kun en Tylvt kvindelige Studenter, men senere er Antallet
steget betydeligt, især siden Loven om de højere Almenskoler
(L. 24. April 1903) har lettet Pigebørn Adgangen til Stats
skolen. I de sidste Aar har noget over en Femtedel af Uni
versitetets store aarlige Tilgang af Studenter været Kvinder.
Alle Universitetets Eksaminer og ligeledes dets Magisterkonfe
renser er efterhaanden blevet tagne af Kvinder, og en Tylvt
har disputeret for Doktorgraden.
De akademiske Eksaminer har endvidere givet Kvinderne
en stadig videre Adgang til at opnaa de samme Stillin
ger som Mænd. Jurister har faaet Ret til at opnaa Beskik
kelse som Sagførere og Autorisation til at være Fuldmægtige
hos dem (L. 6. April 1906), ligeledes til at være Fuldmægtige
for Retsbetjente, dog uden Ret til at beklæde Dommersædet
(L. 27. Maj 1908). Loven om Retsreformen af 11. April 1916
har stadfæstet dette, men den giver Kvinder Ret til at kunne
udtages til Nævninger paa samme Maade som Mænd. Under
Ministerierne og i Statens øvrige Kontorer har mange Kvin
der faaet Ansættelse, ofte i vigtige Stillinger.
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Ogsaa til andre offentlige Stillinger eller praktiske Virk
somheder har Kvinder stadig stærkere kunnet bane sig Vej.
De har vundet Adgang til Førstelærer- og Enelærerembeder
paa Landet og til Overlærer- og Skoleinspektørembeder ved
de kommunale Købstadskoler og Skoler med Købstadskole
ordning (L. 31. Marts 1916). Et Statsseminarium for Lærer
inder i Forskolen er bleven aabnet i Vejle. Kvinderne kunne
deltage i Undervisningen paa Tandlægeskolen, og meget over
et halvt Hundrede kvindelige Tandlæger er nu i Virksomhed.
Den farmaceutiske Eksamen er bleven taget af en Snes Kvin
der. Under Jernbane-, Post-, Telegraf- og Toldvæsenet er henimod et Tusind Kvinder ansatte.
Naar Regeringen i ældre Tid maatte ønske at udmærke
fortjente Kvinder, havde den, som det foran er skildret
(I. S. 192), Vanskelighed ved at finde en Form derfor, da
Ridderordener ikke syntes egnede dertil; Kongerne har derfor
i nyere Tid søgt at anvende andre Hæderstegn. Efter den
første slesvigske Krig udmærkede saaledes Frederik VII Fru
Henriette R. Christiansen i Flensborg, Moder til Byens store
Købmand Andreas Christiansen, og ligeledes dennes Hustru
Cathrine Vilhelmine Christiansen med et Hæderstegn; de havde
været den danske Sags og vore Krigeres trofaste Støtte. Den
sidstnævnte Frue modtog ogsaa et Hæderstegn af Kong Kri
stian IX, da hun under den anden slesvigske Krig paany
havde vist opofrende Hjælpsomhed 2.
En Fortjenstmedaille var allerede bleven stiftet 1792, men
Kristian VIII gav en ny Bestemmelse derom (1845), og først
fra den Tid af fik den en almindeligere Anvendelse; den er
saaledes bleven tildelt i Guld Skuespillerinderne Louise Phister,
Josephine Eckardt og Betty Hennings, Skolebestyrerinderne
Natalie Zahle, Marie Kruse, Louise Winteler, Theodora Linderstrøm Lang, og flere Damer, der har virket i Velgøren
hedens Tjeneste. Medaillen »Ingenio et årti« (stiftet 1841) er
bleven tildelt bl. a. Skuespillerinderne Fruerne Betty Nansen,
Anna Kristine Bloch og Oda Nielsen, Billedhuggerinden Niel
sine Petersen. Endelig er Medaillen for ædel Daad (1793)
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og Medaillen for Druknendes Redning (1793, 1812) bleven til
delt en Del Kvinder8.
Efter at Landhusholdningsselskabet længe ikke havde til
delt nogen sit første Sølvbæger, skete dette 1873, da Johanne
Nielsen, Hans Nielsens Hustru paa Havarthigaarden i Øverød,
ved sit Sølvbryllup modtog denne Udmærkelse for hendes for
trinlige Tilvirkning af Smør og Ost, og fordi hun havde op
lært mange Lærlinge fra Danmark, Sverige og Finland4.
Endelig fortjener det at erindres, at J. C. Jacobsen ved sit
Testamente (1882) bestemte, at Hovedbygningen paa Gamle
Carlsberg skulde af Videnskabernes Selskab overdrages som
Fribolig paa Livstid til en ved sin Virksomhed i Videnskab,
Litteratur, Kunst eller paa anden Maade af Samfundet for
tjent Mand eller Kvinde.

4.

Kvinder, der virke i Kunsten, Litteraturen
og Videnskaben.

Ved Betragtningen af, hvad Udviklingen har ført med sig
indenfor de rent aandelige Virksomheder — vi tænke paa
Kunsten, Skønlitteraturen, Teatret og Videnskaben — vil det
afgjort være de skønne Kunster, der mest drager Opmærk
somheden til sig, da her en bestemt Forskel fra Fortiden
træder frem og meget nyt kommer til Syne.
Vi har set, hvorledes paa mangfoldige Maader Frederik
VIIs Tronbestigelse og Krigen 1848 —1850 er et
Mærkepunkt som Indgang til en ny Tid, og dette gælder
ogsaa paa de skønne Kunsters Omraade. Man skal ganske
vist ikke læse Kunsthistorie ud af Katalogerne for de aarlige
Charlottenborg-Udstillinger, og dog virker en enkelt Angivelse
for Aarene 1849—51 som en Bebudelse om en ny Tid. Fru
Jerichau-Baumann kommer i 1849 sammen med sin Mand
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her til Landet og udstiller 14 Portræter og 4 Figurbilleder, i
det følgende Aar 5 Portræter og 3 Figurbilleder, 1851 7 Por
træter og Figurbilleder, hvoraf det ene er Kvindeskikkelsen
> Danmark«, der som et levendegjort Symbol har arbejdet sig
ind i Folkets Bevidsthed. Og i den følgende Tid bringer Ud
stillingen hvert Aar Prøver paa Fru Jerichaus fantasifulde,
spillende og straalende Kunst, der saa lidt kender Grænser for
de Opgaver, som den kan sætte sig; dog vælger hun især de
Emner, hvori hendes Talent bedst kan udfolde sig. Fru Jerichau er Østpreusser af Fødsel, men hun bliver i Aand og
Tankegang, om end ikke helt i sin Malemaade, fuldkommen
dansk, saa dansk, som det aldrig var lykkedes for nogen af
de indvandrede Tyskere for Hundred Aar tilbage. Det mærkes
da ogsaa, hvordan hun bringer Fart i de kvindelige Malere,
som nu bliver dristigere og søge et rigere Valg af Opgaver.
Det ligger udenfor vor Bogs Plan at skildre Enkeltheder
i Kunstens Udvikling i den nyeste Tid, end mindre er der
Grund til at fremdrage bestemte Kunstnerinder, vi skal kun
redegøre for nogle ydre Forhold, som vil bidrage til at be
lyse Udviklingsgangen. Tallet af Damer, der udstiller Kunst
værker, er gaaet frem med en rivende Fart. I 1880 var saaledes en Syvendedel af Udstillerne paa Charlottenborg Damer,
i 1914 var af de malende en Sjettedel Damer, i 1917 ud
gjorde de kvindelige Udstillere en Fjerdedel af alle, for Billed
huggerne nærmede Tallet sig til en Tredjedel. Og i denne
sidste Kunstart er især den mærkeligste Udvikling
foregaaet. Vi har set, hvor lidt Kvinderne tidligere vovede
sig i Lag med Skulptur, og hvordan den kun havde fundet
en enkelt Dyrkerinde. Hvis en Kunstdommer fra det 18.
Aarh. kunde sé vor Tids Kunst, tror vi, at han med ube
grænset Forundring vilde erfare, at 4—5 Mindesmærker i
Fredensborg Have og Park skyldes en Jomfru — Frk. Niel
sine Petersen (død 1916) — og at Udførelsen af det største
Mindesmærke, som vi i det 20. Aarhundrede rejser, er blevet
betroet til en Frue, Carl Nielsens Hustru Anne Marie,
f. Brodersen.
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Det Talent og den Dygtighed, som i de sidste Menneske
aldre de udøvende Kunstnerinder havde lagt for Dagen, anerkendtes af Kunstakademiet og de andre Institutioner, der til
delte Kvinder Belønninger eller Understøttelse, ligesom ogsaa
Kunstværker af dem indkøbtes til Galleriet, hvad der allerede
var Tilfældet i Aarhundredets første Halvdel. Den Thorvaldsenske Udstillingsmedaille blev 1883 tilkendt Frk. Bertha
Wegmann for hendes Portræt af Grosserer M. G. Melchior,
ligesom hun af Kongen 1892 fik tildelt Fortjenstmedaillen i
Guld for hendes hele kunstneriske Virksomhed. I 1861 blev
Fru Jerichau optaget som Medlem af Akademiet, og efter at
Akademiet var undergaaet en Omdannelse, har Kunstnerne
valgt Fru Anne Marie Carl Nielsen til Medlem af Akademiraadet (1912).
Henimod Aarhundredets Slutning opnaaede Kvinderne da
ogsaa, at Staten tog sig af deres Uddannelse som Kunstner
inder. Allerede i 1874 havde »Dansk Kvindesamfund« an
draget Kunstakademiet om, at der maatte gives Kvinder Ad
gang til dets Undervisning, men Akademiet svarede, at hvor
megen Sympati det end havde for Kvindens Stræben efter at
opnaa en grundigere kunstnerisk Dannelse, hindredes det ved
den indskrænkede Plads i Lokalerne i at optage et saadant
nyt Element. Saaledes forblev Kvinderne endnu en Del Aar
derefter uden vejledende Hjælp. Omsider fik Frk. Johanne
Krebs en Henvendelse til Rigsdagen sat i Gang; den fik Til
slutning af et stort Antal kvindelige Kunstnere, og de op
naaede, at Rigsdagen gav en Bevilling paa 3000 Kr. til Op
rettelse af særlige Modelklasser for kvindelige Malere og
Billedhuggere under Kunstakademiet (1888).
Styrelsen af
»Kunstskolen for Kvinder« bestaar af Formanden for Kunst
akademiets Skoleraad, de to ved Kunstskolen ansatte Lærere
i Malerkunst og i Billedhuggerkunst og Akademiets Delegerede
ved »Tegne- og Kunstindustriskolen for Kvinder«.
Den Begrænsethed i Omraadet, som tidligere betegnede
Kvindernes Kunst, er — som det foran er skildret — for
længst hørt op. I den seneste Tid har de endog vendt sig til
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Arkitekturen, i 1917 udstillede en kvindelig Arkitekt paa
Charlottenborg. Enkelte Retninger i Kvindernes Kunst og
enkelte Emner, som med Forkærlighed tiltrækker dem, kan
vel stadig mærkes. Blomstermaleriet er stærkt dyrket, Land
skabsmaleriet forholdsvis lidt, indenfor dette sidste Omraade
er det vel ogsaa især de smilende Landskaber, Sommeren og
det gode Vejr, der yndes mere end de mørkt udseende Egne,
Landskaber, der mærkes af Vildhed eller er prægede af de
lange Linier, Stranden er vel nok Grænsen og ud paa Høj
søen naar de ikke. Portrætet og Figur- og Genremaleriet
dyrkes, men ogsaa med Billeder af mere sammensat Kom
position, historiske eller bibelske Fremstillinger kunne de give
sig i Lag. At der gives Kunstnerinder, som staar paa Højde
med de mandlige Kunstnere, erkendes af alle. Derimod har
der i den af Kvinder øvede Kunst ikke vist sig en Egenart
af særlig kvindelig Karakter. I en Del af de Anmeldelser og
Artikler, der er fremkomne i »Kvinden og Samfundet« i Løbet
af den sidste Snes Aar, og som skyldes forskellige kvindelige
Bedømmere, er det udtalt om den nu af saa talrige Udøvende
ydede Kunst, at den hidtil ikke har baaret hen imod en
Kvindekunst af særlig Art, saa at man kunde sige, at der
derved var gjort en ny Indsats i Kunsten. Man har kunnet
mærke, at Kvinden ikke kunde frigøre sig for de af Mænd
skabte Skoler, og at der savnes den Energi i Anslaget, den
Dristighed i Motivvalg og det Mod til at gaa frem ad en
somme Veje, som Mændene har1.
En lignende Erfaring som den, der er gjort indenfor Kun
sten, vil sikkert ogsaa komme frem paa de andre Omraader
af aandelig Virksomhed. Hvor godt det end er, at alle
Kræfter er bievne fri, er det til Eks. paa Videnskabens
Omraade hverken i Udlandet eller her hjemme bleven be
mærket, at de nye virkende Kræfter, hvor fortræffelige Ar
bejder de end har ydet, har bragt Behandlingen af Emner
eller Fag ind paa ejendommelige Veje.
Indenfor Skønlitteraturen er Forfatterinder optraadte i
et endnu større Antal end tidligere2. Deres Bøger har
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utvivlsomt haft et Kald, de har tidt været prægede af Aand
og Hjerte, de har kunnet belyse nye Sider af Kvindens sjæle
lige Liv, de har bidraget til at sprede Kultur ud i Folket.
Det ligger udenfor vor Opgave at skildre denne Litteratur,
og vi skal, lige saa lidt som ved Omtalen af Kunstnerinderne,
fremdrage nogen enkelt, kun kan det uden Uret udtales, at
af de bortgangne Forfatterinder utvivlsomt to har vist den
rigeste Begavelse og mest ejendommelige Forfatterpersonlig
hed: Magdalene Thoresen (1819—1903) og Amalie
Skram (1847—1905); de var vidt forskellige i Aand og
Synsmaade, men begge tilhørte de delvis eller mest Norge.
Som i tidligere Tid har det især været i den fortællende
Digtekunst, i Novellen og Romanen, at Kvinderne har
vist deres Talent. Dramaet er jo den vanskeligste Kunst
form, og hele vort Nationalteaters Historie viser os intet Eks
empel paa, at et Skuespil af en Kvinde har vundet en blivende
Plads paa Scenen. Til et ret enestaaende Antal Opførelser
naaede det yndefulde to Akts Lystspil af Frøken Clara An
dersen (1826—95) »Rosa og Rosita«; det opførtes 84 Gange
(Fru Heibergs to Vaudeviller er indtil en nærliggende Tid
bievne opførte tilsammen 231 Gange)3.
Ret mærkeligt er det indenfor Lyrikken, at vor store
Skat af Salmer, der i det 19. Aarhundrede har faaet en saa
overordentlig og saa værdifuld Forøgelse gennem mandlige
Digtere, intet har modtaget fra kvindelig Side; i alt Fald er
i »Salmebog for Kirke og Hjem« kun en eneste Salme kom
men til, nemlig de to Vers, som en Almuekvinde paa Lange
land Martha Rasmusdatter (1815—46), der blev gift med
den amerikanske Præst Clausen, sang ved sin Bortrejse fra
Hjemmet4: »Saa vil vi nu sige hverandre Farvel og ønske.
Guds Fred over Eder!«
I Udøvelsen af dramatisk Kunst har Kvinderne lagt
det samme udprægede Talent for Dagen som forhen, og et
stort Antal ypperlige Kunstnerinder har virket ved National
teatret og de andre Scener.
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5.

Arbejdet paa at opnaa kommunal og politisk
Stemmeret.

Den første Gang, Kvinderne selvstændig tog fat paa at
arbejde for en almindelig Folkesag, var, da i 1882 Pla
nerne om en Ordning af Landets Forsvar syntes helt at
strande. En Gaardmandskone i Nørre Lyndelse Sofie Jensen
fik i sin Bekymring over, at Rigsdagen ikke fremmede denne
Sag, en Adresse sat i Gang, der opnaaede 3783 fynske Kvin
ders Underskrift; en Deputation af Kvinder overrakte Kong
Kristian Adressen, der bad ham »lægge sit kongelige Ord i
Vægtskaalen og lade et Opraab udgaa, som kunde samle
Folket og dets Tillidsmænd til Arbejde for, at denne store
Folkesag snarest kunde blive ført til en lykkelig Afslutning«.
Denne Adresse var i Kredse, som netop ellers altid talte
om Kvindernes Frigørelse, bleven ilde omtalt, et Blad skrev
endogsaa, at Ord havde man nok af, men ingen af disse
Kvinder havde jo ofret saa meget som en Fingerring. Blandt
dem, der harmedes herover, var Frk. Louise Fenger; hun
fik den Tanke at sætte en Indsamling i Gang, der kunde
vise, at der stod Alvor bag ved Ordene. I al Stilfærdighed
blev der udsendt Opraab til Danmarks Kvinder om at give
Bidrag; Frk; Fenger havde haabet, at Højskolerne, som hun
og hendes Familie havde staaet nær, vilde støtte Sagen —
mellem Indbyderne var enkelte Højskoleforstanderes Hustruer
— men heri blev hun aldeles skuffet. Pastor Uffe Birkedal
havde Grund til at udraabe, om det alene i Svend Tveskægs
og Erik Ejegods Dage var paa sin Plads, at Kvinder var
med til at hjælpe Landet, og om en ædel Daad skulde være
tusind Aar gammel for at vinde vort Bifald. Det lykkedes
dog i Løbet af et Aarstid hos over 20,000 Kvinder at samle
85,000 Kr., hvorfor der kunde indkøbes et Batteri paa 8 Fæst
ningskanoner med tilhørende Ammunition. Disse Kanoner, der
bar Indskriften: »Til Fædrelandet fra danske Kvinder«, blev
af en Deputation med Louise Fenger som Ordfører over-
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leverede til Kongen i Begyndelsen af 1885. Paa dette Tids
punkt begyndte ogsaa den almindelige Selvbeskatning til Lan
dets Forsvar, som skulde sætte Frugt i Forter og andre
Forsvarsanlæg omkring København1.
Som det foran er fortalt, fandtes der i Kvindernes Verden
Retninger, som vilde have de politiske Spørgsmaal stærkt
fremdragne, og som især vilde arbejde for, at Kvinder fik
Stemmeret i Kommunen og ved Valg til Rigsdagen. Der
blev derfor 1886 stiftet en Kvindelig Fremskridtsfor
ening, hvis Medlemmer udelukkende skulde være Kvinder.
Efter at den i den første Tid havde arbejdet under mere
spage Former, traadte den i Sommeren 1888, da der samtidig
med den store nordiske Udstilling i København afholdtes et
»Nordisk Kvindesagsmøde«, frem med et bestemt Program,
hvortil Kvindens Valgret hørte. Samtidig begyndte den at
udgive Kvindebladet »Hvad vi vil«, der som Programpunkter
angav: Kvindesagen, Fredssagen, Arbejdersagen; Fru Jo
hanne Meyer var Bladets Redaktør i de 7 Aar, det be
stod. »Fremskridtskvinderne« satte sig til særlig Opgave at
virke for Kvinder i Arbejderstanden; for flere faglige Kvinde
foreninger blev Bladet Organ. — En ny Kvindeforening blev
stiftet 1889, Kvindevalgretsforeningen, og disse For
eninger, ligesom »Dansk Kvindesamfund«, foranledigede, at
der ved Valgene til Rigsdagen 1890 rundt om i Landet blev
rettet Spørgsmaal til Kandidaterne om deres Stilling til den
kommunale og politiske Valgret for Kvinder.
Det lader sig ikke bestride, at i alt Fald »Hvad-vi-vilKvinderne«. som de betegnedes, bragte en Standsning i
Kvindesagens hidtil saa gunstige Udvikling. Ikke blot de
satte Maal, ogsaa den Maade, hvorpaa de »kortklippede«
Kvinder optraadte, skræmmede. Det er derfor forstaaeligt, at
Carl Ploug i Landstinget kunde foreslaa en Afvisning af For
slaget om at give Kvinden kommunal Valgret, hvad der ogsaa
vedtoges (1888); han havde maaske heller ikke Uret i, at
Flertallet af Landets Kvinder dengang ikke ønskede Valgret,
om der end i København, hvor der fandtes »de mest radi-
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kale, mest fantastiske og mest voldsomt fremadstræbende
Kvinder«, var nogen Stemning derfor. Hvor udæskende over
for Landstingets velkendte Opfattelse »Kvindelig Fremskridts
forening« paa denne Tid stillede sig, vil fremgaa af, at den
havde sat en Begrænsning af vort Lands allerede svage For
svar paa sit Program.
Desuden havde netop Mænd, som ellers var Kvindesagens
Talsmænd, holdt igen, naar Talen blev om Kvindernes Virk
somhed for egentlige Statsopgaver. Georg Brandes havde
i Fortalen til den nye Udgave af sin Oversættelse af Stuart
Mills Bog 1885 fremsat sin Betænkelighed ved, at Kvinder, i
alt Fald i de romanske Lande, fik mere end en økonomisk
Frigørelse; hvis de vandt politisk Ret, kunde man vente en
religiøs-politisk Reaktion, som det vilde kræve et Aarhundrede
at bryde. Fr. Bajer udtaler Aaret efter, at »det vel næppe
vilde falde nogen ind i Dag for Alvor at foreslaa, at Kvinder
i Morgen skulde kunne vælges ind i Folkerepræsentationen«,
og at man dog vel helst skulde holde dem borte fra »Kro
møderne« 2.
Under de følgende Aars stærke politiske Brydninger var
Forholdene ikke gunstige for en Fortsættelse af Kampen,
allermindst efter at Forliget mellem de store politiske Partier
var bleven sluttet (1894). Den egentlige Leder af Bevægelsen
for Valgretten Fru Line Luplau, der havde arbejdet ihær
digt, var desuden død allerede 1891. Begge de nævnte
Kvindeforeninger opløste sig derfor nogle Aar senere.
Men i det nye Aarhundrede fik Bevægelsen atter Fart især
ved den stærke Paavirkning fra Udlandet, hvor Spørgsmaalet
om Kvinders Valgret var brændende og havde ført til Resul
tater eller stillet en Løsning i snarlig Udsigt. I Norge havde
saaledes Kvinder faaet kommunal Stemmeret 1901 (udvidet
1910), den politiske skulde de opnaa 1907, Aaret før var den
bleven indført i Finland ved Valgene til Landdagen. Paa et
Møde af Kvinder fra alle Lande i Berlin 1903 blev det be
sluttet at arbejde for en »International Kvindevalgretsalliance«,
og i denne optoges nogle nylig stiftede danske Kvindefor-
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eninger. I København stiftedes der 1904 en »Politisk Kvinde
forening« med Dr. Anna Hude som Formand, og med denne
Forening som Udgangspunkt dannede der sig rundt om i
Landet Valgretsforeninger. Disse sluttede sig sammen til
»Landsforbundet for Kvinders Valgret« (1907), der i Løbet af
nogle Aar voksede op til at omfatte 160 Foreninger. »Dansk
Kvindesamfund«, som havde følt, hvor utilfredsstillende det
var ikke at deltage i Kampen for Stemmeretten, indsaa, at
det maatte opgive sin tidligere Holdning, og ved en Lov
ændring blev netop Arbejdet for Kvinders politiske og kom
munale Stemmeret stillet i Spidsen af Samfundets Formaal;
dette indbragte Samfundet 27 nye Kredse3.
Imidlertid havde Regeringen og Rigsdagen selv givet tydelig
til Kende, at de stræbte hen til at aabne Kvinder Adgang til
Deltagelse i offentlige Anliggender. Det første Skridt i denne
Retning saa man, da der indførtes Menighedsraad for hvert
Sogn; Loven herom gav hver 25aarig Mand og Kvinde, som
havde begæret sig optaget paa Vælgerlisten, Ret til at stemme
paa Medlemmer af dette Raad og tillige Valgbarhed til Raadet
(L. 15. Maj 1903). Vel ophørte Menighedsraadene at bestaa
1909, men ved Genindførelsen faa Aar efter blev de nævnte
Bestemmelser om Valgretten fornyede (L. 10. Maj 1912). Paa
det samme Tidspunkt oprettedes der Hjælpekasser, som
afløste den tidligere »De Fattiges Kasse«, og til Valget af
disses Bestyrelse havde de 25aarige Kvinder, der svarede
Skat til Kommunen, Stemmeret, ligesom de kunde vælges til
Medlemmer af Bestyrelsen (L. 4. Maj 1907). I de Værgeraad,
der tage sig af forbryderiske og forsømte Børn og unge Men
nesker, kan Kvinder ligeledes indtræde (L. 14. April 1905).
Endelig gav Lov af 20. April 1908 om kommunale
Valg Kvinder samme Valgret og Valgbarhed som Mænd.
Enhver 25aarig Kvinde, som ved Valgets Foretagelse har
Bopæl i Kommunen, og som i det Skatteaar, hvor Valget
foregaar, og i Aaret forinden har svaret direkte Skat til Kom
munen, har Valgret, og begge Ægtefæller betragtes som
Skatteydere, naar Manden betaler Skat af de fælles Midler
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eller af Hustruens Særeje. I det følgende Aar deltog derfor
Kvinder for første Gang og ret ivrigt i Valgene, Halvdelen
af de valgberettigede Kvinder afgav deres Stemme (af Mændene tre Fjerdedel), og 127 Kvinder blev valgte ind i
Raadene.
Tiden var ganske langsomt bleven moden til at give
Kvinderne Stemmeret til Rigsdagen, og der hørtes paa denne
Tid i Tingene næsten ingen Udtalelse derimod. Der var fra
kvindelig Side begaaet den store Fejl, at ikke en eneste dansk
Kvindeforening, uagtet de alle tog de for deres Sag gunstige
Forhold i Udlandet til Indtægt, havde rettet en Protest imod
eller udtalt sin Afsky for de engelske Suffragetters kultur
fjendske og forbryderiske Optræden. Men der var hos de
fleste Danske en Følelse af, at den Art Fanatisme ikke vilde
gribe danske Kvinder, hos hvem hidtil netop de Førere, der
ønskede de maadeholdne Fremskridt, var naaet længst frem.
I Tingene forhandledes uden store Kampe om Grund
lovsændringerne, og i begge Ting blev Forslaget til den
nye Grundlov vedtaget; det vidstes, at Kongen vilde give
dette sin Underskrift den femte Juni 1915.
Fra nogle og tredive Kvindeforeninger udgik der et Opraab til — som det her udtaltes — paa den Dag, da den
nye Grundlov bliver underskreven og alle politiske Skel mel
lem Mænd og Kvinder bliver slettede og Kvinder hæves op
til den fuldmyndige Borgers politiske Ansvar, at gaa til Kon
gen og derefter til Rigsdagen for at give et Vidnesbyrd om,
at de paaskønner og værdsætter den Borgerret, som Mænd
af alle Partier er enedes om ikke længere at udelukke
dem fra.
Paa Toldbod vej og i Grønningen helt ud til Østbanegaarden samlede sig en velordnet Skare paa 12,000 Kvinder
med Fru Jutta Boisen Møller og Fru Mathilde Bajer i første
Række; under Riberhusmarschen drog Toget ind paa Amalien
borg Plads, og en Deputation overbragte Kongen Kvindernes
Adresse. I denne hed det: vi værdsætter i fuldeste Maal
den Valgret, som aabner os Mulighed for Indflydelse paa
Den danske Kvindes Historie. II.
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Landets Love. Det er en stor Tilfredsstillelse at se alle
Partier staa enige i denne Sag, og det er vor Forventning, at
det Lovgivningsarbejde, som Mænd og Kvinder nu sammen
tage op, vil blive øvet med fuld Hensyntagen saa vel til
kvindelige som til mandlige Synsmaader og Interesser. Vi er
os bevidst, at der med de nye Rettigheder følger Ansvar og
Pligter.
Fra Amalienborg drog Toget derpaa til Rigsdagen, hvor
Kvindernes Henvendelse ligeledes blev afgivet.
Den Enighed, som var bleven vist fra deres Side, som
gav Loven, kom ikke frem hos dem, hvem Loven dog
skænkede saa vigtige Rettigheder, ingen Socialdemokrat deltog
i Kvindetoget4.

6.

Vinding og Tab.

Der er en paafaldende Forskel fra Forholdene for tre og
fire Aartier siden i den Lethed, hvormed de to Køn
bevæger sig mellem hinanden. Fra gammel Tid var det
erkendt, at Piger og Drenge kunde undervises i Fællesskole,
om end hvert Køn maatte have en Plads for sig i den samme
Stue. Hvad der var sædvanligt paa Landet, blev af økono
miske Grunde fra Tiden 1875 ogsaa ret almindelig indført i
Realskoler i Købstæderne, og flere lærde Skoler optog ogsaa
Piger1; i København aabnede 1893 Frøken Hanna Adler en
saadan større Fællesskole. At en fælles Undervisning kan ske
uden Skade, er erkendt; om det ogsaa bør tilstræbes som
Maal, og om det passer med Pigers og Ynglinges forskellige
legemlige og aandelige Udviklingsgang, er omstridt2.
Med en Naturlighed og Ligefremhed, som man for et Par
Menneskealdre siden vilde studse over, færdes unge Kvinder
og Mænd ved hinandens Side. Den unge Pige vil kunne gaa
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sin Gang paa Gaderne efter Mørkets Frembrud uden at be
høve Beskyttelse, og hun kan ved Dagstid besøge den enlige
Mand uden at blive mistænkt. Endnu ved Tiden 1870 kunde
en Lægekandidat paa Hospitalerne ikke modtage Besøg paa
sit Værelse af sin Forlovede3. Provsten paa Regensen vilde
endnu ved Tiden 1880 nægte Alumnerne at modtage Damebesøg, endog af deres nære Paarørende, men da lagde Sti
pendiebestyrelsen sig imellem4. Efter at Kvinder i et større
Antal tog Del i Universitetsstudierne, maatte naturligen ogsaa
de akademiske Foreninger aabne sig for Kvinden. Studenter
samfundet gav dem Adgang allerede ved dets Stiftelse 1882,
Studenterforeningen først 1898.
I Selskabslivet er en bestemt Grænse bleven overholdt,
uden at Friheden i Omgang har lidt derved. Den tidligere,
af Forfatterne i Aarhundredets første Halvdel saa ofte omtalte
Rettighed overfor unge Piger under Pantelege er hørt op.
For hundrede Aar siden blev der udtalt en Spaadom om,
at den Tid nok vilde komme, da Piger løb paa Skøjter sam
men med Karle, og i Aarhundredets midterste Del blev da
ogsaa Kvinders Skøjteløbning en almindelig Skik. Det er nu
kun en lille Del af den Idræt, som Kvinder øver, og Idræts
livet har tillige med Skolernes Gymnastik givet Kvindernes
Legeme Styrke. De tidligere Tiders mange Besvimelser er
hørte op, de dengang saa nødvendige Lugtedaaser og Hoved
vandsæg, der benyttedes af alle Stænder, gemmes nu som
Minder om Tilstandene fordum. Men Nutidens rastløse Færden
og ofte stundesløse Iver har ført Svagheder med sig af anden
Art, som kun kan bekæmpes med haardere Midler.
I flere Lande har »Frelsens Hær« ført Kvinders Virk
somhed ind paa nye Omraader. Vi har dog set, hvorledes i
Danmark forlængst Kvinder deltog med Iver i Arbejdet for
sociale og religiøse Opgaver, og at ligeledes den gamle Sky
hed for at optræde i Forsamlinger var overvundet5. Derfor
bragte »Frelsens Hær«, da den i Slutningen af 1880erne kom
til Landet, ikke noget helt nyt, men den kaldte unægtelig
Tusinder fra de Lag af Samfundet, der hidtil kun havde del12*
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taget lidt i Samfundets Fællesopgaver, til at virke med til at
sprede Gudsfrygt og til at række Hjælp og Broderhaand til
dem, der led Nød. I England havde den beaandede og idé
rige Katharina Booth udviklet sig til at blive en ypperlig
kvindelig Taler og lagt Grunden til det kvindelige Præste
dømme, der blev et saa vigtigt Led i den »Salvation Army«,
som hendes Ægtefælle Pastor Booth og hun omsider organi
serede (1878). I dens hærmæssige Ordning med dens mand
lige og kvindelige Officerer kom netop dette sidste Element
(»Hallelujapigerne«) til i væsentlig Grad at bidrage til Hærens
sejrende Gang gennem alle Verdensdele. De kvindelige Offi
cerer er ogsaa hos os de mandlige overlegne i Tal6.
Det er »Hærens« Fortjeneste, at den fandt nye Opgaver
for en Virksomhed i Samfundets Tjeneste og nye Veje, hvorpaa de kunde løses. Og det er lykkeligt at finde saadanne.
Vi har i det foregaaende ikke stræbt efter at skildre alle de
Virksomheder, hvori Kvinder har deltaget, men at fremdrage de
Kvinder, der aabnede nye Veje og tog Sigte mod nye
Maal. Beretningen derom kunde med Lethed fortsættes. Den
unge Frøken Isabella Brockenhus-Løvenhjelm kom til
Staden fyldt af Arbejdstrang, hun saa de Børns uheldige Til
stand, hvis Fader og Moder var ude paa Arbejde, og ind
rettede en Arbejdsstue for Smaapiger. I Aarenes Løb har
den udviklet sig til at blive hele den omfattende Virksomhed,
der hører under St. Lukas Stiftelsen; denne har et Hospital,
der uddanner »Søstre« til Sygepleje, et Optagelseshjem for
Smaabørn, hvis Mødre er indlagte paa Hospital, et Plejehjem
for Børn, foruden Arbejdsstuerne.
Frøken Rosalie Petersen oprettede med gode Venners
Hjælp et Børnehjem i Ryesgade, det første Børnehjem, som
kom i Stand ad privat Vej i København, og da hun saa,
hvorledes spæde Børn, der ikke havde Forsørgere, var hjælpe
løst stillede og ikke kunde finde Optagelse andetsteds, skred
hun med utrættelig Kraft til at faa oprettet et Hjem for saa
danne. Hendes Virksomhed har faaet stor Betydning for
Børnehjemssagen i det hele Land. — Fru Karen Jensen,
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Møbelhandlerske paa Nørrebro, begyndte sin hjælpsomme
Virksomhed med at bringe Trøst og Understøttelse til de
gamle Kvinder paa Almindelig Hospital. Da kom hun til at
se, at det var en Gerning for hende at faa fattige Smaabøm
anbragte og optagne i gode og kærlige Hjem, og det er i
Tidens Løb lykkedes hende at faa over 270 Børn anbragte
paa denne Maade7.
Endnu en Virksomhed skal nævnes, hvor en Kvinde i alt
Fald var modig nok til at paatage sig en Opgave, hvorpaa
der længe var arbejdet, og snild nok til at finde de rette
Midler for Gennemførelsen. Allerede St. St. Blicher havde i
en Aarrække slaaet til Lyd for, at der blev oprettet Red
ningshuse for faldne Piger i Lighed med de engelske Stiftelser
af denne Art. Præsterne Bl ædel og Fog havde senere kæmpet
for Sagen, som dog blev mødt med mange Tvivl om, at det
var muligt her at bringe Hjælp. Thora Esche havde alle
rede som ganske ung Pige besluttet, at det skulde være hen
des Livsopgave at stræbe efter at rejse faldne og forvildede
Piger, og Pastor Frimodt saa, at hun trods sin unge Alder
kunde være Opgaven voksen. Det første »Magdalenehjem«
blev aabnet 1877, den 27aarige Frk. Esche blev dets For
standerinde, og faa Aar efter, da de økonomiske Hjælpe
kilder var ved at standse, drog hun rundt i Landet for i Me
nighederne at tale om den uhyggelige Sag8. Thora Esche
har under sin Virksomhed vist, at kun nænsomme Midler, et
imødekommende, venligt Sind, en langsom Arbejden paa at
bringe den faldne Pige til at forstaa Hjemlivets Hygge og
Glæden ved et regelmæssigt Arbejde er i Stand til at bringe
Hjælp. Under hendes Styrelse er det lille Hjem vokset til
at blive den omfattende Stiftelse »Magdalenehjemmet Skov
tofte« ved Lyngby med flere Hjem under sig og med Filialer
andensteds. Samtidig har Kvinder og Mænd arbejdet imod
»Lovbeskyttelse for Usædelighed«, og den offentlige Prostitu
tion har maattet falde (1906).
Der er stærke Grunde til netop at fremhæve dem, som
gaar ad nye Veje, fordi der i Nutidens Kvindebevægelse har
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vist sig en stor Tilbøjelighed til at følge Trop og gaa sam
men med de mange. Det er ufornødent, at netop alle unge
Kvinder, som har Trang til aandelig Virksomhed, kaster sig
ind paa den studerende Vej. »Clara Raphael« havde udtalt
en Skræk for at blive »Noget paa et Kontor«, men netop
denne Stilling drager nu mangfoldige til sig som særlig tillok
kende, ligeledes den mekaniske Fabrikvirksomhed, der ufor
tjent sættes over Tyendestillingen, medens et forsvindende
lille Antal Kvinder har søgt at uddanne sig til et Haandværk
eller til egentlig Købmandsvirksomhed.
Under den mangeaarige Kamp for at vinde de Rettigheder,
som Mændene havde, synes enkelte Maal for Kvindegerning
at være ensidigt fremdragne. Behjertede Kvinder og Mænd
har derfor i den senere Tid udtalt, at nu, da Maalet er naaet,
bør Vejene lægges om. Vi maa atter tænke paa, at det ikke
gælder om at gøre den aandelige Klædning ens for Mænd og
Kvinder, man maa atter overveje, hvorledes det største Ud
bytte lader sig drage af det, som er særegent for Mand og
for Kvinde. Netop Kampens mangeaarige Prøvetid har givet
Lejlighed til at se, hvor langt de kvindelige Evner rækker,
og hvor de uovervindelige Grænser er satte, naar vi ser bort
fra de enestaaende Begavelser, der ikke bør vildlede. Der bør
atter komme en Tid, da man giver »de Stille i Landet« den
Fortjeneste, som tilkommer dem, og som man nu er saa til
bøjelig til at forholde dem; det har været et af denne Bogs
Formaal ved en Betragtning af Kvindernes Historie at virke
til, at Øjet atter aabnes derfor. Og en Udjævning i modsat
Retning af det hidtil skete maa nu nødvendig følge. Kvin
derne maa paatage sig Byrder og Hverv i Statens Tjeneste,
der kan opveje Mandens Værnepligt. Herom er da ogsaa
Forslag fremkomne, ligesom Verdenskrigen i de krigsførende
Lande har fremtvunget en saadan Ordning9.
Tidens stærke Tilbøjelighed til at give Individualiteten
og Personligheden Ret til at hævde sig har ogsaa vist
sig paa det kvindelige Omraade. Den kom afgjort frem i den
levende Strid, som Ibsens »Et Dukkehjem« og de under denne
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Kamp fremsatte overdrevne Fordringer gav Anledning til. Et
andet Udslag har den givet sig i, at man har villet optage
den ældre Skik, at Hustruen ikke antog Mandens Navn, men
vedblev at kalde sig med sit oprindelige Slægtnavn, hvilket
dog i ældre Tid pegede paa en stærk Henhøren under andre
Baand. Uheldigst har dog denne Trang til Selvhævdelse virket
ved at svække Baandet mellem Ægtefællerne, og i det Hele
har det ægteskabelige Liv vist betænkelige Forhold.
Det Overskud af Kvinder, der findes i Danmark som i de
fleste Lande i Europa, er stadig vokset, for Tiden findes der
106 Kvinder for hvert Hundrede Mænd, medens der for Hun
drede Aar siden fandtes 102. Dette Overskud af Kvinder —
for Tiden 90,000 — har siden 1830erne mere og mere op
hobet sig i Byerne. I de sidste to Menneskealdre er end
videre Tallet af de aarlig viede stadig dalet.
I nøje Forbindelse med den foregaaede Forandring i Kvin
dens aandelige og sociale Forhold staar det i høj Grad stegne
Antal af opløste Ægteskaber. I Aarhundredets midterste
Periode mærkedes endnu ikke nogen Forandring, i Tiden fra
1840 til 1880 var det aarlige Antal Skilsmisser ret uforandret
det samme, men efter 1880 steg Tallet, og allermest efter
1901. Saaledes var i Treaaret 1878—80 Tallet af de ende
lige Skilsmisser 197 aarlig, 1908—10 derimod 709, samtidig
var Separationerne fra Bord og Seng steget til omtrent det
tredobbelte, 1916 var Antallet af de endelige Skilsmisser over
900, og af dem to Tredjedel i Hovedstaden. Der har især
fundet en stærk Stigning Sted i Antallet af de ved kgl. Re
solution givne Bevillinger til Skilsmisse — d. e. Bevillinger,
der meddeles uden at have Hjemmel i bestaaende Retsregler,
og som kun støtter sig til Kongens almindelige Bevillings
myndighed — før 1901 var de aarlig ikke 10 i Tal, senere
jævnlig meget over Hundrede. Ligeledes har Administrationen
vist en stigende Tilbøjelighed til ved Bevillingen at afkorte
den treaarige Separationstid10.
Disse Forhold peger paa, at Hjemmene afgjort ikke er
saa harmoniske og lykkelige som i tidligere Tider. Desuden
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har de lidt ved, at Hustruerne — her som i andre Lande —
saa ofte har maattet søge Erhverv udenfor Hjemmet, og man
har da ogsaa villet spaa, at Hjemmenes Tid var forbi; lykke
ligvis mærkes der dog ogsaa, selv i udprægede Arbejderlande,
en Bevægelse i modsat Retning11. Men Skilsmissernes store
Tal er et sørgeligt Forhold; de er ofte uheldsvangre for
Børnene og bereder en Fare for den opvoksende Slægt.
Hjemmene er dem, som har faaet den mindste Vinding
ved Tidens Udvikling. Da Kong Kristian X modtog Kvin
dernes Tog til Amalienborg den 5. Juni 1915, udtalte han, at
han havde fuld Tillid til, at Kvinden ved den vundne politiske
Ret vilde gøre god Fyldest sideordnet med Manden. »Men
paa ét Sted kan Kvinden ikke undværes, og det er i Hjem
mene. Her kan Kvindens Indflydelse ikke erstattes; thi gen
nem Barnets Kærlighed til Hjemmet vækkes Kærligheden til
vort fælles Hjem: Danmark«.
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løse Udsagn har Schw. bygget et Angreb paa Carl Baggers Hustru Thora
Fiedler (jfr. foran I. 91) og er bleven grundig gendrevet af E. Slomann i
Tilskueren 1899 241 ff., 263 ff., Ch. Mourier, sammesteds 596 ff., Chr.
Krum, i Vor Ungdom 1898 622 ff. — 7. Vilh. Andersen, Poul Møller
177 ff. — 8. Poul Møllers Efterl. Skrifter I. 93 ff. — 9. Zahle 1. c. 262.
2.

Side 20-27.
1. L. Bobé, Frederikke Brun og hendes Kreds hjemme og ude, V.

Vedel, Fra de skønne Følelsers Tid, i Nordisk Tidskrift 1910 189 ff
Side 28—32.
1. Forfatterbogen 14 ff. — 2. Oehlenschlæger, Erindringer IV. 4. —
3. J. P. Mynster, Meddelelser om mit Levnet 188. — 4. Udvalg af Breve

3.

til P. Hjort 384. — 5. H. C. Andersen, Saml. Skrifter I (1876) 106,
156. — 6. N. Bøgh, Signe Læssøe 44, 80 ff, 111, 156, 169, 171, 233, 237.
4.

Side 32-46.
1. J. L. Heiberg, P. A. Heiberg og Thomasine Gyllembourg, B. Arne

sen-Kali, Fru Gyllembourg og hendes Værker i Forhold til vor Tid. —
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2. V. Andersen, Poul Møller 208 f. — 3. »Grandmamas Bekendelser« 71.
Den Værdi, som Udg. tildele den inderlig godmodige og overfladiske Frues
»Bekendelser« i Sammenligning med »Hverdagshistorierne«, kan ikke god
kendes; helt besynderligt lyder det især, at Fru Gyllembourg skulde have
gjort »Modelstudier« i det Zinnske Hus; det var en Menneskealder, før hun
tænkte paa at blive Forfatterinde. — 4. Fr. v. Rosen, Den gamle Majorinde 34. — 5. Charl. Bournonville, Erindringer 231. — 6. Jul. Paludans Barndom, i Personalh. Tidsskr. 4 R. II. 195: til Tider 01, men aldrig
flere end 1 Glas, hvoraf hele Selskabet maatte drikke. — 7. Brygger J. C.
Jacobsen har til denne Bogs Forfatter udtalt, hvor lærerig Novellen »Montanus
den Yngre« havde været for ham. — 8. Joh. L. Heiberg 1. c. 461 f. —
9. V. Vedel, Guldalderen i dansk Digtning 238 ff. — 10. Marie Rør
dam, Tilbageblik paa et langt Liv I. 68, Vilh. Andersen, Det Heibergske
Hus, i Litteraturbilleder I. 62.

5.

Side 46—50.
1. O. Zinck, J. L. Phister 3. — 2. S. C hr. Bar th, Livserindringer 12

(at sy Sko var dengang kommen i Mode blandt Damerne), G. Faye, Minder
fra svundne Tider 6. — 3. Tilskueren 1902 749 f. — 4. Personalh. Tidsskr.
5. R. III. 184. — 5. Den danske Højskole II. 76. — 6. Efterretninger fra
det kgl. Landhusholdningsselskab. — 7. Biskop Daugaard II. 320. —
8. L. Ehiers, Amagerhuer og Huenakker, i Tilskueren 1908. 79. Jfr. Fra
Arkiv og Museum V. 322 ff. — 9. Personalhist. Tidsskrift 4. R. II. 218. —
10. Jul. Clausen, Studier over Heibergs Vaudeviller 79 f., Math. Rein
hardt, Familie Erindringer I. 151. — 11. Domprovsten i Roskilde, ved
L. E. Fich 112, 198, Personalh. Tidsskr. 4. R. II. 208, G. Faye 1. c. 6. —
12. E. Reumert, Louise Phister 20, B. Arnesen-Kall, Livserindringer 129,
A. Gerber, Hvad jeg gennemlevede 38, Ida Johnsen, Mellem to Tids
aldre 48, Tilskueren 1902. 750, Henriette Lund, Erindringer (1909) 161.
— 13. Thyra Jensen, En dansk Præstekones Historie 32, Biskop Dau
gaard I. 118. — 14. Museum 1892 I. 240 f. — 15. (Ida Møller), Mors
gamle Minder 16, 24, Henriette Lund 1. c. 161, E. Bodenhoff, Den
gamle General 17, M. Prében-Hansen, Bedstemoders Erindringer 19.— 16.
Meddelelser om F. C. A. Lunn til Knabstrup 66 ff. (o. 1825): Studenterne saa
med videnskabeligt Overmod ned paa alle andre; idelige Stiklerier, M. Eskesen, Minder fra 40 Aars Skoleliv 137 (o. 1847 Nordslesvig): de danske Embedsmænds Fornemhed i Sammenligning med Tyskernes Ligefremhed, Guld
smed Anton Mie helsen 57: han ægter Prokurator Hansens Datter i Odense
1847, næppe fundet rigtigt passende; et Svælg mellem Aandens og Haandens
Arbejdere, Peder Skau, Bukshave, Minder fra mit Liv 67: et helt andet
bureaukratisk Sving i Embedsstanden her end i Kongeriget . . I »Harmonien«
i Haderslev Embedsmændenes Damer et Hjørne for sig . . ingen af de unge
eller ældre Borgere bød nogen af deres Damer op til Dans, Elfr. Fibiger,
Tidsbilleder 37: intetsteds større Kastevæsen (i Fyrrerne) end i Flensborg; 40:
hver Stand holdt sig indenfor sin Kreds; særlig Handelsstanden selvfølende,
Vilh. Beck Erindringer 28, o. 1850: Borgernes Selskaber i Kallundborg
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bestod kun i en Mængde Mad og Drikke og saa Kortspil, Mændene med
deres Kort i én Stue, Kvinderne med Kort i en anden, P. Rørdam II. 201
(1851): det støder de Flensborger Borgere meget, at de nye danske Embedsmænd holder sig for gode til at leve sammen med dem. Paa den anden Side
støder det Vore den store Rigdom, som er kendelig hos Borgerstanden, M.
Preben-Hansen, Bedstemoders Erindringer 19 (o. 1863): alle udenfor den
studerende Klasse foragtedes dybt, Ni c. Holm, Glade Aar 52. — 17. Jelma
Olsen, Fra Grundtvigske Kredse 21. — 18. M. F. Blaunfeldt, Minder
fra Sønderjylland 17, A. Lind hard, Mine Forældre og min Barndom 86,
Prében-Hansen 1. c. 5. — 19. Om et lignende Tilfælde fra denne Tid
se Tilskueren 1914 I. 20. — 20. S. K. Jtirgensen, Oldemors Erindringer 69 ff.
Om Samfundsliv og Skik paa disse Tider henvises iøvrigt til: J. C. L. PI enge,
Nogle Træk af Livet i København for en Menneskealder siden, A, Wolff,
Livet i Frederik VI’s Dage, i Hist. Meddelelser om København I. 536 ff.,
Eiler Nystrøm, Offentlige Forlystelser i Frederik VI’s Tid.
6.

Side 50-57.
1. Bergsøe, Den danske Stats Statistik IV. 232 ff., 235 f. — 2. Vor
Ungdom 1913: Pigeasylskolen gennem 70 Aar. — 3. Fr. Paludan-Mullers poet. Skrifter, ved Carl S. Petersen I. 26, 494, II. 126, 579. — 4.

Peter Rørdam I. 138. — 5. Meddelelser af Am. Sievekings Liv. 1861.
— 6. Fædrelandet 19. Marts 1845. — 7. A. E. Meinert, Dronning Ca
roline Amalies kvindelige Plejeforening 1893. — 8« De danske Fængsels
selskaber 1843—93. — 9. P. Rørdam II. 195. — 10. F. Barfod,
Dronning Caroline Amalie, Rosendahl, Dronning K. Amalie.
7.

Side 57-67.
1. Davidsen, Fra vore Fædres Tid 98 ff.,

Ida Johnsen, Mellem to
Tidsaldre 12 ff., Tidskrift for hemmet X. 1868 24, Dansk Tidsskrift 1900 618,
Hist. Tidsskr. 4. R. II. 700. — 2. M. Eskesen, Den sønderjydske Digter
inde Anna, i Sønderj. Aarbøger 1893. — 3. L. Hertel, H. W. Hertel 137,
Thyra Jensen, En dansk Præstekones Historie 26. — 4. L. Tauber,
Meddelelser om min Virksomhed i Haderslev 1863—88 4 f. — 5. P. Lau
ridsen, Da Sønderjylland vaagnede IV. 363. — 6. Kvinden og Samfundet.
Festnummeret 1896. — 7. A. Gut fe Id, i Kvinden og Samfundet 1900
Nr. 6—8. — 8. Arnesen-Kall, Livserindringer 326 ff., Kvinden og Sam
fundet 5. Jan. 1901. — 9. K. Hede, Højskamling 117 ff. — 10. Kor
saren 1845 Nr. 235, 237—239. — 11. Kvinden og Samfundet 6. Nov.
1900.
1

8.

Side 67—76.

1. Overskou, Af mit Liv og min Tid 358. — 2. Ph. Weilbach,
Kunstnerlexikon, Bricka, D. Biogr. Lexikon, Vogt. — 3. J. L. Heiberg,
Et Liv gjenoplevet i Erindringen IV. 295. — 4. Om det kgl. Teater og
dets Kunstnerinder se Overskou, Den danske Skueplads IV—V, 1849—74
I—II, P. Hansen, Den danske Skueplads, Neiiendam, Breve fra danske
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Skuespillere. — 5. S. Kierkegaard, Stadier paa Livets Vej. Saml. Værker
VI. 126. — 6. C. Schwanenflügel, Lucile Grahn, i Personalhist. Tidsskr.
6. R. II. 285 ff. — 7. J. L. Heiberg, Et Liv I. 242 ff. — S« Clara
Bergs øe, Johanne L. Heiberg 22 f., J. Sødring, Erindringer II. 149. —
9. Ch. Bournonville, Erindringer 23, 87, 139, 217. — 10. Børge
Janssen, Mindeskrift om Solodanserinden Karen Janssen.
9.

Side 76-87.

1. O. Borchsenius, Fra Fyrrerne IL 202, 257. — 2. V. Chri
stensen, København 1840—57 395 f., Carl H. og Clara Melchior, Fa
milieminder 40. — 3. H. Steffens, Hvad jeg oplevede X. 388, Baronesse
Stampes Erindringer om Thorvaldsen 70. — 4. Oehlenschlæger, Erin
dringer IV. 312. — 5. Arnesen-Kall, Livserindringer 126, Møller, Fars
gamle Minder 14, A. Lindhard, Mine Forældre 45, Marie Rørdam, Til
bageblik paa et langt Liv 80, 11 r, A. Gerber, Hvad jeg gennemlevede 12,
J. L. Heiberg, Et Liv IV. 6. — 6. Breve til og fra F. C. Sibbern
I. 144 f., 176, II. 105, n8ff., 204, 229, Biskop Brammers Ungdomsliv 162.
— 7. Borchsenius, Fra Fyrrerne II 111 f., 124. — 8. Kr. Arentzen,
Fra yngre og ældre Dage 9 f. — 9. H. N. Clausen, Optegnelser om mit
Levned 282. — 10. C. H. og Cl. Melchior, Familieminder 38. — 11.
Oehlenschlæger, Erindringer IV. 271. — 12. P. Bojsen, F. E. Bojsens
Liv og Levned 112. — 13. P. Rørdam I. 282, II. 40. — 14. Poul Møl
lers Efterladte Skrifter II. 319 ff. — 15. V. Andersen, Poul Møller 169.
— 16. N. Bøgh, Signe Læssøe 238. — 17. Udvalg af Breve til P.
Hjort 330 f., 382 f. — 18. J. W. Sødring, Erindringer I. 112. — 19.
Pal.-Müllers Poet. Skr., ved Carl S. Petersen, II. 599 ff., 602. — 20. Chr.
Daugaard, Biskop Daugaard I. 119. — 21. En kbhvnsk. Grosserers Ung
domserindringer 158 (1808), J. S. Holten, i Personalh. Tidsskr. 5. R. I. 27
(1804). — 22. Om Fru Rinna Hauch se M. Konow, Nogle Barndoms
erindringer 47, M. Reinhardt, Familieerindringer II. 79 f., 120. — 23.
Mange Prøver derpaa kan findes i J. L. Heiberg og A. F. Krieger I. 54,
127 f., 206, 231, 243, 283, II. 326. — 24. Arthur Abrahams, Minder
fra mine Forældres Hus 90. — 25. Regitze Barner, Minder II. 39 ff.,
J. L. Heiberg 1. c. —' 26. V. Birkedal, Personlige Oplevelser I. 76 ff.
— 27. J. L. Heiberg 1. c. I. 240. — 28. V. Birkedal, Personlige
Oplevelser I. 77. — 29. Borchsenius, Fra Fyrrerne I. 220, 236 fr. —
30. H. C. A. Lund, Studenterforeningens Historie II. 118. — 31. Char
lotte Klein, født 1834: allerede i mit 11.—12. Aar begynder de Tanker, som
førte mig til Kvindesagen, Kvinden og Samfundet 1915 Nr. 6, B. ArnesenKall (Livserindringer 171 ff.) fortæller, at det var under et Ophold i Kri
stiania 1831 og ved at blive opmærksom paa det dér raadende ofte snævre
Syn paa Kvindegerning, at hun begyndte at tænke over Kvindesagen.
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SJETTE BOG
1.

Side 88—92.
1. Thyra Jensen, En dansk Præstekones Historie 29: vi Kvinder af

1915 kan mindes Mændene fra 1848 med lidt Bitterhed, fordi de ligesom saa
underligt glemte at tage os med. Ida Falbe Hansen, i Kvinden og Sam
fundet 1904 85: Tænk Dem om. Før Grundloven havde Mænd og Kvinder
været aldeles ligestillede. — 2. Breve fra H. Wergeland, ved H. Lassen
145 f. — 3. Regitze Barner, Minder om mit Liv IL 223. — 4. Thyra
Jensen 1. c. 13. Jfr. fra 1864 »Af en tretten Aars Piges Dagbog« i Aabenraa;
»bare jeg var en ung Mand, saa vilde jeg med i Krigen ved Dannevirke.
Det maa være dejligt at kæmpe for Danmark«. Dansk Tidsskrift 1905 237.
2.

Side 92-97.
1. Margrethe Fibiger, Clara Raphael—Mathilde Fibiger, Fr. Bajer,

Klara Raphael-Fejden, G. A., Hvad lærte M. Fibiger de danske Kvinder?, i
Blade fra danske Kvinder 42 ff., Joh s. Fibiger, Mit Liv og Levned, Charl
Klein, Nogle Erindringer om Math. Fibiger, i Kvinden og Samfundet 1915
Nr. 2.
3.

Side 98-104.
1. Kirstine Frederiksen, Geschichte der Frauenbewegung in Däne

mark, i Helene Lange und Gertrud Bäumer, Handbuch der Frauen
bewegung I. 293. — 2. Enhver ældre vil erindre, hvor ganske almindeligt
det var, at ubemidlede Piger tog Pladser som Huslærerinder paa Landet. Om
Prof. Sibberns Søstre se Breve til og fra F. C. Sibbern 88. Jfr. endvidere:
Meddelelser om Etatsraad Lunn til Knabstrup 6, 20, 33, Etatsraad L. Jør
gensen, Mine Erindringer 6 f., G. Heilmann, Slægten Heilmann 252,
A. Hey, Gamle Møller fra Flakkebjerg 191. — 3. Elna Munch i Til
skueren 1915 I. 514 (»hun følte Trang til ogsaa at opofre sig«, »den Gang
næsten en Bedrift«). Jfr. Det ny Aarhundrede 1907—8 51. — 4. Her kan
henvises til den Skildring af Hjemmet, som Math. Fibiger giver i sin Bog
om Søsteren Ilia (i Udgaven af Ilia Fibigers »Digtninger«; Udtalelsen er
ogsaa trykt i Margrethe Fibigers Bog S. 1 f.); >1 den Tid var Begrebet
Menneskekærlighed, Kærlighed til Næsten, ikke saa udviklet som nu: man
elskede den større eller mindre Kreds indenfor Hjemmets Omraade og vendte
sig som oftest med en temmelig skarp Kritik — den Tids Aandrighed —
imod Fremmede«. Dog var der intet smaaligt Familiesammenhold, Vennerne
omfattedes med hjertelig Gæstfrihed, »de Fattige fandt ddt Hjælp og Trøst,
naar de søgte den, men — videre strakte Kærligheden sig ikke«. Joh.
Fibiger, Mit Liv og Levned 214, omtaler Ilia Fibigers dybe og opofrende
Kærlighed. I Fyrrerne »flød dette Hjerteliv endnu i Familiekærlighedens
snævrere Kanal, og det er et Spørgsmaal, om det nogensinde i Virkeligheden
kom synderlig ud over den«. Charlotte Klein (Kvinden og Samfundet
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1915 Nr. 2) skriver: M. F. betroede mig, at hun i lange Tider ikke holdt
af Mennesker og helst vilde være fri for dem; men hun var glad og tak
nemlig over, at hun nu igen følte Tillid og Kærlighed til Mennesker. Det var
vor sidste Samtale inden hendes Død. — 5. J. Bon do, Biskop Br. J. Fogs
Levnet (Fog skriver 1851 til Joh. Fibiger: stakkels Cl. Raphael! det maa
være forskrækkeligt at være forelsket i Idéen), Biskop O. Laubs Levnet I.
234 (1851: Cl. R. gør slet ingen Lykke i Fyn). — 6. H. C. A. Lund,
Studenterforeningens Historie II. 312 ff. — 7. P. Rørdam II. 218 f., 224.
— 8. Fr. Bajer, Livserindringer 36, 39, 360. — 9, Margrethe Fibiger
1. c. 110.
4.

Side 105—112.
1. Cl. Bergsøe, Camilla Collett 58,

Kvinden og Samfundet 1911
Nr. 19, 20. — 2. Richard Petersen, Fredrika Bremer, Fredrika BremerFbrbundet, i Kvinden og Samfundet 1914 Nr. 22.
5.

Side 112-121.
1. Ida Falbe Hansens Fremstilling af Heibergs Forhold til Pige

skolen (i Vort Hjem I. 2. 70 f.) er misvisende og urigtig. Det siges her, at
«Aprilsnarrene« ikke skal være en Satire over daarlige Pigeskoler, Heiberg
betragter alle Pigeskoler som forkastelige. Opdragelsen skal foregaa i Hjem
met; han hylder det franske Klosteropdragelsesideal. Dernæst anføres en Ud
talelse om, at en lille Pige skal gemmes i sin Moders Kommodeskuffe, indtil
hun bliver gift. Denne sidste apokryfe Udtalelse, som tillægges en eller
anden af den Heibergske Kreds, er flere Gange bleven efterlyst (Kvinden og
Samfundet 1904 25, 68, 71), men ingen har hidtil kunnet finde Gernings
manden. Hvordan Heiberg samtidig kunde ønske Undervisning paa fransk
Maade i et Kloster, d. e. en Skole, en Kaserne, og dog ønske Modsætningen
dertil, Opdragelse i Hjemmet, er ganske uforstaaeligt. Endelig siger Heiberg
i et Brev til Collin, at han har støttet sig til »en Del Efterretninger om de
siinplere Pigeinstituters Indretning her i Staden«. At hans Skildring staar
Sandheden nær, derom turde de i Teksten givne Oplysninger vidne. — 2.
Ch. Bournonville, Erindringer 34 (»et lovlig stærkt Vrængebillede«), B.
Arnesen-Kall 41 siger derimod, at »Heiberg vist med fuld Berettigelse
gennemheglede dem«. — 3. Tilskueren 1902 742. — 4. Fr. Bokkenheuser, Det var i Aaret — 12. — 5. Julie Sødring, Erindringer I. 50 f.
— 6. M. Rørdam. Tilbageblik paa et langt Liv 30, A. Gerber, Hvad
jeg gennemlevede 28, 31 ff., roser stærkt Frøknerne Smiths Skole i Krystal
gade, kun herskede der »en streng og kold Disciplin«. — 7. Henriette
Skram, i Bogen om N. Zahle 102 ff., jfr. H. Rosendal, i Højskolebladet
1907, E. Begtrup, i Kvinden og Samfundet 1903 Nr. 14, 16, 17. — 8.
Th. Moltke og Henriette Skram, Natalie Zahle, H. Skram, N. Zahles
Skole (1852—1913), Carl Lehmann, i Nordstjernen 13. Dec. 1891 Nr. 11,
Kvinden og Samfundet 1913 Nr. 15, 1914 Nr. 17, Bog og Naal 1. Sept.,
15. Okt. 1913, 1. Jan., 1. Marts 1914.
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6. Side 121—128.
1. C. Nyrop, Haandværksskik i Danmark 256 f. — 2. J. Larsen,

Bidrag til den danske Folkeskoles Historie 1818—98 157 ff., 259 ff. — 3.
J. Larsen 1. c. 284 f., 421, J. Larsen, i Vor Ungdom 1895 504 ff.} Kvin
den og Samfundet 1913 Nr. 9, 16.
7.

Side 128—134.
1. Ilia Fibigers Biografi, ved Math. Fibiger, i I. Fibigers Digtninger

1867, Vilh. Møller i Illustr. Tidende 1872 Nr. 666, Margr. Fibiger, Et
Kvindeliv — Ilia Fibiger. — 2. Regitze Barn er, Minder fra mit Liv og
min Gjerning I—II, N. Bøgh, i 111. Tidende 1904 Nr. 22. I den nye Ud
gave af Salmonsens Konversationsleksikon er under Artiklen Barner en Del
Mænd fundne værdige til at nævnes, men Regitze Barner er ikke omtalt med
et Ord, heller ikke i en særlig Artikel.
8.

Side 134-140.
1. V. Christensen,

København 1840—57 403 f. — 2. Htlbertz,
Cholera-Epidemien i Kjøbenhavn 1853 67. — 3. P. Rørdam 1. 150. —
4. Diakonissestiftelsens Almanak 1913, N. Dal hof f, Den danske Diako
nissestiftelse 1863—1913. — 5. Om de Fattiges Vilkaar paa Kristianshavn
1867, Riidinger, Københavns Understøttelsesforening 1874—99. — 6. L. I.
Brandes, Mine Arbejders Historie.
9.

Side 140-145.
1. H. Schwanenfliigel, Ingemanns Liv og Digtning 451 ff. — 2.

Thyra Jensen, En dansk Præstekones Historie 114. — 3. P. C hr. Zahle,
K. L. Rahbek 330. — 4. P. Rørdam III. 87. — 5. L. Bøgeskov, SkovKirsten. Skildring fra Menighedslivet i Vendsyssel I, Damsgaard, Præsten
Rasmus Lund 30. — 6. Vilh. Beck, Erindringer 61. — 7. J. Larsen,
Folkeskolen 1818 — 98 152. — 8. M. Eskes en, Minder fra 40 Aars Skole
liv 94, 209. — 9. F. E. Boj sen s Liv 231, jfr. Eskes en 1. c. 209. —
10. Fr. Nygaard, Kristen Kold II. 199, 202, L. Schrøder, Den danske
Folkehøjskole 16 f., Schrøder, Den nord. Folkehøjskole 117, 143, 162, 309.
— 11. Et karakteristisk Vidnesbyrd derom er den iøv.rigt saa tiltalende Bog:
Ernst Trier og Marie Abel. Ved Povl Hansen. — 12. Kr. Taarup,
En sjællandsk Bonde, Jens Olsen, Sjolte 66. — 13. Vilh. Beck, Erindrin
ger fra mit Liv 4 51.

Den danske Kvindes Historie. II.
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SYVENDE BOG
1.

Side 146—157.
1. W. Hjort, N. G. Biædel 122, Reg. Barner, Minder II. 44. —

2. Bertha Hahn, Eftermiddagsundervisning for unge Piger, navnlig Privat
lærerinder. 4. 1874—76. — 3. Gyrithe Lemche vilde sikkert yde Nat.
Zahle enhver Anerkendelse og har digtet skønne Sange til hendes Ære, men
i hendes store Bog »Dansk Kvindesamfunds Historie«, hvor Kvindesagens
Historie udførlig omtales, er N. Zahles Gerning aldeles ikke nævnt (det for
tælles kun, at hun tidligt knyttede til sit Institut en Afdeling for Almuelærer
inder). Holger Begtrup, som nylig har skrevet et Værk i 4 Bind: Det
danske Folks Historie i det 19. Aarhundrede (1909—14), maa ikke have fun
det, at N. Zahle har haft nogen Betydning for Folket, thi han nævner kun
hendes Navn i Anledning af, at en bekendt grundtvigiansk Højskoleforstander
tidligere havde givet Undervisning i hendes Pigeskole. Det synes at passe
baade paa Mænd og paa Kvinder, hvad den svenskfødte Amerikanerinde og
Læge Fru Charlotte Yhlen Olsen skrev i et Brev den 9. Jan. 1914: Jag
tror icke Danmarks quinnor begriper allt, hvad Froken Zahle gjort, icke allenast for dem — men for hela quinligheten — hon handlade, medan andra
pratade. En quinna som hon kan gbra mer ån ett helt samfund af Suffra
gettes. — 4. Danskeren i85f Nr. 21, 41. — 5. Joh. Fibiger, Mit Liv og
Levned 6 f. — 6. Fr. Olsen, Postvæsenet i Danmark 1741 —1808 346 f.,
Postvæsenet 1808—48 183, 317. — 7. Kvinden og Samfundet 1907 85,
E. Elberling, Mindedage for danske Kvinder 17. — 8. Fr. Olsen, Post
væsenet 1808—48 499. — 9. Bog og Naal 15. Okt. 1912. — 10. M. A.
Hannover, Adolph Hannovers fædrene og mødrene Slægt 150. — 11. M.
Prében-Hansen, f. Thornam, Bedstemoders Erindringer 19. — 12. Ida
Johnsen, Mellem to Tidsaldre 78. — 13. Chr. Daugaard, Biskop Daugaard I. 110 ff., Yngvar Nielsen, H. Wedel Jarlsberg III. 358 f. — 14.
Fr. Bajer, Dansk Kvindesamfunds Stiftelsesaar 1871 18 f. — 15. Fr. Bajer,
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1914 Nr. 9, 10, 13, 20, 1915 Nr. 8, 19. — 2. A. Andersen, Danske For
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Jacobsen, Kvinden og Samfundet, i Tilskueren 1912 552 ff., 567 ff., jfr.
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Pædagogik skal arbejde for«. (Th. Moltke og H. Skram, Natalie Zahle 46 f.)
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